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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
14. septembrī mācību sākums Losandželosas latviešu skolā 

27. septembrī sporta vakars latviešu namā; filmas „Sapņu komanda 1935” izrāde  

4. oktōbrī Latvijas 12. Saeimas vēlēšanas iecirknī latviešu namā 

4. un 5. oktōbrī novusa turnīrs latviešu namā 

Losandţelosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!” 14. jūnijā  

dziedāja pie Brīvības pieminekļa Rīgā 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS BIĻETENS 

ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības izdevums 

Biedrības adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 

Raksti Informācijas Biļetenam iesūtāmi redaktorei:  

Astrai Moorai 

6157 Carpenter Ave., North Hollywood, CA 91606 

Tālr./tālrakstis: 818-980-4748; e-pasts:  laiks@juno.com  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 

iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus redak-

torei ir tiesības īsināt vai rediģēt. Anonimus rakstus Infor-

mācijas Biļetenā neievieto. Rakstos izteiktās domas pauţ 

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, ku-

ŗas nav DK LB biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas 

maksa ir $35 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-

mentu  jānosūta biedrības kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniľa 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. 

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:   

 Jānis Daugavietis, Inguna Galviľa, Tamāra Kalniľa 

– kasiere, Valdis Ķeris, Ieva Liepniece, Nora Mičule, 

Astra Moora – sekretāre,  Valdis Pavlovskis, Pēteris 

Staško, Dace Taube  – biedrības pārstāve latviešu 

nama valdē, Jānis Taube, Dziesma Tetere, Vilis 

Zaķis, Aija Zeltiľa-Kalniľa – biedrzine un Losan-

dţelosas latviešu skolas pārstāve 
 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svēt-

dienā plkst. 12.00 Losandţelosas latviešu namā 
 

Revīzijas komisija:  

Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

 

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

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.  

Lūdzu laikus ziľot par adreses maiľu  
Latviešu namā līdzās ziľojumu dēlim atrodas 

grāmata, kuŗā var ierakstīt izmaiľas, vai arī paziľot 

par tām biļetena redaktorei. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 

(čeki jāizraksta: Latvian Community Center un jā-

sūta 1955 Riverside Dr. LosAngeles CA 90039-3704) 

DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniľa 

(čeki jāizraksta: Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta: 

252 East Garden Green, Port Hueneme,  

CA 93041-1912) 

DK latviešu draudzes kasiere – Dace Pavlovska (čeki 

jāizraksta: Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. un 

jāsūta:  3911 Scandia Way, Los Angeles, CA  90065) 

Lasītāji  aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, 

atmiľu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

IB metiens – 330 eksemplāru 

Vecrīgā, Kaļķu un Vaļľu ielas krustojumā 2013. gada    

30. augustā atklāja Baltijas ceļam veltītu lietuviešu 

tēlnieka Giteľa Umbrasa darinātu piemiľas plāksni 

„Pēdas”. Šāda plāksne atrodas arī Viļľā un Tallinā.  

Zem piemiľas plāksnes ievietota kapsula ar vēstījumu 

nākamajām paaudzēm. 

mailto:astere2000@aol.com
mailto:ivars11@aol.com
mailto:sandra.gulbe@yahoo.com
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 Sakľu stiprināšana   
Ilgi lolotais sapnis piepildījies – mūsu  Losandţelosas  

latviešu  vīru koris  „Uzdziedāsim, brāļi!” pirmsjāņu lai-

kā pieskandināja vai visu Latviju! Pavisam neilgi pirms 

došanās tālajā ceļā  tika  lauzti šķēpi gan par repertuāru, 

gan vietām, kur notiks koncerti.  Vīri  vienojās,  ka jāat-

taisno koŗa nosaukums, kaut arī visas desmit dienas pēc 

lielajiem pārbraucieniem būtu jākāpj uz podestiem un  

jādzied pilnas programmas koncertā. Ne jau visi, kuŗi 

neaizbrauca, bija skeptiķi. Tik tāls ceļš ir dārgs prieks, 

turklāt darba pienākumi daţam labam liedza būt Latvijā. 

Daţi skeptiķi tomēr aizbrauca un izturēja. Varbūt 

palīdzēja vairāku koristu uzmundrinājumi savstarpējā 

sarakstē: „…braucu dziedāt, ne atpūsties. Tas nenozīmē, 

ka būs fiziski viegli, bet, līdzīgi sporta sacensībām, ir 

jāsagatavojas.” Un vēl: „Interesanti, ka korists, ar lieliem 

fiziskiem ierobeţojumiem un kuŗa rīcībā ir nelieli 

līdzekļi, brauc ar lielu sajūsmu un gatavs izciest visu.  

Varam daudz mācīties no viņa pozitīvās attieksmes, un 

mums visiem tā jāved līdzi uz  Latviju.”   

Šajā citātā ir runa par Kirku Viljamsu. Šķiet, ka 

dziesma un Latvijas gaiss bija tik labvēlīgi, ka viņš 

arvien brašāk spēja pārvarēt daudzos pakāpienus bez 

citu palīdzības. Tiesa gan, lai cik Latvija tagad ir saposta 

un eiropiska, par cilvēku ratiņkrēslā vēl aizvien 

sabiedrībā nav pietiekami padomāts.   

Un tā vīri  gluţi kā ērgļi devās tālajā ceļā pa vienam 

vai pa pāŗiem, lai visi satiktos Rīgā. Tautas sēru dienā, 

14. jūnijā  pie Brīvības pieminekļa notika pirmais mūsu 

vīru uznāciens.  Tur  kopā ar viņu tikko ieskandinātajām 

balsīm mikrofōnos braši dziedāja vējš. Kāda vecāka 

māmiņa atzina, ka, šais dziesmās klausoties, atcerēju-

sies, kā pati, meitene būdama, Kurzemē klausījusies 

leģionāru dziedāšanā, un šī bijusi pirmā reize, kad 

dzirdējusi vīrus dziedam tieši ar tādu pašu izjūtu, kāda 

bijusi leģionāriem. 

Pirmais koncerts notika „Ave Sol” koncertzālē. Jau 

pie pieminekļa redzējām vairākas pazīstamas sejas, un 

koncertzāle šķita pārpilna Amerikas latviešu.  Annija 

Tetere itin drīz kļuva par diriģentes asistenti un  palīdzi 

Koŗa ugunskristības Rīgā „Ave Sol” koncertzālē  
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pianistam Pēterim Plakidim nošu pāršķiršanā.  

Dienvidkalifornijā savulaik aktīvās Silvija Kurmiņa 

un  Daina Bīriņa tikpat aktīvi atbalsta savējos arī Lat-

vijā. Latvieši no Losandţelosas, Sandiego, Alabamas 

(Roberts Ābele ar astoņām jaunkundzēm aizņēmis vai 

pusi rindas!) un Ilinojas koncertu noklausījās ar lielu 

interesi. Un nevīlās neviens. Kāds Čikāgas vīru koŗa 

dalībnieks atzina, ka dzirdētais pārsniedzis viņa cerības. 

Gribētos  atgādināt prāv. Māra Ķirsona izteikumu, ka 

bija laiks, kad Jāņa Norviļa dziesmas nedrīkstēja dziedāt 

Latvijā, savukārt Raimonda Paula – Amerikā, bet tagad                                                                                   

abi komponisti „satikušies” vienā koncertā, un publikai 

tas paticis. Protams, uz koncertu atnāca arī daudzi rīdzi-

nieki! Neuzkrītoši, puķēm rokā, ieradās pat ministru 

prezidente! „Ave Sol” koncertzāles administrātore pa-

stāstīja, ka slavenā aktrise Olga Dreģe sajaukusi dienas 

un atnākusi uz koncertu jau iepriekšējā vakarā. Pēc šī 

koncerta, domājot, kā aprakstīt iespaidus, radās ideja 

virsrakstam „Ziediem apbērtie”. Taču nez vai tāds visu 

noskaņu pietiekami daudz raksturotu. Raugoties uz 

milzīgajiem puķu kalniem, daţi izteicās, ka vairs nav 

sajūta kā koncertā, bet gan kā iesvētībās. 

Nākamā diena bija pilna daţādu pārsteigumu. Sen 

nebijām piedzīvojuši lietu visas dienas gaŗumā. Bet Lat-

vijā tādu dienu vēl bija daudz. Šī tikai pirmā! Profesors 

Ojārs Spārītis Zinātņu akadēmijā bija noorganizējis Jāņu 

ielīgošanu kopā ar kori „Gaismaspils”.  Tik daudz izcili 

gudru prātu vienā telpā vienlaikus vien jau sagādā pār-

steigumu – klausītāji bija akadēmiķi un profesori. Diem-

žēl neizdevās no augstceltnes skatu laukuma nodziedāt 

dziesmu visai Rīgai, jo ne katram patika iet lietū, ja tepat 

iekšā notiek sirsnīga sadziedāšanās, ir alus un siers. 

Tomēr tos, kuŗi uzdrošinājās doties uz skatu laukumu, 

liktenis aplaimoja ar milzu balvu. Celtnī satikām darbi-

nieci Māru Vīksnu, kas gāja uz telpu, kuŗā vēl pagaidām 

glabājas mūsu tautas dārgums – Krišjāņa Barona Dainu 

skapis. Pavisam drīz to paredzēts pārvest uz Gaismas 

pili – jauno bibliotēku un ievietot stikla skapī. Mēs 

varējām iespraukties un to aptaustīt, paņemt rokā un lasīt 

pat Krišjāņa Barona aprakstītās lapiņas. Apbrīnojama 

Viesos „Latvijas Avīzes” redakcijā; no kreisās: 

Imants Leitis, ţurnālists Voldemārs Krustiľš,  

Valdis Ķeris, Ivars Mičulis  

Pēc koncerta „Ave Sol” koncertzālē 

Priekšā no kreisās: Ivars Mičulis, Tamāra Kalniľa, 

ministru prezidenta Laimdota Straujuma, Silvija 

Tūbele-Kurmiľa, Sandra Tolka, Zīle Dumpe; 

aizmugurē: Jānis Taube vecākais, Jānis Taube 

jaunākais, Daina Bīriľa, Dace Taube, Ingrīda 

Muiţniece, Ansis Muiţnieks, Valdis Ķeris 
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uzticība un  privilēģija mums, vai ne?! 

Vēl aizvien lija, kad kāpām skaistajā, ērtajā autobusā, 

kas mūs vizināja visu pārējo turnejas laiku līdz pat 

Jāņiem. Latvija nepavisam nav maza! Toties zaļa un  

skaista gan! Un auksta! Savu izelpu gaisā diezin vai 

redzējām pagājšziem, toties tagad visi „kūpinājām”.  

Apmetāmies gleznainā vietā „Ezerkrasti” pie Rāznas 

ezera, saģērbām mugurā visu, kas vien iespējams, un 

likāmies gulēt. Tie, kuŗi pēc karsēšanās pirtī par to nepa-

domāja, nākamajā rītā atmodās ar vieglu aizsmakumu. 

Nu bija  jāsāk lietot Halls un Lockets vai vēl stiprākas 

zāles. Vienam otram uz  koncertu vai diviem bija jāiz-

stājas no ierindas.  

Koristus sirsnīgi aprūpēja Tamāra Kalniņa, viņa visu 

turnejas laiku par mums rūpējās kā gādīga krustmāte, 

gan pabarojot, gan sarūpējot „kakla skalojamās zāles” 

ikvienam, kam tās bija vajadzīgas.  

Rēzeknē uzcelta pasaules līmeņa akustiskā koncert-

zāle „Gors”, un mums labi pazīstamais pianists Vestards 

Šimkus (viņš savulaik bija pianists arī „Uzdziedāsim, 

brāļi” koncertos) teicis, ka „Gora” zāles ar brīnišķīgo 

akustiku ir visīstākā sapņu vieta, kur mūzicēt. Varbūt 

palīdzēja īpašie akustiskie aizkari un pārvietojamie pa-

neļi, jo koristu precīzā sadziedāšanās tieši šajā koncertā, 

manuprāt, bija lieliska!  Katrā ziņā koŗa mūzicēšanai šī 

ir ļoti nozīmīga vieta, jo līdz šim ne pārāk daudziem 

(koncertzāle darbojas tikai gadu)  bijis gods un privilē-

ģija tajā koncertēt.  Visiem kopā dziedot „Tõli dzeivoj 

muna meilõ” zālē valdīja latgaliešu sirsnība, ne jauno 

technoloģiju gudrība. Pēc koncerta Laura teica:  „Raudā-

jām mēs, un raudāja viņi.” 

