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Visiem labi, visiem labi mūsu mazā saliņā – Losandželosas latviešu namā!

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
Jautrais piektdienas vakars 3. decembrī atcelts, jo mūziķu ansamblis ASTRO’N’OUT financiālu
iemeslu dēļ nevarēja atbraukt; nākamais jautrais vakars paredzēts 2011. gada sākumā
5. decembrī DK latv. ev. lut. draudzes 60 gadu jubileja – dievkalpojums un mielasts latviešu namā
12. decembrī Adventa koncerts baznīcā; Ziemsvētku tirdziņš namā
19. decembrī plkst. 12.30 Ziemsvētku eglīte latviešu skolā
30. decembrī no plkst. 9.00 rītā „Atvērto durvju diena” 2x2 nometnē Malibu; viesiem būs iespēja apskatīt
jauniešu paveikto un vakariņot ($20); automašīnas varēs novietot pie nometnes galvenās iebrauktuves,
Pacific Coast Highway 1, apmeklētājus kalnā uzvedīs ar autobusu
31. decembrī Jaungada balle

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

Astrai Moorai
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606
Tālr./tālrakstis: 818-980-4748;
el. pasts: astere2000@aol.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž
tikai rakstu rakstītāju viedokli, kas var arī nesaskanēt ar
izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā.
DK LB 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. DK LB
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, tālrakstis: 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; tālrakstis: 310-377-5235
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde: migrācija, repatriācija; bēgļi, patvērums, iedzīvotāju reģistrs; dzīvesvietas deklarēšana, uzturēšanās atļauja, vīza, personas
statuss, pase, ielūgumi, izsaukumi. www.pmlp.gov.lv
Tālr.: 371-67588675; e-pasts: pmlp@pmlp.gov.lv
ALA: www.alausa.org e-pasts: alainfo@alausa.org
BAFL: http://www.bafl.com
Daugavas Vanagi (ASV): www.daugavasvanagi.org
Valstu saraksts, kuŗās Latvijas pavalstnieki var ieceļot
bez vīzas: www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/
bezvizu/
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DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-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 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 namā 16. oktōbrī pulcējās daudzi DK LB
biedri un viesi, lai svinētu biedrības 60 gadu jubileju.
Valdīja svinīga gaisotne, nama zāle bija grezni rotāta,
galdi skaisti klāti. Sarīkojumu vadīja DK LB valdes
priekšnieks kopš 1999. gada Ivars Mičulis. Viņš apsveica dalībniekus, īsumā pastāstīja biedrības vēsturi un aicināja pieminēt biedrības priekšniekus, kuŗi jau aizsaulē.
Pēc Otrā pasaules kaŗa Dienvidkalifornijā ieceļojušie
latvieši, bēgļi jeb „pārvietotās personas” vēlējās turēties
kopā, un 1949. gadā Margareta Drumalda, Eduards Drumalds, Viktors Baltkājs un Helmuts Brauķis dibināja
latviešu kopu. Losandželosā un tās piepilsētās tai laikā
dzīvoja apmēram 400 latviešu. Pirmais Losandželosas
latviešu kopas, vēlāk biedrības priekšnieks bija žurnālists Felikss Krusa. Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļu pirmā sanāksme notika 1950. gada 5.
augustā pulksten septiņos vakarā vācu organizācijas
Herman’s Sons telpās. Ir saglabājies valdes sēdes pirmais protokols, ko rakstīja sekretārs Rūdolfs Hofmanis.
Biedrības statūtus pieņēma 1951. gada 3. februārī. Biedrības biedru nauda bija viens dolars gadā. Tagad biedru
nauda ir 25 dolari gadā.
Par DK Latviešu biedrības priekšnieku 1951. gada 1.
decembrī ievēlēja Helmutu Brauķi. Biedrībā sākās lielāka rosība, valde 1951. gada decembrī sāka izdot Dienvidkalifornijas latviešu biedrības Informācijas biļetenu.
Tas iznāca reizi mēnesī, sākumā biļetenam bija 2-3 lappuses, pavairotas mimeografa technikā.
DK latviešu biedrības valdei bijuši 19 priekšnieki:
1949.–1951. Felikss Krusa †
1951. 1. decembris –1955. Helmuts Brauķis †
1955. –1956. Ludvigs Vīks †
1956. g. Eduards Duks †
1957. –1959. Daniels Agrums †
1960. –1964. Helmuts Brauķis †
1964. –1965. Viktors Vaits
1965. –1968. Edgars Gernatovskis †
1968. –1971. Imants Kaprālis †
1971. –1972. Nonita Priedīte
1973. g. Māra Eglāja
1974. gadā no marta līdz jūlijam Silvija Tūbele (tagad
Kurmiņa); no augusta līdz novembrim – Guntis Kuškēvics; no novembŗa līdz 1975. gada biedru sapulcei – Leo
Veiss †
1975. – 1977. Juris Cilnis
1978. – 1987. Alfons Reins †
1988. – 1990. Inese Birzniece
1991. – 1995. Ģirts Budkēvics
1996. – 1998. Arnis Tolks

Foto: Dziesma Tetere

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 60 gadu jubilejas sarīkojumā

Silvija Tūbele-Kurmiņa, Inese Birzniece un Ģirts
Budkēvics pārcēlušies uz Latviju.
Visilgākie un skaļākie aplausi atskanēja par godu ilggadējiem biedrības biedriem Helēnai un Rūdolfam Hofmaņiem, kuŗi pašaizliedzīgi strādājuši biedrības labā.
DK LB apsveica Dienvidkalifornijas latv. ev. lut. baznīcas pārstāve Tamāra Rūse, DV apvienības priekšnieks
Teodors Lilienšteins, pavisam īsi agrākais biedrības
priekšnieks Arnis Tolks, apsveikumu no Sietlas bija atsūtījis Juris Cilnis. Ivars Mičulis nolasīja Ņudžersijas
latviešu biedrības un Ineses Birznieces apsveikumu.
DK LB lielākie sarīkojumi ir Latvijas valsts dibināšanas un 1941. gada 14. jūnijā aizvesto atcere, Jaungada
balle. Notiek referāti, tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem, koncerti.
Biedrība piešķiŗ stipendijas jauniešiem latviešu skolu,
vasaras nometņu un skolu apmeklēšanai, biedrības pārziņā ir bibliotēka, no kuŗas dubulteksemplārus sūta uz Latviju izdalīšanai bibliotēkām. DK LB atbalsta organizācijas – Association for the Advancement of Baltic Studies
(AABS), Baltic Association to the United Nations
3

(BATUN), Baltiešu amerikāņu brīvības līgu (BAFL),
Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA) , Amerikas
latviešu apvienību (ALA), Amerikas latviešu jaunatnes
apvienību (ALJA), Latviešu Fondu (LF), Latvijas 50
gadu okupācijas mūzeju, Latvijas Bērnu fondu, vasaras
vidusskolu Kursa. DK LB ir minēto organizāciju biedre.
Katru gadu divus valdes locekļus izrauga par delegātiem
Amerikas latviešu apvienības kongresā. Biedrības pārstāvji piedalījušies Pasaules latviešu biedrību konferencēs Rīgā. DK LB 2006. gadā rīkoja Amerikas latviešu
apvienības 55. kongresu, kas notika no 21. līdz 23. aprīlim viesnīcā Hilton Glendālē, Latvijas valsts prezidentes
Vairas Vīķes-Freibergas un viņas dzīvesbiedra uzņemšanu latviešu namā 3. jūnijā, iekārtoja vēlēšanu iecirkni 9.
Saeimas vēlēšanām 7. oktōbrī un 10. Saeimas vēlēšanām
š. g. 2. oktōbrī. Biedrība atbalsta Jāņa Daugavieša rīkotos novusa turnīrus, kuŗos labprāt piedalās daudz jauniešu. Biedrības valde iekārtoja telpas pārvietojamai pasu
darbstacijai, lai šejienieši varētu pieteikties un saņemt
Latvijas pasi. Biedrība turpina izdot Informācijas biļetenu, kuŗa sagatavošanai un iespiešanai izmanto jaunāko
technoloģiju. Tagad tā nosaukums ir „Dienvidkalifornijas latviešu informācijas biļetens”.
DK LB patlaban ir apmēram 350 biedru. Lielākā daļa

no viņiem ir arī citu Dienvidkalifornijas latviešu organizāciju biedri un piedalās visos sarīkojumos, dzied latviešu korī, dejo tautasdeju kopā, piedalās teātra uzvedumos. Teātris, koŗi, tautasdeju kopa bija un ir atsevišķas
organizācijas, kuŗas cieši sadarbojas ar biedrību.
Biedrības 60 gadu jubilejas vakarā dziedāja jauktais
koris, ko vada diriģents Pauls Berkolds, vīru koris
„Uzdziedāsim, brāļi!” diriģentes Lauras RokpelnesMičules vadībā, dejoja tautasdeju kopas „Pērkonītis”
vairākas grupas, kuŗas apmāca Dziesma Tetere. Bija ziņots, ka dziedās arī ansamblis „EJAM”, bet šoreiz
priekšnesumu jau tāpat bija daudz. Karaliskas vakariņas
pagatavoja Pegija Taube ar palīgiem. Sarīkojumā ieradās
gandrīz 200 apmeklētāju, rīkotājiem bija steigšus jāmeklē papildgaldi un krēsli. Tālīnākie viesi bija no Arizonas,
Ņudžersijas, pat no Rojas!
Visa vakara gaŗumā uz lielā ekrāna varēja vērot dažādu laiku fotografijas. Tās sameklēja un sakārtoja biedrības valdes priekšnieka vietniece Sandra Gulbe-Puķēna.
DK LB mērķis vēl aizvien ir vienot latviešus, kuŗi dzīvo
samērā izkliedēti.
Dienvidkalifornijas latvieši labprāt atbalsta biedrību,
apmeklē tās sarīkojumus. Biedrībā pēdējā laikā iestājušies vairāki jauniebraucēji un aktīvi darbojas valdē.

DK LB biedrības 60 gadu jubilejā dziedāja vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!”
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Ņudžersijas latviešu biedrības apsveikums
Apsveicam Dienvidkalifornijas latviešu biedrību sešdesmit gadu jubilejā.
Vēlam, lai jūsu sabiedriskā dzīve ritētu tikpat spraigi
kā līdz šim, lai jaunā paaudze ietu rokrokā ar veco, lai
neapklust latviešu valoda un dziesmas, lai nezūd latvju
tikumi.
Dzejnieks Jānis Rainis ir teicis: „Ikvienam ir roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek.”
Ņudžersijas latviešu biedrības vārdā,
Priekšnieks Jānis Students
Priedainē, 2010. gada 16. oktōbrī
Ineses Birznieces apsveikums
Sūtu visiem esošiem un bijušiem DK LB valdes locekļiem, citiem bijušiem DK LB priekšniekiem, visiem
DK LB biedriem un atbalstītājiem siltus un mīļus sveicienus DK LB 60 gadu jubileju!
Diemžēl Losandželosa nav tik tuva Rīgai kā, piemēram, Londona, lai varētu iekāpt lidmašīnā un atbraukt uz
nedēļas nogali, bet domās esmu kopā ar jums visiem šajā
jaukajā vakarā.
Vēlos pateikties visiem DK LB dibinātājiem, kuŗiem
bija pārliecība, ka šajā saulainajā palmu zemē ir vajadzīga oficiāla organizācija, kas piedāvātu nesen iebraukušajiem latviešiem latviešu patversmi. Tajā laikā, 1949. un
1950. gadā, nebija nekādas drošības par nākotni – cik
ilgi te būsim, kur dzīvosim un strādāsim, kad Latvija
atkal būs neatkarīga valsts. Nebija pašiem savu telpu,
kur tikties, ne finances, ko ieguldīt. Galvenie ieguldījumi bija ideja, ka latviešiem jāsanāk kopā, jābūt vienotiem gan lūgšanās, gan dziesmās, dejās un pārrunās, kā
arī ticība – latviešiem jāturas kopā savā kultūrā un pārliecībā, ka Latvija atgūs savu neatkarību.
Viņu ticība un pārliecība piepildījās. Nesen DK LB
latviešu namā rīkoja Latvijas Republikas 10. Saeimas
vēlēšanas. Tagad lasām DK LB Informācijas biļetenā
par trešās latviešu paaudzes aktīvitātēm.
Mani vecāki, Jēkabs un Daina Birznieki, nepiedalījās
DK LB dibināšanas sanāksmē 1950. gada 5. augustā, jo
tajā dienā mācītājs Aleksandrs Grietēns viņus Pomonā
salaulāja. Taču varu teikt, ka DK LB manai ģimenei bija
otras mājas. Atceros, kā mūsu nedēļas nogales bieži tika
pavadītas dažādos latviešu sanāksmēs un sarīkojumos
Losandželosā – Hermansona telpās, Starptautiskajā institūtā Boyle Heights apkaimē, latviešu skolā Sixth Street
baznīcas telpās, vēlāk Griffith Street baznīcas telpās, un
beidzot pašā uzceltajā latviešu namā un baznīcā Riverside Drive. Daudzreiz svētdienas rītos gribēju palikt siltajā gultā, nevis celties un braukt ar diviem autobusiem uz
latviešu skolu. Neatceros, cik reižu palīdzēju tēvam sakārtot un novākt viņa grāmatu galdu ar latviešu grāma-

