
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

2010.                                         SEPTEMBRIS                                          Nr. 6 (633) 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
No 2. līdz 6. septembrim LELBAs Draudžu dienās Kursā „Garīgums visam cilvēkam” 

11. septembrī plkst. 11.00 latviešu 9. golfa sacīkstes Sietlā  
Jackson Park Golf Club (1000 NE 135th Street), tālr.: 206-363-4747 

11. septembrī plkst. 4.00 nama gada svētki 
19. septembrī mācību gada sākums latviešu skolā 

2. oktōbrī 10. Saeimas vēlēšanas latviešu namā 
16. oktōbrī Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 60 gadu jubilejas balle 

DKLB informācijas tālr.: 323-663-6267; Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Mācītājs Dāvis Kaņeps 30. maijā iesvētīja Džeimiju Gibu (Jamie Gibas) un Aldi Raudu 
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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 (infor-
mātore angļu valodā), Jānis Rutmanis, Valdis Pavlovskis, 
Aldis Rauda, Dace Taube (biedrības pārstāve latviešu 
nama valdē), Jānis Taube, Pegija Taube, Vija Vīksne, 
Vilis Zaķis 
Revīzijas komisija:  
Pārsla Blāķe, Inguna Galviņa,  Helēna Hofmane  
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdienā 
Losandželosas latviešu namā 
************************************************* 

IB metiens – 370 eksemplāru 
Par adrešu maiņām ziņot: Rūdolfam Hofmanim  

1339 Quintero St., Los Angeles, CA 90026 
tālr.: 213-250-3857; e-pasts: Dobele@aol.com 

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

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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Šogad atkal Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai  
bija kārta rīkot igauņu, latviešu un lietuviešu kopēju at-
ceri 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvestajiem baltie-
šiem. Latviešu baznīcā 13. jūnijā piemiņas dievkalpoju-
mu deportētajiem baltiešiem vadīja prāvests Dāvis Ka-
ņeps un igauņu mācītājs Juri Pallo. 

Atbildību par piemiņas sarīkojumu latviešu namā uz-
ņēmās DK LB priekšnieka vietniece Sandra Gulbe, to  
vadīja Dziesma Tetere. Lūgšanu teica prāvests Dāvis 
Kaņeps, uzrunu Igaunijas goda konsuls Losandželosā 
Jāks Treimanis. Viņš teica, ka 24 gadus ir goda konsuls 
un vienmēr apzinājies, ka piemiņas sarīkojums deportē-
tajiem baltiešiem ir viens no svarīgākajiem, un to nekādā 
ziņā  nedrīkst neapmeklēt. Mēs nedrīkstam aizmirst sa-
vus draugus, radus, paziņas, kuŗus izveda un kuŗi gāja 
bojā svešā zemē, ilgodamies pēc dzimtenes.  

Īsu uzrunu teica arī Amerikas lietuviešu padomes pre-
zidents Alģis Zemaitaitis. 

Ar klusumu brīdi godināja mirušo Lietuvas goda kon-
sulu Losandželosā Vitautu Čekanausku. Sarīkojumā bija 
ieradusies nelaiķa atraitne Janīna Čekanauska. 

Degsmīgu runu The Baltic Holocaust – Writing On 
The Wall teica Losandželosas Daugavas Vanagu apvie-
nības priekšnieks Teodors Lilienšteins. Viņš atkārtoti 
uzsvēra, ka mums vienmēr jābūt modriem un mēs nekad 

nedrīkstam aizmirst notikušo. Cilvēkiem, kuŗi aizmirst 
pagātni, nav nākotnes. 

Mūzikālo programmu bija sagatavojis ansamblis 
EJAM un vijolnieks Jānis Zemjānis. Diemžēl nevarēja  
ieradies viņa pianists, tāpēc  J. Zemjānis neatskaņoja  

Piemiņas sarīkojums 1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem 
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Zināšanai un ievērībai 

Par biedrību, baznīcu, namu 
Bieži vien organizāciju biedru naudas un zie-

dojumu iesūtītāji īsti neizprot, kas ir kas, atsūta 
vienu čeku, pierakstot piezīmi: tik un tik baznī-
cai, tik un tik biedrībai, tik un tik namam. Lū-
dzam šadā veidā ziedojumus nesūtīt.  

Katrai organizācijai ir savs kasieris. 
DK Latviešu biedrības kasiere ir Tamāra 

Kalniņa.  
Biedrības biedra maksa jāsūta kasierei, čeks 

jāizraksta: Latvian Association of  So. CA  
DK LB kasieres adrese:  
Tamāra Kalniņa:  
252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041   
 

Losandželosas latviešu nama kasiere ir Da-
ce Reimane.  

Nama kluba biedru maksa un ziedojums, uz 
čeka rakstot:  Latvian Ev. Luth. Church – 
Community Center, jāsūta uz latviešu namu:   

Latvian Community Center 
1955 Riverside Drive   
Los Angeles, CA 90039-3704 
 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. drau-
dzes  kasiere ir Tamāra Rūse.  

Draudzes locekļu nodeva un ziedojumi baznī-
cai jāsūta tieši kasierei, čeks jāizraksta: Latvian 
Ev. Luth. Church of So. CA 

Draudzes kasieres adrese:  
Tamāra Rūse 
31 Laguna Woods Dr. 
Laguna Niguel, CA  92677 
 

Piemēram, ja kāds nosūta latviešu biedrības kasierei 
ziedojumu, uzrakstot, ka daļa no tā jāatdod  baznīcai, 
rodas sarežģījumi, jo kasierei čeks jāiekasē, pēc tam jā-
izraksta cits čeks, kas jānosūta draudzes kasierei.  

Arī draudzes kasiere nevar zināt, ka kāds čeks patiesī-
bā domāts biedrībai, ja nav nekāda paskaidrojuma, tur-
klāt viņa šādu čeku iekasēs un naudu ieguldīs baznīcas 
kasē, jo biedrība ir pilnīgi cita organizācija. 

Lūdzu, gada beigām tuvojoties, biedru maksu un ziedoju-
mu čekus izrakstot, rūpīgi pārdomāt, kam un uz kurieni tie 
jāsūta, lai nerastos lieki pārpratumi. 

CITĀTS 
 no Artura Voitkusa romāna  

„Aiz miglas aust saule”  
(Grāmatu Draugs, 1968) 

«Sākās galvenā runātāja priekšlasījums. Bijušais 
valsts vīrs runāja par nacionālās vienotības nozīmi, par 
vienprātību, par tautisko kopību. 

– Mēs esam maza tauta, – viņš teica, –  un pavisam 
maza saujiņa mēs esam brīvajā pasaulē. Mums jāsargas 
šeit radīt novirzienus un grupu polītiku. Mums var būt 
tikai viens virziens, un mums drīkst būt tikai viena polī-
tika: aiz visa un pār visu mēs esam latvieši. Ja mēs sāk-
sim cits citu apkaŗot un cits citu turēt aizdomās, tad mēs 
cīņu esam zaudējuši, pirms tā vēl labi sākusies. Tikai 
vienprātība, saskaņā un sadarbībā mēs sasniegsim mēr-
ķi.» 

neatskaņoja Ludviga van Bēthovena un Jāņa Mediņa 
skaņdarbus, kā bija rakstīts programmā, bet gan vairākas 
latviešu tautasdziesmas. 

Edvīns Rūsis, Jūlija Plostniece, Artūrs Rūsis un Māra 
Zommere nodziedāja Raimonda Paula dziesmu 
„Latvieša ticība” ar Leonīda Breikša vārdiem, R. Paula 
„Pacel galvu, baltā māt” ar Jāņa Petera vārdiem, Alberta 
Legzdiņa „Es redzēju bāleliņu” un Leonīda Breikša 
dziesmu „Lūgšana” ar Imanta Kalniņa vārdiem, pavadī-
jumu spēlējot Lolitai Ritmanei-Matsonei. 

Pēc šīm emōcionālajām dziesmām apmeklētāji no-
dziedāja Latvijas, Lietuvas un Igaunijas himnu.  

Latviešu biedrības pārstāves Dace Taube, Pegija Tau-
be, Inguna Galviņa ar palīdzēm bija sagatavojušas kafiju 
un uzkodas, un apmeklētāji vēl brīdi pakavējās pārrunās.  

Aldis Rauda sagatavoja un iespieda sarīkojuma prog-
rammu. 

DK LB valde pateicas visiem, kuŗi ieradās šajā sarī-
kojumā un palīdzēja, lai tas izdotos.                         A.M. 

Piešķirtas stipendijas mācībām  
vasaras skolā 

DK LB valdes locekļi izskatīja Laras un Kārļa Tolku 
un Auroras Zemjānes lūgumu piešķirt stipendiju mācī-
bām Gaŗezera Vasaras vidusskolā un Markus Staško, 
Džeimijas Gibas, Oto Sveņķa, Annijas Teteres un Rikija 
Teteŗa – mācībām Kursā. Valdes locekļi nolēma  katram 
piešķirt 250 dolaru, naudu nosūtot tieši uz Gaŗezeru un 
Kursu. Cerēsim, ka jaunieši būs daudz ko iemācījušies, 
piedzīvojuši un uzrakstīs par mācībām vasaras skolās, kā 
arī par saviem piedzīvojumiem biļetenam. 
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Arī  Sanfrancisko latvieši uzzināja Bauskas mazā krodziņa noslēpumu 

Sanfrancisko latviešu namā 9. maijā  izrādīja Andras Berkoldas lugu „Bauskas mazā krodziņā”,  
bijuši apmēram 100 skatītāju, luga patikusi. Priekšā no kreisās: Aleks Berkolds, Pauls Berkolds,  

Rudīte Godfreja, Inguna Šulce, Andra Berkolda, Jūlija Plostniece, Endija Damroze, Juris Žvikovs,  
aizmugurē: Mārīte Šulce, Māra Zommere, Mārtiņš Zinbergs, Vilis Zaķis, Artūrs Rūsis, Adele Nagaine, 

Ilze Nagaine, Sanita Šūmane;  nav: Auroras Zemjānes, Laras Tolkas un Rikija Tetera 

Regīna Baltkāja 21. maijā  savā 96. dzimumdienā kopā ar draugiem 
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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 

Piedāvāju dažāda veida apdrošināšanas  
produktus  kapitāla aizsargāšanai.  

Action Capital Insurance Services, Inc. 
Verners Vallis  

tālr.: 949-374-3340  Lic #0G61139 

Otrais „Jautrais vakars” namā 
11. jūnijā notika jau otrais „Jautrais vakars” namā. 

Sanāca daudzi, kuŗi vēlējās izklaidēties, patērzēt, paēst 
un noskatīties filmu „Jāņu nakts”, kas bija reklāmēta. 
Diemžēl atkal kārtējo reizi ne viss iznāca, kā cerēts un 
plānots. Šķiet, ka personai, pie kuŗas ir filmas variants, 
ko iespējams namā izrādīt, tā arī nebija paziņots un pa-
lūgts filmu atvest. Reizēm, kad ir vairāki rīkotāji un rek-
lāmētāji, darbi netiek saskaņoti. Šī būs laba mācība.  

DK LB valde ļoti atvainojas tiem, kuŗi īpaši bija at-
braukuši noskatīties filmu.  

Taču citādi jautrais vakars noritēja patiešām jautri – 
Vilis Zaķis katram apmeklētājam piedāvāja milzīgu 
sviestmaizi ar lielu gabalu karstas, uz oglēm ceptas ga-
ļas, ko vienā reizē nemaz nebija iespējams notiesāt, salā-
tus un garšvielas, pie bāra varēja dabūt dažādus dzērie-
nus, valodas raiti ritēja.  

Šķiet, Vilis nebija domājis, ka būs tik daudz apmeklē-
tāju, jo viņam steigšus bija jābrauc uz veikalu iegādāties 
vairāk gaļas. Viņš vēl nav paziņojis, kad notiks nāka-
mais  „Jautrais vakars”, droši vien tikai rudenī. Arī filmu 
varēs vēl parādīt, ja kādam būs vēlēšanās to noskatīties.  

Līga Sviksa atvērusi savu fotostudiju   
 Fotograafe Studio @ Laguna Hills Mall 

24155 Laguna Hills Mall Ste 1690A 
Laguna Hills, CA 92653  

Tālr.:  949-395-1628 
Fotostudijas atklāšana notika 12. augustā  

,,Jautrā vakara” rīkotājs Vilis Zaķis (labā pusē)   
ar palīgu Džastinu (Justin) Vergu  

pie Santa Maria gaļas cepamā aparāta   

Latvian HELP&CARE  Company  
piedāvā palīgus: 

 slimnieku kopšanā; 
 atveseļošanās laikā pēc sma-
gām slimībām, operācijām u. tml.; 
 vecļaužu aprūpē; 
 saimniecības vadībā;  
 dārzkopības darbos u. c. 
Sīkāka informācija, zvanot, tālr.:  +371 25525630 vai 
rakstot, e-pasts: helpercompany@gmail.com 
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Vēstule no bij. DK LB priekšnieces  
Ineses Birznieces  

Kopš 2009. gada oktōbra atkal esmu Rīgā, jo man 
beidzās ES līgums un darbs Gruzijas parlamentā. Līdz š. 
g. aprīlim dzīvoju Muižnieku dzīvoklī Baložu ielā Pār-
daugavā, bet tagad no Austrālijas latviešiem Anitas un 
Ivara Apeļiem, īrēju ļoti skaistu dzīvokli Ausekļa ielā 
pie Vašingtona laukuma. Pēc sešiem gadiem ārpus Lat-
vijas (trīs gadus strādāju Briselē, būdama  LR Tieslietu 
ministrijas atašeja ES un divarpus gadu Tbilisi), esmu 
sajūsmā, ka atkal dzīvoju Latvijā! Iztieku no iekrāju-
miem. Patlaban grūti  sameklēt darbu LR valsts pārvaldē 
(Saeimā, Ārlietu vai Tieslietu ministrijā). Apmeklēju 
dažādas konferences un seminārus, kā arī izbaudu kultū-
ras piedāvājumus! Piedalījos www.ejambalsot.lv sarī-
kojumā, kur iepazīstināja ar mūsu plānoto darbību. 

