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Losandželosas latviešu namā 1. un 2. martā notika starptautisks novusa turnīrs;
no kr.: Mikhels Lepists, Evija Renemane, Staņislavs Suša, Toms Voctavs, Džimmijs
Van Dikshorns, Viktors Balabanovs, Valentins Ivins ar FINSO dalībvalstu karodziņiem

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
4. maijā plkst. 12.30 Kurzemes cietokšņa cīņu atcere (DK DV apvienības sarīkojums)
11. maijā plkst. 11.00 Mātes dienas un skolas mācību gada beigu sarīkojums
17. maijā plkst. 7.00 Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” koncerts
18. maijā plkst. 11.00 skolēnu, vecāku, draugu, radu un paziņu izbraukums pie ōkeana
21. jūnijā Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera

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; e-pasts: laiks@juno.com
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redaktorei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Informācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauž
tikai rakstu rakstītāju viedokli, kas var arī nesaskanēt ar
izdevēju vai redaktores viedokli. Honorārus IB nemaksā.
DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā.
Biedru nauda ir $25 gadā, ģimenei – $40 gadā. Par biedru var
kļūt, nosūtot biedrības kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas
maksa ir $35 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abonementu jānosūta biedrības kasierei:
Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green
Port Hueneme CA 93041; Tālr. 805-382-2925
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu vienu
reizi ir: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi
$10, uzņēmējdarbības karti – $6.

Lūdzu laikus ziņot par adreses maiņu
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim atrodas
grāmata, kuŗā var ierakstīt izmaiņas vai arī paziņot
par tām biļetena redaktorei.

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS VALDE:
Biedrības priekšnieks: Ivars Mičulis
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com
Biedrības priekšnieka vietniece:
Sandra Gulbe-Puķēna; tālr.: 310-945-6632;
e-pasts: sandra.gulbe@yahoo.com
DK LB valdes locekļi:
Rūdolfs Hofmanis (biedrzinis), Tamāra Kalniņa (kasiere), Astra Moora (sekretāre), Jānis Daugavietis,
Inguna Galviņa, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora
Mičule, Valdis Pavlovskis, Pēteris Staško, Dace
Taube (biedrības pārstāve latviešu nama valdē),
Jānis Taube, Dziesma Tetere, Vilis Zaķis, Aija
Zeltiņa-Kalniņa (Losandželosas latviešu skolas pārstāve)
DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svētdienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā
Revīzijas komisija:
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa
IB metiens – 330 eksemplāru
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

Ievērībai

Lasītāji lūgti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas!
Zirga gadā populārs ir poētiskais iedvesmas simbols – sengrieķu mītoloģijā pieminētais
Zeva spārnotais zirgs Pegazs,
piedzimis no Perseja nogalinātās gorgonas Medūzas ķermeņa. Pietika ar vienu Pegaza
pakava sitienu, lai Helikona
kalnā rastos Hipokrēnes
avots, kuŗa ūdens iedvesmojis
dzejniekus.
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Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska
(čeki jāizraksta: Latvian Community Center, un
jāsūta 1955 Riverside Dr.. LosAngeles CA 90055)
DK latviešu biedrības kasiere – Tamāra Kalniņa
(čeki jāizraksta: Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta:
252 East Garden Green, Port Hueneme, CA 930411912)
DK latviešu draudzes kasiere – Dace Pavlovska (čeki
jāizraksta: Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un
jāsūta: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065)

Lūgums DK LB biedriem un
Informācijas Biļetena abonentiem
DK LB valde lūdz biedrības biedrus un IB abonentus samaksāt biedru naudu un maksu par biļetena abonēšanu gada sākumā, nevis beigās.
Piešķirt jauniešiem stipendijas, atbalstīt koŗus,
sportistus, deju kopu, izdot biļetenu iespējams tikai
ar DK LB biedru un biļetena abonentu atbalstu.

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļi paliek savās vietās
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce notika 30. martā plkst. 1.30 Alfona un Ināras Reinu piemiņas telpā latviešu nama otrā stāvā.
Pilnsapulcē piedalījās: Lisa Edmondsone, Inguna
Galviņa, Sandra Gulbe, Rūdolfs Hofmanis, Tamāra Kalniņa, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Teodors Lilienšteins,
Nora Mičule, Ivars Mičulis, Astra Moora, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa, Ilze Stazdiņa, Dace Sveņķe, Biruta
Šulca, Sanita Šūmane, Dace Taube, Jānis Taube, Aija
Zeltiņa-Kalniņa. Par sapulces vadītāju ievēlēja Ivaru Mičuli, sekretāri – Astru Mooru, balsu skaitītājiem – Ingunu Galviņu, Valdi Ķeri, Tālivaldi Paegli.
DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis nolasīja ziņojumu par biedrības darbu 2013. gadā.
DK Latviešu biedrībā patlaban ir 322 biedri.
Biedrības valdes locekļi: Jānis Daugavietis, Inguna
Galviņa, Sandra Gulbe-Puķēna, Rūdolfs Hofmanis, Ta-

māra Kalniņa, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora Mičule, Ivars Mičulis, Astra Moora, Valdis Pavlovskis, Pēteris Staško, Dace Taube, Jānis Taube, Dziesma Tetere,
Vilis Zaķis, Aija Zeltiņa-Kalniņa.
Revīzijas komisijas locekļi: Kārlis Millers, Tālivaldis
Paegle, Jānis Ripa.
Ivars Mičulis pateicās viņiem par darbu DK LB labā.
Biedrības valdes locekļu sēdes notika katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 8.00 vakarā Losandželosas latviešu
namā.
Patlaban DK LB ir 322 biedri. Kasiere Tamāra Kalniņa neatlaidīgi cenšas biedrībai piesaistīt jaunus biedrus.
Biedru maksa vieniniekam ir $25 gadā, ģimenēm – $40,
studentiem – $5. Biedrības biedri bez maksas saņem biļetenu, kas iznāk deviņas reizes gadā. Biedrības darbs
galvenokārt atspoguļots Dienvidkalifonijas latviešu informācijas biļetenā, kas iznāk 9 reizes gadā 330 eksemp-

Daļa DK LB pilnsapulces dalībnieku. Sēž no kreisās: Astra Moora, Sandra Gulbe-Puķēna, Ivars Mičulis,
Tamāra Kalniņa, Rūdolfs Hofmanis; aizmugurē: Teodors Lilienšteins, Nora Mičule, Valdis Ķeris,
Ieva Liepniece, Tālivaldis Paegle, Biruta Šulca, Maija Paegle, Lisa Edmondsone, Jānis Ripa,
Aija Zeltiņa-Kalniņa, Jānis Taube, Sanita Šūmane
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lāru metienā. Biļetenu saņem vairākas latviešu organizācijas ASV, to var izlasīt tīmeklī. Biļetenā atrodama informācija par Dienvidkalifornijas sarīkojumiem. Sandra
Gulbe-Puķēna gādājusi, lai biedrībai ir emblēma un zīmogs.
Biedrības darbs 2013. gadā bijis rosīgs. Rīkota Jaungada balle, Latvijas teātŗa izrāde, Mineapoles tautasdziesmu ansambļa koncerts, viesos ieradās žurnālisti no
laikraksta „Latvijas Avīze”; latvieši, kuŗi vēlējās saņemt
vai atjaunot Latvijas pasi, varēja to izdarīt latviešu namā,
jo no Latvijas vēstniecības ASV bija atvesta pārvietojamā pasu dabstacija; notika piemiņas sarīkojums uz Sibiriju aizvestajiem; gadskārtējais Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums, kuŗā ieradās vairāki ārzemju
konsuli un Losandželosas pilsētas pārstāvji – īpašs paldies par to Latvijas goda konsulam Dienvidkalifornijā
Jurim Buņķim.
Biedrība 2013. gadā vasaras vidusskolām ziedoja
$1700, atbalstot DK jauniešu mācības Kursā, Gaŗezerā
un Mežotnes bērnu nometnē; tautasdeju kopai „Pērkonītis” piešķīra $3500, lai dejotājiem būtu iespēja piedalīties Dziesmu svētkos Latvijā. Biedrība atbalsta visus
jauniešus, kuŗi lūguši stipendiju, aicinot viņu vecākus
iestāties biedrībā. Biedrība nosūtīja uz Latviju $1400
ziedojumu Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, $1000 ziedoja Skandinavijas un Baltijas filmu festivālam, kuŗā
2014. gada janvārī izrādīja Latvijas filmu „Mammu, es
tevi mīlu”.
Biedrība atbalsta Association for the Advancement of
Baltic Studies (AABS), Amerikas baltiešu brīvības līgu
(BAFL), Amerikas latviešu apvienību (ALA), Amerikas
latviešu jaunatnes apvienību (ALJA), Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), Baltic Appeal to the United
Nations (BATUN), Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeju,
Latvijas bērnu fondu un ir šo organizāciju biedre. Katru
gadu biedrība uz Amerikas latviešu apvienības kongresu

Revīzijas komisijas locekļi, no kreisās: Tālivaldis Paegle, Kārlis Millers un Jānis Ripa rūpīgi pārbauda
kasieres Tamāras Kalniņas iegrāmatojumus
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sūta vairākas delegātus. Biedrības pārstāvji ALAs 62.
kongresā Sietlā 2013. gadā bija Ivars Mičulis un Astra
Moora. Kongresa laikā I. Mičulis lasīja referātu „Trešais vilnis” par pēdējo gadu jauniebraucēju iesaistīšanu
biedrības darbā.
Katru gadu biedrība piešķiŗ atzinības rakstus sabiedriski aktīviem Dienvidkalifornijas latviešiem. Atzinības
raksts 2013. gadā piešķirts Norai Mičulei, Lolitai Ritmanei-Matsonei un Valdim Volkovskim. Biedrība informē
vietējo latviešu sabiedrību, atbalsta svētdienas skolu, DV
apvienības un sporta sarīkojumus. DK LB piedalās gandrīz visos šejienes latviešu sarīkojumos, būdama rīkotāja
vai atbalstītāja. Biedrības pārstāvji katru gadu piedalās
Dienvidkalifornijas lietuviešu un igauņu svarīgākajos
sarīkojumos.
Ivars Mičulis pateicās visiem valdes locekļiem par
darbu un aicināja arī turpmāk būt tikpat aktīviem.
Kasiere Tamāra Kalniņa bija sagatavojusi kases pārskatu: 2013. gadā ienākumi bija $22 038; izdevumi –
$23 318; tātad izdevumi pārsnieguši ienākumus par
$1180.
Revīzijas komisijas pārstāvis Tālivaldis Paegle ziņoja, ka pirms pilnsapulces revīzijas komisijas locekļi pārbaudīja visus ikmēneša ienākumu un izdevumu norēķinus, naudas noguldījuma konta dokumentus, secinot, ka
izdevumi un ienākumi ir pārskatāmā veidā iegrāmatoti
un visi izdevumu un ienākumu ieraksti saskan ar dokumentiem. Viņš aicināja pilnsapulces dalībniekus pateikties kasierei par rūpīgo darbu.
Pilnsapulcē pieņēma 2014. gada budžetu – $19 500
ienākumu un tikpat izdevumu.
Visi biedrības valdes un revīzijas komisijas locekļi
bija ar mieru turpināt līdzšinējo darbu.
Pilnsapulces beigās I. Mičulis aicināja DK latviešus
piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās, nosūtot pieteikuma veidlapu uz Latvijas vēstniecību Vašingtonā.
Pirms pilnsapulces ALAs Kultūras fonda vadītāja Sanita Šūmane pastāstīja par iespēju iegūt dubultpavalstniecību, piebilstot, ka sīkāku informāciju var uzzināt,
zvanot uz Latvijas vēstniecību konsulārai sekretārei Ilzei
Vītumai.
Pilnsapulces beigās sprieda par nepieciešamību pavairot biedrības biedru skaitu, biedrības bibliotēkas paplašināšanu, jo līdzšinējā telpa ir pārāk maza, biļetena
izdošanu, tā ievietošanu tīmeklī, kur par latviešiem
Dienvidkalifornijā var uzzināt visā pasaulē. Nolēma
biedrības biedrus atkārtoti lūgt nekavēties un samaksāt
biedru naudu, jo biedru nauda, ziedojumi un ieņēmumi
no sarīkojumiem ir biedrības ienākumu avots.
Turpmāk biedrības valdes sēdes notiks katra mēneša
otrajā svētdienā plkst. 12.00, tajās gaidīti visi DK latvieši, kuŗus interesē biedrības darbs.

