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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
11. jūnijā „Jautrais vakars namā”; nams būs atvērts no plkst. 5.00;  

vakariņas no plkst. 5.30; plkst. 7.30 filmas „Jāņu nakts” izrāde 
13. jūnijā plkst. 1.00 piemiņas sarīkojums 1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem 

19. jūnijā Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera 
11. jūlijā  plkst. 12.30 Latvijas mūziķu grupas „Sliekšņi un griesti” koncerts 

20. un 21. augustā plkst. 8.30 koncertā Hollywood Bowl piedalīsies vijolniece Baiba Skride 
DKLB informācijas tālr.: 323-663-6267; Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Losandželosas latviešu skolas 60. mācību gada 8. klases absolventi, no kreisās:  
Aurora Zemjāne, Rikijs Teteris, Lara Tolka, Aleks Berkolds 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS ir 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums 

Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  

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

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redak-
torei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Infor-
mācijas 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 

 

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

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

 

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

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

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

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagi (ASV):  www.daugavasvanagi.org 
 

Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot 
bez vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/
bezvizu/  

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 vietniece: Sandra Gulbe-Puķēna 
3460 S. Centinella AV. # 304, Los Angeles, CA 90066 
Tālr.: 310-945-6632; e-pasts: sandra.gulbe@yahoo.com 
DK LB valdes locekļi:   
Jānis Daugavietis, Rūdolfs Hofmanis (biedrzinis), Tamāra 
Kalniņa (kasiere), Valdis Ķeris, Imants Leitis, Nora 
Mičule,  Astra Moora (sekretāre), Nonita Priedīte 
(informātore angļu valodā), Jānis Rutmanis, Valdis Pav-
lovskis, Aldis Rauda, Dace Taube (biedrības pārstāve lat-
viešu nama valdē), Jānis Taube, Pegija Taube, Vija Vīk-
sne, 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 

LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI 
 

Atbalstot latviešu namu, no-
sūtu Nama kluba biedru nau-
du par 2010. gadu ....$50.00 
 
Nosūtu ziedojumu nama 

uzturēšanai       $..........  

                 Kopā: $..........  

Uzvārds, vārds, 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 
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Ir liels gandarījums, ka uz tuvējo Sanfrancisko gribēja 
un spēja aizbraukt tik daudzi šejienieši. Tiesa, sākumā 
šķita, ka esam nokļuvuši Čikāgā, jo pārsteidza vēju pil-
sētai raksturīgās brāzmas. ALAs kongress bija kā trešās 
Lieldienas vai Ziemsvētki. Turklāt kongress notika zīmī-
gā vietā un laikā – pirms 20 gadiem Sanfrancisko ALAs 
39. kongresa delegāti ar lielu nepacietību gaidīja  Augst-
ākās padomes deputātu balsojumu – būs vai nebūs neat-
karīga Latvija. Par šiem vēsturiskajiem brīžiem pastāstī-
ja to  aculiecinieks Valdis Pavlovskis, atceroties to dienu 
gaisotni – nepacietību, satraukumu, sajūsmu un gavilēm, 
kādas sacēlās pēc priecīgās ziņas, ka Latvijas neatkarība 
ir atjaunota, un pēc tam šampanietis plūdis straumēm…   

Šogad atkal atrodamies uz vēsturisku notikumu sliek-
šņa – 2. oktōbrī notiks 10. Saeimas vēlēšanas, kuŗās iz-
šķirsies Latvijas turpmākā virzība. Mūsu dzimtenē pēc 
20 neatkarības gadiem nebūt nav tā, kā cerēja ārzemju 
latvieši, vairāk nekā pusgadsimtu cīnoties par neatkarī-
bas atjaunošanu.  

 Varbūt derētu salīdzināt Latvijas attīstību pirmās un 
otrās neatkarības 20 gados un izpētīt, kādas kļūdas pie-
ļautas, kāpēc sagrauta tautsaimniecība un līdz ar to mil-
zīgs bezdarbs un emigrācija, kāpēc netiek maksāti no-
dokļi atbilstīgi ienākumiem, ko darīt, lai uzlabotu veselī-
bas aprūpi, izglītības sistēmu, novērstu iedzīvotāju aiz-
plūšanu uz ārzemēm, enerģētisko atkarību no Krievijas, 
krievu valodas ietekmes pieaugumu, uzticības trūkumu 
valdībai.  

Kongresā piedalījās  un uzrunu teica PBLA valdes 
priekšsēdis Mārtiņš Sausiņš, ASV Daugavas Vanagu 
apvienības valdes priekšsēdis Zigurds Rīders, Nacionā-
lās apvienības Kanadā valdes priekšsēdis Andris Ķeste-
ris, Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs. Viņi 
aicināja visus ārzemju latviešus būt vairāk aktīviem, iz-
ņemt Latvijas pavalstnieka pasi vai to atjaunot, noteikti 
piedalīties 10. Saeimas vēlēšanās, jo svarīga ir katra 
balss un arī nebalsošana nozīmē balsošanu, pretējā gadī-
jumā lielāka iespēja uzvaru gūt ļaunuma partijām.  

Amerikas latviešu apvienības 59. kongresā Sanfrancisko 

Foto: Astra Moora 
ALAs 59. kongresā piedalījās divpadsmit Dienvidkalifornijas latviešu, priekšā no kreisās:  

Valdis Pavlovskis, Dace Pavlovska, Kaija Dankere, Tālis Valdis, Ivars Mičulis, Maruta Ratermane,  
Vija Turjāne, Filips Andersons, aizmugurē: Aleksis Dankers, Mārtiņš Andersons, Imants Leitis 
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Amerikas latviešu jaunatnes apvienības valdes priekš-
sēdis Markus Apelis savā uzrunā 30. aprīlī pusdienu lai-
kā dedzīgi apliecināja, ka netrūkst jauniešu, kuŗi vēlas 
un var daudz darīt latviešu sabiedrībā un atsevišķu orga-
nizāciju darbā, viņi ir jāaicina un jāiesaista.  

ALAs valde nolēma dibināt jaunu – Jauniešu un jaun-
iebraucēju biedru nozari,  un kongresā par tās vadītāju 
ievēlēja Kaiju Dankeri. Līdz šim viņa bija ALAs valdes 
sekretāre. 

Latvijas universitātes profesore, literātūrzinātniece, 
folkloriste un Saeimas deputāte Janīna Kursīte-Pakule 
pēc svinīgā banketa 30. aprīļa vakarā  lasīja  referātu  par 
latviešu valodu, tās attīstību  un pārmaiņām. Viņa bija 
atvedusi un parādīja divas dokumentārfilmas – nejauši 
atrastas deviņus gadus veca zēna kaŗā sagrautās Vecrī-
gas fotografijas un par ceļojumu uz Timofejevkas sādžu  
Sibirijā, kur vecākās paaudzes iedzīvotāji vēl runā latga-
liešu izloksnē.  

Kongresā runu 1. maijā pusdienu laikā teica Latvijas 
universitātes docents, sociālo un polītisko zinātņu dok-
tors Ivars Ījabs. Viņš raksturoja  polītiski ekonomisko 
stāvokli valstī, iepriekšējo valdību galvenās kļūdas un 
nedaudz pastāstīja par partijām, kuŗas piedalīsies 10. 
Saeimas vēlēšanās un to izredzēm.  

Savukārt Vēlēšanu reformas biedrības (VĒL) priekš-
sēdis Valdis Liepiņš runāja par biedrības galveno mērķi 
– mainīt vēlēšanu sistēmu, palielinot vēlēšanu apgabalu 
skaitu, panākt, lai iedzīvotāji būtu labāk informēti par 
Saeimas deputātiem, savukārt deputāti labāk iepazītu 
iedzīvotāju vēlmes un prasības.   

ALAs kongresa pirmā un pēdējā dienā svētbrīdi vadī-
ja Ziemeļkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes mācītājs 
Kārlis Žols. Viņš aicināja apzināties, ka Amerikas lat-
viešu sabiedrība mainās, ir daudz jauniebraucēju, un 
mums pašiem jāizvēlas, kā veidosim savu nākotni, būda-
mi pretimnākoši, ieinteresēti vai noraidīgi. No šīs attiek-
smes atkarīga ASV latviešu nākotne – beigas vai jauns 
sākums.  

Kongresa prezidijā par kongresa vicepriekšsēdi ievē-
lēja Viju Turjāni, par vienu no sekretāriem Mārtiņu An-
dersonu. Mārtiņš strādā Ziemeļkalifornijā, dejo turienes 
tautasdeju kopā „Ritenītis”, bet bieži brauc uz Losandže-
losu apciemot māti Andu Andersoni un tad noteikti at-
nāk uz latviešu namu, piedalās „Pērkonīša” mēģinājumā. 

 ALAs kongresā piedalījās arī Dāvis Bolšteins, kas 
ilgāku laiku dzīvoja Losandželosā, un tikai nesen atkal 
pārcēlās uz otru krastu. Aleksis Dankers parādīja frag-
mentus no filmas Spoken: The Latvian Living History 
Project, kuŗas veidošanā piedalās arī Nikolas Bārs, un 
aicināja iesūtīt intervijas, lai ar tām varētu papildināt fil-
mu un ievietot You Tube.  

Kongresa beigās kā parasti notika balle, kuŗā iepazīstinā-
ja ar jauno valdi. Ballē deju mūziku atskaņoja Tālis Val-
dis, viņš arī bija sagatavojis īpašu programmu – Jāņa 
Jaunsudrabiņa eseju lasījumus papildināja paša dziedātas 
dziesmas. Vairākas dziesmas nodziedāja Ivars Mičulis, 
Valdim spēlējot pavadījumu. 

Viens no svarīgākajiem ALAs valdes locekļiem nāka-
majā darbības gadā būs jaunievēlētais Biedru un Līdzek-
ļu nozares vadītājs Andris Ramāns. Viņš dzīvo Sa-
nfrancisko, tātad viegli sasniedzams. Atbalstīsim viņu un 
palīdzēsim viņam!  

ALAs mērķis līdz 60. kongresam – 6000 biedru. Aici-
nāsim savus draugus, paziņas, radus kļūt par ALs gada,  
mūža, zelta vai dzintara biedru. Gada biedru nauda ne-
maz nav augsta.  

ALA dibināta pirms 60 gadiem, tās valdes locekļi ir 
Amerikas latviešu pārstāvji gan Amerikā, gan Latvijā. 
Visi Amerikas latvieši aicināti nākt pulkā un talkā. 
ALAs valdes priekšsēdis Juris Mežinskis vienmēr apgal-
vo: „ALA dara daudz!”, un tie nebūt nav tikai vārdi. 

 Plašu ALAs 59. kongresa norises aprakstu var izlasīt 
laikraksta „Laiks”  19. un 20. numurā. 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšniekam jauna vietniece 
DK Latviešu biedrības valdes sēdē 14. aprīlī tika sa-

dalīti amati, un  priekšsēža  Ivara Mičuļa vietnieces pie-
nākumus uzņēmās  Sandra  Gulbe Puķēna (Poukens).   

Sandra Gulbe  dzimusi Ventspilī, vidusskolā gājusi 
Talsos, tur vēl joprojām dzīvo viņas vecāki. Jau pamat-
skolā viņa rīkojusi ballītes. Citi uz tām nāca atpūsties, 
bet Sandrai tas bija darbs, jo uz skolu vajadzēja stiept 
kasešu atskaņotāju, skaņulentes, dažādas rotaļām nepie-
ciešamus priekšmetus. Klases audzinātāja vidusskolā 
bija arī Talsu rajona kultūras sarīkojumu organizātore, 
viņa aicināja Sandru vadīt dažādus lielākus un mazākus 
kultūras sarīkojumus. Viņa kļuva gan par klases, gan 
skolas kultūras dzīves organizētāju.  

Sandra Gulbe ieguvusi starptautisko tiesību zinātņu 
bakalaura gradu institūtā RIMPAK Livonija un maģistra 
gradu uzņēmējdarbības vadībā augstskolā Turība. 

Viņa strādājusi par angļu valodas skolotāju, par juristi 
alkohola vairumtirdzniecības kompanijā, 11 gadu akciju 
sabiedrībā Latvijas Gāze, kur bija pārdošanas departa-
menta galvenā inženiere. Sandra atzīst, ka ir apsēsta ar 
darbu, viņai patīk techniski projekti, cilvēku drūzma ap-
kārt, viņa ilgojas pēc bijušajiem kollēgām. Uz vientuļas 
salas dzīvot viņa noteikti negribētu. 

Sandra sadarbojusies ar klientiem, kuŗi savos rūpnie-
ciskos un komerciālos uzņēmumos vēlējās izmantot da-
basgāzi. Viņa vadīja nodaļu, kas būvēja daļu  Rīgas un 
Zemgales reģiona gāzesvadu jauniem individuāliem da-
basgāzes patērētājiem.   

Dzīve apmetusi kūleni, kad Sandra uzzināja, ka gaida 
mazo Henriju. Vienlaikus prieks, bet arī bažas par pār-
maiņām, galvenais – kā varēs dzīvot bez darba? Viņa 
prātojusi, ka varētu turpināt darbu uzņēmumā Latvijas 
Gāze, sežōt mājās pie datora, taču kollēgas un priekšnie-
cība tādu priekšlikumu noraidīja un ieteica mierīgi bau-
dīt bērniņa gaidīšanas priekus.  

Latvijā valsts maksā bērna kopšanas pabalstu, līdz 
bērns sasniedzis gada vecumu, bet amats darbavietai jā-
saglabā, līdz bērns sasniedzis pusotra gada vecumu. Šo 
atvaļinājumu Sandra izmantoja, lai kopā ar dēliņu apcie-
motu radus Losandželosā, kuŗus nebija satikusi 15 gadu. 
Losandželosā viņa pavadīju gandrīz  gadu, taču pat nezi-
nāja, ka te ir latviešu nams. Pāris mēnešu pirms atgrieša-
nās Latvijā Sandra nejauši satikusi divas latviešu meite-
nes, kuŗas palīdzēja iedzīvoties Amerikā, parādīja to no 
citas puses un pirmo reizi aizveda uz latviešu namu. Tie-
ši tur viņa iepazinās ar Vadimu, tātad latviešu namam 
viņas dzīvē vienmēr būs īpaša nozīme. 

Atgriezusies Latvijā, Sandra atkal sāka strādāt, bet 
nekas vairs nebijis kā agrāk. Pēc trim mēnešiem viņa 

radiem, draugiem un kollēgām par pārsteigumu pameta 
darbu, atstāja visu un pārcēlās uz Ameriku, lai sāktu 
jaunu dzīvi kopā ar Vadimu.  