Jāņa Akuratera mūzejā O. Vācieša ielā  11. jūnijā no-
tika Olafam Stumbram veltīts sarīkojums. Radiožurnā-
lists Eduards Liniņš lasīja viņa dzejoļus, bija arī mūzikā-
li priekšnesumi. Satiku tur  Dairu Stumbri un Leldi 
Stumbri. Otros meža kapos 28. jūnijā tika apbedīta Olafa 
Stumbra pelnu urnu. Jūnija pirmās nedēļas nogalē Brīv-
dabas mūzejā bija gadatirgus, satiku Alfrēdu Stinku-
lu (viņa fotografija un intervija ar viņu bija „Neatkarīgās 
Rīta Avīzes” pirmajā lappusē. Bieži tiekos ar Muižnie-
kiem un Annu Čaksti-Rollinu, pie Brīvības pieminekļa 
piemiņas brīdī 1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem satiku 
Māru Luteri un Ināru Reini. Ar Silviju Kurmiņu tikos 
Ingrīdas Muižnieces vārdadienas viesībās.  

 Novēlu visiem Losandželosā visu to labāko! 

Jauni laiki, jauni uzdevumi 
Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) valdes lo-

cekļi Imants Leitis un Valdis Pavlovskis no 10. līdz 12. 
maijam  Vašingtonā tikās ar NATO Parlamentās asam-
blejas (NPA) prezidentu un NPA Amerikas Kongresa 
delegācijas priekšsēdi Džonu Tanneru (John Tanner, D-
TN), kā arī ar Tautas pārstāvju nama Baltiešu atbalsta 
grupas līdzpriekšsēdi, NPA delegātu Džonu Šimkus 
(John Shimkus), Denisu Kuciniču un astoņiem  delegātu 
palīgiem. Imants Leitis deputātiem un viņu palīgiem ie-
sniedza  BAFL prezidentes Vijas Turjānes vēstuli, kuŗā 
izskaidrots BAFL viedoklis par  Francijas amatpersonu 
lēmumu pārdot Krievijai uzbrukuma bazeskuģi Mistral, 
informāciju par Mistral kuģiem, kā arī informāciju par 
BAFL. Latvieši aicināja Kongresa deputātus pieteikties 
par atbalstītājiem Tautas pārstāvju nama deputātes Ile-
anas Rosas-Lehtinenas (R-FL) rezolūcijai H. Res. 982.  
Rezolūcijā pausts Tautas pārstāvju nama deputātu vie-
doklis, ka NATO un Eiropas Savienības dalībvalstīm 
jāatsakās pārdot miltāro techniku Krievijas Federācijai, 
pieminot Krievijas nesenās militārās un polītiskās aktīvi-
tātes Gruzijā un citur.  Valdis Pavlovskis uzskata, ka 
krievu bazeskuģu eskadras patrulēšana gar Baltijas val-
stu krastiem salīdzināma ar viņu kaŗabazu atjaunošanu 
Baltijas valstīs.   

BAFL pārstāvji Vašingtonā izmantoja izdevību, lai 
runātu par vēl vienu negātīvu parādību – Bedfordā, Vir-
džīnijas pavalstī, pie National D-Day Memorial, kritušo 
kaŗavīru pieminekļa, līdzās Rūzvelta, Trumena un Čerči-
la statujām novietota Jozefa Staļina krūšutēls. Memori-
āls ir celts, pieminot un godinot  sabiedroto kaŗavīrus, 
kuŗi krita Otrā pasaules kaŗa laikā Normandijā, 1944. 
gada 6. jūnijā.  

Kāpēc būtu jāgodina Staļins, viens no pasaules lielā-
kajiem slepkavām un tiranniem? Normandijas desantā 
piedalījās 13 valstu kaŗavīri, Padomju Savienības kaŗavī-
ru tur nebija. Pret Staļina statujas novietošanu memori-
ālā iebilduši Bedfordas American Legion Canady Post 
54, Dienvidkalifornijas American Legion Baltic Post 
405, Ukrainian Congress Committee of America, Polish 
Institute of Arts and Sciences of America. 

Tīmeklī  ir ļoti daudz iebildumu – rakstu, komentāru 
un vēstuļu.  Staļina statujas novietošana  ir apvainojams 
ne tikai kritušajiem kaŗavīriem un visiem, kuŗi ziedoja 
savu dzīvību par demokratisku un brīvu Eiropu, bet arī 
tiem miljoniem, kuŗus Staļins lika noslepkavot.   

Imants Leitis un Valdis Pavlovskis atkārtoti skaidro-
ja, ka  D-Day Memorial ir piemineklis kritušiem kaŗavī-
riem un brīvības cīnītājiem, ne Otrā pasaules kaŗa mū-
zejs. Otrā pasaules kaŗa memorialā Vašingtonā nav ne 
Rūzvelta, ne Trumena, ne Čerčila statujas. Valstsvīru 
statuju nav arī Vietnamas un Korejas kaŗa memoriālā.  

No kreisās: Imants Leitis, Džons Tanners (D-TN), 
Valdis Pavlovskis 
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Pēc Dziesmu svētkiem  Kanadas  Hamiltonā vairāki 
apmeklētāji jautāja, vai starplaikā līdz XIII latviešu vis-
pārējiem Dziesmu svētkiem ASV būs vēl Rietumkrasta 
Dziesmu svētki. Tiesa, Rietumkrastā Dziesmu svētki 
notiek biežāk nekā citviet, taču rīkotājiem nepieciešams 
arī atvilkt elpu. Rietumkrasta Dziesmu svētku rīcības 
komitejas priekšsēdis Pauls Berkolds ir arī  Losandželo-
sas latviešu koncertapvienības vadītājs, viņš strādā Kali-
fornijas Mākslas institūtā, kur viņam netrūkst  atbildīgu 
pienākumu. 

Kalifornijas Mākslas institūta 2003. gadā atklātajā  
teātrī REDCAT  Pauls Berkolds 5. maijā piedalījās ame-
rikāņu fotografei un filantropei  Betijai Frīmanei (Betty 
Freeman, 1921-2009) veltītā koncertā Party for Betty.  

B. Frīmane dzimusi Čikāgā, absolvējusi Veleslejas 
(Wellesley) kolledžu ar gradu angļu literātūrā un mūzi-
kā. Daudzus gadus viņa  ik dienas stundām ilgi spēlēja 
klavieres, vēlēdamās kļūt par koncertpianisti. Šis sapnis 
nepiepildījās, toties viņa sāka atbalstīt neskaitāmus kom-
ponistus. Daudzi komponisti, vēlēdamies pateikties par 
atbalstu, filantropei  veltījuši savus darbus. B. Frīmane  
40 gadu laikā piešķīrusi vairāk nekā 400 pabalstu apmē-
ram 80 komponistiem. Viņa dzīvoja Beverlihillos, bieži 
rīkoja koncertus savā mājā,  kollekcionēja mākslas dar-
bus.  

Piemiņas koncertā atskaņoja vairāku B. Frīmanes at-
balstīto komponistu  – Lū Harrisona (Lou Harrison), 
Harija Parča (Harry Partch), Džeimsa Tennija (James 
Tenney), Helmuta Lachenmanna (Helmut Lachenmann), 
Mortona Feldmana (Morton Feldman), Stīvena Reicha 
(Steve Reich),  Džona Keidža (John Cage) u. c. darbus, 
lielākoties veltījumus filantropei, piemēram,  Dž. Keidža 
vijolniekam Paulam Zukovskim (Paul Zukofsky) kom-
ponētās „Frīmanes etīdes” (Freeman Etudes). 

Džonu Keidžu (1912-1992) mūzikas kritiķi dēvē par 
vienu no ietekmīgākajiem 20. gadsimta amerikāņu kom-
ponistiem. Viņa komponētās dziesmas sakopotas divu 
sējumu krājumā Song Books (3-58) un (59-92); ir vēl 
trešais sējums ar instrukcijām. Pārsteidza, ka šajā grā-
matā bieži nošu vietā ir cipari.  

Pauls Berkolds e-pasta vēstulē paskaidroja:  
„Džons Keidžs meklēja dažādību mūzikas organizāci-

jas metodēs un kā tās rakstīt uz papīra. Viņš domāja, ka 
mūzika neatšķiŗas no skaņas, tas ir, ka jebkuŗa skaņa (arī 
klusums) ir mūzika. Nošu sistēma var būt ļoti  noteikta 
ar noteiktu rezultatu (do-re-mi utt.) vai arī ar mazāk no-
teiktu rezultātu (var dziedāt augstu toni un pēc tam zemu 
toni).  Otrais piemērs ir vairāk nekā direktīvs.  Šādas di-

rektīvas var būt daudz un dažādas.  Cipari ir citu veidu 
direktīvas un varbūt  vissavdabīgākais, ko Keidžs izgud-
roja. Katram ciparam ir sava nozīme, ko atskaņotājs pats 
izdomā. Ciparu īpašības maina skaņu. Respektīvi – vai  
cipari ir lieli vai mazi, tumši vai gaiši, tuvu vai tālu cits 
no cita uz lapas, parastā iespiedumā vai citādā. Atskaņo-
tājs pats izdomā, kādas skaņas viņš vēlas  saistīt ar cipa-
ru īpašībām un pats atskaņo pēc savām domām, kādām 
tām jābūt. Rezultāti var būt ļoti atšķirīgi, bet autors tieši 
tā gribēja. Džons Keidžs bija aizrāvies ar austrumu filo-
zofiju, īpaši I Ching, kur dzīve daudz vai maz ir pamato-
ta ar randomness un indeterminacy.  Tāpēc viņa darbus 
raksturo tāda nenoteiktība.”  

Dziesmu autori ir Henrijs Davids Torovs (Henry 
David Thoreau), Normans O. Brauns (Norman O. 
Brown), Marsels Duchamps (Marcel Duchamp), Bak-
minsters Fullers (Buckminster Fuller) und  Maršals 
Makluhans (Marshall McLuhan). 91. dziesmai ir paša 
Dž. Keidža teksts.  

Pauls Berkolds piedalās koncertā mākslas mecenātes piemiņai  
Michails Barišņikovs uzdzied „Kur tu teci, gailīti manu!” 

Komponistam Džonam Keidžam patika kaķi... 
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Koncertā 5. maijā klausītāji dzirdēja vairākas Dž. 
Keidža dziesmas, sōlisti bija mecsoprāns Žaklīne Bo-
baka un baritons Pauls Berkolds, elektronisko mūziku 
atskaņoja Marks Bobaks.   

Pauls Berkolds iesaistījies interesantā projektā, ar 
kuŗu var iepazīties tīmeklī:  www.vir2ualcage.org – 
vairāku augstāko mācību iestāžu mācībspēki, tostarp no 
Kalifornijas Mākslas institūta, Kolumbusas mākslas 
kolledžas Ohaijo, Jorkas universitātes Anglijā un Orfeja 
institūta Beļģijā, sadarbojas, lai iepazīstinātu ar Dž. 
Keidža dziesmām klausītājus visā pasaulē, aicinot 
piedalīties mūziķus, aktieŗus, dejotājus, animātorus, 
videomāksliniekus un citus. Decembrī Pauls ar kollēgām 
dosies uz Janāčeka Mūzikas akadēmiju Brno pilsētā 
Čechijā un Krakovu Polijā, kur arī dziedās dziesmas no 
Song  Books un vadīs meistarkursus par Keidža dzies-
mām.  

Jāpiemin, ka īpatnējs ir arī Dž. Keidža 1954. gadā  
tapušais „klusuma skaņdarbs” –  „4 minūtes 33 sekun-
des”, kuŗa laikā pianists tikai sēž pie klavierēm, tām ne-
pieskaŗoties. Juris Žvikovs e-pasta vēstulē  rakstīja, ka 
neesot to „spēlējis”, bet laikam gan būtu viegli iemācī-
ties. 

REDCAT teātrī 7. jūnijā Mersa Kaningema deju kom-
panijas (Merce Cunningham Dance Company) pieaici-

nātais Michails Barišņikovs dejoja  Occasion Piece²  
Džona Keidža slavenās „Dziesmu grāmatas” mūzikas 
pavadījumā, ko atskaņoja Pauls Berkolds, Žaklīna Bo-
baka un Marks Bobaks. Tovakar izrādīja  arī Čārlza At-
lasa (Charles Atlas) filmu „Ar Mersu” (With Merce). 
Pirms izrādes Pauls Berkolds  ģērbtuvē paspējis pārmīt 
pāris vārdus ar Michailu  Barišņikovu latviešu valodā. 
Viņš teicis, ka  viņam par Latviju esot labas atmiņas, 
atcerējies vairākus latviešu dzejoļus un smaidot nodzie-
dājis „Kur tu teci, gailīti, manu?”  

