
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

2014.                                             NOVEMBRIS                                        Nr. 8 (672) 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS  
1. novembrī  plkst. 10.00 „Kostīmu kausa” sacensības volejbolā Hermosa Beach 

 9. novembrī plkst. 12.30 Latvijas atbrīvošanas cīņas dalībnieku un lāčplēšu piemiņas 
sarīkojums (rīko DV DK apvienība)  

16. novembrī plkst. 12.30 Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums 
30. novembrī plkst. 12.30 piemiņas sarīkojums Rūdolfam Hofmanim   

biedrības Alfona un Ināras Reinu telpā latviešu nama augšstāvā 

Sportam veltītajā sarīkojumā Losandželosas latviešu namā 27. septembrī; no kreisās: 
Guntis Linde, Juris Tērauds, Ligita Kaviere, Jānis Celms, Andra Staško, Jānis Doniņš, 

Pauls Berkolds,  Valdis Ķeris 
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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.: 818-980-4748; e-pasts: astere2000@aol.com  

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

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav jāmaksā. Biedru 
nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot 
biedrības kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB bie-
dri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir $40 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: par pilnu lappusi $25, ½ lappusi – $15, ¼ lappusi $10, 
uzņēmējdarbības karti – $6. 

IB metiens – 330 eks. 

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 Galviņa, Tamāra Kalniņa 
– 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 Zeltiņa-Kalniņa – biedrzine un Losan-
dželosas latviešu skolas pārstāve 

 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā svēt-
dienā plkst. 12.00 Losandželosas latviešu namā 

 

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

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

„Uzdziedāsim,	brāļi!”	DVD	

 
 

 Losandželosas vīru koŗa turneja Latvijā, kur var redzēt un dzirdēt vīrus 
14. jūnijā pie Brīvības pieminekļa, Brāļu kapos Lestenē un AVE SOL koncertzālē 

 

DVD cena US $20 (sūtīšana ieskaitīta); čekus izrakstīt „LA Latvian Mens Choir” 
un nosūtīt: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505 

 

Pasūtināt, zvanot pa tālruni: 818-585-5748 vai 310-347-1385, e-pasts: uzdziedasim@yahoo.com 
DVD var iegādāties arī Latvijā – PAL (Eiropas) formātā 
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Esam ievēlējuši 12. Saeimu 

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) informācijas dati  
liecina, ka 12. Saeimas vēlēšanās bijusi viszemākā vēlē-
tāju aktīvitāte pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Sa-
vu izvēli 4. oktōbrī izdarīja 911 844 cilvēki jeb 58,74% 
balsstiesīgo (ieskaitot balsojumus pa pastu). Procentus 
aprēķina, ievērojot balsstiesīgo skaitu, un š. g. 3. oktōbrī  
tas bija 1 464 742. 

Vislielākā aktīvitāte bija 5. Saeimas vēlēšanās, kad 
nobalsoja 89,9% balsstiesīgo. Gadiem ritot, balsotāji 
kļuva arvien pasīvāki. 6. Saeimas vēlēšanās 1995. gadā 
piedalījās 955 392 jeb 71,9% balsstiesīgo Latvijas pa-
valstnieku; 7. Saeimas vēlēšanās – 71,89%; 8. Saeimas 
vēlēšanās 2002. gadā – 997 754 Latvijas pavalstnieki 
(71,51%); 9. Saeimas vēlēšanās – 60,98%; 10. Saeimas 
vēlēšanās – 63,12%. 2011. gadā notikušajās 11. Saeimas 
vēlēšanās balsoja 59,45% no visiem balsstiesīgajiem.  

Šajās vēlēšanās iekļūšanai 
Saeimā nepieciešamos ne mazāk 
kā 5% no balsu kopskaita iegu-
vušas sešas partijas un partiju 
apvienības – sociāldemokratiskā 
partija „Saskaņa” (11. saraksts), 
partija „Vienotība” (4. saraksts), 
Zaļo un Zemnieku savienība 
(12. saraksts), Nacionālā apvie-
nība „Visu Latvijai!”-„Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK” (7. sa-
raksts), Latvijas Reģionu Apvie-
nība (8. saraksts) un „No sirds 
Latvijai” (13. saraksts). 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdis Arnis 
Cimdars pēc vēlēšanām preses konferencē ziņoja, ka       
12. Saeimā  partijai „Saskaņa” būs 24 deputātu vietas;  
Vienotībai”  – 23; Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) – 
21; nacionālai apvienībai „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
„brīvībai”/LNNK – 17 vietas; Mārtiņa Bondara vadītā 
Latvijas Reģionu apvienība (LRA) Saeimā ieguvusi 
astoņus deputāta mandātus;  Ingunas Sudrabas vadītā 
„No sirds Latvijai (NSL) – septiņus.  

Latvijā darbojās 954 vēlēšanu iecirkņi, ārzemēs – 98 
vēlēšanu iecirkņi 41 valstī. ASV bija 15 vēlēšanu 
iecirkņi: Vašingtonā (DC), Ņujorkā (NY), Detroitā (MI), 
Mineapolē (MN), Klīvlandē (OH), Sanfrancisko (CA), 
Losandželosā (CA), Bostonā (MA), Čikāgā (IL), Sv. Pē-
tersburgā, (FL), Sietlā (WA), Indianapolē (IN), Filadel-
fijā (PA), Grandrapidos (MI) un Milvokos (WI). 

Losandželosā tāpat kā citur vēlēšanu iecirkņa durvis 
tika atvērtas pulksten septiņos no rīta. Losandželosas 
vēlēšanu iecirknī strādāja Ivars Mičulis, Sandra Gulbe, 
Dziesma Tetere un Valdis Ķeris. 

Pusstundu pirms iecirkņa durvju atvēršanas ieradās  
Tamāra Kalniņa, viņa vienmēr cenšas būt pirmā balsotā-
ja. Šoreiz viņa atveda vēl četras balsotājas –  Dainu 
Šulci, Gunu Sondoru, ciemiņus no Latvijas – Annu un 
Laumu Kokarēvičas. Kamēr Tamāra  nama virtuvē vēlē-
šanu komisijai vārīja rīta kafiju, pirmās reģistrētās balso-
tājas titulu ieguva Inguna Galviņa. Tomēr Tamāra, reģis-
trējoties un saņemot balsošanas komplektu, izdarīja savu 
izvēli ātrāk un pirmā iemeta aploksni ar balsošanas zīmi 
balsošanas kastē.  Pirms tam, ievērojot vēlēšanu proce-
dūru, Tamārai parādījām, ka balsošanas kaste ir tukša, 
kasti aizslēdzām un aizzīmogojām.  

Pirmajā stundā ieradās 24 balsotāji,  līdz pusdienas 
laikam bija nobalsojuši  137, līdz pulksten četriem pēc-

pusdienā –163. Vēlēšanu iecirkni slēdza 
pulksten astoņos. Losandželosas vēlēša-
nu iecirknī  Nr. 1084  kopējais balsotāju 
skaits – 201. 
     Tā kā vēlēšanu dienā  latviešu nama 
lielajā zālē norisinājās novusa turnīrs, 
balsoja  arī balsstiesīgie novusa spēlē-
tāji. Namā ciemojās un balsoja jaunieši 
no Latvijas, ieradušies uz dažām die-
nām apskatīt Losandželosu. No Arizo-
nas pildīt savu pavalstnieka pienākumu  
atbrauca ģimene, kam sestdienās mājās 
neesot ko darīt, tāpēc sadomājuši „at-
šaut” uz Losandželosu. Rita Bāra no 
Nevadas izmantoja izdevību „nošaut 

Ivars Mičulis (vidū) sagaidīja pirmos 
balsotājus, no kr.: Ingunu Galviņu, 
Alfredu Stinkulu, Tamāru Kalniņu 

Losandželosas vēlēšanu iecirkņa darbinieki; 
no kreisās: Dziesma Tetere, Sandra Gulbe,  

Valdis Ķeris, Ivars Mičulis 
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divus zaķus” –  balsotu un apciemotu dēlu. Vecākajam 
balsotājam Losandželosā bija 101 gads! 

Pegija Kalniņa-Taube vēlēšanu dienā  apkalpoja na-
ma apmeklētājus, kuŗi vēlējās iegādāties dzērienus nama 
bārā, un piedalījās novusa turnīrā, tāpēc nobalsoja piecas 
minūtes pirms iecirkņa slēgšanas un bija  200. balsotāja.  

Domājām, ka vēlēšanas beigsim ar apaļu balsotāju 
skaitu, bet minūti pirms iecirkņa slēgšanas aizelsusies 
atskrēja Dace Sveņķe-Barka, viņa atbrauca balsot darba 
pārtraukumā. Dacei tika 201. balsotājas tituls. Mēs, ko-
misijas locekļi, balsojām pēcpusdienā, kad cilvēku  bija 
mazāk un uz mirkli varējām atstāt savu posteni. 

Domājām, 201 balsotājs šajā iecirkni ir jauns rekords 
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, bet Valdis Pavlov-
skis teica, ka aizritējušā gadsimta 90. gados Saeimas 
vēlēšanās Losandželosā balsojuši 203 Latvijas pavalst-
nieki.  

Paldies visiem, kuŗi atbrauca uz Losandželosas 
latviešu namu un balsoja, lai ievēlētu jauno, 12. Saeimu.  

Jaunieši no Latvijas pēc balsošanas ar Losandželosas 
vēlēšanu iecirkņa darbiniekiem 

Balso Kārlis Kalējs 

Sviksu ģimene 

Anna Tetere 

Pēdējā balsotāja – Dace Sveņķe-Barka 
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Diemžēl bija arī tādi balsotāji, kuŗi pirms mēroja ceļu 
uz namu, nebija apskatījuši, ka pasei beidzies termiņš. 
Ar tādām pasēm balsot nedrīkst. Daži vēlējas balsot bez 
pases, nosaucot savu personas kōdu, bet balsot atļauts 
tikai ar īpaši izdotu vēlēšanu apliecību vai ar derīgu 
Latvijas pavalstnieka pasi. 

Losandželosas vēlēšanu iecirknī Nr.1084 visvairāk  
balsu ieguva partija „Vienotība” (4. saraksts)  –  96 bal-
sis – un  Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvze-
mei un Brīvībai /LNNK” ( 7. saraksts) – 77 balsis.  

Ar mūsu iecirkņa balsotāju izvēli var iepazīties tabulā 
vai:  www.cvk.lv/balsošanas rezultāti 

Pēc  vēlēšanu iecirkņa slēgšanas mēs, visi četri vēlē-
šanu iecirkņa darbinieki  – Ivars Mičuls, Sandra Gulbe, 
Dziesma Tetere un Valdis Ķeris  ķērāmies pie darba un 
pēc nepilnām četrām stundām, ap pusnakti, bijām sa-
skaitījuši balsis un vēlēšanu rezultātus ievadījuši datorā, 
lai tie būtu zināmi CVK Latvijā, kur tos nepacietīgi gai-
dīja. Pēc Latvijas laika Sietlas, Sanfrancisko un Losan-
dželosas vēlēšanu iecirkņus atvēra un arī slēdza pēdējos, 
kad lielākā daļā ārzemju vēlēšanu iecirkņos balsis jau 
bija saskaitītas un rezultāti nosūtīti CVK.  

Jaunievēlēto 12. Saeimas deputātu pirmā darba diena 
būs 4. novembrī.  

Losandželosas vēlēšanu iecirkņa Nr. 1084  
sekretāre Sandra Gulbe 

Pārvietojamā pasu darbstacija  
Losandželosā 

Kopš  2012. gadu Latvijas vēstniecība ASV piedā-
vā Latvijas pavalstniekiem, kuŗiem piešķirts perso-
nas kōds,  iespēju pieteikties Latvijas  pasei dažādos 
ASV apgabalos. Šim nolūkam iegādāta pārvietojamā 
pasu darbstacija. 

Š. g 14. un 16. novembrī  Losandželosā ar pārvie-
tojamo pasu darbstaciju ieradīsies Latvijas vēstnie-
cības ASV konsulārā amatpersona, lai Dienvidkali-
fornijas latviešu centrā (1955 Riverside Dr., Los 
Angeles, CA 90039) pieņemtu pieteikumus pasei.  
Pieņemšanai jāpiesakās un dokumenti jānosūta  līdz  
31. oktōbrim pa e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv 
vai faksējot: 202-328-2860; obligāti jānorāda sava 
kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adre-
se). Informācija par pieteikšanos pases nomaiņai 
atrodama vēstniecības vietnes konsulārās informā-
cijas sadaļā:  www.latvia-usa.org 

Lūgums sazināties ar vēstniecības konsulāro 
nodaļu, zvanot: 202-328-2881 vai 202-328-2840 vai  
rakstot: consulate.usa@mfa.gov.lv, ja ir kādi 
jautājumi. 