Varam būt priecīgi, ka esam ieguvuši jaunu, darbīgu, 
dzīvespriecīgu priekšnieka vietnieci. Sandra ir cilvēks, 
kas ķeŗas pie darba, neprasot, kas viņai par to būs. Tie, 
kuŗi bieži nāk uz namu, pie tā pieraduši un daudz ko ne-
pamana. Taču cilvēks no malas tūlīt pamana nekārtību. 
Sandra tūlīt patīrīja priekštelpu, kur veselu mūžību karā-
jās dažādas drēbes  ar pievienotu zīmīti Free, tās novāca, 
izmeta vecos pakaŗamos, kuŗi katrs bija savādāks, un 
atveda no mājas jaunus un vienādus. Viņa nomainīja ve-
co televīzijas aparātu pie bāra pret jaunu, kā arī atveda 
jaunu ledusskapi nama mazai virtuvei, jo vecais bija ne-
glābjami sabojājies. Tie nav sīkumi. 

Sandrai ir idejas, kā uzlabot darbu skolā, namā, bied-
rībā. Sandras dēls Henrijs latviešu namā apmeklē  bērnu-
dārzu. 

Pārējo valdes locekļu amati: sekretāre – Astra Moora;  
kasiere – Tamāra Kalniņa; kasieŗa palīgs – Jānis Taube 
vecākais; biedrzinis un bibliotēkas pārzinis – Rūdis Hof-
manis; ārējās informācijas vadītājs – Valdis Pavlovskis; 
sarīkojumu organizātori – Valdis Ķeris, Imants Leitis, 
Vilis Zaķis; saimniecības pārzines – Dace Taube un Pe-
gija Kalniņa; sporta dzīves vadītājs – Jānis Daugavietis;  
reklāmas – Aldis Rauda; jauniešu nozares vadītāja – Vi-
ja Vīksne; latviešu skolas pārstāve – Nora Mičule; filmu 
izrāžu rīkotājs – Jānis Rutmanis.  

Biedrības valdes sēdē  12. maijā nolēma rīkot  biedr-
ības 60 gadu jubileju 16. oktōbrī, aicinot tajā piedalīties 
koŗus, deju kopas, citas organizācijas. Biedrība arī būs 
atbildīga par Saeimas vēlēšanu norisi namā  2. oktōbrī. 

Sandra ar dēlu Henriju un vīru Vadimu,  
sagaidot  2010. gadu savās mājās 
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Latvijas pasi atjaunot vai izņemt 
būs daudz vieglāk  

Latvijas vēstniecība ASV aicina 
pieteikties latviešus, kuŗi vēlas iz-
ņemt vai atjaunot Latvijas pavalst-
nieka pasi. Iecerēts, ka šovasar, LR 
Ārlietu ministrijas un Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) darbinieki apbraukās lat-
viešu centrus ar pārvietojamo pasu 
darbstaciju, lai iegūtu personas bi-
ometriskos datus – digitālo sejas 
attēlu un pirkstu nospiedumus. 
Losandželosā viņi ierastos jūnija 
otrā pusē vai jūlija sākumā. Pases izgatavos Latvijā un 
atsūtīs apmēram pēc diviem mēnešiem. Projekta īsteno-
šana būs atkarīga no tam atvēlētajiem līdzekļiem un LR 
pavalstnieku intereses. Tāpēc visiem, kuŗi vēlas  izman-
tot piedāvāto iespēju, līdz 15. jūnijam uz Latvijas vēst-
niecību ASV jānosūta ziņas, norādot:  1. vārds, uzvārds; 
2. personas kōds; 3. augums (centimetros); 4. vai tautību 
vēlas ierakstīt pasē (jā/nē); 5. ja vēlas pasē ierakstīt ziņas 
par nepilngadīgu bērnu – bērna uzvārds, vārds un perso-
nas kōds (vai dzimšanas datums); 6. ja vēlas pasē ierak-
stīt uzvārda vēsturisko vai orīģinālformu, tad jānorāda 
uzvārda vēsturiskā vai orīģinālforma un dokuments, no 
kuŗa ierakstāmas šīs ziņas (piemēram, laulības vai dzim-
šanas apliecība); 7. pilsēta, kuŗā tiks iesniegti dokumenti 
pases maiņai. 

Jāunorāda arī tālruņa numurs vai e-pasta adrese, lai 
neskaidrību gadījumā varētu sazināties. Pieteikums jāsū-
ta pa pastu vai pa e-pastu. Pieteikumus pasei var iesniegt 
gan tie, kuŗiem beidzies pases derīguma termiņš, gan tie, 
kuŗiem Latvijas pase nekad nav bijusi, bet ir personas 
kōds (ja tas aizmirsies vai dokuments par personas kōda 
piešķiršanu nozudis, vēstniecība var palīdzēt šos datus 
noskaidrot). Vecākiem, kuŗi vēlas pasi izņemt bērnam, 
kam nav personas kōda, bet ir tiesības uz Latvijas pa-
valstniecību, jāsazinās ar vēstniecību, lai bērnu reģistrētu 
kā Latvijas pavalstnieku. 

Vecā parauga LR pilsoņu beztermiņa pases, kā arī tās, 
kuŗu derīguma termiņš ir 50 gadi, būs derīgas, balsojot 
Saeimas vēlēšanās, kaut arī nav derīgas ceļošanai.  

Jauno pasu saņēmējiem ir iespēja vienlaikus ar pases 
pieteikumu iesniegt arī iesniegumu balsošanai pa pastu 
10. Saeimas vēlēšanās.  

ASV vēstniecības adrese: 
Embassy of Latvia      
2306 Massachusetts Ave., NW    
Washington, DC 20008     

 Par 10. Saeimas vēlēšanām 
Š. g. 2. oktōbrī Latvijā notiks 10. Saeimas vēlēšanas. 

Balsot vēlēšanās var Latvijas pavalstnieki, kuŗi vēlēšanu 
dienā  sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem ir derīga 
Latvijas pavalstnieka pase. LR pavalstniekiem ASV ir 
divas iespējas, kā balsot 10. Saeimas vēlēšanās:  

1) vēlēšanu dienā, 2. oktōbrī, personīgi balsot kādā no 
ārvalstīs vai Latvijā izveidotiem vēlēšanu iecirkņiem; 
iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz 8.00 vakarā. 

2) balsot pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas vēst-
niecībā ASV, Vašingtonā. 

Losandželosā 10. Saeimas vēlēšanu dienā varēs bal-
sot iecirknī latviešu namā. Vēlēšanu iecirkņi būs arī ci-
tos lielākos latviešu centros ASV.  

Pieteikties balsošanai pa pastu iespējams, nosūtot ie-
sniegumu uz Latvijas vēstniecību ASV (2306 Massachu-
setts Ave., N.W., Washington, DC 20008).  Balsošanai 
pa pastu jāpiesakās līdz 10. septembrim, uzrādot derīgu 
Latvijas pavalstnieka pasi un aizpildot iesniegumu. Ie-
sniegumā jānorāda: 1. Vārds, uzvārds; 2. Personas kōds; 
3. Dzīvesvietas adrese; 4. Adrese ASV, uz kuŗu nosūtā-
mi vēlēšanu materiāli.  

Iesnieguma veidlapa atrodama Latvijas vēstniecības 
mājaslapā: www.latvia-usa.org). Iesniegumu atļauts 
rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai datorrakstā. 

Saņemot iesniegumu, vēstniecības darbinieks reģis-
trēs vēlētāju balsotāju sarakstā, iespiedīs pasē spiedogu 
par dalību 10. Saeimas vēlēšanās un izsniegs izziņu, ka 
vēlētājs ir reģistrēts balsošanai pa pastu.  

Vēlētāja iesniegumu un pasi vēstniecībā var nogādāt 
arī starpnieks, piemēram, kāda uzticamības persona vai 
pasta kurjērs (UPS, DHL, FedEx), taču vēlētājam pašam 
jāapmaksā pasta kurjēra pakalpojumi pases un izziņas 
nosūtīšanai atpakaļ. Vēstniecība neuzņemas atbildību 
par pasta kurjēra pakalpojumu kvalitāti.  

Lūgums ievērot – tie, kuŗi pieteiksies balsot pa pastu, 
nevarēs vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirknī.  

Līdz 10. septembrim vēlētājam ir tiesības mainīt adre-
si, uz kuŗu saņemt vēlēšanu materiālus, taču par šo vēlmi 
jāpaziņo vēstniecībai līdz 10. septembrim. No vēstniecī-
bas  vēlēšanu materiālus uz vēlētāja iesniegumā norādīto 
adresi izsūtīs laikā no 2010. gada 10. līdz 17. septem-
brim. 

Latvijas vēstniecības Konsulārās nodaļas tālr.: 202-
328-2840, e-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv   

Konsulārās nodaļas darba laiks: pirmdienās no plkst. 
2.00 līdz 4.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 
plkst. 10.00 līdz 12.00. 

Informācija par 10.Saeimas vēlēšanām ir Latvijas 
Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā: www.cvk.lv 
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Kopš 15 gadu vecuma esmu strādājusi par skolotāju 
latviešu skolā vai svētdienas skolā  baznīcā, darbojusies 
Amerikas latviešu jaunatnes apvienības valdē, Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrības valdē. ALAs Kultūras no-
zares vadītāja rīkoja meistarklases latviešu jauniešiem, 
kuŗiem interese strādāt latviešu sabiedrībā, un tūlīt sa-
pratu, ka gribu tajās piedalīties. Tieši ap to laiku manā 
darbavietā paziņoja, ka tuvākajās dienās 20% darbinieku 
atlaidīs. Izdomāju, ka jāpagaida, kamēr uzzinu, vai man 
būs vai nebūs darbs, pirms piesakos braukt uz Vašingto-
nu. Laimīgā kārtā mani no darba neatlaida, un Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrība arī piešķīra ceļa naudu!  

Meistarklases notika Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 
27. maijā. Ierados Vašingtonā agri no rīta un tūlīt devos 
uz Latvijas vēstniecību. Tur satiku ALAs Kultūras noza-
res vadītāju, meistarklasu rīkotāju Ivetu Felzenbergu no 
Sietlas. Šī bija pirmā reize, kad man bija iespēja apskatīt 
vēstniecības jaunās telpas. Tās ir ļoti skaistas. Interesanti 
arī, ka šī ir vienīgā ēka tajā rajona ar Kalifornijas stila 
architektūru. Varētu teikt, ka jutos kā mājās. Tikmēr sa-
radās jaunieši no citām ASV pavalstīm, Kanadas un pat 
no Latvijas, kopumā apmēram 20. No Losandželosas vēl 
bija ALAs sekretāre Kaija Dankere. No Latvijas bija at-
braucis Indulis Bērziņš, www.latviesi.com dibinātājs. 
Jāteic, ka nebija neviena jaunieša, kas jau aktīvi nepie-
dalītos  latviešu sabiedrībā. Lielākoties ar visiem pēdējos 
gados biju kopā darbojusies. Tāpēc žēl, ka neieradās ne-
viens vēl nepazīts jaunietis.  

Vispirms Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildego-
vičs teica uzrunu un parādīja filmu par laiku, kad pa-
domju kaŗaspēks atstāja Latvijas territoriju. Īsu uzrunu 
teica ALAs priekšsēdis Juris Mežinskis, ALAs Kultūras 
nozares vadītāja Iveta Felzenberga un ALJAs valdes 
priekšsēdis Markus Apelis. Tad sākās ļoti iespaidīga 
programmas daļa.. Daiļamatniecei Līlijai Klucei palika 
100 gadu, un programmas vadītāji bija sagatavojoši ļoti 
skaistu apsveikumu, kuŗā stāstīts par viņas ieguldījumu 
latviešu mākslā ASV un par viņas mājām Latvijā. Līlijas 
Kluces vāzes un svečturi ir gandrīz visās Austrumkrasta 
latviešu mājās. Mani ļoti iespaidoja, ka viņa visu mūžu 
darījusi, ko tik ļoti mīlējusi, un sabiedrība to  novērtē-
jusi. Latvijas prezidents Valdis Zatlers arī bija atsūtījis 
apsveikuma vēstuli. Svinīgo brīdi beidza ar dziesmu 
„Tautiešami apsolīju”. Kamēr citi dziedāja, jaunieši ar 
Kluces kundzi dejoja. Viņa arī mūs uzrunāja,  visiem 
iesakot: „Meklējiet, meklējiet, un jūs atradīsit!” 

Katrs dalībnieks bija lūgts sagatavot rakstu „Es un 
Latvija” un īsumā par to pastāstīt. Es stāstīju, ka Latvijā 
ir visgaršīgākie tomāti. Pirms diviem gadiem, kad biju ar 
vīru Latvijā,  nopirkām Latvijas tomātu sēklas, jo 

gribējām uzzināt,  vai tomāti garšos tāpat, ja mēs tos 
audzēsim ASV. Iestādījām un tiešām – tie ir ļoti gardi, 
tikpat garšīgi kā Latvijā! No pēdējās tomātu ražas sa-
vācām sēklas, un nākamās paaudzes tomāti ir tikpat 
garšīgi. Tagad mums jau aug trešās paaudzes tomāti, 
kuŗi savu garšu nav mainījuši. Tāpat ir ar latviešiem 
ASV. Līdz ar katru paaudzi varam izaudzināt tikpat la-
bus latviešus, ja vien saglabājam sēklas un saknes. 

Pēc dalībnieku iepazīšanās katrs varēja mazliet 
pastāstīt, kādi viņam ir mērķi latviešu sabiedrības 
turpmākā veidošanā. Atbildes bija ļoti interesantas un 
dažādas. Bija ieteikums dažās pilsētās organizācijas 
apvienot, jo vieni un tie paši darbinieki ir vairākās 
valdēs, kuŗu mērķi līdzīgi. Citus uztrauca, ka viņiem 
neļauj būt vietējo organizāciju valdē.  

Pārsteidza hokejista Artūra Irbes uzruna „Kā savaldīt 
ripu”. Viņš reti  piedalās šādos sarīkojumos, jo ir ļoti 
aizņemts un bieži pēdējā brīdī uzzina, vai būs brīvs 
laiks. Viņš stāstīja, kā izvēlas līgumus, kuŗus pieņemt, 
par latvisku bērnu audzināšanu, arī, kāpēc Latvijā šobrīd 
daudziem klājas grūti.Viņš ir  ļoti interesants un 
iespaidīgs runātājs!  