tām, skaņuplatēm un rotaslietām. Cik maizīšu esmu gatavojusi sarīkojumiem un cik trauku nomazgāti?
Paldies maniem vecākiem un visiem citiem aktīvajiem DK LB brīvprātīgiem darbiniekiem! Jūsu neatlaidīgā ticība un pārliecība, ka latviešiem Dienvidkalifornijā
un Latvijā ir nākotne, bija mūsu atslēga un slepenais ierocis tā laika cīņās par Latvijas neatkarību. Latvietība
mums kļuva par priekšrocību Amerikas sabiedrībā, jo
atšķīrāmies un izcēlāmies. Tiekoties ar latviešiem Latvijā, īpaši Atmodas un Latvijas neatkarības atjaunošanas
laikā, bieži stāstīju, kā mēs Losandželosā paši dibinājām
latviešu biedrību, kori, dejas kopu, dažādas organizācijas, uzcēlām latviešu namu, visu tikai ar pašu spēkiem,
saviem ziedojumiem un brīvprātīgo darbu, nevis gaidot
no valdības vai pieprasot algu. DK LB es guvu pieredzi
savam nākamajam dzīves posmam Latvijā.
Pateicos arī tiem, kuŗi mani pierunāja piedalīties DK
LB valdē aizritējušā gadsimta 80. gados! Mani ievēlēja
par DK LB priekšnieci 1988. gadā, kad Latvijā sākās
Atmoda. Mums visiem ir tik daudz skaistu atmiņu par šo
laiku, bet īpaši atceros vairākus spilgtus brīžus:
■ koŗa Ave Sol koncerta rīkošanu Kalifornijas universitātes Losandželosā Royce Hall zālē, kur biļetes maksāja $25 un mūsu budžets bija tūkstošos, bet mums izdevās savākt pilnu zāli, samaksāt rēķinus, izmitināt visus
koristus privātās mājās un parādīt viņiem Disneyland,
Universal Studios un citas vietas, kuŗas interesē tūristus.
Laikrakstā Los Angeles Times bija pozitīva recenziju
par latviešu kori.
■ kādu Vecgada vakaru, kad, grezni tērpušies, skatījāmies Los Angeles Kings ledus hokeja spēli ar Rīgas
Dinamo vienību un vicinājām Latvijas karogu, kad Rīgas Dinamo hokejisti iemeta ripu vārtos; vēlāk atvedām
piecus latviešu sportistus uz latviešu nami pusstundu
pirms Jaungada, lai viņi varētu svinēt savu uzvaru un
sagaidīt Jaungadu kopā ar mums;
■ daudzos Latvijas viesus, sākot ar drāmatiķi Pēteri
Pētersoni DK LB telpā latviešu namā; vēlāk viesojās
Sarmīte Ēlerte, Elita Veidmane, Dainis Īvāns un daudzi
citi aktīvisti no Latvijas Tautas Frontes, kā arī Latvijas
mākslinieki, aktieŗu grupas, mūziķi, koŗi un citi viesi;
■ Dienvidkalifornijas Latvijas Tautas Frontes atbalstgrupas dibināšanu un daudzos vakarus, skatoties
jaunākās videokasetes par notikumiem Latvijā (LTF mītiņi un sanāksmes, raidījuma „Labvakar” programmas u.
c.);
■ 1988. gada 18. novembŗa svinēšanu trīs dienas Losandželosas latviešu namā par godu Latvijas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas 70. gadadienai – svinības
sākās piektdien (Latvija pagātnē), turpinājās sestdien
(Latvija tagad) un svētdien (Latvija nākotnē);
■ 1989. gadā rīkototos 9. Rietumkrasta dziesmu svēt5

kus Longbīčā, kad mums izdevās īstenot solījumu korim
Ave Sol, ka viņi piedalīsies mūsu svētkos.
Paldies visiem DK LB atbalstītājiem – naudas, mantu
un darba ziedotājiem, kā arī sarīkojumu apmeklētājiem
par ieguldījumiem ne tikai Losandželosas latviešu dzīvē,
bet arī par daudziem ziedojumiem un atbalstu Latvijas
organizācijām un vajadzībām (piem. Latvijas 50 gadu
Okupācijas mūzejam, skolām, bērnu namiem u. c.)!
Novēlu DK LB vēl ilgi aktīvi darboties un īstenot
biedrības mērķus – apzināt jauniebraukušos latviešus un
aicināt viņus iesaistīties latviešu sabiedrībā Dienvidkalifornijā!
Gadu gaitai nemierīgai, straujai
Ejot līdzi, vienmēr jaunai būt.
Lai spēka daudz, lai viss tev sokas,
Lai negurst sirds, prāts un rokas!
Ar mīļiem sveicieniem no Rīgas, Inese Birzniece,
bij. DK LB valdes priekšniece 1988.-90. g.
Mūsu archīvārs Kārlis Kalējs sameklēja 1960. gada
aprīļa DK LB Informācijas biļetena numuru, tā gada ceturto, bet 100. kopš biļetena iznākšanas. Tajā ievietots
interesants DK LB valdes pirmā priekšnieka Feliksa
Krusas raksts.

Mūsu biedrības 10 gadu
dzimšanas dienā
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības Informācijas
biļetenam 100. reizi apmeklējot mūsu kolōnijas iedzīvotājus un apritot 10 gadiem, kopš dibināta pati biedrība,
skats aizslīd pagātnē un piesaistās pie mūsu rosmes un
iedzīves sākuma laikiem šai tālajā malā.
1949. gada otrā pusē, atstājot Eiropas krastu, mēs jutāmies kā gāju putni ar tālu ceļu, bet, nonākuši pat ģeografiski pavāji apzinātā Dienvidkalifornijā, jutāmies kā
pīlēni, kas palaisti jūrā, bet arī ar viņu saprātu, proti, ka
vienam pie otra jāturas, citādi pazudīsim. Mēs šeit Losandželosā sākam sasaukties un sazināties. Šeit bija jau
Drumaldi un Voikini. Ģeologs Alf. Timšs bija apmeties
tuvumā – Ādama bulvārī, it kā ar ziņu, ka visa dzīve jāsāk atkal no gala, no Ādama laikiem. Viņš Drumaldu
māju bija iedēvējis par konsulātu un vakaros vienmēr
tajā iegriezās ar teicienu: „Atnācu paskatīties, kas jauns
konsulātā.” Bija dzirdams, ka Holivudā apmetušies Žagari, mazliet tālāk Vīki un Altadenā inž. R. Zālītis. Nemierīgais gars drēbniekmeistaru Bernhardu Groki gan
jau bija aizviļinājis kopā ar dzīvesbiedri, bērniem un nākotnes plāniem uz Komptonu, bet laiku pa laika pavīdēja
arī viņa seja. Bija zināms, ka, ejot pa Grandaveniju un
uzkāpjot patāvā kalnā, kādā lielā apartamentu mājā var
atrast redaktoru Viktoru Baltkāju ar viņa Regīnu un ka
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Mārtiņa Kalniņa ģimene dzīvo aiz Elizijas parka, vai, kā
Pietuka Krustiņš teiktu, aiz Eliziuma.
Jau pabiezāk satikties laimējās ar architektu Oskaru
Ūdri, kam bez visām citām vērtībām bija vēl sava ekstra
vērtība, proti, mašīna. Viņš vienmēr mudināja pabraukties un apskatīt pilsētu, kā arī iegriezties Holivudā pie
gleznotāja Pauļa Puzinas, kas sevi skaitīja par tādu pašu
latvieti kā lietuvieti un kas kādā būdā Sanseta bulvārī kā
bezdelīga zem spāres bija ierīkojis īsto vietu, kur apmeklētājus pakairināt ar savu gleznu klāstu. Iedzirdējās arī
citu atbraucēju vārdi – Muzikanti, Pīlmaņi, Ābeltiņa
jaunkundze, Vanagi, Grundmaņi u. c.
Dabīgi, ka radās interese arī par veclatviešiem. Vajadzēja aptaujāties, bet viena veclatviete nemaz nebija
meklējama, tā pati visus jaunatbraucējus atrada – Ozoliņa kundze. Tepat vai pie katra viņa atbrauca: „Gribējās
jau arī man ar jaunajiem atbraucējiem iepazīties…
well… un te es arī kaut ko atvedu brokastīm.” Un tā viņa
ar savām pakām braukāja pie viena un otra, bet mēs
klausījāmies viņas pagausajā zemgalietes valodā, kuŗā
pavīdēja arī daudzi mums toreiz nesaprotami vārdi. Ja
arī šos vārdus nesapratām, bet viņas labo sirdi sapratām.
Kā Metuzāls citu vidū bija vecais Paulis Baums, ko veclatvieši tāpat kā Glendāles Jansonu pieskaitīja pie turīgajiem. Viņš bija cēlies no Pokrovas, nelielas latviešu
kolōnijas Pleskavas guberņā, ko es labi pazinu un uz kuŗu pusi kāds no maniem rada gabaliem bija reiz dzinis
arī savu dūkano. Iepazināmies ar A. Freimani, Elzu
Zemīti, Sprūdēm, Tomiņiem, Jāni Dūriņu, inž. K. Lāci,
toreiz visai aktīvo Švābes kundzi u. c. Bija prieks ar visiem satikties. Nevajadzēja ne ielūguma, ne aicinājuma,
varējām ierasties citu mājā arī ar nošķiebtām kurpēm un
bez vajadzības un pat, kā saka, slinkumu palāpīt.
Ja mēs šeit Losandželosā tomēr jutāmies tikai tāds kā
priekšpostenis Amerikas „iekaŗošanā”, tad ar tādu kā
lepnumu apzinājāmies, ka mūsu galvenās bazes ir
novietotas ārpus šīs lielās pilsētas, Anaheimā, Fultertonā
u. c. Šie spēki dabūja kopīgo nosaukumu – apelsīnu
puiši. Nedienas ar apelsīniem pieder viņu pašu stāstam,
bet mums viņi reprezentēja spēku, spraigumu, jaunību
un uzņēmības garu. Vienmēr, arī vēlāk, kad jau
pulcējāmies savās sanāksmēs un galdi bija rūpīgi saklāti,
ieskanējās gaidītāju balsis: „Diez, kur nu apelsīnu puiši
vēl kavējas?”, bet tad ar prieku vērojām, kā viņi nāca,
aforismus bārstīdami: no Anaheimas A. Šmits, K. Irbe,
A. Pukinskis, K. Jansons, M. Ābrams, E. Gernatovskis,
V. Pērkons, M. Runcis, Ād. Zvaigzne, Ā. Pentenskis,
E. Vasermanis utt., no Fullertonas ar smaidu uz lūpām
mans agrākais līdzstrādnieks R. Hofmanis, D. Agrums,
J. Briņģis, Arv. Karlsons; Hugo Līcis no Ontario, Pauls
Loja no Klermontas u. c.

Tuvojās 18. novembris, svētki, kuŗus vajag rīkot, tas
spožāks pagalmiņs”. Cerējām tikt pie spožiem logiem arī
nozīmēja – visus zināmos un nezināmos pirmo reizi
kopīgā latviešu namā, bet šīs cerības sabruka. Latviskā
centība nav pagaisusi arī citādā ziņā, sevišķi mūsu
salasīt kopā. Ierasties solīja arī mācītājs A. Grietēns no
Sandiego, gan Ādolfs Kaktiņš no Ošensaides. Felikss
jaunatnes tieksmē pēc izglītības. Tā mācās ar neapstrīdamu nopietnību, un tās sasniegumi šai ziņā nav noliedzaVeikins bija tuvumā. Tā likās iespējams sakonstruēt
mi. Man pašam ir izdevība vairākas reizes paspiest roku
visas svētku sastāvdaļas: mazu dievkalpojumu, uzrunu
kādam jaunam tautietim, kas šī rakstā sākumā minētā
un koncertdaļu. Trūka vienīgi pianistes. Veclatviete
Ženija Sprūdes kundze jau arī negribēja nemaz izturēties laikā plūca apelsīnus Riversaidē, bet tagad ir zinātņu
doktors un universitātes profesors Mičigenā. Piemēru šai
noraidīgi, bet norādīja, ka viņas spējas esot pārāk niecīgas. Sasparojās tomēr arī viņa ierasties. Telpas samek- ziņā netrūkst. Tas viss ieskaitāms mūsu ieguvumu kontā.
lējām Herman’s Sons namā, kas latviešiem nav palicis
Mēs paši zinām arī savus zaudējumus un savas nelaimes, kas izaugušas no mūsu egocentriskās dabas. Ja
svešs arī līdz pēdējam laikam. Ar aizrautīgu degsmi par
visu rūpējās M. Drumalda kundze, kas papūlējās uz svēt- kādreiz mēdza teikt, ka gudra pacietība ir visu lietu
ku vietu nogādāt pat savu lielo grīdas paklāju, lai zāle
mērs, tad tagad turpretim jāatzīst, ka pacietība, iecietība,
izskatītos gaumīgāka. Gandrīz tieši svētku priekšvakarā
tolerance, lai arī kādā vārdā visu to sauktu, ir stipri paLosandželosā ieradās H. Brauķis ar savu ģimeni, neatgaisusi, kamdēļ dažkārt visa mūsu tautiešu sadzīve liestādams Vācijā neko no sava spara un izdarītāja spējām. kas gandrīz kā sarūgusi abra. Esam kļuvuši pārsātināti
Aicinātāju balss bija labi sadzirdēta, un svētku vakarā
jūtīgi, aizvainojamies pat no sīkām vārdu niansēm, tūdaļ
sanāca kopā latvieši no malu malām. Bostonas „Amemetam pretim ar bomi, bet paši turpretim veldzējamies
ikas Latvieša”saniknotais ziņotājs to kopskaitu bija aplē- kairinājumā pabradāt pa cita personīgo cieņu kā pa kaisis drusciņ pāri par simtu. „Ak, manu stundiņ! Kā mēs
miņu auzām vai vienā vai otrā gadījumā citiem sagādāt
maldījāmies. Tramvajs aizrāva pavisam uz citu pusi!”
kādu dvēseles brūci. Tādā patmīlībā ielutinājušies, vienīgi pasalkanus cildinājumus gaidīdami un ar īlēnu kabatā
iesaucās kāda aizkavējusies tautiets, bet, kad paskatījās
apkārt staigādami, mēs esam zaudējuši dažu labu iezīmi,
zālē, acis iemirdzējās kā kādā brīnumā raugoties. „Ak,
kas raksturo gaišas un harmoniskas personības samēru
cik daudz!” Klusu un sirsnīgi ar visiem sasveicinājās
un stilu. Trūkst silti cilvēcīgās, dvēseliskās būtņu un lieZicmaņa kundze no Viķiera, mācītājs A. Grietēns tina
tu apmīļošanas. Tāpēc ne vienu vien pasākumu, kuŗu
lupatiņas ap saviem neparastā darbā saskrambātiem
pirkstiem, un Ād. Kaktiņš mierināja satraukto Ž. Sprūmēs varētu veicināt ar laipnības un labvēlības zelta veldes kundzi: „Gan iztiksmi, būs labi, būs labi, jūs man
tēm, mēs paši esam bremzējuši ar savas īdzīgās omas
piesitiet tikai to takti.”
izlēcieniem un sīko ņirgu salto dvašu.
Bet tāpat kā mednieks cauri lapu čabēšanai un lauztu
Kad svētku akts bija beidzies un atraisījās brīvas
zaru brikšņiem sadzird briežu soli, tā arī mēs cauri visai
sarunas, kā loģiska konsekvence izpaudās vēlme, lai šai
pirmajai latviešu sanāksmei Losandželosā sekotu arī
pašu radītai nesaderībai vienmēr vēl sadzirdam latviešu
citas. A. Pīlmanis norādīja, ka vajadzētu dibināt
pašiem savu latviešu draudzi, citi – ka būtu
vajadzīga sava latviešu biedrība utt. Tas viss likās
vēl nākotnes iecerēs, bet sākumam bija vajadzīgi
vismaz daži ļaudis, kas turpmākās reizēs latviešus
atkal kopā sasauktu. Tā it kā pats no sevis šeit
iemetās grauds, no kuŗa ar laiku izauga mūsu
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība, kas tagad
savā mūžā jau var ieskaitīt pirmo gadu desmitu.
Pa šiem gadiem visā visumā esam kļuvuši
stabilāki un materiālās dabas rūpes vairs nav
tādas kā toreiz, kad jutāmies laimīgi, ja atradām
darbu par 75 centiem stundā. Daudziem tagad ir
sava pašu mājas iedzīve, ko kopt un daiļot ir liels
prieks un patika. Gaumīga iekārta savās telpās un
ziedu rota ap māju, – tas viss iepriecina sirdi, un
šis prieks nav peļams. Arī tautasdziesma tencina
Kalpaka bataljona atceres sarīkojumā 1953. gada 3. martā;
tādas mājas, kur „spoži logi, spožas durvis, vēl
no kreisās: Feliku Krusu apsveic Helmuts Brauķis
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sirds pukstus un nojaušam gara saites, kas visus kopā
saista. Mēs tomēr esam un paliekam vieni un tie paši,
apzīmogoti ar kopīgām zīmēm, ar kopīgu izcelsmi,
vēsturi, likteni, dzīvesziņu un nākotnes ilgām. Kā visa šo
elementu apvienotāja un gluži formālā pārstāve mums
šeit ir sava Dienvidkalifornijas latviešu biedrība, kas
laiku pa laikam kā ar zvanu zvana, aicinot visus pie tās
piekļauties, ap to pulcēties un neatstāt to kā Bāla priesteri, kas esot saucis no rīta līdz vakaram, bet nebijis ne
balss, ne atbalss. Mēs jau varam izsvaidīties uz visām
pusēm un mesties no viena nodoma otrā, cik vien patīk,
bet galu galā tomēr atkal un atkal būs jāatzīst, ka šis
centrs mums ir nepieciešams. Tas atgādina mūsu piederību pie kopīga celma, atsauc atmiņā senās dienas, liek
mest skatu nākotnē, vērot latviešu kultūras un mākslas
iezīmes un dzirdēt latviešu skaņas, kas visas var aplidot
kā viegli putni žiglā un grācijas pilnā skrējienā. Tāpēc
lai mūsu desmit gadu vecā biedrība zaļo un zied!
F. Krusa
Diemžēl Felikss Krusa nepiedzīvoja laiku, kad tika
uzcelts un iesvētīts latviešu nams. Mēs esam pateicīgi
visiem agrākajiem biedrības valdes priekšniekiem, kuŗi
pašaizliedzīgi ziedojuši savu laiku un darbu. Ir zināms,
ka biedrībai bijušas baltas un nebaltas dienas, pat krizes,
tai draudējusi likvidācija, bet šīs krizes laimīgi pārvarētas un tā turpinājusi darboties, piedzīvojot 60 gadu jubileju.
F Kursas padomi ir noderīgi arī tagad, tāpat kā pirms
50 gadiem. Mums jābūt pacietīgiem, iecietīgiem, jāievēro tolerance, jāapslāpē egocentrisms, nedrīkstam nevajadzīgi ātri apvainoties un „mest cits citam ar bomi”, ja
vēlamies, lai darbi sekmējas.
Biedrības valdes locekļi divās iepriekšējās sēdēs piešķīra jauniešiem stipendiju, lai viņi varētu piedalīties
2x2 nometnē Malibu – Deividam Arbuzovam, Katrīnai
Zandbergai, Lienei Kārkliņai, Varim Kārkliņam, Ievai
Plaudei, Dāvim Siksnānam. Varbūt kāds no viņiem kād-

