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Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojumā 2011. gada 20.novembrī
No labās: Dienvidkalifornijas DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins, Latvijas vēstniecības ASV
padomniece ekonomikā un polītikā Vineta Mēkone, Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis,
Tīna Buņķe, Igaunijas goda konsuls Losandželosā Jāks Treimanis, pianiste Līga Ceriņa,
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
8. janvārī plkst. 12.30 vanadžu Jaungada ieskaņas sarīkojums
12. februārī plkst. 12.00 Losandželosas latviešu nama biedru (ziedotāju) pilnsapulce
12. februārī plkst. 12.30 Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums latviešu skolā (skolēniem izsniegs
mācību pirmā pusgada liecības; būs skolas audzēkņu priekšnesumi, vecāku sagādāts cienasts)
4. martā plkst. 12.30 pulkveža Oskara Kalpaka un Latviešu leģiona atceres DK DV apvienības sarīkojums
18. martā plkst. 12.30 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce

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

Astrai Moorai
6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606
Tālr./tālrakstis: 818-980-4748;
el. pasts: astere2000@aol.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž
tikai rakstu rakstītāju viedokli, kas var arī nesaskanēt ar
izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā.
DKLB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā.
Biedru nauda ir $25 gadā; ja biedrībā iestājas vīrs un sieva –
par abiem $40 gadā. Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri,
Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $35 gadā. DKLB
biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta biedrības
kasierei:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green
Port Hueneme CA 93041; Tālr. 805-382-2925
Čeki rakstāmi uz: LATVIAN ASSOC. of SO. CA vārda.
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu
reizi ir: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi
$10, uzņēmējdarbības karti – $6.
****************************************************

Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš
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 Republikas goda konsuls Dienvidkalifornijā
Dr. Juris Buņķis 30212 Tomas, Suite 275,
Rancho Santa Margarita, CA 92688,
tālr.: 949-888-9700; e-pasts: bunkis@ocps.com
www.facebook.com/LatvianConsul
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; 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, Pēteris Staško, Dace Taube (biedrības
pārstāve latviešu nama valdē), Jānis Taube, Pegija Taube,
Vilis Zaķis. DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša
otrajā treš-dienā Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija: Inguna Galviņa, Maija Paegle

IB metiens – 350 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

Sandiego latviešu ev. lut. draudzes 60 gadu jubilejas svinības

Sandiego latviešu ev. lut. draudzes sešdesmit gadi attēlos
(no Vijas Burģeles un Jāņa Legzdiņa archīva

Sandiego latviešu ev. lut. draudzē 19. novembrī svinēja 60 gadu jubileju un Latvijas valsts proklamēšanas
gadadienu. Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes
mācītājs, prāvests Dāvis Kaņeps bija priecīgi pārsteigts,
ka Grace Lutheran Church baznīcā, kur latviešiem
dievkalpojumi notiek jau 60 gadu, ieradušies tik daudz
apmeklētāju no Losandželosas. Gluži neviļus prātā nāca
līdzība par kalnu un Muhamedu.
Sarīkojumu zālē baznīcas augšstāvā pie sienas bija
novietoti draudzes dibinātāju, agrāko gadu mācītāju un
draudzes locekļu attēli. Uzrunu teica draudzes priekšnieks J. Legzdiņš, pastāstot, ka pirms 60 gadiem Sandiego dzīvoja apmēram 50 latviešu, un pirmo dievkalpojumu vadīja mācītājs Aleksandrs Grietēns. Māc. A. Grietēns, Arturs Ports un citi Sandiego jauniebraukušie latvieši tikās ar Grace Lutheran Church mācītāju Klerensu
Damšroderu (Clarence Damschroeder), un viņš piekritis,
ka reizi mēnesī latviešiem baznīcā notiek dievkalpojumi.
A. Grietēns strādāja Losandželosā un gadiem ilgi reizi
mēnesī brauca vadīt dievkalpojumus uz Sandiego. Skaistajā gotu stila baznīcā pēc dievkalpojuma latvieši pakavējušies patērzēt pie tases kafijas. Mācītāji gadu gaitā
mainījās, dievkalpojumus pēc A. Grietēna nāves 1974.
gadā vadīja Elmārs Caune, Eduards Putniņš, Edgars Lie-

piņš, Daira Cilne. Kopš 1999. gada draudzes mācītājs ir
prāvests Dāvis Kaņeps. Agrākos gados lielākiem sarīkojumiem īrētas telpas arī citviet. Draudzes ilggadēji locekļi un darbinieki bijuši Arturs Ports un viņa dzīvesbiedre Biruta Porta, Jānis and Herta Plikšes, Straumes
ģimene, ērģelniece Lidija Kalnozola, Rasma Baltgalve,
Milda Borbala, Jānis Pētersons, kasiere Austra Vestmane, dāmu komitejas priekšniece Aleksandra Mazvagale,
Edīte Šustera, Mirdza Bella, Antonija Priede, Laipenieku ģimene, Alfrēds and Gaida Rimšas, Vilma Sinka,
draudzes priekšnieks Otto Valkīrs, Velta Valkīra, Alise
and Teodors Zeltiņi, Emmija Vingre, ilggadējais kasieris
Jāzeps Vingris, Anna and Vilis Majevski, Māra Kipere
un viņas lielā ģimene, Margareta and Roberts Klīges,
Paulis Bērziņš, Nikolajs Zvirbulis, Arturs Burģelis, mūziķe Vija Burģele (viņa dievkalpojumos spēlē ērģeles
kopš 1960. gada), Anita, Arnis and Dagmāra Tūbeļi, ērģelnieks Juris Krafts, kasiere Antra Priede-Bergere, dāmu komitejas priekšniece Maiga Bērziņa, Aida and Ansis Zilgalvji, Uldis and Ilze Porti, Ratermaņu ģimene,
Raita Rosnere, Anna Rollina, Oļģerts Kaugerts, Karena
Rorbacha (Rohrbaugh).
Bieži viesi draudzē bijuši Aivars and Brigita Jerumaņi. A. Jerumanis teicis iedvesmīgas runas, un B. Jeruma3

ne iepriecinājusi ar brīnišķīgām
dziesmām. Sarīkojumos piedalījušies Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības pārstāvji, koŗi un ansambļi no Losandželosas. Pirms desmit gadiem
draudzē bija apmēram 50 locekļu, tagad vairs tikai 26. Sandiego draudzes locekļi 1974. gadā
ziedoja 400 dolaru Dienvidkalifornijas latviešu baznīcas celtniecībai Losandželosā. Toreiz draudzes nodeva bija trīs dolari gadā
strādātājiem, viens dolars pensionāriem, nestrādātājiem un studentiem.
Draudzes priekšnieks pateicās
visiem, kuŗi nav taupījuši pūles,
lai draudze būtu aktīva un tās
locekļi turētos kopā. J. Legzdiņš
sarīkojuma apmeklētājus iepazīsSandiego latviešu ev. lut. draudzes 60 gadu jubilejas dievkalpojums
tināja ar Latvijas goda konsulu
Dienvidkalifornijā dr. Juri Buņķi, un šarmantais dakteris
pastāstīja, kā un kāpēc kļuvis par konsulu. Viņš vēlas
palīdzēt sagādāt iespējami daudz ieguldījumu Latvijai.
Jubilejā netrūka ne vīna tostiem, ne uzkodu, ko bija
sagādājušas čaklās draudzes dāmas, ne dziesmu. Losandželosas vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” priekšnesums
kārtējo reizi pacilāja, ielīksmoja un par 100 procentiem
uzlaboja garastāvokli. Vīru balsis pārspēja ērģeļu skaņas
lejas stāvā baznīcā, kur tika laulāts amerikāņu pāris, un
laulību liecinieki noteikti dzirdēja rībam grīdu no kāju
piesitieniem, koristiem dziedot „Kur tad tu nu biji, āzīti
manu?”. Vīri gavilēja, vicinot karogu, kas mūžīgi plīv,
un aizrāvīgi lika dziesmai svinēt svētkus, ar savu dedzību sajūsminot klausītājus. Prieks, ka no Čikāgas bija
Foto: Aivars Jerumanis
atbraucis Aldis Rauda ar ģimeni un stājās koristu rindās.
No
kreisās:
Latvijas
goda
konsuls
Dienvidkalifornijā
Vīru koris ir arī Čikāgā, taču draugus jau nav tik viegli
dr.
Juris
Buņķis
un
Sandiego
latviešu
ev. lut.
aizmirst, un jācer, ka Aldis brauks arī uz turpmākiem
draudzes priekšnieks Jānis Legzdiņš
vīru koŗa koncertiem. Jānis Taube jaunākais atbrauca
dziedāt, kaut nejutās labi. Jau sen novērots, ka viņam ir
augsta pienākuma apziņa.
Šķiet, Sandiego draudzes locekļi var dziedāt tāpat kā
Koŗa diriģente Laura Rokpelne Mičule atradusi jauhernhūtieši XVIII gadsimtā „Mazais pulciņ, nebaidies!”
nu, talantīgu pianisti – Līgu Ceriņu. Viņai un korim šis
Mazs cinītis gāž lielu vezumu, tas nav nekas jauns. Bija
bija pirmais kopējais koncerts.
jauki ciemoties skaistajā kaimiņpilsētā, tikties ar sirsnīAtvadoties no viesmīlīgajiem Sandiego latviešiem,
giem latviešiem, uzzināt, ka tieši Sandiego Maija Priede
tika nolemts turpmāk tikties biežāk, rīkot koncertus,
kļuva par Paegli, salaulājoties ar mūsu kopienas aktīvo
sporta sacīkstes, svinēt svētkus. Lai šie labie nodomi
locekli Tālivaldi Paegli.
piepildās! Galu galā attālums taču tik ļoti liels nav. ŠoAtliek novēlēt, lai Sandiego latviešu ev. lut. draudze
reiz vairāki latvieši sarunāja braukt kopā, un tā varētu
piedzīvo vēl vairākas apaļas jubilejas!
darīt arī turpmāk.
Astra Moora
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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

Sandiego latviešu ev. lut. draudzi un tās priekšnieku
Jāni Legzdiņu draudzes 60 gadu jubilejā apsveica
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes
pārstāve Silvija Millere

Dr. priekšnieks Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road,
San Diego, CA 92123
Tālr: 858-598-5451;
e-pasts: janis@legzdins.com
Dievkalpojumi:
21. janvārī un 11. februārī plkst. 12.00
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

Losandželosā notiks pasaules
latviešu novusa turnīrs
Jānis Daugavietis aicina cītīgi trenēties, gatavojoties pasaules latviešu novusa turnīram, kas notiks Losandželosas latviešu namā 2012. gada pirmā
pusē. Uz turnīru aicinās Latvijas, Kanadas, Austrālijas, ASV austrumu piekrastes un Latvijas novusa spēlētājus.
Balvu fonds: $1000 vienspēlēs un
$1000 dubultspēlēs! Jānis iegādājies
vairākus pilnīgi jaunus novusa galdus. Cerams, ka piedalīsies arī Sandiego latvieši.

No kreisās: Losandželosas vīru koŗa „Uzdziedāsim,
brāļi!” diriģente Laura Rokpelne Mičule un
pianiste Līga Ceriņa

Piedāvāju dažāda veida apdrošināšanas
produktus kapitāla aizsargāšanai.
Action Capital Insurance Services, Inc.
Verners Vallis
tālr.: 949-374-3340 Lic # 0G61139
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Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas 93. gadadienas svinības
Losandželosas latviešu namā
Svinību dienā, 20. novembrī, debesis bija tik pušainas, ka nekādus ielāpus tām uzlikt nebija iespējams.
Tomēr nama laukumā cita pēc citas iebrauca automašīnas ar priecīgiem latviešiem – bija taču svētku diena!
Dievkalpojuma apmeklētāji, turēdami virs galvas lietussargus, skriešus skrēja uz namu. Lietus dēļ varbūt daudzi
neievēroja, ka autostāvvietu laukumā par jaunu
iezīmētas auto novietošanas vietas, jo baltās līnijas bija izdzisušas. Šo darbu uzņēmās Valdis
Dičs ar palīgiem. Darbs vēl gluži nav pabeigts,
taču Valdis izdarīs visu, kā nākas.
Latvijas valsts dibināšanas atceres svinības
tāpat kā pāris iepriekšējos gados rīkoja Dienvidkalifornijas latviešu biedrība un Dienvidkalifornijas DV apvienība, īsu atklāšanas uzrunu teica
DV priekšnieks Teodors Lilienšteins un DK LB
valdes priekšnieks Ivars Mičulis.
Namu rotāja Sandra Gulbe Puķēna, Valdis
Ķeris, Imants Leitis, Teodors Lilienšteins, Pēteris Staško. Glītie plakāti ar informāciju un attēliem par Latvijas apgabaliem – Kurzemi, Zemgali, Vidzemi, Latgali – tuvināja dzimtenei. Tāpat arī Latvijas valsts prezidenta Andŗa Bērziņa
apsveikums videolentē, viņam stāvot pie Brīvības pieminekļa, kur debesīs augstu lidoja un sasaucās putni, it kā nesot sveicienu.
Sarīkojumu vadīja DK LB valdes priekšnieka vietniece Sandra Gulbe
-Puķēna. Lūgšanu teica prāvests Dāvis Kaņeps.
Latviešu skolas audzēkņi
skolotāju vadībā bija sagatavojuši patriotisku lasījumu
„Mana Latvija”. Skolas koŗa
vadītājs Edvīns Rūsis tikai
todien bija atgriezies no atvaļinājuma Franču Polinēzijas
Bora Bora salā un uz namu
brauca taisnā ceļā no lidostas
– labi atpūties, iededzis,
enerģijas pilns. Skaidri bija
redzams, ka skolēniem ļoti
patīk viņa iemācītās dziesmas, un Edvīns prot viņus
iejūsmināt. Priekšnesuma
beigās koristiem pievienojās
bērnudāza audzēkņi, stāvot
uz skatuves un vicinot Latvi6

jas karodziņus. Nepaies ilgs laiks, un arī viņi dziedās
korī.
Svētkos latviešus, kā parasti pagodināja goda konsuli:
Igaunijas – Jāks Treimanis, Lietuvas – Daiva Navarrete,
Latvijas – dr. Juris Buņķis. Viņu apsveikumi bija īsi, bet
sirsnīgi un silti.

Foto: Aivars Jerumanis

Pirmo reizi dzirdējām vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” jaunās pianistes sōlo priekšnesumu. Viņa spēlēja
latviešu komponistu skaņdarbus, kā arī pavadījumu Latvijas un ASV himnai.
DK LB valdes locekļi bija aicinājuši svētku runu
teikt nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” līdzpriekšsēdi Gaidi Bērziņu.
Pēc 11. Saeimas vēlēšanām viņu iecēla par tieslietu ministru un aizņemtības dēļ viņš nevarēja atbraukt. Varbūt
viņam tas būs iespējams citgad.
Par laimi ierasties varēja Latvijas vēstniecības ASV
padomniece ekonomikā un polītikā Vineta Mēkone.

