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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
28. martā plkst. 12.30 filmas „Rūdolfa mantojums” izrāde; ieeja $10.00, bērniem brīva
18. aprīlī Latvian American Shipping Line pārstāve pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju
25. aprīlī plkst. 12.30 polītologs Ivars Ijabs pastāstīs par jaunākajiem notikumiem Latvijā
2. maijā Kurzemes cietokšņa atcere (Daugavas Vanagu apvienības sarīkojums)
Losandželosas latviešu nama tālr.: 323-669-9027; DKLB informācijas tālr.: 323-663-6267
Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS ir
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums
Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:

Astrai Moorai
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606
Tālr./tālrakstis: 818-980-4748;
el. pasts: astere2000@aol.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž
tikai rakstu rakstītāju viedokli, kas var arī nesaskanēt ar
izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā.
DKLB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā.
Biedru nauda ir $25 gadā; ja biedrībā iestājas vīrs un sieva –
par abiem $40 gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri,
Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $35 gadā. DKLB
biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta biedrības
kasierei:
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, uzņēmējdarbības karti – $6.
****************************************************

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

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:

Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; el. pasts: ivars11@aol.com
Biedrības priekšnieka vietnieks: Ilgvars Dižgalvis
5111 Randal Street, Culver City CA 90230;
Tālr.: 310-838-1789
DK LB valdes locekļi: Jānis Daugavietis, Ilgvars
Dižgalvis, Sandra Gulbe-Puķēna, 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, Aldis
Rauda, Dace Taube (biedrības pārstāve latviešu
nama valdē), Jānis Taube, Pegija Taube, Vija Vīksne, Vilis Zaķis
Revīzijas komisija: Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa,
Helēna Hofmane
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā
trešdienā Losandželosas latviešu namā
******************************************************

IB metiens – 370 eksemplāru

Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim
1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026

tālr.: 213-250-3857; e-pasts: Dobele@aol.com
*************************************************
Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-475-8004
_________________________________________________

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, repatriācija; bēgļi, patvērums, iedzīvotāju reģistrs; dzīvesvietas 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
Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot
bez vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/
bezvizu/
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Priecīgas Lieldienas!
visiem biļetena lasītājiem
novēl
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde

Losandželosas latviešu sabiedriskā centra biedru pilnsapulce
Nama biedru (ziedotāju) pilnsapulce notika 21. februārī, kā izziņots. Par sapulces vadītāju izraudzīja nama
pārvaldes priekšsēdi Aivaru Jerumani, protokolētāju –
Sandru Gulbi-Puķēnu. Pirms iepriekšējā darbības gada
pārskata nolasīšanas Aivars Jerumanis aicināja ar klusuma brīdi pieminēt mūsu kopienas locekļus, nama cēlājus, darbiniekus un atbalstītājus, kuŗi pagājušā gadā aizgāja Dieva mierā – Helmūts Brauķis, Lūcija Šmite, Rita
Pētersone, Igors Ložeņicins, Vilma Leimane.
Aivars Jerumanis nolasīja 2009. gada darbības
pārskatu:
„Losandželosā plašāka latviešu sabiedrība 2009. gadu
aizvadīja un jauno, 2010 gadu, sagaidīja mūsu namā.
Pateicību par rīkošanu pelnījusi Dienvidkalifornijas latviešu biedrība un Pegija Taube par grezno mielastu.
Latviešu sabiedriskais centrs, nams, juridiski darbojas
latviešu evaņģeliski luteriskās baznīcas paspārnē. Būsim
allaž pateicīgi latviešu ev. lut. draudzei un prāvestam
Dāvim Kaņepam; atbalstīsim draudzi un sekmēsim draudzes darbību.
Gada sākumā draudze uzsāka baznīcas kapitālremontu,
baznīcai jāliek jauns jumts, vajadzīgs jauns gaisa dzesinātājs un jāpārbūvē prāvesta kabinets, kas smagi cietis
lietusgāzēs un no ķirmju bojājumiem. Aicinu ikvienu
atbalstīt līdzekļu vākšanu, lai varētu samaksāt par remontiem. Sabiedriskā centra atbalstītājiem ir jārūpējās,
lai draudze būtu stipra un saimnieciski nodrošināta, jo
bez draudzes starpniecības pašreizējos apstākļos Latviešu sabiedriskais centrs nevar pastāvēt. Sabiedriskā centra
pārvalde ir centusies segt nama kārtējos izdevumus,
saimniekot budžeta robežās, vienmēr cerot uz kādu atlikumu nebaltām dienām. Taču 2009. gads beidzās ar
$1846 iztrūkumu, 5% no paredzētā budžeta. Šī summa ir
gandrīz vienāda ar neparedzēto nama apdrošināšanas
paaugstinājumu par $1855.
Saimnieciskā krizes dēļ sarukuši ienākumu, vai, pareizāk sakot, ziedojumi. Ļoti samazinājušies ārkārtējie
ienākumi, piemēram, sveštautieši vairs neīrē mūsu telpas
tik bieži kā agrāk. Pienācis laiks nopietni padomāt, kā
veicināt lielāku latviešu sabiedrības atbalstu nama uzturēšanai?
Nama pārvalde 2009. gadu sāka ilggadējā priekšsēža
Jāņa Taubes vadībā. Maijā Jānis Taube devās uz Latviju, kur bija nodomājis pavadīt vairākus mēnešus. Vadību
pārņēma Antons Švarcs, bet pēc mugurkaula operācijas
lūdza atbrīvot viņu no priekšsēža pienākumiem. Nama
pārvalde par priekšsēdi ievēlēja Aivaru Jerumani un par
priekšsēža vietnieku Valdi Ķeri. Sekretāre Helēna Hofmane veselības traucējumu dēļ lūdza atbrīvot viņu no
amata, sekretāres pienākumus uzņēmās Ilona Kalviste,

bet rudenī tos pārņēma Sandra Gulbe-Puķēna.
Latviešu sabiedriskā centa pārvaldē 2009. gadā darbojās: Jānis Taube vecākais, Dace Taube, Jānis Ēriks Taube, Antons Švarcs, Ivars Mičulis, Rūdolfs Hofmanis,
Helēna Hofmane, Ilga Jankovska, Teodors Lilienšteins,
Eduards Reimanis, Dace Reimane, Sandra GulbePuķēna, Ingūna Galviņa, Liene Linde, Jūlija Plostniece,
Valdis Volkovskis, Tālivaldis Paegle, Ruta Samta, Valdis Pavlovskis, Valdis Ķeris un Aivars Jerumanis.
Nama pārvaldes sēdes notika katra mēneša pirmajā
trešdienā, izņemot jūliju. Valdes locekļi rēgulāri ieradās
uz sēdēm, paldies visiem par atsaucību, ziedojot savu
laiku un daloties ar padomiem. Īpašu atzinību pelnījusi
kasiere Dace Reimane, kas iekasē čekus, maksā rēķinus
un kārto kases grāmatas. Jānis un Pegija Taubes apkalpo
pie bāra sarīkojumos un rūpējas par bāra inventāru. Ruta
Samta pārzin kluba biedru sarakstu un rīko Ziemsvētku
tirdziņu. Helēna un Rūdolfs Hofmaņi raksta un izsūta
paziņojumus, sagatavo un izsūta kopējo Ziemsvētku apsveikumu karti. Rūdolfs šķiro bibliotēkas grāmatas un
sūta dubulteksemplārus uz Latviju. Inguna Galviņa rūpējas par nama tīrību. Valdis Volkovskis gādā, ka varam
noskatīties filmas. Eduards Reimanis pūlas, lai nama
gada svētkos visi ir godam pacienāti. Mākslinieks Teodors Liliensteins namu izrotā svētkos un citos gadījumos. Koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” priekšnieks Valdis Ķeris sarīkojumos aicina piedalīties vīru koŗi. Ilga Jankovska sazinās ar teātŗa māksliniekiem un rīko izrādes uz
mūsu skatuves. Nama pārzine Jūlija Plostniece tīra uzrakstus no nama ārsienām un atvaira bezpajumtniekus,
kuŗi mēdz uzturēties nama tuvumā, kā arī lietus laikā
smeļ ūdeni no pagraba. Liene Linde un Dace Taube rūpējās par nama virtuves tīrību un kārtību.
Nama telpas galvenokārt izmanto trīs organizācijas:
DK latviešu biedrība, Daugavas Vanagi un latviešu skola. Protams, skola nemaksā par nama uzturēšanu vai telpu lietošanu. Svarīgākie sarīkojumi 2009. gadā latviešu
sabiedriskajā centrā bija DK latviešu biedrības un Daugavas Vanagu apvienības rīkotās Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības un gadskārtējie nama svētki Eduarda Reimaņa vadībā. Bijuši arī četri Daugavas Vanagu
apvienības sarīkojumi, divas teātŗa izrādes, divi koncerti
un divas filmu izrādes. Kopā 22 sarīkojumi. Ievērojamākie 2009. gadā paveiktie darbi: gadskārtējā talka laukuma apkopšanai un dzīvžoga apgriešana; krūmu apūdeņošanas salabošana ielas malā; veļas mazgājamā un žāvējamās mašīnas pievienošana pagrabā; apstādījumu iekārtošana gar mašīnu novietošanas laukumu.
Turpmāk darāmais: jānovērš ūdenssūce pagrabā lietus
laikā; spoguļu telpā ūdenssūce ir novadīta, bet ūdens
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peļķes vēl parādās bijušā Selonijas telpā un noliktavā.
Pogos Raisjānis, Valdis Volkovskis un Aivars Jerumanis
pie pamatiem lies betonu un krāsos nama ārsienu; ar darvu jāaizpilda plaisas automašīnu novietošanas laukumā;
jāpārbauda, vai eikalipts un priede neapdraud auto, kuŗus novieto pie nama. Jādomā par jaunas adresu grāmatas izdošanu. Sirsnīgs paldies visiem valdes locekļiem
par pašaizliedzīgo darbu. Valdes vārdā pateicos Dienvidkalifornijas latviešu sabiedrībai par atbalstu un atsaucību.”
Kasiere Dace Reimane bija sagatavojusi sīku ienākumu un izdevumu pārskatu. Iepriekšējā darbības gadā paredzētie ienākumi bija 39 750 dolaru; ieņēma – 46 811
dolaru; paredzētie izdevumi bija – 39 750 dolāru; izdeva – 48 657 dolari. Darbības gads beidzās ar 1846 dolaru
iztrūkumu. Kases grāmatu, ieņēmumu un izdevumu ierakstus pārbaudīja revīzijas komisija – Ilona Kalviste,
Eduards Reimanis un Kārlis Millers – un secināja, ka
visi ieraksti un rēķini ir precīzi un saskan ar dokumentiem. Sapulcē pateicās Dacei Reimanei par rūpīgo darbu.
Nākamā darbības gada budžetu pieņēma, kā ieteikts –
47 550 dolaru ienākumu un tikpat izdevumu.
Nama pārvaldes valdē ar aklamāciju ievēlēja visus
līdzšinējos locekļus. Pilnsapulces beigās pārrunāja, ka
nepieciešams vairāk iesaistīt brīvprātīgus darbiniekus, jo
darāmā netrūkst. Vairāk jāpopulārizē Nama klubs, jāpanāk, lai tajā būtu vairāk biedru. Nama klubs vajadzīgs,
lai varētu darboties bārs. Daudzi, kuŗi ziedoja naudu, lai
latviešu namu varētu uzcelt, ir miruši, mums jāsaglabā
viņu piemiņa, jākopj nams, lai latviešiem Losandželosā
būtu kur pulcēties vēl ilgus gadus.

Nama ziņas
Nama pārvaldes sēdē 3. martā tās locekļi uzņēmās līdzšinējos pienākumus. Nama pārvaldes priekšnieks būs Aivars
Jerumanis, priekšnieka vietnieks – Valdis Ķeris. Jānis Taube
vecākais, kas nama vezumu vilcis piecus gadus no vietas, apsolījās palīdzēt, gan pieliekot plecu, gan neskopojoties ar padomu. Ar sekretārēm mums paveicās. Kamēr slimoju un nespēju šo darbu veikt, to ļoti apzinīgi pildīja Ilona Kalviste un
pēc tam viņa atrada vietnieci, ko arī apmācīja – Sandru GulbiPuķēnu. Sandra ir izdarīga un rūpīga. Kasiere tāpat kā līdz
šim būs Dace Reimane. Jānis Ēriks Taube turpinās rūpēties
par bāru. Prieks, ka jaunāki cilvēki darbojas nama pārvaldē.
Iepriekšējais darbības gads beidzies ar iztrūkumu, jo apdrošināšanas sabiedrība pacēla likmes, vairāk jāmaksā arī par atkritumu aizvešanu. Ziedojumi no sveštautiešiem par telpu
lietošanu ir niecīgi, jo šais ekonomiski grūtajos laikos cilvēki
vairs nerīko lielas svinības īrētā zālē, bet klusiņām nosvin
mazākā bariņā pašu mājās. Nupat izsūtīts aicinājums stāties
Nama klubā. Lūdzu tautiešus dāsni ziedot arī nama uzturēšanai. Paldies tiem, kuŗi jau iesūtījuši Nama kluba biedru maksu, negaidīdami aicinājumu.
Helēna Hofmane
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LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI

Foto: Gunta Šķēle-Lujāne

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba biedru
naudu par 2010. 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