 Latvijas vēstniecība ASV 

12. Saeimas vēlēšanu rezultāti Losandželosā 
Losandželosas latviešu sabiedriskais centrs, 1955 Riverside Dr. Los Angeles,  CA 90039  

Nobalsojuši: 201 
Derīgas vēlēšanu aploksnes: 201; derīgas vēlēšanu zīmes: 201; grozītās zīmes: 125; negrozītās zīmes: 76 

 

Sar.  
nr. 

       Saraksts Zīmes Grozītās zīmes Negrozītās zīmes 

  1. „Latvijas attīstībai”   0   0   0 
  2. „SUVERĒNITĀTE”   1   0   1 

  3. Partija „Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām”   0   0   0 

  4. Partija „VIENOTĪBA” 96 60 36 
  5. „POLĪTISKĀ PARTIJA IZAUGSME”   0   0   0 

  6. Partija „Vienoti Latvijai”   2   1   1 

  7. 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” 

77 50 27 

  8. Latvijas Reģionu Apvienība   8   6   2 
  9. Jaunā konservātīvā partija   2   0   2 

10. „Latvijas Krievu savienība”   0   0   0 

11. „Saskaņa” sociāldemokratiskā partija   5   4   1 

12. Zaļo un Zemnieku savienība   6   1   5 

13. No sirds Latvijai   4   3   1 
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Divdesmit novusa spēlētāju no Ziemeļkalifornijas, 
Dienvidkalifornijas un Krievijas 20. septembrī piedalījās 
Zelta kausa izcīņas turnīrā, ko Sanfrancisko latviešu 
Draudzes namā rīkoja Amerikas Novusa asociācija 
(ANA). Atklāšanas ceremonijā Sanfrancisko turnīra va-
dītājs Mārtiņš Andersons apsveica turnīra rīkotājus un 
pauda gandarījumu par viņu izvēli rīkot turnīru Zelta 
vārtu pilsētā.  ANAs dibinātāji un novusu turnīru galve-
nie rīkotāji Jānis Daugavietis un Atis Blāķis pateicās par 
viesmīlību, spēles dalībniekus iepazīstināja ar ANAs 
plāniem un atklāja turnīru. Visi rīkotāji cer, ka šādi 
turnīri notiks arvien biežāk, lai populārizētu novusu un 
Dienvidkalifornijas un Ziemeļkalifornijas latvieši vairāk 
tuvinātos un sadraudzētos.  

Turnīra pirmajā dienā notika vīriešu un sieviešu sa-
censības vienspēlē. Vīriešu vienspēlē pirmo vietu ieguva 
Armands Ābelītis (Sanfrancisko) otro vietu –  Jānis 
Daugavietis (Mission Viejo, Dienvidkalifornija), trešo 
vietu – Atis Blāķis (Orange, Dienvidkalifornija). Sacen-
sībās piedalījās arī Armands Naumovs, Filips Ander-
sons, Andrejs Filics, Viktors Balabanovs (Krievija), 
Aldis Simsons, Markus Staško, Pēteris Staško, Kārlis 
Veilands, Mārtiņš Andersons, Ali Abo, Vilnis Auziņš, 

Novusa turnīrs Sanfrancisko 
Toms Auziņš, Raivis Kampenuss, Kens Šimizū (Ken 
Shimizu) un Lauris Bērziņš. 

Sieviešu vienspēlē uzvarēja Izabella Kanitskija  
(Khanitsky, Santa Clara, Ziemeļkalifornija), otro vietu   
ieguva Iveta Ferēza (Ferraz, Santa Rosa, Ziemeļkalifor-
nija), trešo vietu – Katerina Blāķe (Orange, Dienvidka-
lifornija).  

Dubultspēlēs 1. vietu ieguva Jānis Daugavietis un 
Pēteris Staško, 2. vietu  – Atis Blāķis un Kens Šimizu, 
3. vietu – Vilnis Auziņš un Toms Auziņš (tēvs un dēls). 

Liels paldies Unai Veilandei, Mārai Vildei un Mārti-
ņam Andersonam par sirsnīgo uzņemšanu, palīdzību, 
iekārtojot zāli turnīram un gādājot, lai spēlētāji Sanfran-
cisko draudzes namā justos ērti.  

Ir sagādāti visaugstākā standarta novusa galdi un 
aprīkojums, auto sporta inventāra pārvadāšanai. Sacen-
sību rīkotāji cer, ka novuss kļūst arvien populārāks. Pē-
dējā laikā notikuši un tiek plānoti turnīri vairāku ASV 
pilsētu latviešu centros. Cerot uz atbalstu un interesi, ai-
cinām pievienoties Amerikas Novusa Asociācijai.  

Sacensību kalendārs atrodams tīmeklī:  
www.novussusa.com; Facebook –  American Novuss 
Association. 

Novusa turnīra uzvarētāju apbalvošana Sanfrancisko latviešu Draudzes namā 
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Dienvidkalifornijas latviešu bied-
rības rīkotajā sportam veltītā vakarā 
27. septembrī  Losandželosas latviešu 
nama zālē gandrīz visas sēdvietas pie 
apaļajiem galdiem bija aizņemtas. 
Paliels jauniešu bariņš sēdēja arī pie 
bāra. Paldies Lienei Lindei, Karolīnai 
Lindei,  Pegijai Kalniņai Taubei un 
Tamārai Kalniņai par skaisto kafijas 
galdu ar salātiem un cepumiem.  

Programma bija gaŗa, jo runas sā-
kās jau pirms filmas izrādes. Pauls 
Berkolds un Jānis Celms bērnībā dzī-
voja Vašingtonas pavalstī, Takomā. 
Latvieši  vienmēr labprāt nodarboju-
šies ar sportu, un ārzemju latviešu 
sporta vēsture ir diezgan ievērojama,  
J. Celms uz ekrāna parādīja sporta 
sacensību attēlus. Gan Paula Berkolda, 
gan Jāņa Celma tēvs pazinis slaveno basketbola treneri 
Valdemāru Blaumani, par ko stāstīts režisora Andreja 
Ēķa filmā „Sapņu komanda 1935”. Viņš devās bēgļu 
gaitās, Vācijā rīkoja Latvijas futbola izlases spēles ar 
vācu futbolistu klubu vienībām. Pārcēlies uz dzīvi Čikā-
gā, Valdemārs Baumanis no 1957. līdz 1992. gadam bija 
ASV Vidienes pavalstu latviešu sporta pārvaldes priekš-
nieks, bijis ASV Baltiešu sporta padomes vadītājs, strā-
dājis Amerikas latviešu apvienības sporta birojā. Latvi-
jas labākajiem jaunajiem basketbolistiem kopš 1994. 
gada tiek piešķirts Valdemāra Baumaņa kauss. 

Pēc filmas „Sapņu komanda 1935” izrādes Andra 
Staško stāstīja par novusa vēsturi. Novusa galds, tā iz-
mēri, nosaukums, spēlēšanas noteikumi radīti Latvijas 
territorijā, kur novusu spēlē kopš 1927. gada. Spēles 
noteikumi izstrādāti 1930. gadu sākumā. Pirmās Latvijas 
meistarsacīkstes novusā notika 1932. gadā no 15. līdz 
15. aprīlim.  Starptautiskā novusa federācija  Federation 
International of Novuss-Sport Organizations (FINSO)  
dibināta 2008. gadā, tās centrālais birojs atrodas Ķelnē. 
Mūsdienās novusu spēlē arī ASV, Kanadā, Austrālijā, 
Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Igaunijā, Anglijā, Gruzijā, 
Vācijā, Izraelā, Somijā. FINSO pērn iekļāvās Amerikas 
novusa asociācija (American Novuss Association, 
ANA). Andras dzīvesbiedrs Pēteris Staško iecienījis no-
vusa spēli un turnīros gūst labus panākumus.  

Guntis Linde  kavējās atmiņās par savu skrējēja kar-
jēru, kas sākusies jau sen. Varējām Gunti no sirds ap-
sveikt, jo viņš sev sagādāja jauku dāvanu, 6. jūlijā, 
astoņas dienas pirms savas dzimumdienas, Dienvidkali-
fornijas universitātes sporta laukumā Losandželosā  

piedaloties gadskārtējās vecvieglatlētu 
sacensībās Vern Wolfe - Trojan Masters 
Meet  800 metru skrējienā, ko beidza 
3:47.72 minūtēs. Viņam nebija konku-
rentu, tātad savā 85-89 gadu vecum-
grupā ieguva pirmo vietu, bet labākais, 
ka viņš pārspēja  60-64 gadu vecum-
grupas uzvarētāju, vairāk nekā 20 gadu 
jaunāko Patriku Pitmanu, kas šo pašu 
distanci beidza ar rezultātu 3:51.86 mi-
ūtēs!  Varējām apskatīt arī daudzos 
Gunša Lindes saņemtos apbalvojumus. 
     Pazīstamais šķēpraidis Jānis Doniņš 
atzinās, ka zēnībā viņam paticis mētāt 
akmeņus un īpašu prieku sagādājis 
trāpījums logā. Sports pārvērtis viņa 
dzīvi, to piepildījis un beigās bez tā  
gandrīz vairs nevar iztikt, gluži tāpat 
droši vien esot mūziķiem, kuŗi bez 

skatuves vairs nevar  dzīvot.  
Dr. Juris Tērauds, pensionējies biomechaniķis, atce-

rējās bērnības gadus. Viņa tēvs arī bijis šķēpmetējs, bet 
māte uz sportošanu skatījusies šķībi, tāpēc tēvam nekas 
cits neatlicis, kā slepus mest šķēpu aiz šķūņa, un dēli  
šķēpu skriešus nesuši atpakaļ tēvam. Juris Tērauds pie-
dalījies vēja tuneļa projektēšanā, nodarbojies ar matē-
matikas kalkulācijām un radījis šķēpu, kas lido ļoti tālu. 
Sportistu, kas lieto tādu šķēpu, grūti pārspēt. Tas viņam 
bija līdzi – izskatījās pēc bīstama ieroča, ar smailēm 
abos galos.  

Ligitas Kavieres nokļūšana Amerikā atgādina stāstu 
par Pelnrušķīti – lauku meitene sāka nodarboties ar 
airēšanu, latviešu vienības treneris saņēmis stipendiju 
piedāvājumus talantīgām sportistēm no universitātēm 
ASV, bet meitenēm to nestāstīja. Viņām tomēr izdevies 
uzzināt par ielūgumiem, stipendiju solījumiem, un dažas 
pameta savu vienību Latvijā un atbrauca uz Ameriku, 
piedalījās sacensībās. Tagad Ligita Kaviere palīdz trenēt 
Dienvidkalifornijas universitātes (USC) airētājas un ar 
laiku varbūt būs galvenā trenere.  

Šis bija ļoti jauks sarīkojums, uz namu atnāca daudzi 
nepazīstami. Nereti notiek tā, ka svešinieks, kas ierodas 
namā, tāds pats arī aiziet. Šoreiz mūsu biedrības priekš-
nieks Ivars Mičulis stāvēja pie durvīm un ar katru sa-
sveicinājās.  

Atstāju namu, kad pulkstenis bija gandrīz vienpads-
mit vakarā,  bet jaunieši priekštelpā vēl palika, spēlējot 
kārtis. ALAs Sporta nozares pārstāvis rietumu krastā 
Valdis Ķeris teica, ka tiks rīkoti līdzīgi vakari. 

Lisa Edmondsone 

Sports vieno jaunus un vecus 

Sarīkojuma vadītāji – Andra 
Staško un Valdis Ķeris 
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Saglabāsim trimdas vēsturi! 
Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar  ASV Kon-

gresa bibliotēkas Eiropas nodaļu un Latvijas Republikas 
vēstniecību ASV no 11. līdz 13. septembrim Vašingtonā, 
DC, rīkoja otro Trimdas latviešu archīvu, bibliotēku un 
materiālās kultūras konferenci. Pirmā konference notika 
2012. gadā Mineapolē. 