Latvijas vēstniecības ASV padomnieces ekonomikā un polītikā Vinetas Mēkones runa
Man ir liels gods būt kopā ar jums un Latvijas Republikas vēstniecības ASV vārdā sveikt jūs valsts svētkos.
Visu mūsu kopēju neaizmirstamu un neaprakstāmu pūliņu rezultātā pirms divdesmit gadiem izcīnījām tiesības
un iespēju atkal koši svinēt šo mūsu tautai un valstij svēto dienu.
Pirms 93 gadiem mūsu tauta izveidoja Latvijas valstiskumu. Tolaik tika polītiski gudri un tālredzīgi izmantota reta vēsturiska iespēja apvienot visus latviešu apdzīvotos novadus un visām turpmākajām paaudzēm parādīt,
uz ko esam spējīgi kā tauta un patriotiska nācija. Tas
bija cīņu pilns un grūts laiks, bet mūsu priekšteči to izturēja, izcīnīja un sekmīgi īstenoja ideju par Latvijas brīvvalsti!
Notikumi Latvijas vēsturē bieži vien ir liels brīnums
gan mums pašiem, gan pārējai pasaulei. Pirms divdesmit
gadiem latviešu tauta kā dzimtenē, tā brīvajā pasaulē
spēja saliedēt spēkus, lai nevardarbīgā veidā panāktu
valstiskuma un neatkarības atjaunošanu. Mēs no jauna
pierādījām paši sev un pasaulei Latvijas valsts idejas
spēku un mūsu apņemšanos kārtējo reizi tai sekot. Mierīgā ceļā atbrīvoties no totālitāra režīma un svešas okupācijas bija kaut kas neiedomājams un arī grūti sasniedzams, ja sekojam notikumu attīstībai Ziemeļafrikas valstīs.
Mēs varam būt lepni, ka mūsu pēdējo divu desmitu
gadu notikumi ir iedvesmas avots un paraugs citām pasaules valstīm un tautām. Tomēr tie vēl joprojām var būt
spēka avots arī mums pašiem, jo, skaidri apzinoties šajā
laikā panākto, mēs varam rast uzmundrinājumu un papildus drosmi izaicinājumu pārvarēšanai.
Mūsu dziesmotā revolūcija bija neaizmirstams atmodas un cerību pilns laiks, kuŗā rastais spars un drosme
Latviju samērā īsā laikā atkal pievienoja Rietumu pasaulei. Pirms septiņiem gadiem Baltijas valstis iestājās Eiropas Savienībā un NATO. Tas bija kārtējais neatgrieze-

niskais pavērsiens mūsu valsts vēsturē un sākums jaunam Latvijas attīstības posmam.
Baltijā konflikti nekad nav radušies uz vietas, bet
vienmēr ievazāti no ārpuses. Tagad Latvijai, NATO un
Eiropas Savienības dalībvalstij, ir unikāla iespēja piedalīties pasaules notikumu attīstībā un pašai noteikt savu
lomu šo procesu evolūcijas gaitā.
Latvija ir pierādījusi, ka spēj un var uzņemties atbildību kopējās drošības stiprināšanā. Mūsu kaŗavīri plecu
pie pleca bijā kopā ar sabiedrotajiem Balkānos un Irākā.
Tagad, atsaucoties ASV aicinājumam, un saskaņā ar
ANO rezolūciju 180 Latvijas kaŗavīru atrodas Afganistānā.
Pēdējā gada laikā Latvija kļuvusi par nozīmīgu ASV
un NATO kravu transitposmu sūtījumiem uz Afganistānu. Iespējams, nākotnē Latvija kļūst par jauna „zīda ceļa” vārtiem no Eiropas uz Āziju un otrādi.
Nākamgad maijā Čikāgā notiks Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu pārstāvju sanāksme. Tajā
svinēsim 10. gadadienu, kopš Latvija kopā ar citām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm Prāgā tika uzaicinātas iestāties NATO. Patlaban kopā ar latviešu un citu
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu iedzīvotāju
organizācijām plānojam sarīkojumus, kuŗi šajā sanāksmē
uzsvērtu šī vēsturiskā lēmuma nozīmi Latvijai.
Gan Eiropā, gan Amerikā netrūkst financiālu problēmu. Taču finanču samazināšana nedrīkst notikt uz drošības samazināšanas rēķina. Mums jāturpina atgādināt par
ASV īpašo nozīmi Eiropas, arī Latvijas drošībai. Latvijas drošībai svarīga ir transatlantiskā saite, ko nostiprina
NATO valstu sadarbība, kā arī Latvijas un Amerikas
stratēģiskā partnerība. ASV polītiskā un militārā klātiene
Eiropā Latvijai ir ļoti svarīga.
2011. gada septembrī pagāja 20 gadu kopš Baltijas
valstu un ASV diplomātisko attiecību atjaunošanas, un
bijušās Latvijas Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas klātienē ASV Valsts departamentā atklājām fotoizstādi, kuŗā atspoguļoti pēdējo 20 gadu nozīmīgākie Baltijas valstu un ASV sadarbības notikumi. Nākamajā gadā
paies 90 gadu kopš Latvijas un ASV diplomātisko attiecību nodibināšanas.
Ir izveidojusies cieša sadarbība gan ar demokratu, gan
republikāņu ASV administrāciju. Latvijas un ASV prezidenti regulāri tiekas NATO dalībvalstu pārstāvju un atsevišķās valstu vadītāju sanāksmēs. Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers ieradās vizītē ASV, kuŗas laikā
pateicībā par atbalstu un sekmīgo sadarbību pasniedza
Latvijas Triju Zvaigžņu ordeni ASV viceprezidentam
Džo Baidenam. Vizītē ASV ieradās arī Latvijas ministru
prezidents Valdis Dombrovskis un jaunievēlētais prezidents Andris Bērziņš. Latvijas un ASV polītiskais dia7

logs turpinājies arī ārlietu, aizsardzības, tieslietu un vides aizsardzības ministru vizīšu laikā.
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis bija gandarīts par iespēju tikties ar latviešiem Losandželosā 2011.
gada jūlijā. Ministru prezidenta vizītes mērķis bija ekonomisko sakaru veicināšana, viņu pavadīja liela Latvijas
uzņēmēju delegācija. Esam ieinteresēti līdzsvarot Latvijas un ASV polītisko un ekonomisko sadarbību. ASV
uzņēmēju ieguldījumi Latvijas ekonomikā ir ļoti vēlami
un gaidīti, lai nostiprinātos Latvijas ekonomika. Esam
pateicīgi Latvijas goda konsulam Dienvidkalifornijā dr.
Jurim Buņķim par viņa ieguldījumu vizītes sekmīgā norisē. Kopā ar goda konsulu plānojam ASV uzņēmēju
atbildes vizīti Latvijā.
Pasaules ekonomiskā un finanču krize stipri iedragāja
Latvijas ekonomiku, piespiežot daudzus Latvijas iedzīvotājus valsti atstāt. Tas ir zaudējums Latvijas izaugsmei, un Latvijas valsts augstākās amatpersonas vairākkārt apliecinājušas, ka gaida šo cilvēku atgriešanos Latvijā. Pēc Latvijas valdības triju gadu smaga darba varam
redzēt pirmos augļus Latvijas ekonomikas atveseļošanā
– vērojama Latvijas ekonomikas izaugsme 4,5% apmērā; pieauguši arī Latvijas preču eksporta apjomi.
Valdība 2011. gadā bija spiesta radikāli samazināt
izdevumus, tās budžets ir 280 miljonu latu. Gatavojot
2012. gada budžetu, valdības panāktā vienošanās ar
starptautiskajiem aizdevējiem paredz 156 miljonu latu
budžetu.
2011. gadā pirms Ziemsvētkiem Latvija vienosies par
Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Komisijas aizdevumu programmu. Latvijas panākumi var būt labs paraugs citām ekonomiskās krizes skartām valstīm, un
mums jāizmanto savu pēdējo gadu ekonomisko lēmumu
panākumi, lai panāktu godīgus un vienlīdzīgus konkurences noteikumus Latvijas lauksaimniekiem, kā arī
Latvijas valstij izdevīgus noteikumus Eiropas Savienības
2014.-2020. gada budžetā.
Nešaubos, ka mēs mācīsimies no Latvijas ekonomikas polītikā pieļautajām kļūdām. Ir skaidrs, ka noturīgas
attīstības pamatā jābūt nozarēm, kuŗām ir priekšrocības
starptautiskajos tirgos – kokrūpniecībai, transportam,
ķīmiskajai rūpniecībai, farmacijai, tūrismam, informācijas technoloģijām un finanču pakalpojumiem. Šīs nozares jāintegrē Eiropas un pasaules ražošanas un pakalpojumu tīklos. Mums ir pamats būt optimistiskiem, ka šim
mērķim kalpos arī ASV un Baltijas Brīvības fonds, veicinot Baltiju un ASV studentu, pētnieku un ekspertu apmaiņu.
11. Saeimas vēlēšanas apliecināja, ka iedzīvotājiem ir
lielas prasības saviem polītiķiem. Daudzi parlamenta
deputātu kandidāti netika ievēlēti, viņu vietā Saeimā
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ienāca jauni tautas pārstāvji.
Paldies Losandželosas vēlēšanu iecirkņa vadītājam
Ivaram Mičulim un vēlēšanu iecirkņa darbiniekiem par
sekmīgu darbību gan rīkojot vēlēšanas, gan vēlu naktī
skaitot balsis. Visi ārvalstīs balsojušie Latvijas pavalstnieki apliecina, ka seko līdzi norisēm dzimtenē. Un, kaut
arī Losandželosas vēlēšanu iecirknis tika slēgts pēdējais,
gan Kalifornijas, gan citu ASV pavalsu balsotāju polītiskās vēlmes Rīgā ir saklausītas.
Jaunā Saeima ir apņēmības pilna izskatīt ieteiktos
grozījumus Pavalstniecības likumā, paredzo tiesības Latvijas pavalstniekiem, kuri, glābdamies no okupācijas
režīmu terrora, laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1990.
gada 4. maijam, atstāja Latviju, būdami bēgļi vai tika
deportēti un šajā laikā naturālizējušies ārvalstīs, kā arī šo
pavalstnieku pēcnācējiem iegūt Latvijas pavalstniecību.
Grozījumus pirmajā lasījumā atbalstīja 94 Saeimas deputāti un tagad atliek sekot līdzi diskusijām un Saeimas
lēmumiem nākamā gada laikā.
Jaunā Latvijas valdība ministru prezidenta Valža
Dombrovska vadībā ir deklarējusi pēctecību Latvijas
ārpolitikā un drošības polītikā, kā arī nozīmīgākajos ekonomikas polītikas uzdevumos. Latvijas vēstniecība ASV
arī turpmāk sadarbosies ar Amerikas latviešu organizācijām, kā arī Latvijas goda konsuliem ASV. Latvijas goda konsulu tīkls Amerikā tiks paplašināts, lai veicinātu
Latvijas un ASV sadarbību ekonomisko sakaru attīstīšanā.
ASV latviešu organizācijas ir liels atbalsts Latvijas
valsts interesēm un aktīvitātēm ASV. Pērn izdevās uz
vairākiem latviešu centriem atgādāt pārvietojamo pasu
darbstaciju un vairāki simti Latvijas pavalstnieku izmantoja iespēju iegūt Latvijas pavalstnieku pases. Nākamgad pārvietojamā pasu darbstacija pastāvīgi būs vēstniecības rīcība, un to varēs nogādāt Amerikas latviešu centros.
Vēlos pateikties par jūsu atbalstu Latvijai! Jūsu pieredze, zināšanas, spējas un sakari vienmēr būs vajadzīgi
Latvijas turpmākai izaugsmei. Mēs esam viena tauta un
mums ir viena dzimtene. Mūsu priekšteči izturēja, izcīnīja un panāca. Tagad ir mūsu kārta darīt, lai pēc dažiem
gadiem ar vēl lielāku lepnumu un prieku mēs un mūsu
bērni varētu svinēt Latvijas simtgadi!
Nobeigumā tāpat kā savas uzrunas sākumā vēlos atgriezties pie notikumiem, kuŗi risinājās pirms 93 gadiem. 1918. gada 18. novembrī savu pirmo runu ministru prezidents Kārlis Ulmanis beidza ar vārdiem, ka Latvija „būs demokratiska taisnības valsts, kuŗā nedrīkst būt
ne apspiestības, ne netaisnības”.
Dievs, svētī Latviju!

Gaidis Bērziņš savu runu atsūtīja rakstveidā.
Cienījamie tautieši!
Dāmas un kungi tālumā no Latvijas!
No sirds pateicos par man izrādīto godu, uzaicinot
Latvijas valsts dibināšanas atceres dienu svinēt jūsu pulkā Losandželosā! Es esmu kopā ar jums savās domās,
kaut arī fiziski atrodos savā dzimtenē! Latvijas neatkarības proklamēšanas dienu esmu pacilāti laimīgs svinēt
savā tēvzemē, pildot jaunu un cēlu pienākumu Latvijas
labā – 11. Saeima mani ir atkārtoti ievēlējusi valdībā un
apstiprinājusi par tieslietu ministru.
Lai arī mūs šķiŗ liels attālums, sirdī mēs visi esam
vienoti un tuvi, jo esam latvieši!
Tieši tāpēc vēlos darīt jums zināmus mūsu nacionālās apvienības „Visu Latvijai! - TB/LNNK” centienus,
lai saliedētu latviešus. Mums ikvienam, bet it īpaši ārzemju latviešiem svarīgi ir iegūt Latvijas pavalstniecību
Nepieņemami, ka Latvijas pavalstniecība tiek liegta formālu apsvērumu dēļ, kā tas ir bijis līdz šim, neparedzot
dubultpavalstniecību. Latvijas valstij ir pienākums rūpēties un nezaudēt saikni ar latviešiem visā pasaulē, tāpēc
pašlaik tiek izskatīti grozījumi Pilsonības likumā, kuŗi
paredz neierobežotas tiesības Latvijas pavalstniekiem,
kuŗi laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4.
maijam, glābdamies no PSRS un Vācijas okupācijas režīmu terrora, atstāja Latviju, būdami bēgļi, tikuši deportēti vai minēto iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties
Latvijā, un viņu pēcnācējiem iegūt Latvijas pavalstniecību, saglabājot arī citas valsts pavalstniecību. Latvijas
valsts uzņemas arī atbildību par Latvijas pavalstnieku
bērniem, kuŗi dzimuši ārvalstīs, un viņu tiesisko aizsardzību. Nākamā gada pirmais ceturksnis ir termiņš, kuŗā
Pavalstniecības likuma grozījumi būtu jāpieņem. Šī nacionālā jautājuma juridiski polītiskā sakārtošana ir ārkārtīgi svarīga gan katram individuāli, gan Latvijas valstiskuma nepārtrauktības nodrošināšanai!
Nacionālā apvienība vēlas arī nostiprināt vienīgās
valsts valodas latviešu valodas pozicijas, uzlabot un nodrošināt tās ilgspējīgu attīstību.
Nacionālā apvienība ir izstrādājusi grozījumus LR
Satversmē, paredzot noteikt, ka negrozāmi ir Latvijas
valstiskuma pamatelementi – neatkarība, demokratija,
republikāniskā pārvalde, territoriālā nedalāmība, latviešu valoda, sarkanbaltsarkanais karogs, lai nevienam nebūtu iespējams ar provokātīviem grozījumu projektiem
apdraudēt Latvijas valstiskuma pamatus!
Latvijas darba tirgū bieži darba meklētājiem bez īpaša pamatojuma tiek pieprasītas noteiktas svešvalodas
(visbiežāk krievu) zināšanas. Nacionālā apvienība piedāvā grozīt Darba likumu, reglamentējot darba devējiem
aizliegumu noteikt nesamērīgas prasības konkrētu sveš-

valodu prasmei, kuŗas nav Eiropas Savienības oficiālās
valodas. Likumprojekta pieņemšanas gadījumā mazinātos to darba meklētāju, kuŗi neprot krievu valodu, lingvistiskā diskriminācija Latvijas darba tirgū un samazinātos arī latviešu emigrācija, meklējot darbu Rietumvalstīs. Ilgtermiņā tas pozitīvi iespaidotu arī demografiju un
darbaspēka deficitu Latvijā, kā arī mazinātu Latvijas rusifikācijas tendences. Arī patlaban, Latvijas valsts svētku priekšvakarā, turpinās parakstu vākšana ar vēlmi panākt, lai krievu valoda būtu otra valsts valoda, kas, protams, rada starpetnisko spriedzi Latvijas sabiedrībā.
Sava vēstījuma beigās vēlos dalīties priekā par kādu
demografisku notikumu: Lāčplēšu, mūsu tautas varoņu
godināšanas dienā, kas bija zīmīgajā datumā 11.11.11.,
tieši pulksten 11. un 11 minūtēs Latvijā piedzima divi
bērni: meitenīte un puisītis! Lai tā ir prieka pilna, pozitīva zīme un garantija Latvijas stabilitātei un attīstībai, kā
arī laimīgas un dzīvotspējīgas latviešu tautas nākotnei!
Gaišus Latvijas valsts svētkus gaišai un sakārtotai
Latvijas valsts nākotnei!