Superbola, novusa, pokera, zolītes un citas spēlītes latviešu namā
Amerikāņu futbola spēli, Ņuorleānas Saints klubam
ar 31:17 pārspējot Indianapoles Colts, 7. februārī televīzijā vēroja vairāk nekā 106 miljoni, pārspējot līdzšinējo
rekordu ASV televīzijas vēsturē – 1983. gadā seriāla
M-A-S-H pēdējo seriju skatījās „tikai” 105,97 miljoni.
Šiem 106 miljoniem var pieskaitīt arī Losandželosas
latviešu namā rīkotā superbola skatīšanās sarīkojuma
apmeklētājus. Latviešu namā pulcējās vairāk nekā 90
superbola karsēju un draugu.
Jānis Taube, Artūrs Rūsis, Pegija Kalniņa Taube un
Jūlija Plostniece un daudzi citi gādāja, lai sarīkojums
izdotos un apmeklētāji namā justos ērti. Rīkotāji bija
arī sagatavojuši ielūguma videozibsni, bija piesaistīti
jauni atbalstītāji un darīts daudz, lai namā valdītu sportisks gars. Amerikāņu futbola finālspēli varēja skatīties
uz septiņiem ekrāniem, taču kaut arī abu vienību spēle
bija spraiga un pārsteigumu pilna, ļoti daudzus apmeklētājus vairāk interesēja novuss, pokers un zolīte. Todien
satikās draugi un ilgāk neredzēti paziņas, bija arī tādi, ko
namā redzēja pirmo reizi! Skanēja čalas un smiekli un
brīžiem televīzijas ekrāni tika aizmirsti. Izsalkumu varē-

ja remdēt, izstāvot gaŗu rindu, lai saņemtu ēdināšanas
uzņēmuma Franky&Johnnie's darbinieku uz oglēm ceptu laša gabaliņu ar kartupeļu salātiem. Daudzi gaŗajā rindā negribēja stāvēt, iztika ar sildītām desiņām. Daži pacietīgākie, rindu izstāvējuši, bija vīlušies, saņemot pusceptu lasi, kaut bija pasūtinājuši kārtīgi izceptu. Cepējs
aizbildinājās, brāķējot nama cepamo aparātu. Iespējams,
nākamās reizēs atkal būs jālūdz cienastu gatavot Reimaņu ģimenei, jo viņi gaļu un lasi izcep katram pa prātam.
Sweet Cheeks cepumi bija ļoti garšīgi, bet pārāk maz.
Tie, kuŗi namā pavadīja vairākas stundas, jutās izsalkuši.
Pārtraukumā starp spēles puslaikiem tika apbalvoti
jau par tradiciju kļuvušā čili konkursa uzvarētāji. Šogad
par labākā čili gatavotāja nosaukumu sacentās astoņi
pavāri. Pirmo vietu jau trešo gadu pēc kārtas ieguva Pegita Meiere, otro Dāvja Kaņepa ģimene, trešo vietu ieguva Dace Reimane. Pavārmākslas speciālisti saņēma
lieliskas balvas, apmeklētāji viņiem veltīja vētrainus aplausus un ovācijas.
Spēles laikā, kad kāda no vienībām ieguva punktus,
zālē varēja dzirdēt gaviļu saucienus vai dziļas nopūtas,

Pie novusa galda, no kreisās: Eduards Reimanis, Dāvis Kaņeps, Agris Priede, Pegija Taube, Pēteris Staško
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jo darbojās arī spēļu rezultātu totālizators.
Un vai gan superbola skatīšanās namā iedomājama
bez novusa? Jānis Daugavietis kārtējo reizi rīkoja novusa turnīru. Superbola novusa turnīra pāŗu spēlēs uzvarēja
Artūrs Rūsis un Agris Priede, komercturnīrā Vadims Puķēns un Agris Priede. Pēc oficiālajām spēlēm novuss
tika spēlēts vēl ilgi, un spēļu likmes bija pietiekami
augstas!
Citiem spēļu azarts bija tik liels, ka uzmanību nācās
sadalīt starp pokera un novusa galdu, cenšoties nepalaist
gaŗām savu kārtu, un vēl cītīgi uz ekrāna vērojot futbolspēli.
Prieks, ka superbola skatīšanās namā kļuvusi par tradiciju. Daži palika un ballējās līdz pulksten pieciem rītā.
Šādi ikgadēji un gaidīti pasākumi ir vajadzīgi, būtu vēlams, lai tādu būtu vairāk. Latviešu nama pārvaldes locekļi gaida ieteikumus!
Superbola skatīšanās rīkotāji iegūto peļņu ziedos nama uzturēšanai.
Sandra Gulbe-Puķēna

Pie bāra, no kreisās: Vilnis Auziņš, Valdis Dičs,
Aldis Rauda, Pegija Taube, Jānis Taube jaunākais,
Diāna Ngujena (Nguyen)
5., 6. un 7. lappusē ievietoto foto autore:
Sandra Gulbe-Puķēna

Kaislīgie pokera spēlmaņi, gluži kā Fjodora Dostojevska romānā „Spēlmanis” aprakstītie...

Dāmu sarunas; no kreisās: Dziesma Tetere,
Sanita Šūmane, Ingūna Šulce, Ilze Nagaine
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Aivars Jerumanis un Tālivaldis Paegle
jutās labi arī bez pokera

Ingūna Šulce sagatavo čili paraugus nogaršošanai

1. vietas ieguvēja čili konkursā Pegita

Meiere saņēma elektrisko cepamo aparātu; balvu pasniedza brāļi Rūši

Jānis Daugavietis un divkārtējais novusa spēļu uzvarētājs tovakar Agris Priede (aizmugurē)

2. vietu čili konkursā
ieguva Dāvis Kaņeps

Vislielākie Ņuorleānas Saints līdzjutēji –
Margareta un Ēriks Jerumaņi bija sajūsmināti
par spēles rezultātu!

3. vietā – Dace Reimane

Komercturnīrā līdz pēdējam brīdim nevarēja paredzēt, kuŗš uzvarēs. Vadims Puķēns (aizmugurē no
kreisās) un Agris Priede sīvā cīņā uzvarēja brāļus
Artūru (priekšā no kreisās) un Edvīnu Rūšus
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Saeimas vēlēšanas
Tuvojoties 10. Latvijas Saeimas vēlēšanām, gribas
atcerēties aizritējušā gadsimta 20. un 30. gadus, kad Latvijas tauta sāka patstāvīgi veidot savu valsts dzīvi.
Mūsu gudrākās galvas izstrādāja Satversmi (pēc
Francijas parauga), izvēloties demokratiskas republikas
valsts formu un ievērojot viscēlākos personiskas brīvības
un pilsoņu tiesību un taisnīguma principus. Suverenā
vara pieder Latvijas tautai. Ko vēl vairāk varējām
vēlēties?!
Tauta ievēlēja „tautas pārstāvjus“ likumdošanas iestādē – Saeimā. No 1922. līdz 1934. gadam notika četras
Saeimas vēlēšanas. Pirmajās Saeimas vēlēšanās tautai
bija iespēju balsot par 88 sarakstiem, otrās – par 141,
trešās – par 120 un ceturtās – par 103. Saeimā iekļuva
gan lielākas partijas, gan sīkas grupiņas, un tādu, kas no
sava saraksta iekļuva Saeimā tikai ar vienu deputātu,
pirmajā Saeimā bija septiņi, otrā astoņi, trešā deviņi un
ceturtā seši.
Valsts prezidenta uzdevums bija uzticēt valdības
sastādīšanu kādai lielākai partijai, bet tā kā balsotāju
izvēle bija tik liela, neviena partija nebija ieguvusi
pārliecinošu vairākumu. Valdības sastādīšanu varēja
uzņemties tikai tā partija, kas pieaicināja koalicijā citu
partiju vai pat vairākas, lai iegūtu Saeimā nepieciešamo
– minimālo 51 balsu skaitu. Tas nenācās viegli.
Koalīcijā pieaicinātās partijas vai grupas apzinājās „savu
vērtību“ un mācēja „pacelt cenu“. Kas man par to būs, ja
es tavu valdību atbalstīšu? Cik ministriju, departamentu
vai citu lielu labumu dabūšu? Bija jātirgojas un jāsola
labumi, jo par velti neviens negribēja valdību atbalstīt.
Laikā starp 1922. un 1934. gadu Latvijā bijušas 12
valdības. Septiņas no tām pastāvēja un darbojās īsāku
laiku par vienu gadu jeb 12 mēnešiem; (īsāko laiku:
četrus mēnešus un 12 dienas Ulmaņa valdība 1929.
gadā, bet citas – kā kuŗa: septiņus mēnešus 12 dienas,
astoņus mēnešus, četras dienas u. tml.) un piecas ilgāk
par vienu gadu (13 mēnešus sešas dienas u. tml., kā
sevišķs izņēmums: H. Celmiņa valdība 1928. gadā –
veselus 27 mēnešus, 26 dienas!).
Kas notika? Pēc lielās tirgošanās sastādītā valdība
sāka kaut ko darīt, bet nebija vēl neko daudz paspējusi,
kad polītiķi Saeimā sastrīdējās, valdību „gāza“ un „pie
stūres“ nāca cita valdība. Bet tai negāja daudz labāk.
Ministri vēl nebija iestrādājušies, iejutušies savā vietā,
nebija vēl pat labi iepazinušies ar darāmo darbu (tam
vajadzīgs laiks), kad viņus padzina un nāca atkal citi.
Ēku celt tā nevar; ēka, kas iesākta, jāceļ pēc tiem pašiem plāniem: nevar pusceltai ēkai ik pusgadu mainīt plānus, aizdzīt cēlējus un pieaicināt citus, lai visu dara pēc
sava prāta un citādiem plāniem. Vai valsti celt tā var?
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Tauta ar savu veselo saprātu redzēja, ka mūsu
demokratijas vezums iebraucis grāvī: augstā nama cieņa
tautas acīs bija ļoti zema. Sadrumstalotā Saeima bija
iestigusi mūžīgās ķildās, valdības nestabilas, mūžīgi
atkarīgas no polītiķu „andelēm“ Saeimā. Bet polītiķi
gavilēja, jo tas viss notika saskaņā ar mūsu Satversmi!
Protams, Saeimā darbojās arī godīgi patrioti un
cienījami valstsvīri, bet viņi nekad nebija vairākumā. Kā
tautā, tā Saeimā atskanēja balsis: kaut kas jādara, Satversme jāgroza, jāmaina, bet Satversmes grozīšana bija
nodota tās pašas Saeimas rokās, kur vairākums polītiķu
nekādu grozījumu negribēja.
Saeimai jābūt un jāpaliek likumdošanas iestādei,
kuŗas funkcija ir vadīt valsts dzīvi, izdodot likumus.
Izpildu varai – valdībai – ministriem un ministru
kabinetam, ministru prezidenta vadībā, jābūt stabilai
valsts iestādei, kas stingri un noteikti vada valsts dzīvi
un nav atkarīga no polītiķu ikdienas ķīviņiem Saeimā.
Saeimas uzdevums nav nepārtraukti maisīties
valdības lietās, kontrolēt valdības rīcību ar tiesībām reiz
ieceltu un apstiprinātu valdību „gāzt“ pēc savas
labpatikas. Saeima var ierosināt valdības gāšanu, bet tam
jābūt sevišķam tiesas procesam par smagiem pārkāpumiem, nevis vienkāršam, ikdienišķam balsojumam
Saeimā.
Sadrumstalotība bija ievērojami mazinājusi Saeimas
spējas darboties. Demokratijas pirmajos gados Latvijā
ievērojama nozīme bija valsts prezidentam Jānim
Čakstem un vēlāk Saeimas priekšsēdim Dr. Paulam
Kalniņam. Cienījams, gudrs polītiķis Arvēds Bergs
teica: tāda Satversme, kāda ir Latvijai, var pareizi darboties tikai, ja ir divpartiju sistēma. Valstīs, kur demokratija nostiprinājusies, polītiskie spēki nostabilizējušies
un polārizējušies divos lielos grupējumos, ko reprezentē
vārdi: „progresīvie un konservātīvie“ vai kā ASV:
„demokrati un republikāņi“. Taču Latvija bija tālu no
divpartiju sistēmas.
***
Un tad nāca Ulmaņa laiks.
UImanis pateica: pietiek kult tukšus salmus, tagad
mēs strādāsim! Nolika Satversmi „uz ledus“, lai labi
saglabājas, un darīja darbu.
Diktātors! Nelietis! Noziedznieks! Pārkāpis
(„svēto“?) Satversmi! Švauksts būtu saucis: „Fort nach
cietum!“ Mēs negribam diktātūras, mēs gribam demokratiju un polītiskas brīvības, partijas!…
Par Ulmaņa laiku var daudz ko teikt. Par šo tematu
ieteicama literātūra ir Jumavas apgādā izdotais V. Avota
rakstu kopojums „Ulmaņlaiki“.
Jā, protams, diktātūra nav nekas labs.
Bet ko mēs saucam par diktātoru? Vai par diktātoru

var saukt cilvēku, kas sešus gadus turēdams „absolūto
valsts varu savās rokās“, nav piespriedis nevienu nāves
sodu saviem polītiskiem pretiniekiem?… Vai tas ir
diktātors, kam ne iekšzemes, ne ārzemju kontā nav
neviena lata valsts naudas?
Ulmaņa laiks bija īss, bet tādu saimnieciskās un kultūrālās dzīves uzplaukumu Latvija vēl nekad nebija
piedzīvojusi, un tāda nav vēl šodien.
Cik laba ir Latvijas Satversme, kuŗas paspārnē un „ar
kuŗas svētību“ valsts vadībā notiek nepārtraukta plēšanās
un ķīvēšanās, kaut gan būtu jādara ražīgs darbs?
Mēs paši, latviešu tauta, šķiet, vēl neesam polītiski
pieauguši un saprātīgi, nesaprotam, ka esam brīvi, ka
katram ir tiesības uz savu pārliecību un ka nav
jāpievienojas nevienam, kas domā citādi. Ir jāsaprot, ka
valsts darbā jāsadarbojas. Kamēr radīsies saprašanās,
Satversmes uzdevums ir iegrožot tautas postošos spēkus
un ievadīt tautas enerģiju ražīgā darbā.
*
Nu jau aptuveni 15 gadu atkal darbojas Latvijas
Satversme. Cik stabila ir Saeimas darbība šodien, cik
stabilas valdības? Vai neatkārtojas tās pašas 20. un 30.
gadu kļūdas?
Ko mēs varam darīt, lai panāktu divpartiju sistēmu?
Sarakstu skaits Saeimas vēlēšanās ir gan samazinājies
no 103 uz 19, bet ir vairāk nekā skaidrs, ka arī 19 ir
daudz par daudz.
Visas vēlētāju balsis, balsojot par sarakstiem, no
kuŗiem Saeimā neiekļuva vismaz četri deputāti (un tādas
arī šinīs vēlēšanās neizbēgami būs, līdz šim tika sadalītas partijām, kuŗām vēlētāji nekad savas balsis nebūtu
novēlējuši. Tā ir tautas jeb vēlētāju krāpšana, kas jāizbeidz un nedrīkst atkārtoties. No sīkajiem karstgalvjiem,
kuŗi grib Saeimā iekļūt „ar savu sarakstu“, var atbrīvoties, no katra vēlēšanām pieteiktā saraksta iekasējot
prāvu drošības naudu (apmēram 50 000-100 000 latu vai
pat vairāk), ko atmaksā partijai vai apvienībai, kas
iekļūst Saeimā ar vismaz četriem deputātiem. Gan
uzņēmīgie polītiķi atradīs sev vietu kādā no lielākajām
partijām.
Pēters Melnsils
Tulkošanas birojs POLYGLOT
Kr. Barona iela 37, Rīga
kabatas tālr.: (+371) 26811141
tālr.: (+371) 67272530 fakss: (+371) 67272530
e-pasts info@polyglot.lv
www.polyglot.lv
Mērenas cenas, 3-6 lati par lappusi, augsta kvalitāte
Tulkojumu birojs: www.Filologi.lv

