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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
20. septembrī plkst. 1.00 Latvijas Nacionālās operas trīs tenoru – Miervalža Jenča,  

Nauŗa Puntuļa, Guntara Ruņģa koncerts; koncertmeistars Juris Kulakovs 
3. oktōbrī latviešu nama gada svētki  

1. novembrī Latvijas aktieŗa Jāņa Jarāna viesizrāde 
8. novembrī plkst. 12.30 Latvijas brīvības cīņas dalībnieku un Lāčplēšu atcere 

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

Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Foto: Gunta Šķēle 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā 6. jūnijā iesvētīja sešus jauniešus  
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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: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green 
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
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; e-pasts: arais1@verizon.net 
3012 Palos Verdes Drive West,  
Palos Verdes Estates, CA 90274 
Tālr.: 310-377-1784; fakss: 310-377-5235 
 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: migrācija, re-
patriācija; bēgļi, patvērums, iedzīvotāju reģistrs; dzīves-
vietas deklarēšana, uzturēšanās atļauja, vīza, personas 
statuss, pase, ielūgumi, izsaukumi. www.pmlp.gov.lv  
Tālr.: 371-67588675; e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv 
 
 

ALA: www.alausa.org  e-pasts: alainfo@alausa.org  
 

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagi (ASV):  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/  
 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 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 Vivian Sequeida: 323-547-6678 
**************************************************** 
Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim  
1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026,  
tālr.: 213-250-3857; e-pasts: Dobele@aol.com 

Lūgums ievērot! 
Turpmāk DK LB biedru nauda un biļetena abo-

nenta maksa jāsūta biedrības jaunajai kasierei Ta-
mārai Kalniņai: 252 E. Garden Green 

Port Hueneme, CA 93041 
Tālr.: 805-382-2925 

Kā pavadīji šo  
vasaru? Vai bijis 
kāds interesants  

ceļojums,  
ģimenes saiets,  

ievērojama  
jubileja? 

Pastāsti par to  
biļetena lasītājiem, 
atsūti fotoattēlus.  

Dalies  
iespaidos par  

redzēto un  
piedzīvoto! 
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Baltijas gaisa telpu sargā  
NATO lidmašīnas 

Spāru svētki ASV vēstniecībai Rīgā 
3. jūnijā spāru svētki bija jaunajai ASV vēstniecības 

ēkai Rīgā,  Remtes ielā 1 un, ievērojot latviešu tradiciju, 
uz ēkas jumta novietoja ozollapu vainagu.  Ēkas celt-
niecība sākta 2008. gada maijā, visus darbus  plāno pa-
beigt 2010. gada vasarā.  

Spāru svētkos svinīgas uzrunas teica vēstniecības 
pilnvarotais lietvedis Brūss Rodžers, jaunās ēkas celt-
niecības projekta vadītājs Braiens Haskels un projektu 
vadītājs Jorgs Batls. 

Dārzs un galvenā ieeja 
________________________________________________________________________________________ 

Sabiedrotie debesīs:  ASV KC-135 lidmašīna iepilda 
degvielu divām ASV F-16 lidmašīnām Latvijas gaisa 
telpā nesen notikušo NATO militāro mācību laikā. Prak-
tiskās mācības visu triju Baltijas valstu gaisa telpā rīko-
tas ar mērķi vingrināties sadarbībā starp NATO sabied-
rotajiem.  

NATO gaisa spēku mācības šogad bijušas jau vairā-
kārt, un Krievijas gaisa spēki un pretgaisa aizsardzības 
spēki tās rūpīgi uzmana. Kāds Krievijas bruņoto spēku 
vadības pārstāvis teicis, ka pētījot frekvences, kuŗās dar-
bojas kaimiņu radiolokācija, noskaidrojot tās iespējas un 
citus techniskos rādītājus. 

Jauna ASV vēstniece Latvijā 
ASV prezidents Baraks Ob-
ama  par nākamo ASV vēst-
nieci Latvijā nominējis Džū-
diju Gārberi (Judit Garber) . 
Patlaban Dž. Gārbere ir ASV 
ārlietu ministres vietniece 
Eiropas un Eirāzijas jautāju-
mos. Dž. Gārbere  ieguvusi 
bakalaura gradu Džordžtaunas 
universitātē un savu karjēru 

ASV ārlietu dienestā sāka 1984. gadā. Viņa strādājusi 
vēstniecībā Madridē, Telavivā, Prāgā un Meksikā,  bijusi 
vicekonsule Seviļā, Spānijā. Dž. Gārbere Vašingtonā 
strādājusi arī Eiropas un Āzijas lietu nodaļā un Ekono-
mikas un uzņēmējdarbības lietu nodaļā. Būdama  ASV 
ārlietu ministres padomniece par Eiropas ziemeļvalstīm, 
Baltijas valstīm un Viduseiropas valstīm, viņa 2007. ga-
dā viesojusies Latvijas Aizsardzības ministrijā, kur 

tika apspriesta Latvijas un ASV sadarbība aizsardzībā. 
Dž. Gārbere 2008. gadā intervijā laikrakstā Telegraf at-
gādināja: ASV amatpersonas vienmēr atzinušas, ka Bal-
tijas valsts bija okupētas, un ASV prezidents Džordžs 
Bušs uzsvēris – XX gadsimtā Eiropā bija divas tiranijas:  
padomju un nacistu.  

Dž Gārbere ir precējusies, ģimenē divi bērni. 
Vēstnieces kandidātūra vēl jāapstiprina ASV Senātā. 

Jaunā ASV vēstniece Latvijā ieradīsies rudenī.  
Iepriekšējais ASV vēstnieks,  Republikāņu partijas 

biedrs Čārlzs Larsons Latvijā strādāja nepilnu gadu. 
Pirms viņa vēstnieki Latvijā bija Ketrīna Toda Beilija  
un Braiens Karlsons. 
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Priecīgs notikums – iesvētības 

7. jūnijs Dienvidkalifornijas latviešu baznīcā un sa-
biedriskajā centrā bija priecīga diena –iesvētīja sešus 
jauniešus, turklāt nevis kaut kādus jauniešus, kas nezin 
no kurienes uzradušies, lai iesvētītos (varbūt vecāku 
spiesti) un tad atkal nozustu. Šie seši jaunieši – Liene 
Kārkliņa, Varis Kārkliņš, Aija Magita Matsone, Andris 
Marks Matsons, Ilze Lolita Matsone un Kārlis Augusts 
Tolks – uzauga mūsu acu priekšā un visu laiku aktīvi 
darbojās latviešu sabiedrībā.  Viņi visi seši beidza šejie-
nes latviešu skolu, mācījās Kursā vai Gaŗezerā, dejo tau-
tasdeju kopā, ir cieši draugi. Baznīca bija stāvgrūdām 
pilna. Trim iesvētāmām jaunavām bija gaŗas, gludas,  
gaumīgas kleitas baltā krāsā.  Trim jaunekļiem – tumši 
uzvalki un vienādas kaklasaites. 

Iesvētāmie dziedāja Lolitas Ritmanes  komponēto 
dziesmu ar Alberta Legzdiņa vārdiem „Kungs, mēs esam 
Tavi bērni”. 

 

 Iesvētāmo radi  – krustmāte Māra Zommere, māsīca 
Andra Staško,  Jūlija Plostniece, krusttēvi Artūrs un Ed-
vīns Rūši, krusttēvam Paulam Džeimsonam (Jameson) 
spēlējot ģitaru un krustmātei Brigitai Džeimsonei klavie-
res, dziedāja iesvētāmiem veltīto Lolitas  Ritmanes  
komponēto dziesmu ar Andŗa Ritmaņa vārdiem. 

Veŗ vārtus vaļā!  
Pasaule, pasaulīt, veŗ vārtus vaļā! 
Nāk mūsu jaunie 
Ar jaunām domām, 
Ar jaunām dziesmām. 

Pasaule, pasaulīt, viegli tur paklupt var. 
Bedrainos ceļos… 
Mākoņos tumšos… 
Dievs lai tos pasargā! 

Lai Dievs viņiem palīdz, spēku dod,  
Taisnus ceļus meklēt, pa tiem tālāk iet,   

Un gaismu pasaulei un vairāk prieku dot. 
Un ikvienā  sirdī mīlestības starus liet.  

Pasaule, pasaulīt, zinām, tev viegli nav. 
Atvērsim sirdis: 
Nāk mūsu jaunie, 
Ar jauniem darbiem.  

Lai vēlam viņiem sapņus piepildīt,  
Kas, klusi iecerēti, vēl zem spilvena tiek slēpti. 
Kā ziedi tie, kas pumpuros jau vaļā vērties sāk 
Un  klusā lūgšanā pie viņiem naktīs ciemos nāk.   
   Pasaule, pasaulīt, veŗ vārtus vaļā! 

Nāk mūsu jaunie 
Ar jaunām dziesmām. 
Dievs lai tos pasargā! 

 
Ērģeles  spēlēja Dr. Egils Ozoliņš, Svētos rakstus la-

sīja Arnis Tolks, dievkalpojumu vadīja un jauniešus  
iesvētīja prāv. Dāvis Kaņeps. 

Izstāvējušies rindā, lai iesvētāmos apsveiktu, virzījā-
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mies pāri laukumam uz latviešu namu.  Bija ielūgti ap-
mēram 200 viesu, un mēs nevarējām iedomāties, kā vi-
ņus varēs sasēdināt ap galdiem. Taču  sasēdāmies, jo 
viss bija sīki izdomāts un izplānots. Par uzkodām un 
ēdienu gādāja Pegija Taube ar palīdzēm.  Daža laba mā-
te nervōzēja, vai pietiks ēdamā, bet tā bija atliku likām, 
un beigās vēl milzīga vairākstāvu torte, tik garda, ka vai 
mēli norīt! 

Tika teiktas runas. Runāja Matīss Kārkliņš un Arnis 
Tolks, atcerēdamies, ka sākumā šiem jauniešiem  „lat-
viešu būšanas” neko vis nepatika. Varis  tautasdziesmas 
mācījies, vecāku piespiests… Tagad viņi paši kādreiz 
skubinās savus bērnus tās mācīties.  Lolita Matsone ru-
nāja angliski, lai saprastu arī nelatvieši. Marks Matsons 
teica, ka runās latviski, un visi pie galdiem  aiz prieka 
noelsās, tomēr viņš tūlīt pārgāja uz angļu valodu. Marks  
mācījies Rietummičigenas  universitātes Latviešu studiju 
centrā un labi runā latviski. Edvīns Rūsis priecājās, ka 
nu ir jauni seši pilntiesīgi draudzes locekļi, tātad seši 
kandidāti draudzes priekšnieka vai vismaz pērmindeŗu 
amatam, kā arī būs vairāk ziedotāju.  Andris Ritmanis 
uzsvēra – mēs varam būt pateicīgi, ka vecāki  uzaudzinā-
juši tik krietnus un latviskus jauniešus,  mēs varam būt 
lepni, ka mums ir tādi vecāki. Andŗa krustmāte Klaudija 
teica, ka viņa Andrīti iemīlējusi, jau ieraugot viņa ultra-
skaņas attēlu, un priecājās, ka viņš ir ne tikai labs mūzi-
ķis, bet arī labs cilvēks. Dienvidkalifornijas Daugavas 
Vanagu apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins pēc 
apsveikuma paziņoja par piešķirtajām stipendijām vi-

siem sešiem jauniešiem un pavēstīja, ka DV zemes valde 
piešķīra tikpat lielu summu, tātad katrs  jaunietis saņems 
600 dolaru.  Kārļa un Aijas krustmāte Māra Zommere 
uzsvēra mīlestības nozīmi dzīvē: „Mīliet vecākus, vec-
vecākus, māsas un brāļus, jo ar  mīlestību jūs dzīvē tālu 
tiksit.” Ilze Nagaine sveica no latviešu skolas un vēlēja 
svētību visam, ko šie seši jaunieši dara. Viņi dejo tautas-
deju kopā „Pērkonītis”,  un kopas vadītāja Dziesmas Te-
teres lūdza piecelties tos, kuŗi kādreiz „Pērkonītī” dejo-
juši. Piecēlās paliels bijušo dejotāju bariņš. Bija vēl 
daudz citu apsveicēju un runātāju, un visi vienisprātīgi 
atzina, ka šie seši ir īpaši jaunieši.   

Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brā-
ļi!” apmēram 22 vīri diriģentes Lauras Mičules vadībā 
nodziedāja dažas dziesmas. Tad pie mikrofōna cits pēc 
cita stājās jauniesvētītie. Viņi pateicās vecākiem par lat-
visko audzināšanu, par lielo darbu un mīlestību, lai saga-
tavotu šo skaisto un sirsnīgo pēcpusdienu. Pateicības 
vārdi tika veltīti visiem radiem, krustvecākiem utt. An-
dris Matsons piebilda, ka tagad būs pašu atbildība pieda-
līties latviskos pasākumos, jo vienmēr vairs tuvumā ne-
būs mātes, kas  nemitīgi biksta… Andris rudenī sāks stu-
dijas Dienvidkalifornijas universitātē, Liene – Berklejā. 