„Ziemeļkalifornijas Apskata” redaktore Biruta Mago-
ne aicināja jauniešus izmantot iespēju un iesūtīt rakstus 
t. s. „mazai presei” 

Aivars Osvalds stāstīja par 2x2 nometni, tās mērķiem 
un aicināja piedalīties nākamā nometnē no 26. līdz 31. 
decembrim Malibu, Kalifornijā.  

Režisorei Dacei Micānei-Zālītei, šķiet, ir burvju 
vārdi, viņa prot panākt, ka visi atraisās. Viņa vadīja 
Līlijas Kluces apsveikuma programmu un  stāstīja par 
latviešu kāzām un tradicijām. 

Nodarbību beigās sadalījāmies mazākās grupās un 

ALAs rīkotās meistarklases Latvijas vēstniecībā Vašingtonā 

Vija Vīksne un Artūrs Irbe 
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ALAs mājaslapā  www.alausa.org  
atrodamas ziņas par ALAs apgāda jaunajām  

grāmatām, var apskatīt grāmatas vāku, uzzināt, cik  
eksemplāru krājumā.  

dalījāmies iespaidos par meistarklasēm.  
Rietumkrasta pārstāvju atbildes uz jautājumiem 
Ko jūs iemācījāties/ieguvāt? 
Mēs visi esam latvieši, nevis jaunie vai vecie, 

Amerikas latvieši vai latvieši no Latvijas. 
Izdomājiet vienu mērķi, ko paveikt līdz gada bei-

gām. 
Gribu pārveidot savu latviešu organizāciju; gribu uz-

labot informācijas apmaiņu. 
Kādai nākotnē vajadzētu būt latviešu sabiedrībai?  

Izdomājiet pāris kopīgu mērķu – kā mēs varam sa-
darboties un atbalstīt cits citu un miniet konkrētu 
datumu, līdz kuŗam tos vajadzētu paveikt. 

Uzlabosim savstarpējo komunikāciju un starp organi-
zācijām; darīt, negaidot kad mums lūgs; iesaistīsim jau-
nus cilvēkus; lūgsim cits citam palīdzību un atbalstīsim 
cits citu (organizācijās financiāli). 

Lūdzu novērtējiet šīs meistarklases – kas patika/
nepatika? 

Labs sākums;  vairāk laika vajadzētu atvēlēt 
runātājiem/pārrunām; derētu rīkot biežāk, citās pilsētās; 
meistarklases jāreklāmē agrāk, vairākos portālos, un kā 
var saņemt atbalstu; vajadzētu specifiskāku tematu; būtu 
lietderīgi Losandželosā kādā nedēļas nogalē rīkot šādas 
meistarklases un aicināt visus jauniešus, kuŗiem ir inte-
rese uzzināt vairāk par vietējām organizācijām, kādas 
iespējas tajās darboties, gūt ieteikumus turpmākai darbī-
bai. Manuprāt, būtu  nepieciešams no sākuma nodrošināt 
potenciālo dalībnieku skaitu. Ja kādam ir interese palī-
dzēt un rīkot šādu programmu mūsu latviešu namā, aici-
nu rakstīt man: vija@rauda.net  

Pateicos Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai par 
stipendiju un iespēju aizbraukt uz Vašingtonu piedalīties 
ALAs rīkotajās meistarklasēs! 

Vija Vīksne 

Poļu tautas traģēdija  
Polijas prezidents un citas valsts amatpersonas 10. ap-

rīlī no Vašavas brauca uz Smoļensku, lai piedalītos 
pirms 70 gadiem Katiņā nogalināto 20 000 poļu virsnie-
ku piemiņas godināšanā. Notika avarija, lidmašīna nogā-
zās, bojā gāja Polijas valsts prezidents Lehs Kačinskis, 
viņa dzīvesbiedre un 94 viņu pavadoņi, tostarp 10 valdī-
bas vecāko ierēdņu, 18 parlamenta locekļu, 10 garīdz-
nieku, 7 generāļi, 18 Katiņas upuŗu  piederīgo.  

Losandželosā 18. aprīlī Romas katoļu Dievmātes eņ-
ģeļu karalienes katedrālē (Our Lady Queen of Angels 
Cathedral) notika sēru mise, ko vadīja kardināls Rodžers 
Mahonijs. Poļu izcelsmes dievlūdzēji pildīja katedrāli, 
kuŗā ir 4000 sēdvietu, ieradās skauti, gaidas, Otrā pasau-
les kaŗa poļu veterāni, pagrīdes cīnītāji un vietējo orga-
nizāciju pārstāvji. Citu valstu diplomātisko dienestu un 
Losandželosas pilsētas valdes pārstāvji izteica līdzjutību 
Polijas ģenerālkonsulei Joannai Kozinskai-Frybes. Sēru 
dievkalpojumā piedalījās Īrijas, Rumānijas, Igaunijas un 
Vācijas diplomāti. Bijušais Latvijas goda konsuls Kali-
fornijā Aivars Jerumanis izteica līdzjutību Polijas ģene-
rālkonsulam no Kalifornijas latviešiem.  

Pēc dievkalpojuma sarunās varēja just, ka laiks nebūt 
tik ātri nedziedē visas brūces. Poļu tautas vecās rētas vēl 
nav sadzijušas,  kad sāk asiņot jauns briesmīgs ievaino-
jums...  Daudzi poļi domā,  ka notikusi kārtējā slepkavī-
ba!                                            

 Aivars Jerumanis 

Pie katedrāles bija  novietota plāksne ar visu  
katrastrofā bojāgājušo fotoattēliem 

Uz Jāņu svinībām ar autobusu? 
Līgotājus, kuŗi vēlētos 19. jūnijā ar īrētu autobusu 

no latviešu nama braukt uz Jāņu svinībām pie  
Baltakmeņu ezera, lūdz pieteikties, zvanot Pegijai 

Taubei, tālr.: 310-908-6993. Autobusu īrēt izdevīgi ir 
vienīgi tad, ja piesakās 7-10 personas. Braukt gribē-
tājiem ieteicams arī laikus sazināties ar citiem latvie-

šiem, jo vienmēr kāds kādu var paņemt līdzi. 
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Uz dzimteni, uz mājām 
Kad cilvēks dodas ekskursijā, ceļasomu sakārto pus-

stundas laikā. Kā tikt galā ar darbiem, kad pārvākšanās 
notiek uz mūžu? Protams, Jānim Dambītim par to bija 
ilgi un nopietni jādomā. Precīzs un punktuāls  cilvēks 
būdams, viņš visu ne tikai kārtīgi apdomā, bet arī  apsē-
žas pie rakstāmgalda un iegrāmato. Īpaša mapīte iekārto-
ta arī pārvākšanās dokumentiem, uz tās rakstīts: „Uz 
dzimteni, uz mājām”. Sirmais kungs atzīst – bez palī-
giem atgriešanās dzimtenē nebūtu nemaz iespējama. 
Losandželosas latviešu  kopienas ļaudīm labi pazīstamas 
dāmas, bez kuŗu atbalsta Jānis Dambītis šodien diez vai 
sēdētu Latvijas saulītē: Maija Lejiņa un Tamāra Kalniņa 
ar meitu Ilzi. Viņas izceļas ar enerģiju un izdomu: ja ko 
uzņemsies, tad darīs to no sirds un galvenais – īstenos 
līdz galam! Ir zināms, ka lieliem darbiem gatavojoties, 
allaž pietrūkst paša dārgākā – laika. Uz Ameriku mantas 
saiņot devās arī Maijas vīrs Ziedonis Lejiņš, lai čaklo 
palīgu būtu vairāk. Jānis Dambītis sūtot sveicienus no 
Rīgas, atzīst, ka laika trūkuma dēļ neesot pat sarīkojis 
atvadu vakaru  Kalifornijas draugiem, latviešiem, ar ku-
ŗiem kopā gaŗajos trimdas gados sarasts. Viņš lūdz pa-
tekties allaž atsaucīgajai Dziesmai Teterei. 

„Lasu ar palielinātāju, klausos ar pastiprinātāju, stai-
gāju ar vokeri vai turoties pie ratiņiem,” tā savu ikdienu 
raksturo sirmais kungs. Latvija savu dēlu sagaidīja ar 
pavēsu laiku, ap Dambīšu jauno un plašo namu  aprīļa 
beigās staigāja tikai ziemeļu vēji, bet nu jau saimnieks  
ar viesiem droši var doties uz terases un vērot, kā mostas 
daba, kādi koki un stādi saplaukst paša un kaimiņu dār-
zos. Pārdaugava ir lieliska dzīvesvieta ikvienam, jaunais 
nams patīk arī Jāņa Dambīšu radiem, kuŗi kuplā pulkā 
sveic sirmo tēvoci ar atgriešanos dzimtenē! 

Jau pirmajās pāris nedēļās Maija ar vīru Ziedoni pa-
spējuši  Jāni Dambīti divreiz izvizināt uz dzimtās  Ces-
vaines pusi. Tur jaunībā tik daudz staigāts, tur satikta 
sieviņa Velta, ar kuŗu kopā nodzīvoti 66 gadi. Nu Velti-
ņas vairs nav, par viņu runājot, vīram acīs allaž sariešas 
asaras. Taču dzimtai netrūkst  laimīgu ziņu – atjaunota-
jos Muižkrieviņos vasarā kāzas svinēs Maijas dēls Dai-
nis Lejiņš, kas arī kādu laiku pamēģināja saulainās Kali-
fornijas maizi, bet pret to savu Latviju, draugus un studi-
ju biedrus nemainīja.  

Par Dambīšu un Bieziņu dzimtas likteņgaitām varēja 
izlasīt 2007. gada maija biļetenā un laikrakstā „Laiks”, 
un Jānis pārdzīvo tikai vienu – aprakstā abi ar sievu Vel-
tu toreiz aizmirsuši pieminēt sirsnīgo Veltas māsīcu Mir-
dzu Ūdri (dz. Ratniece), kuŗas vecāki Latvijas pirmskaŗa 
laikā Bīriņos bijuši ļoti iecienīti skolotāji. Veltas tēva 
māsas meita arī ir no šīs plašās un darbīgās dzimtas, ku-
ŗas pamatprofesijas izsenis bijušas: zemkopji, ārsti un 

No kreisās: Maija Lejiņa, Tamāra Kalniņa,  
Ilze Kalniņa, Jānis Dambītis 

Jānim Dambītim ir skaists dzīvoklis  ģimenes mājā 
Pārdaugavā, Mārupē,  nesen celtās ēkas pirmā stāvā   

skolotāji. Jā, tieši skolotāji savulaik mazo Jāni Dambīti 
kopā ar citiem skolas biedriem atveda uz Rīgu, lai parā-
dītu, kā latvieši liek pamatus  savam Brīvības pieminek-
lim. Ar lielu saviļņojumu sirmais vīrs televīzijas lielajā 
ekrānā noskatījies 4. maija svētku koncertu pie Brīvības 
pieminekļa, it sevišķi viņu aizkustinājusi  Tirzmalietes 
dziesma „Es dziedāšu pat tevi, tēvu zeme”. Šajā dziesmā 
Jānis saskata arī savu likteni – reiz atdusēties tēvzemē, 
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Sarīkojums „Baltieši Holivudā” Somijas ģenerālkonsules rezidencē  
Igaunijas goda konsuls Kalifornijā Jāks Treimanis un 

somu ģenerālkonsule Kirstija Vestfālena (Westphalen) 
29. aprīlī rīkoja pieņemšanu un aicināja uz sarīkojumu 
„Baltieši Holivudā”, vēlēdamies iepazīstināt ar organizā-
ciju  ASV-Baltiešu fonds (U.S. Baltic Foundation – 
USBF) un baltiešu māksliniekiem, kuŗi dzīvo  Holivudas 
apkaimē.  

USBF ir bezpeļņas labdarības organizācija, kas dar-
bojas ilgus gadus, Baltijas valstīs atbalstot daudzveidī-
gus pasākumus izglītībā, saimniecībā un pašvaldību at-
tīstībā. Arī Amerikas baltiešu brīvības līga (BAFL) Kali-
fornijā ir bijusi līdzdalībniece šajos pasākumos. USBF 
vāc līdzekļus plašā baltiešu sabiedrībā, bet galvenokārt 
līdzekļi līdz šim gūti no dažādiem amerikāņu fondiem. 
USBF valdē ir ASV polītiķi un baltiešu diplomāti. 
   Pieņemšana notika Bel Air pilsētā Somijas ģenerālkon-
sula rezidencē, kur bija klāts bagātīgs banketa galds ar 
atspirdzinājumiem.  

Sarīkojumam baltiešu mākslinieki bija sagatavojuši  
plašu programmu. Apmeklētāji varēja apskatīt mākslas 
darbu izstādi, režisori parādīja fragmentus no filmām, 
kas guvušas apbalvojumus, bija arī modes skate, ziņoju-
mi par publikācijām žurnālos, reklāmas.  

Televīzijas programmas vadītāja Tīu Lēka iepazīsti-
nāja ar igauņu talantiem – fotomākslinieku Kīno Villan-
du, sōlisti  Geteru Raidamu, videomākslas producentu 
Henriku Sūrhanu,  modes mākslinieci un žurnālis-
ti Mariju Vīdalepu.  

 Aktrise Ruta Lī iepazīstināja ar lietuviešu mākslinie-
kiem  – gleznotāju Sauli Piktu, filmu režisoru, scēnāriju 
autoru Mariusu Markeviču, gleznotāju un fotomākslinie-
ci Rasu Arbas. Aivars Jerumanis tika iepazīstināts kā 
bijušais Latvijas goda konsuls Kalifornijā un ilggadējais 
Universal Studio vadības loceklis. Viņš savukārt iepazīs-
tināja ar latviešu māksliniekiem – dziedātāju un vijolnie-
ci Sandru Ozolīti, viņas dēlu Jāni Ozolīti. Viņi, Sandrai 
spēlējot vijoli, nodziedāja Dāvja Beitlera dziesmu  „Kas 
būtu Latvija” ar Kornēlijas Apškrūmas vārdiem, kā arī 

Sandras Ozolītes jauno kompoziciju „Kas ir Lietuva un 
kas ir Igaunija”.   
  Jūlija Plostniece bija atvedusi divas sava drauga Krisa 
Lūisa (Kris Lewis) gleznas. Viņš pats nevarēja ierasties, 
jo tieši tajās dienās uzturējās Parīzē, kur palīdzēja iekār-
tot izstādi Luvras mūzejā. Peperdaina (Pepperdine) uni-
versitātes absolvents, filmu scēnārists Karls Alsens parā-
dīja īsu fragmentu – divu padomju laika šofeŗu sarunu 
no filmas „Lācplēsis”.   

