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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
11. septembrī plkst. 10.00 latviešu nama sakopšanas talka jaunajam mācību gadam;  

aicināti arī tie, kuŗi skolā nemācas! 
18. septembrī plkst. 9.00 mācību sākums Losandželosas latviešu skolā 

17. septembrī 11. Saeimas vēlēšanas latviešu namā 
9. oktōbrī plkst. 4.00 Losandželosas latviešu nama 38. gada svētki „Kauboji un indiāņi” 

Latvijas Republikas goda konsulāta atklāšana Dienvidkalifornijā;  
no kr:  Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, ministru prezidents Valdis Dombrovskis,  

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis, Tīna Buņķe 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS ir 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums 

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

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

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redak-
torei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Infor-
mācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž 
tikai rakstu rakstītāju viedokli, kas var arī nesaskanēt ar 
izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā. 

DKLB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. 
Biedru nauda ir $25 gadā; ja biedrībā iestājas vīrs un sieva – 
par abiem $40 gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri, 
Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $35 gadā. DKLB 
biedra nauda vai maksa par abonementu  jānosūta biedrības 
kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
Čeki rakstāmi uz:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA vārda. 

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu 
reizi ir: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi 
$10, uzņēmējdarbības karti – $6. 
**************************************************** 
Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers 
Pils laukumā 3, Rīga LV  http://www.president.lv 

 

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

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

 

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

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

BAFL: http://www.bafl.com  
 

Daugavas Vanagi (ASV):  www.daugavasvanagi.org 
 

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

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; el. pasts: ivars11@aol.com 
Biedrības priekšnieka vietniece: Sandra Gulbe-Puķēna 
Tālr.: 310-945-6632; e-pasts: sandra.gulbe@yahoo.com 
 

DK LB valdes locekļi:   
Jānis Daugavietis, Francis Dižgalvis, Rūdolfs Hofmanis 
(biedrzinis), Tamāra Kalniņa (kasiere), Valdis Ķeris, 
Imants Leitis, Nora Mičule,  Astra Moora (sekretāre),  
Jānis Rutmanis, Tālivaldis Paegle, Valdis Pavlovskis,  Pē-
teris Staško, Dace Taube (biedrības pārstāve latviešu 
nama valdē), Jānis Taube, Pegija Taube, Vilis Zaķis 
 

Revīzijas komisija: Inguna Galviņa, Helēna Hofmane, 
Maija Paegle.   

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā trešdi-
enā Losandželosas latviešu namā 

LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI 
 

Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba biedru 
naudu par 2011. gadu ......………………. $50.00 
 
Nosūtu ziedojumu nama uzturēšanai       $..........  

                    Kopā: $..........  

Uzvārds, vārds, adrese: 

____________________________________________ 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

Tālr.:______________________________________ 

El. pasts: ___________________________________ 

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

Dienvidkalifornijas latviešu  
biedrības valdes paziņojums  

Turpmāk ziņas par Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības un nama sarīkojumiem reizēm tiks nosūtī-
tas arī elektroniski. Tos, kuŗi vēlas saņemt ziņas par  
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības un nama sarī-
kojumiem, lūdzam  paziņot savu 
e-pasta adresi:  dklbiedriba@yahoo.com 
Nama ziņām: la_nams@yahoo.com 

IB metiens – 360 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 
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Šī gada 17. jūliju var uzskatīt par sevišķu dienu – līdz 
šim mūsu namā vēl nekad nebija  viesojušies vienlaikus  
tik daudz  Latvijas valdības pārstāvju.  Dienu iepriekš 
slepenpolicisti ar suņiem izstaigāja namu, visu pārbaudī-
ja, un nākamā rītā atkal agri  bija klāt un viesus rūpīgi 
apsargāja.   

Latvijas ministru prezidents Valdis Dombrovskis  ar 
pavadoņiem – Ārlietu ministrijas valsts sekretāru Andri 
Teikmani, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra viet-
nieku Gati Ābeli, Latvijas investīciju  un attīstības aģen-
tūras direktoru  Andri Ozolu, ārlietu padomnieci Solvei-
gu Silkalni, juridisko padomnieci Sandru Bukāni, preses 
sekretāru Mārtiņu Panki, Latvijas vēstniecības ASV dar-
biniekiem – vēstnieku Andreju Pildegoviču, pirmo sek-
retāru Edgaru Trumkalnu, ekonomisko jautājumu pa-
domnieku Rūdolfu Brēmani, kā arī apmēram 40 Latvijas 
uzņēmēju delegācija no 13. līdz 22. jūlijam bija darba 
vizītē vairākās ASV pilsētās. Vizītes mērķis –  veicināt 
polītisko dialogu un Latvijas un ASV uzņēmumu sadar-
bību.  Pie mums viņi ieradās no Sanfrancisko, pirms tam 
bijuši  Brazīlijā.  

Uzņēmēju delegācija – ASV Tirdzniecības palātas 
Latvijā  prezidents Ivars Slokenbergs;  Latvijas-Ameri-
kas biznesa asociācijas Silīcija ielejā pārstāvji Antra 
Trukšāne un Uģis Bērtulsons;  
informācijas technoloģiju un 
elektronikas nozares speciālis-
ti no  SIA MolPort, Exigen 
Capital, MICROSOFT LATVI-
A SIA, Tilde SIA, RIX Tec-
hnologies SIA, Digitālās eko-
nomikas attīstības centra SIA, 
iSoft Solutions SIA, Anazana 
SIA, Datorzinību centra AS, e
-Tag SIA, Elva Baltic Ltd.;  
enerģētikas nozares pārstāvji 
no Getliņi ECO SIA, HYGEN 
SIA, Baltic Wind Park SIA, 
Siltumelektroprojekts AS;  
transporta un loģistikas noza-
res pārstāvji no Ventspils 
Brīvostas pārvaldes, Astra Lo-
gistic SIA; metallapstrādes un 
mašīnbūves nozares darbinieki 
no Jelgavas Mašīnbūves rūp-
nīcas AS; celtniecības pārstāvji  
no Ostas celtnieks SIA, kinoin-
dustrijas nozares pārstāvji 
Kristaps Pētersons no  Oobe-

lisk SIA, un Jānis Vingris no Kaupo Filma SIA, izglītī-
bas nozares pārstāvis – Rīgas Techniskās universitātes 
rektors prof. Leonīds Ribickis; tūrisma nozares pārstāve 
Baiba Kociņa no YOUR RUN SIA; juridisko pakalpoju-
mu nozares  pārstāve Vita Liberte no  zvērinātu advokā-
tu biroja BDO Zelmenis&Liberte; mākslas nozares pār-
stāvis Norberts Sarmulis no „Klasiskās mākslas galeri-
jas” u. c.  

Viesiem ierodoties, viņus apsveica DK latviešu bied-
rības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, uzrunā pieminēja 
dziļo krizi Latvijā,  nepieciešamību to pārvarēt, nolasīja 
ministru prezidenta Valža Dombrovska biografiju un 
aicināja ministru prezidentu pie runātāju pults. V. Dom-
brovskis teica, ka Latvijas un ASV sakari kļūst arvien 
ciešāki, Latvijas uzņēmēji ir ieinteresēti sadarboties un 
arī Amerikai daudzās nozarēs spēj dot  ievērojumu ie-
guldījumu. Dienvidkalifornijā viņi cer nodibināt jaunus 
sakarus un varbūt varēs vienoties par abpusējiem izdevī-
giem darījumiem.  

Latvijas viesi mūsu namā varēja uzturēties tikai stun-
du un piecpadsmit minūtes, DK Latviešu biedrības 
priekšnieka vietniece Sandra Gulbe Puķēna  bija lūgusi 
jautājumus  ministru prezidentam  iesūtīt iepriekš rakst-
veidā, un visus nemaz nepaspēja nolasīt. Losandželosas 

Latvijas valdības pārstāvju un uzņēmēju viesošanās latviešu namā  

Foto: Aivars Jerumanis 
Latvijas ministra prezidents Losandželosas latviešu namā; no kreisās: DK 

Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins, ministru prezi-
dents Valdis Dombrovskis, DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis,   

ilggadējs bij. Losandželosas latviešu nama pārvaldes priekšnieks Jānis Taube 
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latvieši galvenokārt vēlējās uzzināt, kad pieņems likumu 
par dubultpavalstniecību, kāpēc Latvijā tik grūti samek-
lēt 100 godprātīgu cilvēku, pēc kādiem kritējiem izvēlas 
goda konsulu.  

Tālie ciemiņi varbūt būtu gri-
bējuši uzzināt ko vairāk par 
Dienvidkalifornijas latviešiem, 
taču pietrūka laika.  

Ministru prezidents latviešu 
biedrībai  uzdāvināja grāmatu 
„Kā Latvija pārvarēja finanču 
krīzi” (How Latvia Came thro-
ugh the Financial Crisis”), ko 
sarakstījis kopā ar zviedru eko-
nomistu Anderu Aslundu.   

Dr. Andris Ritmanis uzslavē-
ja  ministru prezidentu par līdz 
šim paveikto, viņa darbaspējas, 
prasmi iemantot  cilvēku uzticību, un novēlēja tikpat la-
bas sekmes turpmāk.  

 Latvijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs pateicās 
iepriekšējiem goda konsuliem Dienvidkalifornijā – 
Aivaram Jerumanim un Alfrēdam Raisteram par ilgga-
dēju teicamu darbu. Viņš iepazīstināja ar jauno Latvijas 
goda konsulu Dienvidkalifornijā – ārstu Juri Buņķi. 

No latviešu nama ciemiņi devās uz  1969. gadā dibi-
nāto Modes dizaina institūtu (Fashion Institute of Design 
& Merchandising), kur bija klāti pusdienu galdi, ciemi-
ņus apkalpoja viesmīļi, cienāja ar šampanieti, katrs da-
būja dāvanu. Pēc pusdienām viņi apskatīja institūta mū-
zeju. Institūtā strādā  Kristīne Upesleja, šīs vizītes ierosi-
nātāja un sekmētāja. Šogad aprīlī viņa Latvijas Mākslas 
akadēmijā lasīja lekcijas, iepazinās ar ministru preziden-
ta padomdevējiem un aicināja atbraukt uz ASV. Modes 
dizaina insititūta viceprezidente  Barbara Bandija 
(Bundy) uzrunā atzinīgi novērtēja Kristīnes Upeslejas 
nopelnus un nozīmīgo darbu šajā mācību iestādē.  Foto-
grafēšana  vizītes laikā institūtā bijusi ļoti ierobežota. 

Viesus aizveda  uz Rodeo ielu Beverlihilos  un vi-
ņiem bija iespēja ienirt Klusajā ōkeānā Santamonikā pie 
dzīvības glābēju stacijas, kur savā laikā filmēja Bay 
Watch. 

Ministru prezidents tikās  arī  ar Orandžkauntijas 
(Orange County) polītiķiem – ASV Kongresa Tautas 
pārstāvju palātas Kalifornijas 40. distrikta deputātu Ed-
vardu Roisu (Edward Royce, R-Fullerton) un Kaliforni-
jas pavalsts senāta locekli  Mimi Valteri (Mimi Walters, 
R-Laguna Hills).  

Pēc jaunā Latvijas goda konsulāta atklāšanas Latvijas 
delegāti viesojās Orandžkauntijas Rančosantamargaritas 
(Rancho Santa Margarita) pilsētas valdes namā, kur vie-

sus apsveica pilsētas galva Antonijs Bīls (Anthony Be-
all). Viņš pasludināja, ka 2011. gada 17. jūlijs ir  Latvi-
jas Republikas diena un pasniedza V. Dombrovskim pil-
sētas atslēgu. Latvijas ministru prezidents arī Antonijam 
Bīlam uzdāvināja savu grāmatu.  

Antonijs Bīls uzsvēra, ka Orandžkauntija  ir ekono-
miski spēcīga, te  iespējams satikt visu iespējamo uzņē-
mējdarbības veidu industrijas vadītājus. V. Dambrovskis 
teica, ka ASV un Latvijai jau ir stratēģiski polītiski saka-
ri un svarīgi attīstīt arī ekonomiskus sakarus. Uzņēmēji 
no Latvijas vēlas tos nodibināt  un atrast iespējas sadar-
boties ar kompanijām ne tikai Dienvidkalifornijā, bet  
visās ASV pavalstīs.  

„Mēs ceram, ka arvien vairāk Latvijas un ASV  kom-
paniju sadarbosies un Latvijai būs vairāk jaunu ieguldī-
jumu,” teica V. Dombrovskis. 

No Losandželosas Latvijas valdības pārstāvji un uz-
ņēmēji devās uz Teksasu un Ņujorku. 

Ņujorkā V. Dombrovskis lielo banku JP Morgan 
Chase un Deutsche Bank, privātu ieguldījumu fondu, 
polītisko pētījumu institūtu, financiālās preses pārstāv-
jiem  u. c. izskaidroja Latvijas financiālās krīzes iemes-
lus un pastāstīja par panākumiem, pārvarot  nelabvēlīgo 
ekonomisko stāvokli. 

Pateicība 
DK latviešu biedrības valde pateicas Jāņa Dauga-

vieša ģimenei par 300 dolaru ziedojumu izdevumu 
segšanai par zāles īri, Latvijas valsts ministru prezi-
dentam Valdim Dombrovskim ar pavadoņiem un uz-
ņēmējiem viesojoties latviešu namā.  

Sirsnīgs paldies Annai Flinnai par atsūtīto kafiju 
un Tamārai Kalniņai par pīrāgu un ābolmaizīšu cep-
šanu, Sandrai Gulbei-Puķēnai, Birutai Šulcai, Omu-
lai Pencei un Norai Mičulei par sagādātajām uzko-
dām viesu pacienāšanai.                                               
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Jauna Latvijas Republikas goda konsulāta atklāšana Dienvidkalifornijā 
Par Latvijas goda konsulu Dienvidkalifornijā iecelts 

dr. Juris Buņķis, un goda konsulātu Orandžkauntijas 
Rančosantamargaritas pilsētā 30212 Tomas,  # 275, kur 
atrodas dr. Juŗa Buņķa privātprakse,  atklāja 17. jūlijā. 
Atklāšanas svinīgajā ceremonijā piedalījās Latvijas mi-
nistru prezidents Valdis Dombrovskis, Rančosantamar-
garitas pilsētas galva Antonijs  Bīls (Anthony Beall), 
ASV Kongresa Tautas pārstāvju palātas deputāts  Ed-
vards  Roiss (Ed Royce), dr. J. Buņķa kollēgas, draugi, 
radi, paziņas, Dienvidkalifornijas  latviešu organizāciju 
pārstāvji. Ministru prezidents Jurim Buņķim pasniedza 
oficiālo goda konsula identifikācijas apliecību. Savukārt 
dr. J. Buņķis ministru prezidentam  uzdāvināja Apelsīnu 
pagasta kompanijas Oakley saulesbrilles un grāmatu par 
motociklu ražotāju Arlenu Nesu (Arlen Ness), kas arī 
bija viesu vidū. 

