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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
14. jūnijā – 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto atcere lietuviešu namā 

20. jūnijā Jāņu svinības pie Balto klinšu ezera 
28. jūnijā sarīkojums latviešu namā „No Jāņiem līdz Pēteŗiem” 

 Losandželosas latviešu nama tālr.: 323-669-9027;  
DKLB informācijas tālrunis: 323-663-6267;  

Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Valdim Pavlovskim ALAs 58. kongresā Floridā 1. maijā Latvijas vēstnieks ASV  
Andrejs Pildegovičs pasniedza Latvijas valsts apbalvojumu par nopelniem  

Latvijas labā – Atzinības krustu 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS ir 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums 
Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 

Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  
Astrai Moorai 
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 
Tālr./tālrakstis:  818-980-4748;  
el. pasts:  astere2000@aol.com  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra iepriekšējā 
mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības 
īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā 
neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž tikai rakstu rakstītāju 
viedokli, kas var arī nesaskanēt ar izdevēju vai redaktores vie-
dokli. Honorārus IB nemaksā. 

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

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

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

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

 

Embassy of Latvia in USA:  
2306 Massachusetts Ave., NW Washington, D. C. 20008 

Tālr.: 202-328-2840, fakss: 202-328-2860 
El. pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv 
Mājaslapa: www.latvia-usa.org 

 

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

  

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 vī-
zas: 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, Anna Flinna, 
Rūdolfs Hofmanis ( biedrzinis), Tamāra Kalniņa 
(kasiere), Valdis Ķeris, Imants Leitis, Nora Mičule, 
Ivars Mičulis, Astra Moora (sekretāre), Nonita 
Priedīte (informātore angļu valodā), Jānis Rutmanis, 
Valdis Pavlovskis, Dace Taube (biedrības pārstāve 
latviešu nama valdē), Jānis Taube 
 

Revīzijas komisija: Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa,  
Helēna Hofmane 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā 
trešdienā Losandželosas latviešu namā 

**************************************************** 
IB metiens – 360 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 

IEVĒRĪBAI 
Turpmāk DK LB biedru nauda un biļetena 

abonenta maksa jāsūta biedrības jaunajai ka-
sierei Tamārai Kalniņai: 

252 E. Garden Grove 
Port Hueneme, CA 93041 
Tālr.: 805-382-2925 
Tie, kuŗi nebūs samaksājuši  biedrības 

biedra naudu vai iesūtījuši biļetena abonenta 
maksu par 2009. gadu, nākamo biļetenu vairs 
nesaņems (ludzu pārbaudīt, vai uz adreses li-
pekļa pie uzvārda ir 09). 

Biedra nauda jāsamaksā gada sākumā, lai 
atvieglotu darbu kasierim un biedrzinim. At-
gādinājumu sūtīšana ir darbietilpīga un patē-
rē līdzekļus (maijā maksa par pasta sūtīju-
miem ir atkal paaugstināta).  
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Floridā Amerikas latviešu apvienības kongress notika 
pirmo reizi, un rīkotāji apsolīja, ka tā noteikti nebūšot 
pēdējā. Mūsu biedrības delegātes bija Anna Flinna un 
Astra Moora, taču no Dienvidkalifornijas bijām pieci – 
arī ALAs Informācijas nozares vadītājs Valdis Pavlov-
skis, Dace Pavlovska un ALAs valdes sekretāre Kaija 
Dankere. Tampas lidostā 30. aprīlī gandrīz vienlaikus 
ieradās Valdis un Dace Pavlovski, kā arī Anna un šī rak-
sta autore. Valdis un Dace īrēja auto, un mēs visi četri 
ērti un ātri aizbraucām uz Sentpītbīčas (St. Pete Beach) 
pilsētu Meksikas līča malā, šķērsojot milzumgaŗu tiltu 
pāri Tampas līcim. Todien tilts remontēts, citiem, kuŗi 
atbraukuši agrāk, bijis jāmēro apkārtceļš, un brauciens 
ildzis turpat divas stundas. Nav ļaunuma bez labuma – 
viņi redzēja šo to no apkaimes. Kongresa rīcības komite-
jas darbu vadīja Sentpētersburgas latviešu biedrības 
priekšnieks  Andris Ritums  – gandrīz uzrakstīju Andris 
Ritmanis. Abus vārda brāļus līdzīgā uzvārda dēļ bieži 
sajauc, presē ne reizi vien bijis rakstīts, ka Andris Ri-
tums uzrakstījis atmiņu grāmatu, Andris Ritmanis dzie-
dājis kādā koncertā. Mācītājs Aivars Pelds, kas kongresu 
ievadīja ar lūgšanu, dievkalpojumu vadījis arī Losandže-
losā. Jācer, ka kādreiz viņš atkal ieradīsies teikt sprediķi 
mūsu baznīcā. Kongresa rīkotāji jau bija labi domājuši, 
sarunājot telpas jūrmalas viesnīcā, taču varbūt labāk bū-
tu bijis tuvāk lidostai, jo to triju dienā laikā baudīt plūd-
males jaukumus iznāca maz. Gar jūras zeltmirdzošo 
krastu bija iespēja pastaigāt apmēram minūtes desmit, 
otrā kongresa dienā pirms vakariņām, tas arī viss. Parasti 
jau smiltis citviet vienmēr salīdzinām ar Rīgas jūrmalas 
smiltīm. Sentpītbīčas plūdmalē tās atgādināja baltus, 
smalkus pelnus. 

Floridā no Latvijas bija ieradies Ārlietu ministrijas 
pārstāvis – īpašu uzdevumu vēstnieks Juris Audariņš, no 
Vašingtonas – Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs un nodeva Latvijas valsts prezidenta Valža Zatlera 
un citu amatpersonu sveicienus. Viņam bija arī bēdīga 
ziņa – iepriekšējā naktī Afgānistānā krituši divi latviešu 
kaŗavīri un divi ievainoti. Kopš ALAs 57 kongresa miru-
ši 113 biedri, delegāti viņus un Latvijas kaŗavīrus piemi-
nēja ar klusuma brīdi.   

Kongresā piedalījās viesis no paša Baltā nama – 
Maikls Strautmanis. Viņš bija viens no galvenajiem pa-
domdevējiem Ilinojas toreizējam senātoram Barakam 
Obamam prezidenta priekšvēlēšanu kampaņas lai-
kā. Tagad M. Strautmanis viņš Baltajā namā strādā 
Starpvaldības un publikas sakaru birojā, tiekas ar daudz 
un dažādiem cilvēkiem, sadarbojas ar organizācijām. 
Amerikāņiem droši vien viņa uzvārdu nav viegli izrunāt. 

Bija liels prieks dzirdēt atzinīgos vārdus, ko Maikls teica 
par savu audžutēvu Juri Strautmani un vecvecākiem, ku-
ŗi viņam iemācījuši lepoties ar savu izcelsmi. Visiem 
trim Maikla bērniem pat otrais vārds esot latvisks, viņš 
gan nepateica, kādi tie ir. Maikls  iecerējis kopā ar au-
džutēvu drīzumā doties uz Latviju. Labi apzināties, ka 
mums Baltajā namā ir draugs un tā durvis latviešiem pa-
vērtas. Jāpateicas Valdim Pavlovskim, jo viņš gādāja, lai 
tēvs un dēls Strautmaņi ierastos kongresā, turklāt Maik-
lam līdzi bija pat ASV prezidenta apsveikums! 

ALAs 58. kongress –  gandrīz pašā Floridas dienvidgalā 

Tēvs un dēls – Juris un Maikls Strautmaņi 

ASV prezidenta Baraka Obamas apsveikums  
ALAs 58. kongresa delegātiem 
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Kongresu galvenokārt vadīja ievēlētais priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs, reizēm  palīdzēja vicepriekšsēži  An-
dris Ritums un  Ilmārs Dambergs. ALAs iepriekšējā ga-
da darbība  atspoguļota biezā brošūrā, par to arī ziņots 
ALAs mājaslapā, ALAs valdes priekšēdis Juris Mežin-
skis kongresā īsumā pastāstīja par paveikto, stāstījumu 
illustrējot ar daudziem attēliem.  Kongresā piedalījās 71 
delegāts ar 75 mandātiem. 

Abas dienas atsevišķas darba grupu sēdes bija Lī-
dzekļu vākšanas, Biedru nozares, ALAs finanču darba 
grupas, Sporta nozares, Izglītības nozares, Informācijas 
nozares, Kultūras nozares un Latviešu institūta, ALAs 
kultūras fonda, „Sadarbības ar Latviju” nozarei, kuŗās 
pārrunāja nākotnē veicamo. Svarīgākais – līdzekļu vāk-
šana, jauniebraucēju iesaistīšana, biedru skaita palielinā-
šana. Pārsteidz, ka Amerikas latviešu apvienībā  ir tikai 
520 Kalifornijas pavalsts latviešu, tātad tikai apmēram 
260 no Dienvidkalifornijas. Kāpēc tik maz? ALAs gada 
biedru nauda ir tikai 30 dolaru, pensionāriem 20 dolaru. 
Tik daudz taču ikviens var atļauties un iestāties Ameri-
kas latviešu apvienībā, lai justos piederīgs, būtu daļa no 
ASV latviešu kopienas. Ikvienam Amerikas latvietim 
jābūt ALAs biedram! Varbūt varam katrs pierunāt vienu 
radinieku, draugu, paziņu, kaimiņu kļūt par ALAs bied-
ru? 

ALAs valdē pēc gada atpūtas atgriezās Jānis Kukai-
nis, turpmāk viņš būs Informācijas nozares vadītājs. 
Kultūras nozares vadītājas darbu uzņēmās enerģiskā Ive-
ta Felzenberga no Sietlas. Revīzijas komisijā darbosies 
Valdis Kārklis (Annandeila, VA), Jānis Kramēns (Sietla, 
WA), Aivars Osvalds (Vašingtona, DC)  

Pelnītā atpūtā dodas Valdis Pavlovskis. Maz ticams, 
ka viņš tikai sēdēs un skatīsies televīzijas pārraides. Re-
dzēju viņu lasām biezu profesora Džozefa Džona Ellisa 
(Joseph John Ellis)  grāmatu American Creation par 
Amerikas vēsturi no 1775. līdz 1803. gadam. Valdis 
turpina  rakstīt un sūtīt vēstules dažādām amatpersonām, 
aicinot nosodīt vārda brīvību ierobežotājus likumus, 
kādus gatavojas pieņemt Krievijā.    

Kongresā bija uzaicināti vairāki viesi. Ļoti celsmīgu 
runu par nepieciešamību saglabāt Gaŗezeru, latvisko sa-
liņu ASV, 1. maijā pusdienu laikā teica Latviešu centra 
Gaŗezers priekšsēdis Jānis Vizulis. Vakariņu laikā dele-
gāti noklausījās Latvijas vēstnieka ASV Andreja Pilde-
goviča pārskatu par polītisko un ekonomisko krizi Latvi-
jā. Trauksme pārņēma pēc Rīgas Stradiņa universitātes 
Komūnikāciju fakultātes dekānes Taņas Lāces stāstīju-
ma 2. maijā pusdienu laikā. Viņai par Latviju bija tikai 
sliktas ziņas – pieaug dārdzība, slēdz daudzas skolas un 
slimnīcas, atlaiž skolotājus, mirstība pārsniedz dzimstī-
bu, ir liels bezdarbs, arvien vairāk latviešu dodas darba 
meklējumos uz ārzemēm. Agrāk latvieši taču vienmēr 
lika bēdu zem akmeņa,  pirms 20 gadiem solīja staigāt 
pastalās, bet brīvā Latvijā. Tagad visi grib smalkas kur-
pes un dārgus auto...  

Interesantas bija pārrunas 2. maijā par tematu „Lat-
viešu emigrācija uz ārzemēm, jaunās dzīves organizēša-
na ASV”, ko vadīja Taņa Lāce, piedalījās LR Ārlietu 
ministrijas īpašu uzdevumu ministrs Juris Audariņš un 
trīs jauniebraucēji ASV – Bruklinas latviešu skolas pār-
zine Ilona Vilciņa, Milvoku DV apvienības pārstāvis 
Andris Magurs, Latviešu organizāciju apvienības Mine-
sotā delegāte, Mineapoles latviešu skolas pārzine  Laila 
Švalbe. Viņi pastāstīja, kā izdevies iekļauties latviešu 
sabiedrībā.  

Diemžēl neatbrauca aicinātais Īrijas latviešu biedrības 
priekšsēdis Jānis Kargins, viņu nobaidījusi cūku gripa. 
Tā arī nebija iespēja pajautāt, kāda tēvzeme latviešiem 
Īrijā jādala. Dzirdēts, ka tautasdeju kopa atstājusi Īrijas 
latviešu biedrības paspārni, un nu notiekot strīdi, kas ir 
kopas nosaukuma „Jampadracis” īpašnieks (nu gluži kā 
pie mums Losandželosā!). 

 ALAs budžetu 2009. gadam pieņēma, vienam dele-
gātam balsojot pret:  ienākumi 702 902 dolari, izdevumi 
1 051 780 dolaru. Izdevumi tāpat kā pērn pārsniegs ienā-
kumus, tātad būs jādeldē pamatkapitāls.  

Laikrakstā St. Petersburg Times 2. maijā pirmā lap-
pusē lieliem burtiem bija ziņots: Swine flu hits Flori-

da. Cerams, ka neviens no ALAs kongresa delegā-
tiem nesaslima! 
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Klīvlandē biedra pakāpi paaugstināja vai Amerikas 
latviešu apvienībā iestājās 35 personas, Floridā tikai 24. 
Varbūt Biedru nozares vadītājs Marcis Voldiņš par maz 
aģitēja? 