Vēlā  pēcpusdienā mēs, vecā paaudze, sākām posties 
uz mājām, bet jaunie taisījās sākt dejot. Vistrāpīgāk šo 
pēcpusdienu raksturoja Vilma Priedes kundze, ar ko sē-
dējām pie viena galda: „Tas bija svētīgs brīdis,  kā diev-
kalpojums…”    

Helēna Hofmane     
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Šogad lietuviešiem bija kārta rīkot 1941. gada 14. 
jūnijā uz Sibiriju aizvesto baltiešu piemiņas aktu, un 
tas notika tieši 14. jūnijā. Todien  latviešu baznīcā 
bija latviešu un igauņu luterāņu dievkalpojums, lietu-
viešu Sv. Kazimira baznīcā – katoļu dievkalpojums 
lietuviešiem. Pēc dievkalpojumiem baltieši pulcējās 
Sv. Kazimira draudzes zālē. Aktu vadīja Daiva Čeka-
nauska-Navarrete, ievadvārdus teica Alģimants Že-
maitaitis, priesteris Toms Karanausks – lūgšanu.   

Runāja trīs baltiešu goda konsuli. Igaunis Jāks 
Treimanis uzsvēra, ka par maz ir tikai reizi gadā sa-
nākt kopā,  lai pieminētu aizvestos.  Igauņiem, latvie-
šiem, lietuviešiem vajadzētu vairāk turēties kopā un 
sazināties, apmainīties adresēm, mums vajadzētu ko-
pēju cilvēkarchīvu, un tagad ir pēdējais laiks to darīt. 
Latvijas goda konsuls Losandželosā Alfrēds Raisters 
runāja par ekonomiskajām grūtībām un atgādināja, ka  
daudz izdodam kaŗam, bet mums vajadzētu visiem ko 
darīt, lai kaŗu pārtrauktu.  Lietuvietis Vitauts Čeka-
nausks pieminēja Molotova-Ribentropa līgumu. Ru-
nāja Losandželosas pilsētas pārvaldes amatpersonas 
Maikla Antonoviča sūtītais delegāts Džons Hennings 
(John Henning) un pasludināja, ka šī ir  tautas sēru 
diena. 

Galveno runu piemiņas aktā teica Teodors Lilien-
šteins,  Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvie-
nības priekšnieks un viens no BAFL direktoriem.  
Viņš stāstīja, ka 22. jūnijā Krievijas domē balsos par 
dīvainu likumu un, ja to pieņems, tad  visus, kuŗi ap-
galvos, ka Padomju Savienība bija okupējusi Baltijas 
valstis un citas Austrumeiropas zemes un apšaubīs, ka 
sarkanarmijas bijusi atbrīvotāja, uzskatīs par terroris-
tiem un attiecīgi rīkosies. Tas nozīmētu diplomātu 
izraidīšanu, sakaru pārtraukšanu.  T. Lilienšteins at-
gādināja, ka 1939. gadā Baltijas valstīs bija padomju 
bazes: Igaunijā – 25000, Latvijā – 30000, Lietuvā – 
20000 vīru liels karaspēks, neievērojot baltiešu pro-
testus. 1940. gada jūnijā notika okupācija ar tankiem, 
lidmašīnām, kājniekiem. Latvijā papildus ieradās 
200000  kaŗavīru.  Protams, Padomju Savienība to 
sauca par atbrīvošanu.  PSRS  „atbrīvoja” Baltijas 
valstis arī no ārzemju diplomātiem, žurnālistiem un 
citiem, kuŗi varētu ziņot pasaulei par notiekošo.  Ar 
skubu un steigu tika sarīkotas vēlēšanas, kuŗu rezultā-
ti bija zināmi jau 24 stundas iepriekš,  jo Staļins bija 
teicis: „Nav svarīgi, kā cilvēki balso; ir svarīgi, kā 
balsis tiek saskaitītas.”   Tad pienāca liktenīgā 13./14. 
jūnija nakts.  Gandrīz 40000 baltiešu tika apcietināti 
un nosūtīti uz gulagu,  daudzi jau pa ceļam vai pirma-

jā gadā nomira.  Tas pats turpinājās pēc Vācijas kapi-
tulācijas 1945. gadā. T. Lilienšteins pieminēja arī Prā-
gas pavasari, kad vecais vīrs Ludviks Svoboda dros-
mīgi stājās pretī Leonīdam Brežņevam un panāca ne-
iespējamo – Aleksandru Dubčeku atbrīvoja no apcie-
tinājuma. T. Lilienšteins piekodināja neaizmirst Balti-
jas ceļu pirms 20 gadiem, kad lietuvieši, latvieši, 
igauņi sadevās rokās un izveidoja dzīvu ķēdi no Talli-
nas līdz Viļņai. Krievijā diemžēl daudzi nevēlas atzīt 
savu vainu un savas kļūdas, lai gan Bībelē taču ir 
teikts: „Patiesība jūs darīs brīvus.” 

Pēc akta bija koncerts. Uz skatuves iznāca pianists  
Rudolfs Budgins un pastāstīja, ka dzimis Lietuvā un 
klavieres sācis mācīties spēlēt četru gadu vecumā. 
Viņa tēvs bija deportēts un tēvam nebija iespējams 
īstenot sapni kļūt par pianistu, jo Sibirijā klavieŗu ne-
bija, tikai akordeons.  Tēva sapni toties izdevās pie-
pildīt Rudolfam. Viņš mācījās Čurļoņa skolā Viļņā, 
un tēvs vienmēr gribējis, lai dēls, pārnācis no skolas, 
nospēlē, ko todien iemācījies. Rūdolfs uzauga padom-
ju iekārtā un neapjautis, kādas vērtības ir pasaulē.  
Par tām viņš  sev par lielu pārsteigumu un prieku uz-
zinājis, desmit gadu dzīvojot Amerikā.  Rūdolfs Bud-
gins uz skatuves jutās brīvi, runāja un skaidroja. Pa-
manījām, ka tur ir ne tikai klavieres, bet arī bungas un 
stīgu instrumenti. R. Budginam piebiedrojās viņa 
draugi, divi citi jauni mūziķi. Viņi atskaņoja amerikā-
ņu komponista Skota Džoplina meksikāņu serenādi, 
kas publikai patika.  Interesanti, kādu mūziku kompo-
nētu J. S. Bachs, ja viņš būtu ceļojis uz Brazīliju? Ru-
dolfs pats Bacha skaņdarbu ar klavierēm burtiski dra-
gāja, tāpat abi puiši ar saviem instrumentiem.  

Pianists piebilda, ka Lietuvā, protams, tā spēlēt 
nevarētu. Klausītāju aplausi lietuviešu namam gan-
drīz vai nocēla jumtu!  Pēc tam mūziķi spēlēja Franča 
Šūberta serenādi – kā tā skanētu, ja būtu sacerēta Ar-
ģentīnā. Publika bija stāvā sajūsmā!  Piedevās dzirdē-
jām daļu no Jozefa Haidna simfōnijas mariači stilā, 
atskaņotu ar mutes ermoņikām pie mikrofōna… 

Alģimants Žemaitaitis sacīja gala vārdus. Rudol-
fam Budginam un Teodoram Lilienšteinam  pasnie-
dza Maikla Antonoviča goda rakstu.  Dziedājām visu 
triju Baltijas valstu himnas. Pēc tam ēdām lietuviešu 
dāmu sagatavotās uzkodas un tērzējām.  

Nemira Enka bija sagatavojusi ļoti glītas krāsainas 
programmas. 
                                                         Helēna Hofmane 

Baltiešu sēru diena lietuviešu namā 14. jūnijā 
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Pērn tieši todien, kad bija paredzēts svinēt Jāņus, ter-
mometra stabiņš rādīja 126 F gradus. Šogad bija uz pusi 
mazāk, no rīta pat migla, pūta auksts vējš, dodoties līgot 
bija jāņem līdzi silti kamzoļi. Tomēr daži drosminieki, 
piemēram, Valdis Pavlovskis ieradās īsbiksēs, man toties 
labi noderēja Ekvadoras pončo. 

Balto klinšu ezers, ja to vispār var saukt par ezeru, 
ļoti sarucis, agrāk tur varēja braukt ar laivām, peldēties, 
tagad visi plosti izvilkti ārā, apkārt žogs ar uzrakstu, ka 
peldēties aizliegts. Pa dīķi peldēja divas zosis, agrāk bija 
četras. Varbūt tās divas izceptas un apēstas, vai arī noķē-
ris un aiznesis kāds vanags vai ērglis. Voldemārs Dārz-
nieks agrāk vienmēr vispirms izpeldējās. Tagad viņam 
šis prieks būtu liegts, varbūt tāpēc arī viņš vairs Jāņus 
svinēt nebrauc.  

Pie vārtiem cits pēc cita piebrauca auto ar līgotājiem 
– no Fullertonas, Ventūras, Azusas, Ziemeļholivudas, 
Anaheimas, Redondobīčas  un citurienes. Naudu iekasē-
ja Imants Leitis un Jānis Taube vecākais. Līgošanas vie-
ta bija salīgta par 500 dolaru ziedojumu. 

Eduards Reimanis ar jauno Jāni Taubi jau bija ielikuši 
krāsnī cepties cūkgaļu. Ilze Nagaine vēlāk pastāstīja, ka 
krāsns, ko savā laikā nopirka Imants Nagainis, bija kaut 
kur nobēdzināta, pagājis laiks, kamēr to atrada. Ātrā lai-
kā tika uzcelta vesela telšu pilsētiņa, jo jaunieši bija no-
lēmuši tepat pavadīt nakti un meklēt papardes ziedu. 
Vilnis Auziņš piedāvāja savu gardumu – kūpinātu vistu. 
Viņš gan neatklāja, vai pats vistas arī audzē. Nudien, 
viņš varētu atvērt veikalu, kur pārdotu kūpinātu vistu 
gaļu. Tagad gan kūpinātas vistas var dabūt krievu veika-
los, taču tās nevar mēroties ar Viļņa kūpinājumiem.  

Tikmēr tapa vainagi gan no atvestām puķēm, gan tur-
pat uz vietas salauztiem zariem. Katrīna Baltmane nopi-
na skaistu kuplu vainagu no indīgajiem oleandriem. 

Šoreiz neviena novusa galda nebija, lai gan bija sludi-
nāts, ka būs.  Gluži labi iztika arī bez tiem. Tālis Valdis 
agri sāka spēlēt un dziedāt, lielāki un mazāki bērni stā-
vēja viņam apkārt un pievienojās viņa dziedāšanai. Īpaši 
izcēlās Krista Hadada, Gabriella, Kaija Staško, Annija 
Tetere, Reimaņu meitas. Tagad ir vairāk nekā skaidrs, 
kas drīz pārņems Jāņu vadību. 

Virtuves ēka gan šai vietā vairs nav lietojama, šķita, 
ka tajā un ēdamtelpā ilgi neviens nav rosījies – galdi un 
krēsli bija gauži noputējuši. Taču mēs ēdām ārā, tur gal-
di un krēsli bija noslaucīti. 

Vakariņas,  kā parasti, bija bagātīgas un pēc visām 
iepriekšējām daždažādām uzkodām, kuŗas tika piedāvā-
tas un pienestas no visām pusēm, ēst nemaz vairs negri-
bējās. Alus arī  netrūka, bija atvesta vesela muca. 

Vai pēdējie Jāņi pie Balto klinšu ezera? 

Gaļas cepēji Eduards Reimanis (pa kreisi) un jau-
nais Jānis Taube bija savu uzdevumu augstumos 

Pie vārtiem dalības maksu iekasēja Imants Leitis (pa 
kreisi) un Jānis Taube vecākais 

Ātri cita pēc citas tika uzslietas teltis 
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Ar „daudz baltu dieniņu” un torti apsveica „dzimum-
dienas bērnu” – Mārīti Šulcu, un viņa lielo torti dāsni 
dalīja visiem.  

Visu laiku saldi gulēja visjaunākā līgotāja – Vasara 
Rauda, kuŗai šie bija pirmie Jāņi. Vecāki viņai arī bija 
nopinuši ziedu vainadziņu.  Aizkustināja Vijas Raudas 
raizes par meitiņas nākotni – Amerikā jaunajām māmi-
ņām atvaļinājums ir tik īss, viņa pati sāks strādāt septem-
brī, Vasara uzņemta darbavietas Sony bērnudārzā; bet 
vai viņa runās latviski, ja augu dienu būs amerikāņu auk-
lītes aprūpē? 

Bija ieradušies arī ciemiņi  no Latvijas – architekte un 
tērpu māksliniece Biruta Vainovska, dziedonis Lauris 
Reiniks ar māti, diriģenti Daci Reiniku un draudzeni, 
deju skolotāju Aleksandru Kurusovu. (Lauris un Alek-
sandra dejoja konkursā „Dejo ar zvaigzni”, kuŗā Lauri 
atzina par uzvarētāju, Biruta darināja viņiem tērpus.) 
Viņi bija pārseigti, ka tādā tālā Amerikas nostūrī vien-
viet salasījusies tik daudz latviešu. Šķiet, ka viņi nebūt 
nejutās slikti.  

Ugunskurs visus sasildīja un ielīksmoja, jāņabērni 
cits pēc cita lēca tam pāri pa vienam vai divatā,  reizēm 
uz visām pusēm pašķīda dzirksteles, tāpat malkas paga-
les, bet Eduards Reimanis atkal visu rūpīgi sakārtoja, 
atnesa un piesvieda jaunu malku. Sadedzināju aizpērn 
Tobago pītos vainagus, jo pagājušā gadā neiedomājamā 
karstuma dēļ uz Jāņiem nespējām atbraukt. 

Kamēr citi lēca pāri ugunskuram, cits bariņš kopā ar 
Tāli Valdi turpināja dziedāt. Varbūt dziedāšana uzmun-
drināja vardes dīķī, jo tās kurksēja varen skaļi. Nezinu, 
kas notika tālāk, jo devāmies mājup. Izbraucot pa vār-
tiem, dzirdēju dziesmas vārdus: „Augu nakti pogo lakstī-
gala...”  