Uz Daugavpils koncertu sabrauca klausītāji no pie-

ciem novadiem, pat no patālās Jēkabpils! Latgalē  mūs 

uzņēma sirsnīgi, mīļi un atsaucīgi, un uzcienāja ar tik 

labu „makaukiņu” (pašbrūvēto), ka vīri nodomāja  – viņi 

dzeŗ vislabāko franču konjaku! Aizkustināja tikšanās ar 

Daugavpils latviešu biedrības pārstāvjiem nesen iekārto-

tajā Latviešu mājā, kur  Latvijas vēsturi mācās vietējie 

bērni. Latviešu mājā atrodas no visas Latgales atvesti 

latviski vēsturiski priekšmeti un  mēbeles. Skumji, ka 

Daugavpils latviešus neatbalsta ne vietējā pašvaldība, ne 

Latvijas valdība, viss jāgādā pašiem – pat latviskais 

piemineklis Daugavpils centrā uzcelts bez  jebkādas 

palīdzības!  

Ceļā uz Daugavpili mūs sasniedza koŗa turnejas 

koordinātores Latvijā Ilzes Salnas ziņa, ka pirmie koŗa 

koncerti Rīgā un Rēzeknē radījuši lielu interesi un  

biļetes uz koncertu Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta 

zālē izpārdotas. Esot nolemts koncertu rīkot Lielajā zālē, 

kur trīsreiz lielāka ietilpība. Un zāle bija pilna klausītāju.  

Par to vakara ziņās tika pavēstīts Latvijas TV Panorāmā. 

Turpmāk pārpildītas bija arī visas pārējās koncertzāles. 

Latvijas preses izdevumos parādījās raksti  – „Milzu 

interese par Losandţelosas latviešu vīru koŗa koncer-

tiem”. Par koncertu Rīgas latviešu biedrībā pozitīvu 

atsauksmi uzrakstīja komponists Pauls Dambis („Laiks”, 

nr. 25). Apsveikuma runā mūzikologs Arvīds Bomiks 

pieminēja koŗa augsto māksliniecisko līmeni. Koncertu 

viņš raksturoja vienā vārdā: „Fantastiski!” Latvijas 

kultūras darbiniekus pārsteidza saziņlīdzekļu pārstāvju 

lielā interese par mūsu kori:  koŗa diriģenti Lauru Rok-

pelni Mičuli intervēja  televīzijas raidījuma „Panorāma”, 

Latvijas Nacionālās televīzijas un Vidzemes televīzijas, 

Radio Klasika, Kultūras Rondo, Radio 2 reportieŗi, 

Radio SWH  Fredis no grupas „Labvēlīgais tips”, laik-

rakstu un ţurnālu korespondenti gan Rīgā, gan ārpus tās. 

Arī uz Liepāju devāmies lietainā rītā. Izmetām līku-

mu caur Jelgavu, jo tur spiestuvē ir ļoti atsaucīgi dar-

binieki –  samaksā par visiem mūsu iespieddarbiem viņi 

lūdza nodziedāt... daţas patriotiskas dziesmas!  

Tuvojoties Saldum, debesis sāka skaidroties, un es 

varēju visiem apliecināt senu patiesību, ka Liepāja ir 

saulainākā Latvijas pilsēta! Patiesi, tur piedzīvojām tikai 

sevišķi košu sauli un īpaši aukstu vēju. Ne tik patīkamo 

Foto: Modris Helds 
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nakšņošanu – salšanu koka „teltīs” – atsvēra sirsnīgā uz-

ņemšana. Visgaršīgāko skābeņu viru (no lauka, ne dārza 

skābenēm!) ēdām „Jančos” –  mūsu naktsmītnē pie 

Liepājas! Turpat arī no raţeno nīcenieču un liepājnieču 

mutes diriģenta Jēkaba Ozoliņa vadībā skanēja viskar-

stākās apdziedāšanās dziesmas, kuŗas klausījāmies, au-

sīm svilstot. Liepājas Piejūras parkā mūsu lieliskais bun-

dzinieks Ēriks Jerumanis dabūja izmēģināt vislielākās 

bungas. 

Pēc koŗa diriģentes vērtējuma koncertceļojuma kul-

minācija bija Lestenē. Tur vīri dziedāja gan Tautas 

namā, gan baznīcā (kur kopīgi skaitījām arī Tēvreizi), 

gan Brāļu kapos. Klausītāji bija sabraukuši no tuvas un 

tālas apkaimes, pat īrētos autobusos. Zāle bija tik pilna, 

ka pietrūka vietu, daudzi  koncertu noklausījās, stāvot 

ārpus zāles. Tas bija vārdos grūti ietērpjams emōciju 

kalngals. Tur būt bija svarīgi.  

Tomēr diena ar to nebeidzās. Vēl vajadzēja mērot 

ceļu uz Vidzemi, piedalīties Ogres novada Dziesmu 

svētkos Suntaţos. Kaut arī tikai novada svētki, bet ar 

svētku gājienu, koncertiem un daţādiem citiem sarīko-

jumiem. Ne visos varējām piedalīties, kaut daudziem 

netrūka enerģijas un intereses palikt ilgāk. Taču koris-

tiem bija jādodas uz mūsu beidzamo koncertturnejas 

naktsmītni Skultes muiţā. 

Pirms tam vēl viena lietaina diena un beidzamais 

koncerts Valmierā. Tur mūsu vīrus uzņēma  pieredzējis, 

jau 60. jubileju pirms pāris gadiem nosvinējušais 

Valmieras kultūras nama vīru koris „Imanta”. Pēdējā 

koncertā vīri dziedāja tikpat braši kā pirmajā, vairāk 

nekā 400 klausītāju pēdējo trīs dziesmu laikā stāvēja 

kājās un dziedāja līdzi. Līdzpaņemtie bērni marša ritmā 

dejoja un soļoja līdzi mūsējiem.  

Pēc savstarpējām pateicībām, apdziedāšanās –  „Gai-

dīsim citu gadu ar jaunāmi dziesmiņāmi” un Ivara pat-

riotisko beigu frazi, ka esam viena tauta, vīri no šī kon-

certmaratona pēdējās koncertzāles izsoļoja tikpat braši 

kā no pirmās, dziedot „Kad ar uzvaru”. 

Neapšaubāmi, tā bija uzvara. Galvenais, jau pašiem 

pār savu skepsi. Varam daudz, ja ir, kas iedvesmo. Un 

kas gan var dot lielāku iedvesmu kā dziedāšana tēvzemē, 

kad lieliskā diriģente iedvesmo ar katru savu rokas mā-

jienu! 

Pēc  Jāņiem – šoreiz tie varbūt nebija vislietainākie, 

bet visaukstākie jau gan (Ziemsvētkos esot bijis tikai 

pāris gradu vēsāks), man vēl bija jāatgrieţas dzimtajā 

Liepājā. Pilsētas avīzes „Kurzemes vārds” 26. jūnija  

numura pirmajā lappusē ieraudzīju mūsu koŗa fotografi-

ju un lielisku atsauksmi. Īss citāts: „«Tāds patriotisms! 

Mums no viņiem jāmācās,» pēc Losandţelosas vīru koŗa 

Uzdziedāsim, brāļi! koncerta Liepājas Latviešu biedrības 

namā sacīja kāda klausītāja. Trimdas latviešu dziedātās 

dziesmas sanākušajiem atgādināja gan par nacionālajām 

vērtībām, gan par prieku, ko sniedz dziesma, kas dzie-

dāta no sirds.” 

Kāpēc korim bija tādi panākumi? Lieliski izvēlēta un 

sakārtota programma, patiesi brašs un atdevīgs dziedā-

Koristiem noteikti bija jāapskauj dzimtenes koks... ...un jāsmeļas spēks no pelēkā akmens 



 7 

jums, kas lika Latvijas klausītajiem līdzpārdzīvot un 

atskārst, ka, dziedot dziesmu, dziedātājs var pats to arī 

baudīt, nevis uztraukties, vai tikai perfekti nodziedās. 

Diriģentei Laurai Rokpelne Mičulei pateicās kāda koŗa 

diriģente, piebilstot, ka turpmāk mēģinās vairāk uzmanī-

bas pievērst emōcionālajai atdevei, ne tikai toņa pareizī-

bai. Gadījās dzirdēt komentāru, ka citi kori atbrauc un 

notrallina, bet šis, lūk, krietni uzmundrina un iedvesmo.  

Bez jau minētajiem un neminētajiem panākumu 

iemesliem noteikti ir vēl viens, pats galvenais. Vīri mīl 

savu diriģenti. Viņa „Uzdziedāsim, brāļi!” vīru saimi 

prot atraisīt, prot prasīt un piedot kļūdas – gluţi kā laba, 

rūpīga māsa. Koncerta apmeklētāji noteikti sajuta diri-

ģentes pazemīgo prieku un pateicību, ka viņi ir atnākuši 

klausīties. Tātad jāparāda labākais, ko spējam. Bez 

jebkādas lepnības vai iedomības. Daţkārt ar pēdējiem 

spēkiem, bet braši. 

Varbūt virsraksts „Sakņu stiprināšana” rakstam ir 

vispareizākais? Saknes pilnīgi visiem koristiem mek-

lējamas Latvijā. Daţiem tās ir tik stipras, ka, Latvijas 

zemes spēku atkal sadzērušās, satricina krietno stumbru 

un raida spēka sulu līdz pat asaru kanāļiem. Un tad 

brašajam ozolam jārod pretspēks šim emōciju vilnim 

neļaut izpausties balsī. Skanējums necieš. Tas vēl vairāk 

pārliecina..  

Uzdziedāsim, brāļi, lai visiem atkal ar dziesmu varu 

apliecinātu – lai kur mēs dzīvotu, esam latvieši un lepni 

par to! 

Beigās gribu pieminēt pāris amizantu atgadījumu.   

Prāvests Māris Ķirsons, klausoties koncertu, esot 

nodomājis: „Cik viņiem laba angļu valodas izruna!” – 

pēc tam atcerējies, ka koristiem bijusi tikpat laba lat-

viskā izruna un aizmirsis, ka viņi no Amerikas. 

Kārlis brokastīs nostājies pie augļu šķīvja un domājis: 

„Kāpēc gan arbūzos sabāztas rozīnes?” 

Valdis aiz lielā pārdzīvojuma, ka dzied Liepājā, kas 

nav  tālu no viņa dzimtajiem Kalētiem, satraukumā pazi-

ņoja, ka dzimis tepat netālu 1904. gadā! (Laikrakstā 

„Kurzemes vārds” par viņu bija veselas divas rindko-

pas!) 

Silvija Millere 

 

Vīru koris pateicas turnejas 

atbalstītājiem 
 

 Organizācijas:  
Amerikas latviešu apvienība  

Amerikas Novusa asociācija  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrība  

Dienvidkalifornijas DV apvienība 

Grandrapidu DV apvienība 

Jullas fonds  

Pasaules brīvo latviešu apvienība  

Viskonsīnas DV apvienība  

Vašingtonas latviešu biedrība 
  

Individuālie atbalstītāji:  
Juris Buľķis  

Ilmārs Dambergs  

Maira un Elita Diţgalves  

Lisa Edmondsone  

Dzintra un Jānis Janavi  

Ivars Janieks  

Tamāra Kalniľa 

Dzintra Lejniece 

Liene Linde  

Asja un Andris Ritmaľi  

Tamāra & Edvīns Rūši  

Inta Sama  

Mārtiľš Saulespurēns  Eriks Jerumanis lepns par koncertu plakātu 

Valdies Ķeris pie „stūŗa mājas” Rīgā  
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Losandţelosas latviešu tautasdeju kopas „Pērkonī-

tis” deviľi dejotāji  piedalījās XIV dziesmu svētkos 

Kanadā, Hamiltonā, kuŗi notika  no 3. līdz 6. jūlijam. 

 Deju kopa „Pērkonītis” pārstāvēja Dienvidka-

liforniju, un mūsu dejotāji  ar vieglu soli dejojot un 

krāšľajiem tautastērpiem piesaistīja skatienus.   

TDK „Pērkonītis” sirsnīgi pateicas Dienvidkalifor-

nijas latviešu biedrībai par financiālo atbalstu       

600 dolaru apmērā. Šis ziedojums mums palīdzēja 

segt daţādas izdevumus, kas bija nepieciešami 

tautastērpu un deju rekvizītu iegādei. Ikviens 

atbalsts tiek augstu novērtēts, esam no sirds pateicīgi 

visiem, kuŗi dejotājiem ziedoja jostas, tautastērpus, 

saktas, pastalas, valnīšus un svārku audumu.  