Lētākās biļetes uz šo izrādi bija 350 dolaru;  vakari-
ņas vienā telpā ar M. Barišņikovu – 1000 dolaru.  

Merss Kaningems nomira 2009.  gada  jūlijā, aprīlī 
vēl paspējis uz savu 90 gadu dzimšanas dienas atceri 
radīt jaunu baletu Nearly Ninety. Viņu dēvē par  izcilāko 
choreografu pasaulē, viņa skolotāja bija Marta Greiema, 
viens no skolniekiem – Michails Barišņikovs. 

M. Kaningema dzīves un darba partneris bija Džons 
Keidžs, abi dzīvoja kopā līdz pat komponista nāvei 
1992. gadā. M. Kaningems 1953. gadā nodibināja savu 
deju trupu, par mūzikas direktoru pieņēma Dž. Keidžu, 
par galveno mākslinieku uzaicināja gleznotāju Robertu 
Raušenbergu. Viņš sadarbojās arī ar Endiju Vorholu. 

M. Kaningema deju trupa pēdējo reizi devusies pa-
saules turnejā, kas beigsies vecgada vakarā 2011. gadā 
Ņujorkā  Park Avenue Armory  ēkā. Tās tad arī  būs deju 
kompanijas darbības beigas uz visiem laikiem.  

Toties Pauls Berkolds aicinās uz citiem saviem kon-
certiem, viņš arī turpmāk vadīs Losandželosas latviešu 
jaukto kori, mācot daudzas jaunas skaistas dziesmas, 
vadīs koncertapvienību un, protams, Rietumkrastā atkal 
tiks rīkoti Dziesmu svētki.  Kur un kad vēl nav zināms, 
bet  noteikti būs!                                                   A. M. 

Foto: Robert Whitman 
Michails Barišņikovs un Merss Kaningems  

Foto no www.vir2ualcage.org 
Pauls Berkolds  ieskaņo Džona Keidža dziesmas 
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Domājot par Antona Čechova lugām, parasti prātā 
nāk nopietnās  „Tēvocis Vaņa”,  „Ķiršu dārzs”, „Trīs 
māsas”, „ Kaija”.  

Taču Čechovs sarakstījis arī daudz pilnīgi citāda satu-
ra darbu, un Ziemeļholivudas Theatre Unleashed (kā 
teātŗa nosaukumu varētu tulkot latviski?  „ Atsvabinātais 
teātris”? „Brīvlaistais teātris”?) no 9. aprīļa līdz 8. mai-
jam piektdienās un sestdienās varēja noskatīties virkni 
viencēlienu  – „The Bear”, „Before the Eclipse”, „Dirty 
Tragedians and Leprous Playwrights”,  „On the Main 
Road” un „The Night Before the Trial” –  ar kopēju no-
saukumu „Nenopietnais Čechovs” 

Theatre Unleashed prezidens Endrjū Moore (Andrew 
Moore) stāstīja, ka teātris ar nolūku izvēlējies iestudēt 
mazāk pazīstamas lugas, ko tulkojis Čechova eksperts 
Georgs Malko.  

Jūlija Plostniece tēloja trijos viencēlienos: „Dirty Tra-
gedians and Leprous Playwrights”, „On the Main Road” 
un „The Night Before the Trial”. 

Jūnijā un jūlijā tajā pašā teātrī Jūlija tēloja Olīviju 
Viljama Šekspīra lugā „Divpadsmitā nakts”.  

V. Šekspīrs komēdiju „Divpadsmitā nakts” uzrakstīja 
pirms 400 gadiem. Kur un cik  reizes kopš tā laika ko-
mēdija izrādīta? Droši vien saraksts būtu neiedomājami 
gaŗš, ja kādam izdotos izdibināt, kur un kad tas noticis. 
Turklāt ne vienu vien reizi komēdijas darbība pārnesta 
uz mūsdienām, jo labai lugai nekait ne 
nieka, pat ja režisors izdomā un dara 
visu, kas viņam ienāk prātā. Komēdija 
vairākkārt  iestudēta pirmskaŗa Rīgā,  
bēgļu nometnēs Vācijā,  latviešu teātrī 
Losandželosā un citos latviešu centros, 
pēc kaŗa un mūsdienās atkal Rīgā, Val-
mierā, Jelgavā, Jūrmalā un daudzviet 
visā pasaulē.  

No 18. jūnija līdz 31. jūlijam šo ko-
mēdiju izrādīja Theatre Unleashed Zie-
meļholivudā. Teātris ir ļoti mazs, sēd-
vietu tajā ne vairāk par 50, nereti tēlotā-
ju uz skatuves ir vairāk nekā skatītāju. 
Aktieŗi izrādēm tiek rūpīgi izraudzīti, 
pēc noklausīšanās.  

Pēc izrādes ejot mājās pa naksnīgo 
Ziemeļholivudu gaŗām Suši bāram, pie 
kuŗa vienmēr gaŗas rindas, naktsklubam 
El Zorro, no kuŗa allaž atskan skaļa 
mūzika, neskaitāmām auto pārdotavām, 
tetovēšanas un skaistumkopšanas salo-
niem, frizētavām, kafejnīcām, antikvā-

riātiem, veclietu tirgotavām, bija jādomā, cik komēdija ir 
mūsdienīga –  mūsdienās tāpat kā 17. gadsimtā jāpiedzī-
vo gan nodevība, gan apmelošana. Par laimi mīlestība un 
draudzība vērtību nezaudē nevienā laikmetā un palīdz 
pārvarēt šķēršļus un grūtības.  

Šekspīra komēdijā jaunā Viola pēc kuģa avārijas no-
kļūst teiksmainās Ilīrijas krastā, viņa vēlas atrast savu 
dvīņubrāli  Sebastianu, tāpēc  pārģērbjas par jaunekli 
Cezario un piesakās dienestā pie Ilīrijas hercoga Orsino.  
Komēdija ir dzīvespriecīga, notiek nepārtraukta mānīša-
nās, pārģērbšanās un pārpratumi, taču beigās divi pāŗi ir 
laimīgi. Lugas pilns nosaukums ir „Divpadsmitā nakts 
jeb Kā vēlaties”. Divpadsmitā naktī pēc Ziemsvētkiem, 
tas ir  6. janvāŗa vakarā, sākas Ziemsvētku rotaļas, rituāli 
un priekšnesumi. Angļu galmā šajā vakarā  notika izrā-
des. Olīvija lugā ir viena no galvenajām lomām. Jūlijai 
Plostniecei šī bija pirmā loma Šekspīra lugā, un viņa to 
notēloja lieliski! Izrādi noskatīties bija atbraukuši Jūlijas 
vecāki Gunta un Jānis Plostnieki no Filadelfijas. 

Teātrī darbojas jauni aktieŗi, kuŗi ieradušies no 
dažādām vietām Amerikā. Viņiem patīk eksperimentēt, 
izmēģināt spēkus dažādās lomās, meklēt jaunu pieredzi. 
Visi dedzīgi un ar aizrautību nododas aktieŗa darbam. 
Bieži vien uz teātri atnāk aģenti, kuŗi meklē aktieŗus 
kinofilmām un uzvedumiem lielākos teātŗos. Teātŗa mā-
jaslapa:  www.theatreunleashed.com                     A.M. 

Jūlijai Plostniecei jaunas lomas 

Aktieris, kas vislabāk tēlo, saņem arī visvairāk puķu; no kreisās:  
Gunta Plostniece, Jūlija Plostniece, Jānis Plostnieks, Kriss Lūiss 



 11 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
PIRKŠANA,   
PĀRDOŠANA  
UN IZĪRĒŠANA;  
PALĪDZĪBA, MAINOT 
DZĪVESVIETU AMERI-
KĀ VAI PĀRCEĻOTIES 
UZ LATVIJU; BEZMAK-
SAS KONSULTĀCIJAS: 
MĀJAS VĒRTĪBAS NO-
TEIKŠANA DAŽU STUNDU LAIKĀ;   
MĀJAS SAGATAVOŠANA PĀRDOŠA-
NAI; TIRGUS TENDENČU ANALIZE;  
KVALIFIKĀCIJA AIZŅĒMUMIEM MĀ-
JU PIRKŠANAI, PĀRFINANCĒŠANA u. c.  
IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS UN  
PALĪDZĒS NOKĀRTOT DARĪJUMU  
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU EKSPERTS:   
MĀRTIŅŠ LEIKARTS  
tālr.: 310-717-7577  
e-pasts: martin@shorewood.com 

College of the Desert (Palm Desert) jau 
otro gadu pēc kārtas rīkoja  Tautību die-
nu, kuŗā piedalījās arī Latvijas pārstāvji. 

Kolledžas Health Science fakultātes di-
rektore Sindija Lunda pērn aprīlī, uzzinā-
jusi, ka kolledžā rīkos Tautību dienu, pie-
teicās palīdzēt. Aida Lunda sameklēja mā-
jās dažādus mākslas izstrādājumus no 
Latvijas, Kārlis Smiltēns uzzīmēja Latvi-
jas ģerboni.  Biruta Matura (Mathur) aiz-
deva dažas mantas no saviem krājumiem – 
pastalas, tautiskas lelles, tautastērpu u. 
tml. Kolledža nopirka Latvijas karogu, ko 
parādē  nesa zviedrs Richards Lunds.  

Šogad bijis vairāk laika sagatavoties. 
Aida Lunde ar meitām Silviju (viņa ir ār-
ste Riversaides universitātē studentu poli-
klīnikā) un Sindiju aizbrauca uz Latviju, 
kur izņēma pases un iegādājās dažādus 
ādas, koka un stikla  izstrādājumus, daudz 
dzintara rotaslietu.  

Šogad starptautiskā diena notika 15. 
aprīlī. Latviešu galds atkal bijis bagātā-
kais un interesantākais. Aidas Lundes 
mazmeita Čelsija (fotografijā pie galda) 
piedalījās parādē kopā ar Ievu Kibari no 
Latvijas, kolledžas Teātŗa fakultātes stu-
denti.   

Tautību diena College of Palm Desert 
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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 

ALAs mājaslapā  www.alausa.org  
ir ziņas par ALAs apgāda jaunajām grāmatām,  

var apskatīt grāmatas vāku,  
uzzināt, cik eksemplāru krājumā.  

Aivars Jerumanis un Valdis Ķeris  pievienojās  grupai 
latviešu, kuŗi 21. jūlijā no Rīgas izbrauca uz Pēterburgu 
un tālāk devās uz agrākajām latviešu izsūtījumu vietām 
Sibirijā, kur tika novietotas piemiņas zīmes. Filmu reži-
sore un Sibirijas bērnu fonda dibinātāja Dzintra Geka 
rīkoja kārtējo braucienu  ar mērķi apmeklēt agrākās lat-
viešu izsūtījuma vietas Sibirijā un atstāt piemiņas plāk-
snes. Aivars Jerumanis ceļojumā pa latviešu izsūtījuma 
vietām Sibirijā piedalīsies jau trešo reizi. Viņš šo brau-
cienu uzskata par svētceļojumu uz latviešu atdusas vie-
tām.  

Jau cara laikos uz Sibiriju izsūtīja nevēlamos, daudzi 
no turienes nekad neatgriezās. Komūnisma terrora laikā 
Sibirijā izveidoja neskaitāmas vergu nometnes ar nolū-
ku, ka izsūtītie neizturēs un mirs. Sibirijas milzīgie pla-
šumi, skarbais klimats un reti apdzīvotie apgabali bez 
satiksmes līdzekļiem bija garantija, ka izsūtītie tur arī 
paliks. Arī tiem, kuŗi izbēga, izdzīvot nebija nekādu iz-
redžu.  

Braucienā piedalās arī vairāki bijušie ieslodzītie. Kā-
das ir viņu izjūtas? Viņi taču zaudēja jaunību, daudziem 
bojā gāja māte, vecmāmiņa, brāļi, māsas, kuŗi neizturēja 
šo velnišķīgo dzīves pārbaudījumu. Viņiem palaimēsies, 
ja atradīs piederīgo kapu kopiņu vai satrūdējušu kapa 
krustu. Ar prātu nav iespējams aptvert šo nežēlīgo nozie-
gumu – nevainīgi cilvēki tika iemesti masu kapos, ne-
viens no viņiem neatvadījās, netika nolasīti dievvārdi. 
Jau simts upuŗu šķiet daudz, taču Sibirijā tika nomērdēti 
miljoni! 

Ceļojuma dalībnieki Sibirijā apmeklēja kapsētas, kur  
atdusas mūsu tautas piederīgie. Nemitīgi jādomā – kas 
bija tie, kuŗi izsūtīja, notiesāja un nomocīja? Neviens 
nav uzņēmies atbildību. Vai cilvēce ir ko mācījusies? 
Vai kāds nožēlo nodarīto? Vai tiešām izsūtīto ciešanas 
bija veltīgas? Tūkstošiem nokļuva  veļu valstībā tikai 
tāpēc, ka bija latvieši!  