Piemiņas sarīkojums bojāgājušajiem Kijevā ukraiņu namā
Losandželosas ukraiņu sabiedriskajā centrā (4315
Melrose Avenue) 9. martā bija paredzēts priecīgs sarīkojums, godinot pirms 200 gadiem dzimušo dzejnieku un
mākslinieku Tarasu Sevčenko. Diemžēl tas kļuva par
sēru aktu, pieminot Kijevā Neatkarības laukumā daudzos nogalinātos un ievainotos iedzīvotājus. Viņu noziegums – prasība prezidentam Viktoram Janukovičam parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību.
Kritušo piemiņas akta sākumā 20 dziedātāju jauktais
koris kopā ar apmeklētājiem nodziedāja Ukrainas valsts
himnu. Vairākas dziesmas koristi veltīja bojāgājušajiem.
Meitenes greznos tautastērpos apraudāja kritušos un nolasīja simts upuŗu vārdus.
Sarīkojumā piedalījās goda viesi – Lietuvas goda
konsule Daiva Navarrete, Igaunijas goda konsuls Jāks
Treimanis un Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā
dr. Juris Bunķis. Viņi visi apliecināja dziļu līdzjutību,
konsuls J. Buņķis nolasīja Latvijas vēstniecības Vašingtonā līdzjutības rakstu.
Pēc sēru akta godināja izcilo ukraiņu dzejnieku Tarasu Sevčenko. Viņa dzīvesstāstu lasīja un dzejoļus skandēja ukraiņu valodā, valodas nepratēji varēja vienīgi
jūsmot par valodas skaņām un dalībnieku izteiksmīgajiem priekšnesumiem.
Meitenes nodejoja vairākas tautasdejas, skolas
audzēkņi dejoja, vicinot zobentiņus.
Ukraiņu sabiedriskais centrs iekārtots grezni atjaunotā kādreizējā kinoteātrī. Sarīkojumu zāles sienas rotātas
ar ukraiņu karogiem un plakātiem ar patriotiskiem uzsaukumiem angļu valodā.
Sarīkojumu filmēja trīs televīzijas raidstaciju darbinieki. Diemžēl vakara ziņās par šo sarīkojumu neko nestāstīja. Sarīkojuma apmeklētājiem tika izdalītas skrejlapas ar mudinājumu zvanīt vai rakstīt ASV prezidentam, kā arī Kongresa deputātiem, aicinot aizstāvēt Ukrainas robežas, īpaši Krimu, kā tas deklarēts kopējā aizsardzības līgumā 1994. gadā.
Aivars Jerumanis

Ukraiņu sabiedriskajā centrā piemiņas brīdi Kijevā
bojāgājušajiem ievadīja jauktais koris

Sarīkojumā ukraiņu namā, no kreisās: Janīna Čekanauska, Pauls Babiso, Lietuvas goda konsule Dienvidkalifornijā Daiva Navarrete, Tīna Buņķe, Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis,
Kristina Šimkovika, Igors Biskups
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Starptautiskais novusa turnīrs Losandželosā
Marta sākumā Losandželosā viens no visvairāk pieminētajiem notikumiem bija Oskara pasniegšanas ceremonija. Toties latviešu namā lielākoties runāja par novusu. ASV novusa asociācija pērn iekļāvās FINSO (Federation International of Novuss-Sport Organisations), tagad tajā ir septiņas dalībvalstis. Dažas dienas pirms turnīra piezvanīja FINSO un Latvijas novusa federācijas
prezidents prezidents Juris Kiriks un novēlēja labus panākumus. Novusa spēlētājus apsveica arī FINSO sekretārs Vladimirs Ivins.
Turnīru 1. martā atklāja ASV novusa federācijas
priekšsēdis Atis Blāķis, apsveicot sportistus no tuvienes
un tālienes. Uzrunu teica Dienvudkalifornijas latviešu
biedrības priekšnieks Ivars Mičulis. ASV himnu nodziedāja Artūrs Rūsis, klavieŗpavadījumu spēlējot Līgai Ceriņai. Turnīrā piedalījās piecu valstu (Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Igaunijas, ASV) 28 sportisti, 20 vīriešu, astoņas sievietes. Rīkotāji bija sagādājuši 20 novusa
galdus. Igaunijas pārstāvis Mikhels Lepists atzinīgi novērtēja Vilņa Auziņa un Jāņa Daugavieša gatavotos galdus. Daži no tiem tapa ar datorizētas iekārtas palīdzību,
izcēlās ar izmēru precīzitāti un pareiziem atsitiena leņķiem. Divus augstas kvalitātes galdus izgatavoja Valdis
Dičs. Dalībnieku un viņu rezultātus reģistrēja turnīra
sekretāre Sandra Gulbe, viņai palīdzēja Valentins Ivins.
Rezultātus varēja vērot uz diviem lieliem 60 collu ekrāniem. Latviešu namā turnīra laikā bija ļoti labs apgaismojums.
Pirmajā dienā notika sacensības vienspēlēs, un vakarā
jau bija zināms uzvarētājs – Agris Priede no Kalifornijas. Izšķiŗošajā spēlē ar igauni M. Lepistu (pēc 11 kārtām abiem bija vienāds punktu skaits) A. Priede uzvarēja
ar rezultātu 4:0. Jāpiebilst, ka M. Lepists ir viens no Eiropas labākajiem novusistiem. Trešo vietu ieguva viesis
no Sanktpēterburgas, Valentins Ivins. Viņš uz Losandželosu no Krievijas atbrauca arī pirms pusgada, piedalījās

Uzvarētājus vienspēlēs apbalvo Jānis Daugavietis
un Atis Blāķis
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un uzvarēja Los Angeles Open 2013.
Vienspēļu pārējie rezultāti: 4. Pēteris Staško; 5. Mārtiņš Leikarts; 6. Tonijs Lujans (Tony Lujan); 7. Armands
Ābelītis; 8. Jānis Legzdiņš; 9. Jānis Daugavietis; 10. Vilnis Auziņš; 11. Viktors Balabanovs (Krievija);
12. Džimmijs Van Dikshorns (Jimmy Van Dixhorn);
13. Toms Voctavs; 14. Vadims Puķēns; 15. Artūrs Rūsis; 16. Atis Blāķis; 17. Sandris Bajārs; 18. Staņislavs
Suša (Baltkrievija); 19. Eduards Reimanis; 20. Valdis
Puķīte.

Veiksmīgākās turnīra dalībnieces

Uzvarētāji dubultspēlēs
Dubultspēlēs piedalījās deviņi pāŗi, viņu rezultāti:
1. Džimmijs Van Dikshorns (ASV) / Mikhels Lepists
(Igaunija)
2. Valentins Ivins / Viktors Balabanovs (Krievija)
3. Armands Ābelītis / Jānis Daugavietis (ASV)
4. Gints Meiers / Agris Priede (ASV)
5. Vilnis Auziņš / Mārtiņš Leikarts (ASV)
6. Jānis Legzdiņš / Sandris Bajārs (ASV)
7. Eduards Reimanis (ASV) / Toms Voctavs (Latvija)
8. Tonijs Lujans /Atis Blāķis (ASV)
9. Evija Renemane (ASV) / Staņislavs Suša (Baltkrievija)
Vienspēļu un dubultspēļu finālu var noskatīties You
Tube.com
Rezultāti sieviešu sacensībās: 1. Inuta Čakāne; 2. Pegija Kalniņa-Taube; 3. Zane Khana; 4. Aija Zeltiņa-Kalniņa un Evija Renemane; 5. Ilze Strazdiņa; 6. Dace Dābola Reimane; 7. Līga Ceriņa.
Divas dienas Losandželosas latviešu nams bija pārvērties par novusa centru. Atis Blāķis filmēja sacensības
ar Google Glass. Turnīru atbalstīja Amerikas latviešu
apvienība ($100), Dienvidkalifornijas latviešu biedrība
($200), uzņēmumi Polka Deli ($200), Everclean, Baltic
Crossroads, Latvian USA.com, Tech Soa, Landmark
Printing, kā arī privātpersonas – Valdis Volkovskis,
Lauris Lauriņš, Mārtiņš Leikarts, Pegija Kalniņa Taube,
Dainis Kalniņš, Aija Kalniņa, Biruta Šulca. Tamāra Kalniņa gādāja, lai sportistiem netrūktu pīrāgu un citu gardumu. Sportistu dalības maksa turnīrā bija $40, tajā ietilpa ēdināšana abas dienas. Katrs sportists saņēma īpašu
šim turnīram darinātu krekliņu un medaļu par piedalīšanos. Par ieņemto bija iespējams samaksāt par telpu īri
($600), kā arī par kausiem un medaļām ($300). Pārējos
izdevumus palīdzēja segt ANA (American Novuss Assotiation). Sacensību otrās dienas beigās notika izloze, kuŗā varēja laimēt 100 dolaru, uz bezmaksas biļetes uzrakstot savu vārdu un iemetot laimes ratā. Šoreiz palaimējās
Vilnim Auziņam.
FINSO turnīri notiek katru mēnesi, nākamās sacensības būs Sanktpēterburgā, Krievijā, uz tām ASV sportisti

nevarēs aizbraukt, toties
piedalīsies sacensībās
vasarā Latvijā un Igaunijā. Maija vidū sportisti
no Kalifornijas dosies uz
Vašingtonu, kur notiks
ikgadējā Vēstniecības
kausa izcīņa novusā.
Tradicionāli Latvijas
Sandris Bajārs (pa kreisi) un
vēstnieks ASV atklāj tur- Jānis Legzdiņš no Sandiego
nīru un pasniedz kausus
un medaļas. Pērn vēstniecības kausu uz Kaliforniju atveda Agris
Priede. Viņš uzvarēja
vienspēlēs un dubultspēlēs pārī ar Pēteri Staško.
Vēstniecības turnīri vienmēr ir labi organizēti,
par to jāpateicas Valdim
Bormanim. Kaislīgs noAgri Priedi (vidū) apsveic
vusa spēlētājs bija iepriek- Atis Blāķis (pa kreisi) un
šējais vēstnieks Andrejs
Jānis Daugavietis
Pildegovičs. Viņš Latvijas
vēstniecībai ASV uzdāvināja augstas kvalitātes novusa
galdu, uz kuŗa tagad notiek katra turnīra finālspēles.
Pēc sacensībām latviešu namā Eiropas sportisti vēlējās redzēt Holivudas bulvāri ar zvaigznēm. Ielikām automašīnā kijas un novusa galdu, novietojām to uz ietves.
Gaŗāmgājēji apstājās un izrādīja lielu interesi. Ilgi palikt
nevarējām, jo drīz vien klāt bija acīgie policisti.
Rudenī notiks turnīrs – Los Angeles Open 2014, uz
to jau pieteikušies sportisti no Austrālijas.
Jānis Daugavietis

Novusa galds Holivudas bulvārī; no kreisās: Viktors
Balabanovs, Jānis Daugavietis, Valentins Ivins
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Lasvegu latvieši gaida ciemos
Dienvidkalifornijas latviešu biedrībā, samaksājot
biedru naudu, iestājusies Gunta Normane. Viņa dzīvo
Lasvegās, pērn bija atbraukusi uz mūsu latviešu namu
noskatīties Latvijas aktieŗu izrādi „Bezkaunīgie veči”,
iepazinās ar vairākiem šejieniešiem, kuŗi iedeva dažas
Lasvegas latviešu adreses.
Gunta Normane dzimusi Rīgā, studējusi Jelgavas universitātē, 1998. gadā bija apmaiņas studente Leiktaho
(Lake Taho) Nevadā. Tā kā Guntai jau bija pieredze,
strādājot kazino Rīgā, viņai piedāvāja darbu uz vienu
vasaru kazino Leiktaho. Gunta iepazinās ar simpatisku
amerikāni un apprecējās. Pēc pāris gadiem abi pārcēlās
uz Lasvegām, jo Guntas dzīvesbiedru nosūtīja uz turieni
darbā viesnīcas Wynn kazino.

Gunta Normane strādā viesnīcas Encore Las Vegas
kazino (Blackjack dealer 21). Viņa sameklēja Lasvegās
latviešus, kuŗi gandrīz katru mēnesi tiekas pusdienās kādā no Lasvegu restorāniem. Lasvegu latviešu vadītāja ir
Dzintra Landersa, nākamais saiets paredzēts viņas mājā
12. aprīlī, kad kopā svinēs Lieldienas.
Gunta Normane aicina latviešus, kuŗi brauc uz Lasvegām iegriezties pie viņas sasveicināties viesnīcas Encore
Las Vegas kazino.
Vairāki Lasvegu latvieši mums nebūt nav nepazīstami. Daudzi noteikti atceras Vinetu Bomi, Līgu Berklāvu,
Marģeru Matuli. Atliek iepazīties un sadraudzēties arī ar
citiem. Un viņi arī vienmēr laipni gaidīti Losandželosas
latviešu namā!