reiz bus mūsu biedrības valdes priekšnieks. Biedrībā iestāties aicināti ar citi šejienes jaunieši, gan te dzimušie,
gan jauniebraucēji. Vienmēr gaidīti ieteikumi, kā uzlabot
biedrības darbu, kā padarīt interesantākus sarīkojumus,
protams, nepieciešami arī līdzekļi, ko iegūst no biedru
naudas. No visiem atkarīgs, vai biedrība piedzīvos arī
100 gadu jubileju. Cerēsim un ticēsim!
A. M.

Lūgums un aicinājums
Visi DK LB biedri tiek lūgti samaksāt biedru naudu 2011. gada sākumā, lai atvieglotu biedrziņa darbu. Atgādinām, ka DK LB biedriem Informācijas
biļetenu piesūta par brīvu. Tie, kuŗi negrib būt biedrības biedri, bet vēlas saņemt biļetenu, lūgti iesūtīt
maksu par abonementu gada sākumā, nevis gada beigās. Turpmāk katru mēnesi biļetenā tiks ievietots ziedotāju saraksts.
Biļetena lasītāji aicināti iesūtīt vēstules, pārdomas,
kas patīk, kas nepatīk, ieteikumus, kā uzlabot biļetena saturu, par ko vajadzētu vairāk rakstīt, protams,
vienmēr tiek gaidīti raksti.

Laiks domāt par ziemas priekiem!
Čikāgas slēpotāju klubs aicina slēpošanas cienītājus
no 12. līdz 19. martam ierasties Jūtā, Park City. Apmešanās Sundial Lodge, kas ir daļa no The Canyons Resort. Informācija par šo vietu atrodama mājaslapā:
www.thecanyons.com/latvianskiclub.html
Mājaslapā jārezervē arī istabas, lai līdz 17. janvārim
dabūtu kluba atlaides. Kluba biedru tikšanās notiks 12.
martā plkst. 5.00. 2010.-2011. gada kluba biedru nauda
ir $10.00 personai. Kluba kasieris ir Māris Preiss, viņa
adrese: 6414 North Newcastle Avenue, Chicago, IL
60631. Uz visiem jautājumiem labprāt atbildēs izbraukuma vadītāja Ilze Gertnere, tālr.: 269-244-9929;
e-pasts: ilzejuris@frontier.com

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde
nodibinājusi stipendiju fondu jauniešiem, kuŗi vēlas piedalīties 2x2 nometnē
no 26. līdz 31. decembrim Malibu, Dienvidkalifornijā;
Lūgumu piešķirt stipendiju jaunieši (ne vecāki par 35 gadiem) var nosūtīt līdz
š. g. 8. decembrim biedrības valdes priekšniekam Ivaram Mičulim,
adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039;
Stipendiju pieprasītājiem jāiestājas DK LB (biedrības biedra maksa studentiem ir
tikai $5.00 gadā; visi biedrības biedri saņem DK LB Informācijas biļetenu bez maksas;
stipendijas saņēmējiem jāapzinās, ka būs jāpalīdz biedrības darbā;
Ieteikums pasteigties pieteikties nometnei, lai laikus būtu iespēja izvēlēties, kuŗās nodarbībās un ievirzēs
piedalīties, jo dažās dalībnieku skaits ir ierobežots Informācija par 2x2 nometni: www.2x2malibu.org
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Tikšanās ar ASV Kongresa pārstāvju palātas deputātu H. Bermanu
Šķiet, palūgt, lai ASV prezidents un Kongresa deputāti nosūtītu Baltijas valstu prezidentiem apsveikumu 20.
gadadienā kopš neatkarības atjaunošanas būtu vienkāršāk par vienkāršu. Pietiktu aizsūtīt Barakam Obamam
īsziņu kabatas tālrunī vai ierakstīt Facebook – „Šogad
pagāja 20 gadu, kopš Igaunijā, Latvijā un Lietuvā atjaunoja neatkarību.” Un ASV prezidents nekavējoties ziņotu saviem padotajiem, lai sagatavo svinīgu apsveikumu,
ko Latvijā izplatītu 18. novembrī. Tik vienkārši tas tomēr nav. Rezolūcija, kuŗā nolemtu apsveikt Baltijas valstis, ir jāpieņem Tautas pārstāvju palātā un senātā; jāparaksta prezidentam.
ASV Kongresa tautas pārstāvju palātas locekļi Džons
Šimkus un Deniss Kuciničs jau š. g. 26. aprīlī Ārlietu
komitejai iesniedza rezolūciju 267 par apsveikumu Baltijas valstīm to neatkarības atgūšanas 20. gadadienā. Rezolūcija arī aicina ASV prezidentu turpināt ciešu sadarbību ar Baltijas valstīm. Diemžēl septembrī deputātiem
pietrūka laika rezolūciju 267 izskatīt. Kongresa deputāti
vēl sanāca kopā 15. novembrī, tātad bija laiks rakstīt,
zvanīt un tikties ar vietējiem Kongresa deputātiem un
lūgt atbalstīt šo rezolūciju.

Ar šādu nolūku grupa Losandželosas baltiešu 22.
oktōbrī devās uz Kongresa deputāta Hovarda Bermanu
biroju Vannaisā (14546 Hamlin Str. Suite 202, Van
Nuys).
H. Bermans laipni pieņēma sava distrikta delegāciju
un solīja iepazīties ar rezolūciju. Valdis Pavlovskis viņam arī pastāstīja, ka Latvijas vēstniecība ASV rīkos
pieņemšanu 18. novembrī un H. Bermanam ir nosūtīts
ielūgums.
Tā kā H. Bermans ir Kongresa Ārlietu komitejas vadītājs, tad viņa viedoklis ir ļoti svarīgs un no viņa lielā
mērā atkarīgs, vai Kongress novembrī savā ļoti īsajā sesijā šo rezolūciju izskatīs. Diemžēl viņš par rezolūciju
neko nezināja, tāpēc bija svarīgi tikties ar H. Bermanu
un viņam to iedot. Viņš arī neko nezināja par Latvijas
vēstniecības rīkoto pieņemšanu, lai gan ielūgums tika
nosūtīts jau vairākas nedēļas iepriekš.
Rezolūciju 267 līdz 22. oktōbrim atbalstīja 27 ASV
Kongresa dažādu pavalstu deputāti. Kongresa pārstāvjiem ir nemitīgi jāatgādina par Baltijas valstu ilgo un
grūto cīņu, jāaicina pievienoties Baltiešu atbalsta grupai
(Baltic Caucus).

Foto: Astra Moora

ASV Kongresa pārstāvju palātas deputāta H. Bermana birojā Vannaisā, no kreisās: Marite Sepika, Hovards
Bermans, Andžela Nelsa, Jonass Sepiks, Nora Mičule, Ilga Jankovska, Valdis Pavlovskis (nav Jāņa Janava)
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Lieliski izdevusies masku balle
Jau vairākus gadus, oktōbrim tuvojoties, tika spriests,
ka jārīko masku balle, jo latvieši agrāk naski gājuši ķekatās no Mārtiņdienas līdz pat meteņiem.
Šogad beidzot balle 30. oktōbrī arī patiešām notika
un sākās jau paagri, pulksten piecos pēcpusdienā. Laikam jau rīta agrumā čakli talcinieki, Ginta Meiera ciemiņi no Ogres, sāka post nama priekštelpu un zāli. Iebrauktuvei pie nama ieejas bija pielikts priekšā siets,
šoreiz bija jāiebrauc no baznīcas puses iebrauktuves. Uz
masku balli atbraukušos pie durvīm sagaidīja vairāki
musketieŗi, velniņš un kāds mūks. Arī vairākas dāmas
jau bija saposušās interesantos tērpos. Pamazām vien
ieradās raganas, nāras, mūķenes, vampīri, galma dāmas
un karalienes, arabiete, kuŗas seju sedza plīvurs, meksikānis, Grietiņa, spāniete, dāma ar ziliem matiem, kungs
ar zilu ādas krāsu, vesela kaķu ģimene, alus reklāmētājs,
vismaz pieci Čīles kalnrači, kuŗi cits citu sauca par amigo, Drakula, kalnraču glābējkapsulā iekāpusi meitene,
klauni, burvji, bende, operas spoks, kārava kalps, geiša,
stingra skolotāja ar līneālu, ar kuŗu pārmācīja sliņķus,
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matrožu pāris, šmauga meksikāniete gaŗiem matiem un
ļoti kupla dāma (abi vēlāk izrādījās jauni puiši), vairāki
pirātu pāŗi, Cēzars un Kleopatra, sikspārņmeitene un sikspārņvīrietis, kāds pāris oranžos krekliņos, un dāmai uz
muguras bija uzraksts „ķirbis” – visus neiespējami minēt. Protams, visādi jauki kostīmiņi bija arī bērniem un
jauniešiem, kuŗu bija liels pulks.
Nama zāle bija pārvērsta līdz nepazīšanai – varēja
domāt, ka ieiet mežā, jo pilnīgi visas sienas bija pārklātas ar plēvi, uz kuŗa uzzīmēti koki. No griestiem nokarājās lielāki un mazāki spoki, ģindeņi un sikspārņi, kaktos
rēgojās zirnekļu tīkli, uz skatuves grozījās un acis bolīja
milzu kaķis, šur un tur paspīdēja raganu sarkanas acis, ja
piespiedās pie kāda plakāta, atskanēja skaļš brēciens. Arī
bērnudārza istaba līdzās zālei atgādināja spoku alu, no
tās laiku pa laikam skanēja elsas, ķērcieni un vaidi. Nudien, dekorētāji bija pārspējuši paši sevi!
Zālē valdīja pustumsa, ko šķēla krāsainu staru kūļi,
no viena stūŗa cēlās migla un pamazām ietina lielu daļu
no zāles. Tā kā daudzi gribēja pārbaudīt, vai „aipodā” un

tālrunī nav atsūtīta kāda sevišķi svarīga vai mazāk svarīga ziņa, bet zālē bieži nav signāla, pie nama ārdurvīm
tika novietoti vairāki galdi, pie kuŗiem tad sākumā sēdēja lielākais vairums apmeklētāju. Zāle toties bija patukša. Skanēja ierakstu mūzika, dažādas dziesmas latviešu
valodā, dejotājiem bija ērta dejošana, un daži pāŗi to arī
labprāt izmantoja.
Pie bāra nemitīgi valdīja rosība, vienā stūrī bija uzkodu galds, kas ātri tukšojās, tātad viss bija gards!
Jāteic, ka balle izdevās, vienīgi trūka ceremonijmeistara, kas paziņotu, kad kas būs – rotaļas, priekšnesumi,
vakariņas. Daži tā arī aizbrauca mājās, tās nesagaidījuši.
Facebook jau ievietotas masku balles fotografijas, tās ir
īsta bauda acīm!
Visu balles laiku darbojās Līgas un Normunda Sviksu
fotosalons, kuŗā par nieka pieciem dolariem varēja iegūt
lielisku portretu.
Maskas arī godalgotas, tāpat kā saldie ēdieni.
Pirmā vieta piešķirta Guntai un Tonijam Lujāniem.
Viņi piesaistīja uzmanību jau no ierašanās brīža. Gunta
stāstīja, ka pagāja turpat 6-7 stundas, kamēr viņi nogri-
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mējušies un saposušies Trakā cepurnieka un Sarkanās
karalienes tērpos gluži kā filmas „Alise Brīnumzemē”
varoņi. Viņus un arī daudzus citus maskotos latviešus
nemaz nevarēja pazīt. Godalgots arī Gints Meiers par
izteiksmīgo filmas varoņa Van Helsinga kostīmu un Didzis Pīrāgs, kas bijs pārģērbies par sevišķi kuplu dāmu
rozā kleitā.
Par labākiem saldiem ēdieniem atzina Artas Stares
gatavotos „dāmu pirkstiņus” (ar visiem nadziņiem), Sigitas Šulces tiramisu kūku un Monikas Freimanes gatavoto.
Bērniem bija rotaļas, mazos un lielos apmeklētājus
pārsteidza un sasmīdināja burvju mākslinieks Dāvids
Grovs (Groves), slavenās Magic Castle biedrs.
Par masku balles apmeklētāju izdomu var pārliecināties pievienotajos attēlos. Šķiet, visi jutās omulīgi, arī
tie, kuŗi latviešu namā bija pirmoreiz un cerams, ka tā
viņiem nebūs pēdējā.
Droši vien daudzi ballējās līdz agrai rīta stundai un
varbūt nākamā dienā brauca uz Halloween parādi Rietumlosandželosā, kur autotransportam ielas bija slēgtas
no pulksten vieniem dienā līdz pusnaktij, jo pa tām šurp
un turp nemitīgi staigāja maskoti un visādos ērmīgos
tērpos ģērbti ļautiņi.
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Kasiere Tamāra Kalniņa visu vakaru pacietīgi sēdēja pie
durvīm un iekasēja
ieejas maksu. Masku
ballē ieradušies apmēram 100 pieaugušo, no tiem vecākās
paaudzes pārstāvju
tikai nepilns ducis...