Konferencē Vašingtonā man bija gods pārstāvēt 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrību. Konferences da-
lībnieki nakšņoja Embassy Row Hotel (2015 Massachu-
setts Ave NW, Washington, DC 20036), vēstniecību ra-
jonā, netālu no Latvijas vēstniecības ASV. Neoficiāla 
konferences dalībnieku reģistrēšanās notika 10. septem-
bŗa vakarā. ALAs Kultūras fonda vadītāja Sanita Šūma-
ne aizņemta ar mazā dēliņa auklēšanu, viņas pienākumus 
uzņēmās agrākā fonda vadītāja  Sarma Liepiņa Muižnie-
ce. Viņai todien bija dzimumdiena, un mēs mazliet pa-
svinējām uz viesnīcas jumta, vēlot Sarmai daudz laimes 
turpmākā darbā. Nākamā rītā bariņā ar metro braucām 
uz Kongresa bibliotēku (Library of Congress). Konfe-
rence tika atklāta Džeimsa Madisona piemiņas ēkas ses-
tā stāva konferenču zālē (Montpelier Room). Izrādījās, 
ka tā ir pirmā konference, ko Kongresa bibliotēka rīko 
kopā ar kādas ASV etniskās kopienas pārstāvjiem. Kon-
ferences vairāk nekā pussimt dalībnieku  no dažādām 
ASV pavalstīm, Latvijas un Kanadas uzrunāja namatēvs, 
Kongresa bibliotēkas vadītājs un vecākais bibliotēkārs  
Džeimss Billingtons (Dr. James H. Billington). Varēja 
just, ka viņam latvieši patīk, viņš nākamā dienā atnāca 
uz  Latvijas vēstniecību un ar interesi klausījās. Dž. Bil-
lingtons 1987. gadā ierosinājis  UNESCO paspārnē dibi-
nāt Pasaules digitālo bibliotēku  (www.wdl.org), un tajā 
atrodamas daudzas liecības par Latviju. Latvijas vēst-
nieks ASV Andris Razāns apsveica konferences dalīb-
niekus un pateicās Kongresa bibliotēkas darbiniekiem 
par iespēju rīkot konferenci šajā telpā bibliotēkā, kur 
glabājas arī daudzas Latvijai nozīmīgas vērtības.  

Apsveikuma uzrunu teica arī ASV Kongresa depu-
tāts, Baltijas atbalstgrupas (Baltic Caucus) vicepriekš-
sēdis  Džons Šimkus (John Shimkus), ASV Kongresa 
bibliotēkas padomes loceklis un Latvijas goda konsuls 
Pensilvānijā Džons Medveckis, PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis un ALAs priekšsēde Anita Bataraga.  

Gaŗāku runu teica bibliotēkas Eiropas nodaļas direk-
tors Grants Herris (Dr. Grant Harris), pastāstot, ka Kon-
gresa bibliotēkā, iespējams, ir lielākā grāmatu kollekcija 
latviešu valodā ārpus Latvijas, ir arī grāmatas latgaliešu 
izloksnē un svešvalodās par Latviju, laikrakstu komplek-
ti, vēsturiskas kartes, mūzikas ierakstu un filmu kollek-
cijas. Grāmatas tiek rūpīgi glabātas, laikraksti iesieti, lai 
saglabātos daudzus gadus. Notiek cieša sadarbība ar 

Latvijas Nacionālo bibliotēku, Akadēmisko bibliotēku, 
Rīgas Techniskās universitātes un Latvijas Saeimas bib-
liotēku. 

Latviešu iespieddarbu un archīvu kollekcijas atrodas 
arī Sanfrancisko, Stanforda universitātes, un Sietlā, Va-
šingtonas universitātes bibliotēkā.  

Ar ALAs stipendiju nepilnus divus mēnešus Kongre-
sa bibliotēkā strādāja latviešu valodniece Daina Morusa, 
aprakstot latviešu krājuma grāmatas, un Grants Herris 
viņas darbu novērtēja ļoti atzinīgi.  

Konferences pirmajā dienā pārrunas vadīja Rietum-
mičiganas universitātes bibliotēkāre Maira Bundža.  

Latvijas Nacionālās bibliotēkas darbiniece Ginta 
Zalcmane pastāstīja par projektu „Zudusī Latvija” 
www.zudusilatvija.lv  un parādīja senu zīmējumu kōpi-
jas, atklātnes un fotografijas no 19. gadsimta beigām līdz 
mūsdienām. Tiek veidots LNB elektroniskais kopkata-
logs un datubaze „Analitika”, kuŗā varēs atrast pilnīgu 
informāciju par autoriem un izdevumiem.  

Latvijas Valsts archīva Personu fonda un ārvalstu do-
kumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa stāstīja, ka Lat-
vijas Valsts archīvā atrodas privātpersonu archīvi, to-
starp pazīstamu latviešu žurnālistu, rakstnieku, māksli-
nieku kollekcijas. Centrālā fondu reģistrā iespējams 
iepazīties ar īpašumu, testamentu, dzimšanas u. c. aplie-
cībām; portālā www.Raduraksti.lv – ar baznīcu grāma-
tām; www.webarhivs.lndb.lv – tīmekļa vietņu archīvs. 
Deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstā var atrast ziņas 
par 1941., 1949. un vēlākos gados izvestajiem.  

Vašingtonas universitātes Sietlā mūzikas ansambļa 
Mägi vadītāja Hetera Makloflina Garbesa (Heather 
MacLaughlin Garbes) universitātē  veido Baltiešu mūzi-
kas kollekciju, kuŗā jau ir  5000 manuskriptu, skaņdarbu, 
ierakstu, dziesmu grāmatu. Viņa vēlas sakopot vienviet 
visu latviešu Dziesmu svētkos atskaņoto skaņdarbu nošu 
grāmatas un  svētku vadoņus.  

Vēsturniece Elga Zālīte rūpīgi iepazinusies ar Ņujor-
kas latviešu ev. lut. draudzes mācītāja Richarda Zariņa 
archīviem, dienasgrāmatām un rakstu krājumiem Hūvera 
institūta (Hoover Institute) bibliotēkā Stanforda univer-
sitātē.  

Kongresa bibliotēkas darbiniece Sintija Smite 
(Cinthia Smith) pastāstīja par latviešu reto un seno karšu 
kollekciju Kongresa bibliotēkā. Vēlāk mums bija iespēja 
arī dažas no šīm kartēm apskatīt. Uz kādas kartes lielāko 
pilsētu nosaukumi 1939. gadā uzrakstīti rokrakstā krievu 
burtiem, un ar kvadrātiem norādīts, kur atradīsies kaŗa-
spēka vienības.  

Pēcpusdienā pārrunas vadīja Sarma Muižniece Liepi-
ņa. Latvijā, ASV, Austrālijā un Kanadā ir daudz privātu 
archīvu un mūzeju, Latvija Nacionālajā bibliotēkā saga-
tavots saraksts par Latvijas pašvaldību mūzejiem, kuŗi 
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labprāt pieņem dažādus materiālus. Pieredzē dalījās Lat-
vijas Nacionālā archīva darbiniece Inese Kalniņa, Rok-
vilas latviešu mūzeja vadītāja Lilita Berga pastāstīja, ka 
mūzejs dibināts 1976. gadā, tas atvērts arī cittautiešiem 
ar iepriekšēju pieteikšanos. Visi runātāji aicināja „neiz-
mest trimdas vēsturi” –  manuskriptus, koncertu prog-
rammas, mūzikas ierakstus, retas Vācijas bēgļu nomet-
ņu laikā izdotas grāmatas. 

Konferences dalībnieki laipni tika izvadāti ekskursijā 
pa vēsturisko, skaisto  1897. gadā atvērto Tomasa Dže-
fersona (Thomas Jefferson) bibliotēkas ēku un vakarā 
devāmies uz mākslinieka Jāņa Šternberga izstādes The 
Art and Evolution of a Master Printmaker atklāšanu 
Latvijas vēstniecībā. Izstādei darbus izraudzījās un to 
iekārtoja Sarma Muižniece Liepiņa. 

Jānis Šternbergs dzimis 1900. gada Liepājā, miris 
1981. gadā Dallasā, Teksasā. J. Šternbergs mācījies 
Richarda Zariņa vadītajā grafikas meistardarbnīcā Māk-

slas akadēmijā, strādājis Latvijas valsts vērtspapīru 
spiestuvē. Pēc Otrā pasaules kaŗa viņš bēgļu nometnē 
Fišbachā līdz 1949. gadam vadīja grafikas studiju, pār-
ceļoties uz ASV, dabūja darbu Kentakijas universitātes 
mākslas departamentā, kur strādāja līdz 1970. gadam. 
Mākslinieks bijis ļoti daudzpusīgs –  illustrējis grāmatas, 
gleznojis ainavas, klusās dabas, portretus, darinājis 
figūrālas kompozicijas, grāmatzīmes, pastmarkas, viņš ir 
Latvijā 1939. gadā aprozībā laistās 100 latu banknotes 
zīmējuma autors.  

Visvairāk pārsteidz un sajūsmina J. Šternerga zīmē-
jumi smiltīs, un šo zīmējumu attēli bija apskatāmi izstā-
dē vēstniecībā. 

Nākamā dienā, 12. septembrī, konference turpinājās 
Latvijas vēstniecības telpās. Konferences dalībniekus 
uzrunāja vēstnieks Andris Razāns, atgādinot, ka Krie-
vijas prese patlaban atgādina aukstā kaŗa laiku, bieži par 
Latviju tiek publicēti meli, tāpēc svarīga ir NATO kaŗa-
vīru vienību klātiene Baltijā un ļoti apsveicama ASV 
prezidenta Baraka Obamas vizītē Igaunijā, kur viņš teica 
iespaidīgu runu.  

Kongresa bibliotēkā bija iespēja apskatīt senas 
Latvijas kartes; vidū Kongresa bibliotēkas vadītājs 

un vecākais bibliotēkārs  Džeimss Billingtons 

Mākslinieka Jāņa Šternberga izstādes atklāšana 
Latvijas vēstniecībā; pirmais no kreisās puses 

Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns 

No kreisās: Andris Straumanis, Elga Zālīte,  
Maira Bundža izstādes atklāšanā 

Mākslinieka Jāņa Šternberga zīmējums smiltīs 
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Notika pārrunas par informācijas avotiem un stratēģi-
ju ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu kopienu pētniecībā. 
Pieredzē trimdas laika liecību vākšanā un saglabāšanā 
dalījās latviešu sabiedriskie darbinieki – žurnālists 
Andris Straumanis, bibliotēkāre Maira Bundža, vairāku 
ārzemju latviešu dzīvei veltītu grāmatu, tostarp  Augs-
burgas ģimnazijas audzēkņu atmiņu un rakstu krājuma 
„Auseklieši no pažobelēm pasaules tālēs 1945-1950”  
autore Biruta Abula, Čikāgas tautas mākslas mūzeja 
vadītāja Dace Ķezebere, Stanforda universitātes biblio-
tēkas darbiniece, vēsturniece Elga Zālīte, par Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas krājumu digitalizācijas darbu 
stāstīja Ginta Zalcmane, Latvijas Nacionālā archīva – 
Inese Kalniņa.  

Vēsturniece Elga Zālīte pētījusi San-
francisko Latviešu sociāldemokratu pul-
ciņa un Sociālistiskās darba partijas lat-
viešu nodaļas darbību aizritējušā gadsimta 
sākumā.  

Inese Kalniņa ziņoja par archīvā sākto 
apjomīgo datubazes veidošanu, kam pama-
tā ir no pārvietoto personu nometnēm Vā-
cijā uz citām valstīm izceļojošo Latvijas 
pavalstnieku  reģistrācijas kartīšu kollek-
cija. Daudzās kastes ar kartītēm saņemtas 
no Latviešu nacionālās padomes Lielbrita-
nijā. Aizritējušā gadsimta 50. gadu sākumā 
kartotēka  pārvesta no Vācijas uz Lielbrita-
niju un visu šo laiku glabājusies  latviešu 
mājā „Almēlija”. 

Latvieši daudz var mācīties no lietu-
viešiem un igauņiem. Amerikas lietuviešu 
apvienības viceprezidente Dāle Lukas un 
Igaunijas ārzemju archīvu darba grupas 
priekšsēde, Tartu archīva Toronto vadītāja, 

Baltic Heritage Network prezidente  Pireta Nūrhani 
(Piret Noorhani) iepazīstināja ar sasniegto – Konektikutā 
izveidots Amerikas lietuviešu kultūras archīvs, Čikāgā 
kopš 1950. gada darbojas Pasaules lietuviešu archīvs, 
Toronto  izveidotajā Tartu kolledžā ir Igauņu studiju 
centra mūzejs, kuŗā  glabājas archīvi, kultūras kollek-
cijas, iespieddarbi. Igauņu archīvs ir arī Leikvudā, 
Ņudzersijā. 

Pārtraukumā konferences dalībnieki vēstniecības 
Mākslas galerijā apskatīja latviešu mākslinieka Arta 
Nīmaņa stikla dizaina izstādi „Latvieša balss stiklā” un, 
ja vēlējās, varēja doties uz Zviedrijas vēstniecībā  iekār-
toto tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes gobelēnu izstā-
di „Dzintara pavediena virmojums”.  