Ļoti iespējams, ka šie bija pēdējie latviešu Jāņi pie 
Balto klinšu ezera. Zemes gabala īpašniece šo vietu jau 
sen vēlas pārdot, taču pircēju grūti atrast. Mēļo, ka viņa 
pat ar mieru to atdot bez jebkādas maksas, bet nākamam 
īpašniekam būs jāievēro dažādi valdības noteikumi, jāie-
rīko kanālizācija, ja arī turpmāk tur novieto dzīvojamās 
mājas, dīķis jeb ezers jālikvidē, tam nav caurteces un 
tāpēc  tajā ir netīrs ūdens. Tas viss maksātu lielu naudu. 
Tātad līdz nākamam gadam nopietni jāmeklē jauna vieta 
līgošanai. Lai gan, kas to lai zina, varbūt nekas nemainī-
sies un varēsim arī citgad līgot turpat.  

Taču nākamgad būs 15. latviešu salidojums Tobago, 
līgošana notiks ōkeana malā tieši 23. jūnijā. Ap to laiku 
no ōkeana lien ārā milzu bruņurupuči un šņākdami dēj 
olas. Salidojumā aicināti piedalīties visi, kuŗi vien var un 
grib! 

Astra Moora Jāņos labi jutās arī ciemiņi no Latvijas, no kreisās: 
Lauris Reiniks, Aleksandra Kurusova,  

Biruta Vainovska, Dace Reinika 

Mārīti Šulci dzimumdienā kvēli sveic Ivars Mičulis 

Kopā ar Tāli Valdi jūsmīgi dziedāja vairāki  
mazie līgotāji   
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Dienu pirms Pēteŗiem latviešu namā uz koncertu aici-
nāja Igauņu ģimene no Bikovas ciema Latgalē. Mūziķu 
grupu „Gaigalava” tīmeklī sameklēja Anna Flinna, aiz-
rakstīja, iepazinās un uzaicināja uz Rietumkrastu. Piecu 
cilvēku ģimene ieradās Sietlā, Anna no Sandiego viena 
ar savu autobusiņu aizbrauca viņus sagaidīt, gādāja par 
naktsmājām pie latviešiem un ēdināšanu. „Gagalavai” 
bija koncerti 13. jūnijā Sietlas latviešu biedrības namā, 
20. jūnijā  Rietumkrasta izglītības centrā Kursa, 24. jūni-
jā Portlandes latviešu biedrības namā, 27. jūnijā San-
francisko latviešu namā. Pēc tam Anna viņus atveda uz 
Losandželosu. Pēdējais koncerts Igauņu ģimenei bija 
Sandiego, no turienes pēc vienas dienas atpūtas visi de-
vās atpakaļ uz Latviju. Viņi mūzicējuši arī Sietlas un 
Olimpijas pilsētas tirgū, kur publika ar interesi klausīju-
sies. Mūzikas instrumenti – vijoles, cītara un bungas vi-
ņiem bija līdzi, Anna no kādas latvietes Portlandē nopir-
ka lielo akordeonu. Tas bijis jāparemontē, ko sekmīgi 
izdarījis Gunārs Igaunis, jo ir cilvēks ar zelta rokām. 

Latviešu namā 28. jūnijā noklausīties koncertu iera-
dās apmēram 50 tautiešu. Priekštelpā varēja cienāties ar 
Intas Zemjānes sieto un no Santabarbaras atvesto jāņu-
sieru, labāko  pasaulē.  

Dziesmas lielākoties bija latgaliešu izloksnē. Igauņu 
ģimene parādīja vairākas rotaļas, gan zināmas, gan ma-
zāk zināmas. Žēl, ka bija beigušās nodarbības latviešu 
skolā, bērniem būtu paticis piedalīties rotaļās. 

Ģimenes galva pastāstīja, ka nav igaunis pēc tautības. 
Līdzās Bikovas ciemam esot Estu ciems un Igauņu 
ciems, tajos uzvārds Igaunis esot vairākiem.  

Ģimenē visiem ir lieliskas balsis, meitenes dzied jau 
no mazotnes. Bija liels prieks noklausīties šīs mūziķu 
grupas priekšnesumus.  

Latvijā ir daudz jaunu un dažādu fokloras kopu, cerē-
sim, ka citreiz atbrauks vēl kāda, piemēram, „Laiksnes”. 
Protams, mums arī pašiem jāturpina dziedāt, spēlēt teāt-
ri, jo ne vienmēr var paļauties uz spēkiem no ārpuses.  

Pēteŗdienas svinēšana latviešu namā 

No kreisās: Liene, Marta, Gunārs, Rasma, Laima 
Igauņi 

 Mūziķu grupa „Gaigalava” uz Losandželosas latviešu nama skatuves 
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Mūziķu grupas Dynamic Music Partners komponisti 
Lolita Ritmane, Maikls Makkvisčins (Michael McCuis-
tion) un Kristofers Kārters (Kristopher Carter) pabeiguši 
komponēt mūziku zīmētās filmas Batman: The Brave 
And The Bold („Sikspārņcilvēks:Varoņi un drošsirdī-
gie“) serijai Mayhem of the Music Meister! („Mūzikas 
maestro nedarbi”). Mūzikas komponēšana šai serijai  un 
tās izvērtēšana notika vairākos posmos, ieskaņošana 10. 
jūnijā  Warner  Brothers Eastwood Scoring Stage telpās. 
Komponisti vadīja  Holivudas filmu studijas izcilo or-
ķestri, kuŗā ir 30 mūziķu.  Līdz šim uzņemtas 26 
Batman: The Brave and the Bold serijas. 

Laikraksta  Los Angeles Times 24. jūlija numurā rak-

Augšējā attēlā kreisā pusē no kreisās: Kristofers Kārters, Lolita Ritmane, aktieris Neils Patriks Harris, 
Maikls Makkvisčins; attēlā pa labi – orķestra mūziķi, komponisti un aktieŗi; apakšējā attēlā kreisā pusē: Lo-

lita Ritmane pie diriģenta pults; viņa vadīja orķestri, ieskaņojot filmas mūzikas lielāko daļu  

Jauna serija filmai par sikspārņcilvēku; vai būs arī dziesmuspēle? 
stā Adventures of the Caped Crooner  pastāstīts, kā radās 
šī jaunā mūzikālā daļa Mayhem of the Music Meister!   

Producents Džeimss Tukers (James Tucker) pērn 
jūlijā ticies ar komponistiem Lolitu Ritmani, Maiklu 
Makkvisčinu un Kristoferu Kārteru, kuŗi 2001. gadā 
ieguva Emmy balvu par mūziku agrāk uzņemtām serijām 
Batman Beyond  un kopš 1991. gada komponējuši 
mūziku daudzām filmām par supervaroni. Dž. Tukers 
pastāstīja viņiem par savu ieceri. Sākumā Lolita Ritmane 
bija nobažījusies, jo viņiem trīs mēnešu laikā jāveic 
darbs, kam parasti atvēlēts gads. Mūziķiem paticis, ka 
producenti ievēro mūzikālā teātŗa tradicijas, izmantojot 
dziesmas darbības attīstībai. Filma ir 22 minūšu gaŗa, 18 
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LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI 
 

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba bied-

ru 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-

Lolita Ritmane un Marks Matsons  
 aranžē mūziku  Latvijas sōlistei   
Losandželosā no 13. līdz 21. jūlijam uzturējās dziedā-

tāja Linda Lezdiņa (skatuves vārdā Leen) un kopā ar Lo-
litu un Marku Matsoniem sāka plānot un gatavot aranžē-
jumus Lindas Ziemsvētku koncerta programmai Rīgā 
13. decembrī Kongresu namā. Paredzēti divi koncerti. 
Pavadījumu atskaņos pūtēju orķestris diriģenta Andŗa 
Pogas vadībā. Dziedone vēlējās, lai aranžējumiem būtu 
„filmu mūzikas” noskaņa, tāpēc viņa lūdza Lolitu un 
Marku aranžēt mūziku simfōniskam pūtēju orķestrim. 
Linda arī gatavo tvartu ar šīm dziesmām, kas nāks klajā 
rudenī.  
 

Turpina rādīt filmu  
„Netīrā, pievilcīgā nauda” 

Televīzijas ABC kanālī gada sākumā pārtrauca rādīt 
seriālu Dirty Sexy Money, kuŗai viens no producentiem 
ir Artūrs Rūsis. Par laimi jūlijā tomēr bija iespēja noska-
tīties atlikušās uzņemtās trīs daļas. Jācer, ka ABC kanāļa 
amatpersonas pārdomās un rosinās producentus filmēša-
nu turpināt. Vairākiem televīzijas uzvedumiem noteikti 
nav tik daudz skatītāju, kādi ir Dirty Sexy Money, kuŗā 
piedalās labi aktieŗi un izcili tēlo savas lomas. 

minūtes skan mūzika. Lolita Ritmane uzrakstīja balādi If 
Only, kuŗā vairāki filmas varoņi pauž ilgas pēc radniecī-
gas dvēseles. Filmā skan arī rokmūzika. Galvenais 
varonis ir mūzikas maestro, kas vēlas kontrolēt visu 
pasauli un kuŗa balsij neviens nespēj pretoties. Populā-
rais aktieris un dziedonis Neils Patriks Harris viņam 
„aizdeva” savu  balsi. Filmu jau noskatījās tie, kuŗiem 
palaimējās dabūt biļetes uz  komiku un animācijas filmu 
cienītāju gadskārtējo saietu Comic-Con International, 
kas no 21. līdz 25. jūlijam notika Sandiego un kuŗā dau-
dzi pieauguši cilvēki ieradās, tērpušies savu iemīļoto 
filmu varoņu kostīmos, uzlikuši dažādas maskas, un 
uzvedās kā bērni. Pārējiem diemžēl jāgaida līdz rude-
nim, kad filmu pārraidīs televīzijā Cartoon Network.  

Lolita Ritmane domā, ka kādreiz par sikspārņcilvēku 
varētu tapt dziesmuspēle, ko izrādītu Brodvejā Ņujorkā. 

 
Māris Bērziņš un Jānis Janavs  

nominēti Emmy balvai 
Losandželosā teātrī Nokia  20. septembrī 61. reizi pa-

sniegs televīzijas godalgas Emmy uzvedumu aktieŗiem 
un veidotājiem par darbu laikā no 2008. gada 1. jūnija 
līdz 2009. gada 31. maijam. 1946. gadā dibinātās Televī-
zijas mākslas un zinātnes akadēmijas (The Academy of 
Television Arts & Sciences) valdes priekšsēdis Džons 
Šafners 16. jūlijā Leonarda Goldensona teātrī Ziemeļho-
livudā paziņoja nominēto vārdus. Uz šo augsta prestiža 
balvu kandidē arī divi latvieši – Māris Bērziņš, montē-
tājs izrādei Project Runway un Jānis Roberts Janavs, 
dekorātors uzvedumam Hell’s Kitchen. 

 
Tiesu medicīnas eksperta viedoklis 

Latviešu ārstu 6. kongre-
sā, kas notika Rīgā jūnija 
beigās, piedalījās arī Tiesu 
medicīnas eksperts Vadims 
Puķēns  no Losandželosas.  
Ļoti iespējams, ka  viņš, ja 
tobrīd atrastos ASV, nevis 
atvaļinājumā  Latvijā, būtu 
viens no ārstiem, kas izdarī-
tu autopsiju, lai noskaidrotu 
dziedoņa Maikla Džeksona 
nāves cēloni.  

Dr. V. Puķēns domā, ka  
nāve iestājusies no zāļu pārdozēšanas, nevis sirdstriekas 
dēļ: „Tiesu medicīnas ekspertiem ir informācja par miru-
šā un viņa radinieku slimību vēsturi. Sirds slimnieku M. 
Džeksona ģimenē nav, un viņš ir pārāk jauns, lai viņam 
būtu tik nopietna sirdskaite, kas varētu izraisīt nāvi.”  .  
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Dziesmu svētki bijuši trīs gadus pēc kārtas – 2007. 
gadā XII vispārējie latviešu Dziesmu svētki Indianapolē, 
2008. gadā XV Rietumkrasta latviešu  Dziesmu svētki 
Ventūrā, šogad XIII Kanadas latviešu Dziesmu svētki 
Hamiltonā. Visi bija skaisti, teicami sagatavoti un no 
svētkiem Latvijā atšķīrās vienīgi ar dalībnieku un skatī-
tāju daudzumu, kvalitāte bija tādi pati. Dzirdēts pat iztei-
kums, turklāt no Latvijas tautiešiem  – Dziesmu svētki 
ārzemēs ir sirsnīgāki. 