And on tour in Nevada!

South Point's Showroom
Las Vegas, NV
December 16 – December 18
7:30pm Evening Performances

The Grove of Anaheim
Sunday, December 5, 2010
3:00pm and 7:30pm Performances
Tiered Seating: $40, $30, $20

Sunday December 19

3:00pm Matinee Performance
For tickets, contact the South Pointe Box Office
at 702‐797‐8055
or visit www.southpointcasino.com

Theatre Seat and Dinner at the Grove's Terra Rosa Room*:

$90, $80, $70
*5:30pm Dinner Package includes a special visit from
Nutcracker lead characters: Clara, heroine of the story
and her hero, the Nutcracker Prince! Continue the ma
gic and take home a Nutcracker souvenir as a gift from
Anaheim Ballet!
For tickets, contact the Grove of Anaheim Box Office
at 714‐712‐2700 or visit www.ticketmaster.com

Riverside Resort's
Celebrity Theatre
Laughlin, NV
December 20 – December 22
7:00pm Evening Performances

Wednesday December 22

Keep or create a timeless holiday
tradition with friends and family...

The holiday season comes to life in Anaheim Ballet's pro‐
duction of Nutcracker, the heartwarming tale of Clara and
her Nutcracker Doll who changes her woeful winter into a
fanciful feast in Candyland. The Nutcracker ballet is a cor‐
nerstone of seasonal family entertainment and tradition.
Athletic Russian dancers, prancing Bon Bons and
Tchaikovsky's beautiful "Waltz of the Flowers" are sure to
brighten your holidays.

3:00pm Matinee Performance
For tickets, contact the Riverside Resort Box Office
at 1‐800‐227‐3849
or visit www.riversideresort.com
Lawrence and Sarma Rosenberg
Founding Artistic Directors
Anaheim Ballet
280 E Lincoln Ave
Anaheim, California 92805
www.anaheimballet.org
7144906150
info@anaheimballet.org

Audiences will experience a spectacle of towering Chris‐
tmas trees, waltzing flowers, battling toy soldiers and me‐
nacing mice. The enduring theme remains unchanged –
good overcomes evil – but Anaheim Ballet's staging of the
family classic is constantly updated, which keeps the pro‐
duction fresh, even for returning audiences. The story is a
source of inspiration for audiences of all ages and inte‐
rests.
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Lāčplēšu diena Losandželosas latviešu namā
Lāčplēšu un Latvijas brīvības cīnītāju atceres diena,
11. novembris, šogad bija nedēļas vidū, tāpēc viņus baznīcā un latviešu namā pieminēja svētdien, 7. novembrī.
Baznīcā bija arī skolas bērni, un draudzes mācītājs Dāvis
Kaņeps viņiem vienkāršā un saprotamā valodā pastāstīja, kā latvieši cīnījās par brīvību un citēja no Jāņa evaņģelija (15-13): „Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī,
ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem.”
Šo citātu dzirdējām arī latviešu namā Daugavas Vanagu sarīkojumā, Aivara Jerumaņa ievada lūgšanā, kuŗā
viņš pieminēja varoņus.
Vispirms vanadzes apmeklētājus pacienāja ar siļķēm
un kartupeļiem. Dienvidkalifornijas DV apvienības
priekšnieks Teodors Lilienšteins teica runu „Par Latviju”. Viņš pieminēja zīmīgus Latvijas vēstures notikumus – Latviešu strēlnieku pulka dibināšanu, Tīreļpurva
u. c. kaujas un nolasīja Miera līguma 2. pantu, kuŗā
teikts, ka Padomju Krievija atsakās no Latvijas uz visiem laikiem, taču drīz vien Latvijai uzbruka. Krievijas
pārstāvji toties aizbildinās, ka esot „bez vainas”, jo kaŗš
taču nebija pieteikts! Lāčplēša kaŗa ordenis tika nodibināts 1919. gada 11. novembrī, un kopš tā laika 11. novembris ir Lāčplēšu diena.
Norai Mičulei spēlējot klavieres, nodziedājām Latvijas himnu. Jāni Lāci izsauca priekšā un pasniedza DV
mūža biedra karti.
Tad pie runātāju pults stājās Aivars Jerumanis, lai
pastāstītu par savu braucienu uz Sibiriju. Šo braucienu
rīkoja „Sibirijas bērnu” fonds, to vadīja filmu režisore
Dzintra Geka. Viņa bieži devusies uz Sibiriju, viņai ir
sakari un paziņas, kuŗi var palīdzēt nokļūt ārzemniekiem aizliegtās vietās. Grupā bija 19 cilvēku, tostarp
Aivars Jerumanis un Valdis Ķeris. Aivaram šis bija trešais brauciens. Daži brīnās, kāpēc viņš braucis atkal.
„Sibirija ir trīs reizes platāka par ASV.”
Vai ar vienas vergu nometnes redzēšanu nepietiekot?
„Staļins uzcēla tūkstošiem vergu nometņu.”
Kāpēc daudzi izsūtītie nebrauc mājās?
„Vai kāds viņiem palīdzēja atgriezties 1953. gadā,
kad nomira Staļins, vai aizritējušā gadsimta 90. gadu
sākumā, kad sabruka PSRS, vai vēl tagad? Neviens nav
uzņēmies atbildību par miljoniem salā, badā, smagajā
darbā mirušo vai nošauto.”
Aivars vēlējās uzzināt, kas palīdzēja izturēt tiem, kuŗi palika dzīvi. Viņš brauca svētceļojumā apmeklēt izsūtīto kapsētas. Kāpēc piemiņas saglabāšana ir svarīga?
„Mūsu tautas svēts pienākums ir panākt, lai visā pasaulē uzzinātu par latviešu holokaustu. Pat Latvijā daudzi neapzinās mums nodarītās netaisnības. Daži spriež –
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nu jā, kāds iemesls jau būs bijis viņu izsūtīšanai (protams, bija – izsūtītie bija latvieši!). Citi saka – jā, tie
bija tādi laiki… Jaunatne vispār maz ko zina par tiem
notikumiem. Piecdesmit okupācijas gados daudz uzsūkts
no austrumiem, tagad uzsūc netikumus no rietumiem.
Latviešiem trūkst garīgā spēka. Tā Jerumanis runāja
savā ievadā.
Sākumā apskatījām Edvīna Kamoliņa fotoattēlus,
Aivars skaidroja, kas tur redzams. Pēc tam rādīja Aivara
Lubānieša un Armanda Zvirbuļa filmas pirmo daļu. Ceļojuma dalībnieki aizveda uz Krieviju vairākus simtus
krievu valodā tulkoto Ilmāra Knaģa grāmatu „Bij tādi
laiki”, arī piecas piemiņas plāksnes, kuŗas novietoja Noriļskas, Dudinkas, Biruļisu, Tomskas un Karagandas
mūzejā. Mācītājs Guntis Kalme tās iesvētīja. Timenas
kapsētā Liveta Sprūde savas vecmāmiņas atdusas vietānovietoja jaunu krustu.
Skatoties šo filmu, likās, ka viss, kas tur redzams,
notiek uz citas planētas. Skaidrs, ka šis ceļojums nebija
ne izklaide, ne atpūta, tādu var izturēt tikai vesels un
fiziski spēcīgs cilvēks. Ceļi tur dubļaini, lielākoties nebruģēti un neasfaltēti. Ceļošana notika gan ar lidmašīnu,
gan vilcienu, gan sagrabējušiem autobusiem, gan kuģīšiem. Pa Jeņisejas upi vien bija jāceļo 300 km uz ziemeļiem.
Visvairāk mani pārsteidza, ka vēl tagad Noriļskas pilsētā ir liels Ļeņina piemineklis. Milzīgā Lamas ezera
krastā atrodas 1942. gadā nošauto Baltijas virsnieku piemineklis. Uz turieni grupu aizveda latviešu strēlnieka
mazdēls Oļegs Krašovskis. Latviski viņš nerunā, bet
bijis ļoti laipns, draudzīgs un tālos ciemiņus labi uzņēma.
Filma likās steigā samontēta, tā vēl rūpīgi jārediģē,
bet mēs negaŗlaikojāmies un skatījāmies ar aizturētu elpu. Gaidīsim filmas otru daļu. Paldies Daugavas Vanagu
apvienībai, kas mums sagādāja iespēju to noskatīties un
uzzināt ko vairāk par šo Sibirijas ceļojumu. Paldies
Aivaram Jerumanim. Varbūt nākamreiz arī Valdis Ķeris
mums ko pastāstīs.
Helēna Hofmane

Piedāvāju gatavot cienastu un klāt galdus kāzās,
piemiņas dienās, jubilejās; var pasūtināt kliņģeri,
pīrāgus ar speķi vai kāpostiem jebkuŗā laikā un jebkuŗam sarīkojumam; par cenu
sazināties, zvanot Pegijai, tālr.: 310-908-6993
1700 Malcolm Ave. #102, Los Angeles, Ca 90024
e-pasts: pegijat@inbox.lv
vai: pegijakalninataube@yahoo.com

Uz drīzu redzēšanos Malibu kalnos 2x2 nometnē!
Malibu kalnos, kur no 26.-31. decembrim pulcēsies
jaunieši 2x2 nometnē, 10. oktōbrī notika saviesīgā pēcpusdiena. Tajā apmeklētājiem bija iespēja uzzināt interesantus faktus par 2x2 vēsturi, rīkotājiem, nometnes
goda viesiem, kā arī nometnes mērķi.
2x2 nometni rīko Aivars Osvalds un vadīs Edvīns Rūsis, administrātore – Vija Vīksne, programmas vadītājs
– Mārtiņš Andersons, projektu vadītājs – Aldis Rauda,
vakara programmu vadītāja – Imanta Nīgale, biroja vadītāja – Tamāra Rūse, informātore – Aiva Ieviņa.
Nometnē aicināti piedalīties Amerikas latviešu jaunieši, kuŗu vecums ir 18-35 gadu un vēlēšanās stiprināt
saikni ar Latviju. Dalībniekiem būs iespēja atsvaidzināt
prasmes un zinības dažādos latviešu arodos, kultūrā, literātūrā, iegūt jaunus draugus.
Kopš 2006. gada, kad atjaunoja 2x2 nometni, tajā
piedalījušies gandrīz 200 jauniešu un rīkotāju no ASV,
Kanadas un Eiropas.
Nometnes goda viese būs Māra Zālīte, viņas ieskats
latviešu literātūrā noteikti interesēs daudzus. Būs iespēja
tikties ar vairākiem aktīviem jauniešu sabiedrisko organizāciju un polītisko partiju pārstāvjiem, piemēram, ar
„Visu Latvijai” līdzpriekšsēdi un 10. Saeimas deputātu
Raivi Dzintaru, „Jaunatnes polītikas institūta” dibinātāju
Andri Grafu, televīzijas raidījuma „Viss notiek” dalībnieci Evu Ikstenu Strapcāni, Sense of Team konsultanti
Ināru Kehri un citiem.
Galvenās nodarbības nometnē būs izvēlētā projekta
attīstīšana; galaproduktu nomentnes beigās varēs apskatīt pārējie dalībnieki.
Galvenie projektu temati: 1. Latviešu kultūra – kas
mūs atšķiŗ no citām tautām; 2. Latviešu valoda – kā valoda veidojas un mainās modernajā pasaulē; 3. Latvija
+20 – kāda būs Latvija pēc 20 gadiem; (runāsim par jaunatnes lomu nākotnē, piederību savai tautai, mācībām
un darba iespējām Latvijā, kā ikdienā palīdzēt Latvijai).
Katrs dalībnieks varēs izvēlēties vienu no projektiem:
1. Filmas projekts Spoken – filma par Amerikas latviešu vecāko paaudzi, ko vadīs Aleks Dankers un Niks
Bārs. Projekta dalībnieki palīdzēs veidot šo dokumentāro filmu.
2. Latviešu virtuve – dalībniekiem būs iespēja iemācīties pagatavot dažādus latviešu ēdienus, kuŗi laika gaitā mainās, lietojot vietējos produktus un jaunāko technologiju. Projektu vadīs šefpavārs Māris Jansons.
3. Māksla – māksliniece Linda Treija dalībniekus iedvesmos zīmēt, gleznot un tādējādi sevi labāk iepazīt.
4. Mūzikas ansamblis – dalībnieki kopā ar komponistēm Lolitu Ritmani-Matsoni un Brigitu RitmaniDžeimsoni komponēs mūziku.