ALAs 58. kongresā pieņēma 29 rezolūcijas, tostarp 
astoņas pateicības;  svarīgākās: aicināt LR valdību past-
iprināt sadarbību ar tautiešiem ārzemēs un pieprasīt mi-
nistru prezidentam un valdībai šādai sadarbībai par gal-
veno partneri izraudzīt Ārlietu ministriju;  aicināt ALAs 
valdi sadarbībā ar Latvijas goda konsulu Ņujorkā Dari 
Dēliņu un kompaniju  Perry Street Advisors izstrādāt 
stratēģisku plānu filmas Soviet Story izrādīšanai ASV 
televīzijā; aicināt LR vēstniecības ASV darbiniekus lai-
kus ziņot ALAs valdei un birojam par Latvijas valdības 
amatpersonu ierašanos ASV; aicināt LR Aizsardzības 

ministriju mainīt Brīvības pieminekļa godasardzes soļo-
šanas stilu, lai novērstu negātīva Latvijas tēla veidoša-
nos; izteikt līdzjutību visām Latvijas kaŗavīru ģimenēm, 
kuŗu locekļi  krituši  Irākā un Afgānistānā, cīnoties plecu 
pie pleca ar ASV un citu sabiedroto valstu kaŗavīriem; 
mudināt un aicināt tautiešus Latvijā un ārzemēs aktīvi 
piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā; aicināt 
ALAs valdi kopā ar PBLA un DV apvienību sadarboties 
ar Centrālo vēlēšanu komisiju, lai izveidotu pēc iespējas 
vairāk vēlēšanu iecirkņus ASV 10. Saeimas vēlēšanās; 
lūgt Latvijas pārstāvjus, kuŗi piedalās starptautiskās or-
ganizācijās, forumos, konferencēs un tiekas ar ASV po-
lītiķiem, atgādināt, ka PSRS Latviju okupēja, un piepra-
sīt Krievijai to atzīt; 59. kongresā izveidot darba grupu, 
kuŗā pārrunātu latviešu biedrību un organizāciju saim-

ALAs jaunā valde. Priekšā no kreisās: ALAs Kultūras fonda priekšsēde Sarma Muižniece Liepiņa, sekretāre 
Kaija Dankere, valdes priekšsēdis Juris Mežinskis, Kultūras nozares vadītāja Iveta Felzenberga, Izglītības 

nozares vadītāja Anita Bataraga; aizmugurē: vicepriekšsēdis, Biedru nozares un Līdzekļu vākšanas nozares 
vadītājs Marcis Voldiņš, kasieris Gustavs Plato, Informācijas nozares vadītājs Jānis Kukainis, „Sadarbība ar 

Latviju” nozares vadītājs Ēriks Krūmiņš, Sporta nozares vadītājs Visvaris Ģiga,  
Revīzijas komisijas loceklis Valdis Kārklis 
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nieciskās rūpes un nākotnes plānus;  ALAs biedru orga-
nizācijām nopietni domāt par archīvu un citu latviešu 
kultūras bagātību saglabāšanu; aicināt sadarboties Latvi-
jas un ASV valdības amatpersonas, lai vienkāršotu māk-
slinieku vīzu iegūšanu; aicināt visas ASV latviešu orga-
nizācijas kļūt par ALAs biedru organizācijām; ALAs 
biedru organizācijām financiāli atbalstīt latviešu izcel-
smes jauno sportistu piedalīšanos ASV latviešu sporta 
dienās un citās ALAs rīkotās sacensībās; ieteikt ALJAi 
Bostonas kongresā š. g. novembrī atjaunot ALJAs val-
des sporta nozares vadītāja posteni;  aicināt Latvijas val-
dību un Saeimu iespēju robežās turpināt kultūras sakaŗu 
veicināšanu ar latviešiem ārzemēs; ALAs valdei sadarbī-
bā ar PBLA piedalīties dialogā ar Latvijas valdību par  
Pilsonības likuma grozījumiem (dubultpavalstniecību ).  

Varbūt labi, ka nebija laika viesnīcu atstāt, jo, palasot 
Tampas avīzi, pārsteidza daudzo uzskaitīto noziegumu 
skaits tuvējās pilsētās, arī Sentpētersburgā un Sentpītbī-
čā.  

Kongresa ballē bija izdevība satikt Floridas latviešus, 
iepazinos ar Aivara Je-
rumaņa māsu Mārīti 
Rubīnu un Ivaru Rubī-
nu, kā arī Jāni Krūmu, 
kas pirmais nofotogra-
fēja US Airways lidma-
šīnu, kas 16. janvārī 
laimīgi nolaidās Hu-
dzonas upē.  
Ilmāram Dzenim gulbja 
dziesma vēl tālu, viņš 
enerģiski spēlēja un 
dziedāja ballē kopā ar 
Pēteri Ozolu, varbūt 
viņu spārnoja LR Ār-
lietu ministrijas īpašu 
uzdevumu vēstnieka 
Juŗa Audariņa pasnieg-
tais V šķiras Atzinības 
krusts, ko Ordeņu kapi-
tuls viņam piešķīra jau 
2006. gadā.  
Daudz komplimentu 
dzirdēju par Kaiju Dan-
keri, viņas rakstu 
„Laikā”, jaunību,  dai-
ļumu, apķērību, centī-

bu. Kāds vidienes latvietis mūs abas nosauca par Cali-
fornia  girls, kas bija patīkami. Floridā pavasaris tikko 
sākās, vēl nebija pārāk sutīgs. Viesnīcā telpas tika vēsi-
nātas ar pilnu jaudu, būtu pat noderējis ūdeļastu kažo-

ciņs! Trade Winds Island Resorts viesnīcas Sandpiper  
ēdiens citiem garšoja, citiem ne visai.  Visi viesnīcas 
apkalpotāji valkāja havajiešu kreklus, tāpēc reizēm radās 
apmulsums – vai esam Floridā vai Havaju salās? Četras 
dienas aizritēja nemanot, turklāt divas jau tika zaudētas 
ceļojot.  

Nākamgad kongresu pieteicās rīkot mūsu ziemeļu 
kaimiņi. Uz Sanfrancisko noteikti varēs aizbraukt vairāk 
šejieniešu.             Astra Moora 

Mārīte Rubīna un  
Andris Ritums 

Māte un dēls – Elita Krūma un Jānis Krūms.  Jānis iepa-
zinās ar ALAs Sporta nozares vadītāju Visvari Ģigu un  
varbūt piedalīsies sporta sacensībās. Mācoties vidussko-
lā Paloalto, Ziemeļkalifornijā, viņš spēlējis basketbolu 

Annai Flinnai un Bostonas latvietim Staņislavam Duļev-
skim dzimtā puse ir Bērzpils pagasts, Augstaru ciems 
Latgalē. Viņi noskaidroja, ka abi kristīti  Bēržu baznīcā, 
un tad jau sarunas ritēt ritēja. Un, kad vēl pievienojās 
ludzēniete Ilona Vilciņa, visi trīs sāka vārdus bērt kā pu-
pas latgaliešu izloksnē, pat uzdziedāja  un sāka gudrot, 
vai nākamā kongresā neveidot latgaliešu frakciju...  
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Ordeņu kapituls Rīgā, 2009. gada 30. martā nolē-
ma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt  IV 
šķiras Atzinības krustu sabiedriskajam darbiniekam, 
Amerikas latviešu apvienības Informācijas nodaļas 
vadītājam Valdim Vilnim Pavlovskim. 

Atzinības krustu V. Pavlovskim pasniedza Latvijas 
vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs ALAs 58. kongresā 
Floridā 1. maijā svinīgā banketa laikā.  

V. Pavlovskis  1997. gadā saņēma III šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni, taču nav šaubu, ka par savu pašaizlie-
dzīgo darbu viņš pelnījis vēl kādu apbalvojumu. Arī 
kopš 1997. gada  Valdis Pavlovskis  ik gadu paveicis ko 
svarīgu. Viņš neatlaidīgi darbojās, lai panāktu, ka Latvi-
jas pavalstnieki ASV var iebraukt bez vīzas. Ne visas 
ASV valdības amatpersonas tam piekrita, tāpēc bija jā-
veic liels skaidrošanas un pārliecināšanas darbs. Pērn 30. 
jūlijā Vašingtonā Valdis Pavlovskis tikās ar ASV senā-
toru, republikāni no Oregonas pavalsts, Gordonu Smitu. 
Senātors ir Baltiešu atbalstgrupas priekšsēdis. Viņš iero-
sināja Senāta rezolūciju Nr. 87 (S. Con. Res. 87), kuŗā 
apsveica Latvijas valsti tās dibināšanas 90. gadadienā un 
aicināja ASV prezidentu izdot proklamāciju, aicinot 
Krievijas Federāciju atzīt, ka Baltijas valstis bija okupē-
tas un uzņemties atbildību par okupācijas sekām. Valdis 
Pavlovskis izstrādāja šīs rezolūcijas tekstu sadarbībā ar 
senātora padomniekiem un ieradās Vašingtonā, lai pār-
runātu ar senātoru Gordonu Smitu rezolūcijas pieņemša-
nas stratēģiju. Iesniegto rezolūciju pieņemšana Kongresā 
nenotiek automatiski. Ir ārkārtīgi smagi jāstrādā, lai pa-
nāktu kādas rezolūcijas pieņemšanu. Reizēm jābūt neti-
cami neatlaidīgiem un, ja kaut kur izdzen pa durvīm, 
jācenšas tikt iekšā kaut vai pa logu. Kongresa deputāti 
ne vienmēr ir informēti, jo Eiropa ir tālu, Latvija bieži 
viņiem ir gandrīz nezināms jēdziens. Tāpēc ar viņiem un 
viņu biroja pārstāvjiem vairākkārt jāsazinās, jācenšas 
pārliecināt, jāizstrādā taktika un stratēģija un, gluži kā 
iekaŗojot kādu cietoksni, jāprot laikus atkāpties, lai atkal 
no jauna dotos „uzbrukumā”. Tautieši ASV bieži saņē-
ma V. Pavlovska e-pasa vēstules ar lūgumu rakstīt un 
zvanīt saviem Kongresa pārstāvjiem, lai viņi atbalstītu 
rezolūciju pieņemšanu. 

Valdim Pavlovskim darbs latviešu tautas labā vien-
mēr bijis svēts pienākums. Vācijā, bēgļu nometnē Eslin-
gā, kopā ar grupu bērnu ienākot sarīkojumā un nesot 
Latvijas karogu, viņš to apsolīja vienmēr nest tālāk, kaut 
arī varbūt bērnībā šis solījums vēl bija līdz galam neiz-
prasts. Valdis  karogu vienmēr ir nesis tālāk.  

Varētu pierakstīt daudzas lappuses, uzskaitot viņa 

paveikto. V. Pavlovskis ir vairāku organizāciju – ALAs, 
Amerikas baltiešu brīvības līgas, Dienvidkalifornijas 
Daugavas Vanagu apvienības,  Dienvidkalifornijas lat-
viešu biedrības – biedrs, visās viņa ieguldījums ir nozī-
mīgs 

Jāpiemin, ka Valdis nekad nav atteicies palīdzēt, kad 
Losandželosas latviešu namā tiek rīkotas gadskārtējās 
nama uzkopšanas talkas. Varbūt viens otrs būtu pār-
steigts, redzot bijušo aizsardzības ministru tīram tualeti 
vai pie brīvceļa, kas ved gar latviešu namu, sagrābjam 
neapazinīgu autobraucēju izmestos atkritumus, sarindo-
jam krēslus nama zālē pirms kāda sarīkojuma un atkal 
tos novācam.  Neskaitāmus viesus no Latvijas viņš vadā-
jis pa Losandželosu, parādot tās ievērojamākās vietas. 
Valdis nekad skaļi nelielās ar paveikto, viņš daudz ko 
izdara klusībā un tikai vēlāk uzzinām, cik daudz darba 
un laika viņš ziedojis, lai panāktu iecerēto, pašam iegul-
dot savus līdzekļus un neprasot, kas viņam par to būs.  

Atzinības krustu saņemot, Valdis teica, ka to pelnījuši 
visi, kuŗi rakstījuši, aicinājuši, atgādinājuši, atbalstījuši. 
Protams, tas ir tiesa, taču bez dzinējspēka nez vai tādi 
rezultāti būtu. Apsveicam Valdi Pavlovski un priecā-
jamies par pelnīto atzinību. 