Hamiltonas daudzināšana sākās jau vairāk nekā gadu 
iepriekš. Ilgi prātoju, braukt uz XIII Kanadas latviešu 
Dziesmu svētkiem vai nebraukt, taču reklāmai ir liels 
spēks. Ierodoties 30. jūnijā Toronto, biju pārliecināta, ka 
lidostā satikšu daudz latviešu, kuŗi brauc uz Dziesmu 
svētkiem. Taču lidosta ir liela, lidmašīnu daudz, laimīgi 
izdevās atrast māsu Indru Kori, kas apmēram trīs stun-
das agrāk bija atbraukusi no Talsiem caur Prāgu. Abas 
bijām mēģinājušas atrast biļeti tieši uz Hamiltonu, jo arī 
tur ir lidosta, bet tā laikam ir maza. Man būtu jāpārsēžas 
reizes četras un, kaut ceļā dotos rīta agrumā, galā būtu 
nakts melnumā. Sameklējām autobusu, kas aizveda uz 
Hamiltonu un līdz pašām viesnīcas Crown Plaza dur-
vīm. Pirmā ziņa reģistrējoties – peldbaseins nedarbojas, 
to remontējot. Tas nekas, spriedām, nez vai peldēties būs 
laika, lai gan peldkostīms līdzi paņemts. Vēlāk iedomā-
jāmies, ka labi būtu aizbraukt uz  Kanadas pilsētu Ed-
montonu, Albertas provincē, kur ir lielākais ūdensparks 
pasaulē ar milzu peldbaseinu – ziņu par to atsūtīja uzticī-
gais draugs Jānis Dabars no Indianapoles.   

Viesnīcā tieši pirms mums reģistrējās Aivars Kuplis, 
kopā ar Latvijas radinieci braucis no Čikāgas kādas sep-
tiņas stundas. Savā laikā viņš sūtīja man niknas vēstules, 
vēlāk piedāvāja apmācīt slēpot; tiekoties pārliecinājā-
mies, ka abi esam tīri miermīlīgi cilvēki.  Žēl, ka čikā-
gietis Oļģerts Cakars nokļuva tikai līdz lidostai. Uz Ka-

nadu vairs nevar braukt tikai ar zaļo karti, tagad vajadzī-
ga mašīnlasāma Latvijas pase, bet Oļģertam esot bezter-
miņa, kas vairs neder. Man, Kanadā iebraucot, noņēma 
labā un kreisā rādītājpirksta nospiedumus.  

1. jūlijā braucām zaļumos – priekšsvētku sarīkojums  
Saules svētki notika Sv. Andreja draudzes īpašumā Sid-
rabene, par kuŗu arī tik daudz dzirdēts. Autobuss atgāja 
no galvenās Dziesmu svētku viesnīcas, uz to ejot, redzē-
jām pie kāda ielu krustojuma  virs augstas ēkas lepni plī-
vojam Latvijas karogu. Autobusu gaidījām turpat stun-
du, jo bijis satiksmes sastrēgums, galvenokārt tieši Sid-
rabenē un, kad tur nokļuvām, sapratām, kāpēc. Ceļi tur 
šauri, paiet laiks, kamēr automašīnas izmainās. Kopā ar 
mums autobusā brauca latvieši no Sietlas un Austrālijas.  

Saules svētki jau ritēja pilnā sparā. Grūti bija izšķir-
ties, kur iet, ko klausīties, no kā atteikties. Saulīte ripoja 
pa zemes virsu, gaiss tik svaigs, ka vai galva reiba, visur 
daudz cilvēku  – vai tie Kanadas, ASV vai Latvijas lat-
vieši, grūti pateikti, visi vienādi skaistos tautastērpos. No 
programmas uzzinājām, ka Saules sētā tautasdejas dejo 
Toronto „Daugaviņa” un Rīgas „Ogrīte”, savukārt Jāņu 
sētā dziedās koris „Burtnieks” no Rīgas un dejos Toron-
to bērnu deju kopa „Mēnestiņš”. Tā kā jau bija pienācis 
pusdienas laiks, līdz ar citiem stājāmies pagaŗā rindā pie 
nesen celtās kafejnīcas, lai saņemtu dienišķo maizi – 
sautētus kāpostus ar desiņām. Arī rindā stāvot negaŗlai-
kojāmies, jo nemitīgi nāca un gāja paziņas, ar kuŗiem 
bija jāsasveicinās, jāsarokojas, jāpārmij pāris vārdu. No 
šejieniešiem satikām Noru Mičuli,  Benitu Trapsi ar 
meitiņām Miu un Anci, Māru Luteri un Ivaru Mičuli.  

Bija arī Daira un Juris Ciļņi, attēlā kopā ar sieviešu 
koŗa „Dzintars” diriģenti Airu Birziņu. Nora iepazīstinā-
ja ar savu znotu un Kanadas mazbērniem. Gunta Šķēle, 
protams, staigāja ar fotoaparātu rokās, viņai ir neskaitā-

Piecas  nepārtrauktu dziesmu, deju, gaviļu dienas Hamiltonā, Kanadā 
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mu fotoattēlu, ko viņa droši vien parādīs. 
Ēdienu izsniedza Solvita Ozola un Jānis Ozols, un var 

iedomāties, cik pamatīgi viņi dabūja nostrādāties un no-
staigāties, lai visus apkalpotu. Neticami, bet beigās kā-
postu pietrūcis, arī alus izdzerts līdz pēdējai lāsītei. Ne-
zinu vārdu kundzei, kas pārdeva gardas smalkmaizītes, 
vēlāk kūkas ar augļiem – mellenēm, zemenēm, apriko-
zēm. Stāvot rindā pēc desām un kāpostiem, diemžēl pa-
laidām gaŗām  „Hāgenskalna mūzikantu” vadītāja, mūzi-
kologa un folklorista Ilmāra Pumpura lekciju „Latviešu 
tautas mūzika – paliekošais un mainīgais”.  

Sidrabenes pļavā tirgotāji pārdeva visādas jaukas 
mantas – rotas, grāmatas, sedziņas, cimdus, zeķes utt. 
No daudzajām ugunskuru vietām spriedām, ka te vērie-
nīgi svinēti Jāņi. Visur ziedēja un reibīgi smaržoja kasta-
ņas – pēc Kalifornijas palmām patīkama pārmaiņa. Bērni 
skrēja, smēja, klupa, krita, vizinājās, rotaļājās, sacentās, 
peldējās, ieguva balvas. Kopš ASV prezidents ir Baraks 
Obama, modē nenoliedzami ir tumšāka ādas krāsa. Lat-
vieši nereti apprecas ar citu tautību un rasu pārstāvjiem 
(latviešu asinis taču jāuzlabo!) un dalībnieku vidū redzē-
ja bērnus ar skaisti sprogainiem matiem un varēja do-
māt, ka viņi labi iedeguši saulē.  

Pa to laiku Saules sētā atkal dejoja, šoreiz Jelgavas 
„Zemgaļi” un Līvānu „Rožupe”, Jāņu sētā gavilēja sie-
viešu koris „Dzintars” no Rīgas, kokles strinkšķināja 
Limbažu ansamblis „Kokle” dalībnieki.  

Literātūras cienītāji steidzās uz Sidrabenes lielo māju, 
kur rakstniece Laima Muk-
tupāvela nolasīja lielisku 
eseju „Latvietis un izdzīvo-
tājs. Divi vienā”. Tā ie-
spiesta laikrakstā „Laiks” 
un „Latvija Amerikā”. Lai-
ma Muktupāvela vienā rā-
vienā kļuva par publikas 
mīluli. Viņa pastāstīja, ka 
iecerējusi grāmatu par sla-
veno Daugavpilī dzimušo 
gleznotāju Marku Rotko. 
Varbūt viņu varētu pierunāt 
uzrakstīt grāmatu par „Či-

kāgas piecīšiem”?Viņiem tikai būs jāļauj Laimai padzī-
vot savā ģimenē, lai viņa labāk ar visiem iepazītos. Lai-
ma arī lieliski dzied, viņa pat varētu pievienoties piec-
īšiem kādā turnejā. Tā būtu laba pieredze abām pusēm. 

Pēc tam atkal sākās deju jampadracis Saules sētā, kur 
pārmaiņus dejoja lieli un mazi, un stundu vēlāk Jāņu sētā 
mūzicēja tautas mūzikas grupas „Ceiruleits” no Līvā-
niem, „Sudrabavots” no Vašingtonas un „Hāgenskalna 
mūzikanti” no Rīgas. Rādījās, ka līs, bet lietu aizdzina 

„Sudrabavots” ar aicinājumu „Spīguļo, saulīt, spīguļo, 
spīguļo...”. Ansambļiem spēlējot, varēja arī uzdejot.  

Beigās visas deju kopas sapulcējās Saules sētā un cita 
pēc cita dejoja uz nebēdu, par spīti īslaicīgam lietum. 
Mēs labprāt būtu palikušas uz ugunskuru un zaļumballi, 
bet pulksten deviņos vakarā mūs jau gaidīja autobuss un 
bija jādodas projām, lai cik žēl.  

2. jūlijā svētku viesnīcā Sheraton jau no pulksten de-
viņiem no rīta bija atvērts tirdziņš, un grūti bija pretoties 
kārdinājumam ko nenopirkt. Vēlāk redzēja vairākas sie-
vietes lepojamies ar Elizabetes Ludvikas, kā arī Initas un 
Vitauta Straupju darinātajām baltu rotām.  

Dievtuŗu sadraudzes aicinājums notika vienlaikus ar 
lietiskās mākslas izstādes atklāšanu. Manuprāt, šai māk-
slas izstādei varbūt vajadzēja lielāku telpu. Sanākot vai-
rāk apmeklētājiem, novietotos priekšmetus bija grūti ap-
skatīt. Izstādi atklājot, dziedājuši VEF kultūras nama 
vīru kvartets. 

Dziesmu svētku ieskaņas koncerts „Sitiet  bungas!” 
bija svinīgs, celsmīgs, rosmīgs, iedvesmoja un ielīksmo-
ja. Karogus ienesa jaunieši, īsu apsveikuma runu teica 
Dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdis Andrejs 
Bunķis, Latvijas vēstnieks Kanadā Marģers Krams, Ha-
miltonas pilsētas domes pārstāvis, XIII ASV latviešu 
dziesmu svētku  rīcības komitejas priekšsēdis Andris 

„Sudrabavots” no Vašingtonas (DC) 

„Hāgenskalna mūzikanti” 
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Kursietis. Programmu pieteica mācītāja Ivara Gaides 
vedekla Rasma Gaide izcili labā latviešu valodā. Kon-
certā piedalījās jaunā paaudze – apvienotais bērnu koris, 
kuŗā dziedāja Hamiltonas latviešu skolas,  Toronto lat-
viešu biedrības sestdienas skolas, latviešu skolas „Valo-
diņa” un Īrijas „Mazais letiņš” koristi, folkloras ansam-
blis „Ceiruleits”, „Otavas koklētāji” un Limbažu tautas 
mūzikas ansamblis, mūziķu grupa „Lusts”, Toronto tau-
tasdeju kopa „Daugaviņa”, Toronto bērnu tautasdeju ko-
pa „Mēnestiņš” tautasdeju kopa  „Zemgalieši”. Oriģinā-
lo dziesmu autori bija izcilie latviešu komponisti, klasiķi 
Bruno Skulte, Pēteris Barisons, gan mūsdienu  – Vita 
Siliņa, Mārtiņš Brauns, Guntars Račs, Zigmārs Liepiņš, 
Imants Kalniņš. Kam gan nepatīk dziesma „Ai jel manu 
vieglu prātu”, kuŗā sōlo dziedāja Viktors Kūlnieks? 
Koncerts izskanēja ar Imanta Kalniņa dziesmu „Sitiet 
bungas!” (Vika Kalniņa vārdi), sōlo dziedot Ērikam Kī-
nam. Pēc koncerta mācītājs Māris Ķirsons teica, ka ieva-
da koncerts bijis tieši tāds, kādam vajadzēja būt – tas 
radījis pacilātību, nevis saraudinājis,  kā nereti bijis citos 
Dziesmu svētkos. Patiešām, tā vien gribējās saukt: bravo 
un bravissimo! 

Sidrabenes sporta laukumā sagriezās dejotāju virpulis 

Dziesmu svētkos Hamiltonā satiku arī agrākos Los-
andželosas latviešus, Dzintru un Uģi Lapsiņus. Viņi 
lūdza sveicināt visus, kuŗi viņus atceras un solīja pie 
izdevības atbraukt uz mūsu pusi. Viņi dzīvo gan Flo-

ridā, gan Latvijā un visur kā mājās.  
 

Vairāk par svētkiem Hamiltonā –  nākamā biļetenā.        
Astra Moora 
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Kalifornijas dārznieka  
brīnumdarbs 

Pēc nemitīgiem mēģinājumiem 46 gadu laikā kādam 
amerikāņu dārzniekam Kalifornijā Santabarbarā izdevies 
izaudzināt jaunu Amerikas puķi. Tā apvieno sarkanu un 
zelta krāsu un un ir krustojums no kādas franču puķes ar 
tādu pat puķi Afrikā. Dārznieks paskaidro, ka sava mūža 
mērķa sasniegšanai viņš ik gadus apdēstījis ar puķēm 
lielāku platību, pamīšus vienu ar otru un pēc tam laidis  
virsū 600 000 bišu. Beidzot mēģinājumi vanagojušies ar 
panākumiem.  

Šis ziņojums ievietots laikraksta „Kurzemes vārds” 
1939. gada 22. decembŗa  numurā. Diemžēl nav minēts 
puķes nosaukums angļu valodā, tādējādi nav iespējams 
uzzināt, vai šī „Amerikas puķe” vēl kaut kur aug. 