Latvijas vēstniecības ēka atrodas t. s. Vēstniecību 
bulvārī (Embassy Row) Masačusetas avēnijā, līdzās ir 
daudzas citas vēstniecības.  Šajā ēkā 20. gadsimta sāku-
mā dzīvoja  pilsētas kultūras un mākslas dzīves patrone-
se, māksliniece Elisa Paika Bārnija (Alice Pike Barney), 
pēc viņas nāves meitas ēku izīrēja dažādām oganizāci-
jām, arī Peru vēstniecībai, vēlāk ēka kļuva par Smitsonu 
mūzeja īpašumu. Latvijas valdība ēku nopirka 2001. ga-
dā,  vēstniecība atklāta 2006. gada 1. martā. 2010 gada 
decembrī pie vēstniecības tika novietota un izrotāta pie-
cus metrus augsta egle, pieminot pirms 500 gadiem sāk-
to tradiciju izrotāt Ziemsvētku eglīti. 

Līdzšinējā  Latvijas Republikas vēstniecības ASV ēka  
atradās dzīvojamo māju rajonā (4325 Seventeeth Street 
NW, Washington DC 20011), to 1951. gadā iegādājās 
pilnvarotais lietvedis Jūlijs Feldmanis. 2010. gada 7. jan-

vārī  tā pārdota izsolē. Izsolei reģis-
trējās viens dalībnieks, kas arī noso-
līja minēto īpašumu par 460 250 
ASV dolaru. Ēkas sākumcena bija 
noteikta 460 000 ASV dolaru. Izsoli 
rīkoja Valsts akciju sabiedrība 
„Valsts nekustamie īpašumi” kopīgi 
ar Ārlietu ministriju un Latvijas 
Republikas vēstniecību ASV.  
     Vašingtonā pie citām vēstniecī-
bam atrodas ievērojamu cilvēku 
skulptūras: pie Turcijas vēstniecības 
kaŗavadonis, Turcijas pirmais prezi-
dents Mustafa Kemals Ataturks, 
Indijas – neatkarības kustības vadī-
tājs Mahatma Gandijs. Pajautāju 
vairākiem konferences dalībnie-
kiem, kāds tēls būtu piemērots Lat-
vijas vēstniecībai.  Atbildes – Jānis 
Čakste, Vaira Vīķe Freiberga, Kriš-
jānis Barons, Jānis Kukainis.  
     Vēstniecībā bijusi Bostonas tēl-

Sarma Liepiņa Muižniece Latvijas vēstniecībā 
runāja par nepieciešamību apzināt latviešu mākslas 

un grāmatu kollekcijas latviešu centros 

Mākslinieka Ginta Grīnberga 
skulptūra „Saule” pie Latvijas 

vēstniecības ASV 
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nieka Ginta Grīnberga izstāde un ārpusē atradusies viņa 
skulptūra  „Saule”. Saule  latviešu mītoloģijā ir dabas 
dievību galvenais tēls, latviešiem ļoti  svarīgs, saule  ap-
dziedāta tautasdziesmās, un varbūt Ginta Grīnberga dari-
nātā varēja palikt pie vēstniecības uz visiem laikiem?   

Trešajā konferences dienā braucām uz Rokvilu, kur 
mūs pie Vašingtonas latviešu evaņģeliski luteriskās 
draudzes nama sagaidīja  latviešu mūzeja vadītāja Lilita 
Berga  ar pašdarinātu kratāmo mūzikas instrumentu  
„velna bungām” –  līku koka zaru, kam galos piestipri-
nāta drāts, uz kuŗas uzvērti metalla grabuļi un karuļi. 
Lilita Berga pastāstīja, ka šādam instrumentam ir daudz 
variāciju, to lieto lauku mūzikanti, spēlējot deju mūziku. 
Viņa redzējusi, ka tāds instruments ir Mineapoles  an-
sambļa „Teiksma” dziedātājiem, arī  Rīgā vairākās saie-
tos un izrādē „Sprīdītis”. Lilita Berga gribējusi, lai mū-
zejā kaut kas  piesaistītu bērnu uzmanību un ko viņi paši 
var izmēģināt, un instrumentu izgatavojusi dienas laikā. 
Metalla materiāli un drāts nopirkta veikalā Home Depot. 

Lilita Berga mūs izvadāja pa latviešu mūzeja telpām, 
pievēršot uzmanību vairākiem latviešu dāvinātiem eks-
ponātiem. Vienā no gaiteņiem pie sienas iekārtota  mūs-
dienās pasaulē atzinību guvušo latviešu, tostarp Lolitas 
Ritmanes un Mārtiņa Saulespurena, portretu galerija, un 
no sirds bija jāpriecājas, ka ir tik daudz ievērojamu lat-
viešu.   

Todien vienā no telpām uz sēdi pulcējās arī ALAs 
valdes locekļi, namā valdīja dzīvība.  

Konferences dalībniekiem Mineapoles reklāmu aģen-
tūras Olson darbinieks Korijs Maklauds (Cory McLeod) 
mācīja, kā tīmeklī izveidot publikāciju, notika praktiskas 
informācijas apmaiņa archīvu digitalizācijā, materiālās 
kultūras saglabāšanā un ārzemju latviešu kopienu vēstu-
res rakstīšanā. Korijs Maklauds ir mācījies Minsteres lat-
viešu ģimnazijā, septiņus gadus dzīvojis Dienvidafrikā, 
Keiptaunas universitātē ieguvis gradu  teātŗa mākslā.  
Viņš ir viens no projekta autoriem par Rīgas geto mūze-
ju tīmeklī: www.rgm.lv   

Otrās Trimdas latviešu arhīvu, bibliotēku un materiā-
lās kultūras konferences mērķis bija turpināt diskusiju  
par ārzemju latviešu bibliotēku, archīvu un materiālās 
kultūras saglabāšanu, veicināt Amerikas latviešu orga-
nizāciju, sabiedrisko darbinieku un pētnieku sadarbību, 
kā arī nodrošināt konferences dalībniekiem iespēju pa-
pildināt zināšanas. Mums bija laba iespēja uzlabot prak-
tiskās iemaņas archīvu, bibliotēku un materiālās kultūras 
glabāšanā.  

Pēdējās dienas pēcpusdienā bija brīvs laiks, lai apska-
tītu kādu mūzeju. Grasījos aiziet līdz galvenai stacijai pa 
Masačusetas aveniju, tā šķēro vairāku ielu apļveida krus-
tojumus – (Dupon Circle, Scott Circle, Thomass Circle), 
kuŗus arī gribēju izpētīt. Viesnīcai tuvējais ir Dupon 
Circle, kur man piesitās vadātājs. Kas ir vadātājs? Droši 
vien katram ir gadījies apmaldīties, un tad mēdz teikt, ka 
vadātājs nelaiž vaļā. Latviešu mītoloģijā vadātājs ir mī-
tiska būtne, kam nav veidola. Pret to nevar cīnīties, un, 
ja tas tevi ir sagrābis, tu mežā redzēsi vienus un tos pa-
šus kokus un, pat noejot no taciņas un ejot pa taisnu līni-
ju nonāksi turpat, kur sāki. Var ticēt vai neticēt, es nebi-
ju mežā, bet pilsētā, un no šī apļa netiku ārā, tas bija kā 
apburtais loks –  vairākas reizes atgriezos sākuma vietā!  

Pēdējā vakarā jauki bija nelielā latviešu pulciņā sēdēt 
turku kafejnīcā uz ietves, saspiestiem pie diviem maziem 
galdiņiem un mieloties ar turku „tapām”, pārrunāt pie-
dzīvoto, redzēto, dzirdēto un atvadoties cerēt, ka kaut 
kad, kaut kur drīz atkal tiksimies. 

Vēl  daudzi archīvi un dokumenti neizpētīti glabājas 
bēniņos vai pagrabos un ir bailes, ka tos kāds ar vieglu 
roku var izmest. Kur šos archīvus un dokumentus likt? 
Vai tiem atradīsies vieta Latvijā vai tie glabājami Ameri-
kā? Amerikas latviešu apvienībai ir vēl viens svarīgs uz-
devums – meklēt un atrast, kā, kur un kas  glabātu lat-
viešu kultūras vērtības. Varbūt jādibina trimdas latviešu 
vēstures glabātājiestāde? 

Nākamā konference plānota atkal pēc diviem gadiem, 
varbūt Stanforda universitātes Hūvera institūtā vai Va-
šingtonas universitātē Sietlā, un šai laikā arī mums 
Losandželosā jādomā, ko darīt ar materiāliem, kas 
glabājas latviešu nama bibliotēkā. Nepieciešams ievadīt 
datorā bibliotēkas grāmatu sarakstu, jo paredzēts veidot 
ASV latviešu bibliotēku kopkatalogu. Vajadzīgi jauni 
cilvēki, kuŗi vēlētos sazināties ar domubiedriem citos 
latviešu centros, veidojot kontakttīklu, un mācīties, kā 
saglabāt mūsu kopienas vēsturi. Jādomā arī, kā ilgglaicī-
gi saglabāt tīmekļa archīvus. 

Konferenci financiāli atbalstīja  mecenāts Visvaldis 
Dzenis, Amerikas latviešu tautiskā savienība (ALTS), 
ALAs Kultūras fonds (no M. Miezītes testamentārā 
novēlējuma).                                               Astra Moora 

Korijs Maklauds  parādīja  kopā ar kollēgām veidoto 
filmu par Rīgas geto  – Walk Among Memories 
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Noderīgas dāvanas bērniem 
Karšu izdevniecība  „Jāņa sēta” piedāvā  puzles 

„Latvijas daba” un „Eiropa”,  kartes mazākiem un 
Latvijas vēstures atlantu  nedaudz  lielākiem bērniem. 
Puzles cena €4+sūtīšana; atlanta cena €5,50 + sūtīšana.  

Tīmekļa vietnē http://www.kartes.lv  iespējams 
iepazīties ar apgāda  izdevumiem.   

Kontakti uzziņām: ievag@kartes.lv 
valdis.smits@kartes.lv  
Tālr. +371 67317540, +371 29372057 

 Ieva Grabe 

 Bērnudārzs 
Laila Dženninga (Jennings) 
Evans Erringtons 
  Audzinātāja Tamāra Kalniņa 
 
 1. klase 
Gustavs Daugavietis 
Adeline Blāķe 
Jēkabs Erringtons 
Lidija Flobēra (Flaubert) 
Krišjānis Hadads (Haddad) 
Emets Džennings (Emett Jennings) 
Sabrina Jerumane 
  Audzinātāja Ilze Kalvāne 
 
 2. klase 
Eduards Barks 
Henrijs Gulbis 
Evelīna Blāķe 
Aleks Zaķis 
Abigeila Erringtone 
Eduards Zeltiņš-Kalniņš 
Sebastians Jerumanis 
Kārlis Kalvāns 
Aidens Džennings (Jennings) 
  Audzinātāja Dziesma Tetere 
 
 5a klase 
Elza Brecko 
Mia Trapse 
Marks Edvards 
Stīna Glūdiņa 
Gabriela Damroze 
Katrīna Sonveina 
  Audzinātāja Benita Trapse 
 
 5b klase 
Ella Makolife (McAuliffe) 
Vilis Zaķis 
Nils Makolifs (McAuliffe) 
Aleksandrs Verga 
  Audzinātāja Inguna Galviņa 

 7. klase 
Annija Tetere 
Ance Trapse 
Liana Berkolda 
Aija Reimane  
Krista Hadada (Haddad) 
   Audzinātāja Ilze Nagaine 
 

Skolas direktore – Nora Mičule 
Mācību pārzine – Ilze Nagaine 
Skolas teātŗa vadītāja – Andra Berkolda 
 

Skolēni mācīsies latviešu valodu un literātūru 
(skolotāji – Ilze Strazdiņa, Tamāra Kalniņa, Nora 
Mičule, Benita Trapse, Inguna Galviņa, Ilze Nagaine, 
Dziesma Tetere); vēsturi  un dabasmācību (skolotāji – 
Aija Zeltiņa-Kalniņa, Tamāra Kalniņa, Inguna Galviņa), 
rokdarbus, mājturību un zīmēšanu (skolotājas – Guna 
Jostsone un Ilze Strazdiņa); tautisko mantojumu 
(skolotāja Inguna Galviņa); ģeografiju (skolotāja Ilze 
Nagaine), dziedāšanu (skolotājs Pauls Berkolds), 
dejošanu (Ilze Nagaine un Diāna Zaķe)  

Losandželosas latviešu svētdienas skolas audzēkņi 2014./15. mācību gadā 
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Jaukā „Kursas” vasara 
Četrus gadus cītīgi mācījušies un priecājušies, ASV 

Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolu „Kursa” šogad 
beidza astoņi audzēkņi: Madara Altmane, Laila Birznie-
ce, Valdis Birznieks, Maija Dindzāne, Adele Nagaine, 
Laila Reimane, Kaija Staško, Emīlija Šteinblūma. Četru 
nedēļu mācību un nodarbību slodzi godam izturēja vēl 
desmit audzēkņu: Anna Broka, Ričards Broks, Marga 
Galiņa, Rolands Hills, Laura Kēlere, Ella Lutere, Krišjā-
nis Lūsis, Niklāvs Melbārdis, Daina Reimane, Larisa 
Šulca. Par audzinātājiem un saimniekpuišiem strādāja 
bijušie „Kursas” audzēkņi: Indra Ekmane, Emma Ikstru-
ma, Pēteris Apsītis un Markus Staško, Andris Aberma-
nis un Jūlijs Pružinskis. Šovasar Kursā skolotājiem pie-
vienojās smilšu skulptūru meistars Sandis Kondrāts, vir-
tuves darbiniekiem – Iveta Āva Kramēna un kopā ar 
Āriju Miķelsoni, Dzidru Freimani un Viju Raudu mielo-
ja „Kursas” saimi ar dažādiem gardumiem.  