Valdim Pavlovskim piešķirts augsts Latvijas valsts apbalvojums –  
Atzinības krusts  

Atzinības krusta vēsture 
Kurzemes hercoga Jēkaba mazdēls her-

cogs Frīdrichs Vilhelms 1710. gada 13. maijā 
Liepājā parakstīja jaundibināmā Atzinības 
ordeņa (L’ Ordre de la Reconnaissance) sta-
tūtus. Tas bija pirmais un vienīgais Kurzemes 
ordenis (tikai ar vienu šķiru). Līdz Frīdricha 
Vilhelma nāvei 1711. gadā  Kurzemē tika 
piešķirti 18 ordeņi. 1938. gadā 12. jūlijā par 
piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes 
slavas laikiem nodibināja Atzinības krustu (Croix de la re-
connaissance), tā devīze – Pour les honnêtes gens (Godprā-
tīgiem ļaudīm). Atzinības krustam ir piecas šķiras un četru 
pakāpju goda zīmes, bet 1940. gada 26. februārī  grozīja Li-
kumu par ordeņiem un goda zīmēm, nosakot, ka Atzinības 
krustam ir trīs pakāpju goda zīmes un vēl sevišķā pirmā pakā-
pe. Atzinības krusta metu darināja mākslinieks Gustavs Šķil-
ters. Atzinības krusts pārklāts ar baltu emalju, tam ir zelta ap-
male, stūŗos astoņi zelta gredzeni, kas simbolizē astoņus Kur-
zemes hercogus, kuŗu laikā uzplauka hercogiste. Krusta cen-
trā  medaljons, aversā – Latvijas Republikas lielais ģerbonis 
un gadaskaitlis – 1938., reversā – Kurzemes hercogistes ģer-
bonis un gadaskaitlis – 1710. Ordeņa lente ir spilgti sarkana, 
ar sudraba iemalu. Atzinības Krustu piešķiŗ par izcilu tēvijas 
mīlestību un nopelniem valsts, sabiedrības un kultūras darbā. 
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Atis Lejiņš (pa kreisi) un Igaunijas prezidents  
Tomass Hendriks Ilvess  

 

Pavisam tuvu 6. jūnijs, kas daudziem ārvalstīs, it īpaši 
tālajā Losandželosā dzīvojošiem latviešiem neko īpašu 
nenozīmē, bet Latvijā tā būs svarīga diena, Eiropas Par-
lamenta vēlēšanas, un vēlos ar Informācijas Biļetena 
starpniecību  Losandželosas latviešiem par tām pastāstīt. 
Tai pašā datumā notiks arī Latvijas pašvaldību vēlēša-
nas. Ārzemēs Latvijas pavalstnieki  varēs balsot tikai 
Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 

Uz sarunu aicināju Brīvības un solidāritātes fonda 
valdes priekšsēdi (www.bsf-latvija.lv), Latvijas Ārpolīti-
kas institūta goda direktoru un Latvijas Sociāldemokra-
tiskās strādnieku partijas (LSDSP) deputāta kandidātu 
Eiropas Parlamentā Ati Lejiņu. Viņš uz Losandželosu 
atbrauca 1960. gadā no Austrālijas un dzīvoja astoņus 
gadus, mācījās Kalifornijas universitātē Losandželosā 
(UCLA), 1968. gadā iegūstot maģistra gradu vēsturē. 
Atis Lejiņš darbojās Dienvidkalifornijas jaunatnes kopā  
un latviešu biedrībā, bija dažādos amatos un vāca naudu 
nama celtniecībai.  

Kāpēc tieši tagad izlēmāt iesaistīties polītikā? 
Mēs, latvieši, protam kritizēt, un sabiedrība ir sadalī-

jusies. Tā mēs tālu netiksim. Ja tautas ievēlētie pārstāvji 
nestrādā, kā vajag, tad jāstājas viņu vietā. Es uzņemos šo 
atbildību – iet un darīt. Es vēlos pierādīt, ka var strādāt 
valsts un tautas interesēs. 

Kāpēc Eiropas Parlamenta vēlēšanās kandidējat no 
LSDSP? 

Latvija nebūs normāla Eiropas valsts, ja nebūs stipras 
LSDSP, kas pārstāv sabiedrības intereses. Daudzviet 
Eiropā, piemēram, Skandinavijas valstīs un Anglijā pēc 
Otrā pasaules kaŗa dzīve drīz vien normālizējās, jo pie 
varas ir sociāldemokrati mijiedirbē ar citām partijām. 
Latvijā nav notikusi ievērojama varas maiņa, kā tam 

normāli jānotiek (piemēram, ASV republikāņus nomaina 
demokrati). 

Kāpēc nolēmāt kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēša-
nās? 

Patlaban Eiropas Parlamentā ir deviņi Latvijas depu-
tāti (arī Tatjana Ždanoka, kas Latvijas intereses neaiz-
stāv). Gadījumā, ja T. Ždanokas vietā nāks Alfrēds Ru-
biks no Saskaņas centra, kāda būs Latvijas delegācija 
Eiropas Parlamentā? Neviena no pilsoniskajām partijām 
vietu Sociāldemokratu partijā ieņemt nevar. Tāpēc, ja 
Eiropas Parlamentā tiek ievēlēts A. Rubiks, tukšo vietu 
Eiropas Socialdemokratu partijā iegūs kreisās partijas 
pārstāvis. Izvēlējos kandidēt, lai A. Rubikam tas neizdo-
tos. Vēlos paskaidrot, ka Eiropas sociāldemokratus var 
salīdzināt ar demokratiem ASV. Eiropas sociāldemokra-
tu konferencē Madridē piedalījās arī speciālisti un pēt-
nieki no ASV. 

Vai varat nedaudz pastāstīt par Eiropas Parlamen-
tu?  

Eiropas Parlaments ir svarīga organizācija. Eiropas 
Savienībā ir Eiropas komisijas, kuŗām komisārus izvēlas  
nacionālās valdības, apstiprina parlaments un ieceļ pado-
me. Mūsu komisārs ir Andris Piebalgs, kas veic krietnu 
darbu. Vēl ir Eiropas Savienības padome, kuŗā ir naci-
onālo valdību ministri. Eiropas Parlaments, ko ievēl 
Eiropas Savienības pavalstnieki, kopā ar padomi izstrādā 
Eiropas gada budžetu. Pēc Lisabonas līguma, ko pagai-
dām vēl neapstiprina Īrija, Eiropas Parlamentam būs vēl 
lielāka ietekme un saistība ar nacionālajām valdībām. 

Pašreiz Eiropas Parlamentā ir septiņas polītiskās 
grupas. Eiropas Sociāldemokratu partijā nav neviena no 
Latvijas. Visus šos gadus mums bija jāpaļaujas uz 
igauņu un lietuviešu palīdzību un atbalstu. Piemēram, 
iebilstot T. Ždanokai, kas vēlējās pieņemt Latvijai 
nelabvēlīgas rezolūcijas par minoritātēm Latvijā.  

Kam jūs galvenokārt Eiropas Parlametā pievērsīsit 
uzmanību?  

Alternātīvās enerģijas ieviešanai un naudas noguldī-
jumu ierobežošanai citās valstīs, kur par tiem nemaksā  
nodokļus (arī B. Obama uzsvēris, cik tas ir svarīgi). So-
ciāldemokrati ir par Latvijas neatkarību no Krievijas gā-
zes (vairāk informācijas par LSDSP programmu var at-
rast www.lsdsp.lv un manā mājaslapā www.lejins.lv  vai 
manā profilā www.draugiem.lv   http://www.draugiem.lv/
friend/?3655007).  Latviešiem, lai mērķi īstenotu, jāsadar-
bojas ar citām ES valstīm, izmantojot tās likumus. Nesen 
notikušajā G-20 valstu vadītāju sanāksmē Londonā Ba-
raks Obama jau runāja par ierobežojumiem dažām off-
shore valstīm, piemēram, Šveicē. Vēlos uzslavēt Baraku 

Atis Lejiņš – LSDSP kandidāts Eiropas Parlamenta vēlēšanās 
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Obamu, ka viņš seko Eiropas piemēram un atvēl naudu 
zaļajai enerģijai. Latvijā  to vēl nedara. Tas būs mans 
galvenais uzdevums Briselē un, lai alternātīvā enerģija 
Latvijā attīstītos bez monopola. 

Un visbeidzot, kāpēc ir svarīgi arī ārzemju latvie-
šiem piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās? 

Latvijas pavalstniekiem, kuŗiem rūp Latvijas nākotne, 
Latvijas vieta Eiropā un lai Latvijai būtu labi pārstāvji 
Eiropas Parlamentā, jāiet balsot. Mums jāstrādā ne tikai 
Latvijas parlamentā, bet arī Eiropā, jo mums ir tiesības 
to darīt. 

Paldies! LSDSP Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir  4. 
numurs, un Atis Lejiņš ir saraksta priekšgalā. Vairāk 
par vēlēšanām var uzzināt:  www.cvk.lv 

Zanda Bautre 
 

 Z. Bautre vairākus gadus dzīvoja Losandželosā, bija vo-
lejbola trenere. Viņa atgriezusies Rīgā un trenē Latvijas plūd-
males volejbolistes Ingunu Minusu un Inesi Jursoni  Z. Bautre 
ir LSDSP un kandidāte Rīgas domes vēlēšanās.   

Latvieša filma „Kailums”  
Britu filmu festivālā 

Jāņa Rutmaņa filmu „Kailums”  6. maijā izrādīja Bri-
tu filmu festivālā  Redondo Beach Performing Arts Cen-
ter. Filma bija nominēta vairākās katēgorijās: labākā 
pirmā filma, labākā drāma, galvenās lomas tēlotāja Ag-
nese Zeltiņa – kategorijā labākā aktrise, Pauls Dombrov-
skis – labākais aktieris, tomēr balvas saņēma citu tautu 
kandidāti. 

Taču Jānis Rutmanis nav noskumis, viņš mācās, mek-
lē scēnārijus un gatavojas uzņemt jaunas filmas. Gan jau 
kādreiz izdosies saņemt arī balvu. J. Rutmanis piedalī-
jies vairāku amerikāņu filmu (galvenokārt televīzijas) 
uzņemšanā, bijis elektriķis, gaismotājs, operātora asis-
tents. 

Redondobīčā filmu noskatīties ieradās bariņš tautiešu.  
Filmu „Kailums” latviešu namā paredzēts izrādīt ru-

denī,  3. oktōbrī. 

Pēc filmas izrādes, no kreisās: Valdis Ķeris, filmas operātors Daniels Farnams, Role Zilstra,  
Dženna Rutmane, Rudīte Godfreja, Jānis Rutmanis ar meitiņu Sofiju, Agnese Zeltiņa, Toms Godfrejs,  

Tālis Valdis, Džeimss Godfrejs, Ivars Mičulis, Maruta Lange, Dace Sveņķe  
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LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI 
 

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba biedru 

naudu par 2009. 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:  
Latvian Community Center 
1955 Riverside Drive   
Los Angeles, CA 90039-3704 

Nama ziņas 
Tā kā līdzšinējais Nama pārvaldes priekšnieks Jānis 

Taube vecākais turpmāk daudz laika pavadīs Latvijā,  
nama apsaimniekošanas komitejai bija mazliet jāpārkār-
tojas. Turpmāk nama priekšnieka pienākumus pildīs An-
tons Švarcs, viņam palīdzēs Aivars Jerumanis. Abi savā 
laikā jau bijuši nama apsaimniekošanas komitejas 
priekšnieki un ne tikai zina visus techniskos darbus un 
vajadzības, kādas ir namā, bet arī visas zemūdens klintis, 
ar kuŗām  jāsastopas. Mēs visi atviegloti nopūtāmies, 
kad viņi bija ar mieru uzņemties šo darbu. 

No janvāŗa sākuma līdz aprīļa beigām Nama kluba biedru 
maksas  iesūtījuši:  Anna Ābele, Eduards Ābele, Gatis Ābele, 
Rita Ābele, Liza Amtmane, Egīls un Aija Avoti, Erika Bastjā-
ne, Antra Priede Berger, Daina Bīriņa, Atis Blāķis, Gunārs 
Boršteins, Helmuts un Edīte Brauķi, Alnis un Lisa Brieži, 
Aleksandrs un Ilma Briškas, Juris un Tina Buņķi, Erika Car-
ters, Jānis un Anita Circeņi, Diane Citron, Valentīns Dābols, 
Paul un Ilze Darricarrere, Ilgvars Dižgalvis, Anda Donahue, 
Lonija Dorša, Līzīte Dumpe, Juris un Māra Eglāji, Ināra Er-
dei,  Carmen Freiberga, Irena Gnerlicha,  Louiza Gonia,  
Aleksandrs Graps, Leo un Erika Horni,  Edgar Jacobson, Ilo-
na Kalviste, Matīss un Loma Kārkliņi, Juris Kauls,  Valdis 
Ķeris, Juris Kivuls, Jānis Kļaviņš, Sarma Kreišmane, Andrejs 
un Debbie Krūmiņi, Guntis un Gudrīte Kuškevici, Jānis un 
Viola Lāči,  Cabot Laroux, Mirdza Lasmane, Kazimirs Laurs, 
Imants Leitis, Augusts un Ausma Lejnieki, Jānis un Dzintra 
Lejnieki, Igors Ložeņicins, Rons un Margareta Mačulāni, 
Marks Mattsons, Nora Mičule, Valentīns Miska, James un 
Astra Moori, Ilze Nagaine, Tālivaldis un Maija Paegles, Sol-
vita Pastare, Valdis un Dace  Pavlovski, Omula Pence, Nonita 
Priedīte, Kārlis, Pēteris un Velta Purmaļi, Ruta Ratermane, 
Leonīds un Maruta Ratermaņi, Biruta Repecka, Gunārs Rē-
piņš, Elize Rimša, Lolita Ritmane-Matsone,  Andris un Asja 
Ritmaņi, Māra Rosentāle, Edvīns un Tamāra Rūši, Jānis Rut-
manis, Guntars un Biruta Šulci, Viviana Sequieda, Olafs 
Smildziņš, Ēriks Švēde,  Inese Tīsiņa, Benita Trapse, Andrejs 
Treide, Biruta Vellutini, Jāzeps Vingris, Roberts un Elaine 
Virzas, Ariane Vītola.   

Kluba biedru sarakstu turpināsim nākamā biļete-
na numurā, kas iznāks septembrī, un Nama kluba 
biedru saraksts būs pie sienas nama priekštelpā na-
ma gada svētkos vasaras beigās. 

Nama komiteja sirsnīgi pateicas visiem atbalstītā-
jiem.      Helēna Hofmane 

Austrumu gudrības 
Laba manta nemēdz būt lēta, lēta manta nemēdz 

būt laba.  
Nabadzību nenosegsi, bagātību – neaizsegsi 
Ja esi iekāpis skopuma laivā, tava ceļabiedre būs 

nabadzība. 
Skops bagātnieks nabadzīgāks nekā trūcīgais. 