Losandželosas tautasdejas kopa  
„Pērkonītis” 

savu 2009./10. sezonu sāks 13. septembrī plkst. 1.00  
Visu vecumgrupu dejotāji  

aicināti uz pirmo sapulci un kopmēğinājumu! 
Lūdzu ņemt līdzi dejošanai piemērotus apavus un 
apğērbu. Ievērojot dejotāju skaitu un dažādās ve-
cumgrupas, tiks sastādīti mēginājumu saraksti un 

noteikta grupa, kuŗā dejotājus ieskaitīs (bērnu, 
studija, pamatsastāvs I un II) 

Uz drīzu tikšanos Losandželosas latviešu namā – 
vadītāja Dziesma Tetere 

Lūdzu zvanīt:  805-216-2575  
vai rakstīt:  ETUSALatviaVB@juno.com  

(Top mūsu interneta mājaslapa, kuŗā būs iespējams 
uzzināt visu jaunāko) 

Valentīns Stakle atgriezies Latvijā 
Valmieras laikrakstā „Liesma” 
ievietots žurnālista Andŗa Brieža 
raksts „Atgriezies” par Valentīnu 
Stakli, kas no Losandželosas pār-
cēlies uz dzīvi Latvijā. Valentīna 
māsa ir Valda Serenas. 
Valentīna tēvs bija inženieris 
Mārtiņš Stakle, viņa vadībā uz-
būvēta Valmieras pirts, vairāki 
tilti, modernizēta 1911. gadā cel-
tā spēkstacija; māte bija klavieŗ-
skolotāja. Tēvam par labu darbu 

pilsētas valde piešķīra zemi, un 1936. gadā viņš uzcēlis 
māju. Valentins 1937. gadā beidzis Valmieras ģimnazi-
ju. Tēvs 1941. gadā miris. 

Valentīnu 1943. gadā 18. novembrī iesauca vācu ar-
mijā, taču viņam izdevās šauteni apmainīt pret spalvu un 
sākt agronomijas studijas Štutgartē. No Vācijas Valen-
tīns devās uz Austrāliju, kur strādāja  cukurniedru plan-
tācijā un darīja citus smagus darbus. No Austrālijās ra-
dās iespēja izceļot uz Čikāgu ASV, kur viņš strādāja par 
technisko zīmētāju. 2000. gadā Valentīns aizbrauca pie 
māsas uz Losandželosu, bet 2004. gadā atgriezās dzim-
tenē un dzīvo dzīvo senču mājā, kur māsa Aleksandra 
dabūjusi dzīvokli. 

Valentīnam ir 91 gads, savu ģimeni nodibināt nav 
izdevies. Valentīns katru mēnesi ziedo Kristīgā žēlsirdī-
bas centra ēstuvei, kur viras virtuvē pusdieno apmēram 
100 bērnu. Visas ēstuves darbinieces ierodas pavasaŗa 
talkā Valentīna mājas  dārzā, kur aug  jaunības gados 
stādītās liepas, kā arī viesojas viņa mājā Valentīna dienā.  

Lasīts, dzirdēts, redzēts, novērots 
▲Laikraksta Los Angeles Times 21. jūlija numura 

uzņēmējdarbības (Business) nodaļā ievietots pagaŗš 
raksts Mic maker Turns up the volume, kas sākas 1. lap-
pusē  un kuŗā atkal pieminēts Mārtiņš Saulespurens. 
Viņš kopā ar  džeza mūziķi Skiperu Vaisu nodibināja 
mikrofōnu ražošanas firmu. M. Saulespurens vēl aizvien 
ir galvenais inženieris nodaļā Westlake Village, kur top 
jauni, arvien labāki mikrofōni, kuŗus pērk visā pasaulē. 
Mārtiņš ir mūsu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
biedrs. 

▲Mūsu archīvārs Kārlis Kalējs uzrakstījis 500 lap-
pušu manuskriptu par Losandželosas latviešu skolu. Pie-
vienojot attēlus, droši vien iznāktu labs laikmeta doku-
ments. Atliek tikai meklēt  līdzekļus šī manuskripta iz-
došanai.  

▲ No Klīvlandes rak-
sta: „Jāapskauž jūsu sa-
biedrība par  daudzajiem 
bērniņiem. Mūsu draudzē 
dzimst viens bērniņš pa 
diviem gadiem, varbūt pat 
retāk.”   

▲ Andrejs Eglītis dzī-
vo tepat Toransē 
(Torrance), bet mūsu ad-
resu grāmatā viņa adreses 
un tālruņa numura nav. 
Nesen viņš izdevis grāma-
tu A Man from Latvia. 
Varbūt vajadzētu viņu uz-
aicināt uz latviešu namu? 
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Latviešu izcelsmes modele 
Māra Zommere žurnā-

lā Easy Reader (The Ma-
gazin of South Bay Peop-
le) maija numurā pamanī-
ja vārdu Andra Janieks. 
Šķiet, ka meitenei ar tādu 
vārdu jābūt latviešu izcel-
smes.  

Žurnālā rakstīts, ka 
Andra vasarā strādājusi 
par viesu apkalpotāju, lai 
nopelnītu naudu studijām, 
viņu ievērojis fotografs  
Džons Englišs un piedā-
vājis kļūt par modeli. An-
drai pirms fotografēšanās 
tērpu izraudzījās profesi-
onāla māksliniece, viņu 
frizēja un grimēja piere-
dzējuši lietpratēji. 

Andrai Janiecei ir 17 
gadu, viņa nodarbojas  ar 
vieglatlētiku, spēlē futbolu. Rudenī viņa sāks mācīties 
Teksasas  universitātē Ostinā. Andra izvēlējusies doties 
mācīties uz citu pavalsti, lai iegūtu jaunu pieredzi, papla-
šinātu savu redzesloku. 

Andra Janiece (attēls no žurnāla Easy Reader )  

Aivars Jerumanis piedalījās piemiņas 
plākšņu novietošanā Krasnojarskas  

apgabalā izsūtītajiem no Latvijas 
No Rīgas dzelzceļa stacijas ar vilcienu uz Maskavu 

14. jūnijā izbrauca 19  cilvēku grupa. Tajā galvenokārt 
bija gados vecāki ļaudis, vairāki no viņiem pirms 68 ga-
diem tika varmācīgi izsūtīti uz Sibiriju. Kopā ar bijuša-
jiem izsūtītajiem un viņu tuviniekiem ceļā devās arī reži-
sore Dzintra Geka ar filmēšanas grupu, luterāņu mācītājs 
Guntis Kalme un Aivars Jerumanis no Losandželosas. 
No Maskavas viņi ar lidmašīnu brauca uz Krasnojarsku, 
tālāk ar  autobusu uz Jeņiseisku un Abanu, un pa Jeņise-
jas upi ar kuģi līdz Igarkai. Galvenais viņu brauciena 
mērķis bija trīs vietās Krasnojarskas apgabalā – Igarkas, 
Abanas un Jeņiseiskas mūzejā – novietot bronzas piemi-
ņas plāksnes izsūtītajiem bērniem un mātēm. Uz plāk-
snēm ir uzraksti latviešu, krievu un angļu valodā. Uz 
vienas rakstīts: „Mūžīga piemiņa Latvijas bērniem de-
portāciju upuriem 1941-1949”, uz abām pārējām: 
„Mūžīga piemiņa Latvijas mātēm deportāciju upuŗiem 
1941-1949”. Katras piemiņas plāksnes izgatavošana iz-
maksāja nedaudz vairāk par 500 latu. Nepieciešamie lī-
dzekļi, arī ceļa izdevumiem, iegūti  no ziedotājiem.  

Aivars no Sibirijas atsūtīja vēstuli. Cerēsim, ka kādā 
sarīkojumā rudenī viņš pastāstīs par savu ceļojumu un 
parādīs attēlus vai filmu. 

 
LATVIA’S WEBSITE  

Latvia has a lot to be proud of and the Latvian Institute is 
bringing it to you! We continue to expand Latvia’s website 
(www.latvia.lv) with new information, stories and special 
features. In addition to Latvia’s Famous People from the past 
and today in the section „Society”, you will now find a new 
section Latvian Success Stories called „Latvia – Yes We 
Can!”. These profiles of today’s successful Latvian artists, 
entrepreneurs and engineers were featured in the newspaper 
„Dienas Bizness” in 2008 and 2009. 

In addition, you will find a section called „What Latvians 
Like to Do” which features delightful stories about Latvia’s 
favorite foods, activities and idiosyncrasies. Many have appe-
ared in other publications, including „Baltic Outlook” maga-
zine. Want to learn how to play the card game „zolite” or ma-
ke pillows out of buckwheat hulls? You’ll find it out on 
website www.latvia.lv 

THE LATVIAN INSTITUTE 
The Latvian Institute (Latvijas instituts) was established 

by the Latvian state to provide a wide range of information 
about Latvia, its society, culture and history. 

Latvijas mājaslapa:  www.latvia.lv 
Latviešu institūta mājaslapa: www.li.lv E-mail: info@li.lv 
Elizabetes 57 (6. stāvā) Rīga, LV – 1050, LATVIA  
Tālr.:  (+371) 67503663 Fax: (+371) 67503669 
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Apsveicam Āriju un Dāvidu!  

Daudzi jautājuši, kur gan palikusi Ārija Zīle, kas ie-
stājās draudzē, biedrībā, bieži nāca uz sarīkojumiem. 
Ilgāku laiku neko nezinājām, līdz viņa piezvanīja un 
pastāstīja, ka viņas dzīvē ir lielas pārmaiņas. Nesen pie-
nāca arī vēstule no Ārijas Zīles-Pergament: 

„Nekad nedomāju, ka nokļūšu Klīvlandē.  Viss notika 
ar manas paziņas, lietuvietes Lūcijas starpniecību. Ap-
mēram pirms pusotra gada viņa ar vīru atpūtās Floridā, 
pie Brīnumu ezera, kur ir veselības uzlabošanas centrs. 
Tur satikuši Dāvidu ar draugu un viņa sievu. Kompanijā 
Dāvids juties vientuļi un jautājis Lūcijai un viņas vīram, 
vai viņi nepazīst kādu vientuļu sievieti, ar kuŗu varētu 
iepazīties. Lūcija tūlīt iedomājusies mani, iedeva viņam 
manu adresi un tālruņa numuru. Atgriezusies no Flori-
das, Lūcija  iedeva man Dāvida adresi un tālruņa numu-
ru un mudināja ar viņu sazināties. Sākām iepazīties, iz-
mantojot tālruni, un secinājām, ka mums daudz kā kopī-
ga: abiem patīk mūzika, māksla, ceļot, gatavot ēdienu, 
utt. Apmainījāmies fotoattēliem un viens otram iepatikā-
mies. Dāvids mani uzaicināja atbraukt ciemos un nosvi-
nēt kopā viņa dzimumdienu 23. decembrī, kam par godu 
viņš izcepa torti, un arī Ziemsvētkus. Aicinājumam pie-
kritu, jo gribējās pēc ilgāka laika Ziemsvētkos būt citā 
klimata joslā, atšķirīgā no Losandželosas. Iegādājos biļe-
ti, atpakaļ paredzēju doties 27. decembrī, jo braucu tikai 
iepazīties. Dzimumdienā tikos ar Dāvida draugiem un 
kaimiņiem, visi likās jauki un labi cilvēki. Arī es viņiem 
patiku. Dāvids mani aicināja palikt arī uz Jaungada svi-
nībām, jo viņš negribot vecgada vakarā būt viens. Esot 
ticējums – ja Jaungadu sagaidīsi viens, visu gadu būsi 
viens. Apmainīju biļeti atpakaļceļam uz 2. janvāri.  

Jaungada naktī notika brīnums – Dāvids uzdāvināja 

man skaistu gredzentiņu un bildināja. Ilgi nedomājot, 
piekritu, jo Dāvids man arvien vairāk iepatikās. Salaulā-
jāmies 11. aprīlī Klīvlandes pilsētas valdes ēkā,  liecinie-
ki bija Dāvida draugs ar sievu. Apsolījām viens otru at-
balstīt priekos un bēdās, līdz nāve mūs šķirs. Kāzu svinī-
bas notika restorānā, bija apmēram 40 viesu.  

Mācos braukt ar auto, ceru drīz iepazīties ar Klīvlan-
des latviešiem un rudenī apmeklēt sarīkojumus turienes 
latviešu namā. 

Sūtu sveicienus visiem draudzes locekļiem un latvie-
šu biedrības biedriem, kuŗi mani pazīst. Ceru kopā ar 
Dāvidu Ziemsvētkos aizbraukt uz Losandželosu.” 

 
Pianists Juris Žvikovs pošas uz  

Losandželosu  
 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas asoci-

ētam profesoram Jurim Žvikovam piešķirta Fulbraita 
stipendija, un nākamo mācībgadu viņš strādās Kaliforni-
jas Mākslas institūtā. Pērn Dziesmu svētkos Ventūrā J. 
Žvikovs apliecināja, ka ir ne tikai talantīgs pianists, bet 
arī aktieris. Viņam bija loma bez vārdiem Andras  Ber-
koldes lugā „Hotel Paradiso”, ko viņš lieliski tēloja tikai 
ar grimasēm, žestiem, ķermeņa kustībām.  

Nedrīkstam palaist gaŗām izdevību – jāmeklē  un jā-
iestudē kāda luga,  jārīko viņa koncerts latviešu namā, 
jāiesaista darbā latviešu skolā. Tik atsaucīgs cilvēks taču 
neatteiksies piedalīties šejieniešu aktīvitātēs.  

 
 
Iznākusi Juŗa Cibuļa grāmata  

par latgaliešu ābecēm 
Apgāds „Zinātne”  laidis klajā Jura Cibuļa grāmatu 

„Latgaliešu ābeces. 1768.- 2008.”.  
Grāmatas autors ir pazīstams ābeču kollekcionārs, 

sarakstījis arī mācībgrāma-
tas latgaļu izloksnē un lat-
viešu valodā.  