Juris Buņķis  pastāstīja, ka dzimis Vācijas pilsētā Lī-
bekā, kur atradās latviešu bēgļu nometne. Viņa ģimene 
1951. gadā izceļoja uz Kanadu un apmetās uz dzīvi rak-
tuvju pilsētā Manituvadžā (Manitouwadge) Ontario ap-
gabalā, apmēram 700 jūdžu  no Toronto.  Tēvs strādāja 
raktuvēs, citu latviešu, nemaz nerunājot par latviešu sko-
lu, tuvumā nebija, latviešu valodu vecāki bērniem iemā-
cīja mājās.   

Juris   Buņķis 1974. gadā  absolvēja Toronto universi-
tātes Medicīnas skolu. Gan mācoties vidusskolā, gan 
universitātē viņš vasaras brīvlaikā  atgriezās pie vecā-
kiem un strādāja vara un cinka raktuvēs, tātad ir rūdījies 
grūtībās. Chirurģijas praktikanta gadi  aizvadīti Ņujorkā 
Kolumbijas universitātes  Mary Imogene Bassett Hospi-
tal, savukārt plastiskā chirurģijā  viņš praktizējās Bosto-
nā  Harvarda universitātes Beth Israel Hospital.  J. Buņ-
ķis bijis mācībspēks Sanfrancisko universitātē,  bet kopš 
1984. gada viņam ir privātprakse.  

Uz Dienvidkaliforniju J. Buņķis pārcēlās 2002. gadā. 
Dr. J. Buņķim ir vairāk nekā 40 zinātnisko publikāciju, 
viņa raksti ievietoti  plastiskās chirurģijas mācībgrāma-
tās. Viņš ir dažādu pasaules un Amerikas chirurgu un 
kosmētisko  chirurgu organizāciju biedrs, arī Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības biedrs.  

Dr. J. Buņķis  ziedojis savu laiku, Centrālamerikā  
operējot  nabadzīgus, slimus bērnus.  Par brīvprātīgo 
darbu J. Buņķi bruņinieku brālība Cavalieri Di San Mar-
co Venēcijā, Italijā, 1995. gadā iecēla bruņinieku kārtā. 
Par nesavtīgu filantropisku darbu J. Buņķis  2000. gadā 
apbalvots ar godalgu Angel Wings un 2006. gadā ar 
Amerikas skautu  Man of Character Award.  Dr. J. Buņ-
ķis 2001. gadā palīdzēja producēt filmu F-stops, kas fil-
mu festivālā Hjūstonā ieguva sudraba medaļu.  

Vecāki un dzīvesbiedre Tīna atbalstīja Juŗa Buņķa 
lēmumu kļūt par goda konsulu. Martā Tīna Buņķe pava-
dīja vīru ceļojumā uz Latviju. Kamēr viņš divas dienas  
uzturējās Ārlietu ministrijā, Tīna apskatīja pilsētu.  Pie 
dr. J. Buņķa divas reizes praksē bija Latvijas mikrochi-
rurģe Nonna Tomiševa, un Rīgā kopā ar viņu un Stradi-
ņa universitātes profesoru Andreju  Skaģeri J. Buņķis 
piedalījās sejas atjaunošanas un abdominoplastikas  ope-
rācijā.   

Apbrīnojama ir  dr. J. Buņķa daudzpusība  – viņš pats 
vada savu lidmašinu, nesen ieguva šerifa licenci, rēgulā-
ri brauc uz  motociklistu saietiem  Sturgis pilsētā Dien-
viddakotā. Viņš piedalījās arī  71. motociklistu saietā, 
kas notika šogadn no 8. līdz 14. augustam. Nav šaubu, 
ka tajā bieži tika pieminēts Latvijas vārds.  

Konsulāta atklāšanas viesi Dr. Juŗa Buņķa privātprak-

Līdzšinējam goda konsulam Alfrēdam Raisteram 
jaunajam goda konsulam dr. Jurim Buņķim ir viens 

otrs vērtīgs ieteikums  

Goda konsula dr. J.  Buņķa akreditācijas apliecības 
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ses telpās tika cienāti ar vīnu pēc izvēles un uzkodām.  
Pieņemšana Coto de Caza golfa klubā piedāvāja smalkas 
vakariņas un dzērienus.  Pie ieejas golfa klubā godasar-
dzē stāvēja skautu špalera ar ASV karogiem.  Dr. Juris 
Buņķis cer sagādāt Latvijai vairākus izdevīgus ieguldīju-
mus, tā būs arī dāvana vecākiem, kuŗi izaudzināja viņu 
par latvieti. 

Par Latvijas goda konsulāta atklāšanu bija ziņojumi 
laikrakstā The Orange County Register. 

Coto de Caza golfa klubā ikviens neformālā gaisotnē 
varēja parunāt ar viesiem no Latvijas.  

Jānis Daugavietis lūdza ministru prezidentu Valdi 
Dombrovski parakstīt senu Ulmaņa laika plakātu. Jānis  
ir pārliecināts, ka uz tā lasāmo  aicinājumu derētu ievē-
rot ikvienam uzņēmīgam cilvēkam, tad visas krizes drīz 
vien izdosies pārvarēt. Šim plakātam ir interesanta vēs-
ture. Daugaviešu ģimenē padomju laikos šis un citi 
pirmās neatkarīgās Latvijas Ulmaņa laiku polītiskie lo-
zungi glabājās labi paslēpti. Nesen Jānis Daugavietis 
lūdza savu brāli Gati viņam vairākus no tiem atsūtīt. Jā-
nis tos  ielogos, jo tie ir vērtīga vēstures liecība. Ministru 
prezidents Valdis Dombrovskis saņems ielogotu paša 
parakstīto plakāta kōpiju, to nogādāt viņam apsolījis Lat-
vijas vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs.  

Izrādās, J. Daugavietis un V. Dombrovskis ir skolas-
biedri, abi mācījušies 58. vidusskolā.  

DK  Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks  
Teodors Lilienšteins  teica  apsveikuma runu un  

pasniedza goda konsulam rožu pušķi  

Pauls Berkolds  nodziedāja Bruno Skultes dziesmu 
 „Dainu zeme” un, labu veiksmi vēlot, visi latvieši  

kopā „Pūt, vējiņi!”  

Tagad pie dr. Juŗa Buņķa privātprakses durvīm ir  
piestiprināta plāksne, uz kuŗas rakstīts, ka tepat atrodas 
Latvijas Republikas goda konsulāts, un ikviens apmeklē-
tājs uzzinās, kur atrodas Latvija.  

Skautu godasardze pie Coto de Caza golfa kluba 
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Pavisam nesen, 2010. ga-
da 2. oktōbrī balsojām par 
10. Saeimas deputātiem, un 
todien namā bija tik omulīga 
gaisotne,  ka ne viens vien 
teica – vēlēšanas jārīko bie-
žāk! Lai gan teikts pa jokam, 
šis novēlējums piepildījās, 
tikai šoreiz bija jābalso par 
vai pret mūsu ievēlētās Saei-
mas atlaišanu.  

Pati pirmā balsotāja atkal 
bija Tamāra Kalniņa, viņa 
atbrauca no Ventūras  jau 
pirms pulksten septiņiem. Balsot varēja līdz pulksten 
desmitiem vakarā. Valdis Ķeris pavadīja ikvienu balso-
tāju uz nama zāli, kur bija iekārtotas divas kabīnes ar 
galdu un krēslu, lai balsotājs var mierīgi apsēsties un 
balsošanas lapiņā ievilkt krustiņu.   

Pavisam balsojuši 84 Latvijas pavalstnieki; pārbaudot 
vēlēšanu biļetenus, izrādījās, ka 77 balsojuši par, četri – 
pret Saeimas atlaišanu. Jau rīta pusē bija zināms rezul-
tāts Latvijā,  94%  balsoja par Saeimas atlaišanu. Drīz 
balsosim atkal – 17. septembrī ir ārkārtas Saeimas vēlē-
šanas. Ievēlētie deputāti strādās tikai trīs gadus, tātad 
vēlēšanas tiešām notiks biežāk! 

Balsošana latviešu namā par vai pret Saeimas atlaišanu 

Losandželosas vēlēšanu iecirkņa darbinieki (no la-
bās): Sandra Gulbe-Puķēna, Dziesma Tetere, Valdis 
Ķeris, Ivars Mičulis, ciemiņš no Kanadas, Ivara Mi-
čuļa mazdēls Ēriks Dzintars 

ASV parāds Oto Godfreja  
grafiskā attēlojumā 

Agrākais ASV prezidents Bills Klintons reiz teica, ka 
Amerikas parādu summu varētu uzskatāmi attēlot,  nau-
das zīmes sakraujot  kaudzē, kas sniegotos 267 jūdžu 
augstumā.  

Patlaban ASV parāds sasniedzis 14,3 triljonus dolaru, 
un visiem zināms, ka ASV valdības pārstāvji izmisumā 
lauza galvu, ko darīt. Mūsu kopienas loceklis, dator-
grafiķis  Oto Godfrejs (Godfrey) savā mājaslapā 
WTFnoway.com vairākos attēlos parāda, cik liela ir  
ASV parāda summa – ar 100 dolaru zīmēm varētu no-
klāt divus futbollaukumus un, sakraujot kaudzē, tā pārs-
niegtu Brīvības statuju un citas augstākās ēkas Ņujorkā.  
Oto Godfreja  datorgrafikas darbus   26. jūlijā  raidījumā 
„Panorāma”  parādīja Latvijas televīzijas skatītājiem. 
Tie piesaistījuši arī ASV televīzijas kompanijas CNN 
darbinieku uzmanību. Oto mūs nomierināja, 
ka Latvijas parāds, paldies Dievam, nav tik 
liels; sakraujot latus kaudzē, tie Brīvības 
pieminekli nepārsniegtu. 

Nauda ir vara, to nicina tikai tad, 
kad tā pieder citam. 
Nauda runā valodā, ko saprot visā 
pasaulē. 
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Ķeris, Imants Leitis, Ivars Mičulis, Kārlis Millers, Uģis 
Puķīte, Aldis Rauda, Pēteris Staško, Jānis Taube jaun-
ākais, Zigurds Teteris, Kirks Viljams (Kirk Williams). 
Koncertā piedalījās 18 dziedātāji. Valdis Puķītis un Uģis 
Puķītis bija aizbraukuši uz Gaŗezeru, kur notika kāda 
korporāciju locekļu  sanāksme; Jānis Rutmanis devies uz 
Latviju un atgriežoties varbūt atvedīs kādu jaunu savu 
filmu; Zigurda Teteŗa meitai  tieši tajā nedēļas nogalē 
bija skolas izlaidums; Mārtiņš Andersons aizņemts darba 
uzdevumos. Koristu sarakstā patlaban nav Dāvja Reina 
vārda, taču cerēsim, ka rudenī Dāvis būs izveseļojies un 
atkal varēs dziedāt kopā ar citiem. 

Aldis Rauda nesen pārcēlās uz dzīvi Čikāgā, bet kon-
certa dienā viņš ar Viju un Vasaru bija klāt! Turklāt īsi 
pirms tam viņš  pāris dienu pavadīja slimnīcā,  taču pa-
centās visas kaites uzveikt, stāvēja uz podestiem un 
dziedāja, kaut arī mazlietiņ pabāls! Vīri mēļoja, ka Aldis 
saslimis sirdsēstu dēļ, ka vairs nedziedās šejienes korī. 
Koncertu noklausīties  ieradās Vijas Vīksnes māmiņa 
Maiga Pūtele no Kalamazū un no Čikāgas vectēvs Jānis 
Mežmalis. Viņam atļāva izvēlēties, kuŗu dziesmu kon-
certa beigās atkārtot, un viņš izvēlējās zviedru kompo-
nista Folkes Rabes dziesmu bez vārdiem, tikai ar ska-
ņām – „Rondo”.  Koristiem notis gādā Matīss Kārkliņš, 
un nudien, gribētos redzēt „Rondo” notis!  

Tagad, kad koŗa pārstāvis Aldis Rauda dzīvos Čikā-
gā, noteikti taču notiks  mūsu un Čikāgas vīru koŗu tuvi-
nāšanās. Koŗa prezidents  un augumā dižākais dziedonis 
Valdis Ķeris, tagad jau jāteic „ciemiņiem no Čikāgas” –  
Aldim, Vijai un mazajai Vasarai  – uzdāvināja krekliņus 

Vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts  mūsu namā 
bija ļoti gaidīts, jau ilgi pirms tā šejieniešus bieži dzirdē-
ja norunājam:  „Tiksimies koncertā 11. jūnijā!” 

Nesen koris viesojās Sanfrancisko, un maija biļetenā 
bija sludinājums, ka koristi ielūdz  uz koncertu  „Zelta 
vārtu atskaņas jeb Atmiņas no Sanfrancisko”.  Program-
mā  koncerta nosaukums tomēr bija mainīts – „Aizgāju-
šo gadu atmiņas”. Vai tiešām aizritējuši jau gandrīz 15 
gadu kopš koŗa pirmā koncerta? 

Vīri, tērpušies melnos smokingos, atkal braši iesoļoja 
ar Imanta Saksa dziesmu „Kad ar uzvaru”. Pirmajā daļā 
dzirdējām vairākas nopietnas dziesmas, un tā beidzās ar  
Imanta Saksa „Kaŗavīru 19. divīzijas dziesmu”.  

Starplaikā Pegija Taube piedāvāja kafiju un dažādas 
uzkodas. Tie, kuŗi gribēja ēst nesteigdamies, varēja to 
darīt pēc koncerta vai arī paņemt ēdienu līdzi uz mājām. 

Koncerta otrā daļa bija valšķīgāka, tajā skanēja ne-
bēdnīgākas dziesmas, un vīri savas smokinga žaketes 
bija atstājuši garderobē. Koristi ir īsti poligloti, viņiem 
dziesmas teksts nevienā valodā nesagādā nekādas grūtī-
bas. Šķiet, diriģentei un pašiem dziedātājiem labi zi-
nāms, ko viņi spēj un ko klausītāji vēlas. 