Vasaras vidusskolu vadīja Jānis Rogainis, administrā-
tīvos pienākumus veica Bonija Veja-Rogaine (Bonnie 
Way), Marisa Veja Rogaina, Brīzija (Breezy) Freimane. 
Šogad mums pietrūka „Kursas vecmāmiņas” Jogitas Ju-
revskas gādības, jo viņa devusies pelnītā atpūtā.   

Dziedāšanu mācīja Maija Riekstiņa, tautasdejas – In-
grīda Birzniece. Ticības mācības skolotāja bija Helēna 
Godiņa; latviešu valodas un literātūras – Dace Melbārde 
un Inguna Galviņa; vēsturi un arī spēlēt šachu mācīja 
Viktors Pūpols, Andris Rūtiņš – kalt latviskas rotas, 
Olga Griķe – stikla mākslu, podniecības nodarbības va-
dīja Gundega Šnepste, Maija Atvara mācīja izšūt latvju 
rakstus un gatavot latviešu ēdienu. Šogad atpūtās arī fo-
tografs un skolotājs Edvīns Circenis, viņu aizstāja Aleks 
Baitmens (Aleks Biteman). Vienmēr, kad gadījās kas 
neparedzēts – čīkstēja durvis, baseinā ūdens bija par 
aukstu, aizcirtās durvis, bet nevarējām atrast atslēgu, pa-
līgā nāca „Kursas” labais gariņš – saimnieks Harijs 
Saukants. Parasti viņš ar mazo traktoriņu pļāva zāli, bet 
pēdējā laikā šis darbiņš iepaticies arī Jānim Riekstiņam. 
Nevar nepieminēt kasieŗa Valža Atvara lielo darbu. Viņš 
ir „Kursas” absolvents, un izaudzinājis divas meitas, 
kuŗas arī jau beigušas Kursu.  

Vasaras vidusskolu atklāšana notika  6. jūlijā. Vakarā 
skolotāju sēdē pārrunājām stundu un nodarbību plānu, 
bet galvenais jaunums bija ALAs Izglītības nodaļas atsū-
tītie latviešu valodas līmeņa pārbaudījumi, kuŗus nolē-
mām rīkot arī Kursā, tāpat kā Gaŗezerā. Pārbaudījumiem 
ir četras daļas: klausīšanās, rakstīšana, lasīšana un runā-
šana. „Kursas” audzēkņu pārbaudījumus latviešu valo-
das prasmes noteikšanā vērtēja skolotājas Dace Melbār-
de, Inguna Galviņa, Olga Griķe, Gundega Šnepste. Katra 
audzēkņa zināšanu līmenis ievadīts datubazē. 

Daudzus skolēnus sajūsmināja smilšu skulptūru vei-
došanas nodarbības, tās vadīja mākslinieks Sandis Kon-
drāts. Viņš ir ļoti labs skolotājs. Bija paredzēts, ka, pāris 
nedēļas vingrinājušies smilšu skulptūru veidošanā,  jau-
nieši  Vašingtonas pavalstī, Longbīčā, piedalīsies divu 
dienu smilšu skulptūru veidošanas amatieŗu sacensībās. 
Sandis Kondrāts uz Kursu bija atvedis vairākas kravas 
īpašo skulptūru smilšu. To graudiņi ir asi un labi salīp 
kopā, bet plūdmales smilšu graudiņi ir viļņu nogludināti, 
tāpēc slidenāki. Viņš sāka savas nodarbības jau pirmās 
nedēļas sākumā, pastāstīja par sevi un smilšu skulptūru 
mākslu un ieteica jauniešiem sadalīties trīs grupās, katrai 
izvēloties vadītāju. Tika izveidotas trīs grupas: „Smilšu 
bērni”, „Zari” un „Kursieši”, un jauniešiem vajadzēja 
izdomāt, uzzīmēt un vienoties, ko un kā veidos. Smiltis 
samaisīja ar ūdeni un sablietēja īpašās veidnēs, katrai 
smilšu skulptūrai tika izveidots pamats.  

Latviešu literātūras stundās audzēkņi mācījās par mū-
su literātūras klasiķiem. Kaija Staško savā absolventu 
darbā literātūrā izvēlējās rakstīt par Aspaziju, viņai 
radniecīgu dvēseli, Adele Nagaine – par Regīnu Ezeru, 
jo viņa saprotami apraksta to, kas un kā dzīvē notiek, 
Laila Reimane – par Rūdolfu Blaumani un viņa darbiem.  

Bez parastajām latviešu valodas un literātūras stun-
dām bija  sarunvalodas stunda un dzejoļu vakari. „Kur-
sas” bibliotēkā ir plašs grāmatu klāsts, ja vajadzīgs, sko-
lotāji un audzinātāji palīdz audzēkņiem izvēlēties dzejo-
ļus, izskaidro nozīmi un labo izrunu. Pēdējo dzejoļu 
vakaru vadīja skolotāja Gundega Šnepste. 

Sarunvalodas stundas vadīja skolotāja Dace Melbār-
de, audzēkņi tajās vingrinājās latviešu valodā izteikt 
savas izjūtas, jūtas, domas, dažādās valodas spēlēs bagā-
tināja vārdu krājumu un izpratni par tiem. Kādreiz savas 
izjūtas grūti izteikt vārdiem, bet ir labi atvieglot sirdi, tā-
pēc jau pirmās nedēļas sākumā Dace aicināja ikvienu uz 
palielas lapas uzzīmēt koku un katru dienu pielikt pa pa-
bālai lapai, spilgti zaļai vai ābolam, ja tā bijusi īpaši laba 
diena. Parasti pirmajā nedēļā ikviens ir priecīgs atkal sa-
tikt senos draugus un iepazīties ar jauniem, justies kā 
ģimenē un mājās, atrasties šajā  skaistajā dabas stūrītī, 
izmēģināt roku, darot ko interesantu, piedaloties ballītē. 
Nākamajā nedēļā kļūst skaidrs, ka Kursā arī nopietni 
jāmācās, jāievēro dienas kārtība, ir tikai viena stunda 
brīvā laika, audzinātāji un skolotāji uzmana, lai audzēkņi 
laikus ierastos uz stundu, pēc naktsmiera būtu gultā un  
soda, ja kas nav, kā vajag – un ne viens sāk ilgoties pēc 
mājām.  „Man teica, ka šeit ir vasaras nometne – tikai 
tāpēc mani pierunāja šeit nākt,” kāds sūdzējās. Ir tādi, 
kuŗi iztur vienu vasaru, bet šādu vai tādu iemeslu dēļ 
vairs neatgriežas. Daži vispār nespēj iekļauties un 
aizbrauc mājās. Notiek nemieri, sacelšanās: „Virs zemes 
– Kursā nav taisnības!” 
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Taču cik ilgi dusmosies? Visiem zināms – mēs Kur-
sā esam tāpēc, ka cits citu mīlam;  labi, ja to kādreiz ap-
liecina.  

Laiks aizritēja ātri, drīz vien bija jādodas uz  profesio-
nāļu un amatieŗu smilšu skulptūru sacensībām.  

Sandis Kondrāts piedalījās profesionāļu sacensībās, 
veidojot ģimenes skulptūru. Jaunieši varēja aplūkot dar-
bus, apskatīt pilsētiņu, kaut ko nopirkt,  iekārtoties vies-
nīcā, spēlēt bumbu, pastaigāties pa plūdmali, apskatīt 
vietu, kur viņiem būs jāveido savi darbi. 

Amatieŗu sacensību dienas rītā līņāja, bet drīz vien 
pierima. Saradās daudz ļaužu – gan skatītāji, gan dalīb-
nieki amatieŗi un arī suņi – mazi un lieli, tievi un resni, 
gludi un pinkaini, draudzīgi un vaukšķoši. Vietējo gru-
pām netrūka atbalstītāju, bet arī kurši nevarēja sūdzēties 
– no Sietlas un  citām vietām ieradās krietns pulks lat-
viešu ar visām ģimenēm, arī suņiem, saulessargiem, 
zviļņiem, dzērieniem. Visiem par to bija liels prieks un 
šis lielais radu un draugu atbalsts palīdzēja jauniešiem 
ne tikai izturēt līdz galam un veikt labu darbu, bet  iero-
sināja arī dziedāt latviešu dziesmas un iet rotaļās. „Smil-
šu bērni” izveidoja lielu bruņurupuci, atnesa zilgani 
sudrabainās ūdensdzīvnieku čaulas, kas vietām puspēdu 
biezā kārtā klāj ūdensmalu, nobēra tās apkārt, radot 
iespaidu, ka bruņurupucis peld vilnīšos, un  izdomāja 
skulptūrai nosaukumu – Latvian Dream.  „Kursieši”  
izveidoja klavieres, „Zari” –  grāmatu ar latvju rakstiem. 
Jaunieši strādāja septiņas stundas. Radās neparedzētas 
grūtības; viena no tām – šīs bija parastās plūdmales 
smiltis, nevis īpašās, ar kādām viņi bija vingrinājušies. 
Mūsu jaunieši neieguva balvas, bet skatītāji izrādīja lielu 
interesi par viņu darbiem, viņiem patika dziesmas, rota-
ļas un jauniešu labā sadarbība. Viņi uzzināja kaut ko par 
latviešiem un Latviju. Sacensību rīkotāji ielūdza „Kur-
sas” audzēkņus piedalīties arī nākamgad. 

Nākamajā dienā žēl bija uz sacensību dalībniekiem 
skatīties – viņi staigāja vaidēdami un bija sarkani kā vē-
ži! Vēlāk daudziem uz ādas parādījās čūlas, un tikai ne-
dēļas beigās viņi pamazām atkopās.  

Daudz prieka visiem sagādāja vakara nodarbības – 
sporta spēles, „karoga zagšana”, rotaļas un vainagu pī-
šana; jaunieši, skaisti dziedādami, pa meža ceļu devās 
aplīgot ciema iemītniekus otrpus ezeram, īpaši Rieksti-
ņus un Rogaiņus. 

Par jauniešu radītajiem mākslas darbiem rotkalšanas, 
rokdarbu, stikla mākslas, podniecības ievirzēs varējām 
priecāties izlaiduma dienā podniecības jeb mākslas šķūnī 
sarīkotajā izstādē. Latviešu virtuves ievirzes panākumus 
varējām novērtēt ēdienreizēs vai arī svinīgajās vakari-
ņās.  To, cik labi jaunieši iemācījušies spēlēt šachu – 
tradicionālajā simultānspēlē, kad šacha ģenijs, vēstures 
skolotājs Viktors Pūpols, ērti iekārtojies zvilnī, ar kafijas 

krūzīti rokā, sēdēja ar muguru pret audzēkņu puslokā iz-
vietotajiem galdiņiem un spēlēja ar visiem reizē. Šoreiz 
viņš spēlēja ar  astoņiem audzēkņiem. Spēle sākās tūlīt 
pēc pusdienām un ap vakariņu laiku vēl nebija beigusies  
– mēs dabūjām vakariņot svaigā gaisā.  

Vēl notika trīs dzejoļu vakari, divi talantu/beztalantu 
vakari, polkas maratons, vairākas tematiskas „smalkās 
vakariņas” un ballītes, kazino vakars, nakts peldes ba-
seinā. Audzēkņiem kā balva tika dāvāta iespēja noska-
tīties World Cup beidzamo spēli televīzijā. Šogad Mei-
soņu gadatirgū audzēkņi nerādīja priekšnesumus, aiz-
braucām tikai papriecāties. 