Lasvegu latviešu pusdienu saiets februārī japāņu restorānā Kabuku
No labās: Gunta Normane, Rasma Hinčklife (Hinchcliffe), Edīte Ziemele, Vineta Bome, Marģeris Matulis,
Dons Hamiltons; no kreisās: Vija Hamiltone, Dzintra Landersa, Līga Berklāva-Šnelle (Schnelle),
Juris Ziemelis, Sigijs Šnelle (Siggi Schnelle), Kriss Normans (Chris Norman)
8

9

Jūlijai Plostniecei ievērojama loma Moljēra lugā „Tartifs”
Unleashed Theatre, kuŗa dalībniece ir Jūlija Plostniece, atradis jaunu mājvietu. Līdz šim 2008. gadā dibinātais teātris telpas īrēja dažādās vietās NoHo, bet beidzot
atradis pastāvīgu apmešanos vietu 11031 Camarillo
Street, tuvu lielam krustojumam, kur satek kopā Lankershim, Vineland un Camarillo. Pie krustojuma virs vienas
ēkas ir liels uzraksts Unleashed, taču tas nav teātris, bet
gan dzīvnieku barības un piederumu veikals. Jāiet uz
Laurel Canyon bulvāŗa pusi līdz Saint Matthew’s Lutheran Church, teātris atrodas baznīcas piebūves otrā stāvā,
apakšējā stāvā ir cits – Crown City Theatre.
Pērn decembrī Unleashed Theatre atkal varēja noskatīties tradicionālo Ziemsvētku izrādi KAWL Presents
It's a Wonderful Life. Šogad no 15. marta līdz 19. aprīlim tika izrādīta franču rakstnieka Žana Batista Moljēra
komēdija „Tartifs” (Tartuffe, ou l'Imposteur). Tā sarakstīta 1664. gadā, kad Moljēram bija 42 gadi, un pirmo
reizi izrādīta Versaļas pilī, tātad pirms 350 gadiem. Vēsture liecina, ka luga tūlīt pēc iestudēšanas aizliegta, pēc
pārrakstīšanas atkārtoti iestudēta 1669. gadā. Karalis
Luijs XIV, lai gan pats Moljēru aicināja gādāt par galma
izklaidēm, lugu cenzēja, iespējams, Parīzes archibīskapa
ietekmēts.
Moljēra komēdija iestudēta daudzu valstu teātŗos un
televīzijā, Vācijas kompanijā UFA 1926. gadā tapa filma ar nosaukumu „Herr Tartüff” (režisors Frīdrichs Vilhelms Mūrnavs); Žerārs Depardjē 1984. gadā tēloja

galveno lomu un bija franču
filmas „Le tartuffe” režisors.
Franču 2007. gada filmā
„Moljērs” stāstīts par kādu
reliģiōzu krāpnieku, ko Moljērs iepazīst un sacer par viņu
lugu.
Amerikāņu komponists
Kirks Mechems 1980. gadā
uzrakstīja libretu un komponēja operu „Tartifs”, kam
pirmizrāde notika Sanfrancisko operā, to apmēram 400
reižu izrādīja arī citur ASV, Kanadā, Ķīnā, Krievijā,
Austrijā, Vācijā. Luga tulkota latviešu valodā, iespiesta
1908. un 1972. gadā, teātrī iestudēta 1922. gadā, arī
1966. gadā Jaunatnes teātrī, Daugavpils teātŗa krievu
trupā 2011. gadā. Francijā Teātŗu apvienības (Association professionnelle et artistique du théâtre, APAT)
locekļi ik gadu balso par labāko iestudējumu un sarīkojumā ar nosaukumu „Moljēra naktis“ (The Nuits des
Molières) piešķiŗ Moljēra godalgu – apzeltītu Moljēra
krūšutēlu.
Unleashed Theatre pirms izrādes bufetē piedāvāja
kokteili „Hipokrits”, šis vārds, kas tulkojumā no grieķu
valodas nozīmē „liekulis”, lugā bieži pieminēts. Franču
valodā virsraksts tieši liecina, ka Tartifs ir liekulis, im-

Aina no izrādes, vidū – Julija Plostniece (Elmira)
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Jūlija Plostniece – Elmira,
Filips Kellijs (Phillip Kelly) – Tartifs
postor nozīmē – krāpnieks, blēdis, šarlatāns, viltvārdis.
Diez vai autors varēja iedomāties, ka viņa komēdija
būs laikmetīga arī pēc vairākiem gadsimtiem. Varbūt tā
nemaz nav komēdija, kaut arī skatītāji nemitīgi smejas,
bet gan traģēdija? Stāstā par nodevību, liekulību, meliem
nav taču nekā smieklīga. Reliģiōzajam Tartifam izdodas
panākt, ka lētticīgais muižas īpašnieks Orgons atdod viņam īpašumus un savā apmātībā ir pat ar mieru izprecināt meitu, lai gan viņa mīl citu. Komēdijas autors netikumus atmasko, izmantojot irōniju un humoru, kas ir
ļoti spēcīgs līdzeklis. Maz kas 350 gadu laikā mainījies.
Ne viens viens šķietams mūsdienu labdaris vai pasaules
glābējs izrādījies liekulis, sliņķis, godkārīgs melis, kas
vēlējies iedzīvoties. Piemēram, Romas pāvesta Franciska nesen no amata atlaistais Vācijas pilsētas Limburgas bīskaps Francs Peters Terbats fon Elsts nebūt nav
bijis pieticīgs, kā garīdzniekam pieklātos, bet gan izšķiedis nevajadzīgi lielus līdzekļus savas rezidences remontam, braucienam uz Indiju apciemot nabadzīgos pasūtinājis lidmašīnas biļetes pirmajā klasē.
Unleashed Theatre telpā, kur notiek izrāde, sēdvietu
nav daudz, droši vien, ja vajadzība, tiek novietoti vairāk
krēslu. Skatītāji atrodas ļoti tuvu aktieŗiem un var redzēt
katru viņu sejas vaibstu. Visu aktieŗu tēlojums ir apbrīnas vērts. Jūlija Plostniece Orgona sievas Elmiras lomā
ir izteikti sievišķīga. Jūlijas Plostnieces un Tartifa lomas
tēlotāja Filipa Kellija saspēle skatītājiem sagādāja patiesu baudu. Lieliska ir kulminācijas aina, kuŗā Elmīrai,
izmantojot šķelmīgu viltību, krāpnieku Tartifu pēdīgi
izdodas atmaskot.
Informācija par teātŗa nākamām izrādēm atrodama
vietnē: www.theatreunleashed.com
Unleashed Theatre aktieŗi katru gadu rīko teātŗa izrāžu maratonus un pokera turnīrus, kuŗiem var pieteikties
arī skatītāji.

Guntim Lindem ASV rekords
vienas jūdzes skrējienā
Guntis Linde piedalījās USA Track & Field Dienvidkalifornijas apvienības 2014. gada vecvieglatlētu meistarsacīkstēs, kas 16. februārī notika Mater Dei vidusskolas stadionā Santanā. G. Linde pārstāvēja Santamonikas
vieglatlētikas klubu un vienas jūdzes skrējienā vīriešu
85-89 gadu vecumgrupā ar rezultātu 8:13,43 minūtes
pārspēja līdzšinējo, 2010. gada 12. jūnijā Railejā, Ziemeļkarolainā, 85 gadu vecā sportista Džona Hosnera
ASV rekordu – 8:22.59 minūtes.

Gunti Lindi pēc skrējiena apsveic sacensību
rīkotāju pārstāvis Djūks Fullers
Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes,
pokera un novusa spēles turnīros;
Izziņas: pegijat@inbox.lv
vai jetaube@earthlink.net
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Vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” Kabarē vakars
Losandželosas latviešu
vīru koris „Uzdziedāsim,
brāļi!” nopietni gatavojas
savai pirmajai Latvijas turnejai. Ar Dienvidkalifornijas latviešu biedrības atbalstu viņi līdzekļu iegūšanai
8. martā rīkoja Kabarē jeb
to daļu, un to
Bistro vakaru. Galvenā šefpavāra darbu uzņēmās Vilis Zaķis, virtuves darbinieki – Diāna Zaķe, Liene
Viesus apkalpos un izklaidēs vīru koŗa puiši
Linde, Nora Mičule, TamāDalības maksa – vismaz 25 dolaru ziedojums
ra Kalniņa, Inguna Galviņa, Dziesma Tetere, Endija Damroze.
Krāšņu sarīkojuma reklāmu visiem pa e-pastu izsūtīja Sandra Gulbe-Puķēna.
Jau dienu iepriekš zāli dekorēja Aija Zeltiņa-Kalniņa,
Ieva Liepniece, Valdis Ķeris, Pēteris Staško, Ēriks Jerumanis, Ivars Mičulis. Kabarē vakara krāsas bija: sarkana,
balta, melna, un zāle bija rotāta šādu krāsu baloniem un
kreppapīra lentēm. Uz baltiem galdautiem klātajiem
galdiem vāzēs bija sarkanas rozes, sarkanu rozi saņēma
katra Bistro vakara apmeklētāja. Ikviens, kas vēlējās,
varēja nofografēties ārpusē pie zāles durvīm novietotā
Eifeļa torņa attēla.
Ēdienu no virtuves eleganti pienesa vīru koŗa dalībnieki, tērpušies smokingos.
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Kamēr pavārs ar palīgiem rosījās virtuvē, sarīkojuma
apmeklētāji, Tālim Valdim spēlējot klavieres, nodziedāja dažu skaistu dziesmu.
Priekšnesumus ievadīja pianiste Līga Ceriņa, spēlējot
pašas komponētos skaņdarbus. Mūsu sabiedrībai pievienojies talantīgs vijolnieks Oļegs Daudzietis, rudenī viņš
sola nākt dziedāt vīru korī. Vairākas dziesmas nodziedāja Aldis Timša, arī drāmatisko par 66. brīvceļu. Arnolds Skrimblis-Stantons dziedāja un ar trombonu atskaņoja divus skaņdarbus. Ēriks Jerumanis kārtējo reizi apliecināja, ka ir sitaminstrumentu pavēlnieks. Kaspars
Ozoliņš, spēlējot ģitaru, nodziedāja savai dzīvesbiedrei
veltītu dziesmu. Brāļi Edvīns un Artūrs Rūši asprātīgi
iepazīstināja ar klavieŗu uzbūvi, sīki pastāstot par katru

Pianiste Līga Ceriņa
un bundzinieks Ēriks Jerumanis

Pianists Tālis Valdis

to daļu, un beigās Edvīns parādīja, ka klavieres var spēlēt arī atmuguriski! Vīru koris nodziedāja trīs dziesmas,
koŗa diriģente Laura Rokpelne-Mičule iepazīstināja ar
Silīcija ielejas gudrolatviešu gatavoto jauno koŗa vietni
tīmeklī WWW.LAVIRI.ORG
Izsoli vadīja Ivars Mičulis, vispirms viņš piedāvāja
divas biļetes pirmā rindā uz vīru koŗa koncertu Ave Sol

zālē Rīgā. Biļetes
iekāroja vairāki, bet
dabūja Aivars Jerumanis, solot 200 dolaru.
Koŗa tvartu ar
parakstu par $115
nosolīja Jānis TauVijolnieks Oļegs Daudzietis
be, biļetes uz koŗa
koncertu latviešu
namā maijā – Dzidra un Pēteris Freimaņi.
Kabarē vakara apmeklētāji vēl līksmi uzdziedāja,
Paulam Berkoldam spēlējot akordeonu. Pēc koncerta
nama priekštelpā sākās dejošana, un, šķiet, visi devās
mājās apmierināti un ielīksmoti.
Vairākos Latvijas preses izdevumos ir reklāma un
raksts par vīru koŗa turneju Latvijā. Koristi ir enerģijas
un apņēmības pilni iekaŗot daudzas sirdis Latvijā.
Korim 17. maijā latviešu namā būs koncerts, kuŗā varēsim noklausīties pilnu Latvijas turnejas programmu!
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Jaunākie Bistro vakara apmeklētāji
Eduards Kalniņš un Kārlis Kalvāns
paši atrada interesantas nodarbības

Arnolds Skrimblis-Stantons

Pauls Berkolds

Sōlists Aldis Timša

Ieva un Kaspars Ozoliņi

Edvīns Rūsis klavieres prot spēlēt arī atmuguriski
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Kabarē meitenes; no kreisās – Ieva
Liepniece, Dziesma Tetere, Aija ZeltiņaKalniņa, Ilze Strazdiņa-Kalvāne