Vēlreiz visiem liels paldies un aicinām jau tagad 

sākt gatavoties Rietumkrasta XVI Dziesmu svētkiem 

Sanhosē pilsētā 2015. gada vasaras beigas!  

Pirmais mēģinājums, kuŗā sāksim mācīties svētku  

jauno repertuāru, būs  svētdien,  21. septembrī, 

pulksten 11.00 Losandţelosas latviešu namā. Aicinām 

jaunus dejotājus!  

Visu dejotāju vārdā atkārtoti vēlamies pateikties 

atbalstītājiem, kā arī enerģiskajiem svētku rīkotā-

jiem Kanadā! 

TDK „Pērkonītis” vadītājas  

Dziesma Tetere un Ilze Nagaine 

Tautasdeju kopa „Pērkonītis” gatavojas  

Rietumkrasta XVI Dziesmu svētkiem Sanhosē! 



 9 

Francijā tiek būvēti un oktōbrī plānots nogādāt uz 

Krieviju pirmo no diviem Mistral klases kaŗaku-

ģiem. Tie var pārvadāt hēlikopterus, kuteŗus, bruņu-

mašīnas, tankus, kaŗavīrus. Uz Mistral ir slimnīca, 

kuģis var darboties kā kontroles centrs, tas bruņots 

ar pretgaisa ieročiem un ātršāvēju artilēriju. Francijā 

mācās simtiem kuģu apkalpes krievu jūrnieku. Krie-

vijā ar franču techniķu palīdzību paredzēts uzbūvēt 

vēl divus kaŗakuģus Mistral. 

Mistral klases desantkuģus uzskata par reģionā-

liem kuģiem, tie piemēroti reģionālai darbībai. Vai 

tos dislocēs Baltijas jūrā, lai apdraudētu Latviju, 

Lietuvu un Igauniju? Krievijas prezidents Vladimirs 

Putins izteicies, ka krieviem būšot tiesības tos lietot, 

kur un kad vajadzīgs. Austrumeiropas valstīs, to-

starp Polijā un Ukrainā, rodas baţas par šo franču 

darījumu ar krieviem. Šī ir pirmā reize, kad kāda 

NATO dalībvalsts piegādā svarīgas militāras ierīces 

Krievijai. Grupa ASV kongresa deputātu maijā pie-

prasīja frančiem līgumu anullēt un Mistral kuģus 

pārdot vai iznomāt NATO. Franči taisnojas, ka  

anullējot līgumu, kuģu būvniecības industrijā tūk-

stošiem cilvēku zaudētu darbu, un krievi līguma 

anullēšanas gadījumā piedraudējuši ar financiāliem 

sodiem.  

  Amerikas baltiešu brīvības līgas (Baltic Ameri-

can Freadom Legue, BAFL)  valde aicina visus, ku-

ŗiem rūp Baltijas valstu drošība un brīvība, protestēt 

pret četru Mistral kaŗakuģu nogādāšanu Krievijā. 

Svarīgi zvanīt ASV prezidentam, sazināties ar 

ASV Kongresa  Tautas pārstāvju  palātas un senāta 

deputātiem, kā arī zemāk minētajām amatpersonām, 

lūdzot protestēt pret Mistral desantkuģu (Mistral-

class amphibious assault warship) pārdošanu krie-

viem. Sīkāka informācija, norādījumi, paraugvēstule 

atrodama BAFL vietnē tīmeklī: www.BAFL.com  

sadaļā CALL TO ACTION. Ieteicams zvanīt vai 

sūlīt tālrakstu (fax). Pa parasto pastu sūtītās vēstules 

ceļo ilgāk.  

President Barack Obama – phone 202-456-1414 

Congressional Switchboard – 202-224-3121 

Congresspersons on Internet: 

www.Thomas.LibraryofCongress 
Secretary of State John Kerry – 202-647-5291 

National Security Advisor Susan Rice – 202-456-

9491, fax: 202-456-9150 

Chairman Senate Foreign Relation Committee:  

Robert Menendez (D–NJ) – 202-224-4744, fax: 202

-228-2197 

Ranking Member Senate Foreign Relations 

Committee: Bob Corker (R–TN) – 202-224-4944, 

fax: 202-228-0566 

Chairman House Foreign Relations Committee: 

Ed Royce (R–CA) – 202-225-4111, fax: 202-226-

0335 

Ranking Member Foreign Affairs Committee: 

Elliot Engel (D–NY) – 202-225-2464, fax: 202-225-

5531. 

BAFL direktors Teodors Lilienšteins  

Nepieciešams protestēt pret franču desantkuģu pārdošanu Krievijai 

Arvien vairāk satrauc krievu agresīvā rīcība Uk-

rainā, anektējot Krimas pussalu un veicinot separā-

tistu kaŗadarbību valsts austrumdaļā. ALAs kongre-

sā Filadelfijā delegāti pieņēma vairākas rezolūcijas, 

atbalstot Ukrainu.  

Apvienotās baltiešu komitejas (ABK) pārstāvji ir 

centušies palīdzēt ukraiņiem un gādāt par Baltijas 

valstu drošību, aicinot draugus un atbalstītājus 

Baltic Caucus nodrošināt pastāvīgu NATO militāro 

spēku klātieni Baltijās valstīs. ALAs valde aicina 

organizāciju vadītājus doties uz ASV Kongresa tau-

tas pārstāvju nama un senāta  deputātu birojiem, lū-

dzot  Latvijas valsts drošības labad atbalstīt pastā-

vīgu NATO spēku izvietošanu Baltijas valstīs. 

Svarīga ir ikviena vizīte, vēstule un tālruņa zvans, 

jo tādējādi iespējams ietekmēt ASV Kongresa depu-

tātu viedokli un rīcību. Ārzemju latvieši daudz pa-

līdzēja, lai Latvija kļūtu par Eiropas Savienības un 

NATO dalībvalsti.  Ir laiks stiprināt Baltijas valstu 

drošību un pastāvēšanu nākotnē, jo krievu agresīvie 

plāni var būt tālejoši. Neļausim Krievijas preziden-

tam  un varas elitei piepildīt viņu agresīvos plānus! 

Runāsim ar ASV polītikas veidotājiem un lūgsim vi-

ņu atbalstu! Stāstīsim saviem amerikāņu paziņām un 

kaimiņiem  par Baltijas valstu drošības apdraudētī-

bu. Aicināsim ASV polītiķus atbalstīt pastāvīgu 

militāro vienību izvietošanu Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā, Polijā! 

  

Amerikas latviešu apvienības valdes aicinājums 
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No šīs dzīves šķīries mūsu Rīgas Franču liceja (XIII izlaiduma) skolasbiedrs,   

leģionārs un mūsu jaunības draudzenes sirdsmīļais  

GUNĀRS   PEKA 

dzimis 1924. gada  29.  martā  Rīgā,  

miris 2014. gada 12. jūnijā  Banning, Kalifornijā 

 

Piemin Ērika un  Mirdza 

Ziedojumi Rūdolfa Hofmaľa 

piemiľai   
Ilga Jankovska, Dace un Jānis Taubes, Asja 

un Andris Ritmaņi, Jānis Janavs, Tālivaldis 

Paegle, Kārlis Millers, Jānis un Viola Lāči, 

Pārsla Blāķe, Nonita Priedīte, Velta Purmale  

(Kopā $660) 

Rīgas latviešu biedrības latviešu valodas attīstības 

kopas pēdējā sanāksme pirms vasaras brīvlaika notika  

2. jūnijā pulksten sešos RLB nama 301 telpā. Sanāksmes 

temats bija „Mūsu valodas spēkildze un tās vērtību sargi 

mūsu atmiņās un piemiņā”, referenti  – tulkotājs, kom-

ponists, mācītājs un izdevējs Ingmars Zemzaris, ārsts 

Jānis Liepiņš un filologs Pēteris Kļaviņš.  

Sanāksmē pieminēja  un godināja nesen mirušos pro-

fesora Jāņa Endzelīna skolniekus – Rasmu Grīsli un 

Rūdolfu Hofmani. 
 

Rasma Grīsle dzimusi 1922. gada 19. janvārī Trikā-

tas pagastā, mirusi 2013. gada 23. maijā Rīgā.   

Filoloģijas doktores R. Grīsles grāmatas –  „Spēkil-

dze I” (2005), „Spēkildze II” (2007), „Heterotonu vārd-

nīca un heterotonijas pētījumi” (2008), „Jāņa Endzelīna 

latviešu valodas propaideutikas lekciju kurss” (2010), kā 

arī vietnē «Eraksti.lv» elektroniski bez maksas izlasāmā 

1958. gada disertācija „XVII gadsimta gramatikas kâ 

latviešu valodas vēstures avots” – noder ne tikai 

valodniekiem, bet visiem, kuŗi ir interese par latviešu 

valodniecību.  

R. Grīsle bijusi referente baltistu konferencēs Rīgā un 

Viļņā, pēc neatkarības atjaunošanas arī ASV un Kanadā. 

No 1958. līdz 1967. gadam strādājusi LZA Valodas un 

literātūras institūtā – līdz brīdim, kad šai iestādei šķita 

absolūti peļama Grīsles prasība arī Endzelīna darbu 

jaunizdevumos komentāru daļas iespiest klasiskajā lat-

viešu pareizrakstībā, ne „padom-

ju uzlabotajā” (no tās izmests ŗ, 

ch, ō, un tā ir vājinājusi morfo-

loģiju un svešvārdu atveides 

sistēmu, tomēr Latvijā ieraduma 

pēc tā dominē joprojām). Rasma 

Grīsle strādājusi arī par docētāju 

Latvijas Valsts Universitātē, 

Rīgas politechniskajā institūtā, 

Rīgas Medicīnas institūtā.  
 

Rūdolfs Hofmanis  dzimis 

1921. gada 13. janvārī Rīgā,  

miris 2014. gada 10. maijā Losandţelosā, bija aktīvs 

vairākās Dienvidkalifornijas latviešu organizācijās.Viņš 

gādāja, ka tika iespiesti un izplatīti vērtīgi manuskripti, 

piemēram, „Profesora J. Endzelīna atbildes” (Rīgas 

Latviešu biedrības valodniecības nodaļas sēţu protokoli, 

1933–1942),  izd. «Ramave», ASV, 2001. Vietnē 

«Eraksti.lv»  šo grāmatu ikviens var lasīt bez maksas.  

DK Latviešu biedrības valde iecerējusi rīkot Rūdol-

fam Hofmanim veltītu piemiņas vakaru kādā svētdienā 

rudenī pēc dievkalpojuma.  

Ir ierosinājums ziedojumus viņa piemiņai ieguldīt 

fondā, lai palīdzētu financēt plānoto  valodnieku Jāņa 

Endzelīna un Kārļa Mīlenbacha pieminekļa celtniecību 

iepretim Latvijas Universitātei. 

Rīgas latviešu biedrības valodas attīstības kopas sanāksmē pieminēja 

Rūdolfu Hofmani 

Ziedojumi DK Latviešu biedrībai 
Omula Pence – $10; Līga un Normunds 

Sviksi – $10; Elīza Gaida Rimša – $25;            

Ilze Nagaine – $25; Vija Turjāne – $25; Ivars 

Mičulis – $175; vīru koris – $200; Tamāra 

Kalniņa – $50; Maija Reznika – $75; Diču 

ģimene – $60; Aivars Ozoliņš – $100; Iveta 

Karge – $25; Kristīne Upesleja – $25. 
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Dziedi un mācies latviešu valodu!   
Komponista Ēvalda Siliľa 

dziesmu grāmatu bērniem var 

iegādāties Rūjienas izstāţu zālē 

Upes ielā 7, tālr: l 26381413, 

rakstot vai zvanot Līgai Siliľai,  

e-pasts: kadence@inbox.lv 

tālr.: 37126381413,  vai pār-

skaitot naudu uz biedrības 

„Rūvenietis” (Rūjiena, 

Valdemāra ielā  5-1 LV 4240) 

kontu: Reģistrācijas apliecība  

B 012878 

Reģ. Nr. 400081608120 

Konts Swedbank AS 

LV21HABA0551028615997 

Līga Siliľa lūdz precīzi uzrakstīt adresi, kur 

grāmatu nosūtīt.  