Aivars Jerumanis teica, ka meklē atbildi uz jautāju-
mu: „Kas palīdzēja izsūtītajiem izturēt un atgriezties mā-
jās nesalauztiem?”Viņš uzsveŗ, ka piemiņas saglabāšana 
ir ārkārtīgi svarīga: „Mēs esam maza tauta, kas piedzīvo-
jusi netaisnību. Mūsu svēts pienākums ir runāt un stāstīt 
par latviešu holokaustu. Mēs nedrīkstam aizmirst un klu-
sēt  par brutālo komūnisma genocīdu pret latviešu tautu. 
Bērni, mātes, vecmāmiņas tika bez žēlastības izsūtīti pa-
zudināšanai, vīri, tēvi un vectēvi atrauti no ģimenēm, 
izsūtīti lēģeros spaidu darbos, pusbadā, ledū un salā! 
Latvijas aizsargus, policistus un leģionārus nosauca par 
padomju tautas ienaidniekiem.”  

Jau vairāk nekā 60 gadus latvieši brīvajā pasaulē atce-
ras mūsu tautas likteņdienas, 1941. gada 14. jūniju un 
1949. gada 25. martu, gan dievkalpojumos, gan piemi-
ņas aktos. 

Aivars Jerumanis novērojis, ka daudzi latvieši dzim-
tenē neapzinās mūsu tautas traģēdiju, jo okupācijas ga-
dos komūnistu propagandai bijis nenoliedzami milzīgs 
iespaids. Vēl tagad bijušie nōmenklātūras darbinieki at-
taisno izsūtīšanas.   

Daļa tautas 50 okupācijas gados ir saindēta un pat 
garīgi izkropļota, daudzi piesavinājušies netikumus no 
austrumiem. Mēs esam daļēji zaudējuši savu apziņu un 
pašlepnumu. Savukārt tagad tauta  uzsūc rietumu netiku-
mus, jo pietrūkst garīgā spēka atšķirt graudus no sēna-
lām.  

Aivars Jerumanis uzskata, ka jāpamodina latviešu 
tautas sirdsapziņa. Ja gribam izdzīvot, mums jāatgūst 
mūsu senču sīkstums. Viņš ir pārliecināts, ka jaunā pa-
audze ar laiku iemācīsies cienīt savu tautu un valsti un 
mīlēt savu tuvāko: „Citādi pasaule mūs aizmirsīs. Mēs 
asimilēsimies, un latviešu tauta būs zudusi uz visiem 
laikiem. Cienīsim savas tautas upuŗu piemiņu. Būsim 
modri, atcerēsimies, kas esam, ko aizstāvam un  par ko 
mēs gatavi mirt.” 

 Dzintra Geka uzaicināja Aivaru Jerumani  piedalīties 
braucienā iz Sibiriju jau 2006. gadā. Gadu iepriekš viņš 
bija iepazinies ar Ilmāru Knaģi. Uzzinājis, ka A. Jeruma-
nis vēlas piebiedroties ceļotājiem, I. Knaģis  noskatījis 
viņu no galvas līdz kājām un teicis: „Ceru, ka saproti – 
ceļojums pa Sibiriju nav pastaiga pa Disnejzemi!” 
  Aivars Jerumanis aicina sabiedriskās organizācijas at-
balstīt  fondu „Sibirijas bērni”.  

Aivars Jerumanis trešo reizi devies uz  latviešu bijušām 
izsūtījumu vietām Sibirijā 
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Lolita Ritmane un kollēgas  
nominēti Emmy godalgai 

Animācijas filma Mayhem of The Music Meister, ku-
ŗai viena no mūzikas autorēm ir Lolita Ritmane-
Matsone, par izcilu orīģinālu mūziku nominēta Primeti-
me Emmy balvai.  

Savu brīnisķīgo balsi  „Mūzikas meistaram” aizdevis 
talantīgais kōmiķis Neils Patriks Harris.  

Konkurenti  – filmas FlashForward, Lost, Psych, 24.  
Primetime Emmy kopš balvas dibināšanas  pasniegs 

62. reizi. Pirmo reizi  godalgas piešķirtas 1949. gada 25. 
janvārī.  

Rezultātus paziņos augusta beigās, apbalvojumus pa-
sniegs septembrī.  

10. Saeimas vēlēšanas tuvojas 
Nav tālu 2. ok-

tōbris, kad notiks 10. 
Saeimas vēlēšanas. 
Informācijas Biļetenā 
būs īsa informācija, 
taču nekāda reklāma, 
jo katram pašam jaiz-
lemj, par ko balsot.   

Biedrība nevienu 
partiju vai apvienību 
īpaši  neatbalsta, ne-
iesaka, neaģitē.  

Skaidrs, ka jābal-
so par deputātiem no 
partijām, kuŗām cerī-
bas pārvarēt 5% bar-
jēru, lai iekļūtu Saei-
mā.  

Ziņas par partijām atrodamas Latvijas presē, tīmeklī, 
un ikviens var viegli pārliecināties, kādi ir to mērķi un 
programma. Ir vairāk nekā skaidrs, ka šīs vēlēšanas būs 
svarīgas Latvijas nākotnei. Protams, nekad nevar zināt, 
vai partiju vadītāju solījumi  pēc vēlēšanām nemainīsies. 
Nacionālās apvienības  Visu Latvijai/Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK valde sola panākt, lai Latvijas pavalst-
niecību piešķirtu ikvienam  latvietim neatkarīgi no viņa 
mītnes zemes un vai viņam ir vai nav citas valsts pa-
valstniecība.  

„Saskaņas centrs” ir pārlieku orientēts uz sadarboša-
nos ar Krieviju.  

Š. g. 6. martā  „Jaunais laiks”, „Pilsoniskā savienība” 
un „Sabiedrība citai polītikai” nodibināja polītisko parti-
ju  apvienību „Vienotība” ar mērķi sākt Latvijas polītis-
ko un sabiedrisko spēku saliedēšanu, balstoties uz kopē-
jām vērtībām un vienotu organizāciju; radīt jaunu polī-
tisku kultūru Latvijā, platformu, uz kuŗas strādāt ikvie-
nam Latvijas iedzīvotājam, kam svarīga pārticīga, godī-
ga un eiropiska Latvija.  

Partiju vērtējums jūlijā (avots: Latvijas fakti) 
1. Saskaņas centrs – 31,8%;  
2. Vienotība – 22,9%;  
3. Zaļo un Zemnieku savienība – 18,2%;  
4. VL/TB/LNNK – 8,2%;  
5. Par labu Latviju – 8%;  
6. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā– 4,5%;  
7. Par prezidentālu republiku – 1,7%;  
Latviešu namā 2. oktōbrī būs vēlēšanu iecirknis, tā 

vadītāji Ivars Mičulis un Sandra Gulbe septembrī dosies 
uz Latvijas vēstniecību Vašingtonā, kur notiks iecirkņu 
vadītāju apmācības. 

Latviešu zēns Kristofers  
gaida vēstules 

Dienvidkarolīnas zēnu kristīgajā internetā dzīvo Kris-
tofers. Viņš ir latvietis, dzimis Bauskā. Bērnībā vecāki 
viņu situši, un viņš vecākiem atņemts. Kristoferu un viņa 
māsu adoptēja ģimene no Teksasas, bet diemžēl laulība 
izira, un Kristofers 12 gadu  vecumā nonācis internāt-
skolā. (Nav zināms, kas noticis ar  māsu.) Viņam bijis 
ļoti sāpīgi, ka adoptētāji šķīrušies. Kristofers internāt-
skolā  mācās jau četrus gadus, tagad viņam ir 16 gadu. 
Viņš nerunā  latviski, bet viņam ir interese par Latviju, 
un viņš dienās gribētu kļūt par mācītāju. Kristofers prie-
cātos par kādu vēstuli vai kartīti no latviešiem. 

Viņa adrese: 
 Christopher Trivette 
140 Victorious Valley Drive 
Sunset, South Carolina 29685 

Kristofers (labā pusē) un Jānis Rokpelnis 

 

Lailas Annas Milevskas zīmējums 
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Atrast savu vietu un pircēju! 
Tiekamies jūnija pirmajā sestdienā un svētdienā – 

tā  tiešām ir kā parole, kā rituāls. Tā vien šķiet, pats 
debesu tēvs ar prieku piedalās šajā gadskārtu tradici-
jā: lietus, cik vien atceros, abas dienas nav lijis ne-
kad! Vismaz viena dieniņa, bet visbiežāk abas, ir Die-
va dota, lai latviskās tautas mantas Brīvdabas mūzeja 
plašumos atmirdzētu jo koši.  

Šīs ir dienas, kas personificē visas Latvijas pūra- 
lādi vienkopus. Un šī pūralāde apskatei tiek celta jau 
40. gadu! Tas tiešām ir daudz, jo pa šo laiku nomainī-
jušās divas paaudzes un mūsu zemītē, gluži kā pasa-
kā, notikuši visādi brīnumi: kalēji atkal paņēmuši 
āmurus, podnieki – no vecām klētiņām izvilkuši zir-
nekļu tīklu apaustas ripas, pinēji iemācījušies pīt pat 
mēbeles, stāvlampas, rotas un puķes.  

Par čaklo roku prasmēm cilvēki joprojām turpina 
brīnīties, lai gan šajos laikos nopirkt melnās kerami-
kas podus vai skalu grozus vairs nav nekāda problē-
ma. Vēl pirms gadiem divdesmit pieciem retos un 
pieprasītos roku darbus pārdeva pa draugam... jau   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iepriekšējā dienā –  gadatirgus atklāšanu nemaz nesagai-
dot. 

Katru gadu tirgū piedāvā ko jaunu, vēl neredzētu. Var 
pat teikt – allaž uzrodas kāda īpaši populāra prece, ko 
redz rokās vai katram desmitajam tirgus apmeklētājam. 
Pēdējos gados latviešus izdomā pārsteidza lietuviešu 
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Top zinātnisks darbs par  
mākslinieci Veroniku Janelsiņu 

Esmu Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas zinātnes 
nodaļas studente. Rakstu maģistra darbu par mākslinieci 
un rakstnieci Veroniku Janelsiņu (1910-2001), viņas dzī-
vi un daiļradi. Maģistra darbā vēlos aplūkot mākslinie-
ces glezniecības valodu, sakopot visus iespējamos glez-
niecības darbus, veidot mākslinieces darbu katalogu un 
izstādi Rīgā. Līdz šim savāktais materiāls ir plašs un 
daudzveidīgs, bet nepilnīgs, tāpēc turpmākais uzdevums 
ir vākt faktus un informāciju, apzināt mākslinieces glez-
niecības darbus privātpersonu, organizāciju, biedrību 
kollekcijās. Šogad septembrī došos uz ASV – Ņujorku, 
Losandželosu, Sanfrancisko, ceļojuma beigās Oregonā 
viesošos pie Veronikas Janelsiņas un Anšlava Eglīša 
fonda pārstāvjiem. Līdz šim par mākslinieci nav plašāka 
pētījuma, kuŗā būtu atklāta viņas interesantā personība 
un atstātais mantojums.  Tāpēc pētījums uzskatāms par 
aktuālu un nepieciešamu Latvijas kultūrvides bagātinā-
šanā. Ceru, ka mans pētījums un tā galarezultāts rosinās 
turpmāku trimdas mākslas un mākslinieku apzināšanu 
un aktuālizēšanu Latvijas kultūrvidē un apziņā. 

Lūdzu atsaukties personas, organizācijas un biedrī-
bas, kuŗu īpašumā ir mākslinieces Veronikas Janelsiņas 
glezniecības darbi. Būšu priecīga par jebkādu informāci-
ju un atmiņu stāstiem par Veronikas Janelsiņas dzīvi.  

Andra Silapētere 
Rostokas iela 64 – 73, Rīga, Latvija, LV – 1029 

E-pasta adrese: andra55@inbox.lv  

rokdarbnieki: pītas papīra puķes un mazi koka zirdziņi, 
ieliekami vāzē ziemas laikā.  

Aizvadītajā gadatirgū milzīga piekrišana bija modē 
nākušajiem retro papes čemodāniem – nē, ceļojumos ar 
tādu neviens vairs nebrauks, bet greznumlietas un citus 
mīļnieciņus gan ar prieku uzglabās. Kad kāda no audē-
jām otrajā tirgus dienā skaļi bēdājās: „Pārdots nav ne-
kas!”,  dzirdēju viņai adresētu repliku:  „Padomājiet, ko 
piedāvājumā jums vajadzētu dažādot!” 

Un padomdevējam taisnība vien būs. Pastāvēs, kas 
pārmainīsies! Nevar, piemēram, pat labi ejošos lupatu 
grīdceliņus aust gaŗumā uz labu laimi. Cilvēki taujā pēc 
kājceliņa, kas noliekams vecmāmiņai vai mazbērniem 
pie gultiņas – jā, audējai vajag prast tikai ieklausīties!  

Ja agrāk Latgales keramiķi mājup brauca ar orēm, 
kuŗas gluži vai tukšas izslaucītas, tad tagad  gar Zilo eze-
ru zemes meistaru galdiem tauta arvien vairāk staigā kā 
pa izstādi, pie sevis nobubinot: „Ir jau sapirkts!” vai:  
„Ko nu tik smagu podu līdzi pusi dienas staipīs!”  

Tirgus raibumā izdodas atrast kaliforniešus, un  tā 
vien šķiet, ka Alfrēds Stinkuls un Vlads Rukša savā 
stendā  it kā nav  neko mainījuši: te var iegādāties rotas, 
adījumus, jostas, trimdā izdotas grāmatas. Abi vīri ārēji 
arvien vairāk  līdzinās viens otram, ne velti viņiem izdo-
das apvest ap stūri pat mazāk vērīgu žurnālistu. „Neatka-
rīgās Rīta Avīzes” 5. jūnija numurā bija rakstīts, ka viņi 
ir.... dvīņi!  