Mūsu biļetenu lasa arī Latvijas vēstnieks ASV  
Andrejs Pildegovičs Vašingtonā (DC) 
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National Day of Mourning 
ESTONIANS       LATVIANS     LITHUANIANS 

Presented by Lithuanian American Council, Inc., Los Angeles Chapter 

J  u n e   1  4 ,    2  0 0 9       

C h u r c h  S e r v i c e     1 0 : 3 0  A . M   
S t .  C a s i m i r  L i t h u a n i a n  C a t h o l i c  C h u r c h   

      2 7 1 8  S t .  G e o r g e  S t . ,  L o s  A n g e l e s ,  C A  9 0 0 2 7  

P r o g r a m                    1 2 : 1 5  P.M.  Main hall 
K e y n o t e  s p e a k e r   

Teodors Lilienšteins 
 Latvian DAUGAVAS VANAGI of Southern California Welfare Association,  

president. Long time member of BAFL Board of  Directors 
 

Rudolfas Budginas    
Piano virtuozo 

 
Buffet after the program   

Donations welcome 

These crimes perpetrated by the 
Soviets must be known and 
discussed by the world.   Memories 
of witnesses – testimonies – should 
be collected and publicized. 
 

Vytautas Landsbergis, 
Member of the European 

Parliament 

June 14, 1941  D E P O R T A T I O N /  I M P R I S O N M E N T  T R A I N  T O 

Naujoji Vilna railway station. Majority of men were separated from their fmilies.  
Source Lithuanians in the Arctic 

O m s k  
 

K o m i 
 

 A l t a i 
 

K i r o v 
 

K r a s n o y a r s k 
 

N o v o s i b i r s k 

_ 

Nemyra 
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Izdevīgi iepirkties tīmekļa veikalā www.klang.lv 
Par mērenām cenām iespējams iegādāties dažādas 

pārtikas preces un pārsteigt draugus, radus, paziņas 
Latvijā; visu pasūtināto no veikala piegādā mājās   

Mākslinieces  
Astrīdas Prestonas  

izstāde  
Birddwatching  

bija atvērta  
Craig Krull Gallery  

Santamonikā, 
Bergamot Station  

2525 Michigan Ave. B 3  
no 11. aprīļa  

līdz 16. maijam  
 

 

In Forest Mist (eļļa, audekls) 

No kreisās: Mārīte Rozentāla, Irēna Zommere,  
Silvija Kurmiņa, Maruta Ratermane  

Mākslinieces Irēnas Zommeres  
darbu izstādes atklāšana  Colortec Art Gallery (24247 

Hawthorne Blvd. Torrance, CA90505) 6. aprīlī 

No kreisās: Valtrauta Simsone, Sivija Kurmiņa,  
Ilona Kalviste, Irēna Zommere, Rota Boršteina 

Kas viņa ir? 

Neviens neatpazina mazo meiteni jūrmalā, kuŗas at-
tēls bija ievietots aprīļa biļetena 21. lappusē, dzejoļa 
„Manzemē” autori. Šī pati meitene jau paaugusies 
(attēlā vidū) 1939. gadā vēroja Eiropas meistarsacīk-
stes ātrslidošanā ASK laukumā Rīgā un kopā ar 
draudzeni uzgavilēja uzvarētājam Alfonam Bērzi-
ņam. Pirmais pareizās atbildes iesūtītājs saņems pār-
steiguma balvu. 

Dzirdēts, lasīts, novērots 
▲Daina Bīriņa, Sil-

vija Kurmiņa un Arnis 
Tubelis aprīļa beigās 
bija aizbraukuši uz kādu 
Meksikas kūrortu un 
gandrīz netika atpakaļ, 
jo sākās cūku gripa. Ta-
ču viss beidzās laimīgi. 
Kādā laikrakstā bija brī-
dinājums – neļaut bēr-
niem skūpstīt cūkas! 

▲ Santabarbaras apkaimē nesen atkal plosījās uguns-
grēki, Dumpju ģimeni pat evakuēja. Lai gan bija izplatī-
jušās baumas, ka visa Santabarbara nodegusi, tik ļauni 
tomēr nav. Dumpju māja nav nodegusi. Arī Deksteri  
sveiki un veseli. 

▲ Valdis Ķeris 2. maijā Čikāgā noklausījās vīru koŗa 
koncertu Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojumā. Pēc tā 
notika izloze, un Valdis laimējis divus lielus dāvanu gro-
zus un pudeli degvīna, ko apmainījis pret klaipu  rupj-
maizes. Nez kāpēc viņš koncertā palika tikai klausītājs, 
bet nenostājās līdzās Andim Nīkuram un nedziedāja? 
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Mātes dienas svinības latviešu skolā 

Mātes dienā 10. maijā  pie baznīcas ieejas Daina Ābe-
le visām sievietēm piesprauda pie apģērba rozā neļķes 
ziedu. Tas lika atcerēties Mātes dienas dibinātāju 1908. 
gada 10. maijā Amerikā Annu Rīsu Dārvisu. Anglijā 
mātes diena svinēta jau 16. gadsimtā, Latvijā to sāka svi-
nēt 1922. gadā, bet 1938. gadā prezidents Kārls Ulmanis 
ierosināja to dēvēt par Ģimenes dienu. 

Šī atkal bija reize, kad latviešu nams šķita par mazu. 
Gluži tāpat kā Lieldienu brokastīs, zālē laikam ielikt vēl 
kādu papildus galdu vairs nebūtu iespējams. Rudīte 
Godfreja namu bija gaumīgi izrotājusi ar papīra margrie-
tiņām. Pusdienas gatavoja skolas bērnu vecāki, veikli 
apkalpoja jaunieši. Apmeklētāju un priekšnesumu dalīb-
nieku bija neparasti daudz. Programmā – 19 priekšnesu-
mu! Vispirms trīs tautasdziesmas Paula Berkolda vadībā 
dziedāja jauktais koris, Brigitai Ritmanei Džeimsonei 
spēlējot klavieŗpavadījumu. Šoreiz gan koris atgādināja 
ansambli – tikai sešas sievas, septiņi vīri. Vairāki dzie-
dātāji jau bija devušies atvaļinājumā  vai aizņemti citur. 
Toties bērnu korī bija 18 dziedātāju. Nav šaubu, ka viņi 
drīz būs krietns papildinājums jauktajam vai vīru korim. 
Edvīns Rūsis bērniem iemācījis daudz jaunu tautasdzies-
mu, dziedot viņi dzīvīgi kustas, var redzēt, ka viņiem ļoti 
patīk dziedāt, būt uz skatuves, un vecākiem savukārt pa-
tīk redzēt savus bērnus dziedam un priecājamies. Korim 

vēlējās pievienoties arī pavisam mazi bērniņi – mazais 
Vilis Zaķis nostājās blakus Annijai Teterei un, kaut pats 
vēl nedziedāja, kopā ar citiem atdarināja zirgu pakavu 
dunoņu, ritmiski vienu pret otru sitot akmentiņus.  

Dziesmas raiti mijās ar dejām. Tautasdeju kopas 
„Pērkonītis” vadītājas Dziesma Tetere un Ilze Nagaine 
bija krietni piestrādājušas, viņas var būt gandarītas par 
ieguldīto darbu. Meitas un puiši kārtējo reizi iepriecināja 
un pārsteidza – viņi dejoja ar milzīgu atdevi, tridekšņi 
šķindēja, brunči plīvoja, meitas ķircināja puišus un otrā-
di. Daži dejotāji bija uzaicinājuši līdzi savus amerikāņu 
draugus, studentus, un viņi atzinīgi izteicās par sarīkoju-
mu un pat nožēloja, ka nav latvieši! Dziedāt korī un de-
jot „Pērkonītī” jau var nākt arī cittautieši, neviens netik-
tu atraidīts. Visbrīvāk, šķiet, jutās Annija Tetere. Varbūt  
viņa dienās būs aktrise?  Vērojot dejotājus uz skatuves, 
viņa nevarēja nostāvēt mierīgi, bet dejoja pati savā noda-
bā skatuves priekšā.  

Pēc priekšnesumiem apmeklētāji nodziedāja vairākas 
tautasdziesmas kopā ar mazajiem un lielajiem koristiem. 
Nevienam negribējās šķirties, visi patiešām jutās kā vie-
na liela ģimene. Paldies bērnu vecākiem, skolotājiem un 
skolas audzēkņiem par jauko sarīkojumu, sirsnību, drau-
dzību, mīlestību!   

A. M. 
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Viņi visi ir ļoti ļoti gaidīti un ļoti ļoti vajadzīgi 

Ģimenes pieaugums 12. martā bija arī Džennas un 
Jāņa Rutmaņu ģimenē – viņiem ir meitiņa Sofija  

Makpartlandu ģimene Džeimsa 50. dzimumdienā: 
Māra ar mazo Lūku, Džeims ar Lūka brāli Loginu 

Māras un Džeimsa Makpartlandu (McPartland) ģi-
menē 12. martā piedzima otrs puisītis Lūks Mērfijs 

Aijovas latviešu biedrības telpās Desmoinā 27. mar-
tā apmēram 40 latviešu ieradās uz tikšanos ar līdz-
šinējo ASV vēstnieks Latvijā Čarlzu Larsonu, kas 
beidzis darbu un ar ģimeni atgriezies Aijovā. Viņš 
pastāstīja par savu darba pieredzi Latvijā un atbil-
dēja uz jautājumiem. Čarlzs Larsons tika uzņemts 
Aijovas latviešu biedrībā par goda biedru.  
Aijovas latviešu biedrības priekšnieks ir Imants  
Kalniņš, no Losandželosas ciemos pie vecākiem bija 
aizbaucis arī Dainis Kalniņš ar sievu Aiju un mazo 
Eduardu (dzimis 2008. g. 22. oktōbrī). 
Attēlā no labās: bij. ASV vēstnieks Latvijā Čarlzs 
Larsons, Aija Kalniņa, Dainis Kalniņš ar dēlēnu. 

Varbūt  Eduards Kalniņš arī kādreiz būs  
ASV vēstnieks Latvijā? 
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Pirms vairākiem gadiem Gruntmaņu ģimene – Terēze 
un Uģis ar bērniem Martu un viņas jaunāko māsiņu Lui-
zi, kas piedzima Losandželosā, pārcēlās uz Dallasu, kur 
dr. Uģis Gruntmanis sāka strādāt Teksasas universitātes 
Southwestern Medical Center.  

Martai 18. junijā paliks 19 gadu, viņa mācās Makgilla 
universitātē Montrealā polītiskās zinātnes (Political 
Sience), Luize pabeigs 3. klasi. Pirms četriem mēnešiem 
piedzima mazais Teodors.  

 Terēze  pirms sešiem gadiem nodibināja bērnu mo-
des uzņēmumu ZAZA Couture: www.zazacouture.com  
Audumus Terēze izvēlas Parīzē, tie ražoti Francijā, Spā-
nijā un Italijā, taču visas drēbes šuj Latvijā un uz firmas 
zīmes rakstīts: Made in Latvia. Katru sezonu produkciju 
izsūta uz apmēram 350 bērnu apģērbu veikaliem visā 
Amerikā.  

Terēze raksta, ka Dallasā viņiem patīk, ir viegli dzī-
vot, strādāt, mācīties un izklaidēties. Cilvēki ir draudzī-
gi, viss atrodas tuvumā.  

Dallasa ir māsas pilsēta Rīgai, sadarbība starp Rīgu 
un Dallasu sākās 1989 gadā, kad dibināta Dallas/Riga 
Sister City Committee.  

Komiteja kopš šī gada sākuma aicināja uz Dallasu 
pieredzes apmaiņā divus jaunus Latvijas ārstus no Stra-
diņa slimnīcas Rīgā. Dr. Uģis Grutmanis izkārtoja vi-
ņiem mēnesi praksi  savā darbavietā Teksas universitātes 
Southwestern Medical Center.  

 Jāņos un Ziemsvētkos Dallasā sapulcējas 10-20 lat-
viešu.   

Terēze, Uģis, Teodors, Marta un Luize Gruntmaņi 

 
18. aprīlī Irēna un 
Valdis Diči savā 
mājā aicināja sagā-
dāt  „dāvanu lieti-
ņu” (baby shower) 
Vijai un Aldim 
Raudām, meitiņu 
Vasaru gaidot. Irē-
na un Valdis bija 
arī vedēji viņu kā-
zās. Visu, ko Diči 
uzņemas, viņi dara 
no sirds un ar mil-
zīgu atdevi. Galdu 
klāja Pegija Taube, pie katra ēdiena bija no papīra iz-
griezta puķe ar uzrakstu un asprātīgu vērtējumu. Vīnu 
sagādāja Dace Sveņķe no sava vīra Dāvida Barka vīno-
tavas Bark Vinery un pudelēm bija piestiprinātas Rudītes 
Godfrejas dainātas etiķetes ar Vasaras draiskulību uz-
skaiti. Dziesma Tetere bija sagatavojusi asprātīgas rotā-
las jaunajiem vecākiem un citiem ciemiņiem, piešķīra arī 
balvas. Lielākā daļa viesu bija tērpušies baltās drānās.   

Vasara Rauda piedzima  8. maijā 
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Matsonu ģimenes mājās 4. aprīlī  pulciņš sieviešu, visus vīriešus atstājot mājās, „dāvanu lietu” sagādāja 
Dairai Papalardo. Daira un Dennis Papalardo gaida puisīti, kam būšot īsteni latvisks vārds – Krišjānis 

Ritmaņu ģimenes trīs paaudžu pārstāves: no kreisās:  
Brigita Ritmane Džeimsone, Daira Papalardo, Magi-

ta Ritmane; un ceturtās vēl būs... 

Dzidra un Pēteris Freimaņi sagaidījuši savu pirmo 
mazbērniņu – 8. maijā piedzima  

Monikas Freimanes un  Daniela Flobēra (Flaubert) 
meitiņa Lidija Marī (Marie) 
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JĀŅU SVINĪBAS 
20. jūnijā pie Balto klinšu ezera  
White Rock Lake,  
10645 Soledad Canyon Rd. 
Jāņabērni var ierasties no plkst. 3.00.  
Būs iespēja uzspēlēt novusu; vakarā līgoša-
na, apdziedāšanās; alus, cepetis, jāņusiers,  
var ņemt līdzi groziņus.  