Dienvidkalifornijā mācīsies 

studenti no Latvijas 
ASV vēstnieks Latvijā Marks Pekala  15. jūlijā 

Rīgā rīkoja pieľemšanu un apsveica jaunos  

Fulbraita, Hamfrija, Baltijas-Amerikas brīvības 

fonda un citu stipendiju saľēmējus.   

Viena no Fulbraita stipendiju saľēmējām ir 

dejotāja Gunta Liepiľa, viľa Kalifornijas univer-

sitātē Irvainā maģistrantūrā studēs tēlotājmākslu. 

Baltijas-Amerikas brīvības fonda stipendiju 

saľēmušais Rolands Ţīgurs studēs  jurisprudenci 

Dienvidkalifornijas universitātē. 

Apsveicam jaunos studentus un gaidīsim viľus 

Losandţelosas latviešu namā. 

Latviešu skola Sandiego 
Sandiego apkaimē vairākas latviešu māmiņas nolē-

mušas dibināt mazu latviešu skoliņu, lai bērniem mācītu 

latviešu valodu, kultūru un tradicijas. Sandiego latviešu 

skolā nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem jauktā 

vecumgrupā notiks kopā ar vecākiem. Pagaidām nodar-

bībām pieteikti pieci  bērni, kuŗiem ir viens līdz trīs gadi. 

Cerams, ka viņiem pievienosies vēl citi. Sāksim ar 

pirmsskolas grupiņu, un ar laiku varbūt izdosies noorga-

nizēt nodarbības arī vecākiem bērniem. Dziedāsim 

dziesmiņas, dejosim, rotaļāsimies, lasīsim pasakas un 

stāstus, zīmēsim, līmēsim, krāsosim, kopā rotaļāsimies – 

un to visu darīsim latviešu valodā. Vecākiem šī būs 

iespēja dalīties bilingvālās audzināšanas pieredzē un 

patērzēt pie kafijas tases. Nodarbības katru otro nedēļu 

draudzīgā gaisotnē notiks vecāku mājās daţādās vietās, 

lai būtu iespējams atbraukt pēc iespējas vairāk ģimenēm.  

Rudens pirmā nodarbība notiks  otrdien, 2. septembrī 

no plkst. 10.00 līdz  12.00 Sandras Gotlaufas mājās San 

Marcos (North San Diego County). Varbūt arī ģimenēm 

no Orange County radīsies interese pievienoties.  

Informāciju var iegūt, zvanot Sandrai, tālr.: 760-460-

1856 vai rakstot, e-pasts: gotlaufa@gmail.com   

Piebilde: lai gan šīs būs nodarbības pirmsskolas ve-

cuma bērniem, mīļi gaidīti arī vecāki brāļi un māsas. 

Mūsu galvenais mērķis ir radīt vidi, kuŗā bērni var 

dzirdēt un lietot latviešu valodu!   

Pastāstīšu nedaudz par sevi: man ir 32 gadi, Amerikā 

dzīvoju desmit gadu. Šajā laikā strādāju un vienlaikus 

aktīvi izmantoju lielisko iespēju izglītoties – bakalaura 

gradu ieguvu California State University (2007, summa 

cum laude), un jurista izgītību California Western 

School of Law (2012, summa cum laude). Esmu Kalifor-

nijā licencēta advokāte. Esmu precējusies, mans dzīves-

biedrs Leo Orozko (Orozco) dzimis Gvadalaharā, Mek-

sikā. Mums ir pustoru gadu veca meitiņa Annabella. 

Ziemsvētkos visi trīs pirmo reizi kopā ciemojāmies 

Latvijā pie manas ģimenes Madonas novadā.  

Man ir ļoti svarīgi saglabāt latviešu valodu un kul-

tūru, tāpēc ar meitu runāju tikai latviešu valodā, kā arī 

cenšos veidot ciešākas saiknes ar vietējiem Amerikas 

latviešiem.  

Sandra Gotlaufa-Orozko  

Losandţelosas latviešu skolu 

atbalstīs Latvijas izglītības un 

zinātnes ministrija  
Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija no 

budţeta programmas „Valsts valodas polītika un 

pārvalde” piešķirs financiālu atbalstu astoľām 

latviešu skolām ASV – Bostonas, Mineapoles, Sietlas, 

Losandţelosas, Ľudţersijas un Bronksas latviešu 

skolas, Gaŗezera vasaras vidusskola un bērnudārzs 

„Stariņš”, sākot 2014./2015.  mācību gadu, saņems 

500-2600 dolaru atbalstu. 

 

mailto:kadence@inbox.lv
mailto:gotlaufa@gmail.com
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Ārlietu ministrija no 6. līdz 8. jūlijam Rīgā rīkoja sep-

tīto Latvijas Republikas goda konsulu sanāksmi, kuŗā 

piedalījās vairāk nekā 100 Latvijas goda konsulu no 50 

valstīm. Latviju 2014. gadā pārstāv 168 goda konsuli.  

Uz sanāksmi ieradās arī Latvijas goda konsuls 

Dienvidkalifornijā Juris Buņkis. 

Goda konsulu sanāksmē pārrunātas ārpolītikas aktuā-

litātes, tostarp gaidāmās priōritātes Latvijas prezidentū-

ras Eiropas Savienības (ES) padomē 2015. gada pirmajā 

pusgadā, Latvijas ekonomiskais stāvoklis pēc jaunas 

valūtas ieviešanas, jaunumi tūrismā, Rīgas, 2014. gada 

Eiropas kultūras galvaspilsētas, kultūras programmas, kā 

arī konsulu darbs.  

Goda konsuliem uzrunu teica ministru prezidente 

Laimdota Straujuma un ārlietu ministrs Edgars Rinkē-

vičs. Darba sesiju atklāja Ārlietu ministrijas valsts sek-

retārs Andrejs Pildegovičs. Goda konsulus uz pieņem-

šanu aicināja Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš. 

Konsuli tikās ar ekonomikas ministru Vjačeslavu 

Dombrovski, Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rim-

šēviču, Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretāriāta 

direktori Ingu Skujiņu, Latvijas Institūta direktori Kari-

nu Pētersoni, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoru 

Andri Vilku, Rīgas domes priekšsēdi Nilu Ušakovu un 

Centrālās vēlēšanu komitejas priekšsēdi Arni Cimdaru. 

Goda konsuli devās uz Rēzekni, tikās  ar Rēzeknes 

pilsētas galvu Aleksandru Bartaševiču, apmeklēja akciju 

sabiedrības „Latvijas Finieris” rūpnīcu „VEREMS”, 

Austrumlatvijas pakalpojumu centru „Zeimuļs” un 

Latgales vēstniecību „Gors”, lai iepazītos ar Latgales 

apgabala tūrisma un kultūras piedāvājumu. 

Konsulu sanākmē daudz spriests par uzņēmējdarbības 

veicināšanas iespējām Latvijā. Ārlietu ministrs Edgars 

Rinkēvičs aicinājis Latvijas goda konsulus un diplo-

mātus atbalstīt Latvijas Universitātes (LU) Biznesa ideju 

fondu, kuŗa izveides idejas autors un mecenāts ir Lat-

vijas goda konsuls ASV, Pensilvānijā, Latvijas Univer-

sitātes goda biedrs Dţons Medveckis. Mecenāti ir arī 

Latvijas goda konsuls Mičiganā Andris Lācis un Lat-

vijas goda konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs,  vairāki 

Latvijas uzņēmumi un privātpersonas.  

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis 

tikās ar vairākiem uzņēmumu pārstāvjiem, ar kuŗiem 

iepzinās, kad rīkoja Dienvidkalifornijas uzņēmēju vizīti 

Latvijā. Vairāki no viņiem kļuvuši par labiem draugiem. 

Goda konsulam Jurim Buņķim un viņa dzīvesbiedrei  

Tīnai Buņķei radās iespēja apskatīt ne tikai Rīgu,  pa-

braukāties ar laivu pa kanāļiem un ezeriem, noklausīties 

koncertus, bet, braucot ar  motociklu, apceļot arī Kur-

zemi, tikties ar radiniekiem. 

Pirms vizītes Rīgā Juris un Tīna Bunķi  ar draugiem 

vairākas dienas pavadīja Helsinkos un pēc goda konsulu 

sanāksmes devās uz Norvēģiju, kur dzīvo  daudzi Tīnas 

Buņķes radi. 

Latvijas goda konsulu sanāksme Rīgā 

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziľš, Latvijas 

goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buľķis,  

Tīna Buľke 

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā  

Juris Buľķis ar dzīvesbiedri Tīnu Buľķi  

Doma laukumā Rīgā 
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Tuvojas 12. Saeimas vēlēšanas 
12. Saeimas vēlēšanām pieteikti 13 partiju kandidātu 

saraksti, tikpat, cik  iepriekšējām vēlēšanām.  

Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) 8. augustā tika 

izlozēti Saeimas vēlēšanu sarakstu kārtas numuri: 

1. „Latvijas attīstībai” 

2. „SUVERENITĀTE” 

3. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un 

dusmām” 

4. Partija „VIENOTĪBA” 

5. „POLĪTISKĀ PARTIJA IZAUGSME” 

6. Partija „Vienoti Latvijai” 

7. Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”–

„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK 

8. Latvijas Reģionu Apvienība 

9. Jaunā konservātīvā partija 

10. „Latvijas Krievu savienība” 

11. „Saskaņa”  sociāldemokratiskā partija 

12. Zaļo un Zemnieku savienība 

13. No sirds Latvijai 

 

Uz 12. Saeimas deputātu vietām pretendē 1156 kan-

didāti, 776 jeb 67,1%  vīriešu,  380 jeb 32,9% sieviešu. 

Deputātu kandidāti lielākoties ir  41-50 gadu veci (304 

jeb 26,3%),  27 jeb 2,3% kandidātu  ir 71-80 gadu veci. 

Visjaunākajam kandidātam ir 21 gads, visvecākajam – 

80 gadu. Kandidātu caurmēra vecums ir 45 gadi. 

Augstākā izglītība ir 957 jeb 82,8% kandidātu,  vidējā 

izglītība  –  199 jeb 17,2% kandidātu.  455 jeb 39,4% 

kandidātiem dzīvesvieta ir Rīga. Vēlēšanās plāno kan-

didēt 1027 jeb 88,8% strādātāju un 25 jeb 2,2% bez-

darbnieku. 

Uz 11. Saeimu kandidēja 761 vīrietis un 331 sieviete, 

uz 12. Saeimu  – 776 vīrieši un 380 sievietes.  

Pieaudzis kandidātu skaits, kam ir augstākā izglītība. 

Uz 11. Saeimu kandidēja 917 deputāti ar augstāko izglī-

tību,  uz 12. Saeimu –  957 (82,8%). 

Pieaudzis arī kandidātu skaits, kam ir tikai vidējā iz-

glītība. Uz 11. Saeimu kandidēja 172 kandidāti ar vidējo 

izglītību, uz 12. Saeimu – 199 (17,2%). 
 

Dienvikalifornijas latviešu biedrības valde nevienu 

partiju īpaši neizceļ un neatbalsta, katram pašam jāizvē-

las, par kuŗu sarakstu balsot.   

Nākamā biļetena numurā  būs iespēja izlasīt lietpra-

tēja viedokli  par partijām un kandidātiem.  
 

Losandţelosas latviešu namā 4. oktōbrī darbosies 

1084. vēlēšanu iecirknis, tajā strādās Sandra Gulbe-

Puķēna, Dziesma Tetere, Ivars Mičulis, Valdis Ķeris. 

Vāks „Baltijas ceļa” atmiľu stāstus 
Pirms 25 gadiem, 1989. gada 23. augustā, pulksten 

septiņos vakarā apmēram divi miljoni cilvēku Latvijā, 

Lietuvā un Igaunijā apliecināja lielu vienotību  – viņi 

nostājās uz ceļa un sadevās rokās, izveidojot gandrīz 600 

kilometru gaŗu ķēdi – „Baltijas ceļu”, kas savienoja  

Viļņu, Rīgu un Tallinu. Mērķis bija pievērst starptau-

tiskās sabiedrības uzmanību Baltijas valstu neatkarības 

centieniem un atgādināt  par PSRS un nacistiskās Vā-

cijas 1939. gada 23. augusta Molotova-Ribentropa 

paktu, sadalot ietekmes zōnas Austrumeiropā.  