Protams, tika svinētas dzimumdienas, netrūka dažne-
dažādu bagātīgas izdomas un dažreiz smagā darbā radītu 
pekstiņu. 

Absolventi kopā ar audzinātājiem devās uz Sietlu sa-
vā tradicionālajā absolventu izbraukumā. Tāpat kā citus 
gadus viņi sarīkoja „Ārijas brokastis”. Šai rītā Ārijai 
Miķelsonei un arī pārējām saimniecēm nebija tik agri 
jāceļas, jo brokastis gatavoja absolventi. Viņi apklāja un 
izrotāja galdus, pateicās saimniecēm, pasniedzot puķes, 
un visa „Kursas” saime kopā dziedāja „Te bij laba 
saiminiece”. 

„Kursas” gadagrāmatā „Kripatiņas” Daina Reimane 
aprakstīja savas izjūtas izbraukumā uz Kursas ezeru: tas 
bijis kā spogulis, un tā ūdenī atstarojās koki – ozoli, bēr-
zi, alkšņi, kārkli.  Zem tiem kā mazi kaŗavīri staigājušas 
skudras.  

Lailai Reimanei absolvenu izbraukumā ļoti paticis 
staigāt pa Sietlu un dziedāt latviešu tautasdziesmas un 
dejot tautasdejas. Kaiju Staško pārsteigusi Sietlas  paze-
mes pilsēta. Adele Nagaine par izbraukumu nebija tik 
sajūsmināta, jo bijis auksts.    

Daina Reimane  gadagrāmatā raksta, ka dienā, kad 
absolventi bija izbraukumā,  pārējie „Kursas” audzēkņi 
kopā mācījušies, sēdējuši pie viena galda, sarunājušies. 
Visi jutušies kā viena ģimene. 

Vienmēr jauki ir svecīšu vakari, kad pēc svētbrīža 
baznīcā, cenšoties nosargāt liesmiņu, lai tā nenodzistu, 
mēs pa meža taku atnācām baļķu mājas priekšā, salikām 
svecītes starp akmeņiem, kas veido krustu, un, rokās 
sadevušies, dziedājām „Saulīt vēlu vakarā” un vakar-
dziesmu.  

Laikam svinīgākais, nopietnākais un sirsnīgākais 
vakars bija absolventu vakariņas. Tajās piedalījās tikai 
„Kursas” saime un lūgti viesi – absolventu ģimene, tuvā-
kie radi vai draugi. Zāli rotāja un galda kartītes gatavoja 
nākamā gada beidzēju klase.  

Pēc vakariņām skolas direktors Jānis Rogainis teica 
īsu uzrunu un pasniedza „Kursas” gredzenus, kuŗus dari-
nāja rotkalis Andris Rūtiņš. (Šo tradiciju sāka rotkalis 
Kļaviņu Juris, un tā joprojām turpinās.) Tad savus novē-
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lējumus „ceļa maizei” teica skolotāji, vecāki, audzinā-
tāji. Bija ieradies arī pērnā gada absolvents Rikijs Tete-
ris, apsveica skolas beidzējus un pieminēja „Kursas” 
lielo nozīmi savā dzīvē.  

Absolventi nolasīja savas runas un testamentus.  
Adele Nagaine savā runā pieminēja, ka mājās nemi-

tīgi bijuši strīdi, jo viņa spītējusies runāt latviski, un va-
loda pamazām kļuvusi arvien nabadzīgāka. Tikai vēlāk 
viņa apzinājusies, cik svarīgi saglabāt dzimto valodu un 
ir ļoti priecīga par iespēju mācīties Kursā ne tikai latvie-
šu valodu, bet arī dejot, izgatavot gredzentiņu un prast 
paciesties, ja istabas biedri izmētā savas mantas un klau-
sās skaļu mūziku. Viņa ir priecīga par iespēju piedalīties 
Dziesmu svētkos, tikties ar latviešu draugiem, ir jauki, 
piemēram, ieiet veikalā un runāt ar viņiem valodā, ko 
citi nesaprot. Savas runas beigās Adele teica: „Es lepo-
jos, ka esmu latviete, latvietība ietekmē manu dzīvi. 
Paldies visiem, kuŗi man palīdzēja, liels paldies mātei, 
viņa mani mīl un ziedoja laiku, lai es saprastu, cik sva-
rīga ir latviešu kultūra un tradicijas.” 

 Maijai Riekstiņai  spēlējot pavadījumu, tika nodzie-
dāta absolventu dziesma. Priekšā iznāca nākamā gada 
pēdējās klases audzēkņi, absolventi aizdedzināja sveces 
un nodeva tās viņiem. Bira asaras, skanēja smiekli, ab-
solventi apskāvās, fotografējās. Tad visi sastājās aplī un, 
sadevušies rokās, nodziedāja vakardziesmu „Pūt, vēji-
ņi!”        

Atvadījušies no radiem 
un draugiem,  audzēkņi de-
vās uz mītnēm pēc guļam-
maisiem, lai pēdējo vakaru 
visi kopā nakšņotu  kamīn-
telpā. No sākuma varēja 
dzirdēt dziedāšanu, priecī-
gus izsaucienus, spēlējot 
spēles, bet drīz vien čalas 
sāka pierimt. Šī bija gaŗa un 
grūta diena ar vairākiem 
uzveduma mēģinājumiem 
priekšpusdienā, „astīšu” 
kārtošanu mācībās un 
ievirzēs, absolventu runu 
noslīpēšanu, mantu kravā-
šanu. Pēc pusnakts šur un 
tur redzēja sakumpušus 
stāvus, nesot spilvenus un 
guļammaisus, pa vienam 
vai vairākiem kopā klīstam 
atpakaļ uz mītnēm. Lai cik 
ļoti gribējās pēdējā naktī 
būt kopā, cietā grīda spiež 

sānus, labāk tomēr pārnakšņot ērtā gultā. 
Nākamā rītā pēc brokastīm audzēkņi tīrīja telpas, bet 

drīz vien vajadzēja sākt pīt matus bizēs, meklēt saktiņas 
un jostas un ietērpties tautastērpos. Dziedāšanas skolo-
tāja Maija Riekstiņa lūdza visus pusstundu pirms sarīko-
juma atnākt uz kamīntelpu pie klavierēm, lai iesildītu 
balsis. 

Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolas izlaiduma 
sarīkojums sākās ar svētbrīdi. Pēc tā direktors teica runu,  
audzēkņi saņēma liecības un apliecības, noklausījās ap-
sveikumus, pateicās.  Krāšņajam uzvedumam par Dieva 
dēliem un Saules meitām dziesmas iestudēja Maija 
Riekstiņa, dejas – Ingrīda Birzniece. Jauniešu priekšne-
sums bija brīnišķīgs, nerimās aplausi, viena otra dziesma 
un deja bija jāatkārto.  

Tad „Kursas” direktors aicināja visus pie karoga. Go-
dasardzē stāvēja šī gada astoņi absolventi. Pēc Latvijas 
karoga nolaišanas Jānis Rogainis paziņoja, ka mācības 
vasaras vidusskolā beigušās. Viesi, „Kursas” saime un  
jau atbraukušie nākamās nedēļas bērnu nometnes „Me-
žotne” dalībnieki sadevās rokā un nodziedāja „Pūt, vē-
jiņi!” 

Ne visu iespējams izstāstīt. Brauciet ciemos uz 
„Kursu”, atbalstiet Rietumkrasta latviešu izglītības 
centru un sūtiet savus, radu un draugu bērnus, 
mazbērnus uz Rietumkrasta latviešu vasaras vidusskolu!   

Skolotāja Inguna Galviņa 

No kreisās: Maija Dindzāne, Laila Birzniece, Valdis Birznieks,  
Madara Tiāna Altmane, Adele Nagaine, Laila Reimane, Daina Reimane (viņa  

nav absolvente), Kaija Staško; nav absolventes Emīlijas Šteinblūmas 
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„Kursas” audzinātāji un audzēkņi pirms 2014. gada absolventu vakariņām. No kreisās priekšā: audzinātājas 
Indra Ekmane un Emma Ikstruma, audzēkņi Rolands Hills, Niklāvs Melbārdis, Daina Reimane, Ella Lutere, 

Marga Galiņa, Kaija Staško, Madara Altmane, Adele Nagaine, Laila Reimane, Laila Birzniece, Emīlija 
Šteinblūma, Valdis Birznieks, Maija Dindzāne, Krišjānis Lūsis; aizmugurē: audzinātāji Markus Staško un 

Pēteris Apsītis, audzēknes Larisa Šulca un Anna Broka 

Izlaiduma uzveduma dalībnieki, priekšā labā pusē „Kursas” un Rietumkrasta latviešu izglītības centra  
direktors Jānis Rogainis 



 17 

Absolventu deju izlaiduma uzvedumā dejoja:  
Richards Broks, Laila Reimane, Niklāvs Melbārdis, 

Pēteris Apsītis, Markus Staško, Jūlijs Pružinskis 

Mācības „Kursā” beiģušās  –  karogs vairs mastā 
neplīvo, visi kopā dzied „Pūt, vējiņi!" 

Šī gada audzinātāji (visi bijušie „Kursas” audzēkņi); 
no kreisās: Emma Ikstruma un Markus Staško, 

Indra Ekmane un Pēteris Apsītis 

„Kursas” izlaiduma sarīkojumā  2. augustā 
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Audzinātāja Ilze Matsone 
ar savu meiteņu grupu... 

Mācītāja Daira Cilne vada svētbrīdi baznīcā, 
atklājot Rietumkrasta latviešu izglītības centra 

bērnu vasaras nometni „Mežotne” 

„Mežotnes” audzēkņu vakara nodarbības 
brīvdabas estrādē  

Audzinātāja Aija Matsone ar 
savām vecākās grupas 

meitenēm pie ezera; pirmā no 
labās puses – Aija Reimane 

Mežotnes saime - audzēkņi, vecāki, skolotāji, darbinieki 

Audzinātāja Kaija Staško 
ar savas grupas meitenēm 

un kopā ar viņām peldbaseinā 

Nākamā nedēļā, tikko bija beigušās mācības vasaras 
vidusskolā, sākās bērnu nometne „Mežotne”. Tai pieteicās 
tik daudz dalībnieku, ka dažas ģimenes, kuŗas atsūtīja 
pieteikumu vēlāk, saņēma atteikumu.   

Par audzinātājām nometnē strādāja arī trīs Losandže-
losas latviešu skolas absolventes, bijušās Kursas  audzēk-
nes – Aija un Ilze Matsones, Kaija Staško. 
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1918. 1918. ––  2014.2014.  
Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas Latvijas valsts neatkarības pasludināšanas   

96. gadadienas svinības96. gadadienas svinības 
  

16. novembrī plkst. 12.30 
Losandželosas latviešu namā, 1955 Riverside Drive 

 
Karogu ienešana, himnas, godu konsulu un  

viesu apsveikumi, paziņojumi par apbalvojumiem 
 

Svētku runu teiks  
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors 

Andris Ozols 
 

Mūzikāli priekšnesumi: 
Andris Matsons 

Edgars Rakovskis 
Artūrs Rūsis ar draugiem 

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi u. c.  
 

Pakavēsimies pie kafijas galda 
 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde 
aicina visus latviešus apmeklēt šo sarīkojumu 

 

Dalības maksa par vismaz 10 dolaru ziedojumu,  
bērniem ieeja brīva 
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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  

    Grāmatu var iegādāties,  sazinoties ar 
Māru Kļaviņu-Rosentāli,  

tālr.: 626-864-9307 

Visu vasaru es pavadīju Latvijā. 
Tētis dzied vīru korī  „Uzdziedāsim, 
brāļi!”, korim bija koncerti vairākās 
pilsētās, un es visur braucu līdzi. 
Dziesmām pavadījumu spēlēja 
komponists Pēteris Plakids, un tā kā 
pazīstu notis, diriģente Laura Rokpelne 
Mičule mani lūdza  pāršķirt nošu lapas. 
Es neko daudz par šo komponistu ne-
zināju, bet māte man par viņu pastās-
tīja, un es sapratu, ka esmu pagodināta 
par man uzticēto pienākumu.  

Koncerturnejas laikā redzēju daudz 
pilsētu un lauku ceļu. Latvija ir skaista, 
līdzena zeme. Daudziem koncerta ap-
meklētājiem koncerti patika, vairāki no 
prieka raudāja. Latvijā koncertos vien-
mēr pasniedz puķes. Dziedātājiem un 
visvairāk diriģentei. Arī es dabūju pu-
ķes, tas bija ļoti skaisti.  Latvijā puķu ir ļoti daudz un 
dažādas, puķes vienmēr nes, ejot ciemos, liek mājās 
vāzēs, pasniedz koncertos, pin vainagus, un puķes nes 
arī uz kapiem. Mēs tā darījām, kad gājām uz kapiem pie 
vectēva.   