Patiesā cieņā

Gaidis Bērziņš

Sarīkojumā DK LB atzinības rakstu par ilggadēju
darbu biedrības labā pasniedza Rūdolfam Hofmanim
un Imantam Leitim. Diemžēl Imants Leitis pārceļas uz
Sakramento, esam zaudējuši ļoti vērtīgu darbinieku.
Sirsnīgs paldies tika teikts arī bijušajiem goda konsuliem – Aivaram Jerumanim un Alfrēdam Raisteram.
ALAs atzinības rakstus saņēma skolēni, kuŗi piedalījās ALAs pārbaudījumos.
Nama otrā stāvā bija atvērta Guntas Lujānes fotoizstāde
Sarīkojuma apmeklētāji pakavējās pie uzkodu galda
un pacēla glāzi vīna, vēlot augstu laimi Latvijai.
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Archibīskaps mudina izrauties no
patērētāju sabiedrības jūga
Latvijas ev. lut. baznīcas (LELB) archibīskaps Jānis
Vanags svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai veltītajā oikūmeniskajā dievkalpojumā aicināja
izrauties no patērētāju sabiedrības jūga un izvairīties no
patriotisma „perversās formas”, kuŗas izpausme ir cittautiešu neieredzēšana.
Uzrunā viņš atgādināja, ka patērētājsabiedrība padara
cilvēku par preci un iedzen nežēlīgā skrējienā, lai vispirms kāroto iegūtu. Un, lai iegūto paturētu, cilvēks tiek
iegrūsts pelnīšanas sacīkstēs un bailēs, ka neizdosies.
Īpaši svarīgi par to padomāt tiem, kuŗu uzdevums un
postenis liek gādāt par kopīgo labumu, bet paveŗ iespēju
arī pašiem parūpēties par sevi. Vajadzētu ignorēt domas
un idejas, ar ko patērētāju ideoloģija bombardē apziņu.
Ir jāatceras un jāatkārto: „Man nevajag daudz, man jau
ir par daudz.” Atslābstot patēriņa spriedzei, cilvēki pamana, kā var palīdzēt kādam citam.
Archibīskaps atgādināja, ka Latvijai ir resursi, lai apmierinātu visu vajadzības, bet ne lai apmierinātu visu
vēlmes un godkārību. Cilvēks var izturēt un sasniegt
daudz, ja ir mērķis, taču mēs Latvijas valsts veidošanas
laikā esam kļūdījušies, mērķus izvēloties. Cilvēkam, kas
iejūdzies patērētāja jūgā, nav laika patriotismam, varbūt
vienīgi patriotisma perversajai formai, kuŗas izpausme ir
cittautiešu neieredzēšana. Īsts patriotisms ir rūpēties par
savas valsts labklājību un nākotni, un latviešiem nav izredzes, ja jācīnās ar cittautiešiem.
Pagātne ir iemesls sarūgtinājumiem, taču nākotnē
jāstrādā kopā. Patriotisms nav ienīst un atgrūst cittautiešus, Latvijai ir vajadzīgs izlīgums un kopīgs darbs valsts
labā. Ir jāmīl sava zeme, sava valsts un Kristus, lai ar
cerību varam raudzīties nākotnē, teica archibīskaps.
LETA

Latvijā daudz bāreņu
Salīdzinot ar citām Eiropas Savienības (ES) valstīm.
Latvijā ir visvairāk bērnu, kuŗiem ir tikai viens no vecākiem vai kuŗi ir bāreņi. Latvijā ģimenē ar abiem vecākiem, kuŗi ir precējušies, dzīvo 58,9% bērnu vecumā
līdz 18 gadiem; bet ģimenē ar abiem vecākiem, kuŗi nav
precējušies, dzīvo 14,5% bērnu. Bez vecākiem Latvijā
dzīvo 3,4% bērnu, kas ir augstākais rādītājs ES.
Lietuvā šādos apstākļos dzīvo 3,1% bērnu, (trešais
augstākais rādītājs), Igaunijā 1,7% bērnu (astotais augstākais rādītājs).
Vismazāk bērnu, kuŗi dzīvo bez vecākiem, ir Luksemburgā – 0,2%.
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Jauna parauga pases sāks izsniegt
2013. gadā
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks
Vilnis Jēkabsons ziņo, ka Latvijā 2013. gadā sāks izsniegt jauna parauga pases, kas no pašreizējām atšķirsies
galvenokārt ar augstāku aizsardzību pret viltojumiem.
Tas nenozīmē, ka visiem iedzīvotājiem vajadzēs obligāti mainīt līdzšinējās pases pret jaunajām. Visas izsniegtās pases būs derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām. Jauna parauga pasēs mainīs drošības elementus, lai tās būtu grūtāk viltot. Pasu vāciņa krāsa paliks līdzšinējā – tumšarkana.

Būs tautas nobalsošana par krievu
valodu kā otru valsts valodu
Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) informācija liecina, ka no 1. līdz 28. novembrim par likumprojekta
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanu, kas paredz iekļaut tajā nosacījumu par krievu valodu
kā otru valsts valodu, Latvijā parakstījušies 130 678 vēlētāji. Likumprojekts, kas paredz grozīt Satversmes 4.,
18., 21., 101. un 104. pantu, jāiesniedz izskatīšanai parlamentā, ja parakstu vākšanā to atbalstītu ne mazāk kā
viena desmitā daļa no iepriekšējās Saeimas vēlēšanās
balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 379 vēlētāji.
Kopējam Satversmes grozījumu atbalstītāju skaitam pieskaitāmi arī 12 533 to vēlētāju paraksti, kuŗi piedalījās
pirmajā parakstu vākšanā un parakstījās pie notāriem vai
bāriņtiesā.
Rīgā par Satversmes grozīšanu parakstījušies 61 590
vēlētāji, Daugavpilī – 21 603, Jelgavā – 3060, Jēkabpilī
– 1582, Jūrmalā – 2980, Liepājā – 3588, Rēzeknē –
7199, Ventspilī – 1766, Daugavpils novadā – 2883,
Krāslavas novadā – 1783, Ludzas novadā – 2059, Dagdas novadā – 856, Salaspils novadā – 1693, Viļānu novadā – 1057, Zilupes novadā – 756 vēlētāji.
Savukārt Ērgļu, Kandavas, Naukšēnu, Rugāju, Skrundas novadā par Satversmes grozījumiem parakstījušies
tikai trīs vēlētāji, Ciblas, Jaunpiebalgas, Mērsraga, Pāvilostas, Raunas, Sējas, Skrīveru, Tērvetes novadā – divi
vēlētāji.
Neviens vēlētājs par krievu valodu kā otro valsts valodu nav parakstījies Alsungas, Dundagas, Nīcas un Rucavas novadā.
Galīgos parakstu vākšanas rezultātus CVK apstiprinās pēc tam, kad būs pārbaudījusi visus saņemtos parakstus un konstatējusi, vai kādi vēlētāji nav parakstījušies
vairakkārt.
LETA

ALAs pārbaudījumu rezultāti
ALAs 2011. gada pamatskolas pārbaudījumos 2011.
gada maijā piedalījās arī Losandželosas latviešu skolas
audzēkņi.
Oto Sveņķis ieguva pirmo vietu visu pārbaudījumu
apjomā; visu pārbaudījumu apjomā par teicamām tika
atzītas arī Adeles Nagaines, Lailas Reimanes un Kaijas
Staško zināšanas.
Literāturā: 3. vietā – Adele Nagaine; teicams
novērtējums – Lailai Reimanei un Kaijai Staško.
Dzīvesziņas: 1. vietā – Adele Nagaine; 2. vietā –
Oto Sveņķis, Kaija Staško un Laila Reimane.
Aktuālitātes: 1. vietā – Oto Sveņķis, Laila Reimane;
2. vietā – Kaija Staško un Adele Nagaine.
Ģeografija: 1. vietā – Oto Sveņķis, Adele Nagaine,
Laila Reimane; teicams novērtējums – Tomasam
Godfrejam.
Valodas izpratne: 1. vietā – Oto Sveņķis; 2. vietā –
Kaija Staško; 3. vietā – Tomass Godfrejs, Adele
Nagaine.
Latviešu valoda: 1.vietā – Adele Nagaine; 3. vietā
– Kaija Staško; teicams novērtējums – Oto Sveņķim un
Tomasam Godfrejam.
Latvijas vēsture: 3. vietā Adele Nagaine, Laila
Reimane; teicams novērtējums – Oto Sveņķim.
Teicami tika novērtēs arī Oto Sveņķa domraksts.

Rudīte Godfreja
Dzīves
Cilvēku dzīves kā grāmatas plauktā
Lapa aiz lapas dzītas,
Izlasītas, baudītas, aiztaisītas,
Liktas vākos...
Tik daudz cilvēku dzīves
Dažādos vākos kā grāmatas
Cita pie citas stāv plauktos,
Gaida rindu, kad dzīves būs izlasītas.

Grāmata par Veroniku Janelsiņu
2011. gada decembrī izdota literātūrzinātnieka Viktors Hausmanis grāmata „Veronika Janelsiņa – rakstos
un darbos”. Tajā autors iepazīstina ar
V. Janelsiņas ieguldījumu literātūrā.
Dažas lugas, kas tika publicētas ar
Anšlava Eglīša vārdu, rakstījusi Veronika. Janelsiņa, viņa piedalījusies romānu „Ilze”, „Bezkaunīgie veči”,
„Piecas dienas” un vairāku stāstu sacerēšanā. Grāmatai 288. lpp., mīksti
vāki ar atlokiem; illustrēta ar Veronikas Janelsiņas zīmējumiem un Viktora Hausmaņa personiskā archīva fotoattēliem. ISBN 978-9984-879-09-3

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas
fonda 2011. gada balvas laureāte –
Lidija Dombrovska-Larsena

No kreisās: Oto Sveņķis, Kaija Staško, Laila Reimane. Viņi bija karognesēji Latvijas valsts dibināšanas
93. gadskārtas svinībās un stāvēja godasardzē. Svētkos Losandželosas latviešu skolas pārzine paziņoja
ALAs pārbaudījumu rezultātus un pasniedza atzinības rakstu. Losandželosas latviešu skolu visi ALAs
pārbaudījumos labas sekmes guvušie minētie jaunieši beidza 2011. gada maijā. Viņi dejo Losandželosas
tautas deju kopā „Pērkonītis”. Mēs lepojamies ar
saviem aktīvajiem, gudrajiem jauniešiem. Viņi būs
nākamie darbinieki latviešu namā un Losandželosas
latviešu biedrībā, DV apvienībā.

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonds piešķiŗ
gadskārtēju balvu (20 000 ASV dolaru) pārmaiņus literātūrā un mākslā rakstniekiem – dzejniekiem un gleznotājiem, kuŗi ar saviem darbiem rosina un bagātina latviešu moderno mākslu un literātūru, dzīvojot ārpus Latvijas. Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balva literātūrā 2011. gadā piešķirta Lidijai Dombrovskai-Larsenai Austrālijā par mūža ieguldījumu mākslā
un rakstniecībā.

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas
fonda Atzinības balva –
Nikolajam Bulmanim
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda Atzinības balva (10 000 ASV dolaru) piešķirta Nikolajam
Bulmanim Kanadā par eseju krājumu „No vienas puses
tā...”
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Latviešu namā tapa dziedātājas Keitijas Perrijas videozibsnis
Vērīgāks skatītājs, zinātāji un latvieši videozibsnī tīmeklī www.youtube.com/katyperryvevo, kas jau apskatīts vairāk nekā 30 miljonu reižu un kuŗā skan dziedātājas Keitijas Perrijas dziesma The One That Got Away,
pamanīs ko pazīstamu. Par šo notikumu var lasīt un skatīties „Viss notiek” lapā:
www.vissnotiek.lv/keitija-perija-dejo-latviesu-tautu-dejas/

Populārā dziedātāja Keitija Perrija vēlējusies savā
jaunajā videofilmā iekļaut kādu eiropisku kāzu skatu
Amerikā. Filmētāji sazinājušies ar Losandželosas lietuviešiem, un viņi ieteikuši, ka izdevīgāka vieta būtu latviešu nams. Keitijas Perijas pārstāvji piezvanījuši Jūlijai
Plostniecei, Jūlija savukārt zvanīja Pegijai Taubei un
Dziesmai Teterei. Filmētāji vēlējušies kāzu skatam latviskus ēdienus un vecāka gadagājuma dejotājus, bet vēlāk no ēdieniem atteikušies. Dziesma aicināja piedalīties
Ilzi Nagaini, Jūliju Plostnieci, Zigurdu Teteri un Edvīnu
Rūsi.
Edvīns Rūsis pastāstīja: „Daudz neko nezinājām, arī
vai Keitija pati piedalīsies, bet ar lielu interesi pieteicos.
Ierodoties latviešu namā, to nepazinu. Tas uz vienu nakti
bija pārvērsts par iespaidīgu filmu studiju, te bija vismaz simts darbinieku, sabraukuši kravas auto, pārvietojamās ģērbtuves un darbinieku kafejnīcas, visapkārt mūsu auto novietošanas laukumam uzcelta augsta sēta ar
melnu aizkaru apkārt; apsardze, gaismas, kameras, vadi,
aparāti – gluži kā maza pilsēta! Filmētājiem iekārtoties
namā palīdzēja jaunais Jānis Taube.