 
 
 Plkst. 11.00 vakarā ugunskurs; 
 Var celt teltis un pārnakšņot  
 Ieejas maksa $25 (auto novietošana, 
 cūkas cepetis, mūzika) + $5 par auto; 
 bērniem $5; jaunākiem par 12 
 gadiem nav jāmaksā 
 
 
 

21. jūnijā plkst. 12.00 dienā Sandiego  
Crown Point Place Beach   
(no I-8 W nobraukt pie West Mission Bay Drive,  
griezties pa labi uz Ingraham St., tad vēlreiz pa  
labi uz Crown Point Dr.)  
 

Līgošana notiks parka malā, kur plīvos  
Latvijas karogs, varbūt degs ugunskurs un 
pulcēsies līgotāju bariņš. Būs sagādāts  
cienasts un dzērieni: desiņas, rupjmaize,  
vienreizējas lietošanas trauki; pārējais: salāti,  
dārzeņi, augļi vai saldēdiens jāņem līdzi.  
Plūdmalē nedrīkst ienest un lietot alkoholiskus dzērienus. 
Autostāvietu slēdz plkst. 10.00 vakarā.  
Lūdzu ņemt līdzi plūdmales krēslus, pretiedeguma krēmu, 
cepuri, saulessargu! Vajadzīgi brīvprātīgie  
piknika sagatavošanai. Pieteikties līdz 17. jūnijam,  
zvanot vai rakstot Jānim Legzdiņam, tālr.: 858-598-5451,  
kabatas tālr.: 619-851-2358; e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
Dalības maksa: $20.00 ziedojums (pārpalikumu nodos San-
diego latv. ev. lut draudzes darbam.)   

Aiciniet radus un draugus!  
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Mums zudušie 
 

Austra Mālmane 
1911. g. 25. jūlijā – 2009. g. 7. martā 

Pūpolsvētdienā Losandželosas latviešu baznīcā uz 
altāŗa, kopš vien atceros, vienmēr bija novietoti pūpoli. 
Jautājot, kur  Kalifornijā dabūti pūpoli, atbilde vienmēr 
bija: „No Mālmaņa kundzes dārza.”   

Austra  dzimusi Kārļa un Alvīnes Galindonu ģimenē 
1911. gada 25. jūlijā, būdama vecākā no abām māsiņām. 
Dzīve bija laba. Vecāki savas meitiņas mīlēja.  Mātei 
Rīgā piederējusi kurpju fabrika.  Austra strādāja par bēr-
nudārza skolotāju, tad iemācījās grāmatvedību.  1935. 
gadā viņa apprecējās ar Voldemāru Mālmani,  1937. ga-
dā viņiem piedzima dēls Jānis un sešus gadus vēlāk dēls 
Atis.  Tā  kā Mālmaņu vārds atradās izsūtāmo sarakstos, 
viņi 1944. gadā, padomju armijai tuvojoties, ar bēgļu 
kuģi atstāja Rīgu un, Vācijā iebraukuši, uzzināja, ka Rī-
ga jau ieņemta…   

Vācijā Voldemārs pabeidza architektūras studijas. 
Mālmaņu ģimene 1950. gadā ieceļoja Amerikā un apme-
tās Mičigenā.  Aizritējušā gadsimta 50. gadu beigās Det-
roitā atrast darbu bija grūti, un divi architekti – Volde-
mārs Mālmanis un Artūrs Damroze – atbrauca uz Dien-
vidkaliforniju, dabūja darbu savā profesijā un  drīz vien 
aicināja pie sevis arī ģimeni. Mālmaņi  Tabora ielā Los-
andželosas rietumos nopirka māju, kuŗā nodzīvoja piec-
desmit gadu. Abiem Mālmaņiem izdevās, ko mēs visi, 
vecāki kļūstot, vēlamies – nomirt savā mājā, nevis svešā 
aprūpes namā vai slimnīcā… 

Losandželosā Austra Mālmane turpināja izglītoties un 
izmācījās par žēlsirdīgo māsu, nostrādādama Brotmana 
slimnīcā 22 gadus. Viņa strādāja līdz 72 gadu vecumam 
un labprāt būtu stādājusi līdz 82 gadiem, tik enerģijas 

pilna viņa bija, bet darbavietas administrātori neļāva 
vairs ilgāk strādāt. Tad viņa apmeklēja vecļaužu mītnes, 
mērīja to iemītniekiem asinsspiedienus un piedāvāja sa-
vu palīdzību. Austra Mālmane mīlēja cilvēkus. Viņai 
apkārt vienmēr bija cilvēki, viņai tie bija nepieciešami. 
Un tas ir ļoti svarīgi – dažādos veselības žurnālos rak-
stīts un lektori savos priekšlasījumos  uzsveŗ, ka visilgāk 
nodzīvo tie, ap kuŗiem ir citi cilvēki. Austra arī ļoti mīlē-
ja puķes. Pat mūža novakarē, kad viņai pasliktinājās re-
dze, viņa smalki zināja, kur katra puķīte aug un kad stā-
dīta…  Dēls  Atis, par māti stāstot, vairākas reizes atkār-
toja, ka būt Austras dēlam bija liela privilēģija. Atis aici-
nāja viņu pie sevis uz Santarosas pilsētu Ziemeļkalifor-
nijā, bet māte negribēja pārcelties. Viņa sprieda:  „Nu 
cik bieži es tevi tur redzēšu – vienu reizi, divas reizes 
nedēļā, un cik ilgi – dažas stundas?  Un ko pa pārējo lai-
ku?  Šeit man ir draudzenes…  “  Jā, draudzenes viņai te 
bija – Zaigas Dižgalves un Birutas Šulcas māte un vēl 
citas, un viņām Austra katru rītu zvanījusi, lai patērzētu 
un pārbaudītu, vai viss kārtībā. Viņas aizgāja  pirms 
Mālmaņa kundzes. 

Apmēram pirms gada Austrai bija smadzeņu trieka, 
drīz vien otra, un  š. g. 7. martā viņa aizmiga pavisam – 
taču savās mājās!  (Dīvainā kārtā arī viņas pūpolkoks 
nonīka tieši tai laikā).  Piemiņas brīdi latviešu baznīcā 
19. aprīlī  vadīja prāvests  Dāvis Kaņeps.  Piemiņas mie-
lasts notika lejas zālē, galdus klāja Liene Linde.    

Austra Mālmane vēlējās atdusēties blakus savam 
mazdēliņam Santarosā, un Atis pelnu urnu aizveda līdzi, 
lai nelaiķes vēlēšanos īstenotu. 

Sēro dēls Jānis, dēls Atis ar ģimeni, mirušo draudze-
ņu bērni, un visi, kas Austru atceras kā laipnu, izpalīdzī-
gu, draudzīgu cilvēku.   

Bez pūpoliem mēs Dienvidkalifornijā nepaliksim. 
Atis jau pirms vairākiem gadiem uz Santarosu  bija aiz-
vedis dažus spraudekļus no Austras koka un tagad esot 
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izaudzis jau brangs krūmiņš.  Viņš solīja dažus zariņus 
mums  atsūtīt, lai mēs varētu ieaudzēt Mālmaņa kundzes 
pūpolus. 

                Helēna Hofmane 
 

Velta Mitrēvica-Brook 
1928. g. 18. oktōbrī  – 2009. g. 20. martā 

 Velta Mitrēvica dzimusi Rīgā 
aktieŗu Augusta Mitrēvica un Lidi-
jas Liepiņas ģimenē. Velta bija re-
ģistrēta žēlsirdīgā māsa un nostrā-
dāja savā profesijā vairāk nekā 30 
gadu. Viņa ļoti interesējās par visu, 
kas notiek Latvijā, viņai patika ga-
tavot gardus ēdienus, ceļot un spē-
lēt bridžu. 

Velta nomira savās mājās West 
Hills, Kalifornijā.  Piemiņas brīdis, 
ko vadīja prāvests Dāvis Kaņeps, 
notika 16. aprīlī vēsturiskajā Hid-
den Chateu  dārzā West Hills, kur 
visapkārt ziedēja ļoti daudz puķu. Bērēs ieradās apmē-
ram 45 pavadītāji.  

Sēro meita Denise ar vīru Džonu (John), dēls Mārtiņš 
ar meitu Hannu, brālis Edis, draugi Dienvidkalifornijā, 
austrumu krastā un Latvijā.  

H. Hofmane 
 

Anna Ozoliņa dz. Bernarda 
1912. g. 16. martā – 2009. g. 28. martā 

Anna Bernada dzimusi Tukuma apriņķī. Aizritējušā 
gadsimta 30. gadu vidū viņa apprecējās ar Ādolfu Ozoli-
ņu. Ozoliņu ģimene  Amerikā iebrauca 1949. gada 11. 
maijā un vispirms dzīvoja Indianapolē.  Dēls  Māris at-
brauca uz Kaliforniju 1962. gadā, bet vecāki tikai ap 

1975. gadā, kad Ādolfs aizgāja pensijā. Viņi dzīvoja 
Rietumkovīnā, kur ziedēja krāšņas puķes, ko Anna bieži 
nesa uz baznīcu altāŗa rotāšanai un mūsu citu priecēša-
nai.   

Anna un Ādolfs Ozoliņi bija ļoti jautrs un omulīgs 
pāris, abiem patika dejot un dziedāt, Ādolfam mūzicēt. 
Austra bija prasmīga  ēdienu gatavotāja, aktīvi darbojās 
pensionāru kopā. Līlija Vilka baznīcas pagrabtelpās svi-
nēja savu 80. dzimumdienu, sanāca kupls viesu skaists, 
un Anna gandrīz vai viena pati visam lielajam pulkam 
pagatavoja siltas vakariņas. Viņa aktīvi darbojās arī 
Daugavas Vanagu organizācijā. 

 2004. gadā, kad Ādolfs kļuva nespēcīgāks, viņi bija 
spiesti atstāt savu māju un dārzu un pārcelties uz aprū-
pes namu Lake Forest pilsētā, kur 2006. gadā Ādolfs 
aizmiga mūža miegā. Annai bija 97 gadi, kad š. g. 28. 
martā stāja pukstēt viņas sirds. Viņu pēdējā gaitā  prā-
vests Dāvis Kaņeps izvadīja 7. aprīlī. Nelaiķe tika guldī-
ta Rose Hill  kapos Vitierā līdzās Ādolfam. Izvadīšanā 
piedalījās paliels draugu pulciņš. Daugavas Vanagu ap-
vienības pārstāvji bija atnesuši skaistu tumšsarkanu un 
baltu neļķu vainagu, draugi, kuŗi paši nevarēja ierasties, 
atsūtīja puķes. Zārkam uzkaisīja Latvijas smiltis. Sigrida 
Upeniece  izvadītājus aicināja pakavēties Katella Deli 
restorānā, Annu pieminot. 

Sēro dēls Māris Ozoliņš un draugi, kuŗi vēl mīt šai 
saulē.  Mūs atstājis gaišs, omulīgs, sirsnīgs cilvēks. 

                                                          Helēna Hofmane 
 

Katrīna Rebiņa 
1914. g. 16. oktōbrī Pēterpilī,  
Krievijā – 2009. g. 28. martā  

Bozemanā, Montānā  
 Katrīna piedzima Platonovu ģimenē Krievijā  īsi 

pirms revolūcijas, un viņas māte ar divām mazām meite-
nītēm atbrauca uz Latviju pie radiem Goliševā. Dzīve 
radu mājās nelielā Latgales miestā nebija viegla, un Kat-
rīnai jau  no mazām dienām  bija jāstrādā. Jau septiņu 
gadu vecumā viņa sāka ganu gaitas (un viņa atcerējās, ka 
lietus laikā paglābās zem savas mīļākās gotiņas).  Vēlāk 
viņu sūtīja palīdzēt radiem dažādos lauku darbos, un jau 
no mazām dienām viņa iemācījās smagi strādāt un nesū-
dzēties. 

Katrīnas pirmais algotais darbs pēc Ludzas krievu 
ģimnazijas beigšanas bija pagasta valdē. Viņa bija pirmā 
(un vienīgā) sieviete vīriešu kantorī. Viņa strādāja ļoti 
labi, bet viņu diskriminēja, jo viņa bija sieviete, turklāt 
dzimusi Krievijā. Viņas priekšnieks pat ieturēja daļu vi-
ņas algas, un tikai, kad Katrīna apprecēja latviešu robež-
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sargu Jāni Puzuli, ieturēto algu viņai izmaksāja. Ar Jāni 
Puzuli, manas mātes brāli, Katrīna iepazinās dziedot:  
abiem patika muzicēt, viens no viņiem spēlēja ģitaru. 

Pēc apprecēšanās Katrīnai  bieži bija jāmaina dzīves-
vieta, sekojot Jānim. Vislaimīgākais laiks viņai esot bijis 
Kurzemes jūrmalā, kur viņi dzīvojuši pie kāda laipna 
saimnieka.  Tā kā Jānis darba pienākumu dēļ bieži nebija 
mājās, Katrīna varēja darīt, kas viņai tik ļoti patika: ruši-
nāties dārzā, ko saimnieks viņiem bija ierādījis, vai pa-
staigāties ar saviem diviem mazajiem puisīšiem Jāni un 
Valdi gar jūru.  Padomju Savienībai 1940. gadā okupējot 
Latviju,  Jānis slēpās mežos, jo viņš bija „valsts ienaid-
nieks”.  Vēlāk izrādījās, ka Puzuļu ģimene bija izsūtāmo 
sarakstos. Daudz vēlāk noskaidrojās, ka  laipnais saim-
nieks ar ģimeni tika izsūtīts, un viņu māju vietā tagad 
vairs tikai palikuši pamati… 

Puzuļiem 1941. gadā piedzima meita Irēna. Padomju 
armijai tuvojoties, 1944. gada rudenī Katrīna ar trim ma-
ziem bērniem devās bēgļu gaitās. Jānis, kas bija unifor-
mā, protams, nevarēja ar viņiem izbraukt.  Katrīna ar 
bērniem vispirms dzīvoja Silēzijā, kur bieži bija jācieš 
izsalkums. Pēc kaŗa beigām viņi dzīvoja Vircburgas lat-
viešu bēgļu nometnē. 1950. gadā viņi ar amerikāņu ar-
mijas transportkuģi iebrauca Ņuorleānā un pēc triju die-
nu brauciena ar vilcienu ieradās Dienvidkalifornijā un 
apmetās La Crescenta  pilsētā.  (Katrīnas vīrs Jānis tika 
izsūtīts un mira Potmā). 