Kvartets EJAM – Edvīns Rūsis, Jūlija Plostniece, 
Artūrs Rūsis un Māra Zommere – nodziedāja Imanta 
Mežaraupa aranžēto „Budēļu dziesmu”, Guntara Geduļa 
aranžēto „Dzied, māsiņ skaistu dziesmu” un Džeimsa 
Teilora (James Taylor) Lonesome Road. 
     Sarīkojumā piedalījās vairāk nekā simts  lūgtu viesu, 
tostarp arī latvieši, lai gan vairāki sabiedriskie darbinieki 
nevarēja ierasties, jo tiesi tās nedēļas nogalē Sanfrancis-
ko notika Amerikas latviešu apvienības 59. kongress.  

Sarīkojuma beigās visi apmeklētāji tika uzaicināti 
kļūt par USBF biedriem, lai palīdzētu Baltijas valstīm 
pārvarēt saimniecisko krizi.  

Aivars Jerumanis 

ne svešā malā… Taču vēl jau Jāņa Dambīša dzīvei ir 
daudz krāsu: viņam pietiek tikai Maijai ieminēties, ka 
sakārojies kaņepju sviesta, pelēko zirņu, Cesvaines pus-
es melleņu vai meža zemenīšu (tās Maija sasaldējusi un 
saglabājusi cauri visai ziemai un liek galdā arī mums, 
ciemiņiem).  Maija tēvoci aizvedusi pie rūpīgas un uz-
manīgas ģimenes ārstes Andas Nulles, ko ar Amerikas 
ārstiem nevarot ne salīdzināt. Latvijas ārste ar patiesu 
interesi klausoties, ko pacients viņai stāsta!  

Konteineri ar mantām no tālās Kalifornijas vēl Latvi-
jā nav pienākuši, bet par dažu sīkumu, bez kuŗa it kā ne-
var iztikt, apsola parūpēties kā allaž atsaucīgā Tamāra 
Kalniņa. Viņa neaizmirst neko – nedz kāda kafija Jānim 
vislabāk garšo, nedz kādas baterijas lietojamas dzirdes 
aparātam. Cik labi, ja līdzās ir cilvēki, kuŗi rūpes par ot-
ru neizjūt kā apgrūtinājumu! Bija prieks dzirdēt, ka 
pirmie iespaidi  Latvijā Jānim Dambītim ir tik jauki.  

Anita Mellupe 

No kreisās: Edvīns Rūsis, Somijas ģenerālkonsule 
Kristija Vestfālena, Jūlija Plostniece, Jānis Ozolītis, 

Artūrs Rūsis, Māra Zommere 
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Pirmais „Jautrais vakars” namā 
Mēs nereti kavējamies atmiņās par vecajiem labajiem 

laikiem, kad zāle bija zaļāka un cīruļi trallināja līksmāk. 
Cik nav runāts, ka latviešu namam jābūt atvērtam bie-
žāk, ne tikai svētdienšs, ka tam jābūt vietai, kur varam 
atrast jaunus draugus un satikt vecos. Vecāka gājuma 
latvieši, runājot par agrākiem laikiem, sapņaini atceras, 
ka piektdienu vakaros pēc gaŗas darba nedēļas namā 
dziedājuši, smējušies un pļāpājuši līdz pirmajiem gai-
ļiem, skanot dažādām akordeonista spēlētām melōdijām. 
Prieks, ka aizmirsta tradicija piedzīvo atdzimšanu. Idejai 
satikties namā piektdienu vakaros atradies atbalstītājs – 
Vilis Zaķis. Viņš pats stāsta, ka ilgus gadus nāk uz lat-
viešu namu, bet lielu daļu no šejienes latviešiem nepa-
zīst. Piektdienu vakaros būs iespēja citam citu labāk ie-
pazīt, jo parasti namā iedodamies uz koncertu, teātŗa iz-
rādi, saviesīgu sarīkojumu, un tādos gadījumos papļāpāt 
neatliek laika. 

Pirmais piektdienu „Jautrā vakara namā” „ģenerāl-
mēģinājums” bija 30. aprīlī. Ieradās apmēram 60 apmek-
lētāju. Vilis ar palīgiem bija no sirds centies, lai ielūgu-
mus saņemtu pēc iespējas vairāk Losandželosas apkaimē 
dzīvojošie, un lai sarīkojums izdotos. Viņi rūpējās, lai 
ikviens  justos ērti un būtu paēdis. Vilis par 12 dolariem 
piedāvāja vakariņas – Santa Maria stilā uz oglēm ceptu 
stēku (viņš iegādājies jaunu grillētāju) ar salātiem un 
pudeli alus. Ar tik garšīgi pagatavotu gaļu Vilis varētu 
sacensties pat ar augstas klases restorānu pavāriem! Ne-
bija aizmirsti arī bērni. Viņiem bija atvestas teltis, tuneļi, 
rotaļlietas. Uz lielā ekrāna zālē bija iespēja noskatīties 
un noklausīties Latvijas dziedātājas Lindas Leen koncer-
tu. Sporta cienītāji tajā piektdienas vakarā juta līdzi La-
kers basketbola vienībai, vērojot sacensības televīzijas 
aparātā pie bāra. Apmeklētāji sajūsminājās par Sigitas 
un Nasara Hadadu trīs mēnešus veco dēliņu Krišjāni, kas 
tik plašai publika tika parādīts pirmo reizi. Ziņa par va-
kara ballīti, kuŗā gaidīts ikviens, izplatījās ātri. Sabrauca 
draugu draugi. Jūlija Plostniece pēc lugas izrādes atveda 
vai visus sava teātŗa aktieŗus, viņi pat negribēja iet pro-
jām.  Mūzika un skaļas čalas namā skanēja ilgi. 

Sākumā tika sludināts, ka šīs satikšanās namā būs 
katra mēneša pēdējā piektdienā. Taču maija pēdējā nedē-
ļā Amerikā ir kaŗā kritušo piemiņas diena, un daudzi plā-
no izbraukt no pilsētas, savukārt jūnija pēdējās piektdie-
nas jautrais vakars būtu tūlīt pēc Jāņu svinībām.  

Vilis ļoti cer, ka apmeklētāji turpmāk būs vēl atsaucī-
gāki un nākamie „Jautrie vakari namā” nesīs peļņu. Par 
ēdienu ieņemto naudu viņš plāno ziedot nama bāra uzla-
bošanai un  bāra jauna ledusskapja iegādei. Vilim ir arī 
citas ieceres nama priekštelpas izskata uzlabošanā. 

Sandra Gulbe 

Aicinājums uz nākamo  
„Jautro vakaru”  

namā –piektdien, 11. jūnijā   
Nams būs atvērts no plkst. 5.00, vakariņas no 

plkst. 5.30, cena $10.00.  
Jāņu vakara gaidās plkst. 7.30 izrādīs 2007. gadā 

tapušo komēdiju „Jāņu nakts“ (Midsummer 
Madness).  

Filma ir angļu valodā ar uzrakstiem latviešu valodā. 
Filmas režisors Aleksandrs Hāns (Hahn) dzimis 1967. 
gadā Rīgā, 1977. gadā ar ģimeni pārcēlies uz Vāciju, 
1989. gadā – uz Austriju; beidzis Filmu akadēmiju Vīnē 
1996. gadā ar maģistra gradu; Latvijas Kinematografistu 
savienības biedrs kopš 2003. gada.  

Darbība šajā komēdijā notiek, kā jau nosaukums 
liecina, Jāņu vakarā un naktī. Tajā ir vairāki stāsti: 
Latvijā ierodas jauns amerikāņu puisis Kurts (Orlando 
Velss), lai sameklētu savu pusmāsu, lidostā salīgst šoferi 
(Gundars Āboliņš), kas viņu pa ceļam uz Ogri 
iepazīstina ar latviešiem un viņu tradicijām; Anglijas 
ugunsdzēsēji atbrauc  tikties ar saviem amata brāļiem 
Latvijā un piedzīvo dažādus pārsteigumus; tempera-
mentīga stjuarte atved 
vecākiem parādīt 
kārtējo mīlnieku  – 
japāņu pavāru;  krievu 
uzņēmējs, kuŗa galvenā 
vēlme labi nopelnīt, ir 
ar mieru partneŗiem 
piedāvāt pat savu 
draudzeni; bagāta 
atraitne no Francijas 
ved sava nelaiķa vīra 
pelnus izkaisīt Krusta 
kalnā Lietuvā, bet 
vispirms nokļūst 
Latvijā; divi Latvijas 
iedzīvotāji, noskai-
tušies par augstajām 
benzīna cenām, dodas urbt nafas vadu... 

Filma  „Jāņu nakts“ izrādīta  filmu festivālos un 
nominēta vairākām  balvām.  

Varbūt daži atcerēsies, ka Losandželosā pirms 
diezgan daudziem gadiem skatījāmies A. Hāhna filmu 
„Tālu prom no Sanktpēterburgas”, kas 1993. gadā 
ieguvusi īpašo žūrijas Zelta balvu Starptautiskajā filmu 
festivālā un pirmo godalgu par labāko filmu Aleksandri-
jas Starptautiskajā filmu festivālā. A. Hāns Vīnē uzņē-
mis dokumentārfilmu un plāno Latvijā uzņemt vēl vienu 
aktieŗfilmu, šoreiz psīcholoģisku drāmu.  
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Ikvienam Rīgas pazinējam tā ir citādāka: atmiņu pil-
sēta, jaunības pilsēta, darbdienas pilsēta, svētku pilsēta...  
gluži kā ikviena vieta pasaulē, kuŗa pirmkārt ir tāda, kā-
du to esam izjutuši, kādu gribam un spējam ieraudzīt. 
Pat grāmatā, kuŗā ir it kā  vieni un tie paši burti, katrs 
lasītājs taču izlasa savu  domu un vēstījumu. 

Kādā maija rītā sadomāju uz Rīgu paskatīties citām 
acīm, bez ikdienas steigas un rutīnas. Un Rīga man tei-
ca: laipni lūdzu pavasarīgā sestdienā! Lielpilsēta neko 
nesolīja, bet deva – spēkratu nepieblīvētas ielas un ietves 
bez gājēju asiem elkoņiem. Diena maigi, gluži kā mar-
grietiņas zieds, atvērās manu acu priekšā. Lai cik agri 
iznāc pilsētas ielās, visi rīta cilvēki jau savos posteņos: 
autobusu un trolejbusu vadītāji, transporta līdzekļus 
greznojuši ar Latvijas un Eiropas Savienības karodzi-
ņiem, smaidīgās avīžu kiosku pārdevējas, nesteidzīgi  
pretimnācēji ar rīta kafijas papīra krūzītēm rokās. Nu-
dien, gluži kā Amerikā, pietrūkst vienīgi sirsnīgā labrīta, 
ko tik bieži dzirdēju, staigājot pa Ventūras kalnos kāpjo-
šām ieliņām. 

Reizēs, kad gājēju mazāk, vieglāk saskatāmas pilsēt-
nieku gaitas un nojaušami centieni. Lūk, praktiskie ļau-
dis steidzas Rīgas kārumu un ziedu paradīzes virzienā – 
uz tirgiem un tirdziņiem. Ar centrāltirgu esam slaveni 
pat izvēlīgu tūristu aprindās. Bet arī pavasaŗa gaišumam 
ir savas, pavasarīgas, ēnas puses:  nākas krietni rūpīgāk 
pārskatīt savu ierasto laika budže-
tu (vēl rūpīgāk nekā naudu maci-
ņā!), jo ieskrējušais tirgū – pēc 
kaut kā skaista un vēl neredzēta –, 
burtiski noreibst no pavasaŗa uz-
varas gājiena puķu kioskos un uz 
galdiem. (Man ir aizdomas un arī 
pieredze – pavasarī visvieglāk 
nokavēt tālsatiksmes autobusu vai 
vilcienu!). Ziedonis Centrāltirgu 
ieņēmis vienā triecienā:  lielisko 
Latvijas lauku un mazdārziņu  
svaiguma un košuma priekšā vār-
da pilnā nozīmē nobāl itin visas 
svešzemju rozes, neļķes un līlijas. 
Narcišu un tulpju jūrā dažs pircējs 
jūtas kā slīcējs, kam grūti atrast 
izvēles salmiņu, pie kuŗa beidzot 
pieķerties, atvērt maciņu un steig-
ties nodomātajā virzienā! Pat bite 
te apmaldītos un diez vai atrastu 
pareizo virzienu un dzimto stropu 
un  skreju. Puķu valoda ir tik koša 

un pārliecinoša, ka ne vienam vien rīdziniekam (lasi – 
visbiežāk  rīdziniecei) rodas nepārvarama vēlēšanās – 
iegādāt vēl kādu jaunu stādu vai sakņu čemuru! Sieviešu 
izturīgajām rokām neviens iepirkuma tīkls nav par sma-
gu – tā ir galvaspilsētas nerakstīta tradicija gadsimtu ga-
rumā! Arī vīrieši spiesti padoties pavasaŗa stādīšanas 
manijai: no smalku spēkratu logiem sniecas ābelītes un 
bumbieres, uz bagāžniekiem  ierastajā divriteņu ložā sa-
sēdināti rododendru un ceriņu krūmi, bagāžnieki pie-
krauti ar lielogu melleņu un kazeņu dēstiem. Kaut nu tik  
raža uz sevi neliktu ilgi gaidīt! (Un tad vēl tā ziema... lai 
atceramies, cik meistarīgi par ziemas neizbēgamajiem  
postījumiem „Pansijā pilī” pratis pastāstīt Anšlavs Eglī-
tis! Bet kuŗš nu tagad par ziemu iedomājas, kad trauslais 
un dārgais persiku stādiņš pircējam un stādītājam sola 
augt un nest saldus kā pašapmāns augļus...) 