Par pircējiem viņi nesūdzas, arī par nakšņošanu  tepat 
mazajā teltī tirgus laukumā ne, tikai nosmejas, ka gaŗās 
kājas gan paliekot ārpus telts un odi  rīta agrumā burtiski 
noslaukāmi ar slotu!  

Protams, liela nozīme, ka izstādes rīkotāji cenšas ga-
du no gada dalībniekiem ierādīt vienas un tās pašas ve-
cās vietas, tad arī pircējam vieglāk! 

Nav grūti pamanīt, ka vispieprasītākā prece ir ēdam-
lietas: piparkūkas, medus, Skrīveru gotiņas (tās tagad 
var nopirkt desmitiem variantos: ar dzērvenēm, kafiju, 
sukādām, ar dažādiem riekstiem, kokosriekstu skaidi-
ņām utt.) Šogad uzvaras gājiens ir smiltsērkšķiem – no 
tiem izspiestas sulas, sajaukti dzērieni, savārītas marme-
lādes un biezeņi. Veselīgi un garšīgi, nav vārdam vietas! 

Ēdamistaba aizņēmusi visu pļavu gar ezera malu, pa-
vāri savās pārvietojamās virtuvēs rāvušies divas naktis, 
lai tikai visu laikus sagatavotu! Prieks, ka desiņām un 
šašlikiem līdzās tiek piedāvāta arī siļķe ar biezpienu un 
kartupeļiem, skābputra, miežu putra un citi latviski ēdie-
ni. Stabilu vietu gadatirgū ieņēmusi grāmatu iela.  

Starp citu, apgāda  „Likteņstāsti” pārstāves  tirgus 
laukumā stāvēja vēl pirms gadiem, kad grāmatnieki ie-
guva stabilu zemes platību netālu no ezera.  

Anita Mellupe 
Māksliniece Veronika Janelsiņa 
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„Margrietiņas ziedēt sāks”  
skanēja arī Latvijā 

Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē 19. jūnijā koncertā 
„Dīvu nakts” pirmo reizi Latvijā klausītāji dzirdēja kom-
ponistes Lolitas Ritmanes dziesmu „Margrietiņas ziedēt 
sāks” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem no dziesmuspēles 
„Vēstule no Losas”. 

Sōliste Ieva Akurātere e-pasta vēstulē rakstīja:  
„Man būs gods un liels prieks pirmai Latvijā koncertā 

dziedāt Ritmaņu dziesmu „Margrietiņas ziedēt sāks”. 
Latvijas žurnālisti jau vairākkārt pieminējuši šo notiku-
mu.  Mīļi sveicieni visai Ritmaņu ģimenei un paldies par 
mūzikālo, skaisto dāvanu! Visi, kas dziesmu dzirdējuši, 
ir par to sajūsmā! Atgādināšu, ka man bija arī laime pir-
mai Latvijā dziedāt Brigitas Ritmanes slaveno dziesmu 
„Manai tautai” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem. Šo dziesmu 

dzirdēju 1986. gadā,  kāds slepus no Amerikas bija ieve-
dis mūziķu grupas „Dzintars” skaņuplati. Iemācījos šo 
dziesmu, bet tikai  Atmodas laika sākumā izdevās to no-
dziedāt publiski koncertā „Liepājas dzintars”, un pēc 
tam tā skanēja televīzijā, radio, daudzos citos koncertos. 
Šī dziesma kļuva par Atmodas un Dziedošās revolūcijas 
simbolu. Vēlākos gados sadraudzējos ar Ritmaņu ģime-
ni, tikos ar viņiem gan Losandželosā, gan Latvijā. Nesen 
Ritmaņi sacerējusi skaistu dziesmuspēli „Vēstule no Lo-
sas”, un Andris Ritmanis man atsūtīja tvartu ar vēlēju-
mu, kaut man iepatiktos kāda no dziesmām un es to ie-
kļautu savā repertuārā. Tādējādi dziesmu būtu mīļš svei-
ciens un laba vēlējumu visiem klausītājiem Latvijā. Loli-
tas Ritmanes komponētā dziesma  „Margrietiņas ziedēt 
sāks” mani apbūra ar tajā pausto  laimes nojausmu, gaišu 
prieku par latvietību, mīlestības pilnu pateicību par dzī-
ves dāvanām... Arī šīs dziesmas vārdu autors ir Andris 
Ritmanis. „Dīvu nakts” koncerts būs vispiemērotāka vie-
ta šīs dziesmas pirmatskaņojumam – tā būs visiem kā 
dāvana  un sveiciens!” 

No Siguldas vestās margrietiņu sēklas iesēju pērn ap-
rīļa beigās, cerot, ka uz Jāņiem jau varēšu pīt vaina-
gu. Sēklas uzdīga gan, bet no ziediem nebija ne vēsts. 
Izrādās, pirmajā gadā pēc iesēšanas tās nezied. To-
ties šogad ziedēja vareni!                               A.M. 

Uz jaunā žurnāla „Ir” 29. aprīļa-5. maija vāka  Ievas 
Akurāteres pārrakstītās leģendārās atmodas laika  
dziesmas – Brigitas un Andŗa Ritmaņu  Manai tau-
tai”  – notis un vārdi. 

Siguldas margrietiņas  
uzziedēja  Holivudā 
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Līga Bīviņa izauga mūsu acu priekšā. Viņa mācī-
jās Losandželosas latviešu skolā, piedalījās sarīkoju-
mos. Līga iestājās Deivisas (Davis) universitātē Zie-
meļkalifornijā un to beidza ar bakalaura gradu.  

15. maijā Līga absolvēja Viskonsinas universitāti 
(University of Wisconsin) Madisonā, iegūstot zināņu 
maģistra gradu medicīniskā ģenētikā (Masters of 
Science in Medical Genetics).  

Jauno zinātnieci sumināja ģimenes locekļi, attēlā 
no kreisās: māte Ilze Nagaine, brālēns Jānis Porietis 
no Latvijas (ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas aka-
dēmijas stipendiju viņš patlaban mācās Kanzasas 
universitātē Lorensā /Lawrence/,  lai iegūtu doktora 
gradu mūzikā; Jānis ir izcils trompētists), māsa Gita 
Bīviņa, ģimenes draugs Miķelis Cilnis, Līgas draugs 
Kails Vuldridžs (Kyle Wooldridge) viņa vecāki Diane 
un Rendijs Vuldridži, mazā māsiņa Adele Nagaine. 

Līga ir atgriezusies Dienvidkalifornijā un sākusi 
strādāt Ģenētikas centrā (Genetics Center) Oranžas 
(Orange) pilsētā Dienvidkalifornijā; tātad turpmāk 
Līgu latviešu namā satiksim daudz biežāk.  

Līga Bīviņa ieguvusi maģistra gradu medicīniskā ģenētikā 

Līga Bīviņa pirms diplomdarba aizstāvēšanas 14. 
maijā. Viņas diplomdarba temats: Vitamin D and 
Hypertension: Mendelian Randomization Approach 
Utilizing Vitamin D Binding Protein Polymorphisms   
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Visu gadu Jāni gaidu, 
Nevarēju sagaidīt; 
Nu es viņu sagaidīju 
Pašā Jāņu vakarā. 
 
Kā tos Jāņus sagaidīja, 
Kā tos Jāņus pavadīja? 
Līgodami sagaidīja,  
Līgodami pavadīja. 
Losandželosas latvieši 19. jūnijā 

devās ārpus pilsētas pie Baltakme-
ņu ezera sagaidīt vasaras saulgriežus. Līgotāji vainagiem 
galvā gatavojās piedzīvot  Uguns nakts un pusnakts bur-
vības, līgot līdz Rasas naktij un līdz ar saullēktu sagaidīt 
Jāņu rītu.  Tradicionālais laika pareģojums līgotājiem 
Latvijā bijis: „Līs kā pa Jāņiem,”; pie mums toties laiks 
bija saulains, lai gan pavēss, jo vēlāk vairāki stāstīja, ka 
mugurā vilkuši pat divus kamzoļus.   

Galdi pildījās ar līgotāju sarūpētiem gardumiem. 
Katrs bija pacenties, lai Līgovakarā un, sagaidot Jāņu 
rītu, neviens nepaliktu neēdis vai nedzēris. Teltis auga 
kā sēnes pēc lietus. Mazākie līgotāji bija stāvā sajūsmā, 
jo nu varēja lēkāt uz piepūšamajiem matračiem un teltīs 
spēlēt paslēpes.  

Krēslai metoties, Irēna un Valdis Diči aicināja uz ro-
taļām un spēlēm. Kamēr spēles dalībnieki skrēja rotaļās 
un līdzjutēji atbalstīja, Tālis Valdis uzstādīja aparātūru 
mūzikas atskaņošanai. Jau pavisam drīz apkārtni pie-
skandināja mūzikas skaņas. Pirmie mūzikas vilinājumam 
ļāvās vairāki lietuviešu pāŗi. Tālis Valdis, lietuviešu uz-
mundrināts un atbalstīts, 
sāka dziedāt lietuviešu va-
lodā. Pamazām lietuviešu 
pāŗiem pievienojās arī mūsu 
bāleliņi un tautumeitas.  

Namatēvi – Jānis Taube 
jaunākais un Eduards Rei-
manis, kā arī namamātes  – 
Pegija Taube un Ingūna 
Galviņa ieradās jau rīta ag-
rumā, lai gatavotu cienastu. 
Šoreiz vakariņās bija kartu-
peļi,  salāti un cūkas cepe-
tis. Bija sagādāts arī alus, 
taču šogad līgotāji šķita 
krietni izslāpuši, un alus ātri 
beidzās. Varbūt dienas sau-
le visus bija nogurdinājusi,  
ēdiens  garšīgs, un vakari-
ņotāji ēda pilnām mutēm, 

klusējot. Vareni iestiprinājušies, līgotāji pamazām pārcē-
lās pie ugunskura. Jaunieši pāŗos un pa vienam, apkārtē-
jo iedrošināti, centās pārlēkt  uguns mēlēm. Gadījās arī 
neveikli lēcēji, kuŗi piezemējās ne tik graciōzi. Vēlāk 
uzzināju, ka, lecot pāri ugunskuram, kāds apdedzinājis 
skropstas un cietuši mīļi zābaciņi.  

Jānis Daugavietis sarīkoja  spēkavīru sacensības, tajās 
21 dalībnieks cilāja 35 mārciņu svara bumbas gan ar la-
bo, gan kreiso roku. Sacensības sācis Gints Meiers, ie-
drošinot pārējos. Un, kur Jānis, tur arī novusa galdi. No-
vuss tika spēlēta visa vakara un nakts gaŗumā. 

Tuvojoties pusnaktij, sākās dziedāšana. Aldis Rauda 
un Vija Vīksna vadīja sadziedāšanos starp puišiem un 
meitām. Turpmākai vakara gaitai bija sava burvība un 
mistika, jo tie, kuŗi gribēja meklēt papardes ziedu, gāja 
to meklēt. Vai atrada?  Taču – kas Jāņos notika pie Bal-
takmeņu ezera, lai paliek pie Baltakmeņu ezera. Šķiet, 
ka visi bija apmierināti par iespēju tikties, labi pavadīto 
laiku un fantastisko gaisotni.  

Biedrības valde pateicas visiem, kuŗi palīdzēja svētku 
sarīkot, īpaši čaklajai „bitītei” Tamārai Kalniņai, viņa no 
pulksten diviem dienā līdz desmitiem vakarā sēdēja pie 
vārtiem, iekasējot ieejas un dalības maksu. Saulgriežu 
vakara svinībās piedalījās 88 līgotāji, kuŗi bija atbrauku-
ši  42 automašīnās (nav pieskaitīti bērni  līdz 12 gadu 
vecumam, jo viņiem ieeja bija brīva un viņu šoreiz bija 
daudz). Biedrības valdes sēdē jūlijā kasiere ziņoja, ka 
sarīkojuma budžets nav pārsniegts, biedrībai nav zaudē-
jumu, ir pat neliels atlikums.   

Sandra Gulbe        

Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera 
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Latvijas ansambļa „Sliekšņi un griesti” koncerts baznīcā un namā 

Dievkalpojumā 11. jūlijā, ko vadīja mācītājs Aivars 
Ozoliņš, piedalījās Latvijas ansambļa „Sliekšņi un gries-
ti” mūziķi. Sōlistes Iveta Kokarēviča un Ilze Luahera 
nodziedāja vairākas dziesmas, klavieŗpavadījumu spēlē-
jot ansambļa pianistam Mārim Žagaram.  

Pulksten vienos sākās koncerts latviešu namā. Abas 
sōlistes galvenokārt dziedāja  komponista Viļņa Punkas 
dziesmas – „Dieva meklētājiem” ar Rudītes Losānes tek-
stu, „Virziens” (Pēteris Jurciņš), „Eņģelis” (Valda Mo-
ra), „Tās klusās naktis” (Jānis Sirmbārdis), „Dvēselī-
te” (Skaidrīte Kaldupe), „Aizpeld vējš” (Harijs Heislers) 
„Pa pasauli kāds cilvēks iet” (Jānis Sirmbārdis), „Svēt-
vakarā” (Valdis Rūja) „Sliekšņi un griesti” (Pēteris Jur-
ciņš). Nedzirdētas, nepazīstamas viena komponista 
dziesmas parasti šķiet  līdzīgas. Žēl, ka nebija iespiestas 
programmas lapiņas, un mūziķi izdarīja kļūdu, pirms 
katra priekšnesuma neminot dziesmu tekstu autora vār-
du. Abas sōlistes dziedāja ar acīmredzamu sajūsmu un 
sirsnību. Pianists uz brīdi ļāva viņām atpūsties un, spēlē-
jot klavieres, pastāstīja stāstu par suni Bēthovenu, kas 
bija sākts jau iepriekšējo reizi, 2007. gadā, kad ansam-
blis viesojās latviešu namā mazliet citādā sastāvā. Kon-
certa beigās apmeklētāji dzirdēja vairākas dziesmas an-
gļu valodā – Mendijas Moores (Mandy Moore)  
Only Hope un Ritas Baloches But for Your Grace.   