Pēc koncertturnejas mēs ar tēti Latvijā palikām vēl 
vairākas nedēļas. Bijām uz koncertu „Koŗu kaŗi” arēnā 
„Rīga”, tas bija ļoti skaists! Biju ļoti priecīga.  

Devos pastaigā pa „Kaķu taku” Ventspilī, kur ir dažā-
di šķēršļi. Priecājos par iespēju apciemot radus Pāvilos-
tā, kur karstā vasaras dienā tirdziņā pārdevu akas ūdeni 
ar piparmētrām un nopelnīju diezgan daudz eiro. Vakarā 
aizgājām uz Annas dienas koncertu, kuŗā dziedāja visā-
das „zvaigznes”. Tomēr visjaukākais piedzīvojums bija 
nākamā rītā meklēt dzintarus Baltijas jūras krastā. Ļoti 
gribējās, lai māmiņa arī tur būtu, bet viņai bija jāpaliek 
Losandželosā un jāstrādā. Rādīju viņai atrastos dzintara 
gabaliņus skaipā. Mēs sazvanījāmies gandrīz katru die-
nu. Manai mātei patīk komandēt, un to viņa darīja, pat 
runājot ar mani skaipā.  

Man izdevās pavadīt daudz laika kopā ar vecmāmiņu 
un viņas veco runci Tūni, maniem brālēniem un tēvoča 
ģimeni, krustmātes ģimeni un viņas mīluļiem – izlutinā-
tiem franču buldogiem.  

Latvijā man ir ļdaudz draugu, un ļoti gribētu, lai kādu 
dienu manas abas pasaules varētu satikties – visi mani 
amerikāņu draugi, latviešu draugi no šejienes un visa 
mana ģimene un draugi Latvijā. Kamēr biju Latvijā, 
sarakstījos ar draudzenēm Kalifornijā, un man radās liela 
vēlēšanās viņām parādīt Latviju. Skolā, stāstot par savu 

vasaru, ka biju Latvijā, ar prāmi braucu 
uz Zviedriju un apskatīju Stokholmu, es 
sapratu, ka daudzi mani klasesbiedri 
nekad nav bijuši citā valstī.  
     Mēs ar tēti gājām uz daudziem mūze-
jiem, koncertiem, zirgu sacīkstēm, cie-
mojāmies, ēdām zemenes, apskatījām 
Latviju, mācījos arī spēlēt flautu. 
Redzēju jauno bibliotēku, tā ir ļoti gaiša 
un domāju, ka tur vajag vairāk grāmatu!  
     Latvijā cilvēki ir citādāki nekā Ame-
rikā. Maniem vecākiem ir ļoti daudz 
labu draugu, un tagad tādu ir arī man. 
Latvijā draugi ir īsti, viņi palīdz cits ci-
tam un ir mīļi, daudz smejas, un visi 
dzīvo cits no cita netālu. Ciemoties 
iespējams biežāk, un visur var aizbraukt 
ar divriteni vai aiziet kājām.   
     Satikos ar Alisi, kas bija apmaiņas 

studente un veselu gadu dzīvoja pie mums. Kopā ar Alisi 
un viņas māsu pavadīju vairākas dienas, spēlējām spēles 
un gājām lasīt sēnes.  

Es gribu Latvijā palikt ilgāku laiku, kad būšu pieau-
gusi, man tur ļoti patīk. Tiem, kuŗi gatavojas braukt uz 
Latviju, iesaku aizbraukt un pastaigāt pa „Baskāju taku”. 
Tur jāiet pa stikliem, ūdeni, korķiem, oļiem, dubļiem 
utt., un tā ir ļoti laba masāža kājām. Ieteicu arī aiziet uz 
kafejnīcām Doma laukumā, tur ir gardi augļu kokteiļi. 
Man ļoti garšo „burkānmaize”, lūgšu Ziemsvētku vecī-
tim no Latvijas ragavās atvest kādu klaipiņu.  

Es mīlu Latviju! 
Annija Tetere 

Latvijā aizvadītā vasara 
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Armands Melnbārdis   
aicina uz savu koncertu 

  

6. novembŗa vakarā no 
plkst. 7.00 līdz 9.00 

 

Wine Tasting Room 
Enoteca 

  

(1204 W. Burbank Blvd.) 

Manfreds  Zīverts 
 

 Neziņa 
 

Nekad mums pašiem 
To uzminēt: 
Vai labāk bij 
Aiziet, ne atnākt, 
Iedot, ne saņemt, 
Vai pasacīt visu 
Klusējot. 

„Kursas”absolvente Kaija Staško ar brāli Marku, 
vecākiem Andru un Pēteri Staško; Kursu savulaik 

beiguši arī Markus un Andra Staško 

PATEICĪBA 
Šovasar mācījos Rietumkrasta latviešu vasaras vidus-

skolā „Kursa” ceturto, pēdējo gadu. Mans brālis Markus  
vidusskolu jau beidzis un strādāja par audzinātāju.  

Priecājos par iespēju pavadīt četras nedēļas kopā ar 
latviešu draugiem vietā, kur ir tik brīnišķīga daba. 

Mācību stundās daudz uzzinājām par latviešu rakst-
niekiem un latviešu dievībām. Mani visvairāk ieintere-
sēja Aspazija, viņa ir ne tikai izcila rakstniece, bet arī 
cīnītāja par sieviešu tiesībām, kas  arī man  ir ļoti svarī-
gas. 

Esmu ļoti lepna,  ka absolvēju „Kursu”, tāpat kā mans 
brālis, māte, mātes māsa, māsīcas un brālēns, kā arī  
daudzi draugi. „Kursa” mums ir īpaša vieta, tur iegūtās 
zināšanas un piedzīvojumi  nav aizmirstami, iepazītie 
draugi būs uz mūžu. Pateicos visiem „Kursas” skolotā-
jiem, darbiniekim, audzinātājiem par visu šajās četrās 
vasarās iegūto.  

Liels paldies DK Daugavas Vanagu apvienībai, vana-
dzēm, DK Latviešu biedrībai, ALAi un Rietumkrasta 
Dziesmu svētku komitejas Jaunatnes fondam par  
financiālo atbalstu.    

Kaija Staško 

 „Kostīmu kausa” sacensības 
volejbolā 

1. novembrī 
Hermosa Beach 2. ielas jūrmalā 

 
Reģistrācija plkst. 10.00,  
spēles sāksies plkst. 10.30  

 
Dalības maksa $45 (ieskaitītas 

pusdienas, alus, krekls un vakariņas)  
 

Pieteikties, sazinoties ar  
Aleksi Dankeru: 

(aleks.dankers@gmail.com) 
vai Kaiju Dankeri: 

(kaijakiwi@yahoo.com) 
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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 Auziņš, tālr.: 818-692-6063 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANA,  
PIRKŠANA UN APSAIMNIEKOŠANA LATVIJĀ 
„STUDIO LEGALE” 
Konsultants un darījumu eksperts Jānis Zeltiņš   
e-pasts: zeltins.janis@gmail.com Tālr.: 29975584  

Par adreses maiņu jāpaziņo laikus 
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim atrodas 

grāmata, kuŗā var ierakstīt izmaiņas, vai arī paziņot 
par tām biļetena redaktorei. 

Amerikas latviešu palīdzības fonda 
(ALPF) piedāvājums 

 Rudens ir klāt, un līdz ar to arī 
Medicare Open Enrollment periods, 
kas šogad sāksies 15. oktōbrī. Tas ir 
laiks, kad var pieteikties valsts 
Medicare programmā. Diemžēl 
valsts Medicare programma nesedz 
visus medicīniskos izdevumus, 
tāpēc daudzi izvēlas to papildināt ar 
Medigap apdrošinājumu, kas maksā par izdevumiem, 
kuŗus Medicare nemaksā.  

ALPF piedāvā septiņus Medicare papildinājuma jeb 
Medigap plānus, kas sedz gan Medicare A un B daļas 
(deductible), gan medicīnisko izdevumu līdzapmaksu 
(co-insurance), maksā par ārstu parakstītām zālēm un 
citiem ārstēšanās izdevumiem.  

ALPF Medicare Papildinājuma plāni ir līdz 30% 
lētāki nekā daudzi komerciālie Medigap plāni.  ALPF 
plāni ir ne tikai financiāli izdevīgi, ietaupot jums sim-
tiem dolaru gadā, bet arī viegli saprotami. Nav jāpētī, 
par kādiem pakalpojumiem un zālēm maksā un par 
kādiem nemaksā, jo ALPF plāni sedz visus Medicare 
apstiprinātos pakalpojumus un visas ārstu parakstītās 
zāles.  

Komerciālajiem Medigap plāniem pieteikšanās laiks 
ir ierobežots. Reizēm jāgaida pat seši mēneši, pirms 
apdrošinājums stājas spēkā. Maksa par apdrošinājumu ir 
atkarīga no pavalsts, kuŗā dzīvojat, kā arī no citiem fak-
toriem.  

ALPF Medicare Papildinājuma plāniem var pieteik-
ties jebkuŗā laikā un plānus arī mainīt. Mēnešmaksa 
plāniem ir vienāda sievietēm un vīriešiem neatkarīgi no 
vecuma un vienāda visās pavalstīs.  

Vienīgais veids, kā nepārmaksāt par veselības aprūpi, 
ir rēgulāri salīdzināt līdzšinējo apdrošinājumu ar citiem 
piedāvājumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar ALPF piedāvā-
tajiem plāniem, tie ir labi un jums noderēs.   

Papildinformāciju par ALPF plāniem var  atrast: 
www.LRFA.org/benefits 

Tālr.: 215-635-4137; e-pasts: info@lrfa.org 

 

Dažādas valodas (par maksu vai bez maksas) 
iespējams mācīties: 

www.rosettastone.com 
www.pimsleur.com 
www.duolingo.com 
www.babbel.com 

www.livemocha.com 
Latviešu valodu var mācīties: 
www.learnlatvianonline.com 

Svētku fotosesija! Atlaide visu novembri: 
fotosesija, galerija un 10 digitālie attēli – $100 
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Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes,  
pokera un novusa spēles turnīros;  

Izziņas:  pegijat@inbox.lv  vai 
jetaube@earthlink.net 

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 

Izdevumā Coin World  š. g. 
jūlija numurā ievietots žurnāla 
līdzstrādnieka Dzefs Stārka (Jeff 
Starck) raksts par Latvijas  ievē-
rojamāko monētu – sudraba piec-
latnieku ar tautumeitas attēlu. 
Dž. Starks pastāsta, ka Latvijas 
valdība 1922. gada augustā  
izšķīrās par Latvijas nacionālās 
valūtas nosaukumu – latu un 
santimiem.  Latvijas Finanču 
ministrija 1929. gadā nolēma laist apgrozībā īpašu sud-
raba pieclatu monētu, uz kuŗas būtu attēlota  jaunavas 
galva, kas simbolizētu Latvijas Republiku un brīvību. 
Mākslas akadēmijas izsludinātajā konkursā uzvarēja 
Kārlis Zemdega, bet viņa metu neīstenoja, jo tajā Latvi-
jas jaunavas raksturtēls nav bijis pietiekami spilgts un 
īpatnējs. Prasībai atbilstošāks izrādījies grafiķa Richarda 
Zariņa mets. Monētas tika kalta  Londonas naudas kal-
tuvē Royal Mint, uz Rīgu no Londonas atvestas un lais-
tas apgrozībā 1929. gada 23. decembrī. Monētas aversā 
ir Richarda Zariņa veidotais Latvijas ģerbonis, reversā – 
jaunava  tautastērpā ar vārpām pāri plecam, biezu matu 
pīni, simbolizējot augsti attīstītu agrārvalsti Latviju.  

Grafiķis Rihards Zariņš bija arī Valsts vērstpapīru 
spiestuves pārvaldnieks, un par modeli tautumeitai uz 
monētas  viņš  izraudzījās savu darbinieci, 29 gadus 
veco korrektori Zelmu Braueri.    

Žurnālā uzsvērts, ka sudraba piecu latu monēta (ko 
tautā dēvēja par „Mildu) no 1929. līdz 1932. gadam bija 
ļoti populāra.  Latvijas 50 gadu okupācijas laikā pieclat-
niekus izmantoja  greznu piespraužu, piekariņu izgata-
vošanai, dāvāja kāzās un kristībās. Tos  rūpīgi glabāja 
gan Latvijā, gan Sibirijas izsūtījumā, gan  trimdā. Piec-
latnieks  kļuva par Latvijas brīvības un valstiskuma sim-
bolu, pārkalts saktā bija piederības apliecinājums latvie-
šu tautai un zaudētās neatkarības atgūšanai.  