Priekšnesumu dalībnieki un sarīkojuma apmeklētāji
pēc koncerta metās kopējā dejā
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Pērn Losandželosas filmu festivāla laikā 20. jūnijā mūzejā izrādīja
Kas sēž kalna galiņā pelēkos svārciņos?
dokumentārfilmu Daga Preija (Doug
Latviešu tautas mīkla Pray) dokumentārfilmu Levitated
Stāsts par akmeņiem nav galā (sākums 2012. gada aprīļa
Mass: The Story of Michael Heizer’s
biļetenā).
Monolithic Sculpture, kuŗā attēlota
skulptūras tapšana – no ieceres uz
papīra līdz galarezultātam.
Tūristi no tuvienes un tālienes
brauc lūkoties akmens nedarbu –
2012. gada 13. janvārī, piektdienā,
Tirēnu jūrā Italijas piekrastē pie
Maikls Heizers
Džiljo salas Toskanijā sēklī zemūdens klintij uzskrējušo un apgāzušos lielo tūristu kuģi Costa Concordia. Dzīvību zaudēja 32
cilvēki. Žēl kuģa kapteiņa Fransisko Šetino, kas aizmirsa ne
tikai, ka mazs cinītis (lasi: akmens) gāž lielu vezumu, bet arī
senseno jūrnieku likumu – kapteinis kuģi atstāj pēdējais,
nevis pirmais. Jūnijā kuģi vedīs uz kādu Italijas ostu, lai sagrieztu lūžņos. To iekāro un izsolē piedalās arī Francijas,
Turcijas, Lielbritanijas un pat Ķīnas ostu pārstāvji. Costa
Pagājuši vairāk nekā divi gadi, kopš no Dienvidkalifornijas Concordia izcelšana izmaksājusi 600 miljonu eiru (817 miljonu dolaru).
Riversaides apriņķa akmenslauztuvēm Stone Valley uz LosLatvieši, kuŗi nesen
andželosas apriņķa mākslas mūzeju vienpadsmit nakšu laikā
pārveda 340 tonnas smagu, 21,5 pēdas augstu un 21 pēdu platu bijuši Nāves ielejā, stāsgranīta akmeni. Mākslinieks Maikls Heizers (Michael Heizer) tīja par dīvainu parādību
– izžuvušā lielā ezerā
samaksāja par akmeni 120 000 dolaru, tā 106 jūdžu ceļojums
(Racetrack
Playa) pa
no akmeņlauztuvēm sākās 2012. gada 29. februārī, un pie
pilnīgi līdzenu virsmu
mūzeja to pieveda 11. marta agrā rīta tundā. Mūzejā ārpusē
no dienvidiem uz ziemezemē izrakts 456 pēdu gaŗš, 15 pēdu augsts tunelis, virs kuŗa
ļiem vai ziemeļrietubalstās lielais akmens. Domu izveidot šādu installāciju mākmiem klejojošiem līdz
slinieks lolojis kopš 1960. gada. Paveikt gandrīz neiespējamo
350 kg smagiem akmepalīdzēja neskaitāmi ziedotāji.
Klejotājs akmens Nāves ielejā
ņiem, kam zinātnieki
Skulptūru ar nosaukumu Levitated Mass (Paceltā masa)
gadiem mēģinājuši atrast izskaidrojumu. Par akmeņu pārvieatklāja 2012. gada 24. jūnijā, un akmeni paspējuši apbrīnot
desmitiem tūkstošu vietējo iedzīvotāju un tūristu no visām pa- tošanos pat 250 metru attālumā liecina padziļas rievas. Daži
pētnieki domā, ka akmeņi pārvietojas, pūšot stipram vējam,
saules malām.
kas reizēm līdzinās orkānam. Tā spēkam, lai pārvietu 350 kg
akmeni, vajadzētu sasniegt 800 km stundā. Citi viedokļi –
lietus laikā baktērijas zemi padara gludenu un mazina berzi
vai arī ziemā temperātūra ir tik zema, ka izveidojas ledus, pa
kuŗu akmeņi pārvietojas. Iespējams, ietekme ir visām šīm dabas parādībām – vējam, ledum, lietum, mālainai virsmai un
aļģēm. Citiem patīk iedomāties, ka akmeņus pārvieto citplanētieši vai jokdaŗi. Neviens savām acīm akmeņu kustību līdz
šim neesot redzējis.
Savukārt Dienvidu Lejaskalifornijā (Baja California)
Meksikas ziemeļrietumos ir dziedošie akmeņi. Dziedāšanu
panāk, pret lieliem akmeņiem metot mazākus. Mešanas mākslā jāievingrinās, bet rezultāti ir apbrīnojami – akmeņi patiešām dzied!
Lietuvā, netālu no Palangas, Kretingas rajona Mažuču ciemā top unikāla „Dziedošo akmeņu ieleja”, ko kopā ar domubiedriem un sešiem speciālistiem no Japānas iekārto bijušais
ārsts
Šarūns Kasmauskis. Šī vieta ir līdzīga Pokaiņiem, žeBrāļi Ivars un Imants Kores no Talsiem
maitieši
te sendienās svinējuši vasaras saulgriežus. Pavisam
pie „Paceltās masas”

Akmens kalna galā
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plānots sagādāt 25 000 tonnu laukakmeņu, tie tiek pirkti par
naudu un vesti pat no Latvijas. Kopējā dārza platība – 16 hektaru, laukameņus novieto tā, lai starp tiem plūstu ūdens, kas
liek tiem dziedāt. Katram akmenim tiekot rūpīgi meklēta un
atrasta sava īpaša vieta.
Lietuvā, Bartuvas upes krastā atrodas Mosēde, viena no
senākajām Žemaitijas apdzīvotajām vietām, 1253. gadā te
slējusies kuršu pils. Tagad Mosēde pazīstamu ar pasaulē vienīgo unikālo akmeņu brīvdabas mūzeju. Pirmo akmeni uz
Mosēdi 1957. gadā ar divriteni aizvedis ārsts Vaclovs Ints,
1979. gadā Mosēdē tika nodibināts Republikāniskais unikālo
akmeņu brīvdabas mūzejs. V. Ints 40 gadu laikā ar akmeņiem
izdaiļojis Mosēdes slimnīcas un savas viensētas apkārtni un
par akmeņu mūzeju pārvērtis visu pilsētiņu. Te var iepazīties
ar visdažādākajiem Lietuvas akmeņiem. Mosēdē atrodas vairāk nekā 20 000 ledus laikmeta laukakmeņu, kuŗi savākti Žemaitijas laukos vai atvesti no citām zemēm. Mosēdes akmeņu
mūzejā var redzēt, kā laukakmeņi izmantoti agrāk un kam tie
noder mūsdienās. Bartuvas upes salā novietoti dobumakmeņi, kas izmantoti kā upuŗakmeņi. Citviet parādīts, kā likti
akmeņi uzbērumu ugunskapos un kā sendienās zemnieki ar
vienāda lieluma akmeņiem atdalīja zemes gabalus.
Žemaitijā Gergždeles ciemā dzīvo akmeņkalis trešajā paaudzē Viļus Orvīds. Akmeņkalis bijis arī viņa tēvs Kazis un
vectēvs. Orvīdi, sākoties meliorācijai, no laukiem veda akmeņus, veidoja no tiem dažādas kompozicijas, kala skulptūras
un izveidoja Orvīdu viensētas mūzeju (Orvydu sodyba). Savās mājās akmeņkaļi pieņēma dzīves pabērnus, no sabiedrības
izstumtos. Padomju okupācijas laikā Orvīdus vajāja, viņa savāktos akmeņus veda uz akmeņlauztuvēm. Orvīdu viensētas
apmeklētāji allaž atgriežas, jo uzskata to par garīguma centru
un cenšas sajust akmeņos apslēpto enerģiju.
Īrijas latvieši stāsta, ka īri ne tikai dzīro „pabos” un dejo
stepa dejas, bet sacenšas arī akmens nešanā, kam rūpīgi gatavojas. Daži spēkavīri pārnēsājamo akmeni nemaz nespējot
pacelt, bet ir tādi, kuŗi aiznes līdz galam un tiek apbrīnoti un
cildināti. Šādas sacensības notiek arī citās Ziemeļeiropas
zemēs – Islandē un Skotijā.
Nesen saņēmu e-pastā uzaicinājumu piedalīties Sandiego Gut Check Fitness izturības pārbaudes nometnē.
Tās dalībnieki dodas pārgājienā, uz pleciem nesot pasmagu akmeni. Šaubos, vai
kas tāds man būtu pa spēkam.
Ļoti interesants ir Birmas
ziemeļrietumu kalnaino apgabalu etniskās minoritātes činu
festivāls Lon Yu, kas parasti notiek aprīlī. Festivāla laikā liels
grupa dalībnieku jau iepriekš nolūkotu akmeni pašu spēkiem
nogādā svinību vietā, kur notiek dejošana un tiek izdzerts
liels daudzums rīsa vīna.
Droši vien ikvienu bērnu tēvs, vecāks brālis vai kāds skolasbiedrs mācīja slidināt pa ūdens virsmu plakanu akmentiņu,
un viņi savstarpēji sacentās, kam akmens palēksies tālāk, ilgāk un biežāk. Šī laika pavadīšanas nodarbe bijusi pazīstami

jau senajā Grieķijā, to aprakstījis Homērs. Skotijā akmeņu
slidināšanā pa ūdeni katru gadu notiek pasaules meistarsacīkstes, kuŗās piedalās pieaugušie. Šogad tās būs 28. septembrī.
Ginesa rekordu grāmatā reģistrēts amerikāņa Rasela Baiera
(Russel Byars) sasniegums – viņa mestais akmens 2007. gadā palēcās 51 reizi! ASV 1989. gadā dibinātā North American Stone Skipping Association (NASSA) četrus gadus rīkoja
sacīkstes Vimberlijā, Teksasā, bet nākamās sacensības notikšot Katalonijā, Spānijā.
Daudziem mazliet smieklīgs šķiet kērlings, sporta veids,
kuŗā vīriešu un sieviešu vienības sacenšas, slidinot pa ledu
slīpētus 20 kg akmeņus un cenšoties izstumt no laukuma pretinieku akmeņus. Kopš 1998. gada tas ir oficiāls Ziemas olimpiažu sporta veids!
Dzidra ZeberiņaDamerele Ziemsvētku
vēstulē no Honolulu
atzinās, ka reiz Blarnejas ciema pilī Īrijā noskūpstījusi akmeni, kas
piešķiŗ daiļrunības
spējas, un tās neesot
zaudējusi vēl tagad.
Akmeni skūpstījuši
daudzi ievērojami polītiķi, pat prezidenti. To izdarīt nebūt nav viegli. Akmens iemūrēts Blarnejas pils sienā un, lai to noskūpstītu, jānoguļas uz
muguras un jāatliec galva. Par akmeni ir dažādas leģendas –
bruņinieki to atveduši no Svētās zemes un uz tā kronēti ķēniņi. Cita leģenda vēstī, ka Blarnejas pils cēlējs Kormeks Makartijs (1411-1494) ķeltu mīlestības un skaistuma dievieti
Kliodnu aicinājis palīdzēt kādā tiesas prāvā. Viņa ieteikusi
Makartijam noskūpstīt akmeni, ko pirmo nākamā rītā ieraudzīs. Viņš paklausījis, uzvarējis prāvā, jo izcēlies ar spožu
rētoriku, un akmeni iemūrējis sava cietokšņa sienā. Nemitīgās