5. Rotkalšana – rotkaļi Lilita Spure un Vitauts Straupe mācīs radīt pašiem savas rotas.
6. Tautasdejas – Dziesmas Teteres vadībā būs iespēja
iemācīties dejot tautasdejas un radīt pašiem savu deju.
7. Teātris – Andras Berkoldas vadībā teātŗa projekta
dalībnieki iestudēs un izrādīs lugu.
Nometnē katra diena būs aizpildīta, lai dalībnieki īsā
laikā iemācītos daudz ko jaunu, aktīvi darbotos savu
projektu īstenošanā un paspētu arī atpūsties. Pēc sava
projekta dienas plāna izpildes ikviens varēs piedalīties
dziedāšanas nodarbības, sērfot, kāpt kalnos, spēlēt zolīti
un novusu, skatīties filmas, piedalīties šķēršļu gājienā,
dziesmu kaŗā, talantu vakarā.
2x2 nometnes rīkotāji izvēlējušies lielisku vietu, kur
rīkot nometni – Malibu augsta kalna galotnē, no kuŗa
paveras skaists skats uz ōkeanu, kā arī citu kalnu galotnēm. Nodarbību telpas ir mājīgas un saulainas. Nometnes dalībnieki varēs peldēties apsildāmā baseinā zem
klajas debess. Nometnei jau pieteikušies vairāk nekā 100
jauniešu; vēl ir iespējams pieteikties.
Šīs 2x2 nometnes devīze: „Kopā esam. Kopā būsim.”
Mums visiem rūp mūsu tēvzeme un tās nākotne. Kas es
esmu, ko no manis sagaida, ko es varu savai tautai dot,
cik svarīga man ir latvietība? 2x2 nometnē par to domāsim, runāsim, spriedīsim.
Nometne atrodas 40 jūdžu no Losandželosas lidostas.
Būs sagādāts transports no lidostas tiem, kas tas nepieciešams. Nometnes dalībnieki 31. decembrī dosies uz
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības rīkoto balli.
Līdz 1. decembrim dalības maksa ir $425, pēc tam $450.
Reģistrējoties jāiemaksā $100. Iemaksa ir daļa no dalībmaksas. Stipendijas var lūgt latviešu organizācijām. Informācija par 2x2 programmu, stipendijām, reģistrēšanos atrodama mājaslapā: www.2x2malibu.org
Tiksimies Malibu!
Ieva Plaude
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Latvijā vērienīgi svinēja hercoga Jēkaba 400 gadu jubileju
Smilšu skulptūru festivālu Summer signs (Vasaras zīmes). Festivālu atbalstīja SEB banka un ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”, kas sagādāja 450 tonnu smilšu,
techniku un darbaspēku 15 dalībniekiem no 10 valstīm.
Festivāla temats bija „Ceļojums laikā”. Vairākkārtējs
smilšu un ledus skulptūru festivālu dalībnieks un uzvarētājs lietuvietis Andriuss Petkus un nīderlandietis Maksims Gazendams (Maxim Gazendam) izveidoja hercoga
Jēkaba jubilejas skulptūru, kuŗā attēlotas ainas no Kurzemes-Zemgales hercogistes spožākajiem laikiem. Šajā
skulptūrā pagātne sasaucas ar pagātni, vietu uz tās atraduši arī Jelgavā dzimušie „Prāta vētras” mūziķi – sōlists
Renārs Kaupers, ģitarists Jānis Jubalsts, bundzinieks
Kaspars Roga un taustiņinstrumentālists Māris Michelsons. Šai skulptūrai vien bija vajadzīgi 100 m³ smilšu.
Hercoga 400 gadu jubilejas svinības 28. oktōbrī Jelgavā notika visas visas dienas gaŗumā. Nedēļu pirms
hercoga Jēkaba jubilejas Jelgavas Latviešu biedrības
amatieŗteātris mūzejā izrādīja Lolitas Leišupes viencēlienu „Viena diena hercoga Jēkaba dzīvē”.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti izcepa lielu torti ar vairāk nekā 50 centimetru diametru, kuŗā
latviešu biezpienu papildināja siltzemju veltes – kakao,
marcipāns un eksōtiski augļi. Torti rotāja hercoga Jēkaba karogs un no piparkūkām, pūdercukura, želatīna un
šokolādes veidots burinieks.
Oficiālās svinības atklāja Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas mūzejā. Uzrunu teica mūzeja direktore Gita Grase un pilsētas galva Andris Rāviņš. Bija
ieradušās divas Ketleru dzimtas pārstāves un profesors
Dr. Ulrichs Šēnborns. Nesen viņš Hamburgā laidis klajā
pētījumu par hercoga Jēkaba trim meitām. Kurzemes
bruņniecības priekšsēdis barons Heinrichs fon Štakel-

Lietuvieša Andriusa Petkus un nīderlandieša Maksima Gazendama hercoga Jēkaba jubilejas skulptūra
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Foto: Māris Brancis

Foto: Māris Brancis

Hercoga Jēkaba (Jacob Kettler, 1610. 28. 10. – 1682.
1. 1.) piemiņu godināja gan viņa dzimtajā pilsētā Kuldīgā, gan arī pilsētā, kur viņš apbedīts – Jelgavā. Hercogs
Jēkabs kļuva par Kurzemes un Zemgales hercogistes
valdnieku 32 gadu vecumā, 1642. gadā, un vēlējās, lai tā
kļūtu par modernu un eiropisku valsti. Viņa valdīšanas
laiku dēvē par Kurzemes hercogistes zelta laikmetu. Uzplauka manufaktūras, Ventspilī uzbūvēja 100 kuģu, notika plaša tirdzniecība ar Rietumeiropu. Hercogs Jēkabs
ieguva Tobago salu un Sv. Andreja salu Gambija upes
grīvā Rietumafrikā. Attīstījās vairākas mākslas nozares,
piemēram, koktēlniecību, ar koktēlnieku darbiem izdaiļoja daudzas hercogistes baznīcas. Šajā laikā Latvijas
territorijā tika iespiestas pirmās grāmatas. Par nelielās
valstiņas galvaspilsētu izraudzīja Mītavu jeb Jelgavu.
Senajās Kurzemes hercogistes pilsētās – Kuldīgā un
Jelgavā gatavošanās hercoga Jēkaba 400 gadu jubilejai
sākās jau ilgi pirms 28. oktōbra.
Š. g. maija pēdējā nedēļas nogalē Jelgavas pilsētas
svētkos godināja hercogu Jēkabu un viņa ieguldījumu
pilsētas izaugsmē. No 16. līdz 18. jūlijam Uzvaras parkā
notika Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Kultūra”
un Jelgavas pilsētas domes rīkotais 4. starptautiskais

Hercoga Jēkaba vaska figūra Jelgavas
Vēstures un mākslas mūzejā

Foto: Māris Brancis

bergs uzsvēra, ka svarīgi zināt pagātni, jo citādi mums
nav nākotnes.
Vēstures zinātņu doktore Mārīte Jakovļeva priekšlasījumā „Hercogs Jēkabs: fakti, mīti, pētījumi” skaidroja
daudzu mītu izcelsmi. Žurnālists Kārlis Vachšteins parādīja nesen iznākušo grāmatu „Iekš liktens trijstūra –
Kurzeme, Gambija,Tobago”, ko papildina filma vairākās valodās. Atklāja izstādi „Hercogs Jēkabs. Laikmeta
liecības” kuŗas eksponāti bija no Latvijas Valsts Vēstures archīva, Latvijas Nacionālā Vēstures mūzeja, Rīgas
Vēstures un kuģniecības mūzeja un Rundāles pils mūzeja, kā arī pašu krājumiem. Izstādē bija reti dokumenti ar
jubilāra parakstu, kā arī hercoga bērnu cepurītes. Metallmākslinieks Jānis Gagainis izstādei bija izkalis hercogistes laika kuģa modeli. Jelgavas mūzikas skolas audzēkņi iepriecināja ar klasiskās mūzikas koncertu.
Jelgavas pils kapenēs atdusas Kurzemes hercogistes
valdnieki un viņu ģimenes locekļi. Rundāles pils mūzejs
ar Kurzemes bruņniecības financiālu atbalstu restaurēja
hercoga Jēkaba sarkofagu. Restaurējot atjaunoja tā zudušās detaļas sānos un galos, ģerboni virspusē, izlīdzināja deformētās daļas, notīrīja un laboja virsmas. Hercogu Jēkabu kapenēs apbedīja 1682. gada septembrī alvas
sarkofagā. No hercoga apbedījuma saglabājušies skeleta
kauli un bojāts galvaskauss, kā arī sairušā koka zārka
atliekas. Atjaunoto sarkofagu iesvētīja Latvijas ev. lut.
baznīcas archibīskaps Jānis Vanags. Uzrunu teica Kurzemes bruņniecības pārstāvis Oto fon Grothuss.

Atjaunotais Hercoga Jēkaba sarkofags
Vakarā Jelgavas Kultūras namā Jelgavas pilsētas galva Andris Rāviņš pasniedza viesiem Jēkaba piemiņas
zīmes. Viesi noskatījās jubilejai veltītu Dailes teātŗa
dziesmuspēli „Reiz Tobago...”

„Kuldīga lepojas un svin!” – ar šādu devīzi notika
hercoga Jēkaba dzimšanas dienas atceres svinības Kuldīgā. Kopš 26. oktōbra Kuldīgas galvenajā bibliotēkā varēja apskatīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas veidoto
izstādi „Tavs vārds nemūžam neņems rūsu” (E. Stērste).
Kurzemes hercogam Jēkabam Ketleram – 400”; Kuldīgas novada mūzejā bija iekārtota izstāde „Kurzemes un
Zemgales hercogistes. Hercogs Jēkabs. Kuldīga”.
27. oktōbrī Kuldīgas kultūras centrā notika vēsturiski
lasījumi „Hercogs Jēkabs – mīti un patiesība”, tajos piedalījās dzejniece Māra Zālīte, profesore Janīna Kursīte
un Kurzemes hercogistes laika pētnieki. 28. oktōbrī pagāja 400 gadu kopš hercoga Jēkaba dzimšanas, un
pulksten divos dienā atjaunotajā vēsturiskajā Rātsnamā
domes priekšsēde Inga Bērziņa aicināja uz svinīgu sēdi.
Sv. Katrīnas baznīcā, kur hercogs Jēkabs kristīts un laulāts, pulksten sešos notika viņa piemiņai veltīts dievkalpojums. Nākamā dienā turpat varēja noklausīties Kurzemes hercogistes laika mūzikas koncertu, kuŗā piedalījās
Rīgas Bacha koris un Jāzepa Vītola Latvijas mūzika sakadēmijas baroka orķestŗa Collegium Musicum Riga
sōlisti diriģenta Māra Kupča vadībā.
Rātslaukumā 30. oktōbrī rīkoja hercoga Jēkaba gadatirgu, kur „hercoga manufaktūrās” lēja vaska un parafīna sveces, kala naudu, pina grozus, gatavoja rotas,
„hercoga aptiekā” izrakstīja „drapes” un pulverus. Seno
spēļu pagalmā meta cirvjus, šāva ar loku un arbaletu.
Medību zālē „Ragi, nagi, asakas” varēja apskatīt trofejas, klausīties mednieku stāstus, nobaudīt īstu medījumu
un zivju lomu. Netrūka ceļošā cirka mākslinieku – ugunsrijēju, žonglieŗu un triku meistaru. Alekšupītes viļņos
notika pašu gatavotu kuģu sacīkstes.
Svētku nobeigumā Kuldīgas kamerkoris „Rāte” aicināja uz savu 20 gadu jubilejas koncertu Sv. Katrīnas
baznīcā.

Kuldīgas novadā Rendā raudzēs
hercoga Jēkaba vīnu
Kanadas latvietis Mārtiņš Vāgners Kuldīgas tūrisma
attīstības centram uzdāvināja interesantu 1747. gada
Kurzemes hercogistes kartes kōpiju un pastāstīja par plāniem hercoga vīna dārzu iekopšanā. M. Vāgners jau 30
gadu nodarbojas ar vīna ražošanu Kanadā, kur viņam
pieder pieci akri vīnogu lauki. Kādā Londonas antīkvariātā viņš nopircis unikālu Kurzemes hercogistes karti, uz
kuŗas uzraksti ir latīņu valodā, bet kartes kreisajā apakšējā stūrī tēvreize senā latviešu valodā.
Hercogs Jēkabs izveidoja vīnogu dārzus vīna ražošanai Abavas ielejas dienvidu nogāzēs, sākot no Kandavas
un Sabiles līdz Rendai. Ar laiku vīnogas audzētas gan17

drīz pie katras mājas, un
vīnogu ražas novākšana
atsevišķos miestos izveidojusies par nopietniem svētkiem. Vīns bijis labas kvalitātes, stiprs un paskābs un
pieticis gan Jēkaba galmam, gan eksportam uz
ārzemēm. Archīvos atrodami hercoga Jēkaba rīkojumi un sarakstīšanās, no tās
zināms, ka vīna kokus Jēkabs iegādājies Reinas apgabalos Vācijā. M. Vāgners noskaidrojis, kuŗas vīnogu šķirnes hercogs XVII
gadsimtā ievedis no Reinas apgabaliem, lai pierādītu, ka
tieši tās šķirnes Latvijā ir dzīvotspējīgas un vīns būtu
tikpat labs kā pirms 400 gadiem Jēkaba galmā. M. Vāgners pirms diviem gadiem Vācijā nopirka 2900 vīnogu
stādu, tie iestādīti vīnogu laukā pie Rendas. Viskvalitātīvāko vīnu, iespējams, varēs iegūt no vīnogu šķirnēm
Vaise Risling un Free Burgunder.
Atsevišķi vīndaŗi audzē vīnogas arī Kandavas apkaimē, bet neviens tās neaudzē Rendā, tāpēc M. Vāgners
nolēmis par godu hercogam Jēkabam atjaunot vīna ražošanu Rendas tuvumā. Pie vīna lauka izbūvēs nelielu vīnotavu ar vīna pagrabu, kā tas bijis Jēkaba laikos. Turpat
spiedīs vīnogu sulu un raudzēs vīnu. Jēkabam XVII gs.
Rendas apkaimē bijusi arī eļļas spiestuve, tāpēc iestādīti
arī 2000 eļļas ķirbji. Līdz š. g. 28. oktōbrim, bija gatava

Vidzemnieki pieminēja hercogu
Jēkabu, cepot kūkas
un lasot grāmatas
Tieši hercoga Jēkaba 400 gadu dzimšanas atceres
dienā, 28. oktōbrī, Jēkabu sirsnīgi pieminēja arī vidzemnieki – Gaujas lībieši. Jau skolas solā bērni šo to iemācās par lībiešiem, un pat ja itin viss no atmiņas izgaist,
atceras „āžus”, ar kuŗu palīdzību lībiešu pēdas meklējamas mūsdienu kartēs: Eikaži, Suntaži, Allaži, Limbaži,
Ādaži, Ropaži; var pat rīkot sacensības, kuŗš vairāk atcerēsies! Siguldas novadā izsenis braši turējušies Jūdaži.
Latvijas pirmās neatkarības laikā te čakli saimnieki kopa
zemi, aizsargi posa zirgus parādēm, saimnieces – lopus
izstādēm, deputātu sievas vīrus uz sanāksmēm laida tikai
iestīvinātos kreklos un elstiņos, bet tos baltin baltus
mazgāja Siguldas vešerienes, jo jūdažnieces varēja to
atļauties! Arī kolhozu laikos cilvēkiem netrūka vēlēšanās sanākt kopā svētku reizēs un, kad kolhozu pievieno18