Katrīnai nu bija jāsāk jauna dzīve ar trim mazgadī-
giem bērniem. Viņa apprecējās ar Zigfrīdu Rebiņu. Bēr-

ni auga un skolojās.  Par laimi Katrīnai bija laba veselī-
ba.  Viņa strādāja daždažādus darbus. Viens no tiem bija 
tapešu fabrikā, un no projām metamiem atgriezumiem 
izgrieza skaistas apsveikuma kartītes. Viņai patika dārza 
darbi. Bērni smējās, ka māte varētu izaudzēt priedi tuks-
nesī.  Katrīnas mājā ziedēja Afrikas vijolītes. Viņai pati-
ka strādāt rokdarbus, arī gleznot. Pēc  Zigfrīda nāves 
Katrīna 1992. gadā pārcēlās pie meitas uz Montānu,  kur 
Katrīnai kaktusu un paradīzes putnu vietā nu ziedēja tul-
pes, ceriņi, gatavojās āboli.   

Katrīnas vienīgā sūdzība par vecumdienām bija, ka 
paliek arvien mazāk draugu… Viņa pati ilgi neslimoja.  
Dēls Jānis Puzulis piezvanīja, ka māte ir slimnīcā, un 
drīz vien viņa nepilnu 95 gadu vecumā iemiga mūža 
miegā. Nelaiķes pelnu urnu 16. maijā Glendāles meža 
kapos (Forest Lawn) apbedīja kapā, kur jau atdusas vīrs 
Zigfrīds. Izvadīja prāvests Dāvis Kaņeps. Kapos nodzie-
dājām „Tuvāk pie Dieva kļūt” katrs savā valodā. Pie ka-
pa runāja Daugavas Vanagu priekšnieks Teodors Lilien-
šteins un vanadžu priekšniece Inguna Galviņa, jo Katrī-
na bija aktīva vanadze. Dēls Jānis pieminēja mātes sīk-
stumu un izturību, viņus audzinot.  Atvadu vārdus teica 
draugi un kaimiņi.  Varbūt zīmīgākos teica mazmeita 
Erika Puzule:  „Katrīna dzīvos tālāk savos bērnos, bērnu 
bērnos, mazmazbērnos…” Starp pavadītājiem bija arī 
meita Irēna Kolburna (Colburn), mazmeita Erika Puzule 
(dēla Valža meita), pirmā vīra māsas meita Helēna Hof-
mane, bijušie kaimiņi un draugi.  Bija brīnišķīgs sestdie-
nas rīts, saulains, pilsētu lejā pavērās skaists skats.  At-
vadu brīža nobeigumā Brigita Jerumane dziedāja Katrī-
nas iemīļoto Franča Šūberta „Ave Maria”. Pēc tam pul-
cējāmies latviešu nama priekštelpā uz bēŗu mielastu.  Uz 
visiem galdiem bija Zigfrīda Rebiņa gatavotie koka 
svečturi ar zilām svecēm. 

Helēna Hofmane 
 

Spodra Tipāne 
1918. g. 16. novembrī  Rīgā – 2009. g. 

28. aprīlī, Ošensaidē, Kalifornijā 
Spodra Zaļuma dzimusi Rīgā divas dienas pirms Lat-

vijas neatkarības pasludināšanas. Teātŗa mākslu viņa 
mācījās Voldemāra Pūces vadītajā Latvju drāmas an-
sambļa studijā un Osvalda Glāznieka kursos Jelgavas 
teātrī. Spodra 1944. gadā beidza Latvijas universitātes 
Filoloģijas, filozofijas un vēstures fakultātē Baltu valodu 
nodaļā, bija precējusies ar aktieri Ēriku Broziņu. Viņa 
rakstīja presē rakstus par teātri un literātūru. Spodras 
pirmā recenzija publicēta 1942. gadā ar segvārdu Rita 
Smilga. 1944. gadā kopā Broziņi devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju,  dzīvoja bēgļu nometnē Vircburgā. Spodra ar 
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Sirds gaviles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iznācis jauns Lienes Veitneres dziesmu albums „Sirds 

gaviles” ar Leonīda Breikša vārdiem. Tajā ietvartotas 11 
pagājušā gada pavasarī  tapušas dziesmas. Pērn  8. aprīlī. 
Pagāja 100 gadu kopš dzejnieka dzimšanas.  

Mūs dziļi ietekmēja dzejnieka paustā mīlestība uz 
savu zemi, skaistumu dabā un cilvēkos, kā arī ticības 
pilnā paļāvība Dievam. Ar ansambli „Dievarasa” dzies-
mas ātri iemācījāmies un Lieldienās piedalījāmies vairā-
kos labdarības koncertos. Klausītājiem dziesmas uzreiz 
iepatikās, tāpēc iedrošinājāmies izdot tvartu, radot vēl 
vienu iespēju dzejnieka Leonīda Breikša darbus iepazīt 
plašākai sabiedrībai, kas Latvijā diemžēl par dzejnieku 
ļoti maz ir dzirdējusi. Savukārt tiem, kam viņa vārds ir 
tuvs un pazīstams, šī var būt kā jauka atkalredzēšanās, 
gaiša satikšanās dziesmā. 

Dziesmas albumā ietvartoja ansamblis „Dievarasa”: 
sōlisti Liene Veitnere, Gunta Davidčuka un Krišjānis 
Veitners, Latvijas Nacionālās operas diriģents Ainārs 
Rubiķis, Rīgas Domskolas Ritmiskās mūzikas nodaļas 
vadītājs, Mūzikas akadēmijas doktorants Indriķis Veit-
ners (klarnete) un mūziķe Ieva Lapšāne (kokle). 

Dievs dod mums jaunu pavasari: Viņš modina un 
augšāmceļ! Viss atdzimst jaunai slavas dziesmai un cil-
vēka sirds līdzi atsaucas – tajā uzplaukst gaviles! Lūk, 
viena iespēja to piedzīvot, klausoties Leonīda Breikša 
dzejoļu tekstus, ietērptus gaišās, latviskās melōdijās. 

Informācija par šo un citiem Lienes Veitneres albu-
miem: www.dievarasa.lv  
e-pasts: dievarasa@dievarasa.lv  
 tālr.: +371 28804670 

L. V. 

uzvārdu Broziņa publicēja teātŗa recenzijas laikrakstā 
„Tēvzeme”.  Ēriks Broziņš  1946. gadā Vācijā nomira ar 
tuberkulōzi. Spodra 1950. izceļoja uz ASV  un 1952. 
gadā apprecējās ar aktieri un režisoru Ansi Tipānu.  Kā-
du laiku viņa strādāja par skolotāju Valdorfa skolā Los-
andželosā. Spodra Tipāne piedalījās Anšlava Eglīša Pa-
cifika Palisādu drāmas kopas turnejā pa ASV un Kana-
das pilsētām, kur 1963. gadā tēloja Andu Anšlava Eglīša 
lugā „Cilvēks grib spēlēt”. Kopš 1964. gada viņa pieda-
lījās Losandželosas ceļojošā teātrī, ko sauca arī par Anša 
Tipāna teātri. Mārtiņa Zīverta lugā „Kurpurrū” 1964. 
gadā viņa tēloja Dr. Gariku, 1965. gadā Tenesija Viljam-
sa lugā „Iguānas nakts” – Judīti,  1966. gadā Annas Bri-
gaderes lugā „Ilga” viņa bija Elline Zendborga, 1969. 
gadā A. Paso komēdijā „Bacilis vai niķis” viņa tēloja Dr. 
Zanti.  

Losandželosā Tipāni dzīvoja Vašingtona kalnā, pau-
gurainā pilsētas daļā, kur bija palieli gruntsgabali un tais 
laikos dzīvoja rakstnieki un mākslinieki. Tipāniem bija 
pašu celta maza, maza mājiņa, bet ļoti prātīgi iekārtota, 
tā ka iekšpusē tā likās plaša diezgan. Viņi  turēja kazas 
(ciemiņus varēja pacienāt ar vārītām pupām un kazu rū-
gušpienu, ko ciemiņi ēda gardu muti). Viņiem (laikam 
gan galvenokārt Ansim)  kalnā bija arī mērkaķi.   

Aizritējušā gadsimta 90. gadu sākumā  Tipāni pārce-
lās uz Ošensaidi (Oceanside), labu gabalu uz dienvidiem 
no Losandželosas un latviešu sabiedrībā bija redzami 
retāk.  Pēc Anša aiziešanas mūžībā 1994. gadā mēs 
Spodru šeit redzējām vēl retāk. 

Spodra Zaļuma-Broziņa-Tipāne aizmiga uz mūžu š. 
g. 28. aprīlī savā dzīvesvietā Ošensaidā.  Skumst viņas 
bijušie kollēgas un skatītāji,  kuŗi vēl atceras to laiku iz-
rādes. 

                                                     Helēna Hofmane 

Spodra Tipāne (pa labi) un Eleonora Ābele architek-
ta Artūra Damrozes 65. dzimumdienā 1975. gada 25. 

maijā Losandželosas latviešu namā 
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  Pegijas pakalpojumi:  
  piedāvāju gatavot cienastu  un klāt  
  galdus kāzās, piemiņas dienās,  jubilejās.  
  Var pasūtināt pīrāgus ar speķi vai 
  kāpostiem jebkuŗā laikā un jebkuŗam 
  sarīkojumam.  
  Par cenu sazināties ar Pegiju. 
  10405 Irene St. # 304  
  Los Angeles, CA 90034 
  Tālr.: 310-806-046; 
  kabatas tālr.: 310-908-6993  
  e-pasts: pegijat@inbox.lv   
  vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

Fotografe Gunta Šķēle-Lujāne  
piedāvā iemūžināt kāzas, kris-
tības, iesvētības un citus svinī-
gus gadījumus. 
5150 Yarmouth Ave, Apt. 310 
Encino, CA 91316 
Kabatas tālr.: 818-442-4127  
E-pasts: guntaa@gmail.com 
Mājaslapa: 
www.gunta.eshpro.com 

Iespiešanas, kopēšanas  
un dizaina darbi  

 

Pēteris Brecko  
 

14762 Ventura Blvd.  
Sherman Oaks, CA 91403  

tālr.: 818-783-4900,  
tālrakstis: 818-783-4395;  

 

e-pasts: LandmarkPC@sbcglobal.net 

Deviņi mīlīgi kaķēni meklē labas,  drošas  mājas, kuŗās mīl dzīvniekus 

Piedāvā adoptēt Lieldienās latviešu mājās dzimušus 
četrus kaķēnus – viens pelēks un četri raibi ar labām 
genām. Rotaļīgi un draudzīgi. 

Otrai kaķenei tajās pašās mājās divas nedēļas pēc 
Lieldienām piedzima pieci kaķēniņi, viens pelēks, pā-
rējie raibi. Zvanīt Ingunai: 323-654-6218  
vai 818-653-9961 
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Darbs māju un logu tīrīšanas uzņēmumā 
Kalifornijā, Orange County;  

iespēja nopelnīt 500-700 dol. nedēļā; apmāca tos, 
kuŗiem šajā darbā nav pieredzes. Lieliska iespēja 
baudīt Kalifornijas jaukumus un strādāt; sīkākas 

ziņas:  949-588-5835  vai  949-290-3122 
Kārtīgs darbs un tīrība garantēta! 