Šajā izdevumā var gūt 
ieskatu par  gaŗo un sarež-
ģīto latgaliešu ābeces attīs-
tības ceļu vairāku gadsimtu 
laikā. Tā iepazīstina ar da-
žādiem ābeču tipiem un 
veidiem, raksturojot to sa-
stādīšanas un illustrēšanas 
principus. 

Apgāda „Zinātne” mā-
jaslapa: 
www.zinatnesgramatas.lv 
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Annai Krastai – 100 gadu! 
Dienvidkalifornijas lat-

viešu biedri un mūsu biļe-
tena abonenti dzīvo ne ti-
kai Dienvidkalifornijā. An-
na Krasta Takomā, Vašin-
gtonas pavalstī, saņem bi-
ļetenu jau ilgus gadus. Kā-
pēc? Viņu interesē, kas no-
tiek latviešu kolōnijā, kur  
dzīvo radagabals, brālēna 
dēls Džems Moors. Lai-
kam gan Anna Krasta ir 
vecākā biļetena lasītāja – 
27. jūnijā viņa svinēja savu 
100. dzimumdienu. Mēs bieži sazvanāmies, un Annai 
vienmēr ir kas interesants ko pastāstīt, turklāt viņa apbrī-
nojami labi atceras visus radurakstus. Viņa bijusi ciemos 
Losandželosā, savukārt esam apmeklējuši viņu Takomā. 
Apmēram pirms 30 gadiem, ciemos atbraukusi, viņa uz-
dāvināja maizes grauzdētāju, un tas labi kalpo vēl šo-
baltdien. Turklāt ik rītu, ieliekot tajā cepties maizi, atce-
ramies dāvinātāju. 

1. augustā notika Rūjienas vidusskolas 90 gadu jubi-
lejas svinības. Anna Burberga Rūjienas vidusskolu bei-
gusi 1929. gadā, tātad droši vien ir arī viena no vecākām 
skolas absolventēm. Viņa dzimusi Mālpilī, bet skolojās 
Rūjienā, kur dzīvoja mātes māsas un palīdzēja financiāli. 
Pēc Satiksmes ministrijas pārbaudījuma nokārtošanas 
viņa dabūja darbu Mālpils pastā. 1932. gadā Anna ap-
precējās ar Aleksandru Rulli un strādāja Inčukalna pastā. 
Vācu okupācijas laikā Anna sāka studēt Latvijas univer-
sitātes Zobārstniecības fakultātē. 1944. gada rudenī  An-
na ar vīru un māti Matildi Burbergu (tēvs jau bija miris) 
Ventspils ostā iekāpa kuģī, kas aizveda uz Vāciju. Anna 
neilgi strādāja Kemptenē bērnu slimnīcā. Aleksandrs 
izmācījās par zobu techniķi un strādāja Augsburgas 
slimnīcā. Ģimene ASV ieceļoja 1951. gadā un vienu ga-
du aizvadīja Dienvidkarolīnā, pēc tam pārcēlās uz Tako-
mu Vašingtonas pavalstī. Aleksandrs dabūja mechaniķa 
darbu laivu būvētavā. Annu uzņēma universitātē, bet 
studijām diemžēl pietrūka līdzekļu. Viņa tīrīja mājas un, 
nokārtojusi eksāmenu, 19 gadu strādāja vecļaužu mītnē 
par palīgmāsu. Prasme kopt sirdzējus lieti noderēja, kad 
saslima māte Matilde. Anna aizgāja no darba un trīs ga-
dus kopa māmuļu.  

Takomā Anna un Aleksandrs nopirka divas pavecas 
mājas, vienu sev, otru Annas mātei, ko paši pārbūvēja un 
uzlaboja, iekopa dārzu, kur audzēja saknes, puķes, ogu-
lājus. Cik vien spēdami, Anna ar vīru atbalstīja piederī-
gos Latvijā, paši dzīvoja taupīgi, lai varētu sūtīt radiem 

saiņus un naudu. Latvijā Anna viesojusies divas reizes, 
un radi ikreiz lepni rādījuši, cik labi noder viņas sūtītās 
mantas. 

Daudz laika veltīts sabiedriskam darbam – latviešu 
ev. lut. draudzē Anna bijusi kasiere, sekretāre, darboju-
sies dāmu komitejā.  

Aleksandrs Rullis nomira 1984. gadā, Anna 1989. 
gadā apprecējās ar Ernestu Krastu.  Viņus vienoja dzies-
ma, pēc apprecēšanās Ernests sāka dziedāt Takomas 
jauktajā korī, ko vadīja Fanija Matīsa un kuŗā Anna  
dziedājusi apaļus 40 gadus. Anna un Ernests piedalījās 
dziesmu svētkos Tūkstošozolu pilsētā. Ernests Krasts 
aizgāja mūžībā 2000. gadā. 

Anna adoptēja tēva brāļa mazmeitu Jutu Savadžu, kas 
dzīvo  Ziemeļkalifornijā, ir bibliotēkāre Berkleja univer-
sitātē un bieži dodas māti apraudzīt. 

Jubilāres mājā 100. dzimumdienā 27. jūnijā  ieradās 
apmēram 30 viesu, latviešu un amerikāņu draugi, ar ku-
ŗiem kopā Anna strādājusi, dziedājusi korī. Meita Juta 
uzklāja skaistu galdu ar smalkiem traukiem. Annu Kras-
tu vai apbēra ar puķēm, dziedāja apsveikuma dziesmas, 
slavēja, cildināja, godināja.                        Astra Moora 

 
Vilma Grava – 100 gadu jubilāre 

Mūsu kolōnijas tautiete Vilma Grava, kas  Dienvidka-
lifornijā dzīvo kopš aizritējušā gadsimta 50. gadu sāku-
ma, š. g. 28. maijā sagaidīja savu 100. dzimumdienu. 
Vilmas ģimenē sievietes ir ilgdzīvotājas. Nelaime tikai, 
ka tāds cilvēks bieži paliek viens… Vilmas dēls, vīrs, 
visi radi kā šeit, tā Latvijā ir jau otrpus veļu upes. Vilma 
dzīvoja viena savā mājā Losandželosas pilsētas daļā El-
sereno, bet, kad vairs netika galā, lūdza, lai ārsts ievieto 
viņu kādā aprūpes  mājā.  Tā Vilma nonāca Hailandpar-
kā Amberwood aprūpes mājā.  Aprūpes mājas darbinieki 
bija pielikuši virs viņas gultas lielu  uzrakstu: Happy 
100th Birthday Vilma!  Vilma bija priecīga, ka mēs viņu 
apmeklējām un apsveicām.                   Helēna Hofmane        
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12. jūnijā Annas Teteres mājā Ventūrā jau no agra rīta rosījās pavāre ar palīgiem, tika klāti galdi, meklēti 
tērpi un sadalīti pienākumi starp bērniem un mazbērniem. Šajā dienā tuvu draugu lokā ar dziesmām un laba 
vēlējumiem tika svinētas divas apaļas dzimumdienas: Annai Teterei – 80, viņas dēlam Egonam Teterim  – 60.  
No kreisās priekšā: jubilāres Annas Teteres vedekla Dziesma Tetere, meitas Ineses dels Rikijs Teteris, Dzies-
mas un dēla Ērika meita Annija Dziesma Tetere, vecākais dēls, gaviļnieks Egons Teteris; 2. rindā: krustmeita 

Valda Kalēja no Latvijas, meita Inese Tetere, dēla Zigurda jaunākā meita Melisandra Tetere, vecmāmiņa 
Anna Tetere, vedekla, dēla Egona sieva Debija Tetere; 3. rindā: dēls Zigurds, Zigurda vidējā meita Tija Tete-
re, dēla Egona un Debijas meita Ariana Tetere, Egona un Debijas dēls Andris Teteris; aizmugurē: dēls Ēriks 

Teteris un viņa draugs Kārlis Dakteris; nav mazdēla Miķeļa ar ģimeni  

Annai Teterei  – 80 gadu jubileja 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes locekekļi ap-
sveic jubilārus, novēl visiem  
labu veselību un nekad nezau-

dēt dzīvesprieku! 
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Arnis un Mida Krīgeni Tobago 
Arnis Krīgens ar dzīvesbiedri Midu daudz ceļo. Šo-

gad viņi no 10. aprīļa līdz 24. aprīlim devās ceļojumā ar 
tūristu kuģi Pacific Princess no Fortlauderdāles Floridā 
līdz Manausai Brazīlijā un atpakaļ. Pa ceļam kuģis 18. 
aprīlī piestājis Tobago. Arnis un Mida ar taksametru aiz-
braukuši uz Plimutu, apskatījuši Kurzemnieku pieminek-
li, Džordža un Benneta nocietinājumus, Bruņurupuča 
līča viesnīcu. Viņi satikuši vairākus vietējos, kuŗi jautā-
juši, kur palikuši kurzemnieki, sen vairs neviens neesot 
redzēts. Kāda sieviete stāstījusi, ka agrāk ieradušies 100 
vai vairāk latviešu, dziedājuši, viņiem bijis dievkalpo-
jums baznīcā. (Šogad bija paredzēts 15. latviešu salido-
jums Tobago, bet to pārcēla uz 2010. gadu.) 

Arnis un Mida Krīgeni pie Kurzemnieku pieminekļa 

Piedāvājums senioriem 
Rīgā, Valdemara ielā 23 top senioru dzīvokļu māja  

„Graudi Valdemāra rezidence”, un atjaunotie dzīvokļi 
gaida iemītniekus. „Graudi Valdemāra rezidence” piedā-
vā pilnu pakalpojumu klāstu tieši senioriem: ērtu, sa-
biedriski aktīvu un drošu ikdienas vidi; pastāvīgu medi-
cīnisko aprūpi; financiālo drošību un ērtu ikdienas rēķi-
nu apmaksu. Īpašo piedāvājumu senioriem sagatavojuši 
sabiedrībā pazīstami uzņēmēji: Anita Kalēja, Kārlis 
Čakste, Kristīne Čakste, Juris Saulītis, Marija Čakste un 
Atis Zakatistovs. Informacija: www.kopajautrak.lv  

 „Graudi Valdemāra rezidence”  
pārdošanas daļas darbinieks Arturs Ozoliņš 

e-pasts: arturs@sirta.lv  
Tālr.: +371 26153153 

 
Liepājnieki aicina sadarboties  

 Liepājas latviešu biedrības nams piedalās Liepājas 
domes Kultūras pārvaldes rīkotajā ideju konkursā, lai 
pilnveidotu kultūras dzīvi Liepājā. Liepājas latviešu 
biedrības nama projekts pretendē uz iekļūšanu Kultūras 
pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā „Eiropas kul-
tūras galvaspilsēta 2014”. Meklējam sadarbības iespējas 
ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām, kur dzīvo mūsu 
tautieši, lai palīdzētu veidot kultūrvēsturisko personību 
datubāzi. Projekta nosaukums ir „Saknes jau vējš neiz-
plēš...”;  projekta mērķis ir apzināt Latviešu biedrības 
nama kultūrvēsturisko nozīmi Liepājā, pētīt šīs ēkas sim-
bolisko vērtību nacionālās pašapziņas stiprināšanā, māk-
slas nozaru pārstāvju ieguldījumu visos tā pastāvēšanas 
laikposmos, kā arī  iepazīstināt dažādas paaudzes ar kul-
tūras vērtību pamatlicējiem, pieminot viņu nozīmīgākās 
darba gaitas un gadskārtas. Projekta uzdevumi – veidot 
datubazi ar kultūrvēsturisko personu datiem par viņu 
darbošanos mūzikā, mākslā, literātūrā, teātrī, literātūrā, 
architektūrā. Notiks dažādi sarīkojumi –  izstādes, kon-
certi, semināri, lekcijas, pārrunas, dzejoļu lasījumi.  

Paredzēts sadarboties ar Liepājas un rajona skolām,  
rīkos eseju, dzejoļu, teātŗa uzvedumu konkursus par 
šiem cilvēkiem. Izveidos un piešķirs Liepājas latviešu 
biedrības nama gada balvu zinātniski pētnieciskā darba 
autoram par ieguldījumu kādas kultūrvēsturiskas perso-
nas pētīšanā. Liepājas latviešu biedrības nams plāno iz-
veidot Liepājas latviešu biedrības nama kultūrvēsturiskā 
mantojuma mūzeju. Aicinu sadarboties, lai kopīgiem 
spēkiem apzinātu ārzemju latviešus, kuŗiem ir nopelni  
Liepājas un Kurzemes attīstībā. 

Liepājas latviešu biedrības nama Projektu vadītāja 
Madara Pūķe 

tālr.: +371 26371671 vai +371 63421760 
e-pasts: madara.puke@inbox.lv 
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Mums zudušie 
 

KĀRLIS REBIŅŠ 
1924. g. 9. X –  2009. g. 18. IV 

Kārlis Rebiņš kopā ar savu brāli Zigfrīdu Rebiņu ie-
brauca Dienvidkalifornijā aizritējušā gadsimta 50. gadu 
sākumā.  Viņš dzimis 1924. gada 9. oktōbrī  Sēlijā, Sa-
lienas pagasta „Sudrabos”. Latvijai atgūstot neatkarību, 
Kārlis ar savu sunīti 1994. gada 16. oktōbrī  atgriezās 
dzimtenē.  Tukuma rajona Džūkstes pagastā viņš nopir-
ka māju – „Vārpas”, kur abi ar sunīti  labi jutās.  K. Re-
biņš aktīvi darbojās un financiāli atbalstīja izdevumu 
„Latvietis Latvijā”. Savas „Vārpas” viņš ļoti pamatīgi 
restaurēja un pārbūvēja, tā izpelnoties pašvaldības uzsla-
vu.  Viņš mira „Vārpās” 85 gadu vecumā pēc kritiena 
dušā un galvas ievainojuma.   