ja kopsaimniecībai „Sigulda”, ar laiku Jūdažu muižas
centrā izbūvēja pagrabiņu, kuŗā ballēties uz nebēdu. Pēc
Atmodas viss tika privātizēts, miera laiku vecais klubs
sabrucis. Vietējie sāka ilgoties pēc kādas telpas, kur kopā varētu sanākt ne tikai, lai pasēdētu pie galda un izgrieztu kādu valsi. Tagad, kad benzīns vairs nav gāzētā
ūdens cenā, katrs brauciens uz kilometrus piecus attālo
Siguldu kārtīgi jāizplāno. Siguldas dome lēma un uzcēla
Jūdažu sabiedrisko centru, tagad tā telpas jau krietni iesildītas.
Runātīgā jūdažniece Janīna Kirilova Jēkabam par godu izcepa mājas torti, 400 svecīšu uz tās nebija, bet hercogam noteikti patiktu.
Jaunais un gaišais nams priecē ne tikai acis, bet arī
sirdis: uz šejieni pa ceļiem un taciņām sanāk gan lasītāji,
gan vingrotāji. 28. oktōbrī (tā bija laimīga sakritība!)
centra vadītāja Terēzija Bogušēvica sāka rūpīgi izplānotu projektu: katra mēneša pēdējā ceturtdienā jaunā zāle
pildīsies ar ceļotgribētājiem (arī tādiem, kuŗi gatavi paceļot neklātienē). Savukārt vietējā tūrisma firmas Rivasi
vadītāja Anna Grosberga, sarīkojumu ciklam beidzoties,
izlozēs vienas dienas ceļojumu divām personām. Pārsteiguma balvas sola arī citi labvēļi, kuŗi aicināti piedalīties: jūdažnieki ciemos gaidīs mākslinieku Elmāru Gaigalnieku, gaisa balonu pionieri Gunāru Dukšti u. c.
Kālab tik gaŗš ievads stāstam par hercoga Jēkaba pieminēšanu? Tieši tālab, ka ar neklātienes ceļojumu uz
Tobago šoruden viss Jūdažos sākās: kam gan negribas
zināt, kas tad tā īsti ir par salu, vai tur tiešām vēl manāmas kurzemnieku pēdas un vai hercogs Jēkabs pats tur ir
bijis?! Lai cik neticami, bet drosmīgais Kurzemes valdnieks pats Tobago un Gambiju nemaz nav savām acīm
skatījis (kuŗš gan varēja atļauties braukalēt trīs mēnešus
uz vienu, trīs uz otru pusi?). Šogad Trinidadā un Tobago
notika 15. latviešu salidojums, pats pirmais bija 1974.
gadā. Tagad ar gaisa kuģiem Trinidada un Tobago viegli
sasniedzama, dažs latvietis te bijis jau reizes trīs! Galvenais nemiera cēlājs un pētnieks bija vēsturnieks Edgars
Andersons, salidojumu kultūras programmu jau viņa laikā veidoja kordiriģents Guntars Gedulis un tagad viņš
pilnībā pārņēmis pāragri Aizsaulē aizgājušā profesora
sirdsdarbu. Zemeslode ir neparasti maza, to apliecina arī
fakts, ka Guntars Gedulis ir Siguldā ļoti labi pazīstamas
personas – ilggadējas pilsētas izpildkomitejas sekretāres
Brigitas Jakovļevas (arī viņas diemžēl vairs nav šai saulē) brāļa, trimdas aprindās pazīstama kultūras darbinieka Visvalža Geduļa dēls. Guntars Siguldā viesojies ar
savu Venecuēlas kori, ko siguldieši nav aizmirsuši.
Otra vidzemnieku kopa – Baložu pilsētas čaklākie
lasītāji – arī Jēkabu pieminēja Tobago un Gambijas noskaņās. Bibliotēkas izstādē apmeklētāji var iepazīties

gan ar kurzemnieku būvētiem kuģiem, gan vēsturnieku
viedokļiem (turklāt kā latviešiem parasts, dižais kurzemnieks pat goda reizē netiek tikai uzteikts, bet arī sirsnīgi pelts!), gan dzejojumiem, kādus valstsvīram-uzņēmējam veltījusi Elza Stērste un Edvarts Virza. Nemērķējot uz kādu īpaši apaļu jubileju, E. Virza 1922. gadā Billītēs rakstīja:
Kaut daudzi gadsimti pār Kurzemi vēl nāks,
Bet viņas klajumos vairs kortežs spīdošāks
Ne mūžam neizjās uz medībām tik stalti:
Mirdz melni kumeļi, mirdz brūni, zili balti.
Bet vairāk spīguļo vēl jājēji uz tiem.
Ir hercogam balts zirgs ar zelta iemauktiem...
Baložu bibliotēka Rīgas apkaimē ir viena no labākajām, uz to pieredzi smelties brauc arī lepnie kurzemnieki. Hercogam Jēkabam, kā zināms, nebija laika ceļot uz
aizjūras jaunkolōnijām, bet viņu allaž rūpēja, kā sokas
darbi kuģu būvētavās un daudzveidīgajās amatnieku darbnīcās.
Vērts citēt arī Edvarta Virzas sajūsmas pilnās rindas:
Viss vēlīgs hercogam un viņa tāliem plāniem,
Un kuģi vareni ar nodarvotiem sāniem
To stipro ozolu, kas nāk no Rundāles,
Ir kviešus zeltainus, ir dārgus audus nes,
Visnotaļ appūsti ar viļņu putām sāļā –
Linburām trokšņojot uz rieta zemēm tāļām.
Kā svētkos Kurzemē bij uzposts katrs nams.
Kad kuģu mastu mežs viss plaši smaržodams
Pēc sveķiem bagāta un veca latvju sila
No jūrām atgriezās, kur Tobago mirdz zila.
Ņujorkā dzimušais, Venecuēlā dzīvojošais kordiriģents Guntars Gedulis latviešus aicina uz 16. salidojumu
Trinidadā un Tobago, kas notiks 2012. gadā no 16. līdz
26.jūnijam.
Anita Mellupe

Hercoga Jēkaba jubilejas izstāde Baložu bibliotēkā;
pie stenda – ilggadējā bibliotēkas vadītāja
Dainuvīte Markelova

Kuldīgā būs piemineklis
hercogam Jēkabam
Hercoga Jēkaba vides objektam Kuldīgā žūrija par
labāko ideju atzinusi darbu ar devīzi „Teleport”, kuŗa
autori ir tēlnieks Gļebs Panteļejevs un architekts Andris
Veidemanis. Viņi piedāvāja zinātniski fantastisku vēstures simulāciju: hercoga Jēkaba teleportāciju no 17. uz
21. gadsimtu ar laika mašīnas palīdzību.

Vides objekta priekšpuse (nosacīti 21. gadsimts) būs
slīpēts un lakots alumīnija lējums. Aizmugurē (nosacīti
17. gadsimts) un sānu daļas – rūsināts čuguna lējums.
Otrā vietā – objekts „Sirdsspēks”, kas ieguva 11 punktus. Tā autores ir kuldīdznieces Aiga Vaitkus un Kristīne Šimpermane.
Trešo vietu ar 5 punktiem dala „Burenieks” (autors –
rīdzinieks Edvīns Krūmiņš) un „Fregate” (autore – kuldīdzniece Alise Volanska). Veicināšanas balvu piešķīra
rīdziniekam Mārim Grosbacham par ideju „Kartoffel”.
Galvenais žurijas vērtēšanas kritērijs – vides objektam jābūt tik unikālam, lai to brauktu skatīties no malu
malām, piesaistot pilsētai viesus un tūristus.
Vides objekta atrašanās vieta vēl nav noteikta.
Žūrijas komisijā bija Kuldīgas novada domes priekšsēde Inga Bērziņa, architekts Edgars Zalāns, Kuldīgas
novada pašvaldības būvniecības nodaļas vadītāja Bonija
Lasmane, domes deputāts Artis Gustovskis, starptautiskās mākslinieku un zinātnieku rezidences Watchmens’
House valdes loceklis Jānis Gailītis un Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Juris Dambis.
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Kaķu paradīze

Kalifornijā San Joaquin Valley 1992. gadā uz 12 akru īpašuma Lineja Latandzio (Lynea Lattanzio) atvēra
dzīvnieku patversmi Cat House on the Kings. Viņa stāsta, ka tā ir suņu un kaķu Disnejzeme. Visi dzīvnieki te
skraida apkārt brīvā dabā. Pati īpašniece kaķiem pat atvēlēja savu 4200 kvadrātpēdu māju, kur viņas guļamistabā dzīvojuši 65 kaķi, pati pārvākdamās uz mazāku mājokli. Patversmē patlaban mitinās apmēram 700 pieaugušu kaķu un 100 kaķēnu, 15 suņu un sešas kazas. Patversmē strādā 22 algoti darbinieki, daudzi palīdz brīvprātīgi. Dzīvnieku barošanu sāk puspiecos no rīta. Nedēļā dzīvnieki notiesā apmēram 900 mārciņu sausās un
300 unču kārbu barības. Visur novietoti trauki ar ūdeni.
Viens strādnieks katru dienu no rīta līdz vakaram tīra
kaķu „tualetes”. Lineja Latandzio pieņem dzīvniekus no
citām patversmēm, par nelielu summu var atstāt kādu
pieklīdušu dzīvnieku, bet viņa atsakās pieņemt kaķēnus
no bezatbildīgiem cilvēkiem, kuŗi nevīžo savus mājdzīvniekus sterilizēt.
The Cat House on the Kings ir Kalifornijā lielākā
kaķu patversme un adoptācijas centrs, kuŗā dzīvnieki
nedzīvo būros un var tur uzturēties līdz mūža galam. Te
ir gan pieradināti, gan mežonīgi kaķi, veseli un slimi.
Slimie dzīvnieki tiek izmeklēti, potēti, ievietoti karantīnas telpās. Īpaša mītne ir veciem dzīvniekiem. Citi var
brīvi pārvietoties, uzturēties ārā vai telpās, daži izveido
kaķu kolōnijas, kopā ēd, pulcējas un rotaļājas. Citiem
patīk gulēt kokos uz vēdera, kājam nokarājoties lejup,
citi ērti iekārojas šūpuļtīklos.
Darbinieki patversmi cenšas uzturēt tīru, lai dzīvnieki
neslimotu. Kaķiem mēdz būt dažādas slimības, tāpēc
katru dienu viens darbinieks pārstaigā visu īpašumu un
tīklā noķeŗ dzīvniekus, kuŗi šķiet neveseli. L. Latandzio
20

ir veterinārārstes izglītība, viņa daudzus dzīvniekus pati
ārstē. Laika gaitā piedzīvot dažādi atgadījumi. Pirms gadiem desmit gadiem pār žogu pārmesti apmēram 100
kaķu, kuŗi izrādījās slimi ar lekēmiju. Viņu pārbaude un
ārstēšana izmaksājusi 10 000 dolaru. Nesen daļu dzīvnieku mocījušas grūti iznīdējamas blusas, kam nekaitēja nekādi pretlīdzekļi.
Patversmei bieži ir fiananciālas grūtības. Gadu gaitā
īpašniece ieguldījusi ievērojamas summas savu naudu,
taču pēdējos gados reizēm nepietiekot pat darbinieku
algām.
Cat House on the Kings pieņem ziedojumus no dzīvnieku mīļotājiem visā pasaulē. Patversmē patiešām ierodas apmeklētāji no visas pasaules, par šo unikālo vietu
varēja noskatīties raidījumu televīzijas raidceļā Animal
Planet.
Patversmes vadītājai bieži jautā, kā viņa kļuvusi par
tik kaislīgu kaķu mīļotāju. Viņas atbilde: „Man vienmēr
patikuši kaķi, bet māte mājās dzīvniekus nevēlējās turēt.
Iespējams, ka tāpēc es tik ļoti par viņiem tagad rūpējos.”
Varbūt varam uz šo patversmi doties ekskursijā?
A.M.

Foto: Kārlis Mackus

Diemžēl kaķiem Sauda Arabijā tik labi neklājas –
daudzi, pagalam izkāmējuši, klaiņo pa pilsētu ielām,
meklējot barību; visas peles droši vien tur jau sen
izķertas

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
Pēteris Brecko iespiež arī mūsu biļetenu!

Lolita Ritmane ar partneŗiem
komponē mūziku aktieŗfilmai
Televīzijas kanālī Cartoon Network 16. oktōbrī sāka
izrādīt jaunu aktieŗfilmu ar nosaukumu Tower Prep, kuŗas mūzikas autori ir Dinamiskie mūzikas partneŗi
Kristofers Kārters (Kristopher Carter), Maikls
Makkvisčins (Michael McCuistion) un Lolita Ritmane.
Scēnārija autors ir Pauls Dini, filma jau ieguvusi
pozitīvas atsauksmes. Filmas darbība notiek kādā privātā
vidusskolā, kuŗas vairāki audzēkņi apveltīti ar īpašām
spējām.
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA,
PĀRDOŠANA UN IZĪRĒŠANA;
PALĪDZĪBA, MAINOT DZĪVESVIETU AMERIKĀ VAI PĀRCEĻOTIES
UZ LATVIJU; BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS: MĀJAS VĒRTĪBAS
NOTEIKŠANA DAŽU STUNDU LAIKĀ; MĀJAS SAGATAVOŠANA
PĀRDOŠANAI; TIRGUS TENDENČU
ANALIZE; KVALIFIKĀCIJA AIZŅĒMUMIEM MĀJU PIRKŠANAI,
PĀRFINANCĒŠANA u. c.
IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS UN PALĪDZĒS
NOKĀRTOT DARĪJUMU
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU EKSPERTS:
MĀRTIŅŠ LEIKARTS
tālr.: 310-717-7577;
e-pasts: martin@shorewood.com

Rotaļgrupiņa mazuļiem
Vija Vīksne aicina jaunās māmiņas ar saviem mazuļiem katra mēneša otrā svētdienā plkst. 11.00 pulcēties
Grifita parkā bērnu rotaļlaukumā Shane’s Inspiration –
vietā, kur plīvo Latvijas karogs. Visi bērni un viņu vecāki sirsnīgi aicināti piedalīties! Sīkāku informāciju var
iegūt, sazinoties ar Viju Vīksni: vija@rauda.net

Vēl par Šekspīra lugu nosaukumiem
Kāda biļetena lasītāja iebilda pret Šekspīra lugas
Twelfth Night; or, What You Will tulkojumu latviešu
valodā „Divpadsmitā nakts jeb kā vēlaties”, jo savā laikā Latvijā luga esot izrādīta ar nosaukumu „Divpadsmitā nakts jeb kā jums tīk”. Taču Šekspīram ir vēl cita luga
ar nosaukumu As You Like It, kuŗas nosaukums latviešu
valodā ir „Kā jums tīk”. Tāpēc, lai nesajauktu, Latvijā
lugai Twelfth Night; or, What You Will tagad lieto tikai
nosaukumu „Divpadsmitā nakts”. Šekspīrs vēl aizvien
uzdod mīklas un ir labi, ka mēs viņu pieminam!
Fotografe Gunta Šķēle-Lujāne
piedāvā iemūžināt kāzas,
kristības, iesvētības un citus
svinīgus gadījumus
8343 Tunney Ave, Northridge, CA 91324

Kabatas tālr.: 818-442-4127
E-pasts: guntaa@gmail.com
http://gallery.me.com/gunta
http://picasaweb.google.com/guntaa
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Pateicības vēstules DK LB

LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI

Šogad beidzu Gaŗezera Vasaras vidusskolas 4. klasi
un absolvēju Gaŗezera Vasaras vidusskolu. Manā klasē
bija 29 jauki skolēni, visā GVV – 99 audzēkņi, un mēs
labi satikām. 4. klasei bija jāliek eksāmens literātūrā un
valodā, un man bija daudz jāmācās. Noliku eksāmenu,
saņemot divus piecniekus, biju ceturtais sekmīgākais
skolēns klasē. Gaŗezerā gandrīz katru dienu spēlēju volejbolu. Jauniešu turnīrā spēlēju volejbolu finālā un ieguvu pirmo vietu. Piedalījos arī pieaugušo ‘4-2’ volejbola
turnīrā. Esmu gan priecīgs, gan bēdīgs, ka esmu beidzis
GVV. Visas četras vasaras bija neaizmirstami jaukas, un
pateicos par man katru gadu piešķirto stipendiju. Tagad
manā dzīvē sāksies jauns posms. Gaŗezers man vienmēr
būs īpaša vieta.
Kārlis Tolks

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba biedru
naudu par 2011. gadu .....$50.00

Ar DK LB atbalstu šovasar mācījos Gaŗezera Vasaras
vidusskolas 1. klasē. Manā klasē bija 19 audzēkņu no
Amerikas un no Kanadas. Pavadīju sešas brīnišķīgas nedēļas GVV, mācoties Latvijas vēsturi, valodu, ticības
mācību, ģeografiju, runas mākslu. Pirmā posmā savā
klasē biju ceturtā labākā. Beigās bija valodas eksāmens.
GVV iepazinos ar jauniem draugiem, un ceru ar viņiem nākamvasar atkal būt kopā. Zinu, ka Gaŗezera sastaptie draugi bieži ir uz mūžu. Varbūt kopā ar viņiem
varēšu piedalīties ALJAs kongresos, kā arī 2x2 nometnēs un Dziesmu svētkos. Gaŗezerā katru dienu spēlēju
volejbolu un piedalījos volejbola turnīrā, mūsu vienība
ieguva pirmo vietu. Spēlēju arī galda tenisu, un turnīrā
biju vienīgā meitene, ieguvu 4. vietu. Nevaru vien sagaidīt nākamvasaru, kad atkal satikšu jauniegūtos draugus.
Sirsnīgs paldies par atbalstu.
Pateicībā, Lara Tolka

Čeki izrakstāmi ar norādi:
Latvian Ev. Luth. Church – Community Center
un nosūtāmi: Latvian Community Center
1955 Riverside Drive Los Angeles, CA 90039-3704

Nosūtu ziedojumu nama zturēšanai

$..........
Kopā: $..........