No tirgus kārdinājumiem atsvabinājusies, ienirstu ne-
ticami klusajos bulvāŗos Brīvības ielas virzienā. Ar lat-
viska dārza bagātību, bet Francijas krāsu gammu gaŗām-
gājējus sveicina Francijas vēstniecības fasādes dārziņš, 
tam blakām gluži atturīgu vienkāršību demonstrē Rīgas 
Valsts 1. ģimnazijas parāde: tās mauriņu grezno skolotā-
ju no laukiem savesto dažādu šķirņu tulpju ziedi. No-
smeldz sirds: cik žēl, ka Brunis Rubess šo pavasari vairs 
nesagaidīja, bet lepnums, ka viņa šīs zemes dzīves gaitas 
beidzās godpilnā  atvadu procesijā ģimnazijas cēlajā 

Pavasaŗa glāsts sirmajai Rīgai 

Rīgas Valsts 1. ģimnazijas atspīdums pavasaŗa ūdeņos                  
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aulā...  Gādīgā skolas Absolventu 
un draugu biedrības dibinātāja 
sirds Aizsaules dārzos var būt 
mierīga: pat klusas brīvdienas rīta 
puse skolā atgādina bišu stopu –  
ir iestājeksāmeni uz 10. ģimnazi-
jas klasi. Reflektantu saraksti 
pirmā stāva gaitenī liecina – at-
vērt durvis uz šo zinību pili cer ne 
tikai rīdzinieki, bet daudzu jo 
daudzu Latvijas skolu bērni, tātad 
– laucinieki! Par to noteikti liels 
prieks kādreizējiem absolventiem 
Andrim Ritmanim, Rūdolfam 
Hofmanim, Gunāram Birkertam, 
Georgam Merzam un daudziem 
citiem tālumniekiem. (Priecātos 
arī dižais  trimdinieks Rainis, ku-
ŗa vārdā nosaukts bulvāris, kur 
atrodas  paša absolvētās skolas 
nams!) 

Brīvības bulvāris neticami 
kluss, nav modusies pat telšu pilsētiņa Ministru kabineta 
durvju priekšā. Ilgstošo piketētāju vienības iemītnieki un 
devīze „Gribam ēst, strādāt un dzīvot!” pārcietusi ļoti 
grūto ziemu, izpelnīdamās ne tikai rīdzinieku, bet visas 
Latvijas apbrīnu.  

Divu auduma telšu iemītnieki vēl guļ, mazā plītiņa un 
trauki ap to liecina – iemītnieki vēlu vakarā dzēruši tēju, 
bet visa saimniecība glīti sakopta. Te nu man neviļus 
jāatceras Kalifornijas saulesbrāļi, kuŗiem dzīvošana un 
iztikšana zemeslodes allaž saulainajā pusē uz iela vai 
ōkeana krastā pulka vienkāršāka. Žēl, ka viņiem nevaru 
parādīt, kā  mūsu Rīgas  polītiskie saulesbrāļi ziemu iz-
turēja, nu gluži eskimu cienīgi! Uz sestdienas rīta diev-
kalpojumu telšu pilsētiņas iemītnieki, skaidri redzams, 
nepošas. Pilnīgi tukša arī tuvākā – Vecās Ģertrūdes – 
baznīca, tikai dežurante ar baltu lakatiņu galvā laipni 
aicina uz ērģeļmūzikas koncertu vakarpusē. Tomēr pa-
reizticīgo svētnams nebūt neslīgst klusumā, uz to čakli 
steidzas veci un jauni ticības piekritēji. Spožie baznīctē-
vu auto pie dievnama dienesta ieejas liecina, ka draudze 
par saviem ganiem  rūpējas centīgi un rēgulāri. Katedrā-
lei pašā pilsētas centrā ir neparasts liktenis, tik daudz 
latviešu te nākuši  zvaigznes skatīties planetārijā un spo-
žas mākslas izstādes novērtēt. Studenti un polītiskie 
brīvdomātāji laiku nosita iecienītajā kafejnīcā „Dieva 
auss”, kuŗā rinda pēc kafijas un smalkmaizītēm pirmkārt 
apliecināja vēlēšanos dīki pasēdēt tautā cienītu un apbrī-
notu dzejnieku un mākslinieku tuvumā...  Padomju laikā 
transformētais nams tika atdots tā likumīgajiem īpašnie-

kiem, bet tagad tajā redzamais spožums neatgriezās ne-
būt vienā dienā. Šajā dievnamā ik pa laikam ieeju tālab, 
lai redzētu un izjustu godbijīgo kalpošanas un svētas vie-
tas kopšanas rituālu – šajā ēkā allaž kāds poš un mazgā, 
slauka un uzspodrina, nostiprina svecītes svētbilžu pakā-
jē. Brīvdienas rītā ierodas ģimenes ar mazuļiem – visa 
delegācija svētku tērpos, mazuļa kristāmais tērps, droši 
vien tiks glabāts, un to lietos dzimtas pienācēji arī pēc 
daudziem gadiem. Lai  gan  dievnama majestātiskās 
kāpnes jau sen kalpo par ikdienību svētākiem mērķiem, 
laika gars pārņēmis arī tās: ubagotāji apsēduši  namu kā 
stabilu darba vietu, kad žēlastību lūdzējs aiziet, teiksim, 
kafiju padzert – ziedojuma  trauku viņš atstāj savā vietā 
– lai santimi vairojas! Te izveidojušās gluži vai  abone-
menta vietas kā uz pirmizrādēm teātrī!  

Pilsētas centrā netrūkst arī pa agrīnam alus brālim, 
viena brašo stāvu miežu brūvējums pieliecis soliņam  
Barklaja de Tolli pieminekļa pakājē. Lepnās viesnīcas 
„Latvija” priekšā pulcējas jauniešu pulciņš, nē, tie nav 
puiši, kuŗi vēl nespēj šķirties pēc nakts burziņa, bet tak-
sametru šofeŗi. Pārspriež jaunumus un, visiespējamāk, 
aizvadītā vakara hokeja sacensību rezultātus, ļoti iespē-
jams arī, ka, latviešiem uzvarot Italijas vienību, ne viens 
vien temperamentīgās zemes pilsonis pasaules kartē sa-
meklēs Latvijas kontūras! Arī bāru un seksa tūristiem uz 
mūsu valsti būs iemesls paskatīties citām acīm... Jaunā 
rīdzinieku paaudze pat nenojauš, ar kādām prieka trīsām 
un reizē izbailēm uz viesnīcu „Latvija”  nāca ļaudis, ku-
ŗu  ārzemēs mītošie tuvinieki, Latvijā ciemojoties, drīk-
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stēja apmesties tikai šajā viesnīcā, 
kur pat restorāna viesmīļu apavu 
pazolēs esot bijuši iemontēti saru-
nu noklausāmie aparāti. Tā bau-
mo, tādas tās dzelzs priekškara 
laika leģendas...  Kas nu ļautu 
padomju laikos stiprākas limonā-
des cienītājam saldus rīta sapņus 
līdz galam izsapņot dažu metru 
attālumā no Ļeņina ielas! 

Rīgā tik daudz jaunu namu 
izaudzis, bet cik ļoti žēl, ka nevie-
nam mecenātam nav ienācis prātā 
atjaunot seno ūdenskrānu Brīvī-
bas un Dzirnavu ielas stūrī – te 
varētu padzerties gan pilsētas put-
ni, gan izslāpis ceļinieks, pie rei-
zes izlasot patiesa labdaŗa vārdu! 
Rīgas pilsētas galvas nāk un iet, 
bet gadu gadiem piedrazoto un 
noniecināto ūdenskrānu neviens 
no viņiem nav pamanījis un no sirds vēlējies atjaunot! 
Laikam jau tā ir pilsētas tēvu, lielu vai mazu, nemode – 
pa savu territoriju pārvietoties galvenokārt dzelzs ruma-
ka mugurā, ne kājām...  

Šis ir sestdienas rīts, kad ceļu uz Dailes teātri daudzi 
jo daudzi ļaudis mēro ar puķēm rokām. Nezinātājs no-
teikti nobrīnās – kas gan tā par tik lielisku izrādi, ja ik-
viens skatītājs vēlas aktieri aplaimot ar puķu pušķi?! Jā, 
šo gājienu  var saukt arī par vienas fantastiskas aktrises 
pēdējo izrādi: Rīga un Latvija atvadās no Dinas Kuples 
– ne tikai spilgtas aktrises, bet arī aktīvas Atmodas vēst-
neses.  „Skan varbūt naīvi un smieklīgi, taču, kad radās 
Tautas fronte, apņēmos teikt visu, ko domāju, neklusēt,” 
– tās  ir rindas no aktrises 1992. gadā publicētā likteņ-
stāsta, ko iepriekšējā vakarā pirms mīļotās aktrises pava-
dīšanās Lielajā diendusā pārlasījis ne viens  vien viņas 
talanta cienītājs, galvenokārt aktrises līdzaudži. Klusi 
mūsu tautieši noliec galvu, uzkāpuši  uz  Dailes teātŗa 
mazās skatuves svētajiem dēļiem. Dina Kuple dus ziedu 
kalnā kā klusa kamene, pie kuŗas labās rokas stāv viņas 
meita, znots un četri mazdēli – dzīves skaistākais turpi-
nājums. Viņi visi ir rokas stiepiena attālumā, bet vecmā-
miņa savas allaž gādīgās plaukstas staltajiem mazdēliem 
vairs nevar pasniegt. Kā teātŗa cilvēkiem pierasts, atvadu 
reizē ierakstos skan viņu pašu balss  – šajā īpašajā dienā 
neparasti dziļi  izjūtama katra dzejoļa rinda, katrs vārds. 
Pie aktrises kreisās rokas stāv gandrīz visa teātŗa saime, 
atvadu vārdus Dinai Kuplei teic kādreizējā kursa biedre-
ne Mudīte Šneidere, bet Marina Janaus ar dziļu pietāti 
un cieņu pārstaigā kollēģes radošos mākslas ceļus. Ce-

rams, ļoti cerams, ka pēc Mākslinieces aiziešanas zibenī-
gi nesarosīsies privātās dzīves dzelteno lappušu  aprakst-
nieki. Cerēsim,  ka ģimene to nepieļaus, lai cik izslāpusi 
pēc pasaules vējiem un runām ir arī pašu mākslinieku 
elitārā, bet sensāciju kārā vide... 

Dinas Kuples dzīves ceļš turpina vest viņu kalnā, ti-
kai šīm takām  tagad ir atmiņu vārds.  Kamēr teātrī val-
dīja  atvadu stunda, pavasaŗa lietus tīru nomazgājis ik  
zāles stiebriņu un pienenīti pie teātŗa nama fasādes.  

Spodri mirdz Rīgas centrs un tā lielākais dārgums – 
Brīvība piemineklis. Rūpīgi aplaistīti  arī 4. maijā sanes-
to, glīti sakārtoto ziedu paklāji. Rīga, plaukstošā zaļuma 
izrotāta, kanālmalas lakstīgalas dziesmas izpušķota, 
jauno pāŗu un to laimīgo viesu izdaiļota, apliecina: kaut 
kas no jebkā, kas radīts šajā Dieva pasaulē, dažkārt  savā 
būtībā tuvojas ideālam. Jā, Rīga pavasaŗa apskāvienā ir 
patiesi skaista! Ar to arī beigšu šo jūsmīgo (no jūsmas 
nekaunos) skici par vienu dienu, kad mūsu galvaspilsētu 
nevar neiemīlēt nedz savējais, nedz svešinieks. Re, pa 
kanāli aizšaujas žigla motorlaiva, iekšā sēdētāji smaida 
pa visu seju: lieli bija strīdi, vai klusajos ūdeņos ielaist 
arī skaļākus pasažieŗus. Jā, pavisam reti ir brīži, kad liel-
pilsēta runā čukstus, visbiežāk – tikai mūsu domās un 
ilgās. Lai nu tā būtu – atmiņas taču ir paradīze, no kuŗas 
mūs neviens nevar izraidīt. Reiz ļoti tālā pasaules malā 
bijušie rīdzinieki man nejautāja nedz par polītiku, nedz 
dzīves līmeni, bet tikai par kanāļmalas gulbjiem. Nepra-
tu atbildēt, jo darbdienā par gulbjiem neiznāk pat iedo-
māties, nu zinu skaidri – jaunlaiku Rīgā gulbju nav, bet 
lakstīgala vēl dzied!  

Anita Mellupe 
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Vēl jauni latviešu nama biedrības biedri, valdes locekļi, darbinieki 

Mārtiņš Kārlis Kaņeps  pie mums ieradās 3. maijā. 
Viņš svēra  astoņas mārciņas 11,5 unces, gaŗums – 
19,5 collas. No sirds pateicamies visiem, kuŗi mūs at-
balstīja ar labām domām un lūgšanām, kā arī par 
pārsteigumiem bagāto „dāvanu lietutiņu”!  Esam loti 
laimigi! Paldies! Dāvis un Iveta 

Labdien, mani sauc Krišjānis Hadads (Haddad), es-
mu dzimis 2010. gada 27. janvārī, piedzimstot svēru 
sešas mārciņas 15 unces Man ir māsiņa Krista, mā-
miņa Sigita un tētis Nasars. Tagad es sveŗu 13 mārci-
ņas, un mana galva ir drusku pa smagu. Drīz redzēsi-
mies latviešu namā. 

Vasarai Raudai  8. maijā apritēja jau gadiņš!  
Vēl pēc pāris gadiem viņa, Krišjānis un Mārtiņš sāks 

mācības skolā, un nepaies nemaz tik ilgs laiks, kad 
biļetenā varēs lasīt, kādu kolledžu katrs beidzis... 

Brita Zuzana Stepe 13. jūnijā saņēma diplomu par 
Darthmouth College (Hanoverā, Ņuhampšīrā) beigša-
nu. Viņa ieguvusi bakalaura gradu vides studijās un 
vācu valodā. Vēl pavisam nesen Brita, dzīvojot Los-
andželosā, svētdienās nāca uz latviešu skolu. Kopā ar 
vecākiem, māsu un brāli viņa pārcēlās uz Ņujorku. 
Taču Dartmutas kolledža bez latviešiem nepaliks. 
Rudenī tur sāks mācības Viktorijas Auziņas meita 
Katrīna Zandberga. 

Bērni klausās visuzmanīgāk, kad ar viņiem nerunā. 
Eleonora Rūzvelte 

 

Lai ko darītu bērnu labā, tik un tā viņi kādreiz  to 
vecākiem pārmetīs. Vienīgais, ko viņi piedos –  ja 
piespiedīs apgūt svešvalodas. 

Marlēna Dītricha 
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Papildspēks filmu ražotājiem 
Nikolas Mārtiņš Bārs ar 

izcilību (Magna cum Lau-
de) beidzis Loyola Mary-
mount University Losan-
dželosā, Dienvidkaliforni-
jā, iegūstot bakalaura gra-
du filmu ražošanā (Bache-
lor of Arts „Film Producti-
on”). 