Galerija Baltic Crossroads 
3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029 

Tālr.: 323-664-6216; vai: 818-653-9961  
Grāmatas, rotaslietas, audumi, keramikas  

izstrādājumi, fotografijas, gleznas, grafikas,  
akvareļi, plakāti 

Galerija atvērta katru dienu,  
izņemot pirmdienas 

 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.: 
617-969-2310; e-pasts: mvoldins@aol.com  

Kosmētikas kompanija AVON 
meklē enerģiskus cilvēkus; lieliska iespēja  

nopelnīt pat līdz 50% komisijas naudu; 
var būt gan pamatdarbs, gan  papilddarbs; 

darbs no mājas, nenormēts darba laiks;  
sīkāk par šo iespēju iespējams uzzināt,  

zvanot: 949-395-628 
vai rakstot, e-pasts: LigaSvikss@yahoo.com 

KURSAS  VASARAS VIDUSSKOLA 
www.kursa.org   

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus  
no 5. jūlija līdz 8. augustam  

Mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības, 
rokdarbi un ekskursijas sagādās vienreizēju piedzī-

vojumu! Sveiks, sveiks, sveiks Kursā! 
Visus, kuŗiem ir interese, lūdzu rakstīt vai zvanīt  

prāv. Dāvim Kaņepam: tālr.: 310-621-9572;  
e-pasts: davis_kaneps@verizon.net 
vai: 1807 Vanderbilt Lane, apt. B 

Redondo Beach, CA 90278 

Golfa sacīkstes Sietlā 
12. septembrī plkst. 11.00  lat-
viešu golfa sacīkstes (4 personu 
scramble) Jackson Park Golf 
Club, 1000 NE 135th Street; 
tālr.:  206-363-4747. Vērtēs 
tālāko sitienu (longest drive), 
(longest putt), tuvāko  karodzi-
ņam (closest to the hole). Plkst. 
5.00 saviesīgs vakars Latviešu 
sabiedriskā centrā. Pieteikties, 
zvanot  Edmundam Leitim, 
tālr.: 425-369-0401 vai Rolan-
dam Abermanim, tālr.: 425-

398-9145.  Dalības maksa $90.00 (sacensības, vakari-
ņas, ratiņi). Tikai vakariņas: $25.00 Pieteikšanās an-
ketas jāiesniedz  līdz 25. augustam; čeku izrakstīt  ar 
norādi SLGA un nosūtīt: 17428 93rd Ave. NE Bothell, 
WA 98011.  Turnīram var pieteikties arī SLGA mā-
jaslapā: www.SLGA.US 

Grāmata „Prērijas ārsts”  
pasūtināma, rakstot vai zvanot autoram  

Dr. Paulis Dzintars 
2232  Pine Crest  Drive, Rapid  City, S. D.  57702  

e-pasts: dzintars@rushmore.com 
Tālr.: 605-348-0163 

Cena 20 dolaru ar sūtīšanu 
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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 

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

Valtera un Rapas apgādā: www.valtersunrapa.lv 

Henrijs Flinns piedāvā izremontēt mājsaimniecības 
priekšmetus – gludekļus, kafijas automatus, lampas, 

mikroviļņu krāsnis pulksteņus, mēbeles u. c.  
Ikvienam, kam ir kas labojams, ko nevēlas izmest, 
jo bojātā manta ir mīļa piemiņa, dāvana, var atstāt 

to latviešu namā un uzrakstīt zīmīti  
Hank’s Repair Service; tālr.: 858-716-9470;  

e-pasts: Hankster6@san.rr.com  

Tulkojumu birojs: www.Filologi.lv  
Tulkošanas pakalpojumi: notāriāli apstiprināti 

tulkojumi, stila un teksta korrekcijas,  
sinchronā konferenču tulkošana 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA,  PĀRDOŠANA  
UN IZĪRĒŠANA   
PALĪDZĪBA, MAINOT DZĪVESVIETU AMERIKĀ VAI PĀRCEĻOTIES UZ LATVI-
JU; BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS: MĀJAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANA DAŽU 
STUNDU LAIKĀ;  MĀJAS SAGATAVOŠANA PĀRDOŠANAI; TIRGUS TENDENČU 
ANALIZE;  KVALIFIKĀCIJA AIZŅĒMUMIEM MĀJU PIRKŠANAI, PĀRFINANCĒ-
ŠANA, U. C.  IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS UN PALĪDZĒS NOKĀRTOT DARĪJU-
MU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU EKSPERTS:  MĀRTIŅŠ LEIKARTS 
tālr.: 310-717-7577 e-pasts; martin@shorewood.com 

2806 Santa Monica Blvd.  
Santa Monica, CA 90404 

Phone: (310) 828-7095 
Fax: (310) 828-0891 

• ATM cards 
• Savings and Checking Accounts 
• Loans - Personal, Auto, Real Estate, and Business Loans 
• Wire Transfers in the US and Worldwide 
• Free life insurance up to $2,000. 
• IRA - Traditional, Roth, CESA 
• Share Certificates - 6, 12, 18, 24, and 36 months 
• Social Security, Payroll and other Direct Deposits 

Hours: Monday - Friday 9 a.m. to 5 p.m. 
Saturday 9 a.m. to 1 p.m. 

www.clcu.org 

EQUAL 
HOUSING 

California Lithuanian 
Credit Union is an 

 

Celebrating 40 years of service ! 
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DRAUDZES AMATPERSONAS 
Dr. māc. Dāvis Kaņeps: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039 (310) 621-9572 
Draudzes priekšnieka vieta ir vakanta  
Kasiere Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677  (949) 443-2150 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672 (949) 443-5170 
Dāmu kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291 (310) 396-5244 
Dāmu kom. kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063 (805) 522-0185 

 
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Draudzes Ziņas 

Foto: Lolita Ritmane 
Mācītāji (no kreisās) Kārlis Žols, Dāvis Kaņeps un Juris Rubenis vada 

dievkalpojumu 24. maijā Rietumu apgabala garīgajā saietā  
dabas baznīcā pie ezera Oakhurstā, Evergreen Comference Center  
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Draudzes dzīves kalendārs vasarā 
 

7. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Trīsvienības svētki; jauniešu iesvēte 
Aizlūgsim par Lundas draudzi (māc. Dr. Imants Alksnis)  

un Sīķeles draudzi (prāv. Aivars Gusevs) 
 

14. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
1941. gada 14.  jūnijā aizvesto atcere kopā ar  igauņu draudzi (māc. Juri Pallo) 

Aizlūgsim par Londonas draudzi (diak. Aina Avotiņa)  
un  Skrundas draudzi (māc. Martins Samms, evaņģ. Dace Priede) 

 

21. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums – trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem  
Aizlūgsim par Londonas draudzi (māc. Gita Putce) un Skujenes draudzi (māc. Andris Krauliņš) 

 

28. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
Aizlūgsim par Lībekas draudzi (diak. Laima Urdze) un Skultes draudzi (palīgmāc. Ivo Pavlovičs) 

 

5. jūlijā dievkalpojuma nebūs 
 

12. jūlijā (paziņos atsevišķi) 
Aizlūgsim par latviešu biedrību Norvēģijā  un Smiltenes draudzi (māc. Hanss Jensons) 

 

19. jūlijā (paziņos atsevišķi) 
Aizlūgsim par Latviešu ev. lut. apvienoto draudzi Kalamazū (māc. Biruta Puiķe)  

un Spāres draudzi (palīgmāc. Railvija Rozīte) 
 

26. jūlijā (paziņos atsevišķi) 
Aizlūgsim par Lansingas draudzi (diak. Fricis Sīpols) un Stendes draudzi (māc. Jānis Kundziņš) 

 

2. augustā dievkalpojuma nebūs 
Aizlūgsim par Ķelnes-Vesthovenas draudzi (prāv. Klāvs Bērziņš)  

un Straupes draudzi (palīgmāc. Andrejs Bāliņš) 
 

9. augustā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu –  desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
Aizlūgsim par Kvīnslandes draudzi (diak. Brigita Saiva)  

 un Strazdes draudzi (māc. Jānis Kundziņš)  
 

16. augustā dievkalpojuma nebūs 
Aizlūgsim par Kopenhāgenas trimdas draudzi un Strenču draudzi (māc. Raitis Jākobsons) 

 

23. augustā dievkalpojuma nebūs 
Aizlūgsim par Kolumbusas draudzi (māc. Georgs Silavs)  

un Subates draudzi (māc. Raivis Martinsons) 
 

30. augustā  plkst. 11.00  dievkalpojums ar dievgaldu – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
Aizlūgsim par Koloradospringu draudzi (māc. Mārtiņš Rubenis)  

un  Sunākstes draudzi (māc. Alvis Āboliņš 
 

Domu var apstādināt tikai ar citu domu, nevis ar domātāja nāvi. (Māc. Juris Rubenis) 
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Bokss mani īpaši neinteresē. Taču ikviens būs dzir-
dējis komentētāja vārdus cīņas sākumā: „Šajā stūrī 100 
kg smagais pasaules čempions no tādas un tādas pilsē-
tas! Un: otrā stūrī viņa pretinieks, 97 kg smagais Bruk-
linas pašpuika, ielas kauslis un pretendētājs uz pasaules 
balvu. Sveiksim viņus!” Skan svilpieni, aplausi, klie-
dzieni,  un arēnā valda chaoss.  

Tāds, manuprāt, ir ziemas un vasaras saulgriežu die-
nu tēls. Viens pārstāv gaismu, otrs tumsu. Tie apzinās  
atšķirību, zina,  ka ir otra pretstats, ikviens grib gūt virs-
roku, bet otram tuvāk netiek. Abiem mūžīgi lemts palikt 
savos stūŗos. Tāds, šķiet, ir dzīves un gadskārtu cikls. 
Ne belziena... ne saskarsmes, tikai vienaldzīga klejoša-
na laika sfairā. Divi bokseri tikai riņķo un riņķo ap ne-
redzamu asi. 

Pēdējā laikā dzirdētas sarunas, vārdi, kuŗi bija kā si-
tiens zem jostas vietas. Tie  traucē un grauj garīgo vese-
lību. Tādas runas un izdarības nevar uzņemt vienaldzī-
gi.  

1. Par dievnama labošanas projektu: kāds vainoja 
draudzes mācītāju, padomi un tās izraudzīto būvkomite-
ju, ka izskatīta tikai viena tāme, tūlīt pieņemta un jau 
noslēgts līgums. Tā nav patiesība. Izskatītas trīs tāmes, 
pieņemta nopietnākā un visrūpīgāk izstrādātā 

2. Mācītājam tika teikts, ka tā ir nenopietna „draugu 
būšana” un ka varbūt kāds saņemot kickback. Tāds mā-
cītāja apvainojums ir nopietns. Vēl lielāks draudzes go-
da un firmas New Image Builders  apvainojums. 

3. Ja šo apvainojumu dēļ dievnama remontdarbus 
nevarēs uzsākt, tad 5-6 mēnešu ilgais darbs un process, 
ko mācītājs veltīja šim mērķim, būs bijis veltīts.  Mācī-
tājs tad  atsakās no atbildības darīt kaut ko konstruktīvu 
dievnama remonta labā. Atbildība jāuzņemas un kaut 
ko lietas labā var darīt tie, kuŗi kritizējuši.  

4. Mācītājs šaubās, vai viņi kaut ko darīs, jo ir tikai 
apdāvināti kritizētāji. Ir viegli rādīt ar pirkstu uz citiem 
un viņus vainot. Viņi nekad uz sevi ar pirkstu nav rādī-
juši. 

5. Draudzes iesvētāmo sagatavošanas darbs tika trau-
cēts,  jo bez iepriekšējas paziņošanas iesvētāmiem bija 
jāpiedalās Kurzemes cietokšņa atceres sarīkojumā, tā-
pēc iesvētes mācības stunda nevarēja notikt. Lai gan 
bija apsolīts, ka mācības stundai tiks atvēlēts parastais 
laiks, tā tomēr nenotika. 

6. Mācītājam arī netika iepriekš paziņots, ka viņam 
sarīkojums būs jāievada ar lūgšanu. Tā šajos 12 gados 
noticis jau vairākkārt.   

7. Atgādinu: ja cilvēkiem ir svarīgi kristīgo vārdu 

dzirdēt  kādā nozīmīgā svinamā dienā, lūdzu... dievkal-
pojums sākas plkst. 11.00 no rīta. Būtu saprotams, ka 
programmā jāiekļauj lūgšana, ja sarīkojums notiktu kā-
dā citā dienā vai vakarā.  Turklāt to varētu teikt jebkuŗš 
kristīgs cilvēks. Luters mums atgādina, ka katechismā 
katra nodaļa iesākas ar aicinājumu: „Kā ģimenes galva 
mācīs mājas ļaudīm teikt svētību un pateicību pie gal-
da… teikt rīta un vakara lūgšanas utt.” Šādus vienkār-
šus pienākumus var uzņemties namatēvs vai namamāte, 
sarīkojuma vadītājs/a. 

8. Baušļi māca: tev būs svēto dienu svētīt. Tāpēc 
dievkalpojums šajā dienā ir svarīgākais. 

Atsevišķus gadījumus var ar laiku aizmirst un sirdī 
piedot. Vārdi, kuŗi man tika teikti, bija aizspriedumaini, 
bez jebkāda pierādījuma. Tāpēc sāku domāt: vai sabied-
rības dziļi iesakņotie aizspriedumi pret svešiem un ie-
braucējiem būtu cēlonis, kāpēc jaunatnei un jauniebrau-
cējiem nav lielas intereses iesaistīties nopietnākā darbā 
šejienes latviešu kolōnijās? Varbūt raksti par mums, 
kādus lasām Latvijas laikrakstos, ir daļēji pamatoti? 

Aizpriedumi ir kā inde, kas akas ūdeni padara nelie-
tojamu.  Šādai  kaitīgai domāšanas ir jāmainās, ja vispār 
grib saglabāt to, kas šeit palicis. Tā noslāpē pozitīvo 
darbu, ko mazākums šeit par spīti dara. Man šķiet, ka 
kritizētājiem ir bailes. Bailes pieņemt jau notikušās pār-
maiņas un patiesības... ka dzīvojam ASV un ka mūsu 
pašu sabiedriskās vērtības šajos gadu desmitos ir mainī-
jušās.   

Man tika arī  teikts, ka esmu iebraucējs un  nezinu 
šejienes vēsturi. Lielākā daļa no šejienes aktīvajiem da-
lībniekiem ir iebraucēji. Lielais vairums pirmo gadu 
iebraucēji ir pazuduši. Kur un kāpēc? Manuprāt, ja ne-
būtu iebraucēju no citām ASV pavalstīm un Kanadas, 
tad laikgam gan Dienvidkalifornijā latviešu sabiedrības 
vairs nebūtu.   

Taču ko īsti nozīmē – būt iebraucējam un nezināt 
šejienes vēsturi... kā tad tā atšķiras no citiem latviešu 
centriem? Varu pateikt: vismaz filadelfieši saprata, ka 
viņi varētu savu laiku un mantu labāk izmantot, 
„neiegāžot” lielas naudas summas staltā iekšpilsētas 
„katedrālē”, un nolēma atbalstīt jauna īpašuma iegādi 
kādā piepilsētā, kas viegli ar auto sasniedzama. Tas bija 
ieguldījums nākotnei. Un tur līdz šai dienai valda rosī-
ba. Vai mēs neesam pie šāda lēmuma sliekšņa? 