Baltijas ceļš, Balti kett, Baltijos kelias sākās Viļņas 

centrā pie Ģedimina torņa, pa A2 ceļu turpinājās uz 

Panevēţu, pa Via Baltica ceļu uz Bausku, cauri Iecavai 

un Ķekavai uz Rīgu, pa Ziepniekkalna un Mūkusalas 

ielu, pāri Akmens tiltam pa Kaļķu un Brīvības ielu. No 

Rīgas cilvēku ķēde stiepās pa Pleskavas šoseju uz Sigul-

du, uz Cēsīm, caur Lodi uz Valmieru, no turienes līdz 

Rūjienai, Ķoņiem un Igaunijas robeţai. Igaunijā Baltijas 

ceļš sniedzās līdz Tallinai. No hēlikopteriem filmētie un 

fotografētie kadri liecina, ka cilvēku ķēde tiešām bija 

nepārtraukta.  

Baltijas ceļu organizēja Baltijas valstu nacionālās ne-

atkarības kustības – Tautas fronte Latvijā, Sajūdis Lie-

tuvā un Rahvarinne Igaunijā. Ierosinātājs bijis Igaunijas 

kustības vadītājs Edgars Savisārs. Ideja par Baltijas ceļu 

tapspriesta Baltijas republiku tautas kustību sanāksmē 

Pērnavā 1989. gada jūlijā, vienošanās par tās organizēša-

nu parakstīta Baltijas Padomes sanāksmē augusta sāku-

mā Cēsīs. Baltijas ceļš guva lielu starptautisku ievērību 

un pasaulē kļuva par simbolu Latvijas, Lietuvas un 

Igaunijas vienotībai un centieniem izveidot brīvas, de-

mokratiskas valstis.  

Baltijas valstu sagatavotā nominācija „Baltijas ceļš” 

2009. gadā tika iekļauta UNESCO programmā „Pasaules 

atmiņa”. Šī UNESCO programma dibināta 1992. gadā, 

tajā ir aptuveni 300 unikālu dokumentārā mantojuma 

liecību no visas pasaules, tostarp Hamburgas jeb Bertol-

da Bībele no Dānijas, liecības par Berlīnes mūŗa celšanu 

un nojaukšanu, Ļeva Tolstoja bibliotēka, Stokholmas 

pilsētas plānošanas komitejas archīvi, filozofa Ţana Ţa-

ka Ruso kollekcija u. c. UNESCO programmas „Pasau-

les atmiņa” starptautiskajā reģistrā 2001. gadā iekļauts 

arī Dainu skapis. UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 

sadarbībā ar Valsts kanceleju, Latvijas Nacionālo biblio-

tēku,  skolām, bibliotēkām un citiem  partneŗiem Latvijā, 

Lietuvā un Igaunijā sākusi projektu „Baltijas ceļa stāsti”. 

Līdz gada beigām ikviens – gan tie, kuŗi stāvējuši Balti-

jas ceļā, gan arī tie, kas tajā nav piedalījušies, bet glabā 

kādas atmiņas par to laiku – var pastāstīt savu Baltijas 

ceļa stāstu, publicējot vietnē www.thebalticway.eu 

http://www.thebalticway.eu
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde aicina  
 

27. septembrī plkst. 7.00  

uz sportam veltītu sarīkojumu 

 
 Par savām sporta gaitām apsolījuši  

 pastāstīt  vecvieglatlēti – 

 Juris Tērauds,  

 Guntis Linde,  

 Jānis Doniľš  

 kā arī jaunākās paaudzes sportiste – 

 airētāja un trenere Ligita  Kaviere  

 

 Izrādīs filmu „Sapľu komanda 1935”   

 

     Ieeja par $15 ziedojumu; būs uzkodas 

 
 Pirms diviem gadiem tapusī Aigara 

 Graubas un Andreja Ēķa aktieŗfilma 

 „Sapņu komanda 1935” ir vislabākais 

 apliecinājums, ka ar neatlaidību un 

 smagu darbu par spīti visiem šķēršļiem 

 sapnis ir sasniedzams.  

„Sapņu komanda 1935” ir stāsts par 

Latvijas basketbolu aizritējušā gadsimta        

30. gados, kad Šveicē notika pirmās Eiropas 

meistarsacīkstes basketbolā.  Latvijas 

basketbola savienība 1934. gada rudenī no 

Starptautiskās basketbola savienības saľēma 

uzaicinājuma vēstuli piedalīties 1. Eiropas 

meistarsacīkstēs basketbolā.  

Latvijas  vienību sagatavot šīm sacensībām  

uzľēmās Valdemārs Baumanis (dzimis 1905. g. 

Liepājā, miris 1992. g. Čikāgā). Viľš izdarīja 

gandrīz neiespējamo – Latvijas valstsvienībā 

apvienoja šķietami nesamierināmosdaţādu 

sporta biedrību vienību spēlētājus, pieaicināja 

talkā vieglatlētikas treneri un pirms spēlēm 

pamatīgi izpētīja pretinieku taktiku.  

Radās financiālas grūtības, jo valdība 

atvēlēja tikai daļu no nepieciešamās naudas. 

Valdemārs Baumanis tomēr panāca, ko vēlējās 

– līdz tam pasaules basketbolā maz pazīstamās 

Latvijas vienība uzvarēja!  

Valdemāru Baumani filmā atveido Latvijas 

Nacionālā teātŗa aktieris Jānis Āmanis.  

Filmu kinoteātŗos noskatījušies vairāk nekā 

150 000 skatītāju.  

„Sapņu komanda 1935” izrādīta vairāk 

nekā desmit filmu festivālos Eiropā, Āzijā un 

Amerikā. Starptautiskajā filmu festivālā 

Indianapolē  2013. gadā tā atzīta par labāko 

ārzemju filmu un Brekenridžas (Breckenridge) 

filmu festivālā Kolorado 2013. gada septembrī 

ieguva labākās drāmas balvu.  

Filmu ieteicams noskatīties jauniešiem, īpaši 

tiem, kuŗi paši nodarbojas ar kādu sporta 

veidu  un saprot, ko nozīmē cīľa par uzvaru.  
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No 15. līdz 25. jūnijam notika 17. latviešu salidojums 

Trinidadā un Tobago.  Kopš  pirmā salidojuma 1974. ga-

dā pagājuši 40 gadi. Astoņus  salidojumus  vadīja vēstur-

nieks Edgars Andersons (1920-1989),  pēc viņa traģiskās 

nāves salidojumu vadību uzņēmās Guntars Gedulis. 

17. latviešu  salidojuma atklāšanas vakarā Trinidadas 

galvaspilsētā Portofspeinas (Port of Spain) viesnīcā 

Cascadia pieminējām un godinājām profesoru Edgaru 

Andersonu, svinot arī viņa dzimumdienu, kas bija nāka-

mā dienā.  G. Gedulis parādīja E. Andersona vadīto sali-

dojumu fotografijas, tēlnieka Jāņa Mintika Kurzemnieku 

pieminekļa celtniecības un atklāšanas ainas. Diemţēl 

tēlnieks š. g. 4. februārī 69 gadu vecumā miris Santafe, 

Ņumeksikā (Santa Fe, New Mexico).  

Salidojuma dalībniekus 19. jūnijā pieņēma Trinidadas 

un Tobago prezidents Antonijs Karmons (Anthony 

Thomas Aquinas Carmona) savās darba telpās, ar katru 

sasveicinājās un ar lielu interesi uzklausīja G. Geduļa 

stāstījumu par kurzemnieku ierašanos Tobago 1654. 

gadā, viņu likteņgaitām un apskatīja mākslinieka Gunša 

Švītiņa  no Rīgas atvesto stendu, ko izgatavoja vairāki 

speciālisti, izmantojot Latvijas valsts archīva materiālus 

par Tobago. Paredzētā pusstundas tikšanās ieilga līdz 

pusotrai stundai. Prezidents pat uzaicināja salidojuma 

dalībniekus ierasties vēlreiz pēcpusdienā, kad viņam bija 

paredzēts tikties ar skautiem. Taču tieši tajā laikā mums 

bija jādodas uz Svētā Jāzepa klosteri (St. Joseph’s 

Convent), lai noklausītos  skolas meiteņu koŗa priekš-

Latvieši vēl aizvien sapľo par Tobago, un salinieki  

tālos viesus laipni sagaida  

Pie 1978. gadā uzceltā tēlnieka Jāľa Mintika Kurzemnieku pieminekļa Tobago; no kreisās:  

Raits Averāts (Rīga, Latvija), Pēteris Vīgants (Štutgarte, Vācija), Inta Vīgante (Štutgarte, Vācija), Aija 

Blūmfelde (Ľujorka, ASV), Harijs Jancis (Konektikuta, ASV), Maruta Jance (Konektikuta, ASV), 

Melnakmenes anglikāľu baznīcas archidiakons Filips Aiziks, Brigita Klausa (Ľujorka, ASV), Skaidrīte 

Soboleva (Ziemeļkalifornija, ASV), Igors Sobolevs (Ziemeļkalifornija, ASV), Indra Kore (Talsi, Latvija), 

Guntars Gedulis (Karakasa, Venecuela), Vija Tamuţa-Rubāne (Ľujorka, ASV), Guntis Švītiľš (Jelgava, 

Latvija), Inese Kuplā (Londona, Anglija), Diāna Krasovska (Gaŗkalne, Latvija) 
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nesumu. Gatavojoties Pasaules koŗu olimpiadai Rīgā, 

koŗa diriģente Mišelle Vārlija (Michelle Varley) meite-

nēm iemācījusi vienpadsmit latviešu dziesmu.  

Pēc trim Portofspeinā pavadītām spraigām dienām  

braucām uz lidlauku, iesēdāmies mazā lidmašīnā un pēc 

pusstundas bijām Tobago, kur apmetāmies Bruņurupuču 

līča viesnīcā (Turtle Beach Hotel) pie Lielā Kurzemes 

līča (Great Courland Bay).  

Guntars Gedulis bija rūpīgi izplānojis ekskursijas pa 

salu – vispirms devāmies apskatīt Kurzemnieku pie-

minekli, pēc tam seno kurzemnieku apmetņu vietas.  

Salai apbraucām apkārt pa zemes ceļu, un Kurzemes 

piekrasti apskatījām arī no Karību jūras, braucot laivā. 

Vajadzētu meklēt kapteini, kam pieder pamatīgāks kuģī-

tis, lai redzētu Tobago no otra krasta, ko apskalo Atlan-

tijas ōkeans, jo tajā bangojas augsti viļņi. 

Trinidadā un Tobago ir apmēram 470 putnu sugu, un 

putnu vērošana ir viena no salinieku un tūristu visvairāk 

iecienītām izklaidēm. Arī mēs vairākkārt devāmies skat-

īties putnus. Trinidadā, Karoni putnu rezervātā (Caroni 

Bird Sanctuary) vakaros uz naktsguļu nolaiţas sarkanie 

ibisi, radot iespaidu, ka krūmos uzplaukuši neskaitāmi 

sārti ziedi.  Uzvelkot Guntara Geduļa izdalītos sarkanos 

krekliņus ar uzrakstu I’m a Courlander, mēs paši līdzi-

nājāmies ibisiem.  Sarkanais ibiss un kokriko ir Trini-

dadas un Tobago nacionālie putni. Daudzus kokriko re-

dzējām Graftona putnu rezervātā (Grafton Bird and 

Wildlife Sanctuary) Tobago, kur katru dienu noteiktos 

laikos notiek putnu barošana.  Eisas Raitas dabas centrā  

(Asa Wright Nature Centre)  Trinidadā gribējās ilgāk 

pasēdēt uz verandas un jūsmot par veiklajiem daţād-

krāsu kolibri. 

Citudien staigājām pa lietus meţu, peldējāmies pie 

Ārgaila ūdenkrituma (Argyle Waterfall), apbrīnojām 

neparastos kokus, augus, puķes – hibiskus, bambusus, 

maizeskokus, kešjūkokus, kakaokokus, krāšņās poincia-

nas jeb liesmukokus, vēdekļpalmas, Ziemsvētku palmas 

un daudzus citus. 