Neticēju, ka Keitiju vispār redzēsim, un domājām,
mūsu dejošana būs tikai fonā. Pēc vairāku stundu gaidīšanas mūs četrus kopā ar 20 aktieŗiem, kuŗi tēloja kāzu
viesus, aicināja namā zālē, kas bija izdekorēta kā jau kāzās. Bijām pārsteigti, ka ienāca Keitija, un režisore lūdza mūs nostāties zāles vidū, tieši kameras priekšā, un
paskaidroja, ka skats sāksies ar mūsu dejošanu, tad tūlīt
Keitija ieskries zālē, izjauks mūsu deju, un dejos kopā ar
mums!
Filmēšana sākas tikai pulksten divos no rīta, un Keitija no sākuma izskatījas nogurusi. Domāju, ka viņa būs
nepacietīga vai nikna, bet, kad sākās dejošana un filmēšana, viņa ieskrēja, būdama priekpilna, pozitīvas enerģijas pārņemta! Viņa bija ļoti laipna, mazliet parunājās, lai
gan sarunām atlika maz laika, sirsnīgi pateicās par mūsu
līdzdalību un pacietību. Palika ļoti jauks iespaids.
Šķiet, latviešu nams nekad pēc tik lielas kāzu balles
nav bijis tik labi satīrīts. No rīta sākās nodarbības latviešu skolā tajās pašās telpās, bet nevienam pat prātā nenāca, ka naktī te notikusi filmēšana. Gluži kā nakts sapnis,
kas no rīta jau izgaisis.”
Keitijas Perrijas jaunākais mūzikas video tika laists
klajā zīmīgā datumā – 11.11.11. Pirmizrāde paredzēta
ASV televīzijas raidījumā Elen.
Videozibsni var apskatīt arī Keitijas Perijas mājaslapā: www.katyperry.com/news/

Latviešu namā līdzās dziedātājai Keitijai Perrijai (Katy Perry) un aktierim Diego Lunam (Diego Luna) dejo
Edvīns Rūsis un Jūlija Plostniece, fonā redzami Baltijas valstu karogi
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Ziemeļkalifornijas
latviešu kreditsabiedrība
(dibināta 1969. gadā)
Noguldījumi:
Par noguldījumiem, kuŗi pārsniedz $100, dividendes izmaksā 4 reizes gadā;
Brīva dzīvības apdrošināšana, ja noguldījuma summa ir vismaz $3000 un ZKLKS biedra vecums nepārsniedz 70 gadu.
Noguldījumiem līdz $250 000 garantēta federālā apdrošināšana (NCUA)
Aizdevumi:
noguldījumu nodrošināti; jaunām un lietotām automašīnām; kreditkaršu parāda dzēšanai; divu galvotāju nodrošināti; paraksta nodrošināti; brīva dzīvības 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 numuru, naudu ieskaitīs saņēmēja kontā divu dienu laikā.
Nosūtīšanas izmaksa: $20.00
Čeki izrakstāmi ar norādi: Northern California Latvian 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.: 415-6439926; aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā Arnis Tūbelis, tālr.: 415-334-6606

Remontus veic Vilnis Auziņš, tālr.: 818-692-6063

Skaista baļķu māja Kursā
Šī skaistā guļbaļķu māja (apm. 1400 kvadrātpēdu)
atrodas blakus Rietumkrasta latviešu izglītības centram
Šeltonas pilsētā, pusstundas brauciena attālumā no
Olimpijas. Māja celta no slaidu egļu baļķiem. Tajā ir
divas guļamistabas (viena ar balkonu), divas vannas istabas (vienā spa vanna), jumtistaba, prāva dzīvojamā istaba ar augstiem griestiem un lieliem logiem, paliels pagrabs. Cena $199 000. Sīkākas ziņas iespējams iegūt,
zvanot Nitai Kurmiņai Gilsonei, tālr.: 760-415-4296;
e-pasts: nkgilson@gmail.com

Tulkojumu birojs: www.Filologi.lv
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
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
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Pasaulē jau ir septiņi miljardi iedzīvotāju, bet latvieši izmirst
Pasaulē ik sekundi piedzimstot vairāk nekā divi bērni, un
2011. gada 31. oktōbrī piedzima septiņmiljardais zemeslodes
iedzīvotājs. Demografi lēš, ka 2025. gada jūnijā pasaulē būs
jau astoņi miljardi iedzīvotāju.
ANO sakopoti dati par par līdzšinējām un paredzamajām
pasaules iedzīvotāju skaita izmaiņām.
Pirms diviem tūkstošiem gadu uz Zemes dzīvoja apmēram
300 miljonu cilvēku. Ap 1800. gadu iedzīvotāju skaits jau bija
sasniedzis miljardu,1927. gadā – otru miljardu. Nākamo 32
gadu laikā zemeslodes iedzīvotāju skaits pieauga vēl par miljardu, 1974. gadā bija jau četri miljardi, 1987. gadā – pieci
miljardi, 1999. gadā – seši miljardi. Līdz 2050. gadam zemeslodi apdzīvos aptuveni 9,3 miljardi cilvēku, bet 2100. gadā iedzīvotāju skaits būs vairāk nekā desmit miljardu. Taču,
ja dzimstības rādītāji būs augstāki nekā prognozēts, līdz 2100.
gadam uz Zemes varētu dzīvot jau 10,6 miljardi cilvēku.
Ik gadu pasaules iedzīvotāju skaits pieaug par aptuveni 80
miljoniem cilvēku, kas līdzinās, piemēram, Vācijas iedzīvotāju skaitam. Cilvēki vecumā līdz 25 gadiem ir 43% no pasaules iedzīvotāju kopskaita.
Galvenais pēdējās desmitgadēs pieredzētā iedzīvotāju
skaita pieauguma cēlonis ir pagājušā gadsimta 50. un 60. gadu demografiskais sprādziens.
Britu rakstnieks Džons Brunners (John Brunner) 1968. gadā publicētajā zinātniskās fantastikas novelē Stand on Zanzibar rakstīja, ka 1950. gadā, kad pasaulē bija tikai 2,5 miljardi
iedzīvotāju, viņi visi, stāvot plecu pie pleca, varēja novietoties
uz 381 km² lielās Vaita salas (Isle of Wight), kas atrodas pie
Lamanša apmēram 8 km uz dienvidiem no Anglijas.
1968. gadā, kad iedzīvotāju bija jau 3,5 miljardi, viņi varēja sastāties uz 572 km² lielās Menas salas Īrijas jūrā. Tagad
7 miljardiem iedzīvotāju jau vajadzīga lielāka sala, piemēram
Zanzibāra (1554 km²). J. Brunners mētaforiski attēlo, ka tik
daudz iedzīvotāju jūtas kā cietumā, kur neierobežo metalla
režģi, bet gan līdzcilvēki.
Baltijas jūrā atrodošās Gotlandes salas lielums ir 3140
km² , uz tās plecu pie pleca var nostāties 14 miljardi cilvēku,
tik daudz pasaulē būs iedzīvotāju apmēram pēc 100 gadiem
vai pat ātrāk.
Iedzīvotāju caurmēra paredzamais dzīves ilgums pieaudzis
no aptuveni 48 gadiem pagājušā gadsimta 50. gadu sākumā
līdz 68 gadiem šā gadu tūkstoša pirmajā desmitgadē. Zīdaiņu
mirstība samazinājusies par gandrīz divām trešdaļām.
Attīstītākajās valstīs caurmēra bērnu skaits vienai sieviete ir
1,7, bet vismazāk pārtikušajās valstīs – 4,2 bērni. Afrikas
Subsahāras apgabalā vienai sievietei caurmērā dzimst pat 4,8
bērni.
Āzijā vien patlaban dzīvo 4,2 miljardi cilvēku. Līdz 2052.
gadam šajā pasaules daļā iedzīvotāju skaits jau būs sasniedzis
5,2 miljardus, bet pēc tam pamazām varētu samazināties.
Visstraujākais pieaugums gaidāms Afrikā, kur 2009. gadā
iedzīvotāju skaits pārsniedza miljardu, līdz 2044. gadam būs
divi miljardi. Visvairāk iedzīvotāju patlaban ir Ķīnā – 1,35
miljardi, otrā vietā ir Indija – 1,24 miljardi. 2025. gadā Indijā
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dzīvos 1,46 miljardi cilvēku, Ķīnā – 1,39 miljardi. Paredz, ka
līdz 2050. gadam Ķīnas iedzīvotāju skaits nedaudz samazināsies, sasniedzot 1,3 miljardus, bet Indiju līdz 2060. gadam
apdzīvos jau 1,7 miljardi cilvēku.

Latviešu skaits katastrofāli samazinās
Māris Čaklais
Uz zemeslodes, zem saules
mūs trīsarpus miljardu. Tajos
latviešu pusotra miljona tikai. Tas ir kā
pusotra piliena jūrā.
Kāda var būt pusotra piliena dziesma par
sauli? Un tomēr −
uz zemeslodes, zem saules
ir tāda tauta − latvieši,
uz zemeslodes, zem saules
ir tautai dziesma par sauli:
Lec, saulīte, rītā agri,
Noej laiku vakarā,
No rītiņa sildīdama,
Vakarā žēlodama.
Andris Priedītis no Toronto, izlasot par septiņmiljardā zemeslodes iedzīvotāja piedzimšanu, atsūtīja šo Māŗa Čaklā
aizritējušā gadsimta apm.70. gados sacerēto dzejoli ar jautājumu: „Vienā mililitrā ir 20 pilienu ūdens. Cik lielai jābūt šai
„jūrai” mililitros, pieņemot, ka pasaulē tad bija 3,5 miljardi
iedzīvotāju un Latvijā 1,5 miljoni latviešu?”
Daudzi netic, ka „ar mums ir tik traki”, taču pēc 80 gadiem latviešu Latvijā vairs būs tikai 10-20%, ja turpināsies
līdzšinējā demografiskā attīstība, lasām demografa Ilmāra
Meža intervijā „Latvijas Avīzei”.
Jau pēc 80 gadiem latviešu būs vairs tikai 200 000, jo
dzimstība 2011. gadā atkal samazinājusies, emigrācija neapsīkst.
Latvijā 2010. gadā piedzima 19 200 bērnu, bet 2011. gadā
daudz mazāk nekā 19 000. Tai pašā laikā miruši 30 000. Demografs uzskata, ka Latvija ir pirmajā vietā Eiropā, kur ģimenēm ar bērniem visstraujāk palielinās risks nokļūt nabadzībā.
Viņaprāt, nav tik svarīgs astoņu latu pabalsts, bet gan stabils
darbs ar labu algu un vietas bērnudārzā. I. Mežs brīdina, ka
nevajadzētu lolot ilūzijas – nekāds brīnums latviešus no izmiršanas neglābs. Patukšajā zemē ieradīsies migranti un apdzīvos Latviju mūsu nedzimušo vai aizbraukušo bērnu vietā.
„Tiklīdz ekonomika uzlabosies, iebraucēji būs daudz, un
tikai no mums pašiem atkarīgs, vai pēc tam vēl būs latviešu
pārsvars, līdz ar to arī Latvija.”
Zemās dzimstības iemesli ir gan materiāli, gan morāli.
Dzimstību samazina nesakārtotā infrastruktūra, bērnudārzu
trūkums, nodokļu sistēma un zema labklājība Valsts vadītāju
bezdarbība parāda sabiedrības attieksmi pret savu nākotni –
bērniem. Zema morāle, materiālistisks egoisms, ģimenes saišu pavājināšanās, reliģisku un patriotisku vērtību trūkums,
nevēlēšanās uzņemties saistības un pienākumus, kuŗu pildīšanai vajadzētu atteikties no dažāda veida baudām un izklai-

Apsveicam jaunos vecākus

Annai un Ērikam Kaļiņiem
2011. gada 17. septembrī Santabarbarā piedzima dēls Magnus
dēm. Valsts un sabiedrības līdzekļu izsaimniekošana daudzos
dzēsusi cerību Latvijai un tās nākotnei, arī tāpēc neveidojas
lielas, stipras un patriotiskas ģimenes.

Emigrē arvien vairāk
Latvijas iedzīvotāji caurmērā vēlētos ģimenē 2,5 bērnus,
taču ir tikai nepilni 1,2. Valsts palīdzība viņu vēlmju piepildīšanā būtu vienīgais līdzeklis, kā nobremzēt nāves un emigrācijas izraisīto demografijas kritienu, kas latviešus simt gadu
laikā var padarīt par sarkanajā grāmatā ierakstāmu minoritāti.
Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka 2011.
gada augustā uz dzīvi ārzemēs pārcēlušies 2300 Latvijas iedzīvotāju, kas kopš migrācijas uzskaites sākšanas ir absolūts
rekords. Kopā gada pirmajos astoņos mēnešos emigrējuši
13 942 iedzīvotāji, uz pusi vairāk nekā pērn šajā pašā laikposmā.
Pēc Latvijas Universitātes profesora Michails Hazana
aplēsēm, pēdējo vienpadsmit gadu laikā no Latvijas aizbraukuši vismaz 140 000 cilvēku. Pēc nesen notikušās tautas skaitīšanas pirmais neoficiāli publiskotais skaitlis bija 1,9 miljoni,
tagad CSP cenšas palielināt šo ciparu, pieskaitot tos, kuŗi
nedzīvo Latvijā. Pēc Statistikas pārvaldes darbinieku domām,
ja cilvēks desmit gadu dzīvo Anglijā, bet reizi gadā atbrauc uz
Latviju nosvinēt Jāņus, viņš tomēr ir Latvijas iedzīvotājs, komentē I. Mežs.
Neatkarīgi no statistikas objektīvitātes pakāpes, neviens
nenoliedz, ka situācija satrauc – nomirst un aizbrauc vairāk
nekā piedzimst.
Tikpat daudz naudas, cik Latvijā ieguldīja Dienvidu tilta
celtniecībā, Igaunijā izlietoja dažādām demografijas programmām, un patlaban tur mirstība nepārsniedz dzimstību, kaut
gan pēc PSRS sabrukuma igauņi atradās tādā pašā demografijas bedrē kā latvieši. Igauņu ģimenēs piedzimst 1,7 bērni, mūsējās mazāk nekā 1,2.
I. Mežs atzīst, ka piespiest tautu vairoties nav iespējams,