Izteiksmīga ir ne tika koristu dziedāšana, bet arī ķer-
meņa valoda, reizēm rodas iespaids, ka viņi visi ir lielis-
ki aktieŗi un varētu piedalīties kādā Holivudas filmā. 

Korī patlaban ir 23 dalībnieki – tenori: Mārtiņš An-
dersons, Francis Dižgalvis, Jānis Lejnieks, Jānis Ozolī-
tis, Valdis Puķīte, Jānis Rokpelnis, Jānis Rutmanis, Ar-
tūrs Rūsis, Edvīns Rūsis, Ēriks Teteris, Arnis Tolks, Dā-
vis Kaņeps; baritoni un basi: Matīss Kārkliņš, Valdis 

Gaviļpilns vīru koŗa  „Uzdziedāsim, brāļi!”koncerts latviešu namā 
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ar koŗa nosaukuma uzrakstu.  Maigu Pūteli un viņas tēvu 
Jāni Mežmali sajūsmināja gan koncerts, gan iespēja aiz-
bēgt no Čikāgas svelmes un atvēsināties Dienvidkalifor-
nijā. Reizēm viss ir pilnīgi ačgārni  – ASV austrumkras-
tā un vidienē karsts, rietumkrastā pavēss! 

Vija Vīksne atrakstīja, ka bija laimīga par iespēju tik 
drīz pēc pārcelšanās atkal būt Losandželosas latviešu 
namā, kur pavadītas tik daudzas jaukas stundas. Koncer-
tā viņas ģimene jutušies kā īpaši ciemiņi, jo Losandželo-
sas latvieši prot  uzņemt viesus. Aldis atkal esot vesels 
un nav vairs bāls, jo dabūjis pasauļoties. 

Jānis Rokpelnis arī bija mērojis tālu ceļu – no Okla-
homas, un pēc koncerta drīz atkal devās atpakaļ. Starp 
klausītājiem redzēja vairākus ciemiņus no Latvijas,  no 
kaimiņpilsētas Sanfrancisko daudziem labi pazīstamo 
ceļojumu aģenti Maiju Osīti un Gunti Osīti. Arī pianists 
Džošua (Joshua) Hess ir no Sanfrancisko. Viņš ir latvie-
tis  un runā latviešu valodā. Viņam ir tikai 18 gadu, bet 
jau apliecinājis savu izcilo  talantu. Rudenī Džošua sāks 
studijas Oberlina konservātorijā Ohaijo pavalstī. 

Vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” diriģente Laura 
Rokpelne Mičule un pianists Džošua Hess 
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Vēl aizvien tā vien gribas dungot un  ausīs skan viena 
otra koncertā dzirdētā melōdija – gan čechu tautasdzies-
ma „Dejo, dejo, pagriezies, pagriezies, tikai krāsni neap-
gāz”, ko vīri dziedāja oriģinālvalodā,  populārā itaļu 
dziesma „Funiculi, funicula” , Alfrēda Vintera „Viltīgās 
acis”. Ar nepacietību gaidām Ingrīdas Cāzeres jauno do-
kumentārfilmu „Vinters” par komponistu, ko viņa varbūt 
kādreiz mums atvedīs parādīt, ja vien aicināsim. 

Lietuvieši pirms gada nodibinājuši vīru kapellu 
„Tolimi Aidai”. Mūsējie ar viņiem varētu sadraudzēties 
un sarīkot kopēju koncertu.  

Koŗa koncertturneja pa Latviju diemžēl vēl nav noti-
kusi,  saskaņot atvaļinājumu visiem koristiem vienā lai-
kā ir grūti, gandrīz neiespējami. Nav ne mazāko šaubu, 
ka mūsu vīru gavilēšana klausītājus ielīksmotu daudzās 
Latvijas pilsētās. Koŗa diriģente domā, ka varbūt koncer-
turneja Latvijā varētu notikt 2013. gadā, nedēļu pirms 
Dziesmu svētkiem. Vīriem līdz novembrim jāizdomā un 
jāatbild, vai brauks un apmeklēs noteiktu skaitu mēģinā-
jumu. Nākamgad notiks latviešu 16. salidojums Tobago, 
tā rīkotājs Guntars Gedulis būtu bezgala priecīgs, ja ie-
rastos tik braši vīri!  

Šejienieši ar nepacietību gaida nākamo vīru koŗa kon-
certu ar jaunām dziesmām, kaut repertuārā ir tādas, ko 
nekad neapnīk klausīties. Publika koristus  ir iemīļojusi. 
Arī dziesmas vārdi apliecina: „...pat lauru vainags no-
vīst, bet mīlestība nekad!”                                      A. M. 

 

Maza piezīme: būtu patiešām jauki, ja visi koŗa dzie-
dātāji iestātos latviešu biedrība. Lielākā daļa jau ir, bet 
daži vēl nav iestājušies. Biedrība taču kori atbalsta! 

Ziedojumi līdz ar DK LB biedru 
naudas maksām 2011. gadam 

Anna Ābele $25; Daina Ābele $50;  Rita Ābele $25; 
Anda Andersone $10; Ērika Bastjāne $15; Daina Bīriņa 
$25; Gunārs  un Rota Boršteini $100; Iveta Brecko $60; 
Ilma un Aleksandrs Briškas $2000; Juris Buņķis $60;  
Anna Čakste Rollina $450; Zenta  Cīrule $10; Diāna 
Citrona $25; Valdis un Irēna Diči $20; Ilgvars Dižgalvis 
$25; Lidija Dubova $200; Ināra Erdei $60; Māra Eska-
heda $15; Rita Gernatovska $20; Aleksandrs Graps $60; 
Sandra Gulbe-Puķēna $75; Luize Gonia $25; Jānis Ja-
navs $110;Tamāra Kalniņa un Zigmunds Gučkovs $60; 
Loma Kārkliņa $60; Džons Kļaviņš $15; Arnis Krīgens 
$25; Guntis Kuškevics $160; Velta Lapiņa $60; Mirdza 
Lasmane $75; Augusts & Ausma Lejnieki $160; Norma 
Leonarda $50; Daina Ložeņicina $15; Oskars Martinskis 
$25; Pegita Meiere $20; Ivars Mičulis $35; Kārlis Mil-
lers $15; Astra Moora $110; Ausma Murphy $25; An-
dris Nīkurs $25; Sarma Ozoliņa $25; Aivars Ozoliņš 
$50; Omula Pence $15; Antra Priede $25; Vilma Priede 
$25; Kārlis Purmalis $20; Biruta Repecka $25; Gunārs 
Rēpiņš $75; Arnis Richters $25; Jānis Ripa $75; Aristīds 
Ratermanis $15;  Jānis Rozentāls $75; Tamāra Rūse 
$100; Jānis Rutmanis $25; Mārtiņš Saulespurēns $175; 
Pēteris Simsons $20;  Ilze Stalis $100; Biruta Šulca $25; 
Ruta Sternberga  $100; Rita Sulivana $15; Ēriks Švēde  
$15; Jānis un Dace Taubes $100; Andrejs Treide $125; 
Arnis Tūbelis $60; Georgs Ūdris $40;  Gundega Valiana 
$50; Modris Veismanis $50; Biruta Vellutini $10; Ha-
rijs Vinters $100; Maiga Volfa $125; Viesturs Žagars 
$15.  

DK LB valde sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem 

Piešķirtas stipendijas skolēnu  
mācībām vasaras skolās 

DK LB piešķīra stipendiju (250 dolaru katram) mācī-
bām vasaras skolā Kursā: Džeimijai Gibai, Kaijai Staš-
ko, Adelei Nagainei, Lailai Reimanei, Markum Staško, 
Rikijam Teterim; mācībām Gaŗezerā – Oto Sveņķim, 
Lārai Tolkai un Aurorai Zemjānei. 

Mācībām Mežotnē piešķirtas stipendijas (100 dolaru 
katram) Annijai Teterei, Ellai un Nilam Makolifiem.  

Atsaucoties Gaŗezera administrācijas lūgumam atbal-
stīt Vasaras vidusskolu, DK LB valde nolēma piešķirt 
GVV 250 dolaru. 

 

DK LB ziedojums BAFL 
Atbalstot Amerikas baltiešu brīvības līgu, DK LB 

piešķīra tās gadskārtējā banketa rīkošanai 300 dolaru.  
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Apmēram 100 mazu un lielu līgotāju šogad ieradās 
vecajā vietā, pie Balto klinšu ezera, lai pītu vainagus, 
līgotu, pasēdētu pie ugunskura, iedzertu kausu alu. Gadu 
gaitā līgošanas dienā pieredzēti visādi laikapstākļi –  bi-
jis tik karsts, ka izturēt varēja tikai  peldkostīmā,  un val-
dījis tāds aukstums, ka, gluži kā tautasdziesmā, jāvelk 
mugurā vai pieci kažociņi. Taču šoreiz laiks bija ideāls – 
ne par aukstu, ne par karstu. Rīkotāji visu bija labi izdo-
mājuši un izplānojuši.  Tālis Valdis kā parasti sēdēja pie 
savām pārnēsājamām klavierēm un dziedāja, reizēm vi-
ņam pievienojās Teodors Lilienšteins un Ivars Mičulis. 
Šis trio, nudien, bija nepārspējams. Mūziku atskaņoja  
dīdžejs Lauris Lauriņš, viņam bija visa nepieciešamā 
aparātūra, un dejotāju netrūka. Apdziedāšanās notika 
samērā veiksmīgi. Tiesa, ja to rīkotu biežāk, vārdi nebū-
tu jālasa no lapas, taču tas jau ar’ vēl nav nekas. Toties 
Ivars Mičulis nolūkoja vienu otru labu dziedātāju un ne-
kavējoties aicināja nākt uz vīru koŗa „Uzdziedāsim, brā-
ļi!” mēģinājumiem. Laura Rokpelne Mičule savukārt  
līgotāju vidū atrada korim jaunu pianisti.  

Novusmīļi pie diviem Jāņa Daugavieša atvestajiem 
galdiem sāka spēlīti jau agri, un tā varbūt azartiski turpi-
nājās visu nakti, līdz rīta gaismai.  

Ēdiena gatavotāji  šoreiz varbūt rēķinājās ar mazāku 
skaitu apmeklētāju, taču laikam visiem bija varena ēst-
griba un viss sagādātais ļoti gards. Tie, kuŗi ieradās tikai 
ap pulksten desmitiem, varēja nolūkoties uz tukšu galdu, 
nozudusi bija pat maize, un no izcilā Intas Zemjānes sie-
ra vairs ne miņas. Gandrīz viss cūkas cepetis arī jau bija 
notiesāts, palikuši tika kauli un dažas gaļas 
skrandiņas. Īpaši par varenu kaulu priecājās 
Ingunas Galviņas jaunais sargs Rudzis. Taču 
vai tad ēšana ir galvenais, jauki tikties ar tik 
daudziem latviešiem pašā vasaras vidū citā 
vidē, citos apstākļos. Tikko iededza ugunsku-
ru, ap to sapulcējās jāņabērni. Tā kā bija iera-
dušies arī diezgan daudzi lietuvieši, notika 
brāļošanās, latviešu un lietuviešu valodas sa-
līdzināšana, līdzīgo vārdu meklēšana. Laik-
rakstos lasījām, ka Straumēnos, Anglijā, līgo-
tāji pamatīgi sakāvušies. Pie mums nevienam 
ne prātā nenāca kauties! 

Vairāki slaidi jauni puiši  nekavējās un 
lēca pāri paaugstajam ugunskuram, kam baļ-
ķēnus bija atvedis Valdis Volkovskis. Pui-
šiem lēcot, dzirksteles šķīda uz visām pusēm. 
Taču nepagāja ilgs laiks, kad pa vārtiem ie-
brauca liels ugunsdzēsēju auto. Grūti zināt, 
kas ugunsdzēsējus izsauca. Varbūt kāds no 
vietējiem riteņmāju iemītniekiem vai arī gluži 

neitrāls gaŗāmbraucējs. Šī ir jau otrā reize, kad pamanī-
juši ko aizdomīgu, Jāņos ierodas ugunsdzēsēji. To pirmo 
reizi izdevās viņus pārliecināt, ka nekādas briesmas ne-
draud.  Iespējams, izdotos arī šoreiz, ja mēs mierīgi sē-
dētu  vai stāvētu ap ugunskuru un dziedātu. Ar uguns-
dzēsējiem runāt devās Jānis Taube jaunākais. Varbūt arī 
tagad izdotos viņus nomierināt, bet lēkāšana pāri uguns-
kuruam turpinājās un, kā allaž gadās, vienam puisim mi-
sējās. Par laimi viņš ar sēžamvietu nepiezemējās uguns-
kura vidū, bet tikai vienā malā un varbūt izmežģīja potī-
ti, jo viņam bija grūti piecelties un, kad ar citu palīdzību 
tas izdevās, aizgāja, stipri klibodams. Ugunsdzēsēji to 
redzēja un nekavējās – atvilka šļūteni un viens divi 
ugunskuru  nodzēsa. No tā uz visām pusēm sacēlās dū-
mi, kļuva tumšs un kluss. Galu galā viņi tikai izpildīja 
savu pienākumu. Varbūt baidījās, ka kāda no augšupli-
dojošām dzirkstelēm varētu aizdedzināt sausos koku za-
rus, un uguns ātri izplatītos. 

Vai pēdējie Jāņi pie Balto klinšu ezera? 

Ļoti drāmatisks brīdis Jāņu naktī – bargie ugunsdzēsēji darbā 



 13 

    Jāņi Sandiego 
Jau vairākus gadus dzīvoju Sandiego, bet tikai pirmo-

reiz Līgosvētkus svinēju šeit. Daudz dažādu iespaidu un 
pārdomu. Līgosvētki, Jāņi, vasaras saulgrieži. Tas viss 
katram latvietim saistās ar ko īpašu. Šajā laikā uzzied 
paparde, Dieviņš apstaigā laukus un druvas, pļavas 
piebērtas zeltītiem ziediņiem. 

Un tomēr, tas viss notiek tikai un vienīgi mūsu maza-
jā, mīļajā zemītē. Lai cik ērti un pārtikuši mēs nebūtu 
citviet uz pasaules, Jāņu nakts izjūtas pa īstam iegūsta-
mas tikai Latvijas laukos. 