Koncerta beigās mūziķi klausītājiem ļāva izvēlēties, 
kuŗu dziesmu vēlas dzirdēt arkārtoti, un viņi nodziedāja 
Lolitas Ritmanes komponēto „Mans Dievs, Tev patei-

Ansambļa „Sliekšņu un griestu” mūziķi koncertēja latviešu  namā, no kreisās: pianists Māris Žagars,  
ģitarists Edmunds Andersons, sōlistes Iveta Kokarēviča un Ilze Luahera 

cos” ar Andŗa Ritmaņa vārdiem, kas skanēja arī baznīcā 
dievkalpojuma laikā. A. Ritmanis, bez šaubām, bija aiz-
kustināts un pateicīgs. 

Ansamblis „Sliekšņi un griesti” dibināts 2003. gadā, 
kopš tā laika tam bijuši daudz koncertu, nesen izdots 
tvarts  „...kā noslēpums”, ko klausītāji varēja iegādāties. 

Koncerta laikā radās pārliecība, ka visiem ansambļa 
dalībniekiem mūzika ir sirdslieta. Viņi koncertējuši 
daudzviet Latvijā un ārzemēs, gan baznīcās, gan kon-
certzālēs. Cerams, ka ar laiku Viļņa Punka dziesmas būs 
ne mazāk populāras kā Raimonda Paula komponētās, un 
pēc  gada vai diviem ansamblis atkal viesosies mūsu 
pusē. Mūziķi no sirds pateicās visiem, kuŗi ieradās uz 
koncertu. Varbūt apmeklētāju būtu bijis vairāk, taču to-
dien bija finālsacensības Pasaules kausa izcīņai futbolā, 
tātad karsēji bija pielipuši pie televīzijas aparātu ekrā-
niem. Sacīkstes gan varēja noskatīties arī namā, pie bāra 
ir televīzijas aparāts. Koncertam beidzoties, uzzinājām, 
ka uzvarēja Spānijas izlase, kas  pirmo reizi piedalījās 
Pasaules kausa izcīņas fināla sacensībās.                A. M. 
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Mūsu draudzeņu pulciņš – Anda An-
dersone, Ilona Kalviste, Dace Kārkliņa, 
Silvija Kurmiņa, Maruta Lange, Maruta 
Ratermane, Māra Rozentāla un Irēna 
Zommere – sēro, jo esam zaudējušas Ru-
tu Samtu, cilvēku  ar  priekpilnu sirdi,  
dzīvnieku mīļotāju.  

Mēs kopā  rīkojam cita citai dzimša-
nas dienas atceres svinības, cepam kliņ-
ģerus, nesam puķes, gatavojam latviskus 
ēdienu, dziedam latviešu dziesmas. Vi-
sas esam patstāvīgas, neatkarīgas. Bērnī-
ba visām nav bijusi viegla, taču mēs pro-
tam priecāties un nepakļauties grūtībām. 
Mēs izaugām svešā zemē, lielākoties bi-
jām trūcīgas, bērnībā ne vienmēr bija 
viegli pielāgoties, jo sākumā nepratām 
valodu, nācām no citas zemes ar  īpatnē-
jām paražām. Taču mums bija stipri vecāki, un viņiem 
par daudz ko varam pateikties. Strādājām, studējām, 
dziedājām, mīlējām un izaudzējām nākamo paaudzi. 

Cenšamies cita citu atbalstīt. Nolēmām pulcēties kopā 
biežāk un katrai rakstīt kādu bērnības stāstu, vai nu par 
dzīvi  bēgļu nometnē vai dzīves sākumu, ieceļojot Ame-
rikā. Varbūt iznāktu pat kopoti raksti, esmu ar mieru tos  
illustrēt. Visas esam pensijā, bet laika nezin kāpēc vien-
mēr pietrūkst...    

Ruta Samta aizvēra acis uz mūžu 5. jūlijā.  
Svētdien, 11.  jūlijā, pulcējāmies, lai atvadītos no  

mīļās draudzenes, kavētos atmiņās un ōkeanā mestu zie-
dus. Kas mēs būtu bez dziesmām un ziediem? 

Kaisījām ziedus ōkeanā Redondo Beach un dziedājām 
„Dažu skaistu ziedu...” Rutiņas piemiņai. Lai šie ziedi  
nes sveicienu Rutiņai zvaigznājā un liecina par mūsu 
mīlestību. 

Šai skaistajā pasaulē pavadām tik īsu laiku.  Šad un 
tad sastopam kādu ar vieglu soli, dziesmu un mīlestību 
sirdī, un šis cilvēks aicina mūs sev līdzi, piedalīties 
bez aizspriedumiem, teikdams: „Nāc, dejosim un dziedā-
sim par spīti visam.”  Tāda bija Rutiņa.  

Rutiņa smagi cieta,  tomēr  bija padomājusi par katru 
no mums.   Viņa izdalīja mums savas dārglietas, pievie-
nodama tām zīmīti.  Tas bija tik sirsnīgi un neticami aiz-
kustināja. Atmiņai no Rutiņas man ir dzintara gabals dū-
res lielumā un no Latvijas lata izgrebta rotaslieta, Latvi-
jas ģerbonis.  Bēgļu nometnēs tādas no Latvijas sudraba 
naudas darinātas rotaslietas ļoti cienīja, un es apskaudu 
draudzenes, kuŗām tādas bija. Nu man tāda pieder. Pal-
dies, Rutiņ.   Uz zīmītes man bija rakstīts: „Paldies par 

eņģeļiem.”  
    To lasot, man acīs sariesās asaras. 
Nevarēju būt  pie viņas tik bieži, kā 
būtu  vēlējusies, bet ik dienas sūtīju e-
pasta vēstules un rakstīju stāstiņus par 
eņģeļiem un arī savus uzskatus  par 
tiem. Esmu augusi katoļticībā, un man 
tika mācīts, ka dzimstot katram tiek 
piešķirts viens eņģelis. Tas ir mūsu 
personīgais eņģelis,  kas mūs uzmana 
visās dzīves gaitās. Eņģeļu pulks ir 
liels, un viņu pienākums ir sargāt šo 
zemi un soļot mums blakus. . Mēs ne-
kad neesam vieni. Es novēlēju Rutiņai 
pulciņu eņģeļu ikdienā, jo bieži nevie-
na cita pie viņas nebija.  Viņas brālis 
mira jaunībā, māmuļa nesen, sirmais 
tēvs dzīvo Sanfrancisko.   

Rutiņa iepazinās ar hipnōzes terapiju, mācījās, kā at-
vairīt ikdienas domas no negātīviem iespaidiem un ar 
paša prāta spēku  sevi pārvarēt. Hipnōze ir medicīniski 
atzīta metode sāpju pārvarēšanai, un par to mēs runājam, 
jo es arī esmu to mācījusies. Viens viedoklis ir, ka  
mums  jācenšas saprast un sajust harmoniju, skaistumu 
un Dieva spēku, un tā mēs gūstam spēku, mieru, vitālitā-
ti, izvēli pareizai darbībai. 

Grieķu filozofs Epiktēts teicis: „Tu esi pirmā vietā kā 
dzīvība. Tu esi daļina no Dieva un tevī daļēji mīt 
Dievs.  Kāpēc tu, cilvēks, nesaproti savu augsto dzimu-
mu? Tu nes Dievu sevī.”  

Mums jāapzinās Dievības klātiene mūsos un jācenšas 
saprast Dievības brīnišķums, vadot mūsu dzīvi caur prie-
kiem un bēdām. To Rutiņa spēja un prata. 

Pieminējām Rutiņu, klājot galdu –  bija izcepti pīrāgi, 
kliņģeris, netrūka Rutiņas mīļākās pastētes. Zane atnesa 
Latvijas konfektes „gotiņas”.  Tu biji kopā ar mums, Ru-
tiņ, kā vienmēr. 

Mēs dalījāmies atmiņās. Silvija Kurmiņa bija zvanīju-
si no Latvijas, kamēr kaisījām ziedus; viņa bija nobažī-
jusies par Rutiņas mīluļiem – sunīšiem, kaķīšiem un put-
niņiem. Visiem atrastas labas mājas... 

Ruta ļoti mīlēja dziedāt, viņa dziedāja Losandželosas 
latviešu jauktajā korī. Viņai par godu trīsbalsīgi nodzie-
dājām „Pūt, vējiņi...” Ruta vēlējās, lai, viņu izvadot, 
dziedātu jauktais koris. Ruta piedalījās izrādē „Tas va-
kars piektdienā” Rietumkrasta latviešu XI Dziesmu svēt-
kos 1989. gadā un gadu vēlāk kopā ar citiem izrādes da-
lībniekiem apceļoja Latviju. Katru gadu viņa uzņēmās 
rīkot draudzes Ziemsvētku tirdziņu, visiem atgādinot 

Atvadu vārdi mīļai draudzenei Rutai Samtai 
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viņu pienākumus. Ruta dejoja tautasdeju kopā „Pērko-
nītis” un piedalījās dziesmuspēlē „Vēstule no Losas”, ko 
izrādīja  Rietumkrasta latviešu XV Dziesmu svētkos 
Ventūrā. Ruta Samta ļoti apzinīgi viņa pildīja Nama klu-
ba biedrzines pienākumus un izsūtīja visiem biedriem 
Nama kluba biedra karti. 

Rutiņa mums deva iespēju izvēlēties kādu no viņas 
grāmatām. Paņēmu atmiņai „Uguns un nakts”, un,  pār-
braukusi mājās, pārlasīju Raiņa vārdus par Lāčplēša ne-
mirstību.  Šķiet, viņš teic,  ka mūsu dvēselē dzīvo Lāč-
plēsis un mūsu pienākums ir saprast, kas ir mūsu uzde-

vums.Tāpat kā gaisma rodas līdz ar pirmo svecīti, Lāč-
plēsis atkal varētu celties, bet būtu vajadzīgas daudz 
daudz gaišu dvēselīšu.   Rutiņā dzīvoja gaisma, kas varē-
tu uzcelt Lāčplēsi, šad un tad. 

„Ar tumsu mūžam cīņa iet: 
Kaut uzcēli gaismu, bet neatlaidies, 
Ar tumsu mūžam cīņa iet; 
Nesniedz tai roku nekad.” 

No Raiņa „Uguns un nakts” 
Dusi, draudzenīt, kamēr tiksimies. 

Irēna Zommere 

No Rutas Samtas atvadījās, no kreisās: Māra Rozentāla, Dace Kārkliņa, Anda Andersone,  
Maruta Ratermane, Ādolfs Samts, Zane Kuchavale, Maruta Lange, Irēna Zommere, Ilona Kalviste 
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Mītiņi un sapulces katru sestdienas vakaru un svētdie-
nu turpinājās. Kādu svētdienu bija nolemts rīkot gājienu 
no Pildas pagasta ciema uz Ņukšiem. Tā sauca ciemu pie 
Pildas katoļu baznīcas. Tā kā Pildas pagasta territorijā 
neviena ievērojama vieta, ko varētu pārvērst par „svētce-
ļojuma” vietu, nebija, tad toreizējie „biedri” nolēma tādu 
izraudzīt. Izvēlējās  kādu vientuļu kapu, kas atradās Lu-
dzas un Pildas lielceļa malā, apmēram divus kilometrus 
aiz baznīcas Ludzas virzienā. 1920. gada pavasarī pēc 
sarkanarmijas padzīšanas Ņukšu muižā bija apmetusies 
Latvijas armijas komandantūra. Kādu novakari tika at-
vests zemnieks, kas aizturēts, staigājam tumsā. Tā kā 
bija „komandanta stunda”, tad viņu atveda uz koman-
dantūru. Komandants izprašņāja, apjautājās vietējiem 
cilvēkiem, un zemnieku atlaida. Zemnieks sīkiem riksī-
šiem skrēja pa ceļu uz mājām. Bija jāskrien gaŗām meži-
ņam, kur teltīs bija apmetušies Latvijas armijas kaŗavīri 
(vācu tautības landesvērs). Viņi domājuši zemnieku ap-
turēt, saukuši „Stāt!”, viņš laikam nedzirdēja un turpinā-
ja skriet, kaŗavīri šāvuši un nošāvuši. Otrā rītā noskaid-
rojies, ka noticis pārpratums, kam nebija nekāda sakara 
ar polītiku. Nošautajam zemniekam, izrādās, tuvinieku 
nebija,  un kaŗavīri viņu turpat lielceļa malā arī apraka. 
Pēc tam kādi labi cilvēki uzlika kadiķa krustu, un pama-
zām kapa vieta ieauga nātrēs un dadžos, ka tikko bija 
redzama. Nekopta un ieaugusi tā visus 20 gadus nostā-
vēja, un būtu stāvējusi vēl, ja vietējiem un Ludzas 
„biedriem” nebūtu ievajadzējusies „varoņa piemiņas vie-
ta”. Tāpēc arī mēs no Pildas kājojām apmēram astoņus 
kilometrus ar karogiem un plakātiem. Mītiņš sākās, līdz-
ko atnācām. Tika stāstīts, ka te guļ komūnists, kas cīnī-
jies jau 1919. gadā  par padomju varu un latviešu 
„baltgvardu” zvērīgi nobendēts. Mītiņā katrs varēja ru-
nāt jeb, pareizāk, katrs varēja uz nebēdu lādēt veco režī-
mu un baltgvardus un slavēt komūnistisko varu un bied-
ru Staļinu. Taču beidzot pierima. Nolēma, ka kapa vietā 
uzliks „futrāli”, iestādīs puķes, kociņus, ierīkos celiņu un 
soliņu. To visu vēlāk arī izdarīja. Tā pirms 20 gadiem 
aiz pārpratuma nošautais zemnieciņš  nu tika pēc nāves 
iecelts varoņa kārtā. Un, lai šī vieta būtu ievērojamāka, 
uz kapa uzsprauda sarkanu karogu.   