taču var atbalstīt cilvēkus, kuŗi vēlas vēl vienu bērnu – piešķirt pabalstus, atvieglot nodokļus, nodrošināt bērnudārzu,
brīvpusdienas, ārstēt neauglīgās ģimenes utt.
Globālizācija radījusi apstākļus, kuŗos aizbraukt projām
labākas dzīves meklējumos ir vienkāršāk nekā jebkad agrāk.
Turklāt modernajā sabiedrībā arī lielu ģimeņu veidošana un
bērnu audzināšana nav vairs modē.
„Tas ir šīs civīlizācijas beigu sākums,” pesimistiski secina
demografs Ilmārs Mežs. Tāpēc citas Eiropas valstis tik izmisīgi iegulda līdzekļus demografijas uzlabošanā. Arī Latvijai
jārīkojas līdzīgi.
Latviešu skaits tagad ir ievērojami mazāks nekā pirms
gadsimta. Pat kaimiņu Skandinavijas tautas spējušas dubultot
savu skaitu. Agrāk latviešu skaita samazināšanās cēloņi bija
kaŗi, deportācijas, represijas, bet tieši pēdējos 20 gados kopš
neatkarības atjaunošanas dzimstība ir viena no zemākajām
visā pasaulē un turpina strauji samazināties. Kopš neatkarības
atjaunošanas 20 gadu laikā 500 000 Latvijas iedzīvotaju auglīgaja vecumā radījuši tikai 300 000 pēcnācēju. Nākamā paaudze, šie 300 000 radīs augstākais tikai 180 000 pēcnācēju.
Prognōzes ir baigas – zemas dzimstības dēļ no pašreizējiem 1,3 miljoniem latviešu līdz 2050. gadam būs palikusi
tikai aptuveni puse. 2100. gadā latviešu būs vairs tikai 0,20,3 miljoni, un līdz ar to mūsu pēcnācēji pēc 100 gadiem būs
neliela minoritāte. Šajos aprēķinos nav ievērotas emigrācijas
tendences.
Ilmārs Mežs arī atgādina, ka 2010. gadā nomira pēdējais
lībietis. Būtu patiešām žēl, ja kādreiz paziņos, ka miris pēdējais latvietis.
Ir pamatots iemesls likt skanēt trauksmes zvanam.
Latviešiem svarīgs ikviens bērns!
Jaunieši, lūdzu atcerieties agrākt tik populāro saukli:
„Pulcēsimies, priecāsimies, precēsimies!”
Jauniem pāŗiem ir jārada bērni, tā ir dzīves jēga.
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Dienvidkalifornijas latviešu sabiedriskā
centra biedru (ziedotāju) pilnsapulce
2012. gada 12. februārī plkst. 12.00
Losandželosas latviešu namā,
1955 Riverside Drive
Darba gaita:
Kvōruma konstatēšana;
Sapulces vadības izraudzīšana;
Iepriekšējās pilnsapulces protokola nolasīšana un
pieņemšana;
Latviešu nama priekšnieka ziņojums par darbību
2011. gadā;
Kases pārskats par 2011. gadu;
Revīzijas komisijas ziņojums;
Latviešu nama 2012. gada budžeta pieņemšana;
Pārvaldes locekļu vēlēšanas;
Dažādi jautājumi.
Losandželosas latviešu nama pārvalde

LATVIEŠU NAMA PĀRVALDEI
Atbalstot latviešu namu, nosūtu Nama kluba biedru
naudu par 2012. gadu ......………………. $50.00
Nosūtu ziedojumu nama uzturēšanai

$..........

NAMA ZIŅAS
Top jauna Dienvidkalifornijas latviešu adrešu grāmata. Šo darbu uzņēmies Juris Riekstiņš, viņš arī veidos
Dienvidkalifornijas latviešu adrešu datubazi.
Nama kasiere Dace Dābola Reimane ziņo, ka laikposmā no 2011. gada janvāŗa līdz oktōbrim ieņēmumi ir 35
300 dolaru, izdevumi – 39 963 dolari. Tātad saimniekots
ar $4663 iztrūkumu. Nama gada svētkos bija maz apmeklētāju, līdz ar to maz ienākumu. Sandra GulbePuķēna ar Valža Volkovska un Teodora Lilienšteina palīdzību sagādājusi jaunā Latvijas prezidenta Andŗa Bērziņa portretu, tas jau atrodas pie sienas.
Nama auto novietošanas laukumu izīrēja piecas piektdienas, par karu reizi īrētāji maksājs $350.
Jānis Taube jaunākais un Jūlija Plostniece divatā iztīrīja šķūnīti, kur glabājas gaļas cepamās krāsniņas. Ir nodoms noņemt šķūnītim jumtu un turpmāk tajā turēt lielās atkritumu kastes.
Bīstami sasvēries eikalipts nama laukumā aiz žoga
brīvceļa pusē. Nama pārvaldes priekšnieks Aivars Jerumanis ir zvanījis pilsētas pārvaldes atbildīgajiem darbiniekiem, lietpratēji koku apskatījuši un ziņošot, ko darīs
turpmāk. Brīvceļa pusē pie baznīcas ir arī ļoti daudz
atkritumu, kuŗi jānovāc pilsētas darbiniekiem. Kopējo
Ziemsvētku kartīti gatavo Ēriks Jerumanis.

Kopā: $..........
Uzvārds, vārds, adrese:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Tālr.:_____________________________
e-pasts:___________________________
Čeki izrakstāmi ar norādi: Latvian Ev. Luth. Church
– Community Center un nosūtāmi:
Latvian Community Center
1955 Riverside Drive Los Angeles, CA 90039-3704

Ziedojumi Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai ar biedru maksām
Kristīne Upesleja – $25; anonims –$100;
Augusts un Ausma Lejnieki – $100;
Georgs Ūdris – $25, Aristīds Ratermanis – $15;
anonims – $10
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Nama uzraudze Jūlija Plostniece pēc lielajiem vēja
postījumiem palīdzēja sakopt nama laukumu

Nesaudzīgais Santanas vējš plosījās arī latviešu nama apkārtnē
Decembŗa sākumā atkal neaicināts Dienvidkalifornijai pāri traucās spēcīgais Santanas vējš, savā ceļā gluži
kā sērkociņus gāžot pat simt gadu vecus ozolus. Losandželosas apgabalā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis,
jo Pasadenā, Monroviā, Sanmarino, Glendorā, Sjerramadrē, Templsitijā, Sangrabrielvalejā bez elektrības un
tālruņa sakariem palika tūkstošiem māju un uzņēmumu.
Pasadenā vējs nogāza apmēram 450 koku, krītot tie
saspieda automašīnas un sabojāja gan dzīvojamo, gan
sabiedrisko ēku jumtus. Uz vairākām dienām slēdza skolas un citas mācību iestādes. Sangrabrielā vējš aizpūta
izrotāto Ziemsvētku eglīti un nogāza baznīcas krucifiksu. Vairākās vietās izcēlās ugunsgrēks. Meteorologi
ziņoja, ka šie bijuši niknākie vēji vairāku desmitu gadu
laikā. Droši vien tas tiesa, jo tik lieli postījumi pie latviešu nama vēl nebija novēroti.

Pie nama piebūves nolūza tur augošās akācijas milzu
zars; tas ir novākts, pati akācija nav nozāģēta

Riversaide Drive atgādināja kaujas lauku,
un iela satiksmei bija slēgta

Foto: Aivars Jerumanis

Pie nama tika nolauzts telefōna stabs, norauti vadi

Aiz baznīcas bija nolūzuši vairāki lieli koki,
tie aizšķērsoja visu ielu
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Kopā ar „Vēja brāļiem”
Pašā pirmajā oktōbra dienā mums bija iespēja Kalifornijā tikties ar Aivaru Freimani jeb tautā saukto Frīdi,
slavenā „Vēja Brāļu ordeņa” un Latvijas motoklubu asiocācijas prezidentu un deviņus citus ceļotājus no Latvijas. Mēs, Kalifornijas latvieši, – Jānis Daugavietis, Jānis
Ķēdis, Agris Priede un Līga Ceriņa – bijām priecīgi, ka
varējām pāris dienām uzkavēties avantūrisko motobraucēju sabiedrībā. Atbraucējiem bija pieci Harley Davidson motocikli, lielas somas, mums – divi Yamaha motocikli un automašīna. Tikšanās vieta bija krogs Cook’s
Corner, kas ar savu mežonīgo auru motobraucējiem ir
kā baznīca. Atrast to gan bija pagrūti, jo navigācijas ierīce tādu vietu nemaz neuzrādīja. Tikšanās laikā galvenais
sarunu temats – motocikli un piedzīvotais, mums bija
daudz jautājumu par jaunumiem dzimtenē.
Latviešu ceļotāji bija paspējuši jau izbraukāt deviņas
pavalstis, tomēr Frīdis atzina, ka visskaistāk esot Kalifornijā – te ir gan kalni, gan ōkeans, gan tuksnesis. Motocikli brauciena laikā uz ceļa izvietojās pamīšus, aizmugurē brauca automašīna, kuŗā sēdēja Līga un Jānis. Arī
mūsējie motobraucēji Jānis Daugavietis un Agris Priede
ņipri turējās pieredzes bagātajiem latviešiem līdzi. Mūsu
pirmā pieturvieta – Harley Davidson veikals. Rīgā preču
klāsts arī esot liels un līdzīgs, tomēr Kalifornijas cenas
patīkami pārsteigušas. Pirmā vakara galapunkts – Eskondido pilsēta, tur nakšņošanai atradām mazu viesnīciņu. Remdēt izsalkumu un slāpes, kā arī lai labāk iepazītos un sadraudzētos, devāmies uz grieķu restorānu, kur
gluži nemanot pagāja apmēram trīs stundas ļoti jautrā
gaisotnē. Mums pat atradās Latvijas un Amerikas karodziņi, kuŗus svinīgi novietojām uz galda. Visi atraisījās,
un ātri vien tika atrasta kopīga valoda. Neviens vairs
nejutās noguris, lai gan bija pieveiktas daudzas jūdzes.
Tika apmeklēts arī veikals, kur katrs, kas vēlējās, varēja iegātāties kādu stiprāku dzērienu, ko iebaudīt pirms
gulētiešanas. Nākamā rītā pulksten desmitos visiem bija
jabūt gataviem turpināt ceļu. Aizbraucām līdz Ramonai,
kas bija vistālākā vieta uz dienvidiem, un tad jau pienāca
laiks domāt par šķiršanos. Pa ceļam uz Palmdesertu
jūsmojām par debešķīgiem skatiem ar kalniem un lejām.
Spēj tik tvert mirkļus! Gandrīz vai neticams fakts, ka
vienīgais lietus, ko ceļotāji piedzīvoja, bija tieši kopā ar
mums tuksnesī kāda kalna virsotnē. Viens no latviešiem, saukts par Enjoy, visu ceļojuma laiku veda pie
sava braucamrīka piesietu milzīgu čiekuru, kas vismaz
15 reizes pārsniedz Latvijas vidusmēra čiekuru. Viņš to
gribēja aizvest uz dzimteni par piemiņu. Cerams, ka izdevās!
Latviešu tālbraucēju grupā bija pieci vīrieši, pieci sievietes, 19 dienu laikā viņi nobrauca 4400 jūdžu, pabija
18

desmit pavalstīs un, kā paši teica – par pārējo lai vēsture
klusē. Pats vadonis Frīdis ir ļoti atklāts, jautrs, bet tajā
pašā laikā arī piezemēts. Agrim Priedem un Jānim Daugavietim par piemiņu tika visu braucēju autografi uz
ķiverēm. Katrā ziņa neviens nejutās zaudētājs, turklāt
kopīgu paziņu nekad nav par daudz! Cerams, ka arī mēs
ar laiku varēsim iegādāties Harley Davidson motociklus!
Līga Ceriņa

Frīdis atstāj autografu uz Jāņa Daugavieša ķiveres

Frīdis, Līga Ceriņa un Jānis Ķēdis

Visi ceļotāji kopā

Burbankā atvērta divu latviešu frizētava un kosmētiskais kabinets
Divas uzņēmīgas māsas, Inguna Šulce un Sigita Šulce, ieguldījušas naudu, izremontējušas frizētavu, kuŗā
līdz šim īrēja darbavietu un parakstījušas 15 gadu līgumu ar ēkas īpašnieku. Remontdarbi ilga gandrīz visu vasaru, jo frizētavā kopš 1985. gada nekādi uzlabojumi
nebija veikti. Svinīga atklāšana notika 5. decembrī, lai
gan klienti tika pieņemti kopš novembŗa sākuma. Tie,
kuŗi šo frizētavu apmeklējuši jau agrāk, bija patīkami
pārsteigti par izmaiņām. Dominē baltā, melnā un sarkanā krāsa, viss ir jauns – krēsli, galdi, izlietnes, tās katra
maksājot apmēram 1000 dolaru, vēl gaida atsūtam pāris
televīzijas aparātu. Īpašnieces pastāstīja, ka visas atļaujas ir nokārtotas, bijis gan jācīnās ar birokratiju. Dažādi
pilsētas ierēdņi vairākkārt nākuši pārbaudīt, vai viss atbilst Burbankas pilsētas noteikumiem, ieradušies pat Dabas aizsardzības biedrības pārstāvji pārliecināties, vai kā
nākas darbojas ūdens novades sistēma. Atsevišķos darbos drīkstēts pieņemt tikai tos, kuŗiem ir Burbankas pilsētas valdes izdota atļauja.
Svinīgajā frizētavas atklāšanā piedalījās Šulcu ģimenes locekļi, draugi, paziņas, klienti, no tiem daudzi ir
latvieši. Frizētavā var pieteikties darbinieki, pašlaik te
strādā divas frizieres, kosmētiķe, divas manikīres un pedikīre. Pagaidām nosaukums ir līdzšinējais, Cheveux
Salon (franču valodā cheveux nozīmē mati). Īpašniecēm
ir padomā cits nosaukums, bet tas nozīmē jaunu birokratiju un daudz izdevumu. Inguna un Sigita Šulces laipni
aicina latviešus uz viņu frizētavu un kosmētisko kabinetu. Adrese: 203 N. VictoryBlvd., Burbank, CA 91502;
mājaslapa: www.cheveux-salon.com
Atbalstīsim uzņēmīgās latvietes!

Friziere (pa kreisi) Sigita Šulce, Latvijas dziedonis
Lauris Reiniks, kosmētiķe Sigita Šulce; Lauris
turpmāk griezt matus braukšot tikai uz Burbanku

Izmantosim savējo pakalpojumus!