Nodibināta partiju apvienība
„Vienotība”
Latvijas Nacionālajā teātrī 6. martā
notika kongress, kuŗā nodibināja partiju apvienība „Vienotība”; to veido partijas „Jaunais laiks” (LJ), „Pilsoniskā
savienība” (PS) un „Sabiedrība citai
polītikai (SCP). Par apvienības dibināšanu balsoja 646
kongresa delegāti, neviens nebalsoja pret, trīs atturējās.
Visi apvienības „Vienotība” partiju vadītāji ir jau ilgus
gadus darbojušies politikā un bijuši valdības locekļi. PS
vadītājs Ģirts Valdis Kristovskis bijis iekšlietu ministrs
un trijās valdībās aizsardzības ministrs, LJ vadītāja Solvita Āboltiņa bijusi tieslietu ministre, SCP vadītājs
Aigars Štokenbergs vairākus gadus bijis ministru prezidenta Aigara Kalvīša (TP) padomnieks, kā arī ekonomikas ministrs un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu
ministrs A. Kalvīša vadītajā valdībā.
Uzrunājot kongresa delegātus, filozofijas zinātņu
doktore Maija Kūle teica, ka „Vienotība” kļūs par spēku,
ja to atbalstīs plaša tautas kustība. Vienlaikus viņa brīdināja, ka Latvijas jaunatnes vidū izplatās arī kreisi noskaņotu nihilistu kustība, un šie jaunieši ir ciniski attieksmē
pret valdību un valsti, līdzīgi kā Francijas studenti 1968.
gadā.
„Vienotības” kongresā daudz runāja par sadarbību ar
sabiedriskajām organizācijām, dažādu ekspertu viedokļu
uzklausīšanu.
Pieņēma „Vienotības” statūtus: apvienībai būs trīs
līdzpriekšsēži un ne vairāk kā 15 cilvēku valde, kuŗā katrai no „Vienotības" partijām būs vienādu delegātu skaits.
Valde no sava vidus izvēlēsies valdes priekšsēdi. Valdei
būs tiesības izraudzīt „Vienotības” deputātu kandidātu
sarakstu Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
Valde arī iecels apvienības ētikas komisiju un revīzijas
komisiju, kuŗu pilnvaru laiks būs divi gadi.

Rainis

Mosties, celies, latvju tauta!
Mosties, celies, latvju tauta!
Lai tu celtos, topi jauna!
Ņem sev rokās jaunu spēku,
Ņem sev mutē jaunu mēli,
Ņem sev galvā jaunu garu,
Ņem sev krūtis jaunu sirdi!
Tava mūža latvju dvēsle
Tad tik staros jaunu dienu!
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Apvienības „Vienotība” augstākais lēmējorgāns būs
kopsapulce, kuŗai delegātus izraudzīsies apvienības partiju valdes.
Par citu partiju pārstāvju iestāšanos „Vienotībā” būs
vienprātīgi jābalso PS, JL un SCP priekšsēžiem.
Kongresa delegātus ieazīstināja ar „Vienotības” vērtību deklarāciju, kuŗā ir vārdi: „mūsu mērķis ir plaukstoša 21. gadsimta Latvija”. Apvienības priōritātes būs izglītots un uzņēmīgs cilvēks, ilgtspējīga izaugsme un
strauja izeja no krizes, sociāli iekļaujoša, vesela un solidāra sabiedrība, kā arī godīga un atbildīga polītika.
„Vienotības” dibināšanas kongresā nolasīja bij. valsts
prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apsveikumu:
„Vienotībā ir spēks! Jāveido ne tikai atsevišķo spēku
aritmētisks summējums, bet jāizveido sinerģija, kas ģeometriskā progresijā ļauj augt potenciālam un spējām!
Dzirdēts, ka „Vienotība” ilgi nepastāvēšot, jo tajā
esot pārāk daudz spēcīgu sieviešu! Dāmas, aicinu visiem
parādīt, cik vērtīgu pienesumu var dot visu iedzīvotāju
aktīvā iesaistīšanās polītikā! Latvijai šobrīd vajadzīgi
visi spēki. Nevienu nedrīkst atstumt malā un neviens
nedrīkst norobežoties no piedalīšanās valstij svarīgos
polītiskos procesos. Runā arī, ka „Vienotība” nespēšot
pastāvēt, jo tajā ir parāk daudz atsevišķu zvaigžņu. Šis
priekšvēlēšanu laiks nav sōlo daiļslidotāju ēra. Latvijai
nepieciešama labi saliedēta hokeja vienība, kas spēj stratēģiski domāt, taktiski rīkoties, bet galvenais – sadarboties, lai panāktu uzvaru.
Novēlu spēku, drosmi un radošu darbu. Lai mums
vairs nebūtu vēlētāju, kuŗi teiktu, ka vēlēšanās nebūs neviena, par ko balsot. Būs!”
Uzrunu teica rakstniece un tulkotāja Anna Žīgure:
„Laiks, ko pašreizējās paaudzes pārdzīvo, visā pasaulē ir ļoti grūts un sarežģīts. Tāds tas ir arī lielai daļai atjaunotās Latvijas iedzīvotāju. Tomēr ļaunāka par trūkumu ir garīgā nospiestība. Mums nepietiek veselīgas pašapziņas, ticības saviem spēkiem, un galvenais – Latvijā
valda fatālas nolemtības nojauta, ka nekas nemainīsies,
jo kāda zināma vai nezināma spēka noteikto nav iespējams izmainīt.
Ilgus gadus esam bijuši liecinieki, kā slepkavota vēlētāju ticība polītiskajām partijām, Saeimai un valdībai. Tas paveikts ar dažādu partiju darboņu, savtīgu
Saeimas deputātu un pat valdības locekļu rokām. Negribu teikt, ka Latvijā nav gudru un krietnu polītiķu un ierēdņu, kuŗi godīgi darījuši savu darbu. Turklāt tas nav
vienkārši darbs, kā to saprot stabilas demokratijas valstīs. Tā bijusi nemitīga cīņa ar meliem, negodīgumu,
savtīgumu un citām līdzīgām parādībām, kuŗu redzamie
vai neredzamie karognesēji nožēlojamā kārtā bijuši mazajā Latvijā ietekmīgi, bet patiesībā nicināmi ļautiņi.
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Latvija atrodas pie robežas ne tikai ģeopolītiskā nozīmē, vēlēšanas rudenī būs robežšķirtne. Protams, valsts
vismaz vārdos nepazudīs, ne gada laikā, varbūt pat ne
piecos gados, bet tautas dzīvā spēka noasiņošana gan var
turpināties vēl straujāk nekā līdz šim. Tagad, pēc 70 gadiem ir gandrīz vai tāda pati situācija kā 1940. gadā, kad
Latviju atdeva bez neviena šāviena.
Atbildība, ko uzņemas ikviens zālē sēdošais, ir milzīga; tā ir atbildība par sabiedrību un valsti brīdī, kad tauta
strauji iet mazumā un valstī dzīvošana gandrīz nevienam
nesagādā prieku. Kaut esam Eiropas Savienības un
NATO dalībvalsts, cilvēki jūtas apdraudēti.
Vienotības svarīgākā jēga ir pagriezt visas Latvijas
attīstību, visu domāšanu pavisam citā virzienā. To spēs
tikai godprātīgi, krietni, izglītoti un taisnīgi cilvēki, kuriem galvenais ir sabiedrības, nevis paša labums.
„Vienotībai” palīgā būs jāsauc draugi un domubiedri,
lai visa Latvija saviļņotos tāpat kā pagājušā gadsimta
80. gados.
Kāds ir mērķis? Tas ir pavisam vienkāršs, bet grūts –
beidzot, pēc divdesmit gadiem iesākt celt Eiropā tādu
Latvijas valsti, par kuŗas eksistenci varētu būt droši mēs
paši un nākamās paaudzes. Divdesmit gados uzcelta
greiza ēka, kas var drīz sabrukt. Tai nelīdzēs balsti, tā
jāceļ no jauna – protams, izmantojot visus derīgos materiālus. Soli par solim ir jāatgūst vēlētāju uzticība, tas ir
pats svarīgākais.”
Anna Žīgure atgādināja sava vecvectēva advokāta
Stērstu Andreja aicinājumu laikrakstā „Latvija” rakstā
„Sataisīsimies savas tiesības aizstāvēt” 1910. gadā:
„Laiks mums atmosties un atjēgties, ka pie kopu darbiem visiem kopā jāpieliek rokas; laiks sākt saprast interešu kopību un laiks atzīt vajadzību nest kopu upuŗus
kopu lietā. Citādi būs par vēlu: citi mums noraus kumosu no deguna priekšas. Mūsu polītisko pretinieku izveicība un rutīna ir tik ievērojama un viņu ceļi tik āķoti, ka
viens otrs no mūsējiem to nespēj ne iedomāties.”

Latvijā iznākušās grāmatas var iegādāties
tīmekļa grāmatnīcā: www.kukii.lv
Jāņa Rozes grāmatnīcā: www.jr.lv
Valtera un Rapas apgādā: www.valtersunrapa.lv
SIA „Latvijas grāmata”: lgramata@lgramata.lv

Labojums
Iepriekšējā biļetena numurā rakstā „Nodibināta Kalifornijas novusa līga” 10. un 11. lappusē pieminētas Vitas
uzvārds ir Šultheisa. Atvainojos Vitai par kļūdu.
A. M.

Skolēnu, skolotāju un vecāku izbraukums uz sniegotiem kalniem

Pikoties patīk ne tikai bērniem;
no kreisās: Ilze Nagaine un Endija Damroze
Foto: Sandra Tolka

Jau mācību gada sākumā bija nolemts, ka Sirsniņdienā, 14. februārī, latviešu skolas audzēkņi, skolotāji un
vecāki dosies izbraukumā. Domas dalījās, uz kurieni doties – uz plūdmali vai kalniem, kur sniegs. Vairākums
izvēlējās sniegu. Diena bija ļoti saulaina un silta, tāpēc
bažījāmies, vai tikai sniegs nebūs nokusis, taču, tuvojoties Grapevine, jau iztālēm varēja saredzēt sniegotos kalnus. Bijām sarunājuši tikties Frazier Park un no turienes
kopā braukt uz Mount Pinos. Gaidot visus ierodamies,
tērzēju ar kādu vietējo iedzīvotāju un izrādījās, ka viņa
dzīvo St. Nicolas baznīcas īpašumā. Viņa uzaicināja
mūs braukt pie viņas, tur esot daudz sniega un slīdkalniņš. Sākumā gan būšot jābrauc pa dubļainu ceļu, taču
neviens nenobijās. Vieta patiešām bija burvīga, labāku
nemaz nevarējām vēlēties – prom no burzmas. Sniega
tur netrūka, tas bija tik dziļš, ka kājas iestiga līdz pat lieliem. Slidinājāmies, pikojāmies, elpojām svaigo priežu
gaisu un pamatīgi nogurām. Tad braucām uz tuvāko ciemu ēst picu. Nemaz nezinājām, ka tikai stundas brauciena attālumā no latviešu nama ir sniegiem bagātas vietas!
Ilze Nagaine
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Olimpisko spēļu kaislības Vankuverā
Valdis Ķeris lepni stāstīja, ka uz XXI ziemas olimpiskām spēlēm Vankuverā braukšot vairāki Losandželosas
latvieši. Viņš arī apsolīja atsūtīt kādu stāstiņu, reportāžu
tieši no notikuma vietas. Vienīgais, ko sagaidīju – dažus
fotoattēlus. Vairāk esot Facebook, tur tos varot gan apskatīt un varbūt arī nokopēt. Tātad atkal kārtējas apliecinājums senajam teicienam, ka solīts makā nekrīt. Acīmredzot olimpiskie piedzīvojumi bijuši tik aizrāvīgi, ka
vairs prātā nebija kaut ko pierakstīt un nosūtīt.
Mājāspalicēji 12. februārī jau laikus apsēdās pie televīzijas aparātiem, Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas pārraides laikā ar nepacietību gaidot, kad redzēs lepni iesoļojam Latvijas vienību. Taču kārtējo reizi bija jāviļas, jo tajā laikā atkal rādīja reklāmu. Olimpiskajās
spēlēs piedalījās 82 valstu 2632 sportisti, sacenšoties 15
sporta veidu 86 disciplīnās. No dažām valstīm bija atbraucis tikai viens vai divi sportisti. Par viņiem NBC
televīzijas komentētāji stāstīja un viņus rādīja, bet Latvijas vienību, kuŗā bija 56 sportisti, ignorēja. Latvijas
sportisti piedalījās deviņos sporta veidos. Medaļas ieguva tikai 26 valstu sportisti, Latvijas sportistu – skeletonista Mārtiņa Dukura un kamaniņbraucēju brāļu Andŗa
un Juŗa Šicu izcīnītās divas sudraba medaļas mūsu valstij ir izcils rādītājs. Kanadā televīzijas skatītāji bijuši
laimīgāki, viņi mūsu vienību redzēja. Varbūt protesta
vēstules palīdzēs, lai gan līdz nākamās spēlēm tās būs
aizmirstas un izmestas.
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers 16. februārī
plkst. 10.20 no rīta rīkoja pieņemšana Vankuveras universitātes Golfa klubā. Uz to ieradās Vankuveras latvieši, sportisti no Latvijas, un, kā attēls zemāk liecina, arī
Losandželosas latvieši, kuŗi nepalaida gaŗām izdevību
nofotografēties kopā ar prezidentu un Lilitu Zatleri.