Mums bija atvēlēts laiks Tobago galvaspilsētas Skar-

boras apskatei, suvenīru iegādei, atpūtai. Pēc vakariņām 

klausījāmies vietējo mūziķu, dziedātāju un bundzinieku 

koncertus.  Salidojuma dalībnieki dalījās atmiņu stāstos 

– par bēgļu nometnēm Vācijā, izceļošanu uz mītņu ze-

mēm, studijām augstskolās, tika spriests, kādas labas un 

ne visai labas īpašības latvieši laika ritējumā piesavinā-

jušies no cittautiešiem. Kādam ienāca prātā, ka gadīju-

mā, ja Trinidada un Tobago būtu kļuvusi neatkarīga ne-

vis 1962. gadā, bet gadus 15 agrāk, šajā valstī dzīvotu 

Portofspeinas Sv. Jāzepa klosteŗa skolas meiteľu koris gatavojās Pasaules koŗu olimpiadai Rīgā 
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daudzi latvieši un varbūt pat prezidents būtu latvietis?!   

Divus vakarus skatījāmies reţisora Armanda Zvirbuļa 

filmu „Riga. Banjul. Scarborough. Pa latviešu sapņu pē-

dām”, pirmo un otro daļu.  G. Gedulis tvartu ar šo filmu 

uzdāvināja TT prezidentam Antonijam Karmonam. Pre-

zidents nopriecājās arī par citām dāvanām un īpaši par 

„kūrlanderu” krekliņu. 

Svētdien, 22. jūnijā devāmies uz archidiakona Filipa 

Aizika (Philip Isaac) vadīto dievkalpojumu Melnakme-

nes (Black Rock) anglikāņu baznīcā un pēc dievkalpoju-

ma fotografējāmies pie Kurzemnieku pieminekļa. 

Līgovakarā Kūrlandes muiţas (Courland Estate) 

apkaimē meklējām jāņuzāles un, kaut lielāko daļu bija 

apēdušas govis, kazas un aitas, bez vainaga neviens 

nepalika. Līgojām turpat, kur, iespējams, kādreiz senie 

kurzemnieki – Karību jūras Kurzemes līcī, mielojoties ar 

Latvijas jāņusieru, dzeŗot vietējo alu, dziedot jāņudzies-

mas daţādās melōdijās un gaidot parādāmies bruņuru-

pučus, kuŗi  vasaras saulgrieţos izpeld no jūras un plūd-

males karstajās smiltīs dēj olas. Viņu dēļ nācās pārtraukt 

dziedāšanu un nodzēst ugunskuru, jo troksnis un spilgta 

gaisma bruņurupučus varētu traucēt.  

Ikvienam jāņabērnam bija iespēja nogaršot Hercoga 

Jēkaba vīnu.  Talsniece Indra Kore pirms došanās tālajā 

Pieľemšanā pie Trinidadas un Tobago prezidenta Antonija Karmona; septītais no labās Latvijas goda 

konsuls Trinidadā un Tobago Kirbijs Antonijs Hosangs (Kirby Anthony Hosang), salidojuma  rīkotājs 

Guntis Gedulis, TT prezidents Antonijs Karmons;  aizmugurē trešais no kreisās Trinidadas un Tobago trešā 

prezidenta Artura Napoleona Robinsona  (Arthur Napoleon Raymond Robinson, 1926-2014)  dēls, 

aeronautikas inţenieris Dāvids Robinsons  (David Robinson)  

ceļojumā aizbrauca uz Rendu, kur Kanadas latvietis 

Mārtiņš Vāgners savā vīna dārzā iestādījis gandrīz 3000  

no Reinas ielejām atvestu vīnogulāju. Viņš uzdāvināja 

pudeli smalkā dzēriena, sūtot sveicienus 17. salidojuma 

dalībniekiem. 

Pēdējo salidojuma dienu pavadījām pie Pirātu jeb 

Kuršu līča Šarlotvillā (Charlotteville). Brauciens ar auto-

busu bija ilgs, jo ceļš pa piekrastes kalniem un lejām vi-

jas līkumu līkumiem. No Šarlotvillas līdz Pirātu līcim 

var aiziet kājām, kāpjot kalnā, tad atkal lejā. Daţi izvē-

lējās braukt ar laivu, un tās galā lepni plīvoja Kurzemes 

hercogistes karogs – uz sarkanā fona labi izcēlās melnais 

krabis. 

Salidojuma pēdējās vakariņās Jūras zirdziņa viesnīcas 

(Seahorse Inn) restorānā mūs ar savu klātieni pagodināja 

Tobago asamblejas ģenerālsekretārs Orvils Londons 

(Orville London). 

Latviešu 17. salidojumā bija 16 dalībnieku no piecām 

valstīm – ASV, Latvijas, Anglijas, Vācijas, Venecuelas. 

Nākamais salidojums notiks pēc diviem gadiem – 2016. 

gadā. Vietējie iedzīvotāji allaţ ļoti nopiecājas, redzot 

„kūrlanderus” staigājam pa salu, un gaida viņus ciemos 

drīz atkal. 

Astra Moora 
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Losandţelosas latviešus, kuŗi vasarā uzturējās  Rīgā, 

aicināju 31. jūlijā pulksten 3.00 pulcēties jaunajā Latvi-

jas Nacionālajā bibliotēkā – Gaismas pilī. Vairākkārt zi-

ņoju par tikšanos Facebook, zvanīju un sūtīju  e-pasta 

vēstules. Neizdevās atrast Līlijas Raisjānes tālruņa nu-

muru, neatbildēja Aija Indriķe, Rūdolfs Pudurs, Ģirts 

Budkēvics; Laimonis Juris Gāršķis vasarā ciemojās ASV 

pie radiem, Francis Diţgalvis jau bija atgriezies Igau-

nijā, Jānis Rutmanis aizbrauca tieši dienu iepriekš. Solīja 

atnākt Ralfs Niedra, Ingrīda un Ansis Muiţnieki, Inese 

Edvarda, Zīle Dumpe, cerēju, varbūt Anna Čakste.  

Iespējams, vairākus aizkavēja dienas vidū sākusies lielā 

lietus gāze. Todien pulksten piecos notika Austrālijas 

latvietes Natālijas Neiburgas grāmatas „Tēvs, Natiņa un 

latviskie sapņi” klajā laišanas sarīkojums, kuŗā arī bijām 

aicināti piedalīties. Pirms tam apskatījām daţas biblio-

tēkā iekārtotās izstādes – Ravennas vēsturisko mozaīku 

izstādi, izstādi „Vizionārās struktūras. No Johansona līdz 

Johansonam” un starptautisko izstādi „Grāmata 1514-

2014”, kuŗā ar moderno technoloģiju palīdzību varēja 

digitāli pašķirstīt senus izdevumus. Stundu vēlāk pieda-

Tikšanās Gaismas pilī  

lījāmies  ekskursijā pa trim lasītājiem atvērtajiem stā-

viem.  

N. Neiburgas grāmatas klajā laišanas svinības notika 

pašā augšējā stāvā, no kuŗa paveŗas skats uz visu pilsētu. 

Grāmatā stāstus par Neiburgu ģimeni sakopojusi Anita 

Mellupe – Natālija Neiburga atceras bērnības un jaunī-

bas gadus, ievietotas Natālijas  tēva atmiņas par Krievi-

jas revolūcijas laikiem, intervijas ar ģimenes locekļiem, 

beigās Natālijas Neiburgas bēgļu gaitās iepazītā drauga 

Zigurda Zariņa no ASV vairāku gadu gaitā sūtītās vēstu-

les. Viņi nekad vairs nesatikās, Z. Zariņa dzīve pāragri 

aprāvās, viņš apbedīts latviešu kapsētā Katskiļos.  

Sarīkojuma apmeklētāji varēja grāmatu iegādāties par 

ziedojumu un dabūt autores autografu, viņi tika cienāti 

ar vīnu un smalkām uzkodām. Mēs visi bijām priecīgi 

par iespēju tikties un apmainīties iespaidiem par piedzī-

voto, viesojoties Latvijā.                                          A.M. 

No kreisās: Silvija Tūbele-Kurmiľa, Nora Mičule, 

Māra Lutere, Daina Bīriľa, Inese Birzniece, Ēriks 

Teteris, Annija Tetere, Astra Moora 

Bibliotēkā ar lielu interesi aplūkojām albuma „Terra 

Mariana. 1186-1888” (Marijas zeme) faksimilizdevumu 

vitrīnā pretī Jāņa Pāvila Otrā vārdā nosauktajai auditori-

jai. Albuma oriģināls glabājas Vatikāna Apustuliskajā 

bibliotēkā (Biblioteca Apostolica Vaticana). Tas tika iz-

gatavots tikai vienā eksemplārā un 1888. gadā dāvināts 

pirmajam 20. gadsimta pāvestam Leonam XIII viņa 50 

gadu priesterības jubilejā. Albumā vēstīts par kristīgās 

ticības izplatīšanos kādreizējā Livonijā, ko 1215. gadā 

pāvests Inocents III pasludināja par Dievmātes valstību 

– Terra Mariana. Līgumu par albuma faksimilizdevumu 

iespiešanu 2007. gadā parakstīja Latvijas Nacionālās 

bibliotēkas un Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas pār-

stāvji. Albumā ir bagātīgs materiāls par Livonijas pilīm, 

pilsdrupām, baznīcām, senu diţciltīgu dzimtu ģerbo-

ņiem, zīmogiem, vēsturiskām personībām, seno sudraba 

un zelta monētu nospiedumi. Natālija Neiburga ieraksta autografu  Dainai Bīriľai 
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Galerija Baltic Crossroads 
 

3929 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029 
 

Tālr.: 323-664-6216;  

www.baltic-crossroads.com 
 

Galerijā var iegādāties baltiešu rotas, 

grāmatas, gleznas, plakātius  fotografijas  

Galerija atvērta katru dienu! 

Armands Melnbārdis   
aicina uz savu 

vijoļkoncertu  

18. septembŗa vakarā no 

plkst. 7.00 līdz 9.00 

 

Wine Tasting Room 

Enoteca  

(1204 W. Burbank Blvd.) 

 Annas Brigaderes ievērojamā autobiografiskā triloģija  

izdota angļu valodā –  

THE ANNELE TRILOGY 

A BOOK FOR YOUNG AND OLD 
Tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller 

Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas Treijas vāks 

Cena $27 US + $3 pasta izdevumi 

    Grāmatu var pasūtināt, rakstot Ilzei Kļaviņai: 

anneletrilogy1@gmail.com 

vai zvanot: +001-612-729-9821 

Privātās kolledţas The Fashion Institute of 

Design & Merchandising (FIDM) bibliotēka un 

Alumni Association no 18. līdz 22. augustam  

rīkoja piekto gadskārtējo  Innovative Materials 

Conference.   

Kristīne Upesleja, FIDM Textiles & Materi-

als  menedţere, iekārtoja izstādi  Recycle, Re-

use, Reinvent. 

Konference un izstāde notika FIDM Los An-

geles Annex, Room A 332, Standard Oil Build-

ing, 605 Olympic Blvd. 

Konferences dalībniekiem bija iespēja ap-

skatīt jaunas, īpatnējas tekstīlijas un dizaineres 

Dţanetes Hansenas (Janet Hansen) neparastos 

kostīmus vairākiem ievērojamiem mākslinie-

kiem (Britney Spears, Daft Punk, Rockettes), 

noklausīties viņas lekciju, piedalīties praktiskās 

nodarbībās. 
No kreisās: Kristīne Upesleja, Biruta Šulca 

un Dace Kārkliľa pie konferences plakāta 

Tērpu mākslinieku fantazijai nav robeţu! 

http://www.baltic-crossroads.com
mailto:anneletrilogy1@gmail.com
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Novusa turnīri:  
Sanfrancisko latviešu namā  (425 Hoffman Ave, San 

Francisko, CA 94114) 20. septembrī plkst. 10.00; 

rīko Amerikas Novusa asociācija (ANA) sadarbībā 

ar partneŗiem.  

Ņujorkā Daugavas Vanagu namā  (115 W 183rd St., 

Bronx, NY 10453) 28. septembrī  plkst. 10.00; rīko 

ANA sadarbībā ar partneŗiem. Turnīra  koordinā-

tors  Jānis Lauberts, tālr.:  718-832- 6172;  954-242-

3889 

Apsveicam Ivaru Janieku  

ar zelta medaļu! 
Čechijas pilsētā Ostravā no 28. jūnija līdz 6. jūlijam 

notika 8. Eiropas Maksibasketbola meistarsacīkstes 

(EMBČ), kuŗā piedalījās 20 valstu 104 senioru vienības 

(31 – sievietēm, 73 – vīriešiem); no Latvijas četras vīrie-

šu un divas sieviešu vienības. Pirmās Eiropas senioru 

Maksibasketbola meistarsacīkstes notika Rīgā 2000. ga-

dā, tajās piedalījās 11 valstu 53 vienības.  