Bija jau jauki pabūt kopā Jāņu dienā arī šeit – Klusā 
ōkeana Sandiego līča krastā. Pašiem bija  savs Jānis, kas 
visus mūs cienāja ar ceptām desiņām un šašliku. Netrūka 
Latvijas rupjmaizes un siera, kā arī daudz visādu līdz-
atnestu gardumu. Tika dziedātas līgodziesmas, laiks pa-
gāja jautrās sarunās un labestīgā gaisotnē. Priecīgo no-
skaņojumu papildināja mācītāja Dāvja Kaņepa ģimenes 
ierašanās. Viņi no tuvējās dzelzceļa stacijas uz svinību 
vietu atbrauca  ar divriteņiem. Mazajam Mārtiņam pa-
gaidām gan ar tēti pa abiem ir viens kopējs braucamrīks. 
Ar savu klātieni mūs pagodināja arī Latvijas goda kon-
suls Kalifornijā dr. Juris Buņķis ar dzīvesbiedri Tīnu. 

Saņēmu ziņas par līgosvētku norisēm Latvijā. Gribu 
citēt fragmentu no drauga vēstules: „Šogad Jāņus svinē-
ju kompanijā, kur iztiek bez alkohola. Tas bija netālu no 
Bērzukroga, ļoti skaistā vietā, lielā kalnā, kur notika da-
žādi rituāli – Saules pavadīšana, aizlūgumi  visām čet-
rām debess pusēm un četriem elementiem (ūdens, uguns, 
gaiss, zeme), ugunsriteņa laišana no kalna, trejdeviņu zā-
ļu vākšana un  ziedošana ugunskuram, Saules sagaidīša-
na utt. Mazliet neparasti, bet ļoti interesanti. Daudz tika 
dziedāts visdažādāko jāņu dziesmu, tur bija viena ģime-
ne, kas zina pavisam nedzirdētas melōdijas. Piedalījās  

 Tumsā nesaskatīju, vai Baltais klinšu ezers nav galīgi 
izsusējis. Jāņos ezeriņā vienmēr labprāt ieinira Volde-
mārs Dārznieks. Kāds stāstīja, ka 26. jūnijā  rīta pusē 
divi puiši peldējušies, tātad ūdens vēl ir.  Alfons Reins, 
ja vien nebija kur izbraucis, allaž ieradās Jāņu svinībās, 
Kārlis Kalējs ne reizi vien svinēja savu dzimšanas dienas 
atceri, jo reizēm līgojām tieši 23. jūnijā, ja iegadījās, ka 
šis datums ir sestdienā. Līdz šim uzskatīja, ka pie Balto 
klinšu ezera ir vienīgā vieta visā Losandželosas apkai-
mē, kur var kurināt ugunskuru. Izrādās, arī te nevar. 
Varbūt iepriekš jāsagādā īpaša atļauja, paziņojot, ka 
ugunskuram līdzās visu vakaru stāvēs kāds ugunssargs 
ar šļūteni rokās? Ko darīsim citugad? Līgosim namā vai 
meklēsim kādu vietu kaut kur pludmalē, piemēram 
Dockweiler State Beach  Elsegundo? No Jāņu svinēša-
nas taču mēs atteikties nevaram!                             A. M. 

Jāņu svinībās labi sadziedājās (no kreisās):  
Teodors Lilienšteins, Ivars Mičulis, Tālis Valdis 

Vairākas latvietes Jāņos pulcējās Marutas Langes 
mājās; no kreisās:  Zane Ozola, Irēna Zommere,  
Maruta Ratermane, Iveta Kaņepa, Maruta Lange  

Jāņu nakti nezināja, Kuŗa māte, kuŗa  meita;  
Visām viens skaistumiņš, Visām ziedu vainadziņš. 

apmēram 150-200 līgotāju.“ 
Protams, šādas izdarības vai tām līdzīgas mums te, 

Sandiego, nav iedomājamas. Un tomēr, kaut arī bija jā-
iztiek bez alus, bez ugunskura, bez ozollapu vainaga 
Jāņa tēva galvā, bez gada īsākās nakts noskaņas, tomēr 
bija labi pabūt kopā zem plīvojošā Latvijas karoga, 
apzinoties, ka esam latvieši. Kaut arī nelielā skaitā un 
tālu no mūsu Tēvzemes.                              Nina Atvara 
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Cilvēki mums līdzās 

Ērgļu brīnišķīgais nebeidzamais lidojums 
Saulrieta bulvārī  (Sunset 7266) 40 gadu darbojās  

latviešu baleta studija Ballet and Dance Art,  par to bija 
sludinājums  arī  Losandželosas latviešu adresu grāmatā. 
Studiju  1965. gadā atvēra Jānis Ērglis-Smaļcovs,  tik-
līdz no Arģentīnas ieceļoja ASV.  Tais laikos Ērgļi šad 
un tad piedalījās latviešu sarīkojumos. Losandželosā Jā-
nis Ērglis  iestājās studentu korporācijā  Talavija.  Lat-
viešu namam viņš dāvināja skatuves sarkanos aizkarus.  
Pēc Jāņa Ērgļa  nāves 1980. gadā par studijas vadītāju 
kļuva dēls Juris Ērglis-Smaļcovs. Studija darbojās līdz 
2004. gadam, kad tās ēku nojauca.  

Bēgļu gaitas Ērgļiem bija gandrīz tādas pašas kā ci-
tiem latviešiem, ģimene pirms padomju okupācijas  ar 
vienu no pēdējiem kuģiem izbrauca uz Dancigu, no tu-
rienes devās uz Berlīni, ko uzlidojumos gandrīz noslau-
cīja no zemes virsas. Eslingā, kur bija viena no lielāka-
jām latviešu bēgļu nometnēm,  Jānis Ērglis nodibināja   
„Eslingenas latviešu kolōnijas baleta studiju”. Tajā sāka 
mācīties arī mazais Juris, lai gan agrīnā bērnībā  balets 
viņu īpaši  neinteresēja.  Kamēr citi bērni dejoja, Juŗa 
uzdevums bija kurināt krāsni,  bet  ar laiku arī viņam 
radās vēlēšanās  pievienoties pārējiem.    

Eslingā Jānis Ērglis bija choreografs daudziem tautis-
kiem uzvedumiem, tostarp  „Sniegpulkstenīte”, „Ziemas 
vakars mežā”, baletam „Aina no latvju tautas svētkiem”, 
kam dekorācijas darināja Lu-
dolfs Liberts.  Izrādēm kostī-
mus gatavoja Margarita Gran-
ta, komponists bija Alek-
sandrs Mellis, choreografa 
asistente –  Velta Rubule-
Indra. Štutgartes operā 1947. 
gadā  notika „Eslingenas lat-
viešu kolōnijas baleta studi-
jas” audzēkņu izrāde Apvie-
noto nāciju aprūpes un rehabi-
litācijas administrācijas 
(UNRRA) un amerikāņu ar-
mijas darbinieku bērniem.  
Jānis Ērglis saņēmis pateicī-
bas vēstules gan no amerikā-
ņu armijas slimnīcas vadītā-
jiem par baletskolas audzēkņu 
izrādēm Lieldienās, gan no 
Sarkanā Krusta vadības par 
programmām tā darbiniekiem.   

Biļetena abonente Vašin-
gtonas pavalstī Vankuverā 
Zinta  Kūlīte atceras: „Jānis 

Ērglis latviešiem Eslingā sagādāja  daudz brīnišķīgu brī-
žu. Ar lielu sajūsmu gājām skatīties baletskolas uzvedu-
mus. Īpaši labā atmiņā palikušas dejas, kuŗās Juris dejoja 
ar Margitu Kaminsku. Viņa kādu laiku savu dejotājas 
karjēru turpinājusi Ņujorkā, Radio City Music Hall. Ma-
na māte Elza Mekša mācījās konservātorijā kopā ar jau-
ko Elvīru Liepiņu. Bijām kopā arī Vācijā. Mans tēvs Jē-
kabs Mekšs brauca uz Arģentīnu vadīt dievkalpojumus, 

„Eslingenas latviešu kolōnijas baleta studijas” 
audzēkņi; vidū komponists Aleksandrs Mellis, Velta 
Rubule-Indra,  Jānis Ērglis, priekšā trešā no kreisās 

Lolita Lejiņa, tagad Ball  

Dejo Margita Kaminska un   
Juris Ērglis 

Jāņa Ērgļa dibinātajā Buenosairesas mili-
tārās skolas bērnu baleta studijā;  

no kreisās: Anita Granta, Juris Ērglis,  
arģentīniete Marta Benitas 
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un Elvīra Liepiņa spēlēja ērģeles.”  
Ērgļu ģimene atkal āva kājas 1948. gada decembrī, 

kāpjot uz kuģa General S. D. Sturgis klāja, ceļojuma 
mērķis – Buenosairesa, Arģentīnā. Kapteinis aicināja uz 
kuģa sarīkot starptautisku deju koncertu, un programmā 
rakstīts, ka  koncerts notika 1949. gada 10. janvārī, tajā 
latviešu tautasdejas dejoja Anita Granta, Lolita Zuntaka 
un  Juris Ērglis, dziedāja Gaida un Ita Vilmanes. Juris 
Ērglis dejoja arī sōlo – „Jūrnieku deju”, klavieŗpavadīju-
mu spēlēja Juŗa māte Larisa Ērgle. 

Buenosairesā atkal sākās spraigs darbs, Jānis Ērglis 
dabūja baletmeistara darbu operā, viņu cienīja un mīlēja, 
pat aicināja darbā uz Parīzes operu, taču doties atkal pāri 
ōkeanam vairs negribējies. 

Ilgvara Ozola un Mirdzas Restbergas-Zaltas 2001. 
gadā Buenosairesā izdotajā grāmatā „Latvieši Arģentīnā, 
Čilē un Urugvajā” vēstīts, ka Jānis Ērglis Smaļcovs bijis 
režisors 1960. gadā dibinātā ansambļa „Laima” uzvedu-
mam „Jāņu vakars”, ko 1962. gadā izrādīja Teatro Coli-
seo Buenosairesā.   

Buenosairesā Juris Ērglis sāka mācīties skolā un tēva 
baletstudijā, dejoja ansamblī „Laima”. Jāņa Ērgļa balet-
studijā dejas mākslu apguva vairāki latviešu bērni. Bu-
enosairesā 15 gadu laikā Jānis Ērglis Smaļcovs iestudē-
jis apmēram 50 baletu, un par katru izrādi varētu uzrak-
stīt atsevišķu stāstu. Baletam La Rosa Roja  mūziku 

komponēja Leonīds Slaucītājs, tajā dejoja Anita Granta, 
Lolita Zuntaka, baletā Nobleza gitana – Lolita un Vija 
Zuntakas, Anita Granta, dekorācijas darināja Jānis Zun-
taks, klavieŗpavadījumu spēlēja Larisa Ērgle un Elvīra 
Liepiņa. J. Zuntaks bija dekorātors arī baletam „Pelnruš-
ķīte”. Izcils notikums Buenosairesas kultūras dzīvē bija 
Jāņa Ērgļa choreografētā indoamerikāņu baleta „Mīlas 
leģenda” izrādes Teatro Nacional Cervantes un vēlāk 
Teatro Colón, kuŗā galvenā loma bija  Jurim Ērglim. De-
korācijas darināja mākslinieks Gvido Brūveris. 

Jānis Ērglis Smaļcovs mācīja audzēkņus dejot vairā-
kās kolledžās, arī  St. Hilda’s College, kur mācības no-
tiek angļu un spāņu valodā.  Gadījās nelaime, 1956. gadā 
viņu notrieca vilciens, un tēvu šajā kolledžā un citur aiz-
stāja dēls Juris. Viņam toreiz bija tikai 18 gadu, un pir-
majā nodarbībā lampu drudzis lielāks nekā dejojot uz 
skatuves, jo caur deju studijas lielajiem stikla logiem 
viņu vērojuši visi kolledžas mācībspēki. Pēc astoņu gadu 
darba Juris saņēmis apliecību, ka Anglijā viņam darbs 
nodrošināts jebkuŗā kolledžā.   

Juŗa Ērgļa baletdejotāja karjēra ir apskaužama. No  
1950. līdz 1964. gadam viņš Buenosairesas operā dejojis 
visos klasiskā repertuāra baletos –  „Gulbju ezers”, 
„Žizele”, „Apburtā princese”, „Kopēlija”,  u. c., un vi-
ņam bijusi galvenā lomā vairāk nekā 50 orīģinālos bale-
tos. 

Sievietes Juŗa Ērgļa dzīvē: ar Brendu 
Venus filmā Legend of Valentino  

Brenda Venus un  
Juris Ērglis deju studijā 

Juris Ērglis un viņa ilggadējā  
asistente  Miria Markena 
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Buenosairesā  Ērgļi nodzīvoja 15 gadu,  1963. gada 
novembrī  ģimene iebrauca Sanfrancisko, nolēmuši tur 
apmesties uz pastāvīgu dzīvi. Taču nepaticis turienes 
klimats, tāpēc mēnesi vēlāk viņi pārcēlās uz Losandželo-
su un 31. decembrī devās uz Jaungada sagaidīšanas balli, 
ko latvieši toreiz rīkoja  Pasadenā. Nākamā gada 28. feb-
ruārī durvis vēra Jāņa Ērgļa baletstudija Vilšīra bulvārī 
Beverlihilos. Hermansonu namā, kur latvieši īrēja telpas, 
1964. gada gada 4. aprīlī  notika sarīkojums „Pavasarī-
gas ieskaņas”, tajā piedalījās Ilze Tauriņa, Juris Ērglis, 
pianisti bija Velta Barvika un Egīls Ozoliņš. Vairākas 
dejas Jānis Ērglis iestudēja arī tā paša gada 30. maija 
uzvedumam „Balta nāca tautumeita”, kuŗa vadītāja bija 
Mirdza Lapeniece.  

Deju studijai Beverlihilos diemžēl nebija ilgs mūžs, 
jo ēku, kuŗā tā atradās, nojauca, tās vietā uzcēla Acad-
emy of Motion Picture Arts and Sciences galveno biroju.  
Jānis Ērglis atrada studijai jaunas telpas Saulrieta bulvā-
rī, un tā bija vienīgā privātā klasiskā baletskola Losan-
dželosā, kur dejot mācīja, ievērojot krievu klasiskā bale-
ta tradicijas. Tēvs un dēls dabūja darbu Baleta fakultātē 
Kalifornijas universitātē Losandželosā, abi Klermontas 
kolledžā, vēlāk arī Pasadenas un Pomonas kolledžā vadī-
ja ukraiņu, latviešu 
un krievu deju kur-
sus, mācīja rakstur-
dejas un salondejas. 
Jānis Ērglis jau Bue-
nosairesā nodibināja 
Ukraiņu nacionālā 
baleta sabiedrību un 
arī, dzīvojot Losan-
dželosā, vadīja ukrai-
ņu baleta grupu, de-
vās ar to viesturne-
jās, choreografēja de-
jas uzvedumam Kon-

ferenču centrā Losandželosā, un daudzās dejās viens no 
dalībniekiem bija  dēls Juris Ērglis.  Sagatavojot starp-
tautisku programmu, gandrīz katrā iekļauta arī kāda lat-
viešu deja. Tēvs un dēls piedalījušies Losandželosas pil-
sētas 200 gadu svinību un Renesanses svētku rīkošanā 
Sanfrancisko, viņi sagatavoja plašu deju programmu 
Losandželosas Convention Center atklāšanā 1971. gadā.  