(OLIVER LANG/AFP/Getty Images)

Edgars Maskalāns treniņā bobsleja trasē
Vistlerā 19. februārī

Vislielākās kaislības, šķiet, valdīja hokeja laukumā.
17. februāŗa rītā notika Latvijas hokeja izlases spēle ar
Krievijas vienību. „Sarauj, sarauj!” jau skanēja itin bieži, taču hokejisti savā starpā lielākoties sarunājas krievu
valodā, jo vairāki vienības spēlētāji un arī treneris,

No kreisās: Edvīns Rūsis, Zigurds Teteris, Lilita Zatlere,
Latvijas prezidents Valdis Zatlers
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šķiet, latviešu valodu neprot. Latvijas izlase
diemžēl zaudēja, kaut arī viņu karsēji ir vislabākie pasaulē.
Drāmatiska bija Kanadas un ASV hokeja
izlases spēle spēļu pēdējā dienā, 28. februārī.
Amerikāņi zaudējumu ļoti pārdzīvoja, varēja
domāt, ka notiek bēres, neviens nepasmaidīja pat apbalvošanas ceremonijas laikā. Arī
zaudēt ir jāprot, turklāt viņi taču nezaudēja,
bet gan ieguva sudraba medaļu, kas ir īsta
sudraba, zelta medaļas bija tikai apzeltītas!
Ļoti gribējās, lai Mārtiņš Dukurs iegūst
pirmo vietu, viņu no uzvaras šķīra mata tiesa. Kanadietis Džons Montgomerijs bija ātrāks par 0,07 sekundēm, tas taču ir tikai viens
vienīgs acumirklis!

Edvīns Rūsis, protams, nepalaida gaŗām izdevību
nofotografēties arī Latvijas zeltenēm,
hokeja karsējām

No kreisās: Aleksandrs Briška, Valdis Ķeris,
Edvīns Rūsis, Zigurds Teteris

Foto: Ivars Kore
Kamēr Vankuverā notika Olimpiskās spēles, Talsos un citur cītīgi trenējās jaunā olimpiešu paaudze; šīs ziemas dziļie sniegi sagādāja daudziem lielu, sen neizjustu prieku un iespējas slidot, slēpot, braukt ar kamanām
13

Avoiding U.S. Census Scams
By Tom Browning
The official U.S.
Census, which is conducted every ten years
and is described in
Article I, Section 2 of
the U.S. Constitution,
calls for an accurate
count of people living
in the United States
and is used as a gauge
in the allotment of
each state’s seats in
the House of Representatives and in the
allocation of funds to
citizens in need. The
first official Census
was conducted in 1790 under Thomas Jefferson, who
was the Secretary of State. That census, taken by U.S.
marshals on horseback, counted 3.9 million inhabitants.
Since that time, the Census has been conducted every
ten years.
While participation is safe, a certain level of caution
is necessary when divulging personal information. Citizens need to clearly differentiate legitimate U.S. census
employee communications from fraudulent activity.
It’s important for people to be on guard against
predatory individuals and organizations who piggyback
on official US Census activities with their own copy-cat
schemes to solicit private information. As the Chief Security Officer of America’s leading physical security
services company, I believe it is vital to ensure that the
American public understands the importance of participating in the U.S. Census while not becoming victimized
by con-artists.
The Census Bureau seeks to determine household information pertaining only to the occupants’ age, address,
phone number, gender, race, birth-date and marital status
and whether you own or rent your home. You can view
the questions at: http://2010.census.gov/2010census/
how/interactive-form.php, although no census information will be taken via the Internet. Information requested beyond the information on this form is likely
being perpetrated by scam artists.
The Census Bureau employs thousands of trained
Federal employees to conduct surveys in person, over
the phone or via the U.S. mail. Requests for Census information will be labeled from the U.S. Census Bureau
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as “Official Business of the United States.” A notice
from the Census Bureau will be mailed prior to receiving forms, phone calls or visits from Census workers.
Americans will be asked to complete and mail back the
10-question census form when it arrives in mailboxes
around March 15-17 2010.
The following tips will help you recognize fraudulent
activity or unofficial data collections to keep predators at
bay while ensuring your valid participation in the important census process:
Don’t Get Social – The U.S. Census does not request
your social security number so do not divulge this information to anyone claiming to be a U.S. Census representative.
Avoid Phishing Trips – The U.S. Census is not conducting any surveying via the Internet so any emails or
other electronic communications received are fraudulent
“phishing trips” that should be immediately reported as
spam and deleted. “Phishing” is the unlawful practice of
attempting to acquire private information such as usernames, passwords, social security numbers, bank account and credit card details by masquerading as a trustworthy person or organization in an email or via instant
messaging. Often the “phishers” direct you to enter this
private information at a fake web site that looks almost
uniform to the legitimate one.
Don’t Pay Cents (or Dollars) for Census – The Census Bureau never asks for money or a donation. Steer
clear of anyone purporting to be with the Census Bureau
that asks for monetary donations. Similarly, the Census
Bureau will not request passwords or access to bank accounts, credit cards and other financial information.
Be an ID Watchdog – If a census worker visits your
home, ask for identification. It is the duty of every U.S
Census employee to provide their identification to every
person that is being visited. All Census workers carry
official government badges marked with their name. A
Census taker will never ask to enter your home. The
representative can provide you with supervisor contact
information. You can also call the regional office phone
number for verification or the Census Bureau call center
at 1.800.923.8282.
Civility is Central to Census – U.S. Census employees are educated to be civil with every citizen or nonresident that they contact. If you come across an official
who is acting in an intimidating or aggressive manner,
you have the right to refuse to divulge information and
to report this person to the authorities.

Census workers are bound by law to keep your information confidential and are not permitted to share it with
anyone. If you prefer not to share your information in
person, complete and return the form you receive by
mail from the U.S. Census Bureau.
For more information, visit the United States Census at
www.2010census.gov and the Better Business Bureau at
www.bbb.org.
About the author: Tom Browning is Chief Security
Officer and Vice President of Compliance at AlliedBarton Security Services, www.alliedbarton.com, the
industry’s premier provider of highly trained security
personnel to many industries including commercial real
estate, higher education, healthcare, residential communities, chemical/petrochemical, government, manufacturing and distribution, financial institutions, and shopping
centers.

Dati par iedzīvotājiem Latvijā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) papildinājusi savā interneta mājaslapā publicēto Iedzīvotāju
reģistra (IR) statistiku par reģistrā iekļauto Latvijas iedzīvotāju skaitu, valstisko piederību, nacionālo sastāvu,
sadalījumu pašvaldībās un citiem kritērijiem.
Jaunākie dati liecina, ka Latvijā šobrīd dzīvo
2 254 653 iedzīvotāji, no kuriem 1 041 533 ir vīrieši,
1 213 120 – sievietes. Lielākā daļa (709 145) dzīvo Rīgā
un citās lielākās pilsētās: Daugavpilī – 103 754, Liepājā
– 84 411, Jelgavā – 65 106, Jūrmalā – 56 130.
Š. g. 1. janvārī Latvijā dzīvoja 1 338 682 latvieši. Otra lielākā grupa pēc nacionālā sastāva ir krievi –
621 766, no tiem Latvijas pavalstniecību ieguvuši
226 729, nepavalstnieki ir 376 358. Latvijā dzīvo 80 532
baltkrievi, 55 749 ukraiņi, 52 446 poļi un 29 999 lietuvieši. Latvijas pavalstniecību ieguvuši 190 somi, 163
grieķi, 142 ungāri, 97 osetīni, 89 korejieši, 67 čečeni, 44
itaļi, 44 udmurti, 39 angļi, 29 dāņi, 29 zviedri, 25 francūži, 23 amerikāņi un 19 kubieši.
Pērn Latvijā dzimuši 21 232 bērni, par 3000 mazāk
nekā 2008. gadā. Vismazākais reģistrētais jaundzimušo
skaits pēdējo 30 gadu laikā bija 1998. gadā – 17931,
vislielākā dzimstība bijusi 1986. gadā – 37 742.

Piedāvāju dažāda veida apdrošināšanas
produktus kapitāla aizsargāšanai.
Action Capital Insurance Services, Inc.
Verners Vallis
tālr.: 949-374-3340 Lic #0G61139

Ceļamaize visām latviešu
paaudzēm
Kokneses fonds sadarbībā ar jauniešu kori „Balsis”
un Latvijas televīziju pērngada nogalē uzsāka vērienīgu
projektu „Ceļamaize”, lai ieskaņotu tvartu ar dziesmām,
kuŗas vairāk nekā 250 000 ārzemju latviešiem stiprinājušas patriotismu un latvietību. Ievērojot pašreizējo stāvoklis valstī, Kokneses fonds ar šo tvartu vēlas stiprināt
un dot ceļamaizi latviešiem Latvijā, lai vairotu valstiskās
– patriotiskās vērtības un stabilitāti. No 2009. gada decembŗa līdz 2010. gada janvāŗa beigām notika ārzemju
latviešu aptauja, kuŗā piedalījās 1026 Anglijas, Īrijas,
Zviedrijas u. c. Eiropas valstu, kā arī Austrālijas, Amerikas, Kanadas un Brazīlijas latvieši. Ievērojot viņu vēlmi, tvartā ieskaņos 20 dziesmas, un tās dziedās koncertā 2010. gada 4. maijā par godu Latvijas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai. Koncerta
tiešraidi varēs noklausīties Latvijas televīzijā. Tvartu
„Ceļamaize” dāvinās Latvijas skolām, bibliotēkām un
latviešu centriem pasaulē.
No katra pārdotā tvarta viens lats tiks ziedots Kokneses fondam „Likteņdārzs” amfiteātŗa celtniecībai 2010.
gadā.
Tvartā „Ceļamaize” ir šādas dziesmas:
1. Baumaņu Kārlis „Dievs, svētī Latviju”
2. Renārs Kaupers „Welcome to my country”
3. Uldis Stabulnieks „Tik un tā”
4. Brigita Ritmane „Manai tautai”
5. Mārtiņš Brauns „Saule, Pērkons, Daugava”
6. Latviešu tautasdziesma Jurjānu Andreja apdarē
„Pūt, vējiņi”
7. Ainars Virga „Dzimtā valoda”
8. Jāzeps Vītols „Gaismas pils”
9. Renārs Kaupers „Mana dziesma”
10. Imants Kalniņš „Piena ceļš” (no filmas Sprīdītis)
11. Jānis Norvilis „Mūsu zeme”
12. Jēkabs Graubiņš „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme”
13. Justus Vilh. Līra „Pie Gaujas”
14. Latviešu tautasdziesma „Tumša nakte, zaļa zāle”
15. Imants Kalniņš „Apliecinājums”
16. Raimonds Pauls „Manai dzimtenei”
17. Latviešu tautasdziesma „Mazs bij’ tēva novadiņis”
18. Jānis Norvilis „Vakarjunda”
19. Jurjānu Andrejs „Nevis slinkojot un pūstot”
20. Bruno Skulte „Aijā”
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Sponsorship needed
Inara Cedrins, artist, writer and translator from Latvian, has a residency in Latvia to translate the seventh
book of avant-garde Latvian writer Janis Einfelds, and
needs sponsorship for airfare to and from Latvia. Donors
of $100 will receive Cedrins’ print titled Belle Etage, of
the opera in Riga.
Please call the gallery Johnsons of Madrid,
phone: 505-471-1054, or write them at 2843 Hwy 14,
Madrid NM 87010, to offer sponsorship.
Inara Cedrins is available for an interview, and will
send samples of her translations of poetry from the Latvian upon request.
A photograph of the linoleum block print Belle Etage
is attached. For more information contact:
inara_cedrins@hotmail.com
Webpage:
http://www.filedby.com/author/inara_cedrins/1611306

Jubilejas monēta
hercogam Jēkabam

Latvijas Banka laidusi apgozībā 5000 eksemplāros
sudraba piemiņas monētu „Hercogam Jēkabam 400”.
Kurzemes un Zemgales hercogistes valdnieks hercogs
Jēkabs (1610-1681) sagādāja valstij saimniecisku uzplaukumu, kļūstot par gluži vai mītoloģisku personību,
kas iemieso „gudrā un labā valdnieka” tēlu. Viņa laikā
Kurzemē tika radītas 70 dažādu nozaru manufaktūras,
tostarp čuguna liešanas un gobelēnu aušanas, uzbūvēti
vairāk nekā 135 kuģi, attīstīta pilsētu amatniecība, celtas
baznīcas un skolas. Tirdzniecības flote, lielākā Baltijas
jūrā, izvadāja hercogistes ražojumus uz daudzām pasaules valstīm. Monētas reversā redzamais Kurzemes un
Zemgales hercogistes ģerbonis veidots pēc sudraba piemiņas medaļas parauga, kas, domājams, darināta 1642.
gadā, hercogam Jēkabam kāpjot tronī. Monētas grafisko
dizainu veidojusi māksliniece Ilze Lībiete un ģipša modeli – tēlnieki Ligita Franckeviča un Jānis Strupulis
Sudraba viena lata monēta „Hercogam Jēkabam 400” ir
likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.
Monētu var iegādāties Latvijas Bankā, tās cena ir Ls
23.10.
Latvijas Bankas jubilejas monētas ir miniatūri mākslas darbi, veltīti Latvijas vērtībām – notikumiem, panākumiem, cilvēkiem, kultūras zīmēm.
Kopš 1993. gada laistas klajā 74 jubilejas un piemiņas monētas.