Draudzes padome, apzinoties,  cik izmaksātu mūsu 
dievnama pilnīga modernizācija, saprata, ka to visu ne-
varēs atļauties. Tā nolēma, ka veiksim tikai svarīgākos 
labojumus. Citus darbus varēs veikt laika gaitā, ja drau-

Mācītāja ievadraksts 
Bet viņa māte atbildēja un sacīja: „Nē, to būs saukt Jāni.” Lūkas 1,60 
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Lūgšanas ir puķes:  
Plaukst, kad blāzmo rīts,  
staro dienas kvēlē, naktī klusi trīc. 
Bērns tik mīļi bikli maigus vārdus pauž,  
kad pie mātes krūtīm lūdzot galvu glauž. 
Jaunība lūdz strauji, vārdi lepni skan: 
„Tēvs, Tu dod man dzīvi, dodi laimi man!” 
Vīriem lūgsna skopa; sievas bēdas sūdz,  
Dievam gaiša mirkļa skarbā dzīvē lūdz. 
Vecums rāmā mierā čukst:  
„Kungs, pats Tu lem!” 
Zin jau: lielais Devējs dod, bet arī ņem. 
Lūgšana ir puķes: visa zeme zied,  
kad tai pāri cilvēks mūžam lūdzot iet. 
 

Māc. Eduards Putniņš no grāmatas  
„Tevi es piesaucu”    

dzes locekļi pēc tam spēs vēl saziedot pietiekami daudz 
naudas.  Gribu pateikties nama pārvaldes locekļiem par 
atbalstu un solījumu, ka notiks kopējās territorijas labie-
kārtošanai nepieciešamo līdzekļu vākšanu, ja draudze 
tuvākajos mēnešos rīkos ziedojumu vākšanu dievnama 
remontam. 

Augšminētais Bībeles pants attiecas uz Jāņa Kristītā-
ja māti Elīzabeti.  Viņas atbilde ir kā atgādinājums, ka 
cilvēka ieradumu pieredze  nemērojas ar Dieva gudrību. 
Jāņa paveiktais Jordānas apkārtnē cilvēkiem, viņu kris-
tīšana  un grēku nomazgāšana atbilst viņa vārda nozī-
mei = Dievs ir žēlīgs. Pēc Jāņa darba viņa dienas gāja 
mazumā, jo viņa vietā nāca Jēzus Kristus. Jēzus = Dievs 
palīdz. Dievs palīdzēs, ja no Viņa kaut ko lūdz. Drau-
dze var būt droša, ka Dievs palīdz. 

 
Mācītāja vasaras kalendārs 

No 5. jūlija līdz 8. augustam vadīšu vasaras vidus-
skolu Kursa, un man var zanīt: 310-621-9572. Šajā lai-
kā, ja ir kāda nopietna, steidzama krize un nepieciešama 
pastorāla palīdzība, tā ir iespējama. Baznīca nozīmē 
Baznīca katrā vietā un laikā. Tālruņu grāmatas dzelte-
nās lapās ir  nodaļa Churches.  Atrodiet kādu luterāņu 
draudzi (ELCA, Missouri Synod vai citu) savā apkaimē 
un zvaniet uz tās kanceleju! 

KRISTĪBAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. aprīlī draudzes dievkalpojuma laikā kristības  
sakramentu saņēma Kārlis Marks Kalvāns;  

no kr. krusttēvs Andy Petitjean, krustmāte Marida 
Petitjean, māte Ilze Strazdiņa, viņas vīrs un  

Kārļa tēvs Einārs Kalvāns 
 

Jauni draudzes locekļi 
Apsveicam un Dieva svētību vēlam Eināram Kalvā-

nam un Rasmai Avotai! Jēzus teica, ka pļaujamā daudz 
bet pļāvēju maz. Tomēr mums viņu skaits ir tagad par 
diviem palielinājies, par ko pateicamies Dievam! 

† 
Austra Mālmane dz. GALINDONA 
dzimusi 1911. gada 25. jūlijā Rīgā, 

mirusi 2009. gada 7. martā Losandželosā  
Piemiņas svētbrīdis notika  
19. aprīlī draudzes baznīcā 

  
Anna Ozoliņa dz. BERNARDA 

dzimusi 1912. g. 16. martā, Tukuma rajonā, 
mirusi 2009. g. 28. martā Lake Forest,  

Kalifornijā 
Nelaiķe izvadīta 2009. g. 7. aprīlī  

Rose Hills  kapos, Whittier, Kalifornijā 
 

Velta Brook dz. MITRĒVICA 
dzimusi 1928. g. 18. oktōbrī, Rīgā, 

mirusi 2009. g. martā West Hills, Kalifornijā 
Piemiņas svētbrīdis  notika 2009. g. 16. aprīlī  

Hidden Chateau dārzā, West Hills 

In memoriam… 
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Dzimumdienas jūlijā 
    5. Zīle Dumpis  
 12. Pauls Berkolds, Zenta Lejiņa  
 14. Guntis Linde  
 21. Milda Krastiņa 
 22. Daina Reimane  
 23. Ingrīda Stern, Dace Taube  
 24. Diāna Zaķe 
 25. Kārlis Freimanis, Sigita Haddad  
 26. Katrīna Lee  
 28. Vija Vīksne  
 29. Inese Tīsiņa, Mārtiņš Zinbergs 
 

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

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

 

19. apr. 38   $319.00 24 $8.39 
26. apr. 30   $346.00 30 $11.53 
 3. maijs 27 22 $396.00   $14.67 

  10.maijs 42   $502.00   $11.95 

 
 

Dzimumdienas septembrī 
     1. Vilis Enzo Zaķis  
     2. Biruta Schultz  
     5. Ilze Darricarrere  
     6. Edīte Brauķis  
 10. Joseph Whisenand 
 11. James Stern  
 12. Gunta Zalte  
 14. Leonīds Ratermanis  
 17. Lāra Pence 
 19. Zaiga Dižgalve, Maija Wolf  
 22. Rita Gernatovskis  
 25. Viesturs Žagars 
 26. Juris Priedkalns, Inta Teters  
 27. Ilga Mellupe  
 28. Dace Reimane  
 30. Luīze Gonia, Merija Smalstig 

 

 
 
 

  Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kuŗa virsotni mēs nepa-
zīstam, jo tie, kas reiz to sasnieguši, neatgriežas. 

Zenta Mauriņa 

Pasaulei nav gala un debesīm nav malas. Īstā dzīve 
ir liela kā pasaule un augsta kā debesis. 

Kārlis Skalbe 

Foto: Laima Dzene 
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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;  

tālr.: 310-621-9572 
davis_kaneps@verizon.net 

 

 6. jūnijā plkst. 12.00 sēru dievkalpojums, pieminot 
1941. gada 14. jūnijā izsūtītos;  

pēc dievkalpojuma kafijas galds 
Jūlijā un augustā dievkalpojumu nebūs  
Draudzes  priekšnieks Jānis Legzdiņš 

2651 Cardinal Road, San Diego, CA 92123 
Tālr: 858-598-5451; e-pasts: janis@legzdins.com 

Kasiere Antra Priede Bergere: antrapriede@pol.net 
1335 Santa Barbara St., San Diego CA 92107 

Čekus izrakstīt: Antra Priede Berger 
Dāmu komiteja: 

Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077 
Antra Priede, tālr. 619-225-0817 
Aida Zilgalve, tālr.  760-439-9847 
www.sandiegodraudze.com   vai 

www.sandiegodraudze.us       

Biruta Šulca uzņēmusies atbildību par  
altāŗa puķu kalendāru svētdienas  

dievkalpojumiem  
Birutas tālrunis: 626-443-8464;  

e-pasts: birschultz@att.net 
Draudzes dievnama priekštelpā ir kalen-
dārs, kur arī var pierakstīties, ja vēlas novie-
tot puķes uz altāŗa kāda tuvinieka piemiņai, 
gadadienā vai jubilejā. Mēs pateicamies kat-
ram ziedotājam. Tie, kuŗi novieto puķes kā-
da tuvinieka piemiņai vai jubilejā un vēlas, 
lai par to paziņo dievkalpojumā, lūgti uzrak-
stīt zīmīti  un iedot mācītājam pirms diev-
kalpojuma.   

ZIEDOJUMI 
 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
J. & A. Avots $100, G. & R. Boršteins $50, Z. Cīrule 

$50, M. Lasmane $150, K. & V. Purmalis $50, P. & S. 
Purmalis $100, G. Rēpiņš $50, E. & T. Rūsis $100, G. 
& B. Schultz $25, P. & V. Simsons $50, J. & I. Stern 
$50, J. & D. Taube $50, A. Veiss $50 

BAZNĪCAS REMONTAM 
A. Moora $250 

NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM 
I. Dižgalvis $1000, V. & D. Pavlovskis $120 

MĀSU DRAUDZĒM 
R. Ābele $100, Z. Cīrule $25, L. Doršs $100, R. Ger-

natovska $50, J. & J. Janavs $25, M. Lasmane $100 
A. MĀLMANES PIEMIŅAI  

A.Ābele, J. & D. Lejnieks, G. & L. Linde, J. Mālma-
nis, E. Ozoliņš, G. & B. Schultz. Kopā $1875 

ZIEDOJUMI LIELDIENĀS  
A. Ābele $200, D. Ābele $150, A. Andersone $100, 

J. & A. Avots $100, E. Bastjāne $30, A. & P. Berkolds 
$100, D. Bīriņa $50, G. & R. Boršteins $25, A. & I. 
Briška $500, H. & E. Brauķis $100, Z. Cīrule $50, V. 
Dābols $100, R. & R. Daņilovs $30, I. Darricarrere 
$100, R. & R. Dexter $100, I. Dižgalvis $50, E. Dumpe 
$25, T. & Z. Dumpis $200, C. Freiberg $50, P. & D. 
Freimanis, $75, R. Gernatovska $100, L. Gonia $200, 
A. Hofmanis $25, E. & S. Jacobson $20, I. Jankovska 
$20, K. & K. Kalējs $25, I. Kalviste $25, V. Kerliņš 
$100, J. & O. Kļaviņš $50, G. & G. Kuškēvics $100, K. 
Laurs $50, A. & A. Lejnieks $200, H. Līcis $25, Mat-
tsona ģimene $50, B. Mayer $20, K. Millers $25, A. 
Murphy $50, N. Mičule $20, V. Miška $50, T. & M. 
Paegle $300, V. & D. Pavlovskis $100, O. Pence $100, 
K. & V. Purmalis $50, P. & S. Purmalis $50, L. & M. 
Ratermans $100, J. & K. Riekstiņš $50, E. Rimša $50, 
A. & A. Ritmanis $50, J. & L. Rosentāls $250, E. & T. 
Rūsis $200, G. & B. Schultz $150, P. & V. Simsons 
$25, R. Šmits $20, N. & L. Svikss $30, J. & D. Taube 
$200, A. Teteris $25, E. & D. Teteris $25, I. Tīsiņa $15, 
A. & S. Tolks $25, O. & C. Tūbelis $500, S. Upeniece 
$50, A & I. Vallis $25, D. & S. Vallis $25, A. Veiss 
$25, H. Vinters $200, R. & E. Virza $50, A. & V. Vī-
tols $100, F. & M. Wolf $200, V. & D. Zaķis $50 

 

Zvanniekiem saziedots $82.00 
Paldies par jūsu 25 centiem! 

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem 
  

Ja tev dots, tev jādod tālāk 

Kļūdas labojums 
Iepriekšējās „Draudzes ziņās” jaunās drau-

dzes padomes fotoattēla parakstā izlaists drau-
dzes sekretāres Dainas Ābeles vārds (attēla la-
bajā pusē), par ko sirsnīgi atvainojos!  

DK 
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Vasaras saulgriežu sarīkojums  
„No Jāņiem  līdz Pēteŗiem” 

28. jūnijā Losandželosas latviešu namā plkst. 1.00 

Spēlēs un dziedās Igauņu ģimenes lauku kapella „Gaigalava” no Bikovas ciema Latgalē:  
Rasma  Igaune (dzied un spēlē cītaru), Gunārs Igaunis (dzimis 23. jūnijā, dzied un spēlē 

akordeonu), Liene Igaune  (21 gads, dzimusi 23. jūnijā, spēlē vijoli),  
Marta Igaune (16 gadu, spēlē vijoli), Laima Igaune (14 gadu, bundziniece) 

   
Sarīkojumu vadīs kapellmeistars, Jāņa tēvs Gunārs Igaunis un Jāņa māte Rasma Igaune  

ar jāņabērniem Laimu, Lieni  un Martu  Igaunēm 
 

Dalības maksa pieaugušiem $20.00, studentiem $15.00; 
bērniem līdz 12 gadiem ieeja brīva 

Visi mīļi aicināti – dziedāsim, dejosim, dzersim latviešu alu un ēdīsim jāņusieru 
 

Gunārs un Rasma Igauņi ir profesionāli mūziķi, paidagogi skolās Rēzeknes rajonā. Gunārs 
Igaunis vada mūzikas darbnīcu Balt Harmonia, kuŗā izgatavo, remontē un skaņo mūzikas in-
strumentus. G. Igaunis aranžē tautas mūziku, konsultē, lasa lekcijas, vada seminārus un sarī-
kojumus. Folkloras mūzikas grupa „Gaigalava” ir labi pazīstama visā Eiropā, mūziķi vieso-
jušies Brazīlijā un Austrālijā. Viņi dzied un spēlē latviešu tautasdziesmas, sadzīves un garīgās 
dziesmas, šīs grupas sarīkojumos neviens negaŗlaikojas. Igauņu ģimene priecājas par gaidā-
mo tikšanos ar tautiešiem ASV Rietumkrastā. 



 
Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704  
 
 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
 
(DATED MATERIAL) 
 
PLEASE DO NOT DELAY 
 

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

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

 

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

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

NON-PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 
Permit No. 78 

NORTH HOLLYWOOD, CA 

 

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

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  

 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par   200_ . gadu ……$ 25.00 
Biedru nauda ģimenei – $40 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu!) 
(nevajadzīgo svītrot) 

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

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

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

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