Nikolas rosīgi darbojas 
latviešu sabiedrībā – bei-
dzis Ziemeļkalifornijas lat-
viešu skolu, dejojis  tautas-
deju kopā „Ritenītis” San-
francisko un „Pērkonītī” 
Losandželosā. Viņš ap-
meklēja bērnu nometni „Mežotne” un ir Gaŗezera Vasa-
ras vidusskolas absolvents; atgriezies „Mežotnē” un 
GVV, vasarās strādājot par audzinātāju.  

Nikolas Bārs kopā ar Aleksi Dankeru intervē latvie-
šus angļu valodā filmai Spoken: The Latvian Living 
History Project, ko ievietos tīmeklī portālā You Tube. 

Redondobīčā vairāk latviešu! 
Mārīte Rozentāle un viņas meitas Lūcijas ģimene pa-

rcēlusies uz Redondobīču. Viņiem palīdzēja mūsu ne-
kustamo īpašumu aģents Mārtiņš Leikarts. Viņš veik-
smīgi pārdeva Mārītes dzīvokli Pasadenā un atrada pie-
mērotu ģimenes māju tuvu plūdmalei. Mārīte un Lūcija, 
ievācoties jaunajā mājoklī, kopā ar mājas atslēgām no 
Mārtiņa dāvanā saņēma lielu televīzijas aparātu. Viņš 
parasti darījuma beigās saviem klientiem dāvina vai nu 
televīzijas aparātu vai ko līdzvērtīgu un vienmēr cenšas 
ietaupīt pārdevējiem naudu, bez maksas palīdzot sagata-
vot māju pārdošanai. Nesen viņš apmēram trīs stundas 
pats ravēja nezāles no mājas pagalma klientam, kas pār-
deva īpašumu, kuŗā neviens nebija spēris kāju vairāk par 
gadu. Mūsu lieliskais meistars Vilnis Auziņš izdarīs ne-
pieciešamo, ja pārdodamā mājā jāveic remontdarbi, un 
māju  neviens neiztīrīs labāk par Jāni Daugavieti un viņa 
firmas Everclean darbiniekiem. Mārtiņš no sirds iesaka 
klientiem izmantot Viļņa Auziņa un Jāņa Daugavieša 
pakalpojumus, jo no pieredzes zina, ka abi strādā ārkārtī-
gi apzinīgi un ļoti kvalitātīvi. Visi klienti līdz šim bijuši 
apmierināti ar paveikto, tostarp  Mārīte un Lūcija! 

Mārīte un viņas meita Lūcija par Mārtiņa pakalpoju-
miem teica: „Mārtiņš bija īpašs aģents – rūpīgs, zinīgs, 
viņš atrada laiku, lai izpildītu visas mūsu vēlmes, zināja, 
kādas patlaban ir cenas, un izdarīja vairāk, nekā gaidī-
jām. Mārtiņš tagad kļuvis par mūsu ģimenes draugus. 
Iesakām ikvienam izmantot viņa pakalpojumus!”  

Uz Redondobīču pārceļas arī Ilona Kalviste, kuŗas 
dzīvokli Studiositijā Mārtiņš nesen palīdzēja pārdot. 

Mārīte Rozentāle, viņas meita Lūcija, znots Markus, 
mazbērni Džošua un Hanna pie Mārtiņa Leikarta 

dāvanas – televīzijas aparāta Samsung 3D LED  
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Kristīni Upesleju vislabāk pazīst latviešu jauktā koŗa 
dalībnieki, jo korī viņa sāka dziedāt drīz vien pēc ieraša-
nās Losandželosā 2000. gada 25. janvārī. 

Latvijas žurnālā „Pastaiga” 2009. gada decembŗa nu-
murā ievietota plaša Intas Saulītes-Zanderes intervija ar 
Kristīni, tās virsraksts –  „Aptaustīt modes nākotni”. Ta-
jā Kristīne pastāsta, ka par modi interesējas jau kopš bēr-
nības.Viņa dzimusi Vācijas pilsētā Kaizerslauternā, no 
1972. gada līdz 1976. gadam mācījās un beidza Minste-
res latviešu ģimnāziju. Viņa studēja universitātē Berlīnē  
(Freie Universität), filmējās, piedalījās teātŗa izrādēs, 
draudzējās ar ievērojamiem māksliniekiem, tolaik  bijusi 
bohēmiete ar gaŗiem matiem, valkājusi neparastus tēr-
pus, daudz laika pavadījusi Berlīnes slavenajā krodziņā 
„Džungļi”. Iegūstot maģistra gradu teātŗa kostīmu māk-
slā, viņai pavērās plašs darbalauks. Vācijas televīzijā 
1998. gadā sāka izrādīt seriālu pusaudžiem „Schloß Ein-
stein”,  Kristīne tam darināja kostīmus.  Uz Ameriku 
viņa kopā ar dēlu Ansi atbrauca līdzi architektam vīram, 
kam bija  darba piedāvājums firmā Graft Design. Kristī-
ne sākumā palīdzēja vīram, bet tagad  strādā Modes in-
stitūtā (Fashion Institute of Design & Merchandising – 
FIDM), kuŗā mācās 8000 studentu. Viņa ir šī institūta 
materiālu bibliotēkas un darbnīcas vadītāja. Kristīne 
pērn 13. oktōbrī  Latvijas Mākslas akadēmijas bibliotēkā 
lekcijā un nelielā izstādē iepazīstināja ar modes industri-
jā izmantojamo jauno materiālu klāstu, to kvalitāti un 
pielietojumu, kā arī pastāstīja par Losandželosas Modes 
dizaina institūta darbību. Kristīne meklē un pētī dažādus 
jaunus audumus un, izrādās, tādu ir papilnam. Ražotāji 
visā pasaule rada arvien labākus, vieglākus materiālus 
sportistu apģērbam, audumus var radīt no alumīnija, pie-
vienojot nailonu, ir jauni ekoloģiski izgudrojumi, piemē-
ram, kokosrieksta, bambusa šķiedras, banānu audums, 
arī no aļģēm, pat no fermentēta sarkanvīna! Iepazīt to 
īpašības un izlietojumu, mūža ilgumu modes mākslinie-
kam ir liels izaicinājums. Iespējams, jau pēc pāris ga-
diem mēs valkāsim pilnīgi citādu apģērbu, apnikušos 
nodosim kādai firmai, kas no tiem izgatavos ko lietderī-
gu un jaunu.  

Kristīne parasti valkā moderni klasisku apģērbu, viņa 
iesaka nepirkt daudz mantu, bet gan labas, kas kalpo il-
gākam laikam. Viņa pati iecienījusi japāņu kompanijas 
Comme des Garçons,  arī  spāņu firmas Zara un  zviedru  
H&M drēbes. Viņa kritizē paviršo ģērbšanās stilu Dien-
vidkalifornijā, kur dzīvo daudz un dažādu tautību cilvē-
ku, kuŗiem pietrūkst gaumīguma, un ilgojas pēc Eiropas. 
Pat modes institūtā studentiem trūkstot kultūras izglītī-

Cilvēki mums līdzās 
Kristīne Upesleja – modes nākotnes pareģe un plānotāja 

Kristīne Upeslejā Rīgā, Berga bazārā 2009. gadā  

bas pamata. Mākslas vēsture nav obligāta, studenti maz 
ko zina, ir pavirši.  

Uz Latvija Kristīne kopā ar māti  pirmo reizi aizbrau-
ca  1968. gadā, trīspadsmit gadu vecumā, un pēc tam 
brauca katru gadu, jo vēlējās tikties ar mātes brāli un 
vecākiem. Brīvajā pasaulē augušai jaunietei padomju 
laika ierobežojumi likās kā murgs. Viņas pratināja, seko-
ja, mātei liedza apmeklēt vecākus.  

Intervijā Kristīne atzīstas, ka atgriezties Vācijā 
negribētu, viņas sapnis ir dzīvot Latvijā. Nacionālās ope-
ras direktors Andrejs Žagars 2003. gada sezonā Kristīni 
aicināja par  kostīmu mākslinieci Antona Rubinšteina 
operai „Dēmons”, taču operai diemžēl pietrūka līdzekļu. 
Tomēr viņu nomoka jautājums, kur īsti ir mājas? Viņa 
nav jutusies kā savējā ne Vācijā, ne arī ir Amerikā, kaut 
vai uzvārda dēļ, jo cittautieši viņas uzvārdu nespēj izru-
nāt.  

Atliek tikai piebilst – Kristīne ir savējā pie latviešiem, 
latviešu namā, dziedot korī. Varbūt varam aicināt Kristī-
ni palīdzēt sarīkot pašiem par prieku kādu modes skati? 

Am 
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Gleznotāja Jana Briķe dzimusi 
1980. gada 29. augustā, mācījusies 
Jana Rozentāla Rīgas mākslas 
vidusskolā, beigusi Latvijas Māk-
slas akadēmijas glezniecības nodaļu 
ar bakalaura gradu, papildinājusies 
Figūrālās glezniecības meistar- 
darbnīcā, (paidagogi K. Zariņš,  
N. Brasliņš, J. Jurjāns). Janai Briķei bijušas izstādes 
Ženēvā, Briselē, Cīrichē, Insbrukā, Sanktpēterburgā, 
Helsinkos, Zalcburgā, Edinburgā, Venēcijā, Ņujorkā, 
Londonā, Strasbūrā, Minskā, Rīgā un daudzās citās 
Latvijas pilsētās. 

 

20. un 21. augustā  
plkst. 8.30  

Hollywood Bowl  
P. Čaikovska mūzikas koncerts un 
uguņošana. Koncertā piedalīsies 
Losandželosas filhamonijas 
orķestris diriģenta Bramvela 
Tovija (Bramwell Tovey) vadībā,  
vijolniece Baiba Skride, 
Dienvidkalifornijas universitātes 
Trojan pūtēju orķestris, vadītājs 
Dr. Arturs C. Bartner (Arthur C. 
Bartner).  

Programmā: Pēteŗa Čaikovska Vijoļkoncerts un 
Svinīgā uvertīra „1812. gads“ 

Baiba Skride 

Latviešu 9. golfa sacīkstes Sietlā!  
 11. septembrī plkst. 11.00 
 Jackson Park Golf Club  

 1000 NE 135th Street 
 Tālr.: 206-363-4747 

Četru personu Scramble  
Sviesīgais vakars plkst. 5.00  
Sietlas latviešu sabiedriskā centrā 
Pieteikšanos pieņem:  
Edmunds Leitis, tālr.: 425-369-0401 
Rolands Abermanis  425-398-9145   
Jāpiesakās līdz līdz 25. augustam 
Dalības maksa: $90.00 (ieskaitīts: maksa par spēli, 
ratiņi un vakariņas); vakariņas vien: $25.00 
Sacīkstēs vērtēs tālāko sitienu (longest drive), 
(longest putt), tuvāko pie karodziņa (closest to the 
hole)  
Čeki izrakstāmi ar norādi „SLGA”un nosūtāmi: 
17428 93rd Ave. NE Bothell, WA 98011  
Vārds________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
Tālr.:___________________ 
 
 Adrese_________________________________________ 
 
Pieredze:  jā___   nē___            handicap_____ 
 
golfisti____  viesi vakariņās _____pievienotā summa $_____  
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11. jūlijā plkst. 12.30 latviešu namā  
Latvijas mūziķu ansambļa „Sliekšņi un Griesti” koncerts 

Grupa „Sliekšņi un Griesti” dibināta 2003. gadā un 
reiz jau Losandželosā viesojās. Šīs Amerikas turnejas 
laikā mūziķi dziedās arī Atlantā, Džordžijā, Adventis-
tu baznīcas pasaules mēroga sanāksmē, kas notiek ik 
pa pieciem gadiem un kuŗā ierodas 75 000 apmeklētā-
ju. Līdzi mūziķi vedīs savu jauno albumu „…kā noslē-
pums” – romantiskas un filozofiskas balādes ar  latvie-
šu dzejnieku – Friča Bārdas, Pēteŗa Jurciņa, Skaidrī-
tes Kaldupes, Harija Heislera, Valdas Moras, Valža 
Rūja u. c. vārdiem. Dziesmas ir gan dziļi filozofiska 
satura, gan aizrautības un dzīvesprieka pārpilnas, kā 
arī liriskas un melōdiskas vieglās, romantiskās nakts 
noskaņās – dažubrīd ievītas džeziskās, citkārt iedves-
mīgi smeldzīgās harmonijās. „Šis albums ir kā stāsts 
par mums pašiem. Esam dziesmās ielikuši daļu no se-
vis, savas sirds – tajās izskan domas un vārdi, ko ik-
dienā cilvēki bieži cits citam nepateic. Ikviena dziesma 
ir savdabīgs vēstījums, mūziķi cenšas pacelties pāri 
ikdienībai un ienest savā un klausītāju sirdī kaut ko 
no Dievišķā,” stāsta komponists Vilnis Punka.  

Mūziķi sirsnīgi aicina apmeklēt koncertu.  
Biļešu cena: $15.00 

 

Tautas sēru dienas atceres sarīkojums 
13. jūnijā plkst. 12.30 latviešu  namā  

 

kopā ar igauņu un lietuviešu kopienas locekļiem 
pieminēsim mūsu tautas mocekļus – 1941. gada 14. jūnijā deportētos baltiešus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ansambļa „Sliekšņi un Griesti” dalībnieki;  
no kreisās: komponists Vilnis Punka (dzied un spēlē 
akustisko ģitaru), Iveta Kokarēviča, Māris Žagars 

(dziedātājs un pianists), Ilze Luhaera,   
Edmunds Andersons;  

nav Dzintara Vīksnas (sitaminstrumenti) 

 
Sarīkojumu vadīs Dziesma Tetere 

Lūgšanu teiks mācītājs Dāvis Kaņeps 
Runu teiks Teodors Lilienšteins 

 
Dziedās ansamblis EJAM –  

 
Edvīns Rūsis, Jūlija Plostniece,  
Artūrs Rūsis, Māra Zommere 

 
 
 

Pegijas Taubes gatavotas pusdienas 

Viens no Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja  
eksponātiem: no izsūtījuma Sibirijā piederīgajiem 

Latvijā sūtītā uz bērza tāss rakstītā vēstule 
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Vecrīgas saimnieki 

Skārņu ielas Dekorātīvi lietiskās mākslas  
mūzeja kaķis 

Konventa sētas kaķis 

Zirgu ielas (pie Rīgas radio) kaķi 

JOCIŅI 
Uz parka soliņa sēž pārītis un veŗas nakstnīgajās de-

besīs. „Vai tu tici, ka Mēness ir apdzīvots?” jauneklis 
jautā. 