Pēc pāris nedēļām braucu gaŗām un brīnījos – vietā, 
kur toreiz uzsprauda sarkano karogu, tagad plīvo žilbi-
noši balts. Vai kāds būtu samainījis? Bailīgi piegāju klāt.  
Redzēju, ka karoga drēbe pie kāta piesprausta ar sprau-
dītēm. Viena spraudīte izkritusi, un apakšā sarkans aplī-
tis. Drēbe bija krāsota ar gaismas nenoturīgu krāsu, un 
spilgtajā saules gaismā izbālējusi. Cilvēki vēlāk runāja,   

tas tādēļ, ka mirušais neesot bijis sarkans.   
Taču ar to  lieta nebeidzās. Uzpostā kapa vieta stāvēja 

vēl pēc vācu kaŗaspēka ienākšanas. Kādam Ludzas 
priekšniekam komūnista kaps nepatika, un viņš lika 
saimniekam, uz kuŗa zemes tas atradās, kapu likvidēt. 
Saimnieks, paklausot pavēlei, to arī izdarīja. Futrāli no-
vāca, kapu nolīdzināja, zemi ap to uzara. Nekas vairs 
neliecināja, ka tur kaut kas bijis. Taču futrāli prom ne-
meta. Bija sagadījies, ka saimniekam pirms kāda laika 
mirusi sieva, ko apbedīja Ņukšu kapos. Saimnieks futrāli 
uzlika savas sievas kapam.   

Pienāca 1944. gada vasara. Sarkanarmija jeb, kā vie-
tējie teica, „sorkonī” atgriezās. Kāds bija izstāstījis „or-
ganiem”. Un saimniekam par „kapa apgānīšanu” iedeva 
desmit gadu. Taču tai vietā kaps vairs nekad netika at-
jaunots. Pagastā bija ļoti daudz kaŗavīru kapu,  ar tiem 
nevarēja tikt galā.  Kur nu vēl ar tādu vecu kapu. 

Kas tas ir? 

Pareizās atbildes iesūtītājs saņems  
pārsteiguma balvu 

Luciāna Nukšas atmiņu stāsts 

Baltais karogs 
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Losandželosā pieņēma pieteikumus Latvijas pasei 

Divas dienas – 23. un 24. jūlijā latviešu namā strādāja 
Latvijas valsts pārstāvji – Evija Klauze no Ārlietu minis-
trijas, Dace Kupče no Iekšlietu ministrijas Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) un Latvijas vēstniecī-
bas Vašingtonā darbiniece  Sigita Puriņa, pieņemot tur-
pat 100 personu pieteikumus Latvijas pasei. Vienā no 
klases telpām nama augštāvā  23. jūlijā no agra rīta DK 
LB priekšnieks Ivars Mičulis un Valdis Volkovskis ie-
kārtoja darbistabu, novietoja galdus, pievienoja datorus. 
Pieteikumus pasēm pieņēma Latvijas vēstniecības ASV 
darbiniece Sigita Puriņa;  Ārlietu ministrijas pārstāve 
Evija Klauze un PMLP  darbiniece Dace Kupče pietei-
kumu iesniedzējiem noņēma pirkstu nospiedumus, nofo-
tografēja, lūdza parakstīties. Abas dienas pieteikumu 
iesniedzēji  nāca un gāja, t. i. brauca un aizbrauca, dau-
dzi bija nepazīstami, nekad neredzēti, kuŗi te dzīvo jau 
ilgāku laiku, bet uz sarīkojumiem latviešu namā nekad 
nenāk. Tagad atkārtoti pārliecinājāmies, ka tie, kuŗi 
vēlas, uzzina visu, ja vien tas viņiem nepieciešams.  

Iesniegumu pieņemšanu  pasēm organizēja DK 
latviešu biedrība. Būtu vēlams, lai tie, kuŗi  uzrakstīja 
pieteikumus , iestātos latviešu biedrībā, jo  ir vajadzīgi 
jauni spēki, darītāji. Jaunatnācēji nereti aizbildinās, ka 

Pieteikumus pasei  pieņem Latvijas vēstniecības Vašingtonā darbiniece Sigita Puriņa; pieteikumu  
raksta Latvijas goda konsuls Losandželosā Alfrēds Raisters un diriģente Zinta Zariņa no Sanfrancisko 

biedrībā neiestājas, jo biļetenu var izlasīt tīmeklī. Taču, 
ja biedru nebūs, biļetens neiznāks ne uz papīra, ne to 
varēs lasīt tīmeklī... 

Pats pēdējais  pieteikumu pasei 24. jūlijā iesniedza 
DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins.  

Losandželosā šajās dienās viesojās  Latvijas televīzi-
jas žurnālistes Līga Ozola  un Inese Vaikule un operā-
tors Aivars Erdmanis.  Televīzijas pārstāvjus lidostā 
sagaidīja biedrības priekšnieka vietniece Sandra Gulbe, 
aizveda uz viesnīcu, parādīja ievērojamākās vietas. 
Šķiet, viesiem Losandželosā patika, biedrība sagādāja 
viņiem viesnīcu, parūpējās,  lai  būtu saziņas līdzekļi. 
Viņi intervēja vairākus latviešus – Lolitu Ritmani, Ivaru 
Mičuli, Dziesmu Teteri, Sandru Gulbi.  

Pirms prombraukšanas Latvijas televīzijas žurnālis-
tus, Latvijas vēstniecības pārstāvi Sigitu Puriņu, darbi-
nieces no Latvijas – Daci Kupči un Eviju Klauzi – 
Sandra Gulbe uzaicināja pie sevis mājās.  

Latvijas valsts pārstāvji ar pārvietojamo pasu darbsta-
ciju  bija arī Bostonā, Čikāgā, Sietlā, Klīvlandē, Mine-
apolē, Sietlā, Ņujorkā. Par šo vienreizējo izdevību – pie-
teikties jaunu pasu saņemšanai –  varam pateikties arī 
Amerikas latviešu apvienības valdei.                       A.M. 
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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. Bun-
kis is a Harvard trained, Bo-
ard Certified Plastic Surgeon 
and Member of numerous pre-
stigious organizations inclu-
ding the American Society of 
Aesthetic Plastic Surgeons, 
The International Society of 
Aesthetic Plastic Surgery, the 
American Society of Plastic Surgeons and the Cali-
fornia Society of Plastic Surgeons.  Dr. Bunkis, a for-
mer 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  

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 

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 ! 

No soda neizbēgt arī „slavenībām” 
Prokurors Arnis Tolks bija Santabarbaras pilsētas pār-

stāvis aktieŗa Rendija Kvaida (Randy Quaid) un viņa 
sievas Evi lietā par  viesnīcas rēķina nesamaksāšanu 
$10 000 apmērā. Diemžēl Losandželosā netrūkst  tā sau-
camo „slavenību”, kuŗi iedomājas, ka viņiem viss at-
ļauts.  

Randijs Kvaids tēlojis miniserijā  LBJ: The Early 
Years, 1988. gadā atzīts par labāko aktieri  un saņēmis  
Zelta globu. Tiesā viņš ieradies, vicinādams savu balvu, 
bet tiesnesis palika nepielūdzams. Rēķins abiem jāsa-
maksā, turklāt Evi Randijai 240 stundas jāstrādā sabied-
risks darbs bez atalgojuma.   
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Pulcēsimies sestdien, 11. septembrī  
 

Losandželosas latviešu namā,  
kur latviešu nama pārvalde rīkos 

 

37. nama gada svētkus „švābu garā" 
 

Sākums plkst 4.00 pēcpusdienā 
 

Vīriešu kārtas dalībniekiem  
vēlams tērpties  

tradicionālajās švābu īsajās  
ādas biksēs,  

dāmām – pēc pašu izvēles 
 

Mielastam mūsu galvenais pavārs 
Eduards Reimanis gatavos  

uz oglēm ceptus stēkus  
un zivis ar piedevām 

 
 
 

Būs priekšnesumi:  
 lasījums no Anšlava Eglīša grāmatas  

„Švābu kapričo”; 
dziedās Aldis Timšs  

Dalības maksa – vismaz $20;    
 līdz 12 gadu veciem bērniem bez 

maksas; būs iespējams uzspēlēt novu-
su; nāciet, aiciniet līdzi draugus un 
kaimiņus, piedāvājiet viņiem trans-

portu; visi runājam arī angliski 
 

Sarīkojuma atlikums – 
nama uzturēšanai 
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PATEICĪBA 
Sirsnīgs paldies par apsveikumiem manā 

dzimumdienā. 
Pateicībā, Sigrida Upeniece 

Šachistu jociņi 
Šachists  saņēma balvu par turnīra labāko spēli un uz 

mājām nosūtīja telegrammu, kuŗā lepni paziņoja, ka lai-
mējis skaistuma godalgu. Darbiniece pie lodziņa viņu ar 
izbrīnu uzlūkoja un pēc tam, kad viņš bija aizgājis, teica 
savai kollēģei: ,,Es gribētu zināt, kā gan izskatījušies 
pārējie!”   

*** 
Kādā sieviešu turnīrā sacentās spāniete ar anglieti. 

Rezultāts bija vienlīdzīgs, un spāniete domāja, ka varētu 
piedāvāt neizšķirtu. 

„Tablas?” viņa jautāja (spāņu valodā neizšķirts). 
„Draw?” atbildēja angliete (neizšķirts angļu valodā . 
Spāniete, meklēdama palīdzību, pievērsās līdzās stā-

vošai francūzietei, kas labprāt tulkoja: „Nulle!” (neiz-
šķirts franču valodā.  

Pēc tam spēle turpinājās. 
*** 

Ņujorkā  tiesāja kādu vīru, kas no dažādām grāmat-
nīcām bija nozadzis vairāk nekā 800 šacha grāmatu.  

Tiesnesis paziņoja: „Jūs tiktu sveikā cauri, ja  jūsu 
mērķis būtu panākt, lai pasaules meistara tituls atgriežas 
Amerikā. Taču aprunājos ar jūsu nesenajiem pretinie-
kiem, un viņi teica, ka Anatolijam Karpovam nekādā 
ziņā nav jāuztraucas.  

*** 
Reiz kāds jauns meistars jautāja kollēgam: „Kā jūs 

domājat, vai šachs ir māksla, sports vai laika šķiešana?“ 
„Ja spēlē Vasilijs Smislovs, tā ir māksla, ja es – 

sports, bet, ja spēlējat jūs – tad tā ir laika šķiešana!“ 
*** 

 Kādam lielmeistaram reiz jautāja, cik ilgā laikā var 
iemācīties spēlēt šachu. 

Lielmeistars atbildēja: „Vispirms nepieciešamas 
noteiktas īpašības – pieticība, gribasspēks, talants.“ 

„Un ja man šo īpašību nav?“  
„Tad pietiek ar piecām minūtēm!“  

*** 
Ārons Nimcovičs, būdams Izraelā, apmeklēja 

Emanuela Laskera vārdā nosaukto šacha klubu. 
Protams, savus pretniekus viņš uzvarēja citu pēc cita. 
Kāds kibuca iemītnieks viņa teica: „Jūs esat ļoti spēcīgs 
šachists. Jūsu stils man atgādina Nimcoviču. 

ĪSZIŅAS 
■ ES statistikas biroja  dati liecina, ka jūnijā Latvijā 

bija 20% bezdarbnieku; Igaunijā – 19%; Lietuvā – 
17,3%. Vismazāk bezdarbnieku ir Austrijā – 3,9%, Nī-
derlandē – 4,4%, Luksemburgā – 5,3%, Maltā – 6,5%. 
Š. g. jūnijā ES bez darba bija 23062 miljoni cilvēku.   

■ Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) datiem līdz š. g. jūlija vidum Latvijā noslīkuši  
92 cilvēki,  gandrīz tikpat, cik visa pagājušā gada laikā.  