Dejojot apceļota vai visa pasaule. Četras reizes Juris 
Ērglis devies viesturnejā uz Meksiku,  bijis sōlists baletā 
„Tarass Buļba”, mācījis dejot citus, lasījis lekcijas, pie-
dalījies televīzijas programmā Hora Estellar (Zvaigžņu 
stunda).  Viesturnejā braukts arī  uz citām Latīņamerikas 
valstīm, Eiropu, daudzām ASV pavalstīm, pat Aļasku. 

Anšlavs Eglītis uzaicināja Juri Ērgli tēlot Ferdinanda 
lomu lugā „Ferdinands un Sibila”. Aktieŗi 1964. gadā 
apbraukāja ASV latviešu centrus, astoņu nedēļu laikā 
notika 32 izrādes. Turnejas veiksmes un neveiksmes An-
šlavs Eglītis aprakstīj grāmatā „Trešais zvans” un slavē-
ja Juŗa Ērgļa „labo balsi un skaidro latviešu izrunu”, pie-
minot, ka viņš ir sabiedrisks, kollēģiāls un labi iekļāvies 
pārējo aktieŗu sabiedrībā. 

Kalifornijas universitātē Losandželosā iestudēja Vir-
džila Tomsona (Virgil Thomson) operu The Mother of 
Us All, tās libreta autore ir slavenā amerikāņu rakstniece 
Gertruda Steina. Visas 18 izrādes diriģēja pats kompo-
nists. Jurim Ērglim izrādē bija sōlodeja, un komponists 
uz programmas uzrakstīja viņam veltījumu –  for the An-
gel of the Angels. 

California State University mācībspēks bija Māris 
Ubāns, viņš lūdza Juri Ērgli apmācīt studentus kādam 
uzvedumam, un liels bijis pārsteigums, kad klavieŗpava-
dījumu arī spēlēja latvietis – Tālis Valdis! 

Cieša ilggadēja draudzība Juri Ērgli saista ar aktrisi  
Brendu Venus. Ievadā rakstnieka Henrija Millera mīles-
tības vēstuļu grāmatā Dear dear Brenda, viņa  Juri Ērgli 
raksturo: my brother if not by blood, by something much 
stronger. 

Lūgta kādā  intervijā nosaukt savus skolotājus, Bren-
da Venus atbildēja: My mom and my dad who formed my 
character as did the great teachers who gifted me with 
their dreams and experiences – Clint Eastwood taught 
me about filmmaking, Ken Marcus, about photography, 
Yuri Smaltzoff shaped my ballet career, and Henry Mil-
ler taught me about life! 

Juŗa Ērgļa  skolotāja talantu apliecina viņa audzēkņu 
atsauksmes:  

„Man ļoti patīk Juŗa vadītās baletstundas. Viņam ir 
liela pieredze un uzmanīga pieeja katram.” 

„Juris Ērglis Smaļcovs stundas  vada ar  humoru un  
milzu labestību, uzmundrinot ikvienu dejotāju. Man 
šķiet, ka sešu mēnešu laikā esmu progresējusi  vairāk 

Jānis Ērglis Smaļcovs  
Losandželosas 200 gadu svētkos 

Šī plāksne atvesta no Arģentīnas, tā 40 gadu atradās 
pie studijas Saulrietu bulvārī, tagad  piestiprināta pie  

Juŗa Ērgļa mājas durvīm 
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nekā divos gados iepriekšējā studijā. Gan iesācēji, gan 
tie, kuŗi mācījušies ilgāk, viņa studijā jūtas  kā mājās.” 

„Man pietrūkst baleta stundu ar Juri Smaļcovu un vi-
ņa māti pie klavierēm. Būdams iesācējs, mani pārsteidza 
skolotāja spējas mācīt klasē, kur dejotājiem ir dažāds 
līmenis. Esmu bezgala priecīgs, ka atradu tik pieredzēju-
ši skolotāju un pianisti!”  

Larisa Ērgle nomira 2009. gada 26. oktōbrī 93 gadu 
vecumā, viņa baletstudijā deju stundās spēlēja klavieŗpa-
vadījumu līdz mūža pēdējai dienai. Ikviens, kas nodar-
bojies ar dejošanu, zina, ka ierakstu mūziku nevar salī-
dzināt ar pianista pavadījumu.  

PBLA Kultūras fonda vadītāja Vija Zuntaka Bērziņa 
e-pasta vēstulē raksta, ka viņai Ērgļu ģimene ir labā at-
miņā. Viņa vienmēr apbrīnojusi Larisu Ērgli, cik viņa 
bijusi pacietīga, baleta stundās spēlējot klavieres.  

Vairāki Juŗa Ērgļa audzēkņi Losandželosas apkaimē 
paši atvēruši studijas un lepojas ar savu skolotāju – Eri-
ka Dovning (Erica Downing)  savā studijā YogaWorks 
Vestleikvilidžā  māca pilates vingrojumus;  dejotāja un 
skolotāja Šari Tranchina (Shari Tranchina)  piedalījusies 
izrādēs un dziesmuspēlēs  Ņuorleānā  un Losandželosā 
un tagad vada  Studio A Dance Silverleikā, kur māca 
dejot  bērnus un pieaugušos; Neieli Ramosa (Nayeli Ra-
mos)  pēc divu gadu treniņiem Juŗa Ērgļa un Mirias 
Markenas studijā piedalās Gabriela Dance Theatre izrā-
dēs.  

Juŗa Ērgļu skolnieks bija Richards Hiršls (Hirschl), 
viņš dejojis Meksikas baleta (Ballet Folklórico de 
México), Štutgartes baleta, Amerikas baleta teātŗa (The 
American Ballet Theatre) un Apelsīnu pagasta baleta 
kompanijas (Orange County Ballet Company) izrādēs; 
lasījis lekcijas kolledžās un universitātēs un kopš 1972. 
gada  pats māca klasisko baletu savā studijā  Hirschl 
Ballett Anaheimā. 

Miria Markena mācījās pie tēva un un dēla Ērgļiem 
ilgus gadus, viņa choreografējusi dejas teātŗos, skaistum-
karalieņu konkursiem un  balvu saņemšanas ceremoni-
jām. Tagad viņa  ir Juŗa Ērgļa asistente.  

Juŗa Ērgļa studijā, kad tā vēl atradās Saulrieta bulvāri, 
viesojās Losandželosā labi pazīstamais žurnālists Hjūls 
Hovzers (Huell Howser), un šo epizodu var noskatīties 
viņa serijas California Gold  televīzijas kanāļa KCET 
raidījumā # 820.  

Juri Ērgli 1968. gadā uzaicināja tēlot režisora Bleika 
Edvarda  (Blake Edwards) filmā The Party. Šo komēdiju 
noteikti pazīst visi kinomīļi.  Laikraksta Palisadian Post  
2008. gada 26. jūnija numurā,  40 gadu pēc kinofilmas 
tapšanas, tā nosaukta par smieklīgo komēdiju Holivudā.  
Šīs kinofilmas saturu nav iespējams izstāstīt, tā ir jāredz! 
Juris Ērglis tēloja Danilo, vienu no „pārgalvīgajiem krie-

viem”, kuŗi izceļas ar  enerģisku dejošanu. Par darbu 
šajā filmā Juris nopelnījis pietiekami daudz naudas, lai 
izmaksātu mātei Larisai Ērglei ceļojumu uz Eiropu. 

Juŗa Ērgļa talants noderējis daudziem citiem kinofil-
mu režisoriem: televīzijas filmas Mission Impossible 
(1971. g.) serijā, kuŗas nosaukums arī ir The Party, viņš 
bija dejotājs; kinofilmai How to Seduce a Women  
(1974. g.) –  choreografs; The Legend of Valentino 
(1975. g.) –  galvenās lomas tēlotāja dublieris deju ska-
tos; The Black Marble (1980. g.) – deju konsultants; 
Mambo Kings (1992. g.) aizrautīgs dejotājs kāzu skatā; 
Ballerina Finale  (1997. g.) tēloja baleta direktoru, kuŗa 
vārds ir Juris.  Juris Ērglis ir Screen Actors Guild  
biedrs. 

Baletmeistars trenējis un konsultējis aktieŗus Julu 
Brinneru, Nataliju Vudu, Džuliju Robertsu, Drū Berimo-
ru, Parisu Hiltonu, Džesiku Simpsoni, Džuliju Mūnu, 
Lēdiju Gagu u. c.,  no daudziem saņēmis sirsnīgas patei-

Skats no filmas Party, vidū – Juris Ērglis 

Jauka tikšanās pēc gadiem; Nora Mičule arī kādreiz 
gājusi uz Jāņa Ērgļa Smaļcova deju stundām 
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Savdabīgi suvenīri – karotītes no visas pasaules 

cības vēstules.  
Jānis un Juris Ērgļi sekmīgi palīdzēja Ronaldam Rei-

ganam viņa kampaņā, lai kļūtu par Kalifornijas gubernā-
toru. Jānim Ērglim aizejot mūžībā, Rolands Reigans 
viens no pirmajiem atsūtīja līdzjutības vēstuli.  

Juris Ērglis ir pārliecināts, ka dejotājam galvenais ir 
nevis talants, bet gan gribasspēks. Viņaprāt, pieredzējis 
skolotājs jau no pirmā brīža var pateikt, vai audzēknis 
būs lietaskoks, skolotāja uzdevums ir parādīt ceļu, ie-
dvesmot, iemācīt disciplīnu un mīlēt deju, ja tas neizdo-
das, tad vainojams nav bērns, bet skolotājs.  

Gadu nasta un grūtais dejotāja darbs saliekuši balet-
meistara augumu, Juris Ēglis ikdienā pārvietojas, balsto-
ties uz spieķiem. Taču studijā  viņš nostājas pie baleta 
stieņa un atkal ir jauns, skaists, stiprs. Jaunie dejotāji 
nevar nejust viņa labestību, sirsnību, enerģiju, ko izstaro 
viņa acis, viss augums. Vērojot nodarbības viņa studijā 
un raugoties uz baletmeistaru, nekavējoties rodas vēlēša-
nās pieteikties viņa klasē. Lietpratēji iesaka ikvienam 
piedalīties kaut nedaudzās baleta nodarbībās (ir baleta 
stundas arī pieaugušajiem bez priekšzināšanām), jo tās 
uzlabo stāju, gaitu, līdzsvaru un palīdz dejot visu ko citu. 

Juŗa Ērgļa mājā sienas noklātas ar grāmatu plauktiem 
un  gleznām. Priekšistabā zem stikla dažādu pasaules 
valstu karotīšu kollekcija, starp tām arī Ulža Ģērmaņa  
no Zviedrijas atvestā.  

Labi, ka Juris Ērglis saglabājis izrāžu programmas, 
daudzu valstu laikrakstu un žurnālu izgriezumus, kuŗos 
atspoguļoti tēva Jāņa Ērgļa Smaļcova  un arī paša panā-
kumi pasaulē.  

Vai kāds uzrakstīs grāmatu par baletmeistaru Ērgļu 
dzīvi? Ļoti gribētos, lai jaunie filmētāji  Alekss Dankers 
un Niks Bārs atrastu laiku un intervētu viņu savai  doku-
mentārfilmai Spoken. 

Bērnībā Jurim Ērglim paticis diriģēt; tagad, apmācot 
jaunos baletdejotājus, viņš atgādina īstu diriģentu 

Juris Ērglis nebūt neguļ uz lauriem, kā  kāds varbūt 
domā. Viņš gandrīz katru dienu Evolution Dance Studios  
(4200 Lankershim Blvd., Universal City, CA 91602)  
vai The Red Chair School of Performing Art (4111 West 
Magnolia Blvd., Burbank 91505) māca dejot bērnus un 
jauniešus.  

 Juŗa Ērgļa, Anaheimas baleta studijā, Rīgas un dau-
dzās citās baletskolās pasaulē aug nākamās Klāras, Ode-
tas un prinči Zigfrīdi. Par to varam būt pateicīgi.    

  A. M. 
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Kārlim Kalējam 85 gadu jubileja 
Ģimenes un draugu vi-

dū Kārlis Kalējs svinēja  
85 gadu jubileju.  Kārlis ir  
Kurzemes dēls,  dzimis 
Tukumā, un katru gadu  
cenšas apciemot  radinie-
kus Latvijā un palīdzēt lau-
ku darbos. Ieceļojis Kali-
fornijā, K. Kalējs novāca 
apelsīnus un ar citiem lat-
viešiem izkonkurēja vietē-
jos augļu plūcējus. Beidzis 
universitāti, bija inženieris 
vairākos uzņēmumos, kopš 
1959. gada  firmā Rockwell 
International, piedalījies raķešu motoru konstruēšanā un  
lāzeru projektos. Dienvidkalifornijā 1950. gadā nodibi-
nāja Daugavas Vanagu apvienību,  Kārli ievēlēja pirma-
jā valdē. Viņš ir DV mūža biedrs un apbalvots ar vairā-
kiem DV atzinības rakstiem un augstāko apbalvojumu – 
DV zelta nozīmi. K. Kalējs vēl arvien ir aktīvs apvienī-
bas loceklis.  Kārlis Kalējs desmit gadu vadīja latviešu 
nama apsaimniekošanas valdi un pārzināja nama piebū-
ves celtniecības darbus;  29 gadus viņš bija skolotājs 
Losandželosas latviešu skolā, lai pašaizliedzīgi  nodotu 
savu latvisko mantojumu nākamām paaudzēm. Sumināts 
jubilār! Paldies par darbu latviešu sabiedrības labā.                                                    

Aivars Jerumanis 

Helēnai Hofmanei – 80 

Helēna Hofmane 17. jūnijā svinēja 80. dzimšanas at-
ceres dienu. Viņa aicināja nākt ciemos visus, kuŗi 
vien vēlas, piesakot, lai nekādā gadījumā nenes dāva-
nas. Abi mazdēli viņu apsveica ar 40 rozēm katrs. 