„Nu protams, no kurienes tad nāk gaisma?” 
*** 

Skolotāja pirmās klases skolēniem jautā, par ko viņi 
dienās gribētu kļūst. Toms piesakās pirmais: „Vispirms 
es gribētu kļūt par techniķi, jo tā vēlas mans tēvs. Pēc 
tam es gribētu būt skolotājs, jo tā vēlas mana māte. Tad 
mācītājs, jo tā grib vecmāmiņa. Un beigās kaubojs, jo to 
es pats vēlos.” 

 *** 
Vīrietis jautā savam mācītājam, vai grēks būtu svēt-

dienā piedalīties šacha turnīrā. Mācītājs lūdz viņu parā-
dīt  rezultātus. Mācītāja zālamanisks spriedums: „Ir 
grēks spēlēt tik slikti, kā esat līdz šim spēlējis, turklāt vēl 
katru nedēļas dienu.” 

*** 
Vilis krāmu tirgū nopircis grīdas pulksteni, nes to pa 

kājāmgājēju joslu un gandrīz nogāž no kājām vecāku 
sievieti. „Vai tiešām jūs nevarat tāpat kā visi citi valkāt 
rokaspulksteni?” nošņāc sieviete. 
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1941. gada 23. jūnijā, svētdien, Pildas ciemā jau no 
paša rīta sākās liela rosība. „Stābā” rīkojāsVonda ar sa-
viem draugiem. Tā kā Vondam bija ķēriens uz zīmēšanu, 
tad tika darināti dažādi plakāti un transparenti.  Karogi 
bija iesieti kātos. Varēja organizēt gājienu. Taču jautā-
jums – uz kurieni? Pildā neviens revolucionārs nebija 
nošauts, ne arī dzīvojis kāds slavens komūnists. Nolēma, 
ka vispirms runās pie pagasta nama, tad gājienā ies uz 
„aizsargu parka” zaļumballes „placi”. Pa to laiku Pildā 
iebrauca divas automašīnas ar sarkanarmiešiem un no-
vietojās pie pagasta nama. Sarkanarmieši bija pilnā ap-
bruņojumā ar ķiverēm galvās. Droši vien viņiem sastās-
tīja, ka Latvijā dzīvo īsti briesmoņi. Ap pusdienas laiku 
sāka pulcēties arī mītiņa dalībnieki. Krievu meitas, pul-
ciņā sastājušās dziedāja „Katjušu”. Tad sarkanarmijas  
komandieris pavēstīja, ka pēc mītiņa tiks rādīts bezmak-
sas filma, lai neizklīstot. Ap pusdienas laiku piebrauca 
Nerzas patērētāju biedrības smagais auto pilns ar de-
monstrantiem un dažāda veida plakātiem. Lai gan Ne-
rzas pagasts ļoti latvisks, tomēr uz plakātiem uzraksti 
bija krievu valodā. No tālienes šādi braucēji atgādināja 
siena vezumu. Nerzas vīriem līdzi bija arī pūšaminstru-
menti.  Brauciena vadītājs krievu valodā teica apsveiku-
ma runu un pūtēji nospēlēja „Internacionāli”.  Pēc tam 
gaisā vicināja dūres un kliedza „Urā!” Nerzas „biedri” 
aizbrauca projām. Interesanti, ka starp Nerzas pūtējiem 
bija arī viens policists pilnā formas tērpā. Kad es pēc 
gadiem par šo gadījumu jautāju kādam toreizējam Ne-
rzas braucējam, viņš pastāstīja ka policists sākumā ne-
gribēja braukt.  Tad teica, ka viņam cits nekas nav, ko 
uzvilkt mugurā.  Vīri piekrita, un viņš brauca.   

Tieši noteiktajā laikā iesākās mītiņš. Mītiņu atklāja 
Vonda. Lika nodziedāt „Internacionāli”.  Lai vieglāk 
būtu atcerēties vārdus, vienai daļai rokās bija lapiņas (tā 
kā baznīcā vai bērēs).  Te  jāpiebilst, ka dienu pirms tam 
avīzē „Jaunākās Ziņas”  bija pielikums „Revolucionārās 
dziesmas”.  Tās bija latviski, taču krieviem bija krievu 
valodā.  Latvieši dziedāja latviski un krievi krieviski.  
Krievi latviešus pārbļāva, tā ka latvieši apklusa.  Nobei-
dza krieviski.  Skanēja diezgan švaki.  Runāja visi pēc 
kārtas.  Labi runāja Vonda, tikai pārāk daudz lamāja aiz-
sargus.  Savickis runājot iekarsa tā, ka pat pavicināja 
revolveri. Runāja arī Viktors Berņickis.  Tā kā viņš bija 
visizglītotākais (students), tad runa bija dikti  „gudra”.  
Arī viens latgaļu censonis sāka:  „Dōrgī bīdri, nauzvoro-
mo Sorkono armeja…”  Tālāk viņš netika.  Atskanēja 
sauciens „Doloj latiša!”.  Kāds cits atkal aicināja runāt 
tā, lai visi saprastu. Tā, lūk, krieviski jāprot visiem.  Es 

par šo starpgadījumu priecājos. Te der teiciens: „Nelien 
svešā pirtī kašķi meklēt!” 

Kāds Rancānu sādžas pavecāks vīrs Jermolajs Ivano-
vičs stāstīja par savu jaunību, kad strādāja Pēterburgā 
Putilova rūpnīcā.  Stāstīja par revolūcijas norisi.  Stāstī-
ja, ka redzējis un dzirdējis runājam biedru Ļeņinu un 
biedru Trocki.  Līdzko viņš pieminēja „biedru Trocki”, 
Sarkanarmijas komandieris uzreiz salecās, it kā viņam 
kāds ar īlenu būtu iebadījis. Vēl pāris reizes pieminējis 
„biedru Trocki”, runātājs  savu runu  beidza. Jermolajs 
Ivanovičs jau nezināja, kā revolūcija Krievijā beidzās.  
Nezināja arī, ka biedrs Trockis tika izsludināts par 
„tautas ienaidnieku” un  emigrācijā Meksikā ar lauzni 
nosists. 

Pēc 17. jūnija polītiskā aktīvitāte bija ļoti liela.  Pie 
pagasta nama joprojām uzturējās sarkanarmijas nodaļa.  
Notika aktīvas pārrunas.  Parasti bija tā, ka mūsu cilvēki 
sūdzējās, cik agrāk bija slikti dzīvot un klausījās sarkan-
armiešu stāstos, cik labi dzīvot Padomju Savienībā.  
Klausoties sarkanarmieša stāstā, viens jauneklis izņēma  
no paciņas papirosu un bāza mutē. Viens sarkanarmietis 
pastiepa roku un palūdza papirosiņu. Ņemdams vienu, 
paņēma divus, teikdams, ka iedos draugam. Pīpēja, bet 
neko nesmādēja.   

Tobrīd nāca gaŗām apmēram desmit vīru kolonna ar 
mantu maišeļiem un lāpstām pār plecu.  Uz lāpstām bija 
uzkabināti apavi, kājas  basas. Kāds sāka tīt machorkas 
smēķi. Viens no pienākušajiem „baskājiem” palūdza 
„uzpīpēt machorciņu”.  Sen neesot labu krievu machor-
ciņu pīpējis.  Sarkanarmietis tūlīt uzplēsa jaunu paciņu, 
padeva papīru, kas bija  biezs, kā no zīmēšanas bloknota, 
un smēķa uztīšana varēja sākties. Apjautājās, kas viņi 
tādi.  Vīri atbildēja ka „batraki” un strādājot pie kulaka – 
ceļot kūti. Es nodomāju, ka uz laukiem dzīvojošie basām 
kājām staigā bieži, bet vai šoreiz, ejot cauri pagasta cen-
tram, tā nebija tāda kā izrādīšanās, lai „biedri” redzētu, 
cik slikti šeit „plutokratiskajā” Latvijā krievu ļaudis dzī-
vo. Sāka jautāt, cik alga ir vienkāršam kareivim. Latvijas 
armijā kareivim maksāja 6 latus, dižkareivim dažus latus 
vairāk, bet kaprālim 12 latu.  Sarkanarmijā kareivim 
maksājot trīs červoncus, tas ir 30 rubļu vai 30 latu. Jā 
nudien, sarkanarmijā dienēt ir labāk.  

Latviešu kaŗavīri drīz vien pārliecinājās, cik tas la-
bums liels. Sarkanarmijā maksāja rubļos, un veikalos 
pretī ņēma kā latus. Cenas bija līdzšinējās. Tāpēc sar-
kanarmiešiem bija ļoti izdevīgi. Krieviņi varēja staigāt 
un pirkties. Par 30 latiem, kas līdzinājās vidējai lauk-
strādnieka algai, varēja sapirkties ļoti daudz.   

Luciāna Nukšas atmiņu stāsts 

Nelien svešā pirtī kašķi meklēt 
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Galerija Baltic Crossroads 
3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029 

Tālr.: 323-664-6216;  818-644-0182 
Latviskas rotas, grāmatas, audumi, tautastērpi, 

keramika, fotografijas 
Atvērta katru dienu, izņemot pirmdienas 

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 

Jauna programma latviešu 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 

Piedāvāju dažāda veida apdrošināšanas  
produktus  kapitāla aizsargāšanai.  

Action Capital Insurance Services, Inc. 
Verners Vallis  

tālr.: 949-374-3340  Lic #0G61139 

 

KURSAS VASARAS VIDUSSKOLA 
www.kursa.org  

Vašingtonas pavalsts meža ielokā gaida jaun-
iešus no 4. jūlija līdz 7. augustam – 

mācības latviskā vidē, sporta un vakara no-
darbības, 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 

Phone: 213-662-5041; E-mail:  email@norbertellengallery.com 
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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 Cer-
tified Plastic Surgeon and 
Member of numerous prestigi-
ous organizations including the 
American Society of Aesthetic 
Plastic Surgeons, The Interna-
tional Society of Aesthetic Plas-
tic 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 bo-
ok chapters in plastic surgery text books.  Dr. Bun-
kis 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  

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 
 

http://picasweb.google.com/guntaa 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠU-
MA PIRKŠANA,  PĀRDO-
ŠANA UN IZĪRĒŠANA;  
PALĪDZĪBA, MAINOT DZĪVESVIE-
TU AMERIKĀ VAI PĀRCEĻOTIES 
UZ LATVIJU; BEZMAKSAS KON-
SULTĀCIJAS: MĀJAS VĒRTĪBAS 
NOTEIKŠANA DAŽU STUNDU LAI-
KĀ;  MĀJAS SAGATAVOŠANA PĀRDOŠANAI; TIR-
GUS TENDENČU ANALIZE;  KVALIFIKĀCIJA AIZ-
ŅĒMUMIEM MĀJU PIRKŠANAI, PĀRFINANCĒŠA-
NA, U. C.  IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS UN PALĪ-
DZĒS NOKĀRTOT DARĪJUMU NEKUSTAMO ĪPA-
ŠUMU EKSPERTS:  MĀRTIŅŠ LEIKARTS  
tālr.: 310-717-7577 ; e-pasts: martin@shorewood.com 

2806 Santa Monica Blvd.  
Santa Monica, CA 90404 

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

www.clcu.org 

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. 

EQUAL 
HOUSING 

California Lithuanian 
Credit Union is an 

 

Celebrating 40 years of service ! 
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DRAUDZES AMATPERSONAS 
 Draudzes māc. Dāvis Kaņeps: 611 Pruitt Drive, Redondo Beach, CA 90278        310-621-9572 

Draudzes priekšnieka vieta ir vakanta  
Kasiere Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677  949-443-2150 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672 949-443-5170 
Dāmu kom. priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291 310-396-5244 
Dāmu kom. kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063 805-522-0185 

 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS 

Draudzes Ziņas 

Mīlestības priede Pāvilostā pie Sakas upes 
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Draudzes dzīves kalendārs 2010. gada vasarai 
 

6. jūnijā  plkst. 11.00  dievkalpojums ar dievgaldu – otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Arģentīnas latviešu Augšāmcelšanās draudzi (māc. David J. Calvo) 

un par Vircavas draudzi (māc. Jānis Tālums) 
 

 13. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – 3. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
1941. gada 14. jūnijā aizvesto atcere kopā ar DK igauņu draudzi (māc. Juri Pallo); 
aizlūgsim parApvienoto Londonas latviešu un Miera draudzi (māc. Elīza Zikmane) 

un par Zalves draudzi (māc. Aldis Pavlovičs) 
 

20. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums – ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Apvienoto Linkolnas draudzi (māc. Vitauts Grīnvalds) 

Zaļo (Zaļenieku) draudzi (māc. Arnis Bergmanis, māc. Guntars Lūsītis) 
 

27. jūnijā plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Aijovas draudzi (māc. Aivars Pelds) un par Zasas draudzi (māc. Ivars Dzelme) 

 

4. jūlijā  dievkalpojuma nebūs – sestā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Adelaides draudzi un par Zaubes draudzi (palīgmāc. Edvīns Rumjancevs) 

 

11. jūlijā plkst. 11.00 dievkalpojums, māc. Aivars Ozoliņš – 7. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Ziemeļkalifornijas draudzi (māc. Kārlis Žols) 

un par Zebrenes draudzi (palīgmāc. Jānis Smilgainis) 
 

18. jūlijā  dievkalpojuma nebūs  – astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Ziemeļanglijas-Bradfordas draudzi (māc. Gita Putce)  

un par Zeltiņu draudzi (māc. Ivo Šmits) 
 

25. jūlijā dievkalpojuma nebūs – devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Volongongas draudzi (prāv. Colvin MacPherson)  

un par Zemītes draudzi (māc. Edvīns Vilks) 
 

1. augustā dievkalpojuma nebūs – desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Vircburgas draudzi (arch. Elmārs E. Rozītis)  

un par Ziemupes draudzi (māc. Jānis Bitāns) 
 

8. augustā  dievkalpojuma nebūs – 11. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Vilimantikas draudzi (māc. Dace Jansone) 

un par Zlēku draudzi (palīgmāc. Jānis Kalniņš) 
 

15. augustā plkst. 11.00  dievkalpojums ar dievgaldu – 12. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Vidusanglijas draudzi (māc. Viesturs Vāvere) 

un par Latviešu draudzi Īrijā (māc. Uģis Brūklene) 
 

22. augustā  plkst. 11.00 dievkalpojums – 13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 
aizlūgsim par Vesterosas draudzi (prāv. Ieva Graufelde)  

un  par  Aizkraukles draudzi (māc. Valdis Baltruks) 
 

29. augustā  plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – 14. svētdiena pēc Vasarsvētkiem;  
aizlūgsim par Vašingtonas draudzi (prāv. Anita Vārsberga-Pāža) 

un par Aknīstes draudzi (māc. Andis Lenšs) 
5. septembrī  dievkalpojuma nebūs – LELBAs Draudžu dienas RKLIC 
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Dreb lapa, šalc liepa, Un čalo strautiņš. Dievs telpu 
un elpu tiem dāvājis; Bet mums devis garu, Lai teiktu 
Viņa varu, Mums lielāku godību veltījis. 