Peru, senās inku pilsētas Maču Pikču rietumu daļā atrodas svētais akmens Intihuatana, maza piramīda, kuŗas
virsotnē ir saules pulkstenis; akmens uzsūcot saules enerģiju, to izmantoja meditācijai
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skūpstīšanas dēļ akmens pat mainījis krāsu! Pils mūzeja darbinieki akmeni mazgājot vairākas reizes dienā. Leģenda par
Blarnejas akmeni aprakstīta 1785. gada izdevumā A classical
dictionary of the vulgar tongue. Vietnē Tripadvisor.com
2009. gadā šis akmens atzīts par vienu no nehigieniskākajiem
tūristu apskates objektiem.
Pērn Dabas dienas sarīkojumā 7. aprīlī mūsu latviešu
namā dabaspētnieks Guntis
Eniņš stāstīja par Latvijas
dižkokiem, alām, avotiem,
klintīm, akmeņiem. Viņš atradis vairākus, kuŗus var uzskatīt par menhiriem – stāvakmeņiem. Viens no tiem ir Treju skroderu akmens Raiskuma
pagastā pie Stalbes pagasta robežas, kalna galā. Akmens izmēri: platums 180 cm, biezums – 90 cm, augstums – 120 cm.
Kurzemē, Dundagas pagasta Āžu ciemā, labi saskatāms no ceļa, klajā lauka vidū
1,9 m augstumā slienas Āžu
stāvakmens. Tā apkārtmērs
pie zemes – 5 m. Āžu stāvakmens esot bijis sens kuršu un
lībiešu robežakmens, kas atradies ceļu krustojumā. Guntis Eniņš domā, ka tas ir Latvijas pirmais menhirs, ko cilvēki stāvus novietojuši apmēram pirms 1000 gadiem.
Pārgaujas novada Raiskuma pagasta Lenču vienu hektara lielās kapsētas centrā atrodas Lenču krustakmens –
pelēks granīta bluķis – 1,75 x
1,60 m liels un 1,75 m augsts,
apkārtmērs 5,1 m, apakšzemes daļa apmēram ½ m, tā
svars varētu būt apmēram
15 tonnu. Akmenī iekalti 18
krusti un divas vertikālas svītras. Krusti iekalti sekli, ne dziļāk
par 1 cm un grūti pamanāmi. Guntis Eniņš ir pārliecināts, ka
šāds krustu iekalšanas veids un lielums atgādina krusta koku
tradiciju un zīmju klintīs iekaltos krustus un Lenču krustakmens ir pagāniskās kultūras piemineklis kristīgās kapsētas
vidū. Lenču senās kapsētas malā 2012. gadā novietots Ģībolu
krustakmens, uz tā iekalta savdabīga, bagātīgi rotāta krusta
zīme. Akmens novēlies no kalna, kādu laiku gulējis mežā,
tad aizvests uz privātmājas pagalmu, bet pēc tam, kad mājas
iedzīvotājus piemeklējušas lielākas un mazākas nelaimes, tas
nogādāts uz akmeņu kaudzi, kur atkal laimīgi atrasts. Stāvakmens jeb menhirs ir arī Kaibalā pie Daugavas un Sīļu badakmens Ērgļu novadā Jumurdas pagastā.
Vārds „menhirs” ir no bretoņu valodas, kuŗā runā Francijas ziemeļrietumu daļas Bretaņas iedzīvotāji: men (akmens)
un hir (gaŗš).
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Latvijā skaistu, neparastu un teiksmainu
akmeņu netrūkst. Ēdoles Dzirnavu ezera vidū uz saliņas dusošais
lielais akmens esot apburts muižkunga dēls.
Noburts tāpēc, ka bridis ezerā, kad tur kaila
peldējusies mācītāja
Lielākais akmens Latvijā –
meita. Puisis pamodīšo- Nīcgales akmens Nīcgales pagastā
ties, ja Jāņu naktī ezeru Daugavpils novadā; tā aptuvens
pārpeldēs jaunava un
tilpums – 170 m3
viņu noskūpstīs.
Viens no pasaules mīklainākiem akmeņiem atrodas Latvijā
– Salaspils akmens galva (augstums 930 mm, platums 855
mm, biezums 655 mm, svars 780 kg), kuŗa virsmā iekaltās
līnijas veido stilizētu cilvēka seju. Šis akmens 1851. gada rudenī tika atrasts pie ceļa starp Salaspili un Ikšķili un kādu laiku atradās Rīgā 1773. gadā dibinātajā Himzeļa mūzejā (tagad
Rīgas vēstures un kuģniecības mūzejs). Pēc 1876. gada akmens pazuda, to atkal atrada 2000. gada rudenī, kad Doma
dārzā archaiologs Andris Celmiņš vadīja izrakuma darbus.
Līdz šam nav noskaidrots, kuŗā gadsimtā akmens galva tapa

Doma krusteja, kuŗā novietota Salaspils akmens galva

Salaspils akmens galvas kōpija Līvu laukumā

un vai tai bijusi sakrāla nozīme. Salaspils akmens galva tagad
atrodas Doma baznīcas krustejā un tās atveidojums novietots
Līvu laukumā. Kuŗam akmenim pasaulē vēl ir dubultnieks?
Par Talsu, Dundagas un Rojas novada slaveniem akmeņiem ir apraksts tīmeklī: www.talsitourisms.lv
Pāris dienās nez vai tos visus varētu apskatīt, būtu vajadzīga vai vesela nedēļa.
Ziņas par Latvijas izciliem akmeņiem:
www.ambermarks.com/.../Akmeni/Akmeni.htm
Reizēm šķiet, ka akmens ir visa sākuma un gals…
Lasot žurnālu „Ievas stāsti”, var uzzināt, kādu akmeni kādai vajadzībai izraudzīties: kalnu kristalls esot gaišredzības
akmens, ūdenī ievietots, tas palīdzot no organisma izvadīt
toksīnus; dodoties ceļojumā jāņemot līdzi heliodors, tas pasargājot no nelaimēm un neparedzamām situācijām; safīram
piemītot hipnōtisks spēks; ametists ir spēcīgs mentālo aspektu
stiprinātājs, galvenokārt palīdz sakārtot domāšanu, aleksandrīts uzlabojot asinsriti, heliotrops pasargājot no skauģiem…
Akmeņi palīdzot atgūt veselību, piemēram, muguras masāža
ar karstiem akmeņiem esot īpaši ieteicama cilvēkiem ar mazkustīgu dzīvesveidu. Tīmeklī ir ieteikumi, kādu akmeni lauvas, zirga, auna, pērtiķa u. c. gadā dzimušajiem izvēlēties, un
daudzi cilvēki, māņticīgi būdami (latvieši esot vieni no māņticīgākajiem Eiropā), cenšas to ievērot. Savā rokassomā nēsāju
nelielu tirkīza akmentiņu, jo man patīk zila krāsa, un arī dzintara (saules akmens) ričrača spēles metamo kauliņu, ko nopirku – vairs neatceros, kur.
Akmeņi – ieroči, darba un sporta rīki, žogi, rotaļlietas, robežzīmes, kapu pieminekļi, skulptūras, talismani, rotaslietas,
ārstniecības līdzekļi, mūzikas instrumenti (akmens zvani),
rūnu rakstu un citu noslēpumainu vēstījumu glabātāji, savdabīga mērvienība (mēdz taču teikt: akmens sviediena attālumā), tautsaimniecībā noderīgi izrakteņi (Latvijā – degakmeņi un ģipšakmeņi). Vai vēl kādam priekšmetam ir tik plašs
pielietojums?
Astra Moora

Vēl aizvien nav zināms, kas, kā, kad un kāpēc
Klusā ōkeana nelielajā Lieldienu salā jeb Rapanujā
izveidoja daudzos akmens tēlus (moai), no kuŗiem
daži ir 21 metru augsti

Noslēpumu, leģendu un mīklu apvīti ir Stonhendžas
milzīgie akmeņi Lielbritanijā, un pētnieki gadsimtiem
ilgi prāto, kad, kā un kādam nolūkam šie akmeņi uz
šejieni atvesti – vai te bijusi sakrāla celtne, observātorija,
apbedījumu vieta?

Neparasta dāvana īpašiem gadījumiem

Foto: Imants Kore

Mūsdienu amatnieki pie Matkules pagasta „Ružām”
Kandavas novadā veido no zemes izraktu akmeņu
dekorātīvu rindu

Matīss Meijers vietnē
www.centerfall.com piedāvā iegādāties mākslas
darbu – skaistu akmeni
ietvarā (10x15 cm).
Izvēle ir plaša, un katram darbiņam pievienotais teikums atklāj īpašu
akmens stāstu.
Tālr.: 29230732; e-pasts: genetive@gmail.com
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Atvadas no Guntara Šulca
Guntars Šulcs vairākus gadus
latviešu sabiedrībā nebija redzēts, viņš slimoja un nevēlējās
nevienam izrādīt nevarību. Visus
skumdināja vēsts, ka 11. martā
viņš aizvēris acis uz mūžu.
G. Šulca piemiņas svētbrīdis
notika DK latviešu ev. lut. baznīcā 23. martā, to vadīja mācītājs
Aivars Ozoliņš. Godasardzē pie
nelaiķa pelnu urnas stāvēja korprorācijas Talavija biedri Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa, Valdis
Volkovskis. Mācītājs nolasīja
Guntara Laimdota Šulca pirms apmēram pieciem gadiem paša uzrakstīto dzīves stāstu.
Viņš dzimis 1921. gada 19. maijā Rīgā Roberta un
Emmas (dzim. Šūlmeistere) Šulcu ģimenē. Brālis Ziedonis bija trīs gadus jaunāks, Laimonis – sešus gadus jaunāks. Šulci dzīvoja Rīgā, tēvs bija sava jaunākā brāļa
Pēteŗa uzņēmuma vadītājs, brālim piederēja makaronu
fabrika, pārtikas veikals un divas dzīvokļu mājas. Roberts Šulcs vēlējās nodibināt pats savu uzņēmumu, tāpēc
ģimene pārcēlās uz Lielvārdi, kur atvēra veikalu. Šulci
Lielvārdē dzīvoja vairākas gadus, kamēr vecākais dēls
pabeidza pamatskolu. Vecāki vēlējās, lai dēli iegūst izglītību, bet Lielvārdē vidusskolas nebija, tāpēc ģimene
atgriezās Rīgā.
G. Šulcs Rīgā pabeidza vidusskolu, gribēja iestāties
universitātē, bet Latvijā jau bija ienākuši vācieši, un viņi
diktēja savus noteikumus – viens gads jāstrādā vācu
darba dienestā. Pirms iesaukšanas Latviešu leģionā
1943. gadā Guntaram bija jāiet uz veselības pārbaudi.
Pie durvīm stāvēja vairāki vācu virsnieki un, ieraudzījuši
jaunieti ar blondiem matiem un zilām acīm, noteica, ka
viņš ir ārietis un jāiet strādāt pasta kontrolē. Guntaram
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tas nepatika, bet nebija izvēles.
Baltijas valstīm tuvojās krievu kaŗaspēks, Guntaru un citus latviešus
aizsūtīja uz fronti Igaunijā. Guntaru ievainoja kājā un plecā. Ar lielām mokām viņš aizrāpies līdz ciemam, uz kurieni pēc dažām stundām atbrauca smagā automašīna un
visus ievainotos aizveda uz tuvējo
lazareti. Ārsts iztīrījis brūci plecā
un gribējis noņemt kāju līdz ceļgalam. Guntars to nepieļāva, un pēc
dažām dienām viņu aizveda uz vācu slimnīcu Rīgā.
Tikmēr Latviešu leģionā bija iesaukts arī brālis Ziedonis. Jaunākais brālis Laimonis, uzzinājis, ka Guntars
ievainots, pieteicās brīvprātīgi. Krievu kaŗaspēkam tuvojoties Latvijai, slimniekus evakuēja uz Vāciju. Tur Guntars aizvadīja vairākus mēnešus, bet, kad vācieši viņu
gribēja atkal sūtīt uz fronti, izbēga un ar lielām grūtībām
nokļuva latviešu slimnīcā Libekā. Tur viņš sagaidīja kaŗa beigas un apmetās pārvietoto personu nometnē Gēstachtā. Pēc kāda laika Guntars uzzināja, ka vecāki dzīvo
nometnē Augsburgā. Nekavējoties viņš devās uz turieni,
un bija liels prieks atkal būt kopā ar vecākiem. Drīz ģimene saņēma bēdīgu ziņu, ka abi brāļi kaŗā krituši.
Latvija bija okupēta, tātad jādomā par izceļošanu.
Šulciem radās iespēja braukt uz ASV un strādāt Virdžīnijas pavalstī lielā lauku saimniecībā. Līgums bija uz
vienu gadu, un darbs smags. Pēc gada Guntars saņēma
vēstuli no jaunības drauga Valentīna Vītola. Tajā bija
fotografija, kuŗā V. Vītols redzams, sēžot zem palmas
un spēlējam ģitaru. Arī viņš gadu bija strādājis Kalifornijā, lasot augļus un ogas, pēc tam iestājies kolledžā Fulertonā. Guntars tūlīt gājis pie saviem darba devējiem un
teicis, ka grib braukt uz Kaliforniju un turpināt izglītību.
Viņi piekrita un pat iedeva automašīnu. Guntars atbrauca
uz Kaliforniju, bet vecāki pārcēlās uz Filadelfiju. Beidzis kolledžu Fulertonā, viņš arī vecākus aicināja uz Kaliforniju. Viņi dzīvoja Losandželosā netālu no Dienvidkalifornijas universitātes. Pa dienu Guntars Šulcs strādāja laboratorijā, vakaros mācījās universitātē, kur beidza
bakterioloģijas fakultāti. Pēc tam viņš strādāja pārtikas
rūpniecībā par laboratorijas vadītāju.
Guntars Šulcs ar sportu sāka nodarboties jau Latvijā.
Kopā ar Alfrēdu Raisteru viņš Rīgas vienībā „Daugavieši” spēlēja basketbolu un turpināja piedalīties sporta
sacensībās Vācijā – Gīsenē un Vircburgā. Dienvidkalifornijā dzīvojot, viņš jūrmalā labprāt uzspēlēja volejbolu.