Obojists  Pēteris Endzelis un pianists un diriģents An-
dris Poga pēc koncertiem vairākos latviešu centros at-
brauca uz Losandželosu.  Kopā  ar viņiem 14. jūlijā no-
klausījāmies koncertu Holivudas bļodā.  Programmā bija 
Aleksandra Borodina „Polovciešu dejas” no operas  
„Kņazs Igors”, Sergeja Prokofjeva 3. klavieŗkoncerts, 
kuŗā sōlists bija  ķīniešu koncertpianists Lang Lang, un 
Modesta Mursorgska „Izstādes gleznas” Morisa Ravela 
orķestrējumā. Klasisko mūziku tomēr labāk klausīties 
zālē, nevis brīvā dabā. Bieži lidoja pāri lidmašīnas un 
tad nevarēja saklausīt ne orķestri, ne pianistu.  Toties 
reizēm varēja dzirdēt, ka diriģents Gustavo Dudamels 
dungo  melōdiju, varbūt viņš tādējādi gribēja orķestŗa 
mūziķiem palīdzēt. Abi jaunie latviešu mūziķi ir ļoti ta-
lantīgi. Diriģents Andris Poga nākamgad strādās Japānā,  
Kioto un Tokijā. Pēteris Endzelis oboju spēlē Latvijas 
Nacionālajā operā un pērn ieguva AS  „Latvijas Gāze” 
gada balvu  katēgorijā „Labākais orķestŗa mūziķis”. Ko-
pā ar mūziķiem apmeklēt koncertu ir  ļoti vērtīgi, viņi 
pamana, ko parasts klausītājs neievēro.  Mūziķi kopā  
abiem pārējiem  ansambļa  „Mūza” dalībniekiem,  fago-
tistu Anri Ivanovski un  flautisti Ninu Rasmusenu lab-
prāt būtu rīkojuši arī koncertu mūsu latviešu namā vai 
spēlējuši dievkalpojumā baznīcā, taču viņi te bija tikai 
divas dienas un droši vien vasarā klausītāju būtu pamaz.  

Koncerts Holivudas bļodā 

No kreisās: obojists Pēteris Endzelis, Nora Mičule, 
pianists un diriģents Andris Poga 
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Meklējot labāko atrisinājumu vairākiem ieteikumiem 
vai piemērotāko personu kādam amatam un rīkojot vēlē-
šanas, parasti balsotājs ievelk svītriņu, kuŗas vēlēšanu 
beigās tiek saskaitītas; kādā aptaujā vēlamai atbildei  
pievelk ķeksīti.  

Saeimas vēlēšanās, pirms sākam vilkt atļautos plūsi-
ņus, darām pretējo – izraudzītajam kandidātam paredzē-
to atzīmes vietu atstājam tukšu. Tātad, ja balsojam par 
visiem saraksta kandidātiem, varam nekavējoties atdot 
balsošanas lapiņu tādu, kādu saņēmām, bez atzīmēm. 
Nav pat vajadzības izlasīt kandidātu vārdus.  Ja meklē-
jam kāda kandidāta vārdu, tad tāpēc, lai šo vārdu svītro-
tu. Balsojam, lietojot ačgārnu, negātīvu pieeju. 

Partiju vadītāji un viņu  tuvākie līdzdalībnieki  balso-
šanas lapiņās  kandidātus ieraksta  kandidātu svarīguma 
secībā. Balsotājiem šīs secības kritēriji nav zināmi. Līdz-
tekus kandidāta spējām un kvalifikācijām izvēli ietekmē 
arī partiju iekšējās intrigas, personiskās  attiecības kandi-
dātu un vadītāju starpā un partiju stratēģijas. Ar šādā 
veidā sagatavotu sarakstu vēlētāji balsošanas brīdī  tiek 
aicināti balsot par kandidātiem saraksta augšdaļā. Tādē-
jādi pārkāpjam vēlēšanu likuma trešās nodaļas 19. pantu 
par aģitācijas ierobežojumiem vēlēšanu laikā un vietā. 

Tā kā galvenais, primārais balsojuma veids pašreizējā 
balsošanas sistēmā ir tukša atzīmes vieta, plūsiņu ievil-
kšana ir nenozīmīga, jo vēlētājam tīkamās kandidāta īpa-
šības jau atspoguļojas primārā balsojumā, ar tukšo atzī-
mes vietu. Cik no vēlēšanu viedokļa ir svarīgi, vai kan-
didāts spēlē tenisu,  ir izskatīgs, vai pazīst jūsu kaimiņu? 
Ja plūsiņš atspoguļo godīgumu, šai kvalifikācijai pienā-
cīgā vieta ir primārā balsojumā, varbūt izņemot, ja vēla-
mies raksturot kandidātu kā visgodīgāko personu sarak-
stā, kas, kā ļoti personisks raksturojums, nebūtu ievēro-
jams. 

Plūsiņu lietošanas galvenais mērķis ir mākslīgi pa-
augstināt kandidātu saņemto punktu skaitu. Tas visvai-
rāk attiecas uz saraksta augšgalu, jo pārskatot vēlēšanu 
rezultātus, redzam, ka gandrīz pusi no visiem plūsiņiem 
saņem kandidāti, kuŗi atrodas saraksta pirmajā ceturtda-
ļā. Tas ievērojami iespaido iespēju tikt ievēlētam Saeimā 
un izskaidro cīņas par tikšanu saraksta augšgalā. Manu-
prāt šāda manipulācija nav attaisnojama.  

Balsošana  „par”  ar iezīmi un „pret” atstājot iezīmes 
vietu neievērotu, tukšu, ir universāls balsošanas veids. 
Svītrojumi oficiālā dokumentā, kāds ir  balsošanas lapa, 
maina šo dokumentu. Svītrojumi arī nav piemēroti elek-
troniskai rezultātu sakārtošanai. Tā ir primitīva balsoša-
nas darbība un  tāda nebūtu piemērojama lietošanai attīs-
tītas valsts likumdošanas līmenī. 

Divas vienkāršas maiņas vēlēšanu likumā varētu no-
vērst minētos trūkumus: 

1.   Jāsvītro Saeimas vēlēšanu likuma trešās nodaļas 
23. pants, kas paredz vēlēt ar tukšu balsošanas atzīmes 
vietu, svītrot  nevēlamus kandidātus un lietot plūsiņus. 

2.   Kandidātu vārdi balsošanas lapiņās jāraksta alfa-
betiskā secībā. 

Ar otro maiņu novēršam kandidātu savstarpējās cīņas 
par vietu sarakstā un vēlētāju iespaidošanu. Process kļūst 
demokratiskāks, jo partijām neapšaubāmi būtu jāpaplaši-
na aģitācija un vēlētājiem vairāk jācenšas apzināt, savākt 
un  izvērtēt informāciju, lai balsotu, vadoties no saviem 
uzskatiem. Vēlējam neatbildīgi, ja balsojam par nepazīs-
tamu kandidātu. 

Lai gan Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) statūtos 
bez vēlēšanu rīkošanas, ieskaitot vēlēšanu izmaksas ap-
rēķināšanu, un dažādiem pārbaudes pienākumiem ir arī 
mandāts „izstrādāt instrukcijas vēlēšanu, tautas nobalso-
šanu un likumu ierosināšanu sagatavošanai”, šajā jomā 
maz kas ir darīts. Pēdējos 20 gados CVK pienākums ir 
bijis uzturēt status quo Saeimas darbības laukā un vēlē-
šanu likumā, lai gan šī komisija  varētu pievērst uzmanī-
bu likuma nepilnībām.  

Tā kā Saeima ievēl Centrālo vēlēšanu komisiju, ra-
dies interešu konflikts, jo šīs komisijas darbība lielā mē-
rā ir Saeimas ietekmē. Līdz ar to CVK ir daļēji atbildīga 
par Saeimas pašreizējo neveiksmi, kad 90% vēlētāju ne-
uzticas partijām un Saeimai, kā to pierādīja nesenais tau-
tas referendums, kuŗā tauta lielā pārsvarā  nobalsoja par 
Saeimas atlaišanu. 

Vai līdz nākamām vēlēšanām varam cerēt uz  kādām 
pārmaiņām vēlēšanu likumā?  Droši vien ne, jo ir pārāk 
maz laika, lai to veiktu, un nav institūciju, kas to darītu. 
Turklāt pašreizējā polītiskā gaisotnē ir aktīvitāti ierosi-
nātāji elementi, kas nebija iepriekšējās Saeimas vēlēša-
nās un droši vien nebūs tām, kas sekos vēlāk. 

Skatoties tālākā nākotnē, redzam, ka pārmaiņas un 
„caurumu” lāpīšana vēlēšanu likumā un Latvijas Satver-
smē varētu būt nepieciešamākas nekā  patlaban. 

Nesenā pagātnē Saeima noraidīja ierosinājumu liku-
mam par tautas vēlētu valsts prezidentu. Lai valsts prezi-
dents pārstāvētu arī tos 90% vēlētāju, kuŗi nav partijās, 
nepieciešams viņiem dot iespēju piedalīties prezidenta 
vēlēšanās. Pašreizējo sistēmu var uzlabot, aicinot tautu 
un Saeimu divus gadus pēc kārtējām Saeimas vēlēšanām 
izraudzīt valsts prezidenta amata kandidātus. CVK ap-
stiprina šo kandidātu piemērotību, un  prezidentu ievēl 
tauta divu kārtu vēlēšanās uz četriem gadiem, ar iespēju 
kandidēt vēl divās vēlēšanās.  

Vai labosim nepilnības vēlēšanu likumā? 
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Šāds risinājums dotu iespēju valsts prezidentam sa-
darboties ar vismaz divām Saeimām, tā vienkāršojot 
Saeimu pienākumu pāreju pēc vēlēšanām un iesākto pro-
jektu turpinājumu, kā arī mazinātu kliķu veidošanās ie-
spējas. 

Ļoti sarežģīta problēma, kas gaida atrisinājumu, ir šo 
90% bezpartijisko vēlētāju iesaistīšana kārtējās vēlēša-
nās. Pašreizējā sistēmā šiem vēlētājiem ir jāizrauga vie-
na no partijām, kas piedalās vēlēšanās, un jābalso tikai 
par šīs partijas kandidātiem. Ievērojot, ka runa ir par 
bezpartijiskiem vēlētājiem, šāds atrisinājums šo vēlētāju 
izvēli ļoti ierobežo. Stāvokli ievērojami uzlabotu lielāks 
vēlēšanu apgabalu skaits. 

Ja šie vēlētāji sekojuši vēlēšanu kampaņām, viņiem ir 
informācija un iespaidi par vairāku partiju kandidātiem. 
Lai paaugstinātu vēlētāju skaitu un uzticību, šiem vēlētā-
jiem jādod iespēja balsot par viņiem pieņemamiem jeb-
kuŗas partijas kandidātiem, kuŗi piedalās vēlēšanās, 
paturot iespēju balsot arī tikai par vienu partiju. To esmu 
nosaucis par Atvērto  balsošanas sistēmu. Līdzdalība ir 
labākais veids, kā iegūt uzticību. 

Vēlētājs balsošanas lapiņas vietā saņem sava vēlēšanu 
apgabala balsošanas grāmatiņu. Tur, kā atsevišķas vienī-
bas,  pēc izlozes  ievietoti šī apgabala partiju nosaukumi 
ar katras partijas kandidātu sarakstu alfabetiskā secībā. 
Visiem kandidātiem ir grāmatiņai kopējs kārtas numurs, 
kandidāta uzvārds un vārds, saīsināts partijas nosaukums 
un balsojuma atzīmes vieta. 

Pirms vēlēšanām CVK nosaka maksimālo balsošanas 
iezīmju skaitu, ko balsotāji var lietot, un arī sastāda katra 
vēlēšanu apgabala vispārēju kandidātu sarakstu kopējā 
kārtas numura secībā un to, kā datubazi, ievada datorā. 

Atvērtā  sistēmā par vēlamiem kandidātiem balso ar 
atzīmi balsošanas grāmatiņas balsošanas atzīmju vietā. 
Nevēlamo kandidātu balsošanas atzīmju vietas atstāj 
tukšas. Balsotājam jāizmanto vismaz viens  no noteiktā 
balsojumu skaita, lai viņš būtu piedalījies vēlēšanās, pa-
rasti gan izmantojot vairākus vai visus pēc paša izvēles. 
Vēlētājs var balsot tikai par izraudzītās partijas kandi-
dātiem vai balsojumu dalīt, balsojot par kādas citas par-
tijas izcilu kandidātu. Balsojumu kopskaits nedrīkst pār-
sniegt maksimāli nosacīto. Pēc vēlēšanām saskaita katra 
kandidāta saņemtās balsis, tās atzīmē apgabala vispārējā 
kandidātu sarakstā un sarakstu sakārto pēc saņemto bal-
su skaita dilstošā secībā. 

Atvērtā  balsošanā katrā balsošanas apgabalā ievēlēto 
deputātu skaits ir proporcionāls  attiecībā pret kopējo 
vēlētāju skaitu šajās vēlēšanās un to aprēķina kā apgaba-
la vēlētāju skaita procentu no kopējā vēlētāju skaita. 
Kandidāti, kuŗu jaunais kārtas numurs ir mazāks vai at-
bilst apgabalam aprēķināto Saeimas deputātu skaitam, ir 

ievēlēti Saeimā. Ievēlētos deputātus šķiro pēc piederības 
partijām. 

Atkrīt 5% ierobežojuma vajadzība, jo kabatas partiju 
kandidātu iekļūšana pēdējā saraksta  augšdaļā ir problē-
matiska. Tas liek mazām partijām sevi pierādīt pirms 
vēlēšanām vai apvienoties ar citām līdzīga rakstura par-
tijām. 

Šī gada vēlēšanās balsosim apzinīgi, neietekmējoties 
no  oligarchu iespaida  un meklējot jaunus ceļus uz sa-
darbību un atklātību, lai nedabūtu „tos pašus vēžus citā 
kulītē”. 

Pēc vēlēšanām prasīsim jaunajai valdībai aktīvus uz-
labojumus Saeimas vēlēšanu likumā un, ja nepieciešams, 
arī Latvijas Satversmē. 