Iespiešanas, kopēšanas
un dizaina darbi
Pēteris Brecko
26450 Ruether Ave, Unit 205
Santa Clarita, CA 91350
Tālrunis: 818-783-4900
tālrakstis: 818-783-4395
Inara Cedrins Belle Etage
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e-pasts: LandmarkPC@sbcglobal.net

Latviešu izcelsmes dziedoņa
koncerts Santamonikā
Aleksandra Šradera
(Alek Shrader) koncerts
notiks 11. aprīlī plkst. 4.00
Santa Monica College Performing Arts Center,
Broad Stage (1310 11th St,
Santa Monica, CA 90401).
Vairākos izdevumos
lasāmas atzinīgas atsauksmes:
During Alek Shrader's
performance of Liszt's William Tell songs and folk
songs from the British Isles, you'll have the rare privilege of seeing a young superstar at the beginning of his
career. Years from now, you'll be able to say you heard
the brilliant lyric tenor way back when. And you'll
know first hand that he definitely hits all the high notes.
"Mr. Shrader sang a series of highly demanding bel
canto arias, replete with ornate passagework, including
‘Ah! mes amis’ from La Fille du Regiment, with its
nine high C’s. High C is Mr. Shrader’s money note,
and the audience went wild after his full-voiced final
one. Turning to show songs, Mr. Shrader sand a disarmingly sweet account of ‘Maria’ from West Side
Story.” – Anthony Tommasini, The New York Times –
July 15, 2009
"Alek Shrader – a natural both as a prince and a
comic – reveled alike in cantabile and coloratura,
crowning his performance with an authoritative 'Cessa
di più resistere." – Matthew Gurewitsch, Opernwelt,
June 2009
"Tenor Alek Shrader sailed through Almaviva's virtuosic material and made a jovial thing of the various
disguises. In Act II, he seized the aria that is normally
cut and rendered it a coloratura highlight." – Cleveland, The Plain Dealer, March 2009
The brilliant lyric tenor Alek Shrader made his San
Francisco Opera mainstage debut this season, replacing an indisposed Ramon Vargas as Nemorino in two
performances of L’Elisir d’Amore. A former Adler Fellow with the San Francisco Opera, he also appeared in
Korngold’s Die Tote Stadt, as Arbace in Mozart’s
Idomeneo, and as Nemorino in student performances
of L’Elisir d’Amore. He also sang the role of Almaviva
in Opera Cleveland’s production of Il Barbiere di
Siviglia, and returned to Opera Theater of St. Louis for
Mozart's Il Re Pastore.

Jūlijai Plostniecei jaunas lomas
Jūlija Plostniece no 9. aprīļa
līdz 8. maijam piedalīsies izrādē The Unserious Chekhov
(piektdienās un sestdienās plkst.
8.00) The Sherry Theater
(11052 Magnolia Blvd., North
Hollywood). Sīkāka informācija
teātŗa mājaslapā:
www.theatreunleashed.com
Jūlijā tajā pašā teātrī tēlos
Olīviju Viljama Šekspīra lugā
„Divpadsmitā nakts”. Šo lugu
izrādīs jūnijā un jūlijā.

Meklē darbu
Esmu no Latvijas un patlaban meklēju darbu Losandželosā iesācēja līmenī vadības asistenta un/ vai administrātīvā sfairā. Mans statuss ASV atļauj man šeit likumīgi strādāt.
Esmu beigusi Rīgas Techniskās universitātes Inženieŗekonomikas fakultāti ar speciālitāti uzņēmējdarbības
ekonomikā (bakalaura grads), Rīgas Starptautiskās Ekonomikas un Vadības augstskolā (RSEBAA) esmu ieguvusi maģistra gradu uzņēmuma administrēšanā un vadībā.
Latvijā esmu strādājusi SIA Hewlett Packard (IT nozare), UniCredit Bank (Finances un banku sektors) un
Reckitt Benckiser (plaša patēriņa mājsaimniecības produkti). Mana pēdējā darba vieta Latvijā bija kompanijā
SIA Reckitt Benckiser – tirgzinības koordinātore un projektu vadītāja.
Mana dzimtā valoda ir latviešu, protu arī angļu un
krievu valodu. Pārzinu uzņēmējdarbību Baltijas valstīs,
kā arī visā Austrumeiropā, varu palīdzēt, ja ir uzņēmums vai iecere tādu dibināt Baltijas valstīs vai
Austrumeiropā.
Man ir pieredze tirgzinībās, financēs un administratīvajā sfairā, ļoti labas datoriemaņas, tostarp MS Office
(Word, Excel Outlook). Man ir augsta atbildības sajūta,
mērķtiecība, protu pielāgoties un iekļauties sabiedrībā,
man ir plaša pieredze, strādājot starptautiskās kompanijās, kā arī uzņēmumā ASV. Patlaban nepilnu darba laiku
strādāju tulkošanas birojā V&L International (mājaslapa:
www.vnli.com) par projektu vadītāju.
Ļoti ceru uz atsaucību un sadarbību.
Ar cieņu,
Jolanta Brūvere
Kabatas tālrunis: 1-310-801-2105
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Luciāna Nukšas atmiņu stāsts

„Trakais suns no ķēdes palaists...”
1940. gada 17. jūnija rītā tēvs mani uzcēla agri un
teica: „Nupat paziņoja pa radio, ka sarkanarmija pārgājusi Latvijas robežu un virzās zemes iekšienē. Brauc uz
Ludzu un pavēro, kas tur notiek. Bet pārāk ilgi tur neuzturies, brauc mājās, lai varētu mums pastāstīt.” Tā arī
darīju. Lēcu velosipedam virsū un braucu uz Ludzu. Pa
ceļam redzēju, ka brauca arī citi ziņkārīgie, brīžiem pabraukdami man gaŗām, brīžiem es aizbraucu kādam gaŗām. Bija daudz man pazīstamu. Piebraucu pie Ludzas.
No Zilupes puses Ludzas virzienā brauca smagie divu
tipu automobiļi. Vēlāk uzzināju, ka lielākie bija ZJS-5
un mazākie GAZ-2A. Mašīnās sēdēja sarkanarmieši, pilnā kaujas tērpā ar ķiverēm galvā. Automašīnu kolonna
aizbrauca. Braucu tālāk Ludzā iekšā. Pa Ludzas ielām
staigāja labi apģērbti ebrēju jaunieši priecīgām sejām.
Kāds sarkanarmietis, kas stāvēja pie savas mašīnas, vienam uzprasīja: „A kas šodien par svētkiem, ka jūs nestrādājat un esat abi ģērbušies?” „Atzīmējam jūsu ierašanos. Paldies, biedri, ka mūs atbrīvojāt!” Parādījās arī
ebrēju pusaudži ar sarkaniem karodziņiem. Kāda pavecāka ebrējiete, kas pie zilas ledus kastes pārdeva saldējumu, aicināja sarkanarmiešus: „Nāciet dārgie biedri, jums
kā atbrīvotājiem bez maksas!” Pa ielu gāja policists, kas
visam notiekošajam nepievērsa uzmanību. Mugurā viņam bija jaunā uniforma, kas tikai topavasar bija ieviesta. Šī uniforma nebija līdzīga sarkanarmiešu uniformām,
tomēr savādāka nekā līdz šim. Kāda sieva pievirzījās
klāt, apkampa policistu un sauca: „Paldies mīļais draugs,
ka mūs atbrīvojāt, mēs jūs divdesmit gadus gaidījām!”
Policists saprata, ka sieva viņu noturēja par sarkanarmijas komandieri un raisījās vaļā, teikdams, ka viņš neesot
tas, par ko viņu turot. Sieva atmetās atpakaļ un uzkliedza: „Ko te vazājies, marš projām, citādi tev kaulus salauzīšu!” Policists arī manījās prom.
Uzkrītoši bija, ka dzirdējām tikai krievu valodu. Izbraucu Ludzai cauri un Garbaru mājās iegriezos pie radiem. Viņi stāstīja, ka tanki aizbrauca Rēzeknes virzienā jau pulksen sešos no rīta. Redzēju gaŗām aizejam
kādu sarkanarmijas kājnieku kolonnu (apmēram rotas
lielumā). Ietērps viņiem bija daudz sliktāks nekā Latvijas armijai. Pavisam slikti bija apavi – šņorzābaki gluži
nošķiebtiem papēžiem ar gumijas zoli un brezenta virsu.
Ap kājām aptīti stilbtiņi. Arī paši sarkanarmieši neliela
auguma. Kādu gabalu kolonnas aizmugurē kliboja divi
vīreļi, kuŗiem kājās bija tikai viens šņorzābaks. Otra kāja
bija basa un redzams, ka norīvēta sarkana. Jā, nekā slavējams nebija. Ejot cauri pilsētai, sarkanarmieši dziedāja. Vispirms priekšā „zapevala” viens pats un tad visi
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kopkorī pārējie. Turpat pa Rēzeknes ielu soļoja kāda
Latvijas armijas rota. Pavisam cits skats. Puiši braši
dziedāja „Jauns un traks tu puika esi bijis”. Skanēja nesalīdzinoši labāk nekā sarkanarmiešiem.
Braucu cauri Ludzai uz mājas pusi. Uz tirgus laukuma pretī veikalam „Turība” stāvēja automašīnas. Sarkanarmieši sarunājās ar Ludzas ebrējiem un krieviem.
Latviešu valoda nebija dzirdama. Vienas dienas laikā
Ludza kļuva sveša.
Pārbraucis mājās, izstāstīju visu redzēto. Tēvs sprieda, ka lai nu kā, bet sliktāk jau nebūs. Māte teica, ka
pašreizējā Krievija ir sociālistiska valsts. Sociālisms
Krievijā pastāv jau 20 gadu. Pa šiem 20 gadiem daudz
kas mainījies uz labo pusi. (Cik naīvi viņa toreiz domāja!) Vakarā noklausījamies valsts prezidenta uzrunu tautai, kas beidzās ar aicinājumu visiem palikt savās vietās.
Likās, ka varbūt nekas slikts nenotiks. Es visu to uztvēru ļoti sērīgi: uz mazpulku nometni laikam šovasar
braukt neiznāks.
Pusdienlaikā aizbraucu uz Pildu. Pildā bija viss mierīgi. Nemanīja ne mazākā „sarkanuma”. Tomēr cilvēku
bija vairāk nekā parastā darba dienā (bija otrdiena, 18.
jūnijs). Toreiz tika veikts skolas telpu remonts. Vīriem
tomēr prāts nenesās uz strādāšanu. Sasēdušies bariņā,
viņi kaut ko apsprieda. Arī pie pagasta nama bija sanācis bariņš krievu jauniešu. Starp viņiem bija gandrīz visi
bijušie Pildas skolas skolēni. Visi it kā kaut ko gaidīja.
Taču pienāca vakars, un nekas nenotika.
Trešdiena 19. jūnijs. No rīta aizbraucu uz Pildu. Arī
šoreiz neredzēju nekādu „sarkanumu”. Apkārtējo sādžu
jauniešu bija vairāk nekā iepriekšējā dienā. Ap pusdienas laiku atbrauca kāds gruzoviks ar baru vīru. Šiem
vīriem pie svārku atloka bija sarkanas lentes. Pie ziņu
dēļa piesprauda paziņojumu, kas vēstīja, ka nākamā
svētdienā pulksten divos Pildā notiks mītiņs un demonstrācija, kuŗā būs jāpateicas dārgajam darbaļaužu vadonim biedram Staļinam un neuzvaramajai sarkanarmijai
par mūsu atbrīvošanu. Paši atbraucēji sanāca uz pagasta
nama lieveņa, starp viņiem ieraudzīju arī Viktoru Berņicki un uz Krieviju aizbēgušo un atgriezušos Nikolaju
Vondu. Bija arī kāds jauns cilvēks ar uzvārdu Savickis,
ko agrāk redzēju ar ģimnazista formas cepuri. Arī bodnieka Jozefa Drujana ģimene pilnā sastāvā: dēls Ļovka
(Ļevs), Abe un meita Heņa. Visi sanākuši uz pagasta
nama lieveņa, kas tobrīd kļuva par tribīni.
Pamanīju, ka Nikolajs Vonda māj man ar roku un
sauc sev klāt. Piegāju. Vonda teica: „Aizskrej līdz Šmata, Epšteina un Habasa mājām un pasaki, lai nāk uz mīti-

ņu!” Apgriezos un aizskrējis paziņoju. Vēlāk nodomāju, ka nu es pilnīgi neapzināti un nejauši esmu kļuvis par
jaunā režīma atbalstītāju.
Kad visi bija sanākuši (apmēram 60 cilvēku), mītiņš
tika atklāts. Pirmais runāja Savickis, protams, krieviski.
Savā runā aicināja nekavējoties pārņemt varu savās rokās. Kāds vecāks vīrs pārjautāja: „Tas ir, kā, ņemt mietu un dzīt pagasta veci projām?” Te Viktors Berņickis
tūlīt situāciju glāba, teikdams, ka tas viss jādara demokratiski. Visi pēc kārtas parunājuši, paslavējuši biedru
Staļinu, VK(B)P, biedru Vorošilovu, Budjonniju, Timošenko, neuzvaramo sarkanarmiju, tad palamājuši veco
valdību un režīmu, uzaicināja nodziedāt „Internacionāli”. Te visi aprāvās. Meldiņu jau viena daļa zināja, bet
dziesmas pantus, kuŗu bija daudz, tos gan nezināja. Arī
atbraucēji „biedri" tos švaki zināja. Kaut kā nomocīja.
Pildas koŗa diriģents Kazeko kungs, kas arī bija mītiņā,
apsolīja līdz nākamai reizei iemācīt vārdus un meldiņu.
Dalībnieki sāka lēnām izklīst. Dažs jau bija paspējis piespraust sarkanu lenti. Mītiņā piedalījās arī netālu dzīvojošais vecs bārdains vīrs, ko sauca par veco Valeini.
Viņš bija arī Pildas aizsargu nodaļas gados visvecākais
aizsargs. Prom ejot noteica: „Nu sargaities. Trakais
suns no ķēdes palaists…” Varbūt arī tādēļ viņu 1941.
gada 14. jūnijā ar visu ģimeni aizveda uz Sibiriju.