Ar laiku Guntaram radās vēlēšanās dibināt ģimeni.
Viņam palaimējās – laba paziņa, zobārste Biruta Barvika, lūgusi viņu aizbraukt pretī uz staciju draudzenei, kas
no Čikāgas pārcēlās uz Kaliforniju. Šī draudzene bija
Biruta, un izrādījās, ka tā ir ilgi meklētā mūža draudzene. Biruta un Guntars apprecējās 1961. gadā, gadu vēlāk
piedzima meitiņa Kristīne.
Guntara Šulca dzīves stāsts beidzās ar vārdiem:
„Mana dzīve bija pilnīga un laimīga. Esmu pateicīgs arī
par daudziem labiem draugiem, latviešu namu un baznīcu, kā arī par savu mūža organizāciju – Talaviju.”
Atvadu vārdus baznīcā teica DK latviešu ev. lut.
draudzes pārstāve Daina Ābele, Dienvidkalifornijas lat-

Pateicība
Ļoti pateicos visiem, kuŗi ar savu klātieni rotāja
mana vīra Guntara piemiņas brīdi. Pateicos arī
tiem, kuŗiem nebija iespējams ierasties, bet tomēr
domās bija kopā ar mums.
Liels, sirsnīgs paldies par daudzajiem ziedojumiem Guntara piemiņai un draugu un organizāciju
lielo palīdzību, lai šis piemiņas brīdis būtu svinīgs
un skaists.
Biruta Šulca (Schultz)

viešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis, Talavijas pārstāvis Valdis Volkovskis.
Pēc izvadīšanas ceremonijas Biruta Šulca aicināja
visus uz baznīcās lejas stāvu, kur bija klāti mielasta galdi
un sākās Guntara Šulca dzīves svinēšana. Kopdziedāšanu vadīja Tālivaldis Paegle. Rūdolfs Hofmanis, Kārlis
Kalējs, Tālivaldis Paegle, atraitne Biruta Šulca, meita
Kristīne Šulca dalījās atmiņās, Dzintra Janava nolasīja
Luizes Gonias atsūtīto vēstuli, kuŗā viņa pastāstīja par
vairākiem neaizmirstamiem tikšanās brīžiem ar Guntaru.
Guntaru Šulcu nevarēja nepamanīt – viņš bija gaŗa
auguma, iznesīgs, vienmēr laipns, mierīgs. Viņa ļoti
pietrūks ne tika ģimenei, bet visai latviešu sabiedrībai
Dienvidkalifornijā.

Brauksim uz latviešu namu kopā!
Varbūt kādam ir vēlēšanās doties uz sarīkojumu
latviešu namā, dievkalpojumu, bet nav auto, nepatīk
vairs sēsties pie stūres, nav atjaunota autovadītāja
apliecība u. tml. Tādos gadījumos bez kautrēšanās
ieteicams sazināties ar biedrības valdes locekļiem –
centīsimies sameklēt latvieti, kas dzīvo tuvumā un
var palīdzēt. Braukt vairākiem kopā ir jautrāk un,
daloties ar degvielas naudu, arī lētāk!
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Latvijas drošība un Satversmes preambula
Vai Latvijā iespējams novērst iespējamo krievu iebrukumu, kāds varētu sekot pēc Krimas parauga? Interesanti un varbūt arī noderīgi par to padomāt patlaban topošās
Satversmes preambulas kontekstā.
Baltijas valstis un jo sevišķi Latvija, kuŗā ir īpaši
liels krievu skaits, arvien biežāk tiek minēta kā nākamais
Krievijas agresijas mērķis. Par to marta otrajā pusē izteikušās augstas ASV un NATO amatpersonas.
5. pants nav garantija
Patlaban vienīgais ievērojamā drošības garantija mūsu valsts drošībai ir NATO jeb Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas 5. pants. Latvijā un arī citās šīs kolektīvās
aizsardzības organizācijas dalībvalstīs, kuŗas ir vairāk
pakļautas militāra uzbrukuma draudiem, mēdz spriest:
minētais pants mūs glābj, jo tajā teikts, ka uzbrukums
vienai NATO valstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām, un tātad krievu iebrukuma gadījumā Latvijas partneŗi automatiski nekavēsies ar militāru prettriecienu agresoram. Taču vai patiešām tā ir?
NATO līguma 5. pantā ir arī atruna: dalībvalstis veic
„pasākumus, kuŗus uzskata par nepieciešamiem, tostarp
bruņota spēka pielietošanu, lai atjaunotu un saglabātu
Ziemeļatlantijas reģiona drošību”. Tātad NATO valstis
izvēlas, kā rīkoties, vadoties pēc saviem ieskatiem.
5. pants nenozīmē, ka visas valstu militārie spēki nāk
palīgā. Tieši uz to savulaik norādīja ASV diplomāts un
prezidenta Džeralda Forda administrācijas padomnieks
nacionālās drošības jautājumos Henrijs Kisindžers, piebilstot, ka minētā atruna no līguma jāizņem. Taču līdz
šim tas nav noticis.
Latvijā nepilda saistības
Otrkārt, mūsu NATO partneŗu vēlmi iesaistīties kaŗadarbībā pret Krieviju Latvijas dēļ patlaban krietni varētu
ierobežot arī fakts, ka Latvijā aizsardzībai velta mazāk
par vienu procentu no IKP, lai gan, kā to paredz līgums,
šai vajadzībai atvēlams divreiz vairāk – divi procenti no
kopprodukta. Tātad jebkuŗu šaubu gadījumā pret Latvijas aizsargāšanu var tikt vērsts arguments, ka šī valsts
nepilda savas saistības. Patlaban Latvijas valdība aizsardzības financējumu līdz NATO līgumā noteiktajam apmēram plāno palielināt tikai 2020. gadā.
Ja NATO partneŗi nekaŗos Latvijas labā, tad ko gan
viņi darīs, lai vispār attaisnotu organizācijas pastāvēšanu? Vēsturnieks un polītologs, Krievijas lietu eksperts
Kārlis Daukšts norāda: dalībvalstīm paliktu iespēja vērsties pret agresoru ar ekonomiskiem, diplomātiskiem,
polītiskiem, kosmiskiem, technoloģiskiem un citiem līdzekļiem. Taču neviens šobrīd nevar pateikt, vai minētās
aktīvitātes spētu paglābt Latvijas neatkarību. Kā zināms,
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kopš Otrā pasaules kaŗa Staļins Teherānas konferencē
1943. gadā Čērčilam pateica: cik tālu aizies mani tanki,
tik tālu būs mana sfaira. Iespējams, Putins patlaban cer
uz to pašu.
Iespējams, ka Ziemeļatlantijas līguma 5. panta iedarbināšana nav labākas, ko varētu vēlēties pat tad, ja Latvija piedzīvotu uzbrukumu. Krievijas un NATO spēku
sadursme Latvijas territorijā var nozīmēt mūs valsts un
tautas bojāeju, jo šī vieta ātri vien pārvērstos par izdegušu lauku. Reāla iebrukuma gadījumā Latviju varbūt var
glābt vienīgi ļoti vienota sabiedrība, kas ir gatava iet nāvē, norāda K. Daukšts.
Sašķelta sabiedrība – drošības risks
Svarīgs faktors ārēja iebrukuma novēršanai ir sabiedrības saliedētība. Gan Hitlera agresija Čechoslovakijā
pirms Otrā pasaules kaŗa, gan Putina invāzija Krimā pamatota ar nepieciešamību aizstāvēt aizrobežu tautiešus.
Tātad tikai iekļaujot cittautiešus, integrējot tos polītiski
un kultūrāli, ir iespējams izsist minēto argumentu no potenciālā agresora rokām. Šādu viedokli Latvijā arvien
biežāk pauž sociālo zinātņu pārstāvju.
Laužot šķēpus ap Latvijas Satversmes preambulas jeb
priekšvārda tekstu, daudz asu diskusiju bijis par jautājumu: vajag vai nevajag šī valsts vissvarīgākā dokumenta
vissvarīgākajā daļā ietvert jēdzienu „valstsnācija”, ar ko
būtu jāsaprot latviešus? Latvieši kā savas valsts izveidotāji tādi arī neapšaubāmi ir. Taču vienlaikus tas radījis
jautājumu: vai „valstsnācijas” pieminēšana Satversmē
nekaitēs sabiedrības vienotībai? Proti, vai citu tautību
Latvijas iedzīvotājiem tas neliks justies atstumtiem, Latvijas valsts pašos pamatos noraidītiem? Pašlaik no Satversmes preambulas jaunākās versijas diskutablais jēdziens ir izņemts.
Līdz šim preambulas projektā bija teikts: „(...) nācijas
saliedēšanās un nacionālās pašapziņas veidošanās rezultātā 1918. gada 18. novembrī latviešu vēsturiskajās zemēs proklamētā Latvijas Republika ir izveidota uz latviešu
nācijas negrozāmās gribas un tās neatņemamo pašnoteikšanās tiesību pamata, lai varētu brīvi pašnoteikties un
kā valstsnācija veidot nākotni pati savā valstī”. Jaunajā
versijā, kas tapusi pēc karstām diskusijām, šis punkts jau
skan šādi: „1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes, balstoties uz latviešu nācijas negrozāmo
valstsgribu un tās neatņemamajām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu ikviena cilvēka un visas tautas brīvību un veicinātu
labklājību.”

Kultūrologs: Latvijā nestiprina polītisku nāciju
Konstitūcijai jebkuŗā valstī ir ļoti dziļa simboliska
nozīme, tāpēc katram vārdam, tādam kā „piederēt”,
„nepiederēt”, „iekļaut”, tajā ir ārkārtīgi liela nozīme, uzsveŗ krievu izcelsmes kultūrologs Rīgas Stradiņa universitātes profesors Denss Hanovs. Viņš intervijā Latvijas
Republikas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” portālā lvportals.lv teicis: „Manuprāt, preambula nav pietiekami iekļaujoša. Ja šis ir tik ļoti nozīmīgs teksts un tas
netop 20. gadsimta sākumā, tajā vajadzētu iekļaut mūsdienu reālitāti; šeit dzīvo arī citi cilvēki, kuŗi pieder pie
Latvijas tautas un kļūst par pilsoņiem. Te gan rodas jautājums, uz kuŗu nav iespējams rast izsmeļošu atbildi: vai
latvieši ir tikai etniska kopiena un tai var piederēt tikai
cilvēki, kas piedzimuši kā latvieši? Ja tā, tad jājautā: vai
preambula iekļauj arī tos gandrīz 40% Latvijas sabiedrības pārstāvjus, kuŗi nav etniskie latvieši? Kur viņi tur
parādās? Potenciāli šis dokuments gan ietver polītiskas
nācijas konceptu, kāds pastāv atsevišķās Rietumeiropas
valstīs. Tomēr atšķirībā no Rietumeiropas, kur sabiedrību vieno ne tikai kopēja valsts apziņa, bet arī valoda un
kultūra, Latvijā neuzsveŗ nepieciešamību stiprināt šos
polītiskai nācijai raksturīgos elementus. (..) Manuprāt, ir
nepieciešams simbolisks signāls, ka mēs visi piederam
Latvijai, ka visi esam aicināti strādāt tās labā. Ja jau veidojam šādu rētorisku telpu tik ļoti pacilātā un simboliskā
stilā, tad arī izmantojam šo iespēju pilnīgi.”
Protams, Satversmes ievadvārdi nav vienīgais faktors,

kas var radīt vai vājināt sabiedrības vienotību. Taču to
nozīmi nevajadzētu novērtēt par zemu, gan tāpēc, ka itin
daudzi Latvijai lojāli cittautieši prot novērtēt simboliskus žestus no valsts, kuŗā dzīvo, gan tāpēc, ka vienmēr
kāds varēs norādīt: šīs valsts konstitūcija ignorē 40%
iedzīvotāju. Tālāk to jau var traktēt kā vien vajag – par
cittautiešu diskriminēšanu, nacismu vai fašismu.
Par preambulu nav vienprātības
Patlaban Latvijas inteliģencei par Satversmes preambulu ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Viena daļa domā, ka tāda
nemaz nav vajadzīga, jo viss patiesi nozīmīgais jau ir
pateikts 1922. gadā pieņemtajā Satversmē. Citi pauž viedokli, ka konstitūcijas priekšvārdā maksimāli skaidri
jāuzsveŗ, ka Latvija vispirms ir latviešu valsts. Vēl citi
uzskata, ka preambulā jāietveŗ vēstījums par vācu kundzībā aizvadītajām simtgadēm un Latvijas okupēšanu.
Nevienprātība ir arī par jautājumu, vai Satversmes
priekšvārdā nepieciešams ietvert atziņu, ka Latvijas
valsts ir veidota uz kristīgo vērtību un latviskās dzīvesziņas pamatiem. Dzirdēti arī viedokļi, ka tās abas ir viena
otrai pretrunā.
Tomēr nav apšaubāms: Satversme ir dziļi simbolizējošs dokuments, kam vienlaikus ir pakļauta visa valsts
tiesiskā vide. Tagad, ārēju draudu ēnā, konstitūcijai, izrādās, var būt arī milzīga iekšpolītiska un sabiedriska
loma, kas var būt izšķirīga valsts pastāvēšanai.
Guntars Laganovskis