Ostravā  grupā 35+ uzvarēja Latvijas izlase, finālā 

pieveicot čechus ar rezultātu  84:60 Latvieši piedalījās 

arī 17 vienību  sacensībās grupā 50+, bet netika tālāk par 

priekšsacīkstēm. Grupā 65+ deviņu vienību konkurencē 

latvieši ieguva 4. vietu. 
Grupā 70+ piedalījās 8 vienības (ASV vienība ārpus 

konkurences). Viens no Latvijas izlases dalībniekiem 

bija Losandţelosas latvietis Ivars Janieks. Latvieši 

priekšsacīkstēs uzvarēja lietuviešus (46:39), ASV vie-

nību (61:42) un krievus (55:45). Pusfinālā somi zaudēja 

latviešiem  (33:51, sacensību pagarinājumā Latvijas 

vienība uzvarēja leišus (50:45), iegūstot zelta medaļas 

un uzvarētāja kausu. 

Grupā 75+  bija tikai viena vienība – no Sanktpēter-

burgas, automatiski iegūstot zeltu, bet spēlēja grupā 70+. 

Latvijas sievietes spēlēja  grupā 50+ (3. vieta) un 

grupā  55+ (1. vieta).  

Sacensības plūdmales volejbolā  
Longbīčā no 22. līdz 27. jūlijam notika pasaules 

kausa izcīņa  plūdmales volejbolā  (FIVB Beach 

Volleyball Grand Slam). Sacensībās piedalījās divi pāri 

no Latvijas. Aleksandrs Samoilovs un Jānis Šmēdiņš 

zaudēja amerikāņiem (Todd Rogers/Theodore Brunner), 

iegūstot dalītu 5. vietu. Mārtiņš Pļaviņš un Aleksandrs 

Solovejs finālā zaudēja poļiem (Grzegorz Fijalek/

Mariusz Prudel) un ieguva dalītu 9. vietu.  

Sacensības vēroja vairāki Losandţelosas latvieši, 

dedzīgi  līdzjutēji.  

Aleksandrs Samoilovs (no labās) un Jānis Šmēdiľš 

Mārtiľš Pļaviľš (no kreisās)  un Aleksandrs Solovejs 

Losandţelosas latviešu skolas skolniece Mia Trapse  

ir  Thousand Oaks  meiteņu softbola vienības dalībniece.  

Amateur Softball Association  Western Nationals Tour-

nament, kuŗā  sacentās  42 Rietumamerikas  vienības, 

Thousand Oaks softbola vienība 10 gadu meiteņu 

vecumgrupā ieguva  3. vietu. 

Teicams sākums 

http://www.zimbio.com/photos/Aleksandrs+Solovejs/FIVB+Anapa+Open+Day+6/zAZ8WtY0uWJ
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Kārlis Skalbe (1879-1945) 
    

   RUDENS 
Rudens ceļ jau zelta pilis 

Tumši zaļos egļu silos. 

Kalni tinas dūmos zilos,  

Kvēlo dārzs, kā liesmās svilis. 

 

Bērzu birţu torľi zelta 

Raugās pāri egļu sienai. 

Zelta pilsēta tur celta 

Vienai skaistai rudens dienai. 

 

Ak, cik maigi birzes blāzmo 

Rudens saulē, lapām birstot! 

Daba uzliesmo vēl mirstot, 

Kad jau auksti vēji brāzmo. 

Foto: Zinta Kūlīte 

AUTUMN 
Fall builds eighteen-carat spires 

Amid dark stands of evergreens. 

Hills wear shrouds of smoke-blue screens, 

The garden glows as though on fire. 

 

A copse of golden birches tower 

Gazing past a wall of pines 

Where a golden city shines, 

Built for one bright autumn hour.  

 

My, how faintly birches glimmer 

In the sun, as leaves are falling! 

Nature’s flame in final shimmer,   

When the chills of wind come calling.  

  

Atdzejojusi  Dagnija Kalniľa Hendersone 

http://lv.wikipedia.org/wiki/1879._gads
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 

klāt galdus kāzās, piemiľas 

dienās, jubilejās; var pasūtināt 

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 

Latviešu valodu var mācīties tīmeklī: 

www.learnlatvianonline.com 

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 

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

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 sar-

kans vainags, zaļš lakats ar bārkstīm, villaine ar bārk-

stīm, trīs mazas sudraba saktiņas. Izmērs: 10-12 (ASV). 

Cena $500. Piedāvāju pirkt arī Kārļa Grenciona 

darinātas sudraba zīļu krelles, apmēram 29 collas (25 zī-

les), $700. Tālr.: 760-565-6135  

Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes,  

pokera un novusa spēles turnīros;  

Izziľas:  pegijat@inbox.lv   

vai jetaube@earthlink.net 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA,  

PIRKŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA LATVIJĀ 

„STUDIO LEGALE” 

Konsultants un darījumu eksperts Jānis Zeltiľš   

e-pasts: zeltins.janis@gmail.com Tālr.: 29975584  

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 aizľēmumiem māju iegādei;  

Pārfinancēšana u. c. 
 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU  

EKSPERTS: 

MĀRTIĽŠ LEIKARTS, MBA 
Shorewood Realtors – Achiever’s Circle 

Tālr.: 310-717-7577; 

 e-pasts:  mleikarts@gmail.com 

 Jauka dāvana īpašiem gadījumiem 

Matīss Meijers vietnē 

www.centerfall.com 

piedāvā iegādāties 

mākslas darbu  –   

skaistu akmeni ietvarā 

(10x15 cm).  

Izvēle ir plaša, un kat-

ram darbiľam pievie-

notais teikums atklāj īpašu akmens stāstu.  

Tālr.: 29230732; e-pasts: genetive@gmail.com 

Par dubultpavalstniecību un 

Latvijas pasēm 
Kopš 2013. gada 1. oktōbŗa pēc Pilsonības liku-

ma grozījumu pieľemšanas iespējams  iegūt dubult-

pavalstniecību. Sīka informācija Latvijas ārlietu 

ministrijas vietnē: www.latvia-usa.org  sadaļā  

„Pilsonības likuma grozījumi; Dubultpilsonība” 

Latvijas vēstniecības ASV adrese:  

2306 Massachusetts Avenue NW,  

Washington DC 20008, tālr.: 1-202-328-2840 

Par Latvijas pasu, vīzu, dzimšanas apliecību u. c. 

saľemšanu rakstīt Latvijas vēstniecības ASV pirmai 

sekretārei Vitai Majorei vita.majore@mfa.gov.lv 

Informāciju par pārvietojamo pasu darbstaciju var 

iegūt, sazinoties arī vēstniecības vecāko referenti 

Lauru Ašeradenu laura.aseradena@mfa.gov.lv 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vietne:  

http://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  

mailto:pegijat@inbox.lv
mailto:pegijakalninataube@yahoo.com
http://www.learnlatvianonline.com/
mailto:latviancu@global.net
mailto:pegijat@inbox.lv
mailto:jetaube@earthlink.net
mailto:zeltins.janis@gmail.com
mailto:mleikarts@gmail.com
http://www.centerfall.com
http://www.latvia-usa.org/
mailto:vita.majore@mfa.gov.lv
mailto:laura.aseradena@mfa.gov.lv
http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilson%C4%ABba-un-pilson%C4%ABbas-re%C4%A3istr%C4%81cija/pilson%C4%ABbas-re%C4%A3istr%C4%81cija/
mailto:pskn@pmlp.gov.lv
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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! 

JOCIĽI 
„Mans draugs vienmēr vannā ņem līdzi mazu kuģīti,” 

Anna stāsta draudzenei.  

„Nav ko uztraukties, katram ir savas dīvainības,” bilst 

draudzene. 

„Jā, bet viņš pirms tam vienmēr pētī, kāds uz jūras 

gaidāms laiks!” 

***  

Visiem zināms, ka Bērziņa kundze nav visai laba 

autobraucēja. Viņa tomēr uzdrošinās ar savu mazauto 

doties uz Sicīliju. Sirakūzās viņa lūdz kādam tūristam sevi 

nofotografēt pie doriešu tempļa drupām. Atgriezusies 

mājās, viņa lepni rāda fotografiju bērniem. Ieraudzījuši 

sabrukušo kolonnu, viņi iesaucas: „Dieva dēļ, māt, kāds 

gan tagad izskatās tavs auto?” 

*** 

Jānis jūsmo: „Mūsu dziedāšanas pulciņš ir lielisks. Mēs 

dzeŗam  alu, spēlējam kārtis un, ja klāt ir sievietes, 

dejojam. 

„Vai tad jūs nedziedat?“ 

„Kā ne – mājupceļā!“  

*** 

„Kāpēc šodien esat tik bēdīgs?” psīchiatrs jautā pa-

cientam. 

„Tāpēc, ka šoreiz nevaru pastāstīt nevienu sapni, ārsta 

kungs.” 

„Un kāpēc ne?” 

„Jo visu nakti  es sapņoju angļu valodā un nesapratu 

nevienu vārdu!” 

*** 

„Kad tu dziedi, es labprāt gribētu būt Bēthovens,” brālis 

saka māsai. 

„Vai gribi man komponēt kādu dziesmu?”  

„Nē, Bēthovens maz ko dzirdēja.” 

*** 

Sarunājas divi kaķu mīļotāji. Viens prāto: „Ļoti  

iespējams, ka cilvēki, kuŗiem nepatīk kaķi, iepriekšējā 

dzīvē bijuši peles!” 
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Draudzes Ziľas 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS 
 

Draudzes priekšniece Tamāra Rūse: 31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677          949-443-2150 

Kasiere Dace Pavlovska: 3911 Scandia Way, Los Angeles, CA 90065        323-255-4215 

Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672      949-443-5170 

Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291    310-396-5244 

Dāmu komitejas kasiere Viola Lāce: 2890 Tiffany Lane, Simi Valley, CA 93063     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 

Kad rudens pār klajumu šalkodams iet 

Ar sārtām un dzeltenām lapām, 

To grāmatu klusēdams aizdaru ciet 

Ar mūžības vārdiem uz lapām. 
 

– Ja gribi tu dzīvot un ziedēt mūždien, – 

Šalc vēji pa zariem un lapām, 

– Kaut vārdu tai grāmatā ieraksti vien, 

Kur mūžība dvašo no lapām. 
 

     (Bruno Saulītis)  
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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 ($50)                                        $______   

   

                                  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 

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
    7. septembrī  plkst. 11:00  dievkalpojums 13. svētdienā pēc Vasarsvētkiem,  

         mācītājs  Aivars Ozoliľš 

No 12. līdz 14. septembrim Rietumu apgabala konference Sietlā 

21. septembrī plkst. 11:00  dievkalpojums ar dievgaldu 15. svētdienā pēc  

       Vasarsvētkiem, prāvests Kārlis Ţols 

No 23. līdz 28. septembrim LELBAs un LELBAL laju kursi Vašingtonā, DC 

12. oktōbrī plkst. 11:00 dievkalpojums ar dievgaldu 18. svētdienā pēc  

       Vasarsvētkiem, prāvests Kārlis Ţols 

Pēc dievkalpojuma dāmu komitejas rīkotais Draudzes bazārs 

No 23. līdz 26. oktōbrim LELBAs Sinode Milvokos 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
 

   Datums    Dalībnieki Dievgaldnieki  Kollekte Caurmēra devums  Bērni        Piezīmes 

 

18. maijs 36 32 $642 $17.83 4 

prāvests Kārlis Ţols un  

archibīskaps Elmārs Rozītis 

14. jūnijs 32   $683 $21.34 1 mācītājs Aivars Ozoliľš 

29. jūnijs 21 18 $485 $23.10   prāvests Kārlis Ţols 
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Pieteikumus puķu novietošanai uz 

altāŗa pieľem 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 dievkal-

pojuma, ja puķes  novietotas kāda piemiľai vai 

jubilejā, par ko vēlams paziľot.  

PĀRDOMĀM 
Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies! 

      (1L 22:13) 

Cik patīkama sajūta pārņem, kad esam patvērušies 

telpā, bet ārā plosās negaisa vētra un diezgan pamatīgi 

līst lietus. Vēl labāk, ja šādā situācijā varam būt savās 

mājās, savā ierastajā vidē.  Un vai nav tā, ka miegs ir 

ciešāks tajos brīţos, ja pirms gulētiešanas esam aizslē-

guši ārdurvis? Jūtamies droši, ja jumts virs galvas un 

sienas, kas sargā. Der iedomāties, kas notiek, ja mūsu 

tik ierastā drošība sabrūk. Mēs neviens neesam pasar-

gāti no lielām un postošām briesmām, piemēram, vie-

suļvētras vai zemestrīcēm.  Piepeši var rasties situācija, 

kad nav vairs vietas, kur esam pieraduši patverties.  