Kas tas ir?
Kādā saietā parādīju
šo fotoattēlu vairākiem
latviešiem, un vienīgi
architekts Jānis Janavs
tūlīt zināja, kas tas ir
prīmuss – pavards, ko
1892. gadā izgudroja
zviedru mechaniķis
Frans Vilhelms Lindkvists. Tajā pašā gadā
viņš kopā ar Johanu
Viktoru Svensonu nodibināja fabriku un sāka
ražot misiņa pavardus ar
nosaukumu Primus. Šos pavardus sāka plaši lietot, savā
ceļojumā uz Dienvidpolu prīmusu paņēma līdzi Ruals
Amundsens un Ričards Bērds uz Ziemeļpolu.
Prīmusu, tā tvertni piepildot ar petroleju, var lietot
apmēram četras stundas.
Mūsdienās tūristi lieto prīmusu, kam pievienots gāzes
balons.

Iepriekšējos desmit gados
visnāvējošākās bija zemestrīces
Ar ANO atbalstu veiktais Beļģijas zinātnieku pētījums liecina, ka gandrīz 60% no visiem 780 000 katastrofu upuŗiem laikposmā no 2000. līdz 2009. gadam gāja
bojā zemestrīcēs. Aizvien vairāk cilvēku ietekmē arī
klimata kataklizmas – tajās ievainoti vai gājuši bojā
gandrīz trīs ceturtdaļas no katastrofās cietušiem diviem
miljardiem cilvēku.
22% upuŗu nāvē vainojamas vētras, bet pārmērīgi
augstas vai zemas temperātūra dēļ reģistrētajās 3852 katastrofās bojāgājušie upuŗu bija 11%. Eksperti brīdina
par aizvien pieaugošo klimata un laikapstākļu izraisīto
incidentu skaitu, kas pēdējo desmit gadu laikā pieaudzis
vairāk nekā divas reizes.
Pētījums liecina, ka dažādas kataklizmās gājuši bojā
ne tikai cilvēki, bet tās arī nodarījušas zaudējumus 960
miljardu dolaru (477,12 miljardu latu) apmērā.
„Zemestrīces bijušas nāvējošākā dabiskā katastrofa
pēdējo desmit gadu laikā, un tās joprojām nopietni apdraud miljoniem cilvēku visā pasaulē, jo astoņas no desmit visapdzīvotākajām pilsētām pasaulē atrodas zemestrīču bīstamības reģionos,” secina pētījuma autori.
Iepriekšējos desmit gados visvairāk cilvēku ievainoti
nevis zemestrīcēs, bet gan plūdu (44%) un ilgstoša sausuma (30%) izraisītajos apstākļos.
21. gadsimta pirmo desmit gadu laikā visnāvējošākā
katastrofa bija 2004. gada postošais cunami Indijas
ōkeanā, kad gāja bojā 226 408 cilvēki; ciklonā Nargis
Mjanmā 2008. gadā dzīvību zaudēja 136 366 cilvēki,
zemestrīcē Ķīnā tajā pašā gadā gāja bojā 87 476 cilvēki.
Zemestrīcē Pakistānā 2005. gadā dzīvību zaudēja 73 338
cilvēki, karstuma viļņos Eiropā 2003. gadā – 72 210.
Jaunais gadu desmit nav iesācies mierīgāk – 12. janvāŗa zemestrīcē Haiti bojā gāja 170 000 cilvēki, zemestrīcē Čilē 27. februārī – vairāk nekā 800 cilvēku.
LETA

Galerija Baltic Crossroads
3929 Fountain Ave,
Los Angeles, CA 90029
Tālr.: 323-664-6216; 818-653-9961
Jauna programma latviesu valodas apguvei tīmeklī:
www.latvianusa.com/content/view/509/1/

Angļu valodu var mācīties bez maksas:
www.USALearns.org
Informācija: John Fleischman,
tālr.: 916-228-2582
e-pasts: jfleischman@scoe.net
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Mums zudušie

Zaiga Dižgalve
1931. 19. IX – 2009. 17. XII

Zaiga dzimusi 1931. gada 19. septembrī Vitrupē,
Limbažu apriņķī, Edgara un Austras Ozoliņu ģimenē.
Zaigai bija desmit gadu, kad Limbažu rajonā sāka dibināt kolchozus un komūnisti pārņema Ozoliņu īpašumu
Lošas Vitrupē, lai tur iekārtotu zirgaudzētavu. Zaigu ar
vecākiem izlika no mājām ar to, kas bija mugurā. Kādu
laiku viņi dzīvoja Lielkalnu mājās, līdz radās iespēja atgriezties Lošās, taču 1944. gadā, sarkanarmijai tuvojoties, Ozoliņiem Lošas atkal bija jāatstāj. Viņi nonāca Vācijā, kur dzīvoja vairākās bēgļu nometnēs – Eichštetē,
Veidenē, Memingā. Memingā 1949. gadā nomira Zaigas
tēvs, un šai nometnē Zaiga Ozoliņa iepazinās ar Ilgvaru
Dižgalvi.
Zaiga ar māti Austru un jaunāku brāli Aldi 1951. gadā ieceļoja Amerikā. Sākumā ģimene dzīvoja Ņujorkā,
Hudsonas pilsētā, tad pārcēlās uz Toledo, Ohaijo. Te
Zaiga beidza žēlsirdīgo māsu skolu un 1956. gadā ieguva reģistrētas māsas diplomu. Tikmēr arī Ilgvars bija
ieradies Amerikā un sāka strādāt apelsīnu dārzos Kalifornijā. Zaiga un Ilgvars salaulājās 1964. gadā vecajā
Grifita ielas latviešu baznīcā Losandželosā. Pēc gada
piedzima meita Maira, tad Elita. Zaiga atkal varēja turpināt savu žēlsirdīgās māsas darbu, kad no Toledo uz Losandželosu pārcēlās Zaigas māte Austra. Darbīgā Zaiga
40 gadu strādāja savā profesijā par operācijas māsu. Viņa strādāja Brotman un Midway slimnīcā gaŗas stundas,
reizēm visu diennakti, rūpēdamās par savas ģimenes labklājību.
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Zaigai dzīvē vissvarīgākā bija ģimene un daba, arī
ceļošana un māksla. Viņa bija pacietīga un mīļa, Maira
teica – „ģimenes līme”. Viņai bija daudz dažādu dzintara
rotu, Zaigai vispār patika skaistas rotas, varbūt tāpēc
Maira kļuva par rotkali. Zaigai patika ar ģimeni ceļot.
Vienmēr, kad notika kādi Dziesmu svētki, visa ģimene
uz tiem devās, braucot ar auto, pa ceļam apskatot Ameriku. Zaiga redzējusi visu Ameriku, izņemot Floridu. Dižgalvjiem vienmēr bija liela automašīna. Arī vecāka kļuvusi, Zaiga labprāt braukāja. Bieži viņa brauca uz Dziesmu svētkiem Latvijā. Ar kuģi apceļoja Aļaskas piekrasti
un Vidusjūras valstis. Ceļojot Zaiga vienmēr apbrīnoja
dabu un priecājās par putniem. Viņa arī mīlēja visus mazos dzīvnieciņus ap viņu māju Kulversitijā. Visām vāverēm, kas dancoja kokos, bija iedoti vārdi. Tiktāl meitas
Mairas Dižgalves stāstītais.
Gribu piebilst, ka Zaiga tiešām bija laipna un sirsnīga.
Vienmēr, kad gadījās būt Dižgalvju mājā, Zaiga mēdza
pacienāt ar pašceptiem garšīgiem pīradziņiem vai ko citu, un vēl iedeva līdzi, vai arī dāvāja kādu orchidejas ziedu. Orchidejas Dižgalvjiem labi padevās, kādreiz Zaiga
orchideju ziedus dalīja pie baznīcas.
Zaiga mūs atstāja uz visiem laikiem 2009. gada 17.
decembrī Losandželosā. Atvadu dievkalpojums notika
2010. gada 9. janvārī Dienvidkalifornijas latviešu ev.
lut. baznīcā. Svētbrīdi vadīja prāv. Dāvis Kaņeps. Draudzes pārstāve Tamāra Rūse lasīja 16. pantu no Jāņa 1.
grāmatas – Dievs ir mīlestība... Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekšnieks Ivars Mičuls atcerējās
kopā ar Zaigu, Ilgvaru, viņu meitenēm pavadīto laiku.
Lara Pence, kas draudzējās ar Mairu un Elitu jau no bērnības un kopā ar viņām mācījās latviešu skolā, pieminēja
Zaigas sirsnību, kad, būdama Kalifornijas universitātes
studente, viņa kādreiz iegriezusies Dižgalvju mājā, kur
Zaiga viņu pamieloja un aicināja Laru justies kā ģimenes
loceklei. Helēna Hofmane atcerējās pirmos pēckaŗa ga-

dus Eichštetes nometnē, kad kopā ar Zaigu darbojās gaidu organizācijā. Ingūna Galviņa uzsvēra, ka mēs nezinām, kad mūsu diena pienāks, bet tāds ir dzīves ritms,
un tāpēc priecāsimies par mums dāvāto laiku.
Nelaiķes Zaigas pelni bija ievietoti elegantā divu krāsu koka urnā, ko bija izgatavojusi meita, daiļamatniece
Maira Dižgalve. Pie urnas bija ziedoša orchideja podā,
jo Zaigai orchidejas ļoti patika.
Pēc piemiņas dievkalpojuma devāmies uz lejas zāli,
kur Liene Linde ar palīdzēm bija klājusi bagātīgu bēŗu
mielasta galdu. Ēdām, dzērām, pieminējām aizgājēju.
Meita Elita Dižgalve bija izmeklējusi ļoti piemērotas
V. Egles dzejoļa rindas sēru sludinājumam:
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo
Un siltums, kas staro no sirds,
Tas nezūd.
Tas staro un mirdz.
Helēna Hofmane

pasākumu. Par 18. novembŗa svinībām, ne pasākumu,
par Jaungada sagaidīšanu, ne Jaungada pasākumu, par
teātŗa izrādi, par koŗa koncertu, par sapulci, par sanāksmi, spēli utt. Tā runā latvieši.
Bieži „pasākuma” lietošana ir neloģiska liekvārdība,
piem., sakot, ka gada svētku pasākuma laikā notikšot arī
novusa sacensības. Šeit vārds „pasākums” ir pilnīgi nevajadzīgs.
Nelietosim šo vārdu, kur labāk iederas citi vārdi, kas
domu izteic precīzāk. Neturpināsim latviešu valodas pietuvināšanu krievu valodai, nenoplicināsim mūsu valodu.
Tiem, kuŗus interesē latviska latviešu valoda un valodas
spodrināšana, ieteicu sameklēt tīmeklī biedrības
„Latvietis” mājaslapu www.latvietis.com, noklikšķināt
sadaļu „darbi", pēc tam „Runāsim latviski" un palasīt
valodnieka Jāņa Kušķa aizrādījumus, kā izvairīties no
nelatviskas latviešu valodas.
Rūdolfs Hofmanis

Par mūsu valodu

Kas ir pasākums?
Latviešu laikrakstos gan Latvijā, gan ārpus Latvijas
atkal un atkal lasām par dažādiem notikušiem pasākumiem – Draudzīgā aicinājuma pasākumu skolā, 18. novembŗa pasākumu, Jaungada pasākumu, tautas deju
pasākumu, utt. Jautāju par „pasākumiem” kādam iebraucējam no Latvijas, un man tika paskaidorts, ka latviešu valoda attīstās un latvieši Latvijā vairs nerunājot
tādā archaiskā latviešu valodā kā tie latvieši, kuŗi Latviju
atstāja pēc Otrā pasaules kaŗa.
Izrādās tomēr, ka pret vārda „pasākums” lietošanu
nevietā iebildumi ir arī Latvijas valodniekiem, kam rūp
latviska latviešu valoda. Valodnieks Jānis Kušķis aizrāda, ka vārds „pasākums” ir krievu vārda meroprijatije
neveikls atveidojums. Vai tiešām latviešu valodai Latvijā būtu jāturpina attīstīties krieviskai?
Vārdam „pasākt” latviešu valodā ir šaurāka nozīme.
Var teikt, ka kāds ir pasācis dzert – sācis un turpina.
Dzeršana kļuvusi par pasākumu. Mēs parasti dzeršanu
nesauksim par „pasākumu”, bet, ja kāds, piemēram, sāk
audzēt puķes, puķu audzēšana var kļūt par pasākumu.
Vārdu „pasākums” var lietot arī daudzskaitlī vairāku
dažādu notikumu apzīmēšanai, piemēram, Dziesmu
svētkos ir dažādi pasākumi.
Vārdu „pasākums” tomēr nevajadzētu lietot, ja notikuma raksturošanai varam atrast citu. Latviešu valoda ir
bagāta, un vārdu bagātība latvietim ļauj precīzi izteikties. Krieviskā universālā pasākuma vietā latvietis jau
sen lietojis citus vārdus, kas ļauj izteikties nepārprotami.
Mēs runājam par „Draudzīgā aicinājuma” atceri, nevis

Jukas Rislaki zīmējums

Rīgas botāniskā dārzā aug daudzi
Bībelē pieminētie augi
Latvijas universitātes Botāniskajā dārzā Kandavas
ielā 2 aug apmēram trešdaļa no Jaunajā un Vecajā Derībā aprakstītajiem augiem – gan tādi, kuŗiem ir simboliska nozīme, gan pārtikā, celtniecībā, medicīnā, kosmētikā un rituālos izmantotie.
Vairāki augi līdz pat mūsu dienām ir saglabājuši savu simbolisko nozīmi, piemēram, ciprese, laurs, olīvkoks. Daudzi no Vecajā un Jaunajā derībā minētajiem
augiem mums ir labi pazīstami, tos audzējam dārzos un
tīrumos, izmantojam medicīnā, pārtikā un citām vajadzībām, daļu augu importējam un ikdienā lietojam kā
garšvielas. Taču daļa šo augu Latvijā apskatāmi tikai
Botāniskā dārza augu mājās, piemēram, Svētajos rakstos bieži minētā mirre, Jāņmaizītes koks, vīģeskoks,
dateļpalma, granātkoks.
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JOCIŅI
Mazā Jūlija Lieldienās pirmo reizi ir baznīcā.
Pēc dievkalpojuma tēvs jautā, kas viņai vislabāk paticis.
„Man patika, ka visi dziedāja hallo, Jūlija!”
***
Skolotājs skolēnam: „Par savu nekaunību tev tūkstošreiz jāuzraksta: esmu slinks zellis, un tavam tēvam tas
jāparaksta.”
***
Apmeklētājs kafejnīcā sūdzas viesmīlim: „Kafija ir
auksta!”
„Labi, ka man to pateicāt, leduskafija maksā vienu
eiru vairāk!”
***
Tiesnesis apsūdzētajam: „Jūs apvaino, ka nolamājāt
savu kaimiņu, iedzināt viņu mežā un tur nežēlīgi nopērāt. Vai neesat aizgājis par tālu?”
Apsūdzētais: „Jā, taisnība, tiesneša kungs! Man vajadzēja to darīt turpat pļavā!”
***
Kuŗa diena ir ierēdnim ir visspraigākā?
„Pirmdiena, jo viņam jānorauj divas kalendāra lapiņas.”
***
Frizieris: „Jūsu mati pamazām kļūst sirmi.”
Klients: „Jūs strādājat tik lēnām, ka par to nav ko brīnīties!”
***
Priekšnieka kungs, vai drīkstu šodien divas stundas
agrāk aiziet no darba? Mēs ar sievu vēlamies doties iepirkties.”
„Par to nevar būt ne runas.”
„Paldies šef, es zināju, ka jūs mani nepievilsit.”
***
Restorānā ienāk viesis, apsēžas, pie viņa tūlīt pieskrien viesmīlis, lai pieņemtu pasūtinājumu
„Vai jums ir varžu kājas?” jautā apmeklētājs.
„Nē, man ir tikai ieradums tā skriet.”