Par dubultpavalstniecību
Kopš 2013. gada 1. oktōbŗa pēc Pilsonības likuma grozījumu pieņemšanas iespējams iegūt dubultpavalstniecību. Informācija par to atrodama Lavijas ārlietu ministrijas vietnē: www.latvia-usa.org
sadaļā „Pilsonības likuma grozījumi; Dubultpilsonība”
Latvijas vēstniecības ASV adrese:
2306 Massachusetts Ave. NW,
Washington DC 20008, tālr.: 1-202-328-2840
Latvijas vēstniecības ASV trešā sekretāre Ilze
Vītuma atbildēs uz visiem jautājumiem: e-pasts:
consulate.usa@mfa.gov.lv tālr.: 1- 202- 3282840; Informāciju par dubultpavalstniecību var sameklēt arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
vietnē: www.pmlp.gov.lv
Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes adrese:
Čiekurkalna 1. līnija, 1, korp. 3, Rīga, LV 1026,
tālr.: +(371)67219289; e-pasts pskn@pmlp.gov.lv

Aicinām ikvienu
Dienvidkalifornijas latvieti kļūt par
Amerikas latviešu apvienības biedru!
ASV dzīvo apmēram 90 000 latviešu, bet ALA ir
apzinājusi tikai nelielu daļu no tiem. Diemžēl arī
daudzi Dienvidkalifornijas latvieši nav ALAs biedri. Mūsu biedrība varētu uz kongresu sūtīt vairāk
delegātu, ja Amerikas latviešu apvienībā ar biedrības starpniecību iestātos vairāk biedru. ALAs 63.
kongress notiks Filadelfijā no 2. līdz 4. maijam.
Kopīgi strādājot, mēs varam dot daudz, atbalstot
latvisko izglītību un kultūru ne tikai mūsu jaunatnei,
bet visai latviešu sabiedrībai – šeit, ASV, kā arī Latvijā!
ALAs Biedru nozares vadītāja Andŗa Ramāna
tālr.: 650-968-4682; kabatas tālr.: 650-714-4410;
e-pasts: a.ramans@comcast.net
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Dziesmu, deju tīklā viju!
ASV Rietumkrasta XVI Dziesmu svētki Kalifornijā, Silīcija ielejas
galvaspilsētā Sanhosē (San Jose) 2015. gadā no 4. līdz 6. septembrim
Latvieši ir dziedātāju un dejotāju tauta,
tradiciju glabātāji un tālāknesēji. Ar šo domu prātā tiek rīkoti Rietumkrasta XVI
Dziesmu svētki. Šoreiz latviešu tautasdziesmas skanēs modernās pasaules technoloģiju centrā – Silīcija ielejas galvaspilsētā Sanhosē. Laika gaitā mainās dziedātāju un dejotāju paaudzes, paliek tradicija.
Bet vai tradicija ir nemainīga? Te vietā atkal atcerēties latviešu dzejnieka Jāņa Raiņa
vārdus: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”
Dziesmu svētku emblēmas autors ir latviešu mākslinieks Martins Zunte. Par savu darbu viņš saka: „Sanhosē
un tās apkaime ir pazīstama kā Silīcija ieleja. To ievērojot, 2015. gada Dziesmu svētku logo radīts, lai apvienotu
modernās technoloģijas un tradicionālos latviešu simbolus. Rezultātā radās latviešu mikročips!” Šai zīmē atspoguļots gan tradicionālais Auseklītis, kas saista mūsu tautu sensenām saitēm, gan modernās technoloģijas, kas
aizvien vairāk saista mūs katru gan ikdienā, gan tuvina
visus latviešus plašajā pasaulē. Savukārt Dziesmu svētku
devīze „Dziesmu, deju tīklā viju!” izveidojās kā Rīcības
komitejas kopēja doma un ideja, par pamatu ņemot latviešu tautasdziesmu ritmiku. Tīkls šeit domāts gan kā
tradicionāls latviešu darbarīks, iztikas avots un poētisks

simbols, gan virtuālā izpratnē ar mūsdienu nozīmi – tīkls kā datortīkls, kā saikne,
kā sadarbība.
Rietumkrasta XVI Dziesmu svētku
Rīcības komitejas priekšsēdis ir Aldis
Simsons, komitejas locekļi – Zinta Zariņa (mākslinieciskās daļas vadītāja), Normands Melbārdis (finances), Taira Zoldnere (informācija), Una Veilande (sekretāre un administrātore), Andris Ramāns.
Dziesmu svētku rīkošanā iesaistījušies
vēl daudzi citi palīgi, jo darāmā ir daudz un būs arvien
vairāk. Svētkos būs kopkoŗa koncerts, garīgās mūzikas
koncerts, tautasdeju lieluzvedums, teātŗa izrāde, mākslas
izstāde,tirdziņš. Protams, arī vairākas balles, saieti, sarīkojumi bērniem un citas izklaides. Aicinām ikvienu piedalīties Dziesmu svētkos 2015. gadā – kā dziedātājam,
dejotājam, skatītājam, līdzjutējam. Visi mīļi aicināti uz
Silīcija ieleju, Sanhosē, no kurienes ir tikai 48 jūdzes
līdz Sanfrancisko! Tīmeklī tiek veidota Dziesmu svētku
vietne. Pagaidām informāciju par Dziesmu svētkiem
var atrast Ziemeļkalifornijas latviešu biedrības vietnē:
http://zklb.wordpress.com/dziesmusvetki-2015/
Taira Zoldnere

Latvijas dārza ainava ar kafijas tasi

Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrība
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@sbcglobal.net
Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926;
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā –
Arnis Tūbelis, tālr.: 415-334-6606

Ziedojumi DK latviešu biedrībai
Juris Buņķis – $100; Dankeru ģimene – $10; Irēna Gnerlicha – $10; Andrejs Krūmiņš – $10; Anna
Tetere – $5; Arnis Tūbelis – $60; Kārkliņu ģimene –
$60; Maiga Vanaga-Volfa – $200

Apsveicam jaunos DK LB biedrus
DK Latviešu biedrībā, samaksājot biedru naudu
par 2014. gadu, iestājušies Anita un Uģis Puķīši.
Foto: Rudīte Godfreja (Godfrey)
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Latviešu valodu var mācīties
dziedot
Komponista Ēvalda Siliņa
dziesmu grāmatu bērniem var
iegādāties Rūjienas izstāžu zālē
Upes ielā 7, tālr: l 26381413,
rakstot vai zvanot Līgai Siliņai,
e-pasts: kadence@inbox.lv
tālr.: 37126381413, vai pārskaitot naudu uz biedrības
„Rūvenietis” (Rūjiena, Valdemāra ielā 5-1 LV 4240) kontu:
Reģistr. apliecība B 012878
Reģ. Nr. 400081608120
Konts Swedbank AS LV21HABA0551028615997
L. Siliņa lūdz precīzi uzrakstīt adresi, kur grāmatu nosūtīt.
PĀRDOD ZEMGALES TAUTASTĒRPU
Brunči ar rozītēm, apakšsvārki, linu krekls, rūsas
krāsas ņieburs ar piecām sudraba pogām, josta, izšūta balta sievas aube, sarkans ciets vainags, mazāks mīksts sarkans vainags, zaļš lakats ar bārkstīm, villaine ar bārkstīm, trīs mazas sudraba saktiņas.
Tautastērpa izmērs: 10-12 (ASV). Cena $500
Piedāvāju pirkt arī Kārļa Grenciona darinātas sudraba zīļu krelles, apmēram 29 collas (25 zīles), $700
Tālr.: 760-565-6135

Armands Melnbārdis
aicina uz savu vijoļkoncertu
Wine Tasting Room Enoteca
(1204 W. Burbank Blvd.)
8. maijā
no plkst. 7.00 līdz 9.00 vakarā
Mūzika piešķiŗ universam dvēseli, prātam spānus, iztēlei lidojumu un dzīvību visam.
Platons

Latviešu valodas kursi
Baltic Studies Summer Institute (BALSSI) intensīva sešu nedēļu apmācību programma latviešu valodas apgūšanai Pitsburgas universitātē no 9. jūnija
līdz 18. jūlijam.
Pieteikšanās http://www.slavic.pitt.edu

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKŠANA,
PĀRDOŠANA UN IZĪRĒŠANA
Mājas vērtības noteikšana un sagatavošana pārdošanai; Konsultācija par tirgus tendencēm un mājas
uzlabošanu; Investment īpašumi;
Executor of Trust/Estate pakalpojumi;
Kvalifikācija aizņēmumiem māju iegādei;
Pārfinancēšana u. c.
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
EKSPERTS:
MĀRTIŅŠ LEIKARTS, MBA
Shorewood Realtors – Achiever’s Circle

Tālr.: 310-717-7577;
e-pasts: mleikarts@gmail.com
Remontus veic Vilnis Auziņš, tālr.: 818-692-6063

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
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Atmiņas no romantiskās Jafas

Foto: Juris Vaters

Jociņi
Kārlis skolā ierodas ar nokavēšanos un stāsta: „Man
pa ceļam uzbruka!“
Skolotājs jautā: „Un vai tev kaut ko nozaga?“
„Jā, skolas somu!“
***
„Ko tu sievai uzdāvināji uz sudrabkāzām?“
„Lidojumu uz Ķīnu!“
„Un ko dāvināsi viņai uz zelta kāzām?“
„Samaksāšu par ceļu atpakaļ.“
***
Jauns vīrietis saka savas dievinātās meitenes mazajam brālim: „Ja tu man atnesīsi māsas matu loku, es tev
uzdāvināšu piecas eiras.“
„Un ko tu man dosi, ja es atnesīšu visu parūku?“
***
Bērziņa kundze aizrāda meitai: „Cik tālu gan tas novedīs – tev sešpadsmit gadu vecumā jau ir sirdsdraugs,
bet savas mātes 30. dzimumdienu tu aizmirsi!”
***
„Godātais kungs, jūs aizmirsāt samaksāt par trim pudelēm alus,” viesmīlis atgādina klientam, kas grasās
doties projām.
Viesis pagriežas un atbild: „Tas tiesa, bet es galu galā dzēru, lai aizmirstu.”
***
Jautājums krustvārdu mīklā: Peļu slazds ar pieciem
burtiem? Atbilde: K-a-ķ-i-s.
***
„Ja tu man nenopirksi saldējumu, es skaļi, visiem
dzirdot, nosaukšu tevi par savu māti,” Jānis piedraud
māsai.
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Tīmeklī atrasti trāpīgi vārdi

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA,
PIRKŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA LATVIJĀ
„STUDIO LEGALE”
Konsultants un darījumu eksperts Jānis Zeltiņš
e-pasts: zeltins.janis@gmail.com Tālr.: 29975584
Latviešu valodu var mācīties tīmeklī:
www.learnlatvianonline.com
Galerija Baltic Crossroads
3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029
Tālr.: 323-664-6216;
www.baltic-crossroads.com
Galerija atvērta katru dienu!

Jāatkārto gramatikas likumi
Runājot un rakstot jāievēro, kad pēc „vairāk” lietot
salīdzinājuma saiklis „kā” un kad „nekā”. Teikumā ar
apgalvojumu pēc „vairāk” jālieto „nekā: „Man ir vairāk draugu nekā māsai.” „Kā” lieto, ja ir noliegums:
„Man nav vairāk kā desmit dolaru.” To nav grūti iemācīties un iegaumēt.

Labojumi
Iepriekšējā biļetena numurā rakstā „Pārgājiens pa
Inku taku” 18. lpp. otrā rindkopā un pēdējā rindiņā
pēdas sajauktas ar jūdzēm. Otrā rindkopā no augšas
tekstam jābūt: „Toties dabūjām apbrīnot fantastiski
skaisto kalnu no kalna virsotnes 13 700 pēdu augstumā...” Lappuses pēdējā rindā jābūt: „Nakti pavadījām
kalnos 12 000 pēdu augstumā.”
Savukārt rakstā 13. lpp. par Ēvalda Siliņa grāmatu
pieminētā financiālā atbalstītāja Vita Kākule dzīvo
Milvokos, nevis Mineapolē.