Vaiomingā dzīvo divas K. Rebiņa meitas, Ruta un 
Linda. Lindai par Kārļa aiziešanu paziņoja kāds vietējās 
draudzes loceklis.  Diemžēl līdz bērēm bija palikusi tikai 
viena nedēļa, un neviena no meitām nevarēja aizbraukt.  
Kārli apglabāt un visu nokārtot aizbrauca Lindas vīrs, 
kas strādā valsts darbā.   

Kārlim bija īpašs talants, viņš visu ko prata salabot.  
Viņa mājā Lakresčentā visas ierīces darbināja saules 
enerģija, pat ledusskapi! Tā kā viņam bija elektrības 
skaitītājs un viņš maksāja tikai par patērēto, elektrības 
sabiedrības darbinieki kļuva aizdomīgi un nāca pārbau-
dīt,  vai tikai viņš nezog elektrību. Kārlis ļoti uzjautrinā-
jās, kad inspektori atnāca un pārliecinājās, ka viss kārtī-
bā.   

Kārlim Amerikā ir arī mazdēls Kevins. Kārļa māsa 
Lonija Kalniņa turpat Džūkstē nomira pirms pāris ga-
diem. 

Kārlis Rebiņš bija Latvijas patriots, viņš vienmēr cī-
nījās par taisnību. Pie savas mājas Lakresčentā viņš bija 
izkāris Baltijas valstu karogus un plakātus, pieprasot brī-
vību Latvijai, Lietuvai, Igaunijai. Viņš ienīda jebkādu 
kaŗu, jo domāja, ka pretrunas var nokārtot sarunu ceļā. 
Bieži viņš viens ar sunīti demonstrēja pie pasta ēkas. 
Varbūt tāpēc kaimiņi K. Rebiņu  uzskatīja par dīvaini, 
taču viņš  bija pārliecināts, ka arī viens ir karotājs. 

H. H 

Latvijā mazāk laulību,  
mirstība lielāka nekā dzimstība 
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, 

ka šovasar Latvijas iedzīvotāji precas mazāk – šogad 
vasaras pirmajā mēnesī apprecējušies 985,  pērn – 
1387 pāŗi. Š. g. pirmajos sešos mēnešos Latvijā no-
slēgtas 3528 laulības.  

Jūnijā Latvijā piedzimuši 2010 bērni, miruši 2510 
cilvēki, līdz ar to iedzīvotāju dabiskais pieaugums bijis 
negātīvs un iedzīvotāju skaits samazinājies par 500 
cilvēkiem.  

Š. g. pirmajos sešos mēnešos Latvijā piedzimuši 
11140 bērnu; miruši 15390 cilvēku. 
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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 
  Kkabatas 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 
Jauna adrese:  

26450 Ruether Ave, Unit 205 
   Santa Clarita, CA 91350 

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

 

e-pasts: LandmarkPC@sbcglobal.net 

Biļetena iepriekšējā numurā attēla parakstam  
21. lappusē jābūt:   

Spodra Tipāne (pa kreisi) un Eleonora Ābele  
architekta Artūra Damrozes 65. dzimumdie-

nā 1975. gada 25. maijā Losandželosas  
latviešu namā 

Biļetena jūnija, jūlija, augusta numurā attēla parakstam 
14. lappusē jābūt: 

Attēlā no labās: bij. ASV vēstnieks Latvijā Čarlzs 
Larsons, Ruta Kalniņa, Dainis Kalniņš ar dēlēnu 

Eduardu; Eduarda māmiņa Aija nav redzama 

LABOJUMI 



 23 

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  

Viņa ir tepat, mums līdzās, viena no mums   

 PATEICĪBA 
Paldies par mīļiem sveicieniem, tālruņa zvaniem 

un kartītem manā jubilejā! Paldies tiem, kuŗi mani 
apmeklēja slimnīcā un par mani rūpējās, nesa mājās 
gatavotu ēdienu, sēdēja pie manas gultas, atnesa ce-
riņu klēpjus un tulpes. Tiku  apkalpota kā ķēniņiene. 
Liela pateicība arī ārstiem par ļoti pamatīgu izmek-
lēšanu un agresīvu ārstēšanu.                  

 Erika Carters 

Saiņus sūtīšanai uz Latviju pieņems  
Latviešu namā 

 23. augustā no plkst. 10. līdz 12.30  
25. oktōbrī no plkst. 10. līdz 12.30  

Dzejoļa „Manzemē” autore, meitene jūrmalā, kuŗas attēls bija ievietots ap-
rīļa biļetena 21. lappusē, un jaunā sieviete (vidū), kas 1939. gadā vēroja 
Eiropas meistarsacīkstes ātrslidošanā ASK laukumā Rīgā un kopā ar drau-
dzeni Mirjamu Rudzīti uzgavilēja uzvarētājam Alfonam Bērziņam, ir mūsu 
kopienas locekle Ērika Kārtere. Neviens lasītājs viņu nepazina, un pār-
steiguma balva palika nepiešķirta.              Foto no Ērikas Kārteres archīva 

Ērika Kārtere un Skaidrīte Cīrule no 
Vircburgas Vācijā  2008. gada 18. 
novembrī Rīgas latviešu biedrības 
Zelta zālē, kur notika Eiropas latviešu 
jaunatnes apvienības 50 gadu jubile-
jas sarīkojums  

MĀKSLAS FOTOGRAFIJA 
TEV UN TAVAI ĢIMENEI 

www.fotograafe.com  
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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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Džema Moora atmiņu stāsts 
Katra dzīve ir… kā romāns 

3. turpinājums (sākums marta, aprīļa un 
maija biļetenā) 

Karakasā skola tāpat kā Rīgā atradās patālu –  apmē-
ram 15 minūtes gāju kājām līdz ielai, pa kuŗu ar autobu-
su par lētu cenu varbūt tikpat ilgā laikā aizbraucu uz 
centru, no turienes atkal apmēram 10 minūtes soļoju 
līdz Luija Espelosina licejam (Liceo Luis Ezpelosin) jeb 
vidusskolai. Liceja 1. klase bija ļoti liela, tajā mācījās 
apmēram 100 audzēkņu, arī citās klasēs tikpat. Sākumā 
nesapratu nevienu vārdu, sēdēju un tikai klausījos, valo-
du sevī uzsūcot gluži kā sūklis. Negribu lielīties, bet 
pusgada laikā jau runāju labāk nekā vietējie. Luija Es-
pelosina licejā mācījos līdz 1951. gada vasarai, nākam-
ruden mācības turpināju Fermina Toro licejā (Liceo 
Fermin Toro), jo tas atradās mazliet tuvāk, tieši pie au-
tobusa pieturas. Šajā skolā mācījās arī Ārija Melbārde. 
Viņa piedalījās skolas skaistuma karalieņu konkursā un, 
šķiet,  dabūja godalgotu vietu. 

Licejā zēniem obligāti bija jāvalkā žaketes, vienalga, 
kādā krāsā, arī autobusā nedrīkstēja braukt bez žaketes. 
Pamatskolā visiem audzēkņiem bija uniformas – gan 
zēni, gan meitenes valkāja baltus uzsvārčus.  

Licejā stundas sākās pulksten astoņos no rīta, mācību 
priekšmeti bija parastie – matēmatika, vēsture, ģeogra-
fija, ķīmija, latīņu, grieķu, angļu un spāņu valoda, fiz-
kultūra bija brīvprātīga, es vingrot negāju. Velāk laikam 
bija arī filozofija, taču tā reti kādu interesēja. Skolotājs 
klasē kaut ko stāstīja, bet neviens viņa stāstījumā ne-
klausījās, parasti skolēni  paši savā starpā sarunājās. 

Māja Latviešu ielā 19 (Calle Letonia), kuŗā apmetā-
mies, bija puscelta vienstāva blokēka, sienas nebija ap-
mestas ne no ārpuses, ne iekšpuses. Iekšpusē sienas 
pamazām izrotāju ar dažādiem plakātiem un kalendā-
riem. Ēkā bija trīs paprāvas telpas, katra ar atsevišķu 
ieeju. Mēs visi apmetāmies vienā no tām, otru telpu 
īrēja kāda vietējā, trešo – jau pieminētais latvietis Leo 
Ozols. Es bieži iznēsāju viņa reklāmas lapiņas, taču 
viņš par šo darbu nemaksāja. Liela interese viņa piedā-
vājumiem – apmācīt topošus aktieŗus – neradās, un viņš 
savu biroju Karakasas centrā bija spiests slēgt. 

Drīz vien mūsu kaimiņiene izvācās, un mēs noīrējām 
arī telpu, kuŗā viņa bija dzīvojusi. Kanālizācijas un 
ūdens pievades mājai nebija, pēc ūdens noteiktās stun-
dās bija jāiet apmēram ceturtdaļkilometru pa kalnu uz 
leju, jāstāv rindā un smagās kannas jānes atkal kalnā 
augšā. Par laimi bieži lija lietus, sakrājām lietusūdeni 
lielās mucās, tā ka veļas mazgāšanai ūdens netrūka. 
Paši mazgājāmies lielā mucā pagalmā. Par laimi drīz 
vien uzstādīja ūdenstverntes, arī mēs nopirkām palielu 

tanku. Katru nedēļu lielā autocisternā pieveda ūdeni, 
iesūknēja tvertnē, un šoferis iekasēja naudu. 

Māja atradās kalna galā, elektrības vadi bija iece-
mentēti sienās, taču kaut kas nebija pareizi izdarīts, 
radās īssavienojums, vadi bija jāievelk par jaunu ārpus 
sienām. Cementa grīda bija iekrāsota pelēka. Karakasā 
visās mājās lielākoties bija cementa grīda, ko ietonēja 
dažādās krāsās. Šāda grīda ir praktiska karstā laika dēļ, 
to viegli tīrīt. Māte bieži māte satrūkās, izdzirdusi 
savādu skrapšķēšanu un ieraugot, ka pāri telpai pār-
skrien paprāva zaļa vai brūna ķirzaka. Tās turpat ārpusē, 
kur bija izgāzta grants, dēja olas un drīz vien izšķīlās 
mazi ķirzacēni, ko labprāt ēda kaķis. Netrūka arī lielu 
prusaku, naktīs tie lidoja apkārt, un  nereti gadījās, ka 
prusaks ielidoja tieši mutē, ja guļot tā bija palikusi vaļā. 
Kaķi uzradās nez no kurienes. Tiklīdz kāds pazuda, 
parādījās atkal cits. Mēģinājām turēt vistas, bet drīz 
vien no šī nodoma atteicāmies, jo vistām metās visādi 
insekti, iespējams, karstā laika dēļ. 

Sākumā tualetes mūsu mājā nebija, visi gājām uz  
māju, ko arī no Krupinska īrēja Grīšļu ģimene, kur ār-
pusē atradās parastā būdiņa, kādas Latvijā ir laukos. Lai 
sasniegtu Grīšļu māju, bija jāiet gaŗām Bauzes, Vald-
maņa, Baloža un vēl kāda vietējā mītnei. Grīšļu bērni, 
redzēdami, ka kāds tuvojas būdiņai, jau pa gabalu 
sauca, ka nāk „kārtējais kakātājs”. Tāpēc drīz vien uz 
Grīšļu māju nevienam vairs negribējās iet. Nekas cits 
neatlika, kā ķerties pie darba – pagalmā izraku bedri un 
uzbūvēju dēļu būdiņu ar skārda jumtu, līdzās tai otru 
telpu, kuŗā vēlāk turēju automašīnu daļas. Venecuēlā ir 
karsts, tualetes bedre nekad nebija jātukšo, kā to rēgu-
lāri darīja Vācijā. Viss izkalta, pārējo apēda balti tār-
piņi.  

Ar laiku mūsu istabai aizmugurē piebūvēju vēl vienu 
istabu sev, virtuvi un pat dušas telpu. Celtniecības un 
citus darbos ļoti noderēja Vācijas skautu nometnēs gū-
tais rūdījums. Toreiz es nereti sodījos, taču tagad pratu 
novērtēt, ko toreiz iemācījos – nečīkstēt, vienmēr būt 
optimistam un prast atrast izeju pat bezizejā. 

Ēdienu māte gatavoja uz prīmusa, kas atradās pa-
galmā. Prīmusu viņa lietoja jau Latvijā, bijām priecīgi, 
ka varējām tādu pašu nopirkt Karakasā. Prīmusu lietot 
ir diezgan bīstami, jo tajā jālej benzīns. Pēc kāda laika 
nopirkām firmas Perfection petrolejas plīti ar diviem 
riņķiem un virsū uzliekamu metalla kasti, kuŗā varēja 
cept pīrāgus un daudz ko citu. Tie bija īsti svētki, kad 
māte pirmo reizi izcepa pīrāgus! Petrolejas plīti drīz 
vien nomainīja Sears gāzes plīti ar diviem gāzes balo-
niem. Apmēram reizi mēnesī tukšo balonu nomainīja.   