Kuŗš no viņiem ir laimīgāks?

Foto: Anita Mellupe

Šanhajā kaķus piesien...

Krimuldā kaķis staigā, kur viņam pašam patīk...
Fotografe Gunta Šķēle-Lujāne
piedāvā iemūžināt kāzas,
kristības, iesvētības un citus
svinīgus gadījumus.
5150 Yarmouth Ave, Apt. 310
Encino, CA 91316
Kabatas tālr.: 818-442-4127
E-pasts: guntaa@gmail.com

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
Kabatas tālr.: 310-908-6993
e-pasts: pegijat@inbox.lv
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http://picasweb.google.com/guntaa

Amerikas baltiešu brīvības līga
plāno nākotnes darbu
Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) valdes locekļi 6. februārī Dienvidkalifornijā, Lagunabīčā, viesnīcā Laguna sprieda par uzdevumiem nākotnē.
Viens no galveniem mērķiem – aicināt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valdību dibināt Baltijas apvienību, lai
pārvarētu ekonomisko krizi un nodrošinātu labāku aizsardzību.
KURSAS VASARAS VIDUSSKOLA
www.kursa.org
Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jauniešus no
4. jūlija līdz 7. augustam –
mācības latviskā vidē, sporta un vakara nodarbības,
rokdarbi un ekskursijas sagādās vienreizēju piedzīvojumu! 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: 611 Pruitt Drive
Redondo Beach, CA 90278

Latvijas mūziķi turpina iekaŗot
Mētropolītēna operu

Jaunievēlētā BAFL valde
Priekšā no kreisās: Andžela Nelsa un Aivars Jerumanis; 2. rindā: Latvijas goda konsuls Losandželosā
Alfrēds Raisters, Ivars Mičulis, Teodors Lilienšteins,
Hendriks Līsments; 3. rindā: Vija Turjāne
(priekšsēde), Valdis Pavlovskis, Karls Alsens;
aizmugurē: Marite Šepika, Imants Leitis, Heino
Nurmbergs (kasieris), Francis Dižgalvis,
Alnis Briedis (sekretārs)

Mētropolītēna operas 2010./2011. gada sezonā
klausītājus atkal iepriecinās vairāki Latvijas mūziķi.
Aleksandrs Antoņenko tēlos Dmitrija lomu Modesta
Musorgska operas „Boriss Godunovs” jauniestudējumā; titullomā būs vācu bass Renē Pape. Pirmizrāde
paredzēta 2010. gada 11. oktōbrī. Izrādi 23. oktōbrī,
kuŗā piedalīsies A. Antoņenko, pārraidīs pasaules
kinoteātŗos. 2010. gada novembrī un decembrī Elīna
Garanča deviņas reizes tēlos galveno lomu Žorža Bizē operā „Karmena”. Oktōbrī un novembrī Džakomo Pučīni operā „Bohēma” Mimī lomu tēlos Maija
Kovaļevska, Mizetes lomu – Kristīne Opolais, kam šī
būs debija uz Mētropolītēna operas skatuves. Pirmizrāde – 16. oktōbrī. Latviešu diriģents Andris Nelsons ir diriģents Pēteŗa Čaikovska operas „Pīķa dāma” izrādēs 11., 15., 18., 21. un 26. martā.
Māksla visās tās formās ir sāpju izpausmes veids.
Džons Lenons
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Celebrating 40 years of service !
• Established in 1969; Assets over $61 million
• 5 Star rating from Bauer Financial
• Savings, Checking and IRA accounts; ATM cards
• Personal, Auto, Real Estate, and Business Loans
• US and Worldwide wire transfers
• 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.

2806 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Phone: 310-828-7095
Fax: 310-828-0891
www.clcu.org
As Medical Director of Orange
County Plastic Surgery, Juris
Bunkis, M.D., F. A.C.S. brings
30 years of surgical expertise
to our communities. Dr. Bunkis is a Harvard trained, Board Certified Plastic Surgeon
and Member of numerous prestigious organizations including the American Society of
Aesthetic Plastic Surgeons,
The International Society of
Aesthetic Plastic Surgery, the
American Society of Plastic Surgeons and the California Society of Plastic Surgeons. Dr. Bunkis, a former faculty member at the University of California,
San Francisco, has published more than 40 scientific
publications, abstracts and book reviews, and 17 book chapters in plastic surgery text books. Dr. Bunkis will be regularly featured in this Cosmetic Surgery, Ask the Doctor Q&A column. Please call Dr.
Bunkis at 949-888-9700, or email your questions to
bunkis@ocps.com 30212 Tomas Suite,
275 Rancho Santa Margarita, CA 92688
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California Lithuanian
Credit Union is an

EQUAL
HOUSING

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

Lieliska iespēja vienu nedēļu, no 24. aprīļa līdz
1. maijam pavadīt Meksikas Rivjērā, Kankūnā;
mēbelēts dzīvoklis ar visām ērtībām, četras
guļamistabas, virtuve, liels balkons ar burbuļvannu
un skatu uz ōkeanu; tuvumā trīs peldbaseini, tenisa
laukums, restorāni, pārtikas veikals;
skaista jūrmala; $650 nedēļā.
Īpašniece Silvija Kurmiņa, tālr. Rīgā: 371-67299238;
e-pasts: silvija.calif@apollo.lv

„AFS Latvija” Jauniešu apmaiņas programma
Blaumaņa ielā 38/40, Rīga, LV-1011 Tālr.: +37167280646, fax +37167280643
e-pasts: info@afs.lv , www.afs.lv

Lieliska iespēja – vasaras programma Liepājā!

„Latviešu valoda un kultūra”
2010. gada 12. jūnijs – 12. jūlijs
AFS Intercultural Programs ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuŗas mērķis ir ar starpkultūru mācību
programmu palīdzību biedrus, skolēnus, ģimenes, izglītības darbiniekus un citas personas iepazīstināt ar prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas dažādu pasaules
kultūru savstarpējo sakaru attīstības veicināšanai.
AFS piedāvā iespēju apgūt latviešu tradicijas vasaras
programmas laikā Liepājā. Programmā iekļautas latviešu valodas, vēstures un kultūras nodarbības. Dalībniekiem būs iespēja dejot tautasdejas, dziedāt tautasdziesmas, gatavot latviešu nacionālos ēdienus; nedēļas nogalēs viņi apceļos Latvijas pilsētas, apmeklēs Latvijas
skolēnu Dziesmu un Deju svētkus, svinēs Jāņus, mācīsies rokdarbus, kokapstrādi u. c.
Programmas vieta – Liepāja; programmas ilgums:
30 dienas; dalībnieku skaits: 15-20; vecums: 15-30
gadi. Dalībnieki dzīvos latviešu viesģimenēs. Informāciju par viesģimeni varēs uzzināt trīs nedēļas pirms
programmas sākuma. Programmas mērķauditorija:
AFS Latvija laipni aicina piedalīties ikvienu, kas vēlas
iepazīties ar latviešu kultūru un mācīties valodu, īpaši
no valstīm, kuŗās ir daudz latviešu etnisko kopienu –
ASV, Kanada, Austrālija, Vācija, Zviedrija u. c.
Pieteikšanās termiņš: 1. aprīlis. Par dalībmaksu un
pieteikšanos var uzzināt, sazinoties ar vietējo AFS biroju http://www.afs.org (adresi katrā valstī var atrast
sadaļā „Contact”). Informācija par programmu mājaslapā: www.afs.lv sadaļā Come to Latvia!

AFS is an international, voluntary, non-governmental, non-profit exchange program organization that
provides intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding
needed to create a more just and peaceful world. AFS
offers the possibility to acquire the Latvian traditions
during a summer program in Liepāja, Latvia.
This program offers lessons in Latvian language,
history and culture. Latvian cultural activities, such as
dancing, singing, cooking Latvian food, etc. will be joint activities by all participants. During this program
participants will visit many old Latvian cities, attend the
National Youth Song and Dance Festival, feel the spirit
of the traditional festival Jani during the summer solstice, and gain the skills of making Latvian household
things – cooking, knitting and wood hand crafts. The
program provides the rare possibility to all Latvian 2nd
and 3rd generation families the opportunity to send
their children to acquire their national roots. The program is an exceptional chance for participants to speak,
think, and live „Latvian”.
Location Site – Liepāja;
Duration of the program: 30 days;
Number of participants: 15-20;
Age range: 15-30 years old. Placement in Liepāja.
Participants will be placed in Latvian host families around the city. Host family information will be provided
three weeks prior to the departure.
Target audience: AFS Latvia welcomes everyone,
who is interested in the unique Latvian culture and
language, especially from those countries, that have
large ethnic Latvian communities like the USA,
Canada, Australia, Germany, Sweden, etc.
Application Deadline – April 1, 2010
To get more information about the program and its
cost please contact your local AFS office
http://www.afs.org (under „Contact”). If there is no
AFS office in your country please contact AFS Latvia. Information about the
program is also available on
our website http://www.afs.lv
under the section:
Come to Latvia!
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Pašas vis-vis-vis-visjaunākās nama un biedrības ziņas
Nama pārvaldes sēdē nolēma, ka nama financiālo
stāvokli varētu uzlabot, pieprasot maksu par tualetes
lietošanu. Pagaidām lūgti pieteikties brīvprātīgi uzraugi,
kas no nama tualetes lietotājiem iekasēs naudu. Ar laiku
iekārtos automatus, un tualetes durvis atvērsies, tikai
iemetot 50 centu monētu.
***
Šogad Lieldienu brokastis
apsolījis gatavot Rīgas
restorāna „Vincents” šefpavārs Mārtiņš Rītiņš. Nesen par godu Latvijas armijas 90. gadadienai viņš
ar saviem palīgiem Latvijas kaŗavīrus Afganistānā
cienāja ar ceptu zosi. Pērn 19. oktōbrī M. Rītiņš nosvinēja 60. dzimumdienu un tagad nolēmis apceļot latviešu
namus pasaulē, lai visus iemācītu ēst lēnām.
***
Pērn pagāja 60 gadu,
kopš dibināta Dienvidkalifornijas latviešu biedrība.
Biedrības valde nolēmusi
iemūžināt biedrības piemiņu un samaksāt par zvaigzni
uz Holivudas bulvāŗa, kur
katru gadu apgrozās 10 miljoni tūristu. Zvaigzni rotās
uzraksts angļu valodā: Latvian Association of Southern California un latviešu
valodā: Dienvidkalifornijas latviešu biedrība. Visi
biedrības biedri aicināti nekavēties un iesūtīt ziedojumus.
***
Nama biedru pilnsapulcē nolēma iesniegt pilsētas
valdei lūgumu atļaut Riverside ielu nama tuvumā pārvērst par Auseklīšu bulvāri. Atļauja ir saņemta, ielu labos un ikviens, kas vēlas iemūžināt savu vārdu, aicināts
par cenu sazināties ar nama pārvaldi. Auseklīši būs arī
mirušiem izciliem nama un
biedrības darbiniekiem. Auseklīšu dizainu izstrādājusi Biruta
Magone no Sanfrancisko, būs
IVARS
vairāki varianti, katrs varēs izMIČULIS
vēlēties sev tīkamāko.Var pieteikties arī citu pavalstu tautieši.
Attēlā pa kreisi – viens no paraugiem.
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Auseklīšus izvietos gar visu nama territoriju līdz nākamai šķērsielai aiz baznīcas un uz otru pusi līdz
Newell ielai un pa to uz leju, vai pat līdz Allesandro ielai, ja būs pieteikumi. Nama pārvaldes locekļi ir pārliecināti, ka daudz tūristu ieradīsies apskatīt auseklīšus,
kuŗi ielu izdaiļos tāpat kā zvaigznes Holivudas bulvāri.
***
Losandželosas
centrā par izdevīgu
cenu pārdod attēlā
redzamo ēku. DK
latviešu biedrības
valde sēdē nolēma
lūgt Mārtiņu. Leikartu sākt pārrunas ar
ēkas pārdevēju, lai
iegādātos šo ēku
biedrībai. Nama
apakšējā stāvā paredzēts iekārtot izstāžu
zāles Erikam Jerumanim, Krisam Lūisam, Kazimiram
Laurim, Voldemāram Dārzniekam, Astrīdai Prestonei, Teodoram Lilienšteinam un citiem māksliniekiem, trešā stāvā – masāžas
salonu Inesei Zaļkalnei, fotosalonu Līgai Sviksai, birojus nekustamo īpašumu pārdevējiem M. Leikartam un
Velgai Laudurgai, spiestuvi Pēterim Brecko. Divos augšējos stāvos būs ērtas viesnīcu istabas strandējušiem
latviešiem, kuŗi bez iepriekšējas brīdināšanas braukuši
ciemos pie radiem, draugiem, paziņām, bet palikuši uz
ielas. Ēkas iegādei vajadzīgi ievērojami līdzekļi. Latviešu namā pie bāra būs ziedojumu kastīte; un ikviens bāra
lietotājs aicināts tajā iemest kādu grasi.