Draudzes Ziņas

Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku!
(5 Moz. 6:5)

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS
Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
Kasiere Dace Pavlovska: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063

949-443-2150
323-255-4215
949-443-5170
310-396-5244
805-522-0185

*Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība
Baznīcas adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES IZDEVUMS
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS
4. maijs, plkst. 11:00

Lieldienu laika trešās svētdienas dievkalpojums;
mācītājs Aivars Ozoliņš

18. maijs, plkst. 11:00

Lieldienu laika piektās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;
prāvests Kārlis Žols un archibīskaps Elmārs Rozītis

15. jūnijs, plkst. 11:00

Trīsvienības svētku dievkalpojums; mācītājs Aivars Ozoliņš

29. jūnijs, plkst. 11:00

dievkalpojums ar dievgaldu trešā svētdienā pēc Vasarsvētkiem;
prāvests Kārlis Žols
Rietumu apgabala konference Sietlā

12.-14. septembris

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA
Datums
Dalībnieki Dievgaldnieki Kollekte Caurmēra devums Bērni
Piezīmes
16. marts
26
23
$810.00
$31.15
1
prāvests Kārlis Žols
23. marts
59
$912.00
$15.46
mācītājs Aivars Ozoliņš
Paldies visiem 16. marta kollektes ziedotājiem, kuŗi atsaucās LELBAs pārstāvju aicinājumam ziedot LIRS (Lutheran Immigration and Refugee Service), atceroties, ka daudzi mūsu draudzes locekļi
bijuši bēgļi un viņiem palīdzēja līdzīga organizācija. Kopīgā ziedojuma summa – $450

MŪŽĪBĀ AIZSAUKTI
MŪSU DRAUDZES LOCEKĻI
Lonija Dorša
dzimusi 1918. gada 19. augustā
mirusi 2014. gada 16. martā

Guntars Šulcs (Schultz)
dzimis 1921. gada 19. maijā
miris 2014. gada 11. martā

Ināra Valle
dzimusi 1931. gada 8. oktōbrī
mirusi 2014. gada 31. martā
Augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi,
Ko šeitan cerēji, sasniegts tur būs...
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Pieteikumus 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.

PĀRDOMĀM

DIEVS
Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem nav apslēpts:
Dievs pats viņiem to atklājis. Viņa neredzamās īpašības, tiklab viņa mūžīgā vara kā viņa dievišķība kopš
pasaules radīšanas gara acīm saskatāmas viņa darbos; tāpēc viņiem nav ar ko aibildināties.
Apustuļa Pāvila vēstule romiešiem 1:19-20
Sirakūzās, kādā pilsētā Italijā, senos laikos dzīvojis kāds ļoti gudrs vīrs – Simonīds. Viņš zinājis
daudz vairāk nekā citi cilvēki. Un mācējis visiem
dot gudrus padomus un pamācības. Reiz Sirakūzu
ķēniņš atsaucis Simonīdu pie sevis. Un jautājis:
„Vai tu vari man pateikt, kāds ir Dievs?” „Mans
kungs un ķēniņ,” Simonīds atbildējis, „atļauj man
pārdomāt trīs dienas, un tad es tev pateikšu, kāds ir
Dievs.”
Ķēniņš bijis ar mieru gaidīt. Bet – pagājušas trīs
dienas, pagājušas trīs nedēļas, pagājuši trīs mēneši,
bet Simonīds ķēniņa pilī nerādījies. Un, kad viņš beidzot tomēr atnācis, tad teicis: „Piedod man, ķēniņ,
ka es esmu tik ilgi kavējies! Bet man tev jāsaka, ka
es nezinu, kāds ir Dievs. Jo vairāk es par Dievu domāju, jo tālāks un neizprotamāks man Dievs izliekas.”

Mēs par Dievu zinām vairāk nekā zināja Simonīds.
Bībele, kas ir it kā Dieva rakstīta vēstule cilvēkiem, mums stāsta, ka Dievs ir pasaules, visu lietu
un cilvēku Radītājs. Simonīds to vēl nezināja. Viņš
nebija lasījis Bībeli. Bet apustulis Pāvils to bija darījis. Un tāpēc viņš saka: Dieva mūžīgā vara, Viņa
dievišķība – jau kopš pasaules radīšanas ir saskatāma Viņa darbos. Tiešām – visa pasaule liecina par
Dieva gudrību, par Dieva varenību, – mums vajaga
tikai ar vaļējām acīm vērot šīs pasaules norises, un
mēs atskārtīsim, cik gudri Dievs visu ir darījis, cik
brīnišķīga ir pasaule, kuŗā mēs dzīvojam.
Bet par Dievu mēs zinām vēl daudz vairāk. Un to,
ko mēs zinām, mums ir zināmu darījis Jēzus Kristus. Viņš ir nācis no Dieva. Un Viņš ir aizgājis pie
Dieva. Jēzus mums ir stāstījis, ka Dievs ir nevien
pasaules Radītājs, bet arī pasaules uzturētājs, kas
savā labestībā grib visiem cilvēkiem palīdzēt, un –
kas visus mīlē – kā Tēvs mīlē savus bērnus, kaut arī
reizēm tos nākas pārmācīt.
Paturēsim to vienmēr prātā, ka Dievs mūs mīlē.
Un tiem, kas Dievu mīlē, visas lietas par labu nāk.
(No archibīskapa Arnolda Lūša grāmatas
„Es stāstu par Jēzu”)

LŪGUMS
Lūdzam nokārtot draudzes nodevu par 2014. gadu!
Draudzes nodeva – $250.00; studentiem –$60.00
_____________________________________________________
$______
(vārds, uzvārds)
Ziedojums draudzes vajadzībām
$______
Ziedojums draudzes dievnama remontiem

$______

Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā

$______

Ziedojums Neretas bērnu pusdienām

$______

Archibīskapa algas fondam

$______

KOPĀ $__________
Lūdzu aizpildīt un ar čeku, izrakstītu Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., nosūtīt:
Dace Pavlovska
3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065
ŠOGAD IEVĒLĒS JAUNU ARCHIBĪSKAPU. IR ĻOTI SVARĪGI, KA KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50 ARCHIBĪSKAPA FONDĀ
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Godātie LELBAs Rietumu apgabala darbinieki, mīļie draugi!
Rakstu šīs rindas, kad līdz Kristus Augšāmcelšanās svētkiem atlikušas tikai pāris nedēļas. Šis ir
laiks, kad arvien vairāk tuvojamies pieredzei par
lielu Dieva dotu brīnumu – pie mūsu dzīves rūpēm
un nereti pat nolemtības Dievs liek klāt kaut ko
pavisam citu – arvien jaunu dzīvības spēku.
Kristus Augšāmcelšanās atgādina, ka arī pie
mums var kaut kas no Augšāmcelšanās notikt.
Kāda būs mūsu, tava un mana daļa tajā šogad?
Varbūt kāds meklēs atbildes uz šo jautājumu grāmatās, atmiņās par to, ko esam reiz mācījušies,
dzirdējuši baznīcā, bet es ticu, ka pienāks brīdis,
kad uz šo jautājumu varēs atbildēt pavisam personīgi, svaigi un mūsdienīgi. Ne vienmēr tas ir viegli un
ne vienmēr patīkami, tomēr tā ir kādas robežas pārkāpšana, kas tik ļoti nepieciešama mums visiem.
Pie šīm robežām mēs visbiežāk apstājamies un
netiekam tām pāri.
Un tomēr Kristus Augšāmcelšanās taču runā par
VISLIELĀKO robežu pārvarēšanu. Cik tālu šajā
ceļā tiksim mēs?
Pie robežsituācijām nonākusi arī mūsu Baznīca
un mūsu draudzes. Kā tās attīstīsies turpmāk, kā
būs ar to aprūpi, runājot īpašu par situācijām, kas ir
draudzēs, kuŗas skaidri apzinās, ka atrodas pārmai-

ņu priekšā jau tagad – ne vairs kaut kad vēlāk, bet
tagad... Mums par to jādomā, jādomā arī kopīgi.
Tuvojas mūsu apgabala kārtējā konference.
Jāpateicas Sietlas draudzes darbiniekiem, ka tā no
12. līdz 14. septembrim notiks Sietlas latviešu ev.
lut. draudzes paspārnē. Šajā konferencē bez jau
iepriekš minētā gan par mūsu draudzēm, gan Rietumu apgabalu, Latviešu evaņģeliski luterisko baznīcu Amerikā (LELBA) un Latvijas evaņģeliski luteriskā baznīcu ārpus Latvijas (LELBĀL) mums būs
jāievēl jauns apgabala garīgais vadītājs/vadītāja, kā
arī apgabala laicīgais pārstāvis LELBĀL.
Lūdzu, atzīmējiet savos kalendāros šos datumus,
lai visi kopīgi varam tikties Sietlā un spriest par to.
Konkrēta konferences programma tiks izziņota
ne vēlāk kā mēnesi pirms tās sākuma, un līdz tam
centīšos apzināt katru mūsu apgabala draudzi, lai
vēlreiz atgādinātu par plānoto konferenci un aicinātu uz to, bet jau tagad lūdzu plānot ierasties Sietlā
12. septembŗa pēcpusdienā, 13. septembrī piedalīties pilnas dienas konferencē un 14. septembŗa rītā
dievkalpojumā Sietlas draudzes dievnamā.
Sirsnīgi apsveicu ikvienu draudzes locekli
Kristus Augšāmcelšanās svētkos!
Prāvests Kārlis Žols

ZIEDOJUMI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
J. Ripa – $300, I. & J. Sterni – $100, P. Taube – $20
NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM
J. Ripa – $100, P. & V. Simsoni – $20,
I. & J. Sterni – $100, A. Veisa – $100
MĀSU DRAUDZĒM
J. Ripa – $100, I. & J. Sterni – $50
REMONTIEM
J. Ripa – $200, I. & J. Sterni – $100
ARCHIBĪSKAPA FONDAM
K. Millers – $50, J. Ripa – $50, B. Šulca – $50,
I. & J. Sterni – $50, A. Veisa – $50
ALTĀŖA PUĶĒM
S. Upeniece $40 un $100 Lieldienu līlijām
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GUNTARA ŠULCA PIEMIŅAI
DRAUDZES VAJADZĪBĀM
A. Ābele, L. Gonia, Dz. & J. Janavi, I. Jankovska,
I. Kalviste, I. Karge, M. Lasmane, T. & M. Paegles,
V. & D. Pavlovski, O. Pence, V. Purmale,
L. Raistere, L. & M. Ratermaņi, M. Rozentāla,
A. & D. Švarci, A. Tetere, E. Teteris, S. Upeniece,
A. Veisa
Kopā: $1575
(Šie ziedojumi saņemti līdz 2014. gada 10. aprīlim.)
Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.
Draudzes padome pateicas par ziedojumiem!

JŪNIJĀ DZIMUŠIE
DRAUDZES LOCEKĻI
4. Pēteris Freimanis
5. Alma Ezerniece, Dane Purmale
9. Alise Sterna
11. Māra Rozentāle
12. Anniņa Zemjāne-Kaļiņa
15. Eduards Reimanis
16. Sigrīda Upeniece
17. Jānis Ripa, Anna Tetere
18. Kārlis Kalvāns
19. Maruta Dankere, Biruta Maldute
23. Kārlis Kalējs
27. Māra Sidlere
28. Irēne Gnerlicha, Silvija Kurmiņa
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!
Draudzes padome
Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot
Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei

SANDIEGO LATVIEŠU
EV. LUT. DRAUDZE
Grace Lutheran Church
3993 Park Boulevard,
San Diego, CA 92116
Prāvests Kārlis Žols
tālr.: 925-788-1101;
e-pasts: kazols@msn.com
Dr. priekšnieks Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road,
San Diego, CA 92123
Tālr: 858-598-5451;
e-pasts: janis@legzdins.com

17. maijā plkst. 12.00 Ģimenes dienas dievkalpojums, pēc dievkalpojuma kafijas galds
Kasiere Antra Priede Bergere: antrapriede@pol.net
1335 Santa Barbara St., San Diego CA 92107
Čekus izrakstīt: Antra Priede Berger
Dāmu komiteja:
Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077
Antra Priede, tālr. 619-225-0817
Aida Zilgalve, tālr. 760-439-9847
www.sandiegodraudze.com
vai
www.sandiegodraudze.us

Mūsu dzimtenes dievnami
Talsu novada Vandzenes pagastā atrodas
Iģenes ev. lut. baznīca. Dievnams celts
1757. gadā par Iģenes muižas īpašnieka
Aleksandra fon Brinkena (Alexander von
Brincken) līdzekļiem un ir viena no vecākajām koka celtnēm Latvijā. Baznīcas restaurācija sākta 1996. gadā, to financiāli atbalsta pašvaldība, Baltvāciešu fonds Vācijā
un Iģenes muižas pēdējā īpašnieka barona
K. fon Brigena mazdēls barons Otto fon
Grothuss. Altāŗa centrālā glezna – „Golgāta”, kanceles pildiņu gleznojumos attēloti
evaņģelisti Jānis, Lūka, Marks, Matejs.
O. fon Grothuss 1998. gadā baznīcai uzdāvināja mākslinieces Katrīnes Teivānes
gleznu „Mārtiņš Luters”. Baznīcai ir savdabīgs 18. gs. durvju atslēgas apkalums, kopš
baznīcas celšanas laikiem tās tornī sēž gailis. Iģenes baznīca iekļauta UNESCO architektūras un vēstures pieminekļu sarakstā.
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CALIF. 90039-3704

NON-PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
Permit No. 78
NORTH HOLLYWOOD, CA

CHANGE SERVICE REQUESTED
(DATED MATERIAL)

PLEASE DO NOT DELAY

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

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
Nama uzraugu tālrunis: 323-371-4499; 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