Šķiet, esam zaudējuši drošību. 

Mēs lēnām sākam saprast, ka ir kāds, kas grūtos brī-

žos var stiprināt un iedrošināt. Tas ir Kungs, kas ar Svē-

to rakstu starpniecību mums saka: „Esi stiprs un drošs! 

Nebīsties un nebaiļojies!” Pats Kungs mums to saka. 

Šajā Pirmā laiku grāmatas stāstā tas notiek, Dāvidam 

uzrunājot Sālamanu. Tas ir Kungs, kuŗa spēkos ir virzīt 

kalnus un neredzīgajiem atdot acugaismu. Viņš uzrunā 

mūs, lai esam stipri un nebaiļojamies, jo Viņš par mums 

gādās.  Es ticu, ka lielākas drošības par šo nav. 

Mans fiziskais, ārējais patvērums varbūt ir stabils, 

bet vai tā ir ar iekšējo drošības sajūtu manī?  Vai esmu 

pietiekami stiprs garā, lai drosmīgi pārvarētu  ikdienas 

dzīves šķēršļus? Vai es varu teikt, ka no sirds paļaujos 

uz Tā Kunga vadību visās situācijās, īpaši tad, ja jāpie-

dzīvo neveiksme vai kāds klusuma pilns tukšums, kas 

lēnām nomoka?  

Dzīvojot Ziemeļamerikā, nu jau apmēram divus ga-

dus esmu prom no mājām.  Prom no lielās ģimenes un 

no savas tik ļoti ierastās vides pagastā, kur cits citu pa-

zīst, kur ejot pa ceļiem, jo mums nav ielu, mēs  parasti 

ar visiem sasveicināmies  Lielie svētki, kad uzsveŗam 

ģimenes lomu mūsu dzīvē, Ziemsvētki, ir visgrūtākais 

laiks.  Grūti brīţi mēdz būt arī, kad pirms  zvanīšanas 

    Ar dziļām sēram paziľojam, ka mūţības slieksni pārkāpusi mūsu  

   ilggadējā draudzes locekle, bij. draudzes dāmu komitejas priekšniece  
 

VELGA KRŪKLE 
 

dzimusi 1922. gada 2. martā,  

mirusi 2014. gada 4. augustā 
 

Augšā aiz zvaigznēm... 

uz mājām vispirms  jāaprēķina laika starpība un jādo-

mā, kāds kōds jāievada. Un tā, dzīvojot lielā valstī, kur, 

ejot pa ielām, nav pieņemts sasveicināties, es meklēju 

drošību pie Dieva.  Gribas teikt, ka man tas izdodas, jo 

Dievs, sūtīdams mani uz citu valsti, mani arī ir svētījis, 

jo man ir dzīvesbiedrs, kas atbalsta, un cilvēki, kuŗi 

saprot manu situāciju. 

Septembrī dienas kļūst īsākas, turpretim tumšā nakts 

gaŗāka.  Dabai pienācis pārmaiņu laiks, kad zaļais pār-

vēršas zeltaini brūnā.  Bieţāk līst. Kļūst vēsāks.  Iestā-

jas rudens. Arī cilvēki, vasaras jaukos brīţus uzkrājuši, 

nu ir gatavi doties lielā pārdomu un „sagremošanas” 

laikā.  Visbieţāk katrs pats ar sevi. Rudens ir laiks, kad 

vientulības sajūta izpauţas pavisam izteikti. Un cik 

zīmīgi un svētīgi, ka tieši šajā mēnesī Dievs mums dod 

cerību ar šī lasījuma starpniecību. Ar to es varu būt 

droša un nebaiļoties, lai kur  arī būtu un lai cik vientuļa 

drēgnajā rudens laikā justos. 

Septembris mums ar dzīvesbiedru ir īpašs mēnesis.  

Šajā mēnesī mēs abi esam nākuši pasaulē. Līdz ar to šis 

lasījums man liek domāt, ka mēs visi, mazi bērniņi 

būdami, nākam pasaulē ar apzinātu vai neapzinātu ce-

rību izaugt lieli, stipri un droši, ar cerību nebīties un 

nebaiļoties no visa tā, kas ir un vēl būs jāpiedzīvo.  Mēs 

ceram, un Dievs piepilda.  Mēs esam drošībā – Dieva 

drošībā. 

Edija Banka-Demandta 

LELBAs vietnes tīmeklī redaktore,  

Mineapoles draudzes locekle 

mailto:birschultz@att.net
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Archibīskaps Elmārs Rozītis ar dzīvesbiedri Veru 

Rozīti maijā viesojās Kalifornijā. Kopā ar prāvestu 

Kārli Ţolu viņi no Ziemeļkalifornijas devās uz Dienvid-

kaliforniju, braucot gar Klusā ōkeana skaisto krastmalu.  

No Tamāras un Edvīna Rūša mājām Laguna Niguel  

viņi 17. maijā  rītā  Amtrak  vilcienā brauca uz San-

diego, kur archibīskaps Elmārs Rozītis kopā ar prāvestu 

Kārli Ţolu vadīja dievkalpojumu un nākamā dienā 

iepriecināja mūsu draudzi ar savu klātieni, kā arī vadīja 

svinīgu dievkalpojumu.  

Pēc dievkalpojuma draudzes locekļi pakavējās baznī-

cas lejas zālē, kur archibīskaps Elmārs Rozītis un Vera 

Rozīte dalījās pieredzē par paveikto un nākotnes darbu 

LELBAs labā.  

Archibīskaps Elmārs Rozītis vairs nekandidēs, un 

LELBAs sinodē Milvokos oktōbrī  amatā ievadīs jauno 

archibīskapu. Mums bija iespēja novēlēt archibīskapam 

visu to labāko, aizejot pensijā. 

Archibīskapa Elmāra Rozīša viesošanās Dienvidkalifornijā 

Priekšā no kreisās: Nora Mičule, Tamāra Rūse, Edvīns Rūsis, Vera Rozīte, Omula Pence;  

aizmugurē:  prāvests Kārlis Ţols un archibīskaps Elmārs Rozītis 



 29 

Svētā Marka luterāņu 

baznīcā Hantsvilā, Ala-

bamā, 18. maijā iesvētīja 

sešus jauniešus, arī 

latvieti Aiju Larisu Ābeli. 

Šajā draudzē jauniešu ga-

tavošanās iesvētībām no-

tiek divu gadu gaŗumā, un 

mācību programma ir ļoti 

nopietna. Jaunieši tika 

iepazīstināti  ar draudzes 

labdarības projektiem, un 

katrs saņēma desmit do-

laru. Viņiem bija jāizdo-

mā, kā vislabāk šo naudu 

izmantot. Aija nolēma to 

ziedot Dienvidkalifornijas 

draudzei, lai sagādātu  

pusdienas trūcīgiem 

Neretas bērniem.  

Pēc dievkalpojuma š. g. 14. jūnijā svinējām dzimum-

dienu Valdim Pavlovskam, Jānim Ripam, Omulai Pen-

cei un Annai Teterei. Draudzes dāmas  jubilāriem pa-

sniedza puķes un augu stādus. Ēdām kliņģeri, kūkas un 

dzērām glāzi šampanieša, ko sagādāja Lāra Pence par 

godu  mātes  jubilejai.  

Aijas Larisas Ābeles ziedojums Neretas bērniem 

Novēlam jubilāriem daudz baltu dieniņu dzīvojot, 

mīlot un strādājot.  

No Sigrīdas Upenieces, Dzidras Bitītes, Valţa 

Pavlovska, Jāņa Ripas, Omulas Pences, Annas Teteres 

un Ineses Tīsiņas saņemtas pateicības.  

No kreisās: Daina Ābele, Valdis Pavlovskis, Omula Pence, Anna Tetere, Jānis Ripa, Tamāra Rūse 

Sirsnīgi sveicam jubilārus! 

No kreisās:  Daina,  Anna,  Aija,  Gundega,  Lija, Roberts  Ābeles 
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DIENVIDKALIFORNIJAS  LATVIEŠU  EV.  LUT.  DRAUDZES 

 

DĀMU  KOMITEJA 
 

IELŪDZ 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠUS  AR PIEDERĪGIEM UN 

DRAUGIEM PIEDALĪTITES  

DRAUDZES  

RUDENS BAZĀRĀ 
     

Svētdien, 12. oktōbrī plkst. 12.30 

Latviešu namā, 1955 Riverside Dr.,  Losandţelosā 
 

Būs loterija, siltas pusdienas, kafijas galds 

 

Šis ir lielākais dāmu komitejas līdzekļu vākšanas sarīkojums 

draudzes darba veicināšanai, tāpēc aicinām palīdzēt gan financiāli, 

gan čakli darbojoties 

 

Mantas var nodot svētdienās pēc dievkalpojuma draudzes darbiniecēm  

vai sazinoties  

 ar dāmu komitejas priekšnieci Lieni Lindi,  

tālrunis: 310-396-5244  
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SANDIEGO LATVIEŠU 

 EV. LUT. DRAUDZE  
Grace Lutheran Church  

 3993 Park Boulevard,   

San Diego, CA 92116 

Prāvests Kārlis Ţols 

tālr.: 925-788-1101;  

e-pasts: kazols@msn.com 
  

Dr. priekšnieks Jānis Legzdiľš 

2651 Cardinal Road,  

San Diego, CA 92123 

Tālr: 858-598-5451;  

e-pasts: janis@legzdins.com 

20. septembrī 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 Bērziľa, tālr. 619-702-8077 

Antra Priede, tālr. 619-225-0817 

Aida Zilgalve, tālr.  760-439-9847 

www.sandiegodraudze.com    

vai 

www.sandiegodraudze.us       

APSVEICAM! 

ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 

O. Pence – $50; L., M. & R. Ratermaņi – $250;  

J. & D. Taubes – $500 

NERETAS BĒRNU PUSDIENĀM 

A Ābele – $10 

ARCHIBĪSKAPA FONDAM 

J. & A. Avoti – $50; G. & R. Boršteini – $100; I. Kal-

viste  – $50; O. Pence – $50; J. & D. Taubes – $200 

REMONTIEM 

R. Ābele – $50 

LIELDIENU ZIEDOJUMI 

G. & L. Lindes – $60 (Šie ziedojumi saņemti līdz  10. 

septembrim). Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai 

dolaru „Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.  

Draudzes padome pateicas par ziedojumiem! 

OKTŌBRĪ DZIMUŠIE   

DRAUDZES  LOCEKĻI 
      2.   Jānis Taube, Jr.   

      4.   Karolīne Linde 

      5.   Jūlijs Zemjānis                      

       7.  Modra Balode              

     13.  Maruta Ratermane                      

     21.  Kārlis Millers, Ēriks Teteris Jr. 

     24.  Jānis Circenis 

     26.  Kate Riekstiņa 

     27.  Nora Mičule, Juris Riekstiņš 

     29.  Laurena Purmale                   

     31.  Andris Matsons 

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
   Draudzes padome 

Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot  

Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā  š. g.  

26. jūlijā salaulājās  draudzes loceklis Atis Blāķis un  

Katerina Bogana (Katherin Boggan). Vēlam viľiem 

Dieva svētību, kopēju dzīves ceļu sākot. 

mailto:kazols@msn.com
mailto:janis@legzdins.com
mailto:antrapriede@pol.net.com
http://www.sandiegodraudze.com/
http://www.sandiegodraudze.us/
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Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 

Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs;  

 nosūtu Dinvidkalifornijas 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 saľemt Informācijas Biļetenu. 

Nosūtu abonēšanas maksu           par  20___. gadu  – $ 35.00 

 

Esmu students. Vēlos saľemt 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 Kalniľa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041 
 

Nama uzraugu  tālrunis:  323-371-4499;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 

Dienvidkalifornijas latviešu nams atrodas Losandţelosā, 1955 Riverside Drive, un sasniedzams   

ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 

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». 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 

LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 

1927 Riverside Drive 

LOS ANGELES, CA 90039-3704 

NON-PROFIT. ORG. 

U.S POSTAGE PAID 

PERMIT No. 78 

NORTH HOLLYWOOD, CA 

http://www.biletens.com/