No holandiešu valodas atdzejojis Osvalds Gulbis 
Vasara tikpat kā klāt. Man tas nozīmē ceļu uz vasa-

ras vidusskolu Kursa… atgriešanos pirmatnējākā pasau-
lē, kur uz dažām nedēļām aiz muguras paliks pilsētas 
troksnis. Citiem ceļi vedīs  uz tālākām vietām. Ikvie-
nam vajadzīga atpūta. Sakrāsim jaunus spēkus, dzīvojot 
Dieva žēlastības laikā, lai pēc tam 
gatavotos draudzes 60 gadu jubi-
lejai!  

Kamēr atradīsimies laukos vai 
mežos, būsim saudzīgi un cieņas 
pilni pret dabu. Nepiegružosim 
ceļmalas, kā to ikdienā redzam, 
braucot pa lielpilsētas maģistrā-
lēm. Turēsim acis atvērtas, lai 
ieraudzītu ko jaunu… kaut ko tā-
du, ko steigā nepamanām. Ierau-
dzīsim un uz brīdi pārdomāsim, 
kas liek lapai drebēt, kas lika tai 
plaukt. Meditēsim, kad ieklausīsi-
mies tekoša ūdens skaņās. Sapra-
tīsim, ka mūsu vietu pasaulē ierā-
dījis Dievs,  uzticēdams mums 
atbildību šo pasauli saudzēt. 

Aicinu arī dziļāk izprast Va-
sarsvētku laiku. Ar to kāds varbūt 
saprot laiku, kam piešķirts gada-
laika nosaukums – svētki vasaras 
dēļ. Bet vairāk par to… vasaras 
mēnešos mēs piedalāmies pirmā 
Vasarsvētku notikuma turpināju-
mā. Svētais Gars mums dots par 
atgādinājumu visam, ko Kristus 
teicis un darījis. Svētais Gars tur 
Kristus vārdus dzīvus, lai tie arī 
zaļotu mūsu dzīvē. Atvaļinājuma 
prieki visbiežāk veltīti cilvēka 
fiziskai vingrošanai un atpūtai. 
Uz vasaras beigām, pirms atsākas 
mācības skolā, māc. Daira Cilne 
mūs aicina uz Rietumkrasta izglī-
tības centru, lai vingrinātu un 
pilnveidotu sevī garīgo cilvēku. 
„Garīgums  visam cilvēkam” – šī 
gada latviešu draudžu dienu te-
mats liek izprast  ievadā minētās 

dziesmas vārdus kā izaicinājumu labāk novērtēt savu 
īsteno vērtību. Atcerēties, ka cilvēkiem Dievs veltījis 
lielāku godību. 

Lai notiek Dieva prāts šovasar! Lai tas notiek arī ar 
Tevi! Sakrāsim jaunus spēkus! Novērtēsim žēlastību, ko 
Dievs mums par velti katru rītu dāvā! Būsim Dieva pie-
šķirtās godības cienīgi, saudzējot  pasauli, mīlot Dievu 
no visas sirds un savu tuvāko kā sevi pašu! 

Prāv. Dāvis Kaņeps 

Dievidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes locekļi  un padome 
apsveic mācītāju Dāvi un Ivetu ar ģimenes pieaugumu!  

Pārdomas vasaras mēnešiem 
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Pēdējo svētdienu dievkalpojumu statistika 
    Datums    Dalībnieki   Dievgaldnieki   Kollekte  Skolas saime Caurmēra devums          Piezīmes 

 

11. apr. 36 23 $426.00   $11.83   

18. apr. 21   $403.00   $19.19 Gada sapulce 

25. apr. 21 15 $250.00   $11.90   

2. maijs 40   $350.00 22 $8.75   

9. maijs 27 23 $378.00   $14.00 Ģimenes diena 

 

 

DZIMŠANAS DIENU ATCERES  
 

    JŪLIJĀ 
  5. Zīle Dumpis  
12. Pauls Berkolds, Zenta Lejiņa  
14.  Guntis Linde  
21. Milda Krastiņa  
22. Daina Reimane  
23. Ingrīda Stern, Dace Taube  
24. Diāna Zaķe  
25. Kārlis Freimanis,  Sigita Haddad  
26. Katrīna Lee  
27. Rasma Avots, Daira Popalardo  
28. Vija Vīksne-Rauda  
29. Inese Tīsiņa, Mārtiņš Zinbergs 

 

  AUGUSTĀ 
  2. Atis Blāķis, Kaija Dankers  
  3. Andra Staško 
  4. Dace Pavlovskis  
  5. Dzintra Janavs, Marks Sidler 
  6. Mārtiņš Lejnieks, Aldis Timšs  
10. Rita Ābele, Aleks Zaķis  
11. Ādams Blāķis 
13. Kārlis Ullis  
15. Andris Blāķis, Gaida Rimša,  
    Helēna Skuja 
17. Gunārs Rēpiņš, Astra Vaits,  
   Heather Whisenand  
19. Lonija Doršs  
21. Varis Kārkliņš  

23. Evelīna Blāķis  
25. Velta Granata, Antons Švarcs  
27. Dāvis Kaņeps  
28. Markus Lee, Valtrauta Simsons,  
    Gunta Lujāne  
30. Rota Boršteins 

   

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

 

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!  
Draudzes mācītājs prāv. Dāvis Kaņeps 

un Draudzes padome 
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PATEICĪBA UN LŪGUMS 
Mīļie draudzes locekļi! Pateicamies par  ziedojumiem un dāvanām 2009. gadā.  

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 dievnama remontiem             $__________ 
 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā      $__________ 
      

                  KOPĀ   $__________ 
 
Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.,  
nosūtiet draudzes kasierei: 

Tamārai Rūsei 
31 Laguna Woods Dr. 

Laguna Niguel, CA  92677 
Pateicībā Draudzes padome 

Sirsnīgi sveicam jaunu  
draudzes locekli Zigurdu Teteri! 

LIELDIENU ZIEDOJUMI 
D. Bīriņš $50, R. Gernatovskis $100, A. & C. Treide 
$30, A. Veiss $35 

 
 

DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
A.Ābele $250, J. & D. Janavs $500, Dāvis Kaņeps $400 
(Sandiego honorārs) 

 

REMONTIEM 
A. Ābele $1000, J. & V. Lācis $1000, T. & M. Paegle 
$1000, S. Tūbelis-Kurmiņš $100, Līga Svikss  $350 
Dienvidkalifornijas igauņu ev. lut. draudze $12 500 
Milzīgs paldies igauņu draudzei par šo prāvo ziedoju-
mu! 
Z. DIŽGALVES PIEMIŅAI (REMONTIEM) 
K. Laurs   
     Kopā: $1900 
Draudzes padome būs pateicīga par katru ziedojumu 
baznīcas remontiem – gan par pabeigtajiem, gan vēl 
veicamiem! 

NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM 
D. Bīriņš $120 
Lūdzam palīdzēt sagādāt pusdienas Neretas bērniem! 
Ar $120 pietiek, lai mācību gada laikā vienam bērnam 
sagādātu siltas pusdienas. 

 

„Zvanniekiem” saziedots $73.00  
Lūdzam neaizmirst iemest dažus centus vai dolarus   
„Zvanniekiem” rozā keramikas cūciņā baznīcas priekš-
telpā. 

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem 

ZIEDOJUMI 

Paldies par sveicieniem manā  

ievērojamā jubilejā. Sirsnībā  – E. C.  
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LELBAs DRAUDŽU DIENAS  
no 2. līdz 6. septembrim  

Rietumkrasta izglītības centrā –
Kursā 

...no visas savas sirds 
...ar visu savu spēku 
...ar visu savu prātu 

(Lk. 10:22) 
Garīgums – visam cilvēkam 

Sirsnīgi aicinām!  
Nāc arī tu! 

Lekcijas lasīs un pārrunas vadīs galvenais lektors –  
Rīgas Lutera draudzes un Gaŗkalnes draudzes mācītājs Indulis Paičs; 

būs dievkalpojumi, svētbrīži, Dieva slavēšana, nodošanās pārdomām, pastaigas;  
dziedāšana,  kori vadīs māc. Daira Cilne; sakrālās dejas – māc. Gundega Puidza;  

keramikas nodarbības  – Jānis Alksnis; meditācija, ejot pa labirintu, māc. Kārļa Žola vadībā; 
atsevišķas nodarbības bērniem; būs pārrunas jauniešiem un jaunām ģimenēm par bērnu 

audzināšanu, garīgumu, kā pārvarēt laika trūkumu ar prāv. Anitu Vārsbergu Pāžu;  
Garīgums visām paaudzēm! 

Draudžu dienu dalības maksa: $20 dienā / $60 par visām dienām; 
uzturs (trīs maltītes): $25 dienā / $100 par visām dienām; 

apmešanas nometnē: $15 dienā; 
ģimenēm: pirmajam bērnam puscena, pārējiem bērniem par brīvu 

Pieteikšanās veidlapa 
Vārds un uzvārds ________________________________________________ 
Adrese __________________________________________________________ 
Tālruņa numurs: _________________ e-pasta adrese:___________________ 

 
Nosūtīt: māc. Daira Cilne 10702 Lakeside Ave. NE, Seattle, WA 98125 

 

Pieteikšanās veidlapas  ir arī: www.lelba.org vai: www.seattlelatvianchurch.org 
Tuvējā pilsētiņā Šeltonā ir divi moteļi,  

vistuvākais – Motel Super 8 (www.super8shelton.com) 360-426-1847 (manager Maria Kim) 
istaba ar divām queen gultam: $70;  

istaba vienam cilvēkam: $54 (cenas ir ar AAA vai AARP atlaidēm); 
Shelton Inn (www.sheltoninn.com) tālr.: 360-426-4468; istaba ar divām queen gultām: $63. 

Mazliet tālāk atrodas Little Creek Casino Hotel (www.little-creek.com) 800-667-7711; 
(viesnīcas daļa ir pilnīgi atsevišķi no kazino) dubultistaba $109 no pirmdienas līdz ceturtdie-

nai, nedēļas nogalē $129; cenā ieskaitīta atlaide, ko saņem ar viesnīcas „MVP” karti,  
kas  jāpieprasa pirms ierakstīšanās (check-in) 

Sīkāku informāciju var uzzināt no draudžu mācītājiem vai LELBAs evaņģelizācijas  nozares 
vadītājas  māc. Dairas Cilnes, zvanot, tālr.: 206-674-9600,  vai rakstot:  cilnis@earthlink.net  
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas die-

nās, jubilejās; var pasūtināt pīrā-
gus ar speķi vai kāpostiem jebku-
ŗā laikā un jebkuŗam  sarīkoju-

mam; par cenu sazināties, zvanot 
Pegijai, tālr.: 310-908-6993  

10405 Irene St. # 304  
 Los Angeles, CA 90034 

 e-pasts: pegijat@inbox.lv   
 

 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

SANDIEGO LATV. EV. LUT. DRAUDZE  
  Grace Lutheran Church 
  3993 Park Boulevard, 
  San Diego, CA 92116 

Mācītājs Dāvis Kaņeps  
1927 Riverside Drive  
Los Angeles, CA 90039;  
tālr.: 310-621-9572 
davis_kaneps@verizon.net 

 

12. jūnijā tautas sēru dienas piemiņas dievkalpo-
jums; pēc dievkalpojuma kafijas galds.  
Jūlijā un augustā dievkalpojumu nebūs. 

Draudzes  priekšnieks Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road, San Diego, CA 92123 

Tālr: 858-598-5451; e-pasts: janis@legzdins.com 
Kasiere Antra Priede Bergere: antrapriede@pol.net 

1335 Santa Barbara St., San Diego CA 92107 
Čekus izrakstīt: Antra Priede Berger 

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

www.sandiegodraudze.us       

Iespiešanas, kopēšanas  
un dizaina darbi  
Pēteris Brecko 

26450 Ruether Ave, Unit 205 
   Santa Clarita, CA 91350 

Tālr.: 818-783-4900  
E-pasts:  
LandmarkPC@sbcglobal.net 

 

Pieteikumus puķu  
novietošanai uz altāŗa pieņem  

Biruta Šulca; viņai var   
zvanīt,  tālr.:  626-443-8464  

vai rakstīt: birschultz@att.net  
Dievnamā pie ieejas ir kalen-
dārs, kuŗā var pierakstīties; 
ja puķes novietotas kāda pie-
miņai vai jubilejā, par ko vē-
lams paziņot dievkalpojumā, 

lūgums uzrakstīt zīmīti un 
iedot mācītājam!   

Jāņu svinības Sandiego 
19. jūnijā  plkst. 12.00 dienā 
Crown Point Place Beach,  

kur plīvos Latvijas ka-
rogs un būs līgotāju ba-
riņš. Latvijas rupjmaize, 
desiņas, limonāde, vien-
reizējie lietošanas trauki 
būs sagādāti; jāņem līdzi 
salāti, dārzeņi, augļi; arī 
plūdmales krēsli, pretiedeguma krēms, ce-
pure, saulessargs! Plūdmalē nedrīkst ienest 
stikla traukus un alkoholiskus dzērienus. 
Autostāvvietu slēdz plkst. 10.00 vakarā.  
Vajadzīgi brīvprātīgie palīgi piknika sagata-
vošanai.  
Lūdzu, aiciniet radus, draugus, paziņas!  
Dalības maksa: $20 ziedojums (atlikums 
Sandiego latv. ev. lut. draudzes darbībai).  
Informācija: 858-598-5451;  619-851-2358;   
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com  



 
Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704  
 
 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

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

Čekus lūdzam rakstīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO CALIF., un nosūtīt: 
              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 

NON-PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 
Permit No. 78 

NORTH HOLLYWOOD, CA 

 

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

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  
 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par  20___. 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  20___ . gadu ……………$ 35.00 

 
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu            par  20___ . gadu …………..$  5.00 

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

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