Drīz vien nopirkām veļas mazgājamo mašīnu, kas 
bija primitīva – lieko mitrumu nospieda, veļu laižot 
cauri ruļļiem. Vienu veļasmašīnu laimēju, jo piedalījos .  
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mazgājamo līdzekļu ražotājfirmas Tyde konkursā, kuŗā 
bija jāizdomā kāda laba reklāma. Iesūtīju šādu: „Lieto-
jot Tyde,  vienmēr jutīsities kā atvaļinājumā!”,  ieguva 
pirmo vietu un balvu. Šo veļasmašīnu pārdevām.  

Toreiz vēl lielveikalu nebija, pirmo uzcēla 50. gadu 
beigās Rokfellers. Iepirkāmies nelielā lietuviešu vei-
kalā, kur bija viss nepieciešamais. Trūcīgie cilvēki 
sūtīja uz veikalu savus bērnus, kuŗi, skaļi, jau pie dur-
vīm, sauca, ka atnākuši nopirkt vienu kartupeli vai naža 
galu sviesta. Maizi pienesa klāt – maiznieka palīgs stai-
gāja pa ielu ar grozu uz muguras, kuŗā bija svaigi cepti 
gaŗi franču maizes klaipi, ļoti gardi.  

Alta Vista rajonā dzīvoja daudz ārzemnieku – lietu-
vieši, krievi, ukraiņi u. c. Latvietim Z. Cukainim bija 
ļoti glīts mēbeļu veikals otrā pilsētas malā. Mēbeles 
viņš pats taisīja, un tās, protams, nebija lētas.   

Aizritējušā gadsimta 50. gados mums jau bija firmas 
Westinghouse televīzijas aparāts, protams, melnbaltais, 
kas diemžēl bieži bojājās un bija jāved uz darbnīcu 
labot. Māte mīlēja skatīties venecuēliešu „ziepju op-
eras”.  

Venecuēlas klimats mums patika. Es vairs neslimoju, 
kā tas bija Latvijā, mātei pārgāja mūžīgās iesnas. Kar-
stums bija mitrs, kā pirtī. Gandrīz katru dienu apmēram 
no pulksten divpadsmitiem līdz vieniem lija lietus, iz-
mazgātās drēbes žuva lēnām, reizēm mugurā bija jāvelk 
tādas pašas mitras. 

Mātes ārsts bija Nikolajs Jērums, kas strādāja psī-
chiatriskā slimnīcā. Pie dr. N. Jēruma māte gāja tāpēc, 
ka  viņa sievas brālis  dr. Augusts Krastiņš bija mātes 
ārsts Rīgā. Dr. N. Jērums pacientus pieņēma arī savā 
mājā. Mātei pat nebija jāmeklē cits zobārsts, izrādījās, 
ka viņas Rīgas zobārste Roze-Vanaga arī atceļojusi uz 
Karakasu. Vēlāk māte gāja pie zobārstes Raimondas 
Svetborgas, kas bija precējusies ar zviedru. Daudzi ār-
stu nemaz nemeklēja, aizgāja uz latvieša L. Muktāna 
aptieku, pateica, kas par vainu, un viņš iedeva zāles. 
Venecuēlā augstāko izlītību varēja iegūt bez maksas, arī  
ārstam nekas nebija jāmaksā, visu financēja valsts. 

Venecuēlas prezidents tolaik bija ģenerālis Markoss 
Perezs Himeness (Marcos Pérez Jiménez). Viņu uzska-
tīja par diktātoru, tātad valstī valdīja kārtība. Vietējie 
bija pieraduši, ka katru rītu, kad prezidents brauca uz 
darbu pilī, un arī viņam braucot mājās pēc darba,  ap-
mēram uz 15 minūtēm visu satiksmi tajā ielā slēdza. 
Protams, visur rodas nemiernieki, kam pastāvošā 
iekārta nepatīk. Venecuēlā arī bieži notika  revolūcijas, 
protesti un sacelšanās. Tādās reizēs skolu slēdza. Neat-
ceros, vai vidusskolā notika izlaidums, šķiet, ka tieši ap 
skolas beigšanas laiku atkal bija kārtējie nemieri, un pēc 
beigšanas apliecības skolēni aizgāja individuāli.  

Turpinājums sekos                       

Recepte izmēģināšanai 
Lipināti kartupeļi  

Latgaliešu ēdiens, kuŗa vissvarīgākā sastāvdaļa ir 
dilles. Vēl vajadzēs: jaunos kartupeļus, sīpollokus, lauru 
lapas, sviestu, pienu, sāli.  

Jaunos kartupeļus liek verdošā sālsūdenī – mērenā 
ūdens daudzumā. Piemet lauru lapas  (divām porcijām 
vismaz 4-6). Vāra uz ātras uguns. Kamēr vārās, sagata-
vo sasmalcinātas dilles un sīpollokus (dilles vairāk, lo-
kus uz pusi mazāk). Zaļumu kaudzei jābūt vismaz uz 
pusi tik lielai kā kartupeļu masai, vēlams arī lielākai! 

Pa ķērienam noliek  strupu nazi, karoti, sviestu, pie-
nu. Pēc tam jārīkojas bez liekas kavēšanās. 

Pirms kartupeļu nokāšanas izzvejo lauru lapas. No-
kāš kartupeļus, katliņā pažāvē (svarīgi, lai kartupeļi bū-
tu pēc iespējas miltaināki un sausāki).  

Ik pa brīdim, noņemot katliņu no uguns (lai ērtāk 
darboties) un liekot atpakaļ (lai neatdziest): 

1) pieliek sviestu (2 porcijām vismaz 50 g);  
2) ar strupu nazi ātri graizot pa katlu krustu šķērsu 

sasmalcina kartupeļus, bet ne pārāk, lai neiznāk putra 
(gabaliņi apm. 2 x 2 cm, var būt arī mazāki), un ar karo-
ti izmaisa;  

3) pielej mazdrusciņ piena – gabaliņiem mazliet jāsa-
ķep – izmaisa un apkarsē;   

4) kamēr kartupeļi vēl ļoti karsti, pieliek zaļumus, 
izmaisa;  

5) pieliek sāli. 
Ja diļļu un sīpolloku daudzums ir pareizs, kartupeļu 

masai jāizskatās vairāk zaļai nekā kartupeļu krāsā. 
Nedrīkst atdzesēt! Ēd ar mērci (piem. sēņu) vai tāpat 

ar kefīru vai jogurtu! Var arī ar kotleti vai karbonādi, 
biezpienu,  gurķiem, tomātiem, kūpinātu siļķi. Svarīgi 
notrāpīt īsto kartupeļu daudzumu… jo ieēst var daudz, 
bet atstāt nav iespējams, tātad var gadīties, ka pārēdas. 
Labu ēstgribu! 

 

Hakeŗi – urķi vai  datorlauži 
Laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis” ievietots  Latvijas 

Zinātņu akadēmijas (LZA) Terminoloģijas komisijas 
apstiprināts jaunu informācijas technoloģijas terminu 
saraksts. Techniski izglītotu datoru entuziastu ierosināts 
saukt par urķi, bet, ja datoru entuziasti savas zināšanas 
un prasmi izmanto nelietderīgi, viņus sauks  par dator-
laužiem.  

Lietojumprogrammatūras komisija iesaka latviešu 
valodā saukt arī par lietotnēm; datu nesēju par datnesi. 
Angļu valodas terminu nonprogrammable terminal 
LZA ierosina saukt par neintelektisku galiekārtu vai 
neintelektisku termināli. Atbalstprogrammatūru turp-
māk saīsināti varēs saukt arī par atbalstni. 
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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 

Labirinta ceļš Kursā 
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Draudzes dzīves kalendārs septembrim 
 

6. septembrī plkst. 11.00  dievkalpojums – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
 

13. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
 

20. septembrī plkst. 11..00 dievkalpojums – 16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
 

27. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
 

4. oktōbrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Pļaujas svētki 
Iesvētes mācību sākums 

 
Es paceļu acis pret kalniem –no kurienes nāks man palīdzība?  

Mana palīdzība no Kunga, kuŗš radījis debesis un zemi.  
Viņš neļauj klupt tavai kājai, tas nesnauž, kas sargā tevi!  

(Ps. 121:1‐3) 

Foto: Edvīns Circenis 

Šīgada Vasaras vidusskolas „Kursa” saime   
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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 

 

 12. septembrī  plkst. 12.00 dievkalpojums,   
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       

DZIMUMDIENAS OKTŌBRĪ 
   

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

IESVĒTES MĀCĪBAS 
Laiks domāt par iestāšanos iesvētes mācību klasē! 

Rudens mācību posmu sāksim 5. oktōbrī (Pļaujas svēt-
ku svētdienā) plkst. 9.00 no rīta draudzes dievnamā. 
Aicinām jauniešus, kuŗi sasnieguši 15 gadu vecumu, kā 
arī pieaugušos, kuŗi vēlas papildināt savas zinības kris-
tietības pamatos un bagātināt savas attiecības ar Dievu! 

 
ZIEDOJUMI 

Draudzes vajadzībām: G. & R. Boršteins $50, L. 
Gonia $100, V. Kerliņš $300, A. & A. Lejnieks $200, 
M. Wolf $100 

 

Māsu draudzēm: M. Wolf $50 
 

Lieldienu ziedojums: J.&E. Priedkalns $100 
 

„Zvanniekiem” saziedots $102 (paldies par  ziedota-
jiem 25 centiem). 

 

Rietumu apgabala saietā Oakhurstā Zvanniekiem 
kollektē saziedoja $600. 

 

Ziedotāju sarakstā A. Mālmanes piemiņai Informāci-
jas Biļetena Jūnija/jūlija/augusta numura Baznīcas Zi-
ņās bija izlaists Ata Mālmaņa vārds. 

 

Draudzes padome pateicas par visiem ziedojumiem 

DRAUDZES RUDENS BAZĀRS 
Draudzes rudens bazārs, ko dāmu komiteja rīkos 

 25. oktōbrī, solās būt viens no lielākajiem gada notiku-
miem. Sludinājums un informācija par ziedojumiem 
bazārā tiks ievietots nākamā Draudzes Ziņu numurā. 

 
PATEICĪBAS 

Ļoti godājamai Dienvidkalifornijas draudzei  
un dāmu komitejai 

Ļoti pateicos par apsveikumu un vēlējumiem 
manā 92 gadu dzimšanas dienā. 

Inese Tīsiņa 
*** 

Liels padies Dienvidkalifornijas ev. lut. baz-
nīcai un dāmu komitejai par sveicieniem manā 
dzimšanas dienā.        Sirsnībā, Milda Krastiņš 

*** 
Dienvidkalifornijas latviešu draudzei  

un mācītājam 
Sirsnīgi pateicamies par mums iesvētībās dā-

vinātajām Bībelēm un grāmatām. 
Aija, Andris un Ilze Mattson 
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Rietumu apgabala garīgais saiets Okhurstā, Ziemeļkalifornijā  

Pie Oakhurstas pilsētiņas Sjerranevada kalnu rietumu 
nogāzē atrodas Evergreen Conference Center, kuŗā var 
rīkot dažādus saietus. Šogad no 21. līdz 24. maijam 
līdztekus Rietumu apgabala garīgai konferencei notika 
mūsu apgabala draudzes locekļu saiets. LELBAs Teolo-
ģijas nozares vadītājs māc. Kārlis Žols sagādāja iespēju 
mūsu Baznīcas garīdzniekiem tikties gan citam ar citu, 
gan ar draudžu locekļiem. Šī pulcēšanās apmierināja 
mūsu vajadzību pēc garīgas veldzes ārpus pilsētu kņa-
das Visi atzina, ka saiets bijis garīgi vērtīgs, un vēlas 
tādu rīkot atkal. Nākamgad Rietumkrasta izglītības cen-
trā tiks rīkotas  LELBAs draudžu dienas.  Garīdznieki Josemita nacionālā parkā pēc Teologu die-

nu lekcijām Evergreen Conference Center; 
saietā ieradās 12 garīdznieku  

Garīgajā saietā piedalījās vairākas mūsu draudzes lo-
cekles: Līga Sviksa, Maija Paegle, Nora Mičule, Omula 
Pence, Māra Lutere un Aija Matsone. Kopā bija 52 da-
lībnieki, lielākoties no Kalifornijas, bet arī no Vašingto-
nas, Oregonas, Konektikutas, Masačusetsas un Floridas Māc. Juris Rubenis no Rīgās Lutera draudzes stāstīja 

par kristīgo meditāciju 



 31 

 

Trīs tenoru koncerts „BEL AMI” 
 

Svētdien, 20. septembrī, plkst. 1.00  
Losandželosas latviešu namā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Pie mums atkal viesosies Latvijas Nacionālās operas  trīs tenori  
Nauris Puntulis, Guntars Ruņģis, Miervaldis Jenčs un komponists  

Juris Kulakovs. Viņi kopā mūzicē jau vairāk nekā desmit gadu, tapuši  
vairāki tvarti. Trīs tenori dziedājuši Honkongā, Luksemburgā, Zviedrijā,  
Italijā, Krievijā, Kiprā, Igaunijā, Lielbritanijā un gandrīz visās Latvijas  

pilsētās.  Programmā operu un operešu ārijas, dziesmas no 20. gs. 30. gadu 
kinofilmām un  latviešu tautasdziesmas  

 
Koncertu rīko Rietumkrasta latviešu koncertapvienība un TILTS 

 
Ieeja $25;  bērniem un jauniešiem līdz 18. g. v. brīva 

Informācija: zvanot vai rakstot P. Berkoldam,  
tālr.: 818-366-4972; epasts; berkolds@aol.com 



 
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:_________________________________________________ 