Jānis Taube vecākais 

Ziemeļkalifornijas  
latviešu kreditsabiedrība 

(dibināta 1969. gadā) 
Noguldījumi: 
Par noguldījumiem, kuŗi pārsniedz $100, dividendes 
izmaksā 4 reizes gadā; 
Brīva dzīvības apdrošināšana, ja noguldījuma sum-
ma ir vismaz $3000 un  ZKLKS biedra vecums ne-
pārsniedz 70 gadu. 
Noguldījumiem līdz $250 000 garantēta federālā ap-
drošināšana (NCUA)  
Aizdevumi: 
noguldījumu nodrošināti; jaunām un lietotām auto-
mašīnām; kreditkaršu parāda dzēšanai; divu galvo-
tāju nodrošināti; paraksta nodrošināti; brīva dzīvī-
bas apdrošināšana aizdevumu apmērā līdz $20 000 
un ja persona, kas vēlas aizņemties, nav pārsniegusi 
70 gadu vecumu 
Naudas sūtīšana uz Latviju 
Norādot Latvijas un ASV korespondējošās bankas 
informāciju, kā arī saņēmēja vārdu un konta numu-
ru, naudu ieskaitīs saņēmēja kontā divu dienu laikā. 
Nosūtīšanas izmaksa: $20.00 
Čeki izrakstāmi ar norādi: Northern California Lat-
vian Credit Union 
Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 
Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@global.net 
Darba laiks:  
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 6.00-8.00 pm.  
Biroja  vadītājas Sanitas Vilgertes tālr.: 415-643-
9926; aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifor-
nijā Arnis Tūbelis, tālr.: 415-334-6606 
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Santamonikas vieglatlētu kluba pārstāvis Guntis Lin-
de š. g. 20. februārī piedalījās  Dienvidkalifornijas ap-
vienības vecvieglatlētu sacensībās  Indoor Meets... Out-
dors Santanā. G. Linde  vienu jūdzi noskrēja 7 minūtēs, 
27,37 sekundēs. Viņam nebija neviena konkurenta, un 
Guntis  ieguva vīriešu 80-84 gadu vecumgrupas meistara 
nosaukumu. 

Vieglatlētikas kluba Southern California Striders sa-
censībās Meet of Champions 30. aprīlī Norvalkā, Cerritos 
kolledžas sporta laukumā 3000 metrus Guntis noskrēja 
15 minūtēs 06,73 sekundēs un bez konkurences ieguva 
pirmo vietu.  

Guntis Linde 15. maijā piedalījās vecvieglatlētu sa-
censībās Longbīčas kolledžas stadionā, 5000 m noskrie-
not  25 minūtēs 59,68 sekundēs, atkal savā vecumgrupā 
bez konkurences iegūstot meistara nosaukumu. 

ASV  rietumu apgabala vecvieglatlētu sacensībās 11. 
jūnijā  arī Longbīčas kolledžas stadionā Guntis 10 000 m 
noskrēja 53 minūtēs 23,59 sekundēs, protams, bez kon-
kurences un ieguva vīriešu 80-84 gadu vecumgrupas 
meistara nosaukumu. 

No 6. līdz 17. jūlijam Sakramento, Ziemeļkalifornijā 
notika vieglatlētu pasaules meistarsacīkstes. G. Linde  
15. jūlijā Sakramento universitātes stadionā  16 dalībnie-
ku konkurencē 1500 m skrējienā ieguva 3. vietu ar rezul-
tātu 6 minūtes 44,71 sekunde. Savukārt 17. jūlijā  2 km 
šķēršļu skrējienā trīs dalībnieku konkurencē  viņš ieguva 
1 vietu  ar rezultātu 11 minūtes 06,76 sekundes. 

Guntis Linde piedalījies piecās pasaules vieglatlētu 
meistarsacīkstēs.  Viņš  regulāri piecas reizes nedēļā tre-

Novusa turnīrs namā 
Kalifornijas novusa līgā ir sešas vienības: trīs ziemeļu 

un trīs dienvidu.  
Informācija: http://novussusa.com/Teams.htm 
2010/.11. gada sezonā Kalifornijas novusa līga rīkoja 

vienību sacensības, tāpēc individuāli uzvarētāju nebija-
Sezonas laikā katrai vienībai jāspēlē ar visām pārējām, 
un sezonas beigās labākā ziemeļu vienība sacentās ar 
labāko dienvidu vienību.  

Finālspēles notika 4. jūnijā. Vienspēles finālā LAčplē-
ši spēlēja ar  Orange County. Dubultspēlēs finālā: LAč-
plēši ar Sandiego Racoons.  

Fināspēles bija ļoti aizrāvīgas, jo līdz pēdējai spēlei 
nebija zināms, kuŗa vienība uzvarēs. Vienspēlēs tikai 
setu attiecība noteica uzvarētāju, jo spēles beidzās neiz-
šķirti –  8:8. Ar viena seta pārsvaru uzvarēja Orange 
County vienība.  

Dubultspēlēs finālā bija ļoti līdzīga spēkošanās. Spē-
les beidzās neizšķirti 2:2, un uzvarētāju noteica tikai  
kauliņu atšķirība  (cik savu kauliņu paliek uz galda, kad 
iesisti visi pretinieka kauliņi). San Diego vienība uzvarē-
ja ar dažu kauliņu pārsvaru. Par sezonas visvērtīgāko 
spēlētāju atzina Jāni Daugavieti no Orange County vie-
nības. 

Kalifornijas novusa līgas sportisti  un līdzjutēji ir ļoti 
pateicīgi, ka nams un latviešu biedrība atbalsta novusa 
spēles un sagādā iespēju visiem tikties namā un lieliski 
pavadīt laiku sportiskā noskaņā. 

Latvijas vēstniekam ASV Andrejam Pildegovičam 
viesojoties Losandželosā, uzzinājām, ka vēstniecības 
darbinieki aktīvi spēlē novusu un labprāt kādreiz sacen-
tos ar  Kalifornijas sportistiem. Varbūt izdotos vēstniecī-
bas kausu pārvest  uz siltākām zemēm, jo talantu mums 
netrūkst.                                               Mārtiņš Leikarts 

Guntis Linde – labākais vecvieglatlēts pasaulē   
nējas Santamonikas kolledžas sporta laukumā treneŗa 
Džo Duglasa (Jo Dougles) vadībā. Guntis nolēmis nā-
kamgad piedalīties Eiropas vieglatlētu meistarsacīkstes 
Turcijā, un nākamās pasaules meistarsacīkstes Brazīlijā. 

Somijā 2009. gadā  Guntis Linde 2000 m šķēršļu 
skrējienā  80 gadu un vecāku vīriešu vecumgrupā ieguva 
pasaules meistara nosaukumu; ieguva otro vietu  5000 m 
skrējienā un 3. vietu 1500 m skrējienā. 

Guntis dzimis Latvijā, Doles pagastā, 1928. gada 
14. jūlijā.  

Guntis Linde  2000 m šķēršļu skrējienā ieguva zelta 
medaļu; pa kreisi Luiss Torres (Puertoriko), pa labi 

Karels Macners no Čechijas Republikas, Gunta  
labākais  draugs 20 gadu kopējās sacīkstēs 
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Jānis Dambītis piedzima, kad viņa tēvs jau bija kritis 
Pirmajā pasaules kaŗā varoņa nāvē. Māte viena audzinā-
ja Jāni un viņa vecākos pusbrāļus Kārli un Robertu (īsi 
pirms kaŗa viņa apprecējās ar atraitni, kam bija divi dē-
li).  

Jānis mācījās Gulbenes apriņķa Rankas pamatskolā, 
ko beidza 1931. gadā. Pēc skolas beigšanas strādāja par 
lopkopības pārraugu turpat Rankas pagastā. 1934. gadā 
Tirzas baznīcā viņu iesvētīja. 1943. gadā 14. novembrī 
Kārzdabas pareizticīgo baznīcā Jānis Dambītis salaulājās 
ar Muižkrieviņu māju īpašnieci, 23 gadus veco Veltu 
Bieziņu.  Viņi nodibināja sudrablapsu audzētavu,  taču 
Cesvainei jau tuvojās krievu fronte. Vācu militārā polici-
ja pavēlēja divu stundu laikā mājas atstāt.  

Dambīši devās bēgļu gaitās, no Liepājas ar kuģi brau-
ca uz Vāciju un pēdīgi nokļuva Bavārijā. Abi strādāja 
firmā Siemens, kur tolaik ražoja nepieciešamo kaŗam. 
Vēlāk viņi  dzīvoja bēgļu nometnē  Koburgā un Eichšte-
tē.  Tur 1946. gadā Jānis ar teicamām sekmēm beidza 
grāmatvedības kursus.  

ASV pirmā mītnes vieta  Dambīšiem bija Oklahomā, 
kur vajadzēja smagi strādāt, dzīvojot pusbadā. Vēlāk 
izdevās pārcelties uz Denveru, Kolorado. Korejas kaŗa 
laikā darba netrūka, varēja labi nopelnīt. Jānis Dambītis 
izmācījās par smalkmechaniķi un dabūja darbu firmā 
Honeywell, kur strādāja divdesmit divus gadus.   

Jānis un Velta Dambīši 1993. gadā pārcēlās uz Tūk-
stošozolu pilsētu Dienvidkalifornijā,  lai palīdzētu Veltas 
brāļa bērniem. Pašiem savu bērnu viņiem nebija. Brālis 
savus trīs bērnu audzināja viens, un Veltiņa viņus ļoti 
mīlēja. Viņa  bija audzinājusi arī brālīti, kam bija tikai 
pieci gadiņi, kad vēl pirms kaŗa Latvijā nomira māte.    

Kalifornijā Jānis nosvinēja savu 80 un 90 gadu jubile-
ju un jau bez Veltiņas 2010. gada 26. janvārī arī 95 gadu 
jubileju.  Tā gan vairs nebija svinēšana, bet radu un 
draugu sanākšana un Jāņa uzmundrināšana. Jāņa sirds 
salūza 2009. gada 7. novembrī, kad pēc 66 laulības ga-
diem viņš no sievas atvadījās.   

Jānis  Dambītis  2010. gada 25. aprīlī pārcēlās uz dzī-
vi dzimtenē pie sievas brāļa, ārsta Aleksandra Bieziņa 
meitas Maijas Lejiņas. Dzīvojot savā mājā Mārupē, viņš 
Latvijā izbaudīja visus četrus gadalaikus.  Nosvinēja Jā-
ņus, rudenī vairākkārt ciemojās sievas brāļa meitu lauku 
muižā  Muižkrieviņos. Radu un draugu lokā sagaidīja 
Ziemsvētkus, 2011. gadu, 26. janvārī nosvinēja 96 gadu 
jubileju.   

Diemžēl 100 gadu jubileju Dzimtenē (Jānim patika 
vārdu „Dzimtene” rakstīt ar lielo burtu) sagaidīt neizde-
vās. Viņa dzīves gājums klusi un mierīgi aprāvās 21. 
aprīlī plkst. 23.20.  Jānis vēlējās, lai viņu apbeda kopā ar 
Veltiņu.  Kremēšana notika 29. aprīlī, un abas urnas 16. 
jūlijā apbedīja  Cesvaines kapos. 

Pavadīju Jāni Dambīti uz Latviju 2010. gada aprīlī, 
vairākas reizes ciemojos viņa mājā.  Izbraukājām arī 
Cesvaini.  Otrreiz  viņu apciemoju 2010. gada novembrī, 
tad pieminējām arī Veltiņu,  jo 2009. gada 14. novembrī 
no viņas atvadījāmies.   

Jānis man bieži zvanīja no Latvijas, vienmēr agri no 
rīta, vēl krietni pirms sešiem. Pēdējo reizi viņš piezvanī-
ja 19. aprīlī un, smagi elpodams, teica, ka vairāk nez vai 
varēs piezvanīt. Viņš zināja, ka drīz būšu Latvijā, un so-
līja  gaidīt.  Taču  vairs nesagaidīja...   

          Tamāra Kalniņa 
Lai es tālu, lai man labi klājas, 
Dzimtene man prātā nāk arvien.  
Nav nekur tik labi tā kā mājās, 
Stipras saites tur ikvienu sien. 

      Agri rītā, krēslas stundā vēlā 
      Ilgu putni zilā tālē trauc. 
     Sapņu acīm skatos tavā tēlā, 
      Jācieš nav vairs tam, kas mājā brauc.   

Roberts Dambītis 
No krājuma „Manai dzimtenei” (Avots, Rīga, 1973.)  

Mums zudušie 

Jānis Otis Dambītis 
dzimis 1915. g. 26. janvārī Rankā, miris 2011. g. 21. aprīlī  Mārupē 
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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 

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! 

Piedāvāju dažāda veida apdrošināšanas  
produktus  kapitāla aizsargāšanai.  

Action Capital Insurance Services, Inc. 
Verners Vallis  

tālr.: 949-374-3340  Lic #0G61139 

Latviešu valodu iespējams mācīties tīmeklī: 
www.learnlatvianonline.com 

Dr. JURIS BUŅĶIS 
 labprāt atbildēs uz jautājumiem  

par kosmētiskām procedūrām 
e-pasta adrese: bunkis@ocps.com 

biroja tālruņa numurs: 949-888-9700;  
30212 Tomas, Suite, 275 

275 Rancho Santa Margarita, CA 92688  
mājaslapa: www.orangecountyplasticsurgery.com 

Austra Andersone 
1920.  28.VII – 2011. 19. V 

     Paloalto, Ziemeļka-
lifornijā, 90  gadu ve-
cumā   19. maijā  miru-
si Austra Andersone. 
A.  Andersone  dzimusi 
Jāņa un Alises Ūdŗu 
ģimenē 1920. gada 28. 
jūlijā Rīgā.  Viņa ab-
solvēja Latvijas Uni-
versitātes Zobārstniecī-
bas fakultāti. Tāpat kā  
tūkstošiem citu latviešu 
A. Andersone  kopā ar 
vecākiem un brāli Os-
karu 1944. gadā bēga 
uz rietumiem, lai glāb-
tos no otrreizējas brutā-
las padomju okupāci-

jas. Austra Andersone 1946. gadā ieceļoja ASV un ap-
metās Losandželosā. Kādā sarīkojumā Dienvidkalifor-
nijas universitātē viņa iepazinās ar zviedru izcelsmes 
jaunekli Marvinu. Abi salaulājās 1948. gadā un dzīvoja 
Pasadenā līdz Marvina Andersona nāvei 2002. gadā. 
Nākamā gadā pēc vīra nāves Austra pārcēlās uz  uz Pa-
loalto,  tuvāk meitu dzīvesvietai. A. Andersone aktīvi 
interesējās par polītiku, viņa bija prezidente Austrumpa-
sadenas Sjerramadres sieviešu repulikāņu klubā (East 
Pasadena-Sierra Madre Republican Women's Club) un 
Losandželosas apriņķa sieviešu republikāņu federācijā 
(Los Angeles County Federation of  Republican 
Women). Viņa labprāt spēlēja golfu un bija ilggadēja 
Eaton Canyon Golf Club locekle. 