Uzvārds, vārds, adrese:
____________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
Tālr.:______________________________________
El. pasts: ___________________________________

JOCIŅI
Samazināt lieko svaru palīdz viegla vingrošana,” atgādina ārsts.
„Jūs domājat balstu uz rokām un tamlīdzīgi?”
„Nē, pietiek, ja papurināsit galvu, kad jums ko piedāvās ēst.”

***
Jānis pirmo reizi spēlējis golfu.
„Kā tad tev veicās?” draugs jautā.
„Tiku galā pēc 52 sitieniem,” stāsta Jānis.
„Tas taču ir lieliski!”
„Jā, gāja tīri labi. Nākamnedēļ mēģināšu ietrāpīt otrā
bedrītē.”
Četri kalifornieši pēc izlaiduma koncerta Gaŗezerā,
no kreisās: Aleks Berkolds (1. klase), Aurora
Zemjāne (2. klase), GVV absolvents Kārlis Tolks,
Lara Tolka (1. klase)
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***
„No garderobes līdz ringam gan tālu,” sūdzas bokseris.
„Nomierinies, atpakaļ jau tevi nesīs,” atbild treneris.

Sagaidīsim MMXI gadu tematiskā ballē kopā ar
Senās Romas un Grieķijas dieviem un dievietēm

Dievīga balle, dievīgā gaisotnē,
dievīgu cilvēku vidū!
Datums, vieta, laiks:

2010. gada 31. decembrī
Latviešu namā, 1955 Riverside Drive, Losandželosā
Bārs atvērts: 6:30
Vakariņas: 8:30
Deju rituāla sākums: 9:30
Vietu rezervācija:
andrastasko@sbcglobal.com;
vai pa tālruni: 818-807-7259
Tērpi:
Seno grieķu un romiešu dievu ikdienas un svētku tērpi
vai šī gadsimta balles kleitas un smokingi
Programmā:
Darbosies bārs, būs iespēja izmēğināt savu balsi,
dziedot latviešu karaoke dziesmas; nākotnes pareğošana;
dejas; spēles un jautrība visas nakts gaŗumā
Būs atvērts Normunda un Līgas Sviksu fotosalons,
kuŗā varēs iemūžināt šīs balles skaistākos mirkļus
(Maksa par fotografijām ieejas biļešu cenā nav iekļauta)

Ieeja:
Pieaugušiem: 50 US $
Studentiem un
2x2 dalībniekiem: 35 US $
Bērniemi līdz 12. g. v. ieeja brīva

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

Par mūsu valodu
Kas ir grāfs un fotografs?
Grāfs, no vācu der Graf (izrunā ar gaŗo „a”) viduslaiku sākumā Rietumeiropā – apgabala priekšnieks,
pārvaldnieks, vēlāk dižciltīga muižnieka tituls.
Fotografija ir no grieķu phos – gaisma + graphein –
rakstīt; tātad: māksla ar gaismas iedarbību pagatavot
attēlu.
Grieķu valodā grapho izrunā ar īso „a”. Tāpēc fotografija jāraksta bez gaŗumzīmes uz „a”. Gaŗumzīme vārdos fotografs, fotografija ieviesās padomju okupācijas
laikā.
Fotografs nav nekāds grāfs!

Draudzes Ziņas

Foto: Iveta Kaņepa

Cik skaisti sveces deg!
Ciāna dzird sargu dziesmas, Skan gaviles, mirdz sveču liesmas,
Steidz sirdis lielo prieku paust: Draugs tiem nāk no debess vēlīgs,
Pilns lēnprātības, taisnīgs žēlīgs Kā spoža rīta zvaigzne aust!
Ak, nāc, Tu palīgs cēls! Ak, nāc, Tu Dieva Dēls!
Philipp Nicolai, atdzejojis Nikolajs Kalniņš

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. 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
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Draudzes dzīves kalendārs
1. decembrī plkst. 11.00 Adventa svētbrīdis
– meditācija, pārdomas, lūgšana (baznīcas lejas zālē)
5. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Adventa otrā svētdiena
DRAUDZES 60 GADU JUBILEJAS DIEVKALPOJUMS
Aizlūgsim par Skenektedijas draudzi (prāv. emer. Oļģerts Sniedze)
un par Āraišu draudzi (māc. Gints Polis, evaņģ. Juris Jeršovs)
8. decembrī plkst. 11. no rīta Adventa svētbrīdis
– meditācija, pārdomas, lūgšana (baznīcas lejas zālē)
12. decembrī plkst. 11.00 Adventa koncerta dievkalpojums – Adventa trešā svētdiena
Aizlūgsim par Sirakūzu Apvienoto Kristus draudzi (prāv. emer. Oļģerts Sniedze)
un par Ārlavas draudzi (māc. Mārcis Zeiferts)
15. decembrī plkst. 11.00 no rīta Adventa svētbrīdis
– meditācija, pārdomas, lūgšana (baznīcas lejas zālē)
19. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Adventa ceturtā svētdiena
Aizlūgsim par Sinsinati Miera draudzi (diak. Jautra Ķelpe)
un par Baldones draudzi (māc. Rolands Eimanis, māc. Ilmārs Rubenis)
24. decembrī plkst. 6.00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums
26. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums – otrie Ziemsvētki
Aizlūgsim par Sidnejas ev. lut. latviešu draudzi (prāv. Colvin MacPherson)
un par Balgales draudzi (māc. p.i. Jānis Kundziņš)
2011. gada 2. janvārī plkst. 11.00 Jaungada dievkalpojums ar dievgaldu
Aizlūgsim par Sietlas draudzi (māc. Dr. Daira Cilne)
un par Balvu draudzi (māc. Mārtiņš Vaickovskis)

Svētdienu dievkalpojumu statistika
Datums Dalībnieki Dievgaldnieki
26. sept.
18
3. okt.
28
10. okt.
37
17
17. okt.
21
24. okt.
44
31. okt
20
16
7. nov.
24
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Kollekte Skolas saime Caurmēra devums
Piezīmes
$330.00
$18.33
Draudzes loc. vadīts
$167.00
10
$5.96
māc. Aivars Ozoliņš
$221.00
20
$5.97
Pļaujas svētki
$371.00
$17.67
$701.00
$15.93
Draudzes bazārs
$460.00
$23.00
Reformācijas svētdiena
$406.00
29
$16.92
Lāčplēšu dienas atcere

Pārdomām
Bet tu, Betlēme Efratā, kas tu esi maza starp tūkstošām Jūdas ciltīm, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kuŗa izcelšanās meklējama sensenos
laikos, mūžības pirmlaikos. (Michas 5:1)
Daudzi būs dzirdējuši izteicienu, ka lielākie pārsteigumi atrodami mazos saiņos. Dažreiz dzīves dārgākie
mirkļi atrodas deguna priekšā – mazi un nepamanāmi.
Tie mums māca, ka Dievs var mūs uzrunāt pat tur, kur
nebijām Viņu meklējuši . Vai vispār zinām, ka bijām
Viņu meklējuši?
Tagad tik daudzi no mūsu tautas klaiņo pa pasauli, it
kā padzīti no savām mājām. Liels skaits meklētāju dodas uz citām zemēm meklēt darbu, peļņu un drošību.
Doties tālā ceļā viņus nepiespieda kaŗaspēks. Cik sarežģīti ir apstākļi! Kuŗš gan ikdienas cilvēkam var tos
izskaidrot? Varenie savās rokās tur ļaužu pulku likteņus. Cik netaisni un nožēlojami!
Micha zināja, ka atrodas lielu pārmaiņu laikmetā.
Viņš dzīvoja sašķeltā valstī, kuŗa vairs nebija spējīga
sevi aizstāvēt. Sirdī jūtot izmisusmu, viņš tomēr turpināja uzticēt Dievam savas tautas nākotni. Kopš ķēniņa
Dāvida valdīšanas bija pagājis laiks. Valsts varenība
tika sadragāta, visā zemē valdīja grēks. Pirmie netaisnības nastu juta trūcīgie un mazie cilvēki. Uzpirkti valdnieki un samaitāti veikalnieki maznodrošinātiem cilvēkiem laupīja stabilitāti. Tāda valsts ilgi nepastāv.
Toreiz ar ilgu pilnām acīm taisnie gaidīja Dieva rīkojumu. Viltībai un lētticībai bija jādara gals, un tad
Dāvida troņmantinieks varēs ieviest mieru un labklājību uz mūžīgiem laikiem.
Ir pagājis laiks, kopš šis valdnieks ieradās uz zemes.
Jēzus Kristus piedzimšana iezīmēja jauna laikmeta sākumu, kuŗā sakropļotā cilvēku izdomātā kārtība atrod
sev cienījamu pretspēku, kas apsola mūžīgo dzīvību.
Mūsu tieksme pēc lieluma nav beigusies. Mūsu izklaides robežas paplašinās. Technoloģija un informācija
mūs tā spēj nomākt ar savu lielumu, ka zaudējam sevi.
Šķiet, ka zinām arvien vairāk, bet gudrāki nekļūstam.
Es ceru, ka pasaules ceļos nepazaudēsim sevi – savu
patieso identitāti un vērtību, kādu Dievs mūsos iedēstījis! Ziemsvētki tuvojas ar savu vienreizējo vēsti – Kristus ir dzimis! No maza ciema kādā patālā pasaules malā
pie mums ieradies solītais valdnieks. Dievs pie mums!
Pasaules lielākais pārsteigums. Tas, kuŗš pats nepiedzima savās mājās, aicināja pie sevis visus, kuŗi jutās kā
svešinieki un piedzīvotāji, piedāvājot drošu mājas vietu.
Priecātos, ja mūsu draudze kaut vienam cilvēkam
būtu droša vieta dzīves ceļā. Mēs neapsolām buŗamvārdus vai talismanu lielākiem panākumiem. Mēs nepārdo-

dam atslēgas uz nemirstību. Nē, ar mūsu starpniecību
tiek sludināts Kristus un tie darbi, ko Viņš tik vareni
darījis. Mēs jau esam un varam būt vēl citiem mājvieta
ap to silīti, kuŗā mēs atrodam Alfu un Omegu – pirmo
un pēdējo... tik mazo, bet vienlaikus bezgala lielo!
Prāv. Dāvis Kaņeps

Draudzes 60 gadu
jubilejas dievkalpojums
„Viņam, kas darbodamies mūsos ar savu
brīnišķo varu spēj darīt daudz vairāk par
visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods
draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm
mūžu mūžos!”
Vēst. Efeziešiem 3:20, 21
Šī gada novembrī apritēja 60 gadi, kopš
dibināta mūsu draudze. Par to lielu pateicību pelnījuši draudzes dibinātāji un
vadītāji. Mūsu draudzes locekļu skaits
ar katru gadu samazinājas, bet ar Dieva
palīgu un draudzes locekļu atbalstu
draudze var turpināt darbu.
Sanāksim kopā 5. decembrī svinēt šo
nozīmīgo lielo jubileju. Atcerēsimies bijušos vadītājus, mācītājus un darbniekus un pateiksimies Dievam par viņa
žēlastību, kas uzturējusi mūsu draudzi
visus šos gadus.
Draudzes padome sirsnīgi aicina
locekļus, labvēļus un viesus piedalīties
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES 60 GADU
jubilejas svinībās svētdien,
2010. gada 5. decembrī
Dievkalpojums plkst. 11.00,
pēc dievkalpojuma svinības latviešu
namā; siltas pusdienas un apsveikumi
Lūgums iepriekš pieteikties jubilejas
pusdienām, zvanot vai rakstot
Tamārai Rūsei, tālr.: 949-443-2150,
e-pasts: trusis@cox.net
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Irma Grebzde
Aizdedziet sveces!
Aizdedziet sveces, kad darbos svētīta diena ir
ieslīdējusi pagātnē!
Aizdedziet sveces, kad esat apvaldījis savu
mēli ļaunā pusvārdā!
Aizdedziet sveces, kad rūgtumu norijis,
spējat apkampt savu brāli vai māsu!
Aizdedziet sveces, kad klausāties mūziku,
kuŗa viļņo jūsu dvēselē kā sidraba ezers
ar dzintara saules atspīdumu!
Aizdedziet tās,
kad jūsu iedomātā varenība sabrūk putekļos
un jūs redzat sevi sīku.
Aizdedziet sveces!
Aizdedziet savas dvēseles sveces, kad rokas
saliekas lūgšanā pateicībā par maizes
riecienu uz galda.
Aizdedziet sveces, kad skumjas jūs ietin,
jo bez skumjām jūs neprastu
novērtēt prieku.
Aizdedziet tās,
kad runājat ar savu sirdsapziņu.
Aizdedziet, aizdedziet sveces!