Latvijas populārā dziedone Ella Fūrmane gādāja,
lai atklāšanas svinībās skanētu mūzika

Frizētavas atklāšanas dienā bija bagātīgi klāts galds
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Atvaļinājums Latvijā
Latvijā 2011. gadā pavadīju deviņdesmit dienu. Savā
ciemošanās laikā, kas sākās ar Rīgas svētkiem un beidzās ar lāpu gājienu 18. novembrī, guvu gan pozitīvus,
gan negātīvus iespaidus.
Rīgas svētki notika 20. augustā. Diena bija silta un
saulaina. Daugavmalā starp Akmens un Vanšu tiltu turp
un atpakaļ pastaigājās raiba publika – rīdzinieki, mazpilsētnieki, laucinieki un tūristi. Daudz ļaužu, zirgu, mazu
veikaliņu un dūmu. Liela cepšana, ēšana un daždažādas
izklaides. Sevišķu uzmanību izpelnījās skaistie zirgi un
jātnieki, kā arī renesanses deju grupas, īpaši „Kalendula”. Ļaudis spraucās cits citam garām un spiedās cauri
pūlim, lai nokļūtu tuvāk gan zirgiem, gan dejotājiem.
Man bija jauka pastaiga kopā ar mazmeitu pa Vecrīgas romantiskajām, agra rīta saules apmirdzētajām ieliņām, kamēr tūristi vēl gulēja viesnīcās. Sasveicinājamies
ar sētniekiem un kaķīšiem un izbaudījām senatnes gaisotni. Vecrīgas ieliņas ir tīras, namu fasādes glīti nokrāsotas, pagrabos un mazos pagalmiņos iekārtotas mājīgas
kafejnīcas, kur brokastīs var ēst pankūkas un iedzert kafiju.
Rīgas centrā daudzi skaistie jūgendstila nami atjaunoti un nokrāsoti. Restaurācijas un labiekārtošanas darbi
vēl turpinās. Strādnieki, tērpušies vestēs ar atstarotājiem,
darbināja pneumatiskos āmurus, laužot bruģakmeņus,
bet krāsotāji darīja savu darbu. Staigājot pa Rīgas ielām,
nepatīkami pārsteidz, ka ļoti daudz cilvēku, arī jaunas
meitenes un pat sievietes gados, pīpē. Katrs trešais, ejot
pa ielu, skaļi runā pa kabatas tālruni. Diemžēl Rīgā biežāk dzirdama krievu valoda nekā latviešu un ielas piespļaudītas. Jāstaigā ar nodurtu galvu, lai neiekāptu kādā
spļaudeklī. Trolejbusam apstājoties piestātnē, jaunas
meitenes vēl steidzīgi cenšas ievilkt kādu dūmu, tad nosviež izsmēķi uz ielas, nospļaujas un ielec sabiedriskajā
transportā, līdzi nesot dūmu smirdoņu. Novēroju pašā
Rīgas centrā uz kāpnēm pie veikala durvīm pīpējot sarunājamies četras krievietes, viena no viņām nometa
cigaretes galu uz ietves, izberzēja ar augstpapēžu zābaku
zoli un nospļāvas. Aizrādīt labāk nevajag, citādi pretī
dabūsi „trīstāvīgo krievu folkloras” vārdu birumu. Piepīpēti arī bāri, dūmi vien griežas gar ausīm.
Vecrīga un centrs tiešām skaisti, sevišķi vakaros, kad
rudens pelēcīgumā mirdz apgaismotie kanāļa tiltiņi un
kafejnīcu reklāmas. Šur tur kāda vecenīte mēģina pārdot
mazu rudens puķu pušķīti, cits cenšas nopelnīt, spēlējot
kādu mūzikas instrumentu, kāds vienkārši ubago.
Reiz gāju pa Avotu ielu. Saule vēl nebija norietējusi.
Piepeši man priekšā četri pusaudži ielenca meiteni un
sāka spaidīt. Meitene pretojās un, paldies Dievam, izspruka un satraukta aizsteidzās, bet puiši nospļāvās un
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ņirgdami latviešu valodā nobļāvās „Ejam drāzties!”
Es noteikti būtu gājusi palīgā, ja viņi meiteni nebūtu
palaiduši.
Jo tālāk no centra, jo pilsētas seja kļūst drūmāka, piemēram, Avotu ielas otrais gals, Pērnavas iela, Lienes
iela u. c. Īsts „šedevrs” ir Krāsotāju iela ar pelēkiem mūŗa namiem un noplukušām koka mājelēm, kuŗām iebrukuši vai nodeguši jumti. Turpat kāds ūķis, kaut kas kafejnīcai līdzīgs, kuŗā un ap kuŗu slapstās dīkdieņi. Netālu
ir labi sakoptais Ziedoņdārzs, kur pastaigājas vecmāmiņas ar mazbērniem, skraida suņi, bet reti kāds savāc viņu
atstātos atkritumus. Dārzs ir arī miera osta pudeles brāļiem, kur viņi netraucēti var nodoties savam vaļaspriekam. Krāsotāju ielā redzēju, kā divi vīri „kunga dūšā”
piesējās gaŗāmgājējam un gribēja aplaupīt. Viņš metās
bēgt un sauca pēc palīdzības, bet policista tuvumā nebija. Gaišā dienas laikā pa Tallinas ielas braucamo daļu
klenderēja sajēgu galīgi zaudējis vīrietis. Automašīnas
apstājās, un vīrs, ar kājām dīvainas cilpas veidodams,
nokrita ietves malā blakus liepai, un tur ari palika.
Nacionālajā teātrī noskatījos Danskovītes tautas komēdiju „Latgola.lv”.Aktieŗi runā latgaļu izloksnē, daudz
dzied un bārsta latgaļiem raksturīgas asprātības, par kuŗām skatītāji nepārtraukti smējās, jo lugā daudz asprātību, pāpratumu un dziesmu. Indra Burkovska savā lomā
bija nepārspējama. Izrāde ir kā vitamīnu deva un optimisma pote. Operā un teātŗos zāle vienmēr pilna skatītāju. Starpbrīžos pie maziem, apaļiem galdiņiem var iedzert vīnu, kafiju, apēst kādu kūciņu. Uz Nacionālā teātŗa izrādi „Latgola.lv” un „Es, Frīda Kalo” Dailes teātrī
ar Rēziju Kalniņu galvenā lomā biļetes dabūt grūti. Uz
operu iet arī inteliģentie krievi un uzvedas pieklājīgi.
Dažreiz varēja izsmieties ari tirgū. Kāda dūraiņu pārdevēja slavēja savu preci un skaidroja: „Eķi, vot, prostije
– za siks, a eķi, poņimaješ, dvoinije – za ten.” (Šie te
vienkāršie – par seši, bet tie dubultīgie, saproti, – par
desmit.) Tā vairākas reizes. Teātris par velti un jāsmejas

No kreisās: Daina Ceriņa, Laima Dzene, Daina Ferre

arī no sirds.
Apskatīju Kārļa Padega gleznu izstādi, uz to iet daudzi ārzemnieki. Savdabīgs mākslinieks, kas uztvēris dzīvi nesamaitātā skaidrībā. Šķiet, viņam paticis Knuts
Hamsuns. Gleznojis vairākus viņa romānā „Pāns” aprakstītā leitnanta Glāna portretus, romantiskā romāna
„Viktorija” galveno varoni u. c.
Rīgā satiku Dainu Ferri no Ņudžersijas. Viņai Rīgā
patīk, bet nepatīk spļaudekļi uz ielām un runāšana pārsvarā krievu valodā. Jābrīnas, ka latviešu pārdevējas ar
krieviem nemaz necenšas runāt valsts valodā. Nezinu,
vai tā ir izdabāšana vai pašcieņas trūkums. Gadās, ka
krievi paši lūdz, lai ar viņiem runā latviski. Meistars –
krievs, kas laboja ūdensvadu manā Saulkrastu būdā, man
lūdza, lai nerunāju ar viņu krieviski, jo viņš gribot mācīties latviešu valodu.
Saulkrastos kāds Pēterburgas krievs kāpās uzcēlis lielu namu, kas izskatās kā baznīca. Saukrastieši sākumā
arī domāja, ka tā būs baznīca, bet tomēr nav. Zvejniekciemā, iepretim kafejnīcai „Vēja rags” kāpās uzcelta ēka,
kas atgādina viesnīcu. Nokrāsota gastronomijas veikala
auksti zaļganzilā krāsā. Krievs pārcēlies uz Maskavu un
grib ēku pārdot, prasa miljonu dolaru, bet neviens nepērk. Saulkrastos iepretī katoļu baznīcai, kāpu joslā, Ķīšupītes krastā, uzcelti vairāki stikloti māju kompleksi.
Latvieši tos nepērk, varbūt pirks Pēterburgas krievi, kuŗiem ir nauda. Ārzemju latvieši arī nepērk.
Mēs trijatā – Daina Ferre no ASV, Daina Ceriņa
(viņu sešu gadu vecumā izsūtīja uz Sibiriju) un es (tagad
dzīvoju ASV, bet esmu izaugusi padomju Latvijā) –
Latvijas Nacionālajā teātrī noskatījāmies izrādi „Veļupes
krastā”, kam pamatā Melānijas Vanagas atmiņu stāsts
par dzīvi Sibirijā. Kopā ar aktrisēm Astrīdu Kairišu, Līgu Liepiņu, Daigu Gaismiņu un Aneti Saulīti pārdzīvojām un iedziļinājāmies pašos lielākajos noziegumos, kādus padomju laikā veica pret cilvēci. Dainā Ceriņā tas
uzjundīja pārinodarījuma sāpes bērnībā, Daina Ferre
atcerējās „dīpīšu” nometnes, bet man bija jādomā, kā
maniem vecākiem bija jācīnās par eksistenci okupētajā
Latvijā. Daina, protestējot pret bērnībā nodarītajām pārestībām, krieviski nekad nerunā, kaut gan labi prot krievu valodu. Viņa teic – lai krievi mācās runāt latviski.
Ir milzīgs kontrasts stap pilsētām un laukiem. Sirds
sāp, vērojot lauku mājas ar apsūnojušies jumtiem, sagruvušas kūtis un ēku graustus. Viensētu vairs nav un,
braucot pa laukiem, šķiet, ka atrodies uz citas planētas.
Latvijas laukos daudzviet, kā mēmas deportāciju liecinieces, skumst viensētu ēku drupas, ieaugušas nātrēs,
mežonīgos rožu, jasmīnu un ceriņu krūmos, zemu noliekušies nekopto ābeļu augļu pilnie zari. Visa šī pamestība
izmisīgi gaida kārtīgu saimnieku. Vietām lauki ir uzarti,

Latvijas laukos daudzviet redzamas sabrukušas,
kādreiz droši vien greznas mājas
citur zaļo rapši, bet lielākoties tīrumos aug nezāles.
Mazpilsētas un Pierīga (Mārupe, Babīte, Dreiliņi utt.)
„apaug” ar privātmāju kolōnijām un puduŗiem, taču daudzas mājas tur neapdzīvotas. Jūras krastā starp Tūju un
Ķurmuragu, kur agrāk bija tikai zemas zvejnieku mājiņas, sabūvētas īstas pilis, ka pat elpa aizraujas.
Mazpilsētas Latvijā ir pievilcīgākas, tīrākas, cilvēki
laipnāki un mazāk krievu. Tukumā daudz čigānu, bet
visi runā latviski. Talantīga tauta, ne tā, kā krievi.
„Rimi” veikalā pārdevēja čigāniete, glīta un pieklājīga,
latviešu valodā visu labprāt izskaidroja, ja nevarēja kaut
ko atrast, pati piedāvāja atnest. Tukumā iegāju audēju
darbnīcā, kur pilna telpa aužamo steļļu. Auda gan sirmgalves, gan jaunas meitenes. To redzot, pārņēma īsta
svētlaime.
18. novembrī lāpu gājienā piedalījās vairāki tūkstoši
cilvēku, tostarp ļoti daudz jauniešu un ne tikai rīdzinieki,
bet arī citu Latvijas pilsētu iedzīvotāji. Arī es gāju kopā
ar visiem, dziedāju latviešu tautasdziesmas un izjutu tādu kopības un vienotības spēku, ka sirds gavilēja: „Tev
mūžam dzīvot, Latvija!”
Laima Dzene

Lāpu gājiens Rīgā 18. novembrī
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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
ALAs mājaslapā www.alausa.org
atrodamas ziņas par ALAs apgāda jaunajām
grāmatām, var apskatīt grāmatas vāku, uzzināt,
cik eksemplāru krājumā
Latviešu valodu iespējams mācīties tīmeklī:
www.learnlatvianonline.com

JOCIŅI
„Vai tiešām jums, tik cienījama vecuma cilvēkam,
nebija kauna nozagt datoru?” tiesnesia jautā apsūdzētajam.
„Diemžēl manā jaunībā datoru nebija!”
***
Jēkabs atgriezies no ceļojuma pa tuksnesi un stāsta
„Es apmaldījos, un piepeši atrados beduīnu ielenkumā!”
„Un kas notika?” jautā ziņkārīgie klausītāji.
„Beidzot no viņiem nopirku vienu paklāju.”
***
„Bērni, šovakar pēcpusdienā būs redzams saules aptumsums,” skolotājs stāsta skolēniem.
„Kuŗā televīzijas programmā?” vienā balsī sauc bērni.
***
Kādā miglainā naktī autobraucēja seko priekšā braucošā auto aizmugurējām gaismām. Tas piepeši nobremzē, atskan blīkšķis. Abi braucēji izkāpj un ir dusmīgi.
„Kāpēc jūs piepeši apstājāties?” jautā sieviete.
„Un kas jums meklējams manā garāžā?”
***
Jauns vīrietis ieiet puķu veikalā: „Lūdzu, man piecdesmit sarkanu rožu!”
Pārdevējs viņu neticīgi uzlūko un jautā: „Ko gan tādu
esat nogrēkojies?”
***
Sarunājas divi astronauti. Viens jautā: „Kāds tad ir
restorāns uz mēness?”
„Ēdiens nav slikts, bet trūkst atmosfairas!”
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Pasaule pagaidām vēl vesela
un vienā gabalā
2012. gada 21. decembrī maju tautai beidzas noteikts
laika periods, īpaša „radīšanas gadadiena”, kas atzīmēta
uz akmens plāksnītēm, bet nebūt nenozīmē pasaules galu.
2012. gadā būs vairākas astronomiskas parādības Pirmo reizi 26 000 gadu laikā ziemas saule atradīsies vienā
līnijā ar Piena ceļa centru un, iespējams, ka enerģijas
plūsma, kas parasti virzās uz zemi no Piena ceļa centra
tiks izjaukta, un tas notikšot 2012. gada 12. decembrī
pulksten 11.11 vakarā pēc vienotā pasaules laika.
Taču līdz 2020. gadam pasaules gals ticis un tiek pareģots ik gadu:
2008. gadā – pareģoja, ka uz zemes nokritīšot asteroīds, kuŗa diametrs būšot vairāk nekā 800 metru.
2009. gadā – pēc Nostradama centūriju atšifrējuma
zemi varēja sagaidīt armagedons.
2010. gadā – naftas avotiem izsīkstot, pasaulē sākšoties kaŗš par resursiem; var gan teikt, ka daļēji jau tas
notiek.
2011. gadā – bijusi iespējama sadursme ar asteroīdu.
2012. gadā – iespēja izdzīvot būšot tikai 0,5% pasaules iedzīvotājiem.
2013. gadā – būšot ragnaroks vai tā saucamā „Tiesas
diena”.
2014. gadā – saules sistēmai tuvošoties kosmisko
putekļu mākonis, kas noslaucīs pilnīgi visu savā ceļā.
2015. gadā – beigas 9576. gadu ciklam, kas noved pie
civīlizācijas bojāejas.
2016. gadā – ledāji izkusīšot un lielākā daļa sauszemes tikšot applūdināta; tā apgalvo zemes klimatiskā stāvokļa pētnieks Džeimss Hansens
2017. gadā – pasaules gals pēc hierarchijas teōrijas.
2018. gadā – Nostradama pareģotais atomkaŗš.
2019. gadā – sadursme ar asteroīdu 2002 NT7.
2020. gadā – fiziķis Īzaks Ņūtons, apsveŗot Jāņa
Kristītāja pareģojumus, aprēķinājis, ka būšot pasaules
gals.
Tātad – baudīsim dzīvi, kamēr vēl esam dzīvi!
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