Austra Andersone bija stipra un drosmīga sieviete, 
mīloša un apzinīga sieva un māte. Būdama komūnistis-
kā režīma bēgle, viņa vienmēr bija pateicīga par iespēju 
dzīvot brīvā zemē.  

Austra Andersone apbedīta  Forest Lawn kapsētā 
Holivudā. Radi un draugi 4. jūnijā  Pasadenā pulcējās  
aizgājējai veltītā  piemiņas pēcpusdienā. Ģimene lūdza 
nenest ziedus, bet  ziedot Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrībai (1955 Riverside Drive, Los Angeles CA 
90039-3704)vai  Stanforda slimnīcai (Spiritual Care 
Service, Stanford Hospital & Clinics, 300 Pasteur Dri-
ve, Stanford, CA 94305). Austra Andersone bija ilgga-
dēja Dienvidkalifornijas biedrības biedre. 

Sēro dēls Edgars Andersons, meitas Lila Hillarde, 
Lidija Andersone un Lisa Kellija (Kelley) un septiņi 
mazbērni. 
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠA-
NA, PĀRDOŠANA UN IZĪRĒŠANA;  
PALĪDZĪBA, MAINOT DZĪVESVIETU AMERIKĀ 
VAI PĀRCEĻOTIES UZ LATVIJU; BEZMAKSAS 
KONSULTĀCIJAS: MĀJAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠA-
NA DAŽU STUNDU LAIKĀ;  MĀJAS SAGATAVOŠA-
NA PĀRDOŠANAI; TIRGUS TENDENČU ANALIZE;  
KVALIFIKĀCIJA AIZŅĒMUMIEM MĀJU  
IEGĀDEI, PĀRFINANCĒŠANA u. c.   
IKVIENU LAIPNI KONSULTĒS  
UN  PALĪDZĒS NOKĀRTOT  
DARĪJUMU NEKUSTAMO  
ĪPAŠUMU EKSPERTS:   
MĀRTIŅŠ LEIKARTS   
tālr.: 310-717-7577;  
e-pasts: martin@shorewood.com 

ALAs mājaslapā  www.alausa.org  
atrodamas ziņas par ALAs apgāda jaunajām  

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

   Lolitas Ritmanes ģi-
menē  kopš pavasaŗa ir 
papildinājums – divi 
jauki minči, kuŗiem doti 
skaisti vārdi – Eimija 
(Emmy) un Oskars. Abi 
esot ļoti mīlīgi un gudri.  
Tā kā Andris, Ilze un 
Aija silto ģimenes ligzdu 
atstājuši, viņu vecākiem 
šie jaukie radījumi sagā-
dā lielu prieku. 

 Lolitas un Marka Matsonu mīluļi 

Oskars jau mācās spēlēt šachu 

Pikets par godīgu Latviju 

Sabiedrība par atklātību „Delna” aicināja  2. jūnijā 
pirms valsts prezidenta vēlēšanām atnākt pie Saeimas 
un  atbalstīt cīņu par tiesisku valsti un pret oligarchu 
varas turpināšanos. Sapulcējušies  turēja  saukļus „Nost 
ar oligarhu varu”, „Esam pret Latvijas nozagšanu!”, lie-
lu plakātu, kuŗā aprakstīti pirmie 10 soļi, kā „atgūt no-
zagto Latviju”. Saeimas sēdes pārtraukumā vairāki de-
putāti iznākuši aprunāties un  iztaujāti  par prezidenta 
vēlēšanām, iespējamo valsts uzņēmumu privātizāciju, 
pauduši bažas par krievu valodas nostiprināšanos. 

Piketā „Par godīgu Latviju”piedalījās arī  
Mūsu  kopienas locekle Ērika Kārtere (Carter);  

otrā no kreisās (ar saules acenēm) 

Citāts: „Tagad man jāsmejas, ja kāds saka: ak Dievs, 
krize, kādas šausmas! Bet visi taču dzīvo normāli. Tas 
nozīmē – vai nu paguvuši sazagties, vai dižķibeles nav.  
Absurds – valstī  valda nabadzība un bezdarbs, bet ir 
grūti atrast uzticamu cilvēku un labu strādnieku, kas 
pieskatītu māju, lai to neizzog un nenodzeŗ. 

No intervijas ar aktieri Hariju Spanovski žurnālā  
„Ievas stāsti” 2010. g. Nr. 9. 
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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 

Draudzes Ziņas 

Foto: Anna Ābele 

Egīls Ozoliņš spēlē baznīcai dāvināto flīģeli  
 

Priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7) 
Ilona Kalviste, pārceļoties uz jaunu mājvietu Sietlas apkaimē, savu flīģeli uzdāvināja 
mūsu baznīcai. Tagad himnas skan vēl labāk! Sirsnīgi pateicamies Ilonai un novēlam 
viņai visu to labāko. Paldies Annai Ābelei un Lienei Lindei par palīdzību flīģeļa pārve-
šanā un Egīlam Ozoliņām par ziedojumu pārvešanas izdevumu segšanai. Klavieres, kas 
līdz šim atradās baznīcā, nogādātas Ilzes Kokinas un viņas ģimenes mājā. 
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Pieteikumu puķu   
novietošanai uz altāŗa 
pieņem Biruta Šulca  
tālr.:  626-443-8464,   
e-pasts:  
birschultz@att.net   
Dievnamā pie ieejas  ir 
kalendārs, kuŗā var  
pierakstīties; lūgums 
uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam pirms dievkal-
pojuma, ja puķes novietotas kāda piemiņai vai jubi-
lejā, par ko vēlams paziņot.  

Draudzes dzīves kalendārs  
 

4. septembrī dievkalpojuma nebūs  – divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
aizlūgsim par Lībekas draudzi Vācijā  un diakoni Laimu Urdzi; 

 par Dunikas draudzi Rucavas novadā un prāvestu Aināru Jaunskalžu 
 

11. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu –  13. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
aizlūgsim par Latviešu ev. lut. Sv. Pēteŗa draudzi Čikāgā un  prāv. emer. Vili Vārsbergu; 

par  Durbes draudzi Durbes novadā un mācītāju Gintu Kronbergu  
 

18. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums – četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
aizlūgsim par Latviešu biedrību Norvēģijā; 

  par Dzērbenes draudzi Vecpiebalgas novadā un mācītāju Ediju Kalniņu 
 

 25. septembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – 15. svētdiena pēc Vasarsvētkiem, 
aizlūgsim par Latviešu apvienoto draudzi Kalamazū un mācītāju Birutu Puiķi; 

  par Dzirciema draudzi Tukuma novadā un palīgmācītāju Justu Junkuli 
 

2. oktōbrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar dievgaldu – Pļaujas svētki, 
aizlūgsim par Lansingas draudzi (MI) un baznīcas padomnieku diakonu Frici Sīpolu; 

 par Džūkstes draudzi Tukuma novadā un palīgmācītāju Jāni Smilgaini 

DRAUDZES PILNSAPULCE 
5. jūnijā notika gadskārtējā draudzes pilnsapulce, 

kuŗā piedalījās 22 draudzes locekļi. Mācītājs bija sa-
gatavojis 2010. gada darba pārskatu, kasiere Tamā-
ra Rūse – ziņojumu par aizvadītā darbības gada bu-
džetu. Sapulces dalībnieki pieņēma  2011. gada  bu-
džetu. Kasiere Tamāra Rūse un pilnsapulces vadītā-
ja Daina Ābele atgādināja, ka draudze pēdējos pie-
cus gados darbojusies ar lielu iztrūkumu. Rudenī 
draudzes padomes un revīzijas komisijas locekļi tik-
sies, lai spriestu, kā  samazināt izdevumus.  

Mūsu māsu draudzes koordinātore Anna 
Ābele Rīgā satikās ar Silviju Tūbeli-

Kurmiņu un pasniedza viņai LELBAs  
piešķirto atzinības rakstu mūsu  

draudzes 50 gadu jubilejā.  
Pateicamies Silvijai par viņas lielo darbu.  
Svētīgi visi, kas pie Viņa tveŗas! (Ps 2:12) 
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DIENVIDKALIFORNIJAS EV. LUT. DRAUDZES 

  
DĀMU KOMITEJA 

 
           

  IELŪDZ  UZ 
 

RUDENS BAZĀRU 
 

2011. gada 23. oktōbrī 
 

PLKST. 12.30 (PĒC DIEVKALPOJUMA) 
 

LATVIEŠU SABIEDRISKAJĀ CENTRĀ 
1955 RIVERSIDE DRIVE 
LOS ANGELES, CA  90039 

 
DZIESMAS, LOTERIJA, SILTAS PUSDIENAS,  

KAFIJAS GALDS 
 
 
 

Mantas var nodot svētdienās pēc dievkalpojuma  
dāmu komitejas darbniecēm; lūdzu sazināties pa tālruni  

 ar Lieni Lindi par mantu un naudu ziedojumiem: 310-396-5244 
 ar Tamāru Rūsi par lielo loteriju: 949-443-2150 
 ar Dzintru Lejnieci par mazo loteriju: 714-968-9992 

ar Omulu Penci (626-570-9018) vai Birutu Šulcu (626-443-8464) 
         par kafijas galdu 
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PATEICĪBA UN LŪGUMS 
Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2011. gadu!   

Draudzes nodeva – $250.00; studentiem – $60.00 
Lūdzu norādīt _____draudzes nodevas par 2011. gadu 
 
____________________________________________________________                  $__________ 
(uzvārds, vārds) 
____________________________________________________________                     $__________ 
 
_____________________________________________________________           $__________ 
      
Ziedojums draudzes vajadzībām    $__________ 
Ziedojums draudzes dievnama remontiem  $__________ 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvījā  $__________ 
Ziedojums Neretas bērnu pusdienām   $__________ 
 

                                         KOPĀ:   $__________ 
Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca.,  
nosūtīt draudzes kasierei: Tamāra Rūse 
                                            31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA  92677 

Pateicībā, Draudzes padome 

Draudzes locekļu dzimšanas 
atceres dienas oktōbrī 

  2.  Jānis Taube, Jr.  
  4.  Karolīne Linde          
  5.  Jūlijs Zemjānis                      
  7.  Modra Balode, Markus Smalstig          
  8. Ināra Valle              
11. Viktors Kerliņš         
13. Maruta Ratermane                      
15. Antonija Čakstiņa      
21. Kārlis Millers, Ēriks Teteris, Jr. 
24. Adelīne Blāķe, Ilgvars Dižgalvis,  
    Jānis Circenis 
26. Ilona Kalviste, Kate Riekstiņa,  
   Silvija Pētersone 
27. Nora Mičule, Juris Riekstiņš 
29. Laurena Purmale  
31. Andris Matsons   

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
 

Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot prāv.  
Dāvim Kaņepam  

 

SANDIEGO LATVIEŠU 
 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 
 

10. sept.  plkst. 12.00 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       



 31 

Tulkojumu birojs: www.Filologi.lv 

Žurnālists  Ivars Bezdechi (Paul Kruze) saņēmis  
apliecību  par sekmīgu „virtuālā žurnālisma” semi-

nāra beigšanu . 

 

Top jauna pavārgrāmata 
Vēloties novērtēt ASV rietumkrasta latviešu ēdienu 

gatavotāju izcilos nopelnus, Rietumkrasta latviešu iz-
glītības centrs un Latviešu biedrība Vašingtonas štatā  
atbalsta jaunas latviešu pavārgrāmatas izdošanu. Grā-
matas sastādītāja ir Bonija Veja (Bonnie Way). Recep-
tes lūdz iesniegt, minot to autora vārdu.  

Labprāt pieņems arī māmiņu un vecmāmiņu mīļākās 
receptes, lai  mazbērni uzzinātu par viņu talantu un ga-
tavotajiem gardumiem. Receptes jāiesūta elektroniski 
kā WORD document: wclecrecipes@gmail.com 

Pavārgrāmatu varēs iegādāties  Ziemsvētku tirdzi-
ņos. 

APSVEICAM! 

Elga Brecko šovasar ieguva otro vietu Amgen Tour 
of California bērnu zīmējumu konkursā; 

attēlā Elza ar māsu Kristīni Brecko  

Pērn konfliktu dēļ 44 miljoni cilvēku 
bija spiesti atstāt savas mājas  

Norvēģijas Bēgļu padomes pārstāvji ziņo, ka gandrīz 
44 miljoni cilvēku dažādu konfliktu dēļ visā pasaulē  
pērn bija spiesti pamest savas mājvietas. Tas ir visaug-
stākais rādītājs pēdējos desmit gados. Konfliktu dēļ sa-
vu valstu iekšienē pārvietoto personu skaits 2010. gadā 
sasniedza 27,5 miljonus, un vēl 16,2 miljoni aizbēga no 
dzimtenes. 43,7 miljonu cilvēku kopskaitā iekļauti arī 
civīliedzīvotāji, kuŗi aizbēguši iepriekšējos gados un vēl 
mājās nav atgriezušies. Puse no tiem, kuŗi tiek kvalifi-
cēti kā iekšēji pārvietotās personas, koncentrējas piecās 
valstīs – Kolumbijā, Sudānā, Irākā, Kongo Demokratis-
kajā Republikā un Somālijā. 60% bēgļu ir no palestīnie-
šu territorijām, Afganistānas, Irākas, Somālijas un Kon-
go DR.  

2010. gadā konfliktu dēļ bija 400 000 iekšēji pārvie-
toto personu un 100 000 bēgļu vairāk nekā 2009. gadā.   

Arī dabas katastrofas, lielākoties ekstremālu laikap-
stākļu dēļ, 2010. gadā izraisīja vairāk nekā 42 miljonu 
cilvēku pārvietošanu, un šis skaitlis ir 2,5 reizes lielāks 
par iepriekšējos 12 mēnešos reģistrēto. 

Visdažādākos remondarbus ļoti labi veic  
Vilnis Auziņš, tālr.: 818-692-6063 



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

PLEASE DO NOT DELAY 
 

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

Čekus lūdzam 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 

NON-PROFIT ORG. 
U.S. POSTAGE 

PAID 
Permit No. 78 

NORTH HOLLYWOOD, CA 

 
 
 
 

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

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs.  
 Nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par  20___. gadu $ 25.00 

Biedru nauda ģimenei – $40 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu! 
(nevajadzīgo svītrot) 

 
Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu. 
Nosūtu abonēšanas maksu          par  20___. gadu ……………$ 35.00 

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

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

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