■ Labklājības ministrijas informācija liecina, ka š. g. 
pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar tādu pašu laika 
periodu pērn, pieaudzis Latvijā adoptēto, bet samazinā-
jies uz ārzemēm adoptēto bērnu skaits. Š. g. pirmajā 
pusē Latvijā adoptēti 53 bērni (pērn 46). Uz ārzemēm 
adoptēti 50 bērni (pērn – 83). 2010. gada pirmajā pusē 
23 bērni adoptēti uz Franciju, 19  – uz ASV, uz Italiju – 
astoņi. 2010. gada pirmajā pusē no visiem uz ārvalstīm 
adoptētajiem bērniem 24 bērni jeb 48% bija jaunāki par 
sešiem gadiem. No adopcijas reģistra  609 bērniem, ku-
ŗus var adoptēt uz ārvalstīm, 57,3 % jeb 349 bērniem ir 
smagas veselības problēmas, no 79 bērniem vecumā 
līdz sešiem gadiem smagas veselības problēmas ir 55 
bērniem. Adoptētājam jābūt vismaz 25 gadus vecam un 
vismaz 18 gadus vecākam par adoptējamo. Adoptēt bēr-
nu var viena persona vai laulātie. Abiem laulātajiem 
jāatbilst minētajām vecuma prasībām. 

■ Šā gada pirmajos sešos mēnešos Latvijā reģistrēti 
1309 ceļu satiksmes nelaimes gadījumi,  kuŗos gājis bo-
jā 91, bet ievainoti 1649 cilvēki. Pirmajā pusgadā Latvi-
jā reģistrēti 8786 ceļu satiksmes nelaimes gadījumi,  no 
tiem 7477 bija bez cietušajiem. Sešos mēnešos policija 
reģistrējusi 150 008 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpu-
mus. Par ātruma pārsniegšanu 2010. gada pirmajā pus-
gadā aizturēti 39 629 autovadītāji, par transportlīdzekļu 
vadīšanu reibumā ar tiesībām – 1680 personas,  par au-
tomašīnas vadīšanu reibumā un bez tiesībām – 414 per-
sonas. Aizturēti  2205 iereibuši velosipedisti un mope-
disti. Par agresīvu braukšanu šogad sešos mēnešos aiz-
turētas 168 personas. Par ceļu satiksmes noteikumu ne-
ievērošanu līdz šā gada jūnijam sodīti 22 819 gājēji un 
5100 velosipedu un mopedu vadītāji.  

■ Pērn piedzima par 1429 bērniem vairāk nekā 2000. 
gadā, bet par 2271 jeb 10,5% mazāk nekā 2008. gadā. 
Starpība starp dzimstību un mirstību 2009. gadā palieli-
nājās, lai gan samazinājās gan dzimušo, gan mirušo 
skaits. Dabiskais pieaugums bija negātīvs un palielinā-
jās no minus 7058 līdz minus 8220. Pērn Latvijā dzimu-
ši 21 677 bērni, 2008. gadā – 23 948, 2007. gadā – 23 
273, 2006. gadā – 22 264, 2005. gadā – 21 497, 2004. 
gadā – 20 334, 2003. gadā – 21 006, 2002. gadā – 20 
044, 2001. gadā – 19 664, 2000. gadā – 20 248 bērni. 
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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 

Liepziedi pašpītā grozā 
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Draudzes dzīves kalendārs 2010. gada septembrim 
 

 5. septembrī dievkalpojuma nebūs – LELBAs draudžu dienas  
Rietumkrasta latviešu izglītības centrā  

 

12. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu –  
16. svētdiena pēc Vasarsvētkiem;  

aizlūgsim par Upsalas  draudzi (aprūpē iecirkņa mācītāji) 
un par Alojas draudzi (māc. Atis Bambāns)  

 

19. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums – 17. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
aizlūgsim par Toronto Sv. Jāņa draudzi (prāv. emer. Dr. Fricis T. Kristbergs, 

 māc. Dr. Anita Gaide un diak. Aina Avotiņa) 
un par Alsungas Kristus draudzi (māc. Didzis Skuška) 

 

26. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu –  
8. svētdiena pēc Vasarsvētkiem; 

aizlūgsim par Toronto Sv. Andreja draudzi (māc. Ilze Kuplēna-Evarte) 
un par Alūksnes draudzi (prāv. p. i. Magnuss Bengtsons) 

 

3. oktōbrī plkst. 11.00 dievkalpojums – 19. svētdiena pēc Vasarsvētkiem 
dievkalpojumu vadīs māc. Aivars Ozoliņš; 

aizlūgsim par Toronto Austrumu draudzi (māc. Dr. Anita Gaide) 
un par Annenieku draudzi (māc. Guntars Lūsītis) 

 

10. oktōbrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – PĻAUJAS SVĒTKI 

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 

IESVĒTES MĀCĪBAS 
Iesvētes mācību cikls 2010-2011. gadam sāksies 19. septembrī, plkst. 9.00 no rīta draudzes baznīcā.  

Interesenti var pieteikties draudzes mācītājam.  
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Pārdomām 
 Tajā pašā dienā Jēzus, izgājis no nama, apsēdās 

jūras krastā. Un lieli ļaužu pūļi sapulcējās pie viņa. Tā-
pēc viņš iekāpa laivā un apsēdās, bet ļaudis stāvēja jū-
ras malā. Viņš tiem daudz runāja līdzībās: „Redzi, sē-
jējs izgāja sēt. Viņam sējot, citas sēklas krita ceļmalā, 
un putni nāca un tās apēda. Citas krita  akmenājā, kur 
tām nebija daudz zemes; tās tūlīt uzdīga, tāpēc ka tās 
nebija dziļi zemē. Bet, kad saule uzlēca un dedzināja, 
tās nokalta, tāpēc ka tām nebija sakņu. Citas sēklas ie-
krita starp ērkšķiem, un ērkšķi izauga un tās nomāca. 
Bet citas krita labā zemē un nesa augļus – citas simt-
kārtīgus, citas sešdesmitkārtīgus, citas trīsdesmitkārtī-
gus. Kam ausis ir, tas lai dzird."        Mateja ev. 13,1-9 

Meklējot atbildi uz jautājumu „kādā virzienā lai 
eju?” vai „kas ir pats galvenais, ko Dievs no manis sa-
gaida?” – ieskatīsimies divos rakstos. Pirmā raksta vieta 
atrodas pašā Bībeles sākumā, tur Dievs  dod cilvēkam 
savu pirmo pavēli: vairojaties! Tā nav tāda pavēle, ko 
nevarētu izpildīt, vai pret ko cilvēks varētu iebilst. Tā ir 
pirmā rakstu vieta. Šajā līdzībā, kuŗa mūsu pārdomām ir 
otra rakstu vieta, pavēlei vairoties līdzās ir nepiecieša-
mība nest augļus. Līdzības pēdējie apstākļi norāda, ka 
vēlamais rezultāts sējēja darbam ir tāda raža, kas ne ti-
kai aizstāj izkaisīto, bet to vairo. No labas sēklas top 
laba raža – bet vai tas vienmēr un visur tā ir? 

Vairākas līdzības pievērš klausītāja uzmanību Dieva 
valstības butībai. Tā ir it kā vēl nepamanīta, tomēr eso-
ša. Cilvēka acs to nevarētu pamanīt tāpat kā sēklu, kas 
sēta zemē. Mēs noprotam, ka Dieva valstība top kā as-
niņš, kas uzdīdzis no sēklas. Dienām un naktīm tā lē-
nām aug un pieņemas spēkā. Lauks top zaļāks. Tad jau 
var pamanīt, ka kaut kas notiek. 

Šīs norises briest pašas no sevis. Dzīvība grib vairo-
ties, tādu prātu Dievs mums, cilvēkiem, devis. Tāda kā-
re dzīvot ir katrā no mums savā sākotnējā stadijā. Mū-
sos ir iedēstīta laba sēkla, kas grib vairot dzīvotprieku 
un pieķerties Dievam. Tomēr arī mūsu griba dzīvot ti-
kusi samaitāta, sakropļota. Tam pirmā  pazīme – kad 
mēs neievērojam Dieva žēlastības spēku, kad aizstājam 
labo sēklu ar lētticīgiem līdzekļiem – populārām reliģis-
kām praksēm un rituāliem, kam nav patiesas saknes. 
Īstenā griba dzīvot tiek pārtraukta, kad nesaredzam nā-
kotnei jēgu un nolemjam nedot nākamām paaudzēm 
kādu sauju šo sēklu,  lai viņi pēc mums to sētu zemē. 

Taču līdzības iemesls ir rādīt mums pareizo virzienu. 
Kristus nevēlas atgādināt mums, cik pēc dabas esam 
nederīgi. Taisni pretēji, viņš grib mūsu sakropļoto stā-
vokli atgriezt uz pirmatnējo, kuŗā dzīvojot, Dieva pavē-
les paspārnē jūtamies patiesi laimīgi un novērtēti. Kā 
Pāvils teiktu – stāvoklī, kuŗā mēs Dievu uzrunātu kā 

savu tētīti (Abba). 
Tāpēc, lai līdzībā teiktajā būtu kāda skaidrāka nozī-

me, mums der to saprast par aicinājumu saaugt kopā 
labā zemē. Tā arī mums grib labu vēstīt, ka Dievs, šīs 
līdzības sējējs, pats neskopojas ar valstības sēklu. Dažs 
labs agronoms teiktu, ka šis sējējs neprot sēt vai ka Viņš 
esot pārāk izšķērdīgs! Ir labi dzirdēt šo vārdu. Mums 
kādreiz gadās, ka palaižam gaŗām labu izdevību izaugt 
par Dieva bērnu. Tomēr Dievs sēs un sēklas pietiks, jo 
valstībā aug tauta, kas gādā un pārvalda šo pārlieku lie-
lo žēlastības un mīlestības krājumu.  

Mums ir iemesls priecāties par mūžīgo Dievu, kuŗa 
rokās ir tik daudz laba! Mēs tiekam pieskaitīti pie šīs 
tautas, jo šis lauks ir viens un kādā brīdī arī Dieva labā 
sēkla iekrita tavā sirdī. To kopt un ļaut tai iesakņoties 
arvien dziļāk varētu būt tavas dzīves lielākais un cēlā-
kais prieks.                                     Prāv. Dāvis Kaņeps 

 
     APSVEICAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alma Ezerniece 5. jūnijā atskatījās uz 100 mūža ga-
diem. Kopā ar ģimeni un draugiem viņai netrūka iemes-
la smaidīt un pasmieties. Viņas mazbērni un mazmaz-
bērni cits pēc cita gaviļniecei vēlēja laimi un  sirdsprie-
ku. Restorānā, kur svinēja jubileju, valdīja smieklu un 
sarunu kņada, pa starpām kāds pieteica apsveikuma ru-
nu. Latvieši nodziedāja „Daudz baltu dieniņu!”, kaimiņi 
kopā ar draugiem Happy Birthday! Alma pateicās vi-
siem par uzticību, mīlestību un atbalstu. Viņa ne vienu 
reizi vien ir atgādinājusi, ka labs humors palīdzējis iztu-
rēt dzīves tumšākās nedienas, kā arī ticība Dievam, kas 
mūs vada un sargā. 
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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.,  
nosūtīt draudzes kasierei: 

Tamāra Rūse 
31 Laguna Woods Dr. 

Laguna Niguel, CA  92677 
     Pateicībā – Draudzes padome 

DZIMŠANAS DIENU  
ATCERES OKTŌBRĪ 

  2. Jānis Taube jr. 
  4.  Karolīne Linde  
  5.  Jūlijs Zemjānis  
  7.  Modra Balodis, Markus Smalstig 
  8.  Ināra Vallis  
10. Pēteris Purmalis 
11. Viktors Kerliņš 
13. Maruta Ratermanis 
15. Antonija Čakstiņa  
16.  Erika Philbrick   
21. Kārlis Millers, Ēriks Teteris jr. 
24. Adelīne Blāķis, Jānis Circenis,  
    Ilgvars Dižgalvis 
26. Ilona Kalviste, Silvija Pētersone,  
    Kate Riekstiņa 
27. Nora Mičule, Juris Riekstiņš  
28. Aleksandra Philbrick, Āris Stepe  
29. Lauren Purmalis  
31. Andris Mattson 
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! Draudzes mācī-
tājs prāv. Dāvis Kaņeps un draudzes padome 

ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 

A. & I. Briška $500, M. Caune $100, D. Kaņeps $400 
(Sandiego draudzes honorārs), V. Kerliņš $400,  
O. & C. Tūbelis $100, E. Vanags $100 

ĒRĢELĒM 
B. Schultz $2000 

REMONTIEM 
G. & R. Boršteins $100, M. Caune $200, I. Dižgalvis 
$1000, L. Doršs $200, A. Jerumanis $1000, A. & D. 
Švarcs $300, L. & N. Svikss $350 
Kafijas galdā 6. jūnijā ieņēma $16 remontiem. 
 

Draudzes padome būs pateicīga par katru ziedoju-
mu remontiem. 
 

Lūdzam palīdzēt sagādāt pusdienas Neretas bēr-
niem! Ar $120 pietiek, lai mācību gada laikā vienam 
bērnam sagādātu siltas pusdienas. 
 

Zvanniekiem saziedots $88. Lūdzam neaizmirst ie-
mest kādu centu vai dolaru Zvanniekiem rozā kera-
mikas cūciņā baznīcas priekštelpā. 
 

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 



 31 

 

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 

 

18. septembrī plkst. 12.00 dievkalpojums; 
 pēc dievkalpojuma kafijas galds 

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       

 

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 piemiņai 
vai jubilejā, par ko vēlams pazi-
ņot. lūgums uzrakstīt zīmīti un 
iedot mācītājam pirms dievkal-
pojuma. 

Jukas Rislaki zīmējums 

Rīgā tā vēl gadās bieži  



 
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:  ________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
elektroniskā pasta adrese:_________________________________________________ 