ZIEDOJUMI
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM
B. Mayer $125, L. Strungs $125
MĀSU DRAUDZĒM
Z. Lejiņš $50, M. Wolf $50
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
D. Kaņeps $480 (Sandiego draudzes honorārs +
Thrivent Choice noteikts ziedojums), A. & A. Ritmanis $72 (Ziedojums no bazārā pārdotajiem P. Džeim
-sona tvartiem) A. & C. Treide $100, V. & A. Vītols
$100
REMONTIEM
M. Caune $100, L. & M. Ratermanis $5000, B. Repecka $100, M. Wolf $2000
Lūdzam palīdzēt pabarot Neretas bērnus!
Ar $125 pietiek, lai mācību gada laikā vienam bērnam sagādātu siltas pusdienas.
Zvanniekiem šajā gadā saziedots $156.
Lūdzu neaizmirstiet iemest kādus centus vai dolarus
Zvanniekiem krājkasītē „rozā cūciņā” baznīcas
priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!

PATEICĪBA UN LŪGUMS
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.,
nosūtītt draudzes kasierei:
Tamāra Rūse
31 Laguna Woods Dr.
Laguna Niguel, CA 92677
Pateicībā, Draudzes padome
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Kristus – mūsu cerība!
ZIEMSVĒTKI – CERĪBAS SVĒTKI!
Meklējot inspirāciju, laiks paskrēja, pildot citus pienākumus. Nebija jau tā, ka nevēlējos šo Ziemsvētku
sveicienu sagatavot līdz oktōbŗa beigām, kā biju cerējusi, lai būtu izvēle, kad to ievietot draudzes ziņās. Nē,
cerība bija – un izbija. Vai arī jums tā kādreiz gadījies?
Rakstu 2. novembrī, kad ASV notiek vēlēšanas. Var
just pretošanos tiem, kuri tik daudz solījuši un tik reti
solīto pildījuši. Cerības vietā daudzi juta, ka piedzīvojuši vilšanos. Pirms mēneša Latvijā notika Saeimas vēlēšanas. Rezultāts daudziem likās cerīgs. Atkal šis
vārds: cerība!
Latvijā 23. oktōbrī notika „Cerības festivāls” bērniem. Rīgā pulcējās bērni no tuvienes un tālienes. Kāda
vecmāmiņa, uzņēmusies atbildību par savu astoņus gadu veco mazdēlu, devās nemaz tik vieglā ceļā no Rencēniem, lai bērniņš varētu piedzīvot prieku un to mirkli,
kad viņam rokās iedos grāmatiņu Jēzus tevi mīl! Viņa
pati turp vēlreiz dosies, jo novembrī Latvijas Bībeles
biedrība arī pieaugušiem rīko iespēju atjaunot cerību.
Atkal vārds un ilgas.
Cerēt jau var daudz. Svarīgi sev prasīt: ko tu ceri?
Kā tu pamato savu cerību? Apustulim Pāvilam atbilde
nebija tālu jāmeklē. Ar tām viņš dalās, kad raksturo
pašu Dieva Dēlu savā vēstulē Timotejam (1:1) un Kolosiešiem (1:25-27), kā arī savu dzīves uzdevumu:
„Pāvils, Kristus Jēzus apustulis, Dieva, mūsu glābēja, un Kristus Jēzus, mūsu cerības, uzdevumā… Par
Viņa Baznīcas kalpotāju es esmu kļuvis pēc Dieva uzdevuma, kas man ir uzticēts jūsu dēļ, lai jūsos piepildītos Dieva vārds – noslēpums, kas no laiku laikiem
audžu audzēs bijis apslēpts, bet tagad tapis atklāts
viņa svētajiem – ticīgajiem. Dievs ir gribējis, lai tie dara zināmu pagānu tautām, cik liela ir šā noslēpuma
godības bagātība. Šis noslēpums ir Kristus jūsos – dievišķās godības cerība.”
Immanuēls: Dievs ar ar mums un Kristus mūsos!
Dievišķās godības cerība, kas nekad mūs nepievils.
Pasaulē, kur tik daudzi zaudējuši cerību gaišākai
nākotnei, katru gadu no jauna Kristus bērniņš nāk, aicina un grib mums dāvināt ne tikai iespēju mīlestībā dalīties ar dāvanām, ne tikai priecīgi gavilēt un dziedāt kopā ar visu draudzi, bet arī sevī atjaunot cerību.
Dzejniece Valda Mora rakstīja:
„Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas.
Šī nakts spēj šaubās cerību tev iedot;
Šī nakts liek aizmirst visas, visas bēdas,
Un māca tevi mīļot, visu piedot.”

Kādā Rīgas grāmatu
veikalā nopirku apsveikuma kartīti ar Kristus
silītes attēlu un nezināma
autora vārdiem: „Katram
no mums ir savs tuksnesis, pa kuŗu ceļot.
Zvaigzne, ko atklāt. Un
kāda būtne mūsos pašos,
ko atdzīvināt.”
Vai tā būtne varētu
būt pats Kristus? Šis
noslēpums: Kristus jūsos
– dievišķās godības cerība? Kuŗa tuvumā dvēsele atraisās no zemes smaguma un priekā augšup
paceļas?
Kristus lai jūs pavada
Adventa laikā līdz klusam Svētvakaram un
Ziemsvētku dienai. Dievs lai Kristus bērna dzimšanas
svētkos atjauno cerību gaišākām dienām ne tik jums
katram, bet visiem mūsu draudzēs, Latvijā, pasaules
tuvās un tālās zemēs. Kamēr tik daudziem trūkst cerības, kamēr viņi dzīvo izmisumā, bēdas, sāpēs un nabadzībā, mēs vēl neesam veikuši savu uzdevumu. Vēl
jāsludina, ka Dieva žēlastībā, lūgšanas spēkā, kopējā
darbā, pateicībā par uzdevumu un citam pret citu, svētku īstā priekā, mīlestības un piedošanas garā ir atrodama cerība Jēzū Kristū! Lai šogad Ziemsvētki jums katram, jūsu ģimenēm un draudzēm būtu priecīgi, patiesi
cerības svētki!
Kristus mīlestībā, prāv. Lauma Zušēvica
*Kartīti izdevis AMNIS; Esteres Rožkalnes dizains

Pieteikumus puķu novietošanai
uz altāŗa pieņem
Biruta Šulca; viņai var zvanīt,
tālr.: 626-443-8464,
vai rakstīt: birschultz@att.net
Dievnamā pie ieejas ir kalendārs, kuŗā var pierakstīties;
lūgums uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam pirms dievkalpojuma, ja puķes novietotas
kāda piemiņai vai jubilejā, par
ko vēlams paziņot.
29

RUDENS BAZĀRA LAIMESTU SARAKSTS
Brīvības pieminekļa fotografija – Ivars Mičulis
Salokāms sēdeklītis – Valdis Pavlovskis
Grāmata „Valsts Mākslas mūzejs” – Lūcija Zirne
Groziņš ar tekilas pudeli un glāzēm – Daina Ābele
Lina galdauts – S. Krūze
Vīna pudele – Jānis Mālmanis
Grozs ar vīnu – Ariāne Vītola
Ventūras mākslinieka darināta vāze – Ariāna Tetere
Trader Joe’s $25 dāvankarte – Dzintra Janava
Losandželosas vīru koŗa tvarts un Norbertellen galerijas krekliņš – Irēna Gnerlicha
Liepājas mākslinieka Imanta Zālīša kokgriezums –
Anna Ābele
Vīna pudele – Silvija Millere
Grāmata „Trimdas latviešu sporta vēsture 1945-1995” –
Aivars Jerumanis
Grozs ar Staples veikala produktiem –Jānis Lācis
Barnes & Noble $25 dāvankarte – Rita Ābele
Ķeramikas šķīvis – Andris Teteris
Attēla ietvars – Biruta Schultz
Cal King palagu komplekts – Ruta Ratermane
V. Ķeŗa no Sibirijas atvesta vīna pudele –
Maruta Ratermane
Galdauts un salvetes – V. & P. Simsons
Latvisks spilvens – Ariāne Vītola
Vannas/dušas komplekts ar dvieļiem – Ariāna Tetere
Vīna pudele – Roberts Ābele
Vāze – Dāvis Berkolds
Cross spalva – Edvīns Rūsis
Klēpja rakstāmgaldiņš – Andrejs Linde
Losandželosas vīru koŗa tvarts un Norbertellen galerijas krekliņš – Ariāne Vītola
Vīna pudele un piknika komplekts– Aija Paegle
Auksto dzērienu krūze un Starbuck’s $10 dāvankarte –
J. Lejnieks
Lina galdauts – Gerhard Roth
Grozs ar vīna pudeli, glāzem un svecēm – Edvīns Rūsis
Christmas by the Amber Sea tvarts un Norbertellen galerijas krekliņš – Pete Kemp
Attēla ietvars – Daina Birnbauma
Krūzītes un Starbuck’s $35 dāvankarte – Imants Leitis
Galdauts – Alise O’Callaghan
Latviska sedziņa – Kristīne Verga
Balts galdauts un salvetes no Vācijas – T. & M. Paegle
AMC $25 dāvankarte un saldumi – Ilga Jankovska
Līgas Blauas grāmata „Džemma Skulme. Nospiedumi”
– Daina Ābele
Rokas pulkstenis – B. Schultz
Delftware koka griežamais dēlis – Māra McPartland
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Grozs ar manikīra piederumiem – S. Krūze
Viktora Baštika tvarts un Norbertellen galerijas krekliņš – V. & P. Simsons
Ziemsvētku groziņš ar vīna pudeli – Velta Purmale
Filmas „Mazie laupītāji” tvarts – Maija Volfa
Salokāms sēdeklītis – Vilis Zaķis
Grozs ar virtuves labumiem – Anita Werbelow
BBQ piederumi – Silvija Millere
Olive Garden restorāna $30 dāvankarte – Anna Tetere
Bļodiņas – Ilze Mateus
Auksto dzērienu krūze un Starbuck’s $10 dāvankarte –
Ilze Nagaine
World Market $25 dāvankarte – Karolīne Linde
Salātu bļoda un virtuves rīki – Juliāns Sondors
Filmas Soviet Story tvarts – Judi Sims
Grozs ar vīnu – Arnis Tūbelis
Ansambļa „Sliekšņi un Griesti” tvarts un Pegijas Taubes pīrāgi – Mirdza Lasmane
Vīna pudele – Sanita Šūmane
Krāsainu akmentiņu rotas – Kate Riekstiņa
Groziņš un krizantēma – Vilis Zaķis
Tējas krūzes – Tamāra Rūse
Piecu tenoru tvarts – Rita Daņilova
Fotografija ietvarā un rozes – Edvīns Rūsis
Piknika grozs – Rita Daņilova
Tuskanijas skats ietvarā – Kendal Coopman
Brīvības pieminekļa fotografija ietvarā –
Biruta Repecka
Vecmodīgs koferis – Edvīns Rūsis
Grozs ar virtuves rīkiem un krizantēma –
Anda Andersone
Paula Džeimsona tvarts – Pegija Taube
Paula Džeimsona tvarts – Helēna Hofmane
Paula Džeimsona tvarts – Mirdza Lasmane
$50 – Jānis Lejnieks
$75 – Pete Kemp
$100 – Ariāne Vītola
Draudzes dāmu komiteja pateicas visiem ziedotājiem. Liels paldies ansambļa EJAM dalībniekiem –
Edvīnam Rūsim, Jūlijai Plostniecei, Artūram Rūsim,
Mārai Zommerei un latviešu skolas bērniem par jauko
dziedāšanu.
Paēduši, padzēruši pateicamies Dieviņam...

Mūsu bagātība ir nevis tas, kas mums pieder,
bet gan tas, par ko priecājamies.
Epikūrs

Ziemsvētku laiks
Draudzes vadība vēlas, lai ikviens izjustu
Kristus bērna piedzimšanas prieka vēsti.
Draudzes dāmu komiteja sagatavos sainīšus, lai tie, kuŗi fiziski nespēj ierasties dievkalpojumos, saņemtu kādu Ziemsvētku dāvanu un piedzīvotu priekpilnu brīdi.
Draudzes mācītājs aicina viņam paziņot,
kam nāktu par svētību apciemojums, kuŗa
laikā varētu dalīties pārrunās un padziedāt Ziemsvētku dziesmas. Prāvesta D. Kaņepa tālr.: 310-318-9327; kabatas: 310-6219572; e-pasts: davis_kaneps@verizon.net
Fricis Bārda

Mans Dievs
Es ilgi meklēju un minēju,
kur esi tu? kur esi paslēpies,
mans Dievs?
Bet nu vēl ilgāk meklēju es jau,
mans Dievs, kur tevis nav?
Kurp skats mans slīd, kurp acis paveŗu –
es visur, visur tevi ieraugu.
Ar lietu tu uz zemi krīti,
ar zvaignēm tumšā naktī spīdi.
Tu dīgsti zaļā velēnā,
tu smejies brūnā pumpurā.
Ar tārpu ābeles zargalā
tu šūpojies zaļajā paēnā.
Pa pļavu lido tu ar balto taurenīti.
No sūnas izlieni ar sārto bērzlapīti.
Kur vagas galā cīrulīts
sēd ligzdiņā mīkstā – tu sēdi tanī līdz.
Pa tumšajiem rugājiem rudenī
tu eji pelēkā mētelī
un raudi par nīkstošiem asniņiem
un velēnu gultiņas sasildi tiem.
Tu bēdu ļaudīm pēd'jo sveci dzēsi,
tu laimes bērniem ziedu klēpjus nesi.
Tev vienā rokā nakts un iznīcība,
bet otrā – visa zvaigžņu bezgalība.
Un velti meklēju es ilgi jau,
kur tevis nav? kur tevis nav?
līdz atzinu:
nav lietas, kuŗā tevis nebūtu!
Tik tie vēl tevi meklēt var, mans Dievs,
kas domā vēl: tu esi paslēpies!

DZIMŠANAS DIENU
ATCERES JANVĀRĪ
3. Sandra Grīnberga, Liene Linde,
Māra McPartland
5. Andris Boršteins
6. Velta Purmale, Ludmilla Raistere
12. Zigurds Teteris
13. Rūdolfs Hofmanis
14. Claire McAuliffe
15. Aija Avota
16. Pēteris Simsons
20. Kristīne Šulca, Aivars Vallis
21. Anna Ābele, Guntis Kuškēvics
23. Anda Druva
26. Jānis Dambītis
28. Paulis Zemjānis
29. Monika Freimane
31. Ērika Krieva
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes mācītājs prāv. Dāvis Kaņeps un
Draudzes padome

SANDIEGO LATV. EV. LUT. DRAUDZE
Grace Lutheran Church 3993 Park
Boulevard, San Diego, CA 92116
Mācītājs Dāvis Kaņeps
tālr.: 310-621-9572
davis_kaneps@verizon.net

Dr. priekšnieks Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road,
San Diego, CA 92123
Tālr: 858-598-5451; e-pasts: janis@legzdins.com
18. decembrī plkst. 12.00 Ziemsvētku dievkalpojums;
pēc dievkalpojuma kafijas galds
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
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704
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Skaitlis aiz adresāta vārda un uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai samaksāta biedru nauda vai maksāts
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu.
B nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; A nozīmē «IB abonents»;
S nozīmē «students»; P nozīmē «paraugeksemplārs».

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM
Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.
Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu par 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:_________________________________________________

Čekus lūdzam izrakstīt: 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; Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com
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