GALVU NOLIECOT, GALVU PACEĻAM

Foto: Guna Oškalna-Vējiņa

Nez vai varētu atrast latvieti, kuŗš nepazīst Imantu
Kokaru. Doma baznīcā 29. novembrī daudzi jo daudzi
ieradās pēdējā audiencē pie 2011. gada 24. novembrī
90 gadu vecumā mirušā koŗdiriģenta Imanta: dziedātāji
un diriģenti, klasiķi un rokmūziķi, filmētāji un režisori,
gleznotāji un stilisti, skolotāji un mācītāji, operdziedoņi
un televīzijas raidījumu meistari, teātŗa premjēri un garderobistes, baņķieri un valstsvīri, bijušie, tagadējie un
nākamie deputāti. Tā bija brīnišķa dzīvā straume, kas,
elpodama vienā ritmā, klusā vilnī plūda garām Maestro
šķirstam…
Godasargi mainījās ik pēc dažām minūtēm, jo tik
daudz bija to, kuŗi vēl kaut mirkli gribēja pabūt pavisam
tuvu dižajam cilvēkam pirms viņa aiziešanas Lielajā
diendusā. No Doma baznīcas zārku atveda pie Brīvības
pieminekļa un te no iemīļotā diriģenta atvadījās vairāki
tūkstoši cilvēku.
Tā bija lielu pārdomu diena visai latviešu tautai.
Jaunais Kokaru kollēģis Ints Teterovskis pie Brīvības
pieminekļa koŗus diriģēja ar vienu roku – kā putns ar
aizlauztu spārnu... Bet uz lielā ekrāna „Gaismas pilij”
pacelties lika Imants Kokars, kā allaž ar rokām kā spārniem, ar smaidu – kā dāvanu, kuŗas nav par daudz pat
miljonāram.
Latviešu tautas kopīga bagātība – brāļi Kokari – pasnieguši dāsnas dāvanas: savu fantastisko draudzīgumu
un dzirkstošo atmiņu spēku. Pirms gadiem piecpadsmit
grāmatā „Likteņdziesma” bija lemts iespiest šādu Imanta Kokara stāstītu atmiņu ainu: „Kad nāca iekšā krievi,
veco brāli aizsūtīja uz Sibiriju, mani iebāza cietumā, kur
es satiku jau iepriekš apcietināto un utīm apaugt paspējušo vidējo brāli Valfrīdu. Mūs iesēdināja vilcienā un
sūtīja uz Citadeles kazarmām, kur tagad atrodas Ave Sol
koncertzāle. Mūs atstāja logus skrūvēt un visādus citādus darbus darīt. Vēlāk tomēr mani paņēma, kājām caur

Jelgavu dzina uz fronti pie Blīdenes. Taču es biju paspējis paņemt līdzi trubu, un Jansons, vēlākais pirmās pēckaŗa valdības finanču ministrs, to ieraudzījis, uzreiz jautāja, vai varu nopūst kādu signālu. Protams, ka varu!”
„Protams, mēs varam!” – tā bija Imanta Kokara devīze visu darba mūžu Lai pateicība Liktenim, kas ļāvis būt
ar viņu kopā vienā dzīves telpā un laikā! Par viņu domājot, pat, galvu noliecot, galvu paceļam.
Anita Mellupe
Imants Kokars dzimis 1921. gada 16. augustā Gulbenē. Latvijas Valsts konservātorijas Koŗu diriģentu nodaļu viņš beidza 1956. gadā. Karjēru mūzikā I. Kokars
sāka 1948. gadā, būdams Cēsu rajona pūtēju orķestŗa
galvenais vadītājs. I. Kokara vadītais Cēsu Skolotāju
institūta koris 1948. gadā kļuva par pēckaŗa Latvijas
dziesmu kaŗu pirmo laureātu. I. Kokara vadītais vīru koris „Dziedonis” un jauktais koris „Beverīna” arī turpmākajās sacensībās ieguva augstākās godalgas; daudzos
starptautiskos koŗu konkursos uzvaras guva „Dziedonis” un Rīgas kamerkoris „Ave Sol”. Koŗa „Ave Sol”
dalībniece bija arī mūsu kopienas locekle, vīru koŗa
„Uzdziedāsim, brāļi” diriģente Laura Rokpelne Mičule.
Viņa no Imanta Kokara daudz mācījusies.
Imants Kokars ar kori „Ave Sol” 1989. gadā piedalījās ASV Rietumkrasta XI Dziesmu svētkos Longbīčā,
Losandželosā. I. Kokars 1995. gadā dibināja Baltijas un
Ziemeļvalstu starptautisko Dziesmu svētku kustību un
bija šo svētku virsdiriģents.
I. Kokara paidagoģiskā darbība Latvijas Valsts konservātorijā sākās 1961. gadā, no 1977. līdz 1990.gadam
viņš bija J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors-rektors. I. Kokars ierosināja izdot „Latviešu koŗa
dziesmu antoloģiju” (12 sējumos), viņam jāpateicas, ka
izdoti daudzi koŗa mūzikas tvarti. I. Kokars bija daudzu Latvijas Dziesmu svētku virsdiriģents, „Rīgas-800”
Dziesmu svētku virsdiriģents, XXIII Dziesmu svētku
goda virsdiriģents. Imants Kokars apbalvots ar Triju
Zvaigžņu ordeni.
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„SIRDĪ SPĪD, KAS MŪŽĀ JAUKS IR KRĀTS”
Šos vārdus varētu attiecināt arī uz piemiņas brīdi Ilgvaram Dižgalvim, kas notika 2011. gada 5. novembrī
Dienvidkalifornijas latviešu
ev. lut. draudzes baznīcā un
zālē. Baznīcā dievvārdus teica un aizgājēja dusu svētīja
prāvests Dāvis Kaņeps, aizgājēja draugi pieminēja viņu
ar labu vārdu. Reinholds Daņilovs atcerējās apelsīnu plūcēju nebūt ne vieglos darba
gadus.
Ilgvara Dižgalvja meitu
Elitas un Mairas, kā arī Pegijas Taubes puķēm skaisti rotātajā zālē izvadītāji pacēla
vīna glāzes, novēlot aizgājējam vieglas smiltis. Visi baudīja lielisko bēru maltīti un atcerējās ar Ilgvaru kopā piedzīvoto, izsekojot viņa dzīves stāstam fotografijās un
pastāstot par kopā pavadītiem neaizmirstamiem brīžiem.
Ilgvars Dižgalvis dzimis 1926. gada 24. oktōbrī
Gramzdas pagastā, Latvijā, miris 2011. gada 4. oktōbrī
Culver City, Kalifornijā. Ilgvaram dodoties trimdā, Latvijā palika tēvs un divas māsas, māte jau bija mirusi. Ilgvaram bija kāds noslēpums, ko viņš nevienam tā arī
neatklāja. Vēl būdams Eiropā, laikam Vācijā, viņš ļoti
smagi saslima ar meningitu. Tad Ilgvaram esot parādī-

jies Dieva eņģelis, kas teicis, ka viņam kaut kas svarīgs
jāapsola un jādara, solījums jāuzraksta uz papīrīša un
jānēsā vienmēr pie sevis, bet neviens par to nedrīkstot
zināt. Kamēr tā darīšot, viņš palikšot dzīvs. Ilgvars nevienam par to nestāstīja, tikai pirms 15 gadiem, kad viņam vajadzēja ilgāku laiku pavadīt slimnīcā, viņš lūdza
meitu Elitu iešūt apakšbiksēs slepenu kabatiņu. Izjautājot tēvu, viņai palika iespaids, ka viens no solījumiem
bija savā dzīvē atdot visu labo savai tēvzemei un tautai,
otrs – atbalstīt baznīcu, draudzi un turēt godā ticību. Ilgvars tam patiešām ticēja un stāstīja par daudziem gadījumiem, kad brīnumainā veidā izglābies no drošas nāves. Meitas atrada papīrīti viņa makā, kad viņš bija aizmidzis mūža miegā; diemžēl tas ir tik nolietots, ka izlasīt
neko vairs nav iespējams. Ilgvara sieva Zaiga šķīrās no
šīs pasaules 2009. gada 17. decembrī, divas dienas
pirms laulību jubilejas. Meitām mantojumā Zaiga saglabājusi vēstules, ko Ilgvara rakstīja jau 1949. gadā. Vācijā, 18. jūlijā atvadoties no Zaigas pirms izceļošanas uz
ASV, Ilgvars nosūtīja viņai savu ģīmetni (tajā redzams
glīts jauneklis kupliem matiem, uzvalkā, zem tā balts
krekls ar kaklasaiti), kuŗai otrā pusē varam lasīt vārdus:
„Visskaistākais dzīves vilnis ir Ilūzijā!” Jau pēc mēneša
– 27. augustā viņš rakstīja Zaigai vēstuli, sēdēdams uz
apelsīnu kastes palmu ēnā Simi ielejā Kalifornijā.
Ilgvars neatraidīja nevienu darba piedāvājumu un
centās tikt galā ar jebkuŗiem pienākumiem. Tāpat ar gribasspēku viņš pārvarēja fiziskos traucējumus. Vēlāk,

Ilgvara Dižgalvja mūža gājums fotoattēlos
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kad Latvija atguva neatkarību, kādā Latvijas laikrakstā
bija publicēts raksts, kuŗā ir viņa vārdi: „Nekad savā
dzīvē neesmu varējis mierīgi sēdēt uz vietas. Brīva laika
man faktiski nav. Gribu attīstīt eļļas linu sēklu audzēšanu...” Un tas bija tikai viens no darbiem, ko viņš centās
veikt neatkarību atguvušajā dzimtenē. No Zaigas vecākiem mantotajā, 1994. gadā atgūtajā zemē Limbažu
pusē tika iestādītas 2200 dažādu šķirņu ābelītes, rindu
rindām – veselīgie smiltsērkšķi; viņš arī iegādājās mājlopus, darbarīkus un lauksaimniecības mašīnas un deva
darbu vietējiem. Viņš aicināja pie sevis Latvijā ciemos
visus, kuŗi ilgajos nebrīves gados bija ciemojušies pie
viņa Losandželosā.
Piemiņas pēcpusdienā stāstījumi par dažādiem atgadījumiem raibā virknē sekoja cits citam. Ikviena stāstītāja seju rotāja smaids, tāpat kā Ilgvara seju attēlā uz
piemiņas brīža lapiņas vai dzīvē, stāstot vai skaidrojot
kādu atgadījumu. Ilgvars jau kopš paša sākuma bija ļoti
rosīgs, uzņēmīgs un daudzpusīgs darbinieks latviešu
sabiedrībā. Vai latviešu jaunatnes pulciņš, vai koris,
teātŗa kopa vai latviešu nama celšana un vēlāk darbi pie
tā iekārtošanas un uzturēšanas – viņš visur palīdzēja.
Diemžēl daudzi no tiem, kuri varētu pastāstīt krāšņākos
atmiņu stāstus, piemēram, Helēna Hofmane, vairs nav
mūsu vidū, toties kupls ir draugu pulciņš, kas sagaida
Ilgvaru viņsaulē. Kārlis Kalējs atcerējās, kā viņi ierīkojuši ūdensvadus un veikuši citus darbus nama talkās, ka
Ilgvars esot nodibinājis arī kori.
Aizritējušā gadsimta 80. gadu sākumā, kad ierados

Kopā ar Ilgvaru Dižgalvi apelsīnus savulaik plūca
(no kreisās) Edgars Jākabsons, Kārlis Kalējs un
Reinholds Daņilovs

Losandželosā, latviešu namu nemaz nevarēja iedomāties bez trijotnes: Imants Tilgass, Kārlis Kalējs un Ilgvars Dižgalvis. Klausoties viņu, īpaši Ilgvara, grezni
izpušķotos stāstus, centos izlobīt un mācīties, kā tautieši
izdzīvoja un iekārtojās trimdā; interesanti bija arī stāsti
par zemes gabalu pirkšanu Lielā Lāča kalnos, tuksnesī
vai kaut kur citur. Andrejs Zinbergs un Ilgvars Dižgalvis 1950. gadā nodibināja Losandželosas latviešu amatieŗu teātri, un bijušās Drāmas teātŗa aktrises Zelmas
Skujiņas režijā sāka iestudēt pirmo lugu, kas gan izrādi
nepiedzīvoja, toties nākamā gadā iestudētā Rūdolfa
Blaumaņa „Zelta kupris” izdevās labi, un tai sekoja nākamās. Režisori mainījās, bet administrātors un gaismu
meistars visām Losandželosā iestudētajām lugām bija
Ilgvars.
Vilis Lapenieks sadusmojās un pēdējā brīdī atteicās
doties jau izziņotajā 1981. gada turnejā pa Rietumkrastu
ar Mārtiņa Zīverta lugu „Zaļā krūze”, bet aktieŗi tomēr
nolēma braukt, Ilgvars sameklēja spēkratus, un pats
sēdās pie stūres. Ilga Jankovska atcerējās Losandželosas latviešu teātŗa trupas ceļojumu 1993. gadā, izrādot
Nila Saimona lugu „Sirdsdraudzenes”, kad Ilgvars atkal
droši sēdās pie stūres un spēja aktieŗus aizvizināt caur
visiem ceļu režģiem no viena latviešu centra uz citu ne
tikai ASV, bet pat Kanadā. Sākoties Latvijas teātŗu trupu braucieniem, Ilgvars apgādāja akieŗus ar visu nepieciešamo. Pēc Rozēna kundzes par kasieri kļuva Ilgvars.
Viņš pieņēmis tikai skaidru naudu un turējis to zem
matrača; vēlāk viņš teātŗa kasi (naudas žūksni) nodevis
Ilgai Jankovskai, un viņa to tūlīt ieguldījusi bankā.
Izraisījās pārrunas, kā Ilgvars ieguva savu iesauku
Vilibalds Drosmiņš. Valdis Pavlovskis teica, ka kaŗa
laikā žiperīgus puišus – cīnītājus kā Ilgvaru saukuši par
drosmiņiem, bet Omula Pence atcerējās, ka tāds tēls jau
bijis pirmskaŗa Latvijas 30. gadu „Atpūtās”, un tā arī
Ilgvars iesauku ieguvis.
Piemiņas pēcpusdienā piedalījās Ilgvara Dižgalvja
īres māju iedzīvotāji. Atmiņās dalījās Ilgvara pirmais
īrnieks, tagad pārvaldnieks, Amads Amirs. Viņš kādā
no Ilgvara dzīvokļiem nodzīvojis 25 gadus. Redzot
baznīcas lejas zāles sienai nolupušo apmetumu, viņš
piedāvājās palīdzēt, savu darbu veltījot Ilgvara piemiņai. Jaukus un izjustus vārdus par Ilgvaru teica arī Šarona Stjuarte (Sharon Stewart), kas Dižgalvja īres mājā
dzīvojusi astoņus gadus.
Izsakot līdzjutību visiem, kuŗi sēro, Ilgvaram aizejot
viņsaulē, visvairāk – abām meitām Elitai un Mairai Dižgalvei, ceram, ka Elita un Maira turpinās kopt Ilgvara
un Zaigas iesētās sēklas tautas garīgajā un laicīgajā druvā.
Inguna Galviņa
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Godinot Ilgvara Dižgalvja piemiņu, ģimene
lūdz ziedot Losandželosas latviešu sabiedriskā centra skatuves remontam.
Čekus, lūdzu, izrakstīt: Latvian Ev. Luth. Church
-Community Center ar norādi „Ilgvara Dižgalvja
Piemiņas fonds”.
Čeki sūtāmi:
„Ilgvara Dižgalvja Piemiņas fonds”
c/o Elita Dižgalvis
5111 Randall St . Culver City, CA 90230