Draudzes Ziņas

Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies! Lūkas ev. 24,6
Akmens ir novelts! Sirds, pacelies dziesmā Slavēt to Kungu, kad Lieldienas rīts
Zaigo kā dimanti saulstaru liesmā, Zaigo un dzīvības gavilēs trīc!
Augšup uz sauli caur ledu un sniegu Laužas ik asnis pēc ziemas nakts miega.
Arturs Voitkus
DRAUDZES AMATPERSONAS
Mācītājs Dāvis Kaņeps: 1927 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039
Draudzes priekšnieka vieta ir vakanta
Kasiere Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
Dāmu kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
Dāmu kom. kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063

310-621-9572
949-443-2150
949-443-5170
310-396-5244
805-522-0185

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS
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Draudzes dzīves kalendārs aprīlī
2. aprīlī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Lielā piektdiena
4. aprīlī plkst. 9.00 Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas
Aizlūgsim par Čikāgas Ciānas draudzi (māc. Gundega Puidza)
un par Velēnas draudzi (māc. Māris Sarma);
pēc dievkalpojuma dāmu komiteja aicina uz Lieldienu brokastīm latviešu namā
11. aprīlī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Baltā svētdiena
Aizlūgsim par Čēpingas draudzi (māc. Dr. Normunds Kamergrauzis)
un par Ventspils draudzi (māc. Valters Ozoliņš)
18. aprīlī plkst. 11.00 dievkalpojums – Misericordia Domini svētdiena
Aizlūgsim par Bukskauntijas un apk. draudzi (māc. Dr. Arvīds Ziedonis un
māc. Dr. Ruta Ziedone) un par Vestienas draudzi (māc. Kaspars Eglītis);
pēc dievkalpojuma plkst. 12.15 draudzes gada pilnsapulce
25. aprīlī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Jubilate svētdiena
Aizlūgsim par Bufalo draudzi (prāv. Ivars Gaide)
un par Vērgales draudzi (māc. Ojārs Freimanis)
2. maijā plkst. 11.00 dievkalpojums – Cantate
Aizlūgsim par Bostonas Trimdas draudzi (māc. Jogita Mingina)
un par Viesītes draudzi (māc. Alvis Āboliņš)
9. maijā plkst. 11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums ar dievgaldu – Rogate
Aizlūgsim par Beļģijas draudzi (prāv. Klāvs Bēŗziņš)
un par Vietalvas Vissvētākās Jaunavas Marijas draudzi (palīgmāc. Jānis Alsiņš)

Dievkalpojumu statistika
Datums dalībnieki dievgaldnieki kollekte skolas saime caurmēra devums
piezīmes
7. feb.
29
$184.00
20
$6.34
baznīcas lejas zālē
14. feb.
22
13
$202.00
$9.18
baznīcas lejas zālē
21. feb.
25
$310.00
$12.40
baznīcas lejas zālē
28. feb.
23
21
$330.00
$14.35
baznīcas lejas zālē
Pulkv. O. Kalpaka
7. marts
35
$395.00
30
$11.29
piemiņas dievk.
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Mācītāja ievadraksts
Un tās (sievas) atrada akmeni no kapa noveltu.
Tās gāja iekšā un Tā Kunga Jēzus miesas neatrada.
Lūkas ev. 24,2-3
Lieldienās nav runa par nemirstību, bet augšāmcelšanos. Augšāmcelšanos no nāves.
Jēzus Kristus ir mūsu dzīves plašums. Jēzus Kristus ir mūsu kopības viduspunkts. Jēzus Kristus ir
pie mums līdz pat pasaules galam. Par to mēs pateicamies Lieldienās.
Dītrichs Bonhefers
Abi 20. gadsimta vācu mācītāja un teologa Dītricha
Bonhefera atzinumi lai mums atgādina Lieldienu pamatus. Abi pamatojas apliecinājumā, ka Kristus augšāmcēlās no mirušajiem. Šie tik bieži baznīcās dzirdētie vārdi:
„Es ticu ... uz miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu” zūd no mūsu apziņas, kā ūdens pazūd tuksneša
smiltīs pēc spēcīga negaisa.
Šie Lieldienu pamati nav apzināmi bez pilnīgas ticības līdzdalības Jēzus Kristus dzīves norisēs. Viņa dzīve
beidzas ar krusta nāvi. Prāts un pieredze teiks, ka ar to
visam jābeidzas. Stāstam gals. Punkts. Ar to pašu prāta
un pieredzes pieeju D. Bonhefera teiktajam būtu jāpieiet no pretējās puses. Ja krusts ir gals visam, un Jēzus
nav Dieva Dēls, tad paliek tikai dzīves šaurums, mūsu
kopības viduspunkts ir asinskārs izsūcējs un izspiedējs,
un esam pamesti līdz pasaules galam.
Nemirstība tiešām nav tas pats, kas augšāmcelšanās
no nāves. Nemirstība ir nemainīgs stāvoklis, kuram neko līdzīgu dabā nevaram parallēli atrast. Dievs mums
nepiedāvā nemainīgu stāvokli, bet kaut ko pavisam citādu, pavisam jaunu. Pretstatā idejai, ka cilvēks atrodas
neizbēgamā dzīves ciklā, kas sākas ar dzimšanu un beidzas ar miršanu, Dievs parāda spēku, kas ir lielāks un
pārāks par pašu dabu.
Nemirstība un pakļautība dabas cikliem var likt
mums aizdomāties, ka vara, kas veido dzīvi, paliek
vienaldzīga par mūsu likteņiem. Kā lai mēs to saprotam? Vai tā nav pakļautība amorālai eksistencei? Būtībā
tas var mums likties pilnīgi absurdi, bet patiešām... ja
Dievs necenšas pasniegt savai radībai palīdzīgu roku,
kam tad lai mēs līdzināmies?
Jēzus Kristus mira un augšāmcēlās. Līdz ar to sievas,
kuŗas agrā rītā pirmās bija aizgājušas uz kapu, atrada
visu, kā tas evaņģelijos aprakstīts. Viņas sagaidīja liels
pārsteigums! Pasaulei jeb sabiedrībai, kas ir nogaŗlaikojusies, nepārtraukti mēģinot pagarināt savu mūžu par
vienu olekti, taisni vajadzīgs liels pārsteigums. Pārsteigumi mūs sapurina līdz pašiem pamatiem, iepazīstina
ar jaunām varbūtībām un izglābj no vienaldzības vai
gaŗlaicības.

Dažreiz ir neiespējami ticēt jaunām varbūtībām miesīgai kopienai, kā, piemēram, draudzei vai baznīcai. Pat
dzīvai un pulsējošai miesai pienāk savs laiks mirt un
celties augšā. Draudzei nav apsolīts, ka tā būs nemirstīga. Tai ir mūžs, protams, kas var būt ilgāks par mūsu
katra mūžu, bet tā ir dzīva tikai ar savu atvērtību Dieva
padomam un prātam.
Kaut mums būtu viegli šādu stāju ieņemt un to nemainīt – nebaidoties no pārmaiņām, pārsteigumiem un
pārākiem spēkiem! Kaut mēs pārvarētu savas bailes no
nāves un posta! Kaut mēs neiegrimtu vienaldzības smiltīs! Taču to mēs pašu spēkiem nevaram un nespējam.
Tāpēc Dievs, kas mums sniedz palīdzīgu roku ar sava
Dēla starpniecību, kuŗš ir ar mums līdz pasaules galam,
katru dienu dodot mums spēku!
Vēlu, lai šogad katram no mums rodas arvien lielāks
ticības spēks uzvarēt bailes, kūtrumu un vienaldzību!
Lai no mūsu sirds noveļas katrs šķērslis, kas mūs šķiŗ
no Dieva mīlestības! Lai ar līksmu seju un gavilējot
raugāmies uz Viņu, kas mūsu dēļ ir izcietis nāves mokas un asins sviedrus!
Āmen.
Prāvests Dāvis Kaņeps

Dzimumdienas maijā
2. Artūrs Rūsis
4. Michelle Whisenand-Haapala
9. Nīls McAuliffe
10. Einārs Kalvāns
12. Rota Šmits
15. Ērika Bastjānis, Edgars Jacobson,
Ārija Zīle
17. Jānis Lejnieks
19. Ausma Blūmentāls, Guntars Šulcs
20. Egils Ozoliņš
21. Lāra Tolks
22. Dzidra Bitīte
23. Līzīte Dumpis, Viola Lācis
25. Velta Šteinbergs
28. Arnis Tolks
29. Liene Kārkliņš
30. Omula Pencis
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DIENVIDKALIFORNIJAS EV. LUT.
DRAUDZES GADA SAPULCE
18. aprīlī plkst. 12.15 (pēc dievkalpojuma)
1927 Riverside Drive (baznīcas zālē)
Darba kārta:
1. Sapulces amatpersonu izraudzīšana.
2. Iepriekšējās gada sapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana.
3. Draudzes amatpersonu ziņojumi.
4. Latviešu nama pārvaldes ziņojumi.
5. 2009. gada budžeta (padomes un dāmu komitejas)
izpildījums.
6. Revīzijas komisijas ziņojumi.
7. 2010. gada budžeta projektu apstiprināšana.
8. Draudzes amatpersonu vēlēšanas.
9. Dažādi jautājumi, ierosinājumi un priekšlikumi.
Ja izziņotajā laikā, plkst. 12.15, nebūs statūtos noteiktais kvōrums (1/6 balstiesīgu draudzes locekļu), tad
sapulce notiks stundu vēlāk. plkst. 1.15 dienā ar tādu
pašu darba gaitu, un tās dalībnieki, neatkarīgi no skaita,
būs tiesīgi lemt par visiem jautājumiem.
Piezīme: Balstiesīgs ir katrs iesvētīts draudzes loceklis, kas nokārtojis maksājumus draudzei par 2009. gadu,
kā arī 2010. gadā no jauna iestājušies locekļi.
Lūdzam draudzes locekļus piedalīties sapulcē
kuplā skaitā.
Draudzes padome
Gada sapulces dienā dāmu komiteja laipni aicina visus piedalīties ar groziņiem.

ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
K. & V. Purmalis $50
REMONTIEM
M. Caune $50, P. & B. Maldutis $500,
B. Repecka $100, I. Tīsiņš $100, E. & T. Rūsis $250
Par kafijas galdu pēc dievkalpojumiem ieņemts $106.
Ziedojumus izmantos remontiem.
ZAIGAS DIŽGALVES PIEMIŅAI (REMONTIEM)
G. & A. Ranķis
Kopā: $1,750
MĀSU DRAUDZĒM
E. Brauķis $60, I. Tīsiņš $50
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM
S. Upenieks $250
Lūdzam palīdzēt sagādāt pusdienas Neretas bērniem!
Ar $120 pietiek, lai viens bērns skolas mācību gadā būtu paēdis.
Zvanniekiem saziedots $41.
Paldies par ziedotajiem 25 centiem.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem
Pieteikumus puķu novietošanai uz
altāŗa pieņem Biruta Šulca;
viņai var zvanīt,
tālr.: 626-443-8464
vai rakstīt: birschultz@att.net

PATEICĪBA UN LŪGUMS
Mīļie draudzes locekļi, lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2010. gadu.
Draudzes nodeva: $250.00; studentiem: $ 60.00
Lūdzu norādīt: _____draudzes nodevas par 2010. gadu
___________________________________________________________
(uzvārds, vārds)

$__________

____________________________________________________________

$__________

Ziedojums draudzes vajadzībām

$__________

Ziedojums draudzes dievnama remontiem

$__________

KOPĀ
$__________
Lūdzu čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., nosūtīt draudzes kasierei:
Tamārai Rūsei
31 Laguna Woods Dr.
Laguna Niguel, CA 92677
Pateicībā, Draudzes padome
30

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut.
draudzes dāmu komiteja laipni ielūdz uz

Lieldienu brokastīm
4. aprīlī pēc dievkalpojuma,
kas sāksies plkst. 9.00
Bērni (līdz 10 gadu vecumam) varēs piedalīties
olu meklēšanas sacensībās
Dalības maksa pieaugušajiem –
par vismaz 15 dolaru ziedojumu;
līdz 16 gadu veciem jauniešiem
par brokastīm nebūs jāmaksā

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

24. aprīlī dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma kafijas galds

Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu,
tad tie tur sita krustā Viņu...
Lūkas ev. 23,33
Svarīgākais – būt cilvēkam, kas cenšas dzīvot savam
pienākumam.
Arturs Voitkus

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
31

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704
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Skaitlis aiz adresāta vārda un uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai samaksāta biedru nauda vai maksāts
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu.
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»;
S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs».

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM
Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.
Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu par 200̲ . gadu ……$ 25.00

Biedru nauda ģimenei – $40
Biedrības biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu!)
(nevajadzīgo svītrot)
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu.
Nosūtu abonēšanas maksu
par 200_ . gadu ……………$ 35.00
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu.
Nosūtu abonēšanas maksu

par 200_ . gadu ……………$ 5.00

Papildus ziedoju Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam: ...………….…............$ ____
Kopā $ ____
Uzvārds, vārds, adrese un tālrunis: ________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________

Čekus lūdzam rakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF., un nosūtīt:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041

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