HELĒNAI
Pirms Tevis bija
Pēc Tevis būs.
Tik saules stars,
Kas kopā ar Tevi ieradās
Nav.
Pat aizsaulē
Jābūt gaismai.
Nu tā, grūti bez tās gaismas un siltuma.
Lelde Gilmane
Ziedojums Helēnas Hofmanes fondam
Iveta Karge – $25, Pārsla Blāķe – $100
Galerija Baltic Crossroads
3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029
Tālr.: 323-664-6216
Atvērta katru dienu, izņemot pirmdienas

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
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Pateicība Erikas draugiem
Sirsnīgi pateicos visiem Erikas un Ilmāra Bastjāņu
draugiem, kuŗi man daudz palīdzēja Erikas slimības un
aiziešanas laikā; paldies Jurim un Dairai Ciļņiem, Dacei
un Jānim Taubēm un Ilgai Jankovskai par padomu, palīdzību un atbalstu tik grūtā laikā.
Paldies visiem par ziedoto laiku un darbu, pēc Erikas
norādījumiem sadalot Bastjāņu mantu: Norai Mičulei,
Ilgai Jankovskai, Dacei un Jānim Taubēm, Jānim Taubem jaunākajam, Marutai un Markam Ambrosēm,
Dzintrai Janavai, Dāvim Reinim un visai manai ģimenei.
Pateicos prāvestam Dāvim Kaņepar un mācītājai
Dairai Cilnei par Erikas izvadīšanu un piemiņas svētbrīdi; Brigitai Ritmanei-Džeimsonai, Lolitai Matsonei un
Andrai Staško par skaisto dziesmu, Norai Mičulei par
klavieŗpavadījumu; Dienvidkalifornijas ev. lut. draudzei
par skaistajām puķēm.
Liels paldies Lienei Lindei, Dacei un Pegijai Taubei
un viņu daudzajiem palīgiem par lielo darbu, sagatavojot un rīkojot piemiņas mielastu; Gudrītei un Guntim
Kuškēviciem par skaistajām puķēm baznīcā un mielasta
telpā; Marutai, Pegijai un Jānim Taubēm par fotomontāžu.
Vislielākais paldies daudzajiem Erikas draugiem,
kuŗi no tuvienes un tālienes atnāca vēl pēdējo reizi no
viņas atvadīties.
Paldies visiem, kuŗi ziedoja Erikas Bastjānes piemiņas fondam.
Lolita Lejiņa Ball

Priecīgu, laimīgu, jauku
katru 2012. gada dieniņu!

Foto: Anita Mellupe

Draudzes Ziņas

Foto: Iveta Kaņepa

Žēlastības straume plūst!
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. janvāris

dievkalpojuma nebūs

8. janvāris, plkst. 11:00 no rīta
1. svētdiena Epifanijas laikā

dievkalpojums

15. janvāris, plkst. 11:00 no rīta
2. svētdiena Epifanijas laikā

dievkalpojums ar dievgaldu

18. janvāris, plkst. 11:00 no rīta
BĪBELES STUNDA
Pie Irēnes Gnerlichas: 19380 Halstead Street, Northridge. (818) 998-3373
22. janvāris, plkst. 11:00 no rīta dievkalpojums
3. svētdiena Epifanijas laikā
29. janvāris, plkst. 11:00 no rīta
4. svētdiena Epifanijas laikā

dievkalpojums ar dievgaldu

5. februāris, plkst. 11:00 no rīta
5. svētdiena Epifanijas laikā

dievkalpojums

12. februāris, plkst. 11:00 no rīta
6. svētdiena Epifanijas laikā

dievkalpojums ar dievgaldu

15. februāris, plkst. 6:00 vakarā
BĪBELES STUNDA
pie Kaņepiem: 611 Pruitt Drive, Redondo Beach. (310) 621-9572
19. februāris, plkst. 11:00 no rīta
Mūsu Kunga apskaidrošanas diena

dievkalpojums

26. februāris, plkst. 11:00 no rīta
1. svētdiena Ciešanu laikā

dievkalpojums ar dievgaldu

Dievkalpojumu statistika
Datums Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Skolas saime Caurmēra devums Piezīmes
13. nov.
21
11
$272.00
$12.95
20. nov.
46
$498.00
$10.83
Latvijas valsts svētki
27. nov.
40
17
$393.00
$9.83
4. dec.
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27

$232.25

$8.60

Mēneša vēsts
Un, namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar
Mariju, Viņa māti, un tie nometās ceļos un Viņu pielūdza. Tad tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam
zeltu, vīrāku un mirres.
Mateja ev. 2:11
Janvāŗa sākumā būsim piedzīvojuši tradicionālo gada
maiņu un Zvaigznes dienu. Katra no abām šīm dienām
nozīmē kādu izaicinājumu un apliecinājumu. Tas ir
laiks, kad apsolāmies laboties, mainīt, kas licies paša un
citu acīm greizs; laiks, kad tiekam kādas īpašas gaismas
apstaroti. Tas ir arī laiks, kad tiek veiktas un sakopotas
atskaites par aizvadīto gadu.
Piemēram, ir pienācis laiks mūsu valsts prezidentam
Barakam Obamam atskaitīties par visām pārmaiņām, ko
viņš savas kampaņas laikā solījis ieviest valsts dzīvē.
Tuvojas nākamās prezidenta vēlēšanas, un runas par
tām satrauc arvien vairāk. Tāpēc prezidentam ir svarīgi
izklāstīt, ko labu viņš paveicis savas valdīšanas laikā.
Skaidrs, ka tiks runāts par ekonomiku, ārpolītiku un
labklājību. Tiks izcelti skaitļi, kas norādīs, cik daudz
jaunu darbavietu radīts. ASV polītiķi nemitīgi atgādina,
ka josta jāsavelk ciešāk. Valsts kopējais parāds turpina
strauji pieaugt. Likumdevēji strīdas savā starpā, kas budžetā jāapcērp un ko atstāt neaizskartu. Nevienam nav
šaubu, ka valdība kļuvusi pārāk izšķērdīga. Solītās pārmaiņas, šķiet, nav notikušas, lai gan daudziem bija lielas cerības, ka tādas būs.
Neviena polītiskā spārna valsts vadītāji nav atmetuši
savu iedomību un stūrgalvību. Kuŗš gan apšaubīs
valstsvīru labos nodomus par tautas labklājības veicināšanu – sak, parakstīsim vēl vienu čeku par tik un tik
miljardiem, lai tautai klātos labāk. Tomēr nekādi uzlabojami tautai un trūkumcietējiem nav jūtami. Vienīgi
pilnākas kļūst polītiķu un viņu draugu kabatas. Rezultātā – kam vēl ir pat vismazākā uzticība valdībai? Un
kuŗā laikmetā tad vispār tāda ir bijusi?
Austrumu gudro loma evaņģelija stāstā norāda, ka
jauns laikmets ir klāt. Tāli ciemiņi pārkāpuši stingru
robežu mūŗus, kādi gadsimtiem šķīruši jūdus no pagāniem. Neviens viņus neapturēja, lai viņi saskartos ar
dzīvo Dievu. Viņi pietuvojās lielajam Brīnumam un
nometās ceļos. Viņu gaŗais ceļš tika atalgots ar iespēju
ticēt, ka Visuvarenais nācis pie ļaudīm dāvāt viņiem
uzvaru pār grēku un nāvi.
Kuŗš tagad atvērs durvis īstenām pārmaiņām? Kuŗš,
ceļos nometies, pielūgs Patiesību un Dzīvību? Kuŗš ļaus
pārmainīties un atdzimt Kristū?
Kontrastā sekulārām varām un laicīgiem spēkiem
mēs ieraugām austrumu gudros – ķēniņus (ļoti svarīgus
vīrus) metamies ceļos viena bērna priekšā. Cik absurds

skats, ja salīdzini Betlēmes mazo namu ar Balto namu
vai Kongresa zāli! „Cik smieklīga rīcība,” teiktu Latvijas banķieŗi V. Kargins vai A. Antonovs un Solyndra
uzņēmuma vadītāji, ja ar zagtiem vai izkrāptiem miljoniem var garantēt sev tiesu varas un iespējama soda
imūnitāti! Cik muļķīgi sevi pazemot un atklāt sevi, vēl
jo vairāk Jēzus priekšā, ja vari paslēpties Jūrmalā, Londonā vai Vašingtonā aiz augstiem mūŗiem, ko ar ieročiem apsargā sargi. Un tā taukie valdības vīri gan vienā,
gan otrā mūsu sirdij tuvā zemē tautas plecus nospiež
arvien vairāk.
Bībelē ir skaidri redzams, ka Dievam rūp, lai vara
tiek taisnīgi izmantota. Jēzum nevajadzēja dārgās veltes, ko austrumu gudrie Viņam atnesa, taču svarīgāka ir
dāvinātāju attieksme pret Dieva Dēlu. Viņi godu un dārgumus nepataupa sev, bet dāvina tos Ķēniņam, kas valda ar mieru un žēlsirdību. Jēzus vēlāk atteicās no visām
pasaules valstīm, kad Sātans viņam tās kārdinādams
piedāvāja. Jēzus nekad neizmantoja dievišķo spēku, lai
ar varu pakļautu cilvēkus. Kristus aicina, nevis piespiež
mūs Viņam sekot. Viņam sekojot, mēs iegūstam daudz
vairāk nekā jebkuŗa pasaules valdība spēj dot. Tā ir spēja mīlēt savu tuvāko un sevi pašu.
Tāpēc paldies Dievam, ka taisni šis Bērns ir ķēniņu
ķēniņš un valdnieku valdnieks. Kaut mums katram būtu
tādas acis un tāda sirdsgudrība kā šiem austrumu ciemiņiem, lai saprastu, kāda daļa mums katram tiek piešķirta
Dieva mīlestības spēkā mainīties un mainīt!
Prāv. Dāvis Kaņeps

ZIEDOJUMI
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM
S. Upeniece $125
REMONTIEM
R. Daņilovs $100
ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI
Anonims $20, A. Ābele $300, E. Bastjāne $25,
A. Blāķis $100, Z. Cīrule $50, E. Dumpis $50,
I. Jankovska $20, V. Ķeris $25, V. Kerliņš $300,
J. Ķivuls&S. Kreišmane $250, G.&G. Kuškēvici $200,
M. Lasmane $300, P.&B. Malduši $30, V. Miska $500,
T.&M. Paegles $500, O. Pence $100, V.&D. Pavlovski $200, N. Priedīte $100, E. & T. Rūši $200,
I.&J. Stern $150, I. Tīsiņa $15, O.&C. Tūbeļi $1000,
S. Upeniece $100
Lūdzam palīdzēt sagādāt pusdienas Neretas bērniem!
Ar $125 pietiek, lai mācību gada laikā vienam bērnam
sagādātu siltas pusdienas.
Draudzes padome pateicas par visiem ziedojumiem!
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Dzimšanas dienu
atceres februārī
1. Irēna Zommere
4. Liāna Berkolda, Dziesma Tetere
5. Ance Trapse
7. Grants Purmalis
8. Krista Circene
10. Maruta Ambrose
11. Šanona (Shannon) Purmale,
Ruta Ratermane
12. Vita Slaidiņa-Lee
13. Valentīns Miska, Silvija Millere
15. Jānis Zemjānis
16. Andris Ritmanis
17. Aldis Rauda
19. Vineta Bome
21. Jānis Bitīte, Kārlis Tolks
24. Nonita Priedīte
25. Jana Freimane
26. Valdis Vītols
29. Eriks Smalstigs

Dzimšanas dienu
atceres martā
1. Maija Madisone, Richards Teteris,
Vilhelms Zaķis
2. Velga Krūkle
8. Žanete (Jeanette) Banga, Sarīna Ulle
10. Brigita Teša
12. Laila Reimane
13. Skaidrīte Jakobsone
17. Augusts Lejnieks
21. Pārsla Blāķe, Brita Stepe
22. Tamāra Rūse, Līga Sviksa
27. Tālivaldis Paegle
31. Maija Paegle, Jānis Taube vecākais,
Ariana Vītola

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes mācītājs prāv. Dāvis Kaņeps
un Draudzes padome

PATEICĪBA UN LŪGUMS
Pateicamies par draudzes nodevām 2010. gadā.
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 Latvijā
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
30

Un klusi gaismā iedegās ikviena sirds...

Adventa trešajā svētdienā, 11. decembrī, Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes baznīcā notika tradicionālais Adventa koncerts, kuŗā piedalījās Losandželosas latviešu koris, Losandželosas latviešu skolas audzēkņi, kvarteta, dueta un sōlo dziedātāji – Jūlija Plostniece, Artūrs Rūsis, Edvīns Rūsis, Andra Staško, pianiste Lolita Ritmane-Matsone un vijolniece Ilze KokinaErringtona.
Programmā bija 17 dažādu komponistu brīnišķīgas,
mīļas, adventa laikam piemērotas dziesmas, kuŗas izvēlējās koncerta vadītājs un koŗu diriģents Edvīns Rūsis
(Paulam Berkoldam promesot). Brāļi Artūrs un Edvīns
Rūši spēlēja arī ģitaru. Šoreiz koncerta gaisotne bija
īpaši sirsnīga, klausītāji un programmas dalībnieki jutās
cieši vienoti, kā viena liela ģimene. Klausoties koncertu, bija jādomā par tiem šejienes latviešiem, kuŗu vairs
nav mūsu vidū, bet kuŗi cēla baznīcu, latviešu namu,
ziedoja, apmeklēja sarīkojumus. Viņu devums ir nenovērtējams. Mēs esam viņiem bezgala pateicīgi.

Bija prieks, ka uz Adventa koncertu atnāca arī vairāki nesenie jauniebraucēji. Vairāki no viņiem jau ir iestājušies Dienvidkalifornijas latviešu biedrībā un sola palīdzēt dažādos darbos. Gan biedrībai, gan draudzei steidzīgi vajadzīgi jauni spēki, čaklas rokas, dedzīgas sirdis, lai latviešu nams, kur satiekamies un iegūstam
jaunus draugus, mūsu otrās mājas būtu vēl ilgus gadus!
A. M.
Pieteikumu puķu novietošanai uz
altāŗa pieņem Biruta Šulca,
tālr.: 626-443-8464,
e-pasts: birschultz@att.net
Dievnamā pie ieejas ir kalendārs,
kur var pierakstīties; lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam
pirms dievkalpojuma, ja puķes novietotas kāda piemiņai vai jubilejā,
par ko vēlams paziņot.
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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 96. autobusu (no Burbankas stacijas) – Newell un Riverside Drive pietura