Pēc padomju oku-
pācijas latu 1993. ga-
dā atkal laida apgro-
zībā. Latvijas banka, 
2003. gadā piedalo-
ties starptautiskajā  
monētu programmā 
„Pasaulē mazākās zelta 
monētas”, laida klajā māk-
slinieka Gunāra Cilīša dari-
nātu  samazinātu zelta pie-
miņas monētu (1,2442 gr., 
13,92 mm)  un 2012. gadā, 
svinot lata laišanu apgrozī-
bā pirms 90 gadiem, sudraba pieclatnieku ar tautumeitas 
attēlu. Kopš 2014. gada 1. janvāŗa, kad Latvija pievieno-
jās eirozōnai, apgrozībā ir viena un divu eiro monētas ar 
tradicionālo Richarda Zariņa tautumeitas attēlu. 

Rakstus žurnālā Coin World 
papildina  vairākas fotografijas  –  
sudraba pieclatnieka,  Zelmas 
Baueres, zelta piemiņas monētas, 
500 latu papīrnaudas, kā arī jaunās 
Latvijas valūtas, viena un divu eiro  
monētu attēli. 

Žurnāls Coin World iznāk kopš 
1960. gada Sidnejā, Ohaijo paval-
stī, un ir viens no populārākajiem 
numismatikas izdevumiem pasaulē.  

Latvijas piecu latu monēta gūst pasaules numismatu ievērību  

1929. gadā apgrozībā laistā  piecu latu monēta 

2012. gada sudraba pieclatnieks 

Zelta piemiņas monēta 

Zelma Bauere 
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Kuŗš jāgodina dzimumdienā? 
Bērnībā ļoti gaidīju savu dzimumdienu, protams, 

visvairāk dāvanu dēļ. Nenoliegšu, patika arī atrasties 
uzmanības centrā, jo svinību viesi galvenokārt runāja par 
mani, slavēja, mudināja būt čaklam, mācīties, meklēt un 
atrast labus draugus, nodarboties ar sportu, lasīt grāma-
tas utt. 

Ar laiku sāku domāt – esmu dzimis kaŗa laikā, atceros 
mūžīgo izsalkumu, ko visādiem līdzekļiem mēģināju 
apmierināt, zelēdams visu ko. Vai biju gribēts  un gaidīts 
bērns?  Droši vien, ja jau vecāki uzdrošinājās mani laist 
pasaulē, kaut tajos baigajos gados visu prātus plosīja 
bažas par nākotni.  Arī izsūtītajiem Sibirijā dzima bērni. 
Likumsakarīgs secinājums – bērniem taču nav nekādu 
īpašu nopelnu, ka viņi nākuši pasaulē, bet gan vecākiem. 
Tātad bērna dzimumdienā  jāgodina vecāki, jācildina par 
viņu uzupurēšanos, dāvanas un puķes ir pelnījuši viņi! 
Studiju gados, kad pie vecākiem vairs nedzīvoju, vien-
mēr dienā, kad esmu dzimis, centos viņiem sagādāt kādu 
pārsteigumu. Tagad mani mīļie jau viņsaulē, bet dienā, 
kad pirms daudziem gadiem esmu nācis pasaulē, noteikti 
aizbraucu uz kapsētu, nolieku puķes un pie sevis 
pateicos viņiem par skaisto dāvanu man – dzīvību. 

Mintauts Ziemelis  

Skūpsta ne tikai Blarnejas akmeni 
Patika lasīt divos biļetena numuros  rakstus par dažā-

diem akmeņiem. Īpašu interesi izraisīja ziņa, ka Dzidra 
Zeberiņa Īrijā skūpstījusi akmeni Blarnejas pilī, lai iegū-
tu daiļrunību.  Varbūt mums citiem arī tas būtu jādara? 
Taču izrādās, ka ne tikai Īrijā atrodas skūpstāms akmens. 
Nesen tikos ar kādu senu paziņu. Viņš ir musulmanis un  
pērn piedalījies svētceļojumā uz  Sauda Arabijas pilsētu 
Meku.  Paziņa  pastāstīja, ka Mekā atrodas Svētā moše-
ja, lielākā pasaulē – platība 35,68 ha, tai ir deviņi 89 m 
augsti minareti. Musulmaņiem šī mošeja ir svētākā vieta 
zemes virsū. Tā esot pirmā mošeja pasaulē, un Korānā 
rakstīts, ka tai pamatus licis  Ābrahāms ar savu dēlu 
Išmaēlu. Mošejas pagalmā ir kubveida  akmens celtne 
Kāba (tulkojumā „kubs”).  Pie tās notiek īpašs rituāls – 
svētceļniekiem septiņas reizes jāapiet Kābai apkārt un 
katru reizi jāpieskaŗas vai jānoskūpsta Melnais akmens 
celtnes austrumu stūrī.  Melnais akmens pirms vairākiem 
tūkstošiem gadu esot nokritis no debesīm. Cita leģenda – 
tas iedots Ādamam, kad viņš tika 
izraidīts no Ēdenes dārza. Sāku-
mā akmens bijis balts, bet laika 
gaitā nomelnējis, uzsūcot svēt-
ceļnieku grēkus.  Tas novietots 
1,5 metru augstumā no zemes un 
iekausēts sudrabā. Akmens dia-
metrs ir aptuveni 30 cm.  

Vairākas reizes bijuši mēģi-
nājumi akmeni iznīcināt vai no-
laupīt: 930. gadā islamam rad-
niecīgas reliģijas sekotāji karma-

tieši uzbruka Mekai un nolaupīja Melno akmeni un tikai 
pēc 20 gadiem izdevies to atpirkt. Melno akmeni iznīci-
nāt centušies šiītu un citu reliģiju pārstāvji.  Svētceļnieks 
no Jemenas 363. gadā pēc islama kalendāra nogalināja 
personu, kas centās akmeni sadauzīt, un arī šiītiem, kuŗi 
414. gadā centās to iznīcināt, mēģinājums  beidzās ar 
nāvi. Afgāņu zaglim 20. gadsimta vidū izdevās nozagt 
vienu akmens daļu, Kābas pārsega fragmentu un divas 
sudraba loksnes. Viņu noķēra un  piesprieda nāvessodu. 

Kāba ir vairāk nekā 13 metru augsta, sienu gaŗums – 
10-12 metru.  Iekšpuse ir tukša, griestus balsta trīs ko-
lonnas, no tiem nokarājas daudz zelta un sudraba lampu.  
Celtne pārklāta ar melnu audumu, uz kuŗa zelta un sud-
raba diegiem izšūti Korāna teksti.  

Svētceļojumu uz Meku sauc par hādžu, tas notiek 
reizi gadā, oktōbrī, un ilgst piecas dienas. Svētceļojumā 
uz Meku katru gadu dodas 2-3 miljoni svētceļnieku, visi 
ģērbušies baltās drānās. Paziņas ceļojums uz Meku nori-
tējis bez šķēršļiem, lai gan reizēm milzīgā pūļa vidū pār-
ņēmušas bailes. Ir bijuši gadījumi, kad daudzi cilvēki 
hādža laikā samīti vai saspiesti.   

Paziņa vēl piebilda, ka Mekai musulmaņu dzīvē ir 
milzīga nozīme. Visi musulmaņi, lai kur atrastos,  piecas 
reizes dienā lūgšanās metas ceļos ar seju virzienā pret 
Kābu Mekā.  

N. K. 

LASĪTĀJU VĒSTULES 

Melnais akmens 

Mekas svētās mošejas pagalms un Kāba  
     (foto no tīmekļa) 
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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, plakātus,  fotografijas  
Galerija atvērta katru dienu! 

Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 8.00 vakarā 
saviesīgs vakars ar mūziku 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta: Latvian Community Center un jāsū-
ta 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniņa 
(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, 
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes paziņojums  

Tā kā paaugstināti pasta tarifi  un arī daudz kas 
cits kļuvis dārgāks, DK LB valde ir spiesta no nāka-
mā gada paaugstināt biedrības biedru maksu: 
vieniniekam – $35; ģimenei – $50; studentiem – $10; 
tiem, kuŗi nevēlas būt biedrības biedri, bet grib 
abonēt  biļetenu – $40. DK LB valde  lūdz biedrības 
biedrus un IB abonentus samaksāt biedru naudu un 
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.  

Gadi nekait tam, kas dzīvot māk!  
Man bieži vien latviešu namā kāds saka: „Tamāriņ, 

atpūties, atvelc elpu, vai nejūti – vecums tuvojas!” 
Nē, nejūtu. Un nedomāju, ka pēc 70 gadiem cilvēks 

ir vecs. Lai nāk vecums, es to paspeŗu tālāk, prom. 
Un kas tad galu galā ir vecums? Tas ir kaut kas lie-

lisks – nav jāiet uz darbu, nedraud atlaišana un bez-
darbs. Naudu noteiktā laikā un stundā ieskaita bankā, 
Latvijā pastnieks pat pienes klāt. Pats esi sev kungs un 
pavēlnieks, ko gribi, to dari. 

Kāds droši vien iebildīs, ka vecums nav nekāds 
prieks, piemetas visādas kaites, naudas par maz, daži 
apsaukā par muļķi. 

Manuprāt, vaimanātāji īsti nepadomā, vai viņu žēla-
bas ir pamatotas.  

1. Vai reizēm galva griežas un reibst? Nu lai griežas, 
nav tāpēc tūliņ  jāgāžas gar zemi, var pieturēties pie 
kāda koka vai žoga vai arī turēt pa rokai spieķi. Zeme 
arī griežas, bet vēl nekas slikts nav noticis. Cits skrien 
uz veikalu pēc vodkas, lai izjustu reiboni. Un, ja reibst 
bez vodkas, vēl jo labāk, nav nekādas izdošanas, nauda 
paliek kabatā. 

2.  Kājas vairs nav tik lunkanas kā agrāk? Kur tad tā 
jāskrien? Nav ko skraidīt un kurpes plēst, nebūs tik drīz 
jāpērk jaunas, iekrāsies nauda. 

3. Acis vairs lāgā nerāda? Tas tīri labi! Citādi ierau-
dzīsi spogulī savu veco, grumbaino seju un skriesi uz 
veikalu pēc smiņķa. Atkrīt skriešana un seja liekas tik-
pat gluda kā jaunībā, kā ar gludekli nolīdzināta. Un nau-
da atkal paliek maciņā. 

4. Dzirde kļūst arvien vājāka? Arī labi, jo nedzirdi, 
ka kāds tevi sauc par dullo vai veco muļķi. To dzirdot, 
gribētos skriet uz aptieku pēc drapēm. Tagad – miers 
mājās, drapes nav jāpērk, un nauda joprojām maciņā. 

5. Prāts sāk aptumšoties, neko nevari atcerēties? 
Nevajag stāstīt pekstiņus. To, kad pensija un cik, tev ar 
koku neizsitīs no galvas. Gluži kā matēmatikas profe-
sors  vai pirmās šķiras ekonomists saskaitīsi savu naudi-
ņu līdz pēdējam centam.                     Tamāra Kalniņa 

Latviešu nama uzturēšanai  
2014. gadā ziedojuši 

Gunārs Boršteins 
Liene Linde 
Anna Ābele 
Jānis un Dace Taubes 
Biruta Šulca 
Edgars Andersons 
Kārlis un Silvija Milleri 
Sergejs Stasenko 
Jānis (John) Kļaviņš 
Lisa Edmondsone 
Velta Purmale 
Juris Kauls 
Ivars un Laura Mičuļi 
Jordisa  Elfa Teriņa  
  Nama pārvalde pateicas par  

     ziedojumiem 
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Piedāvāju  gatavot cienastu un 
klāt galdus kāzās, piemiņas 
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 

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. Izmērs: 10-12 (ASV). Cena $500. 
Piedāvāju pirkt arī Kārļa Grenciona darinātas sud-
raba zīļu krelles, apmēram 29 collas (25 zīles), $700. 
Tālr.: 760-565-6135  

JOCIŅI  
Piedzēries vīrietis nokļūst tiesā.  
Tiesnesis skaidro: „Jūs te esat dzeršanas dēļ.”  
Vīrietis saka: „Labi, tad sākam!” 

*** 
Pacients sūdzas  ārstam: „Man ausīs zvana!” 
Ārsts: „Neatbildiet!” 

*** 
Vīrietis stāsta draugam:  „Kāds nozaga manu kredit-

karti, bet es par to neziņošu. Zaglis iztērē mazāk nekā 
mana sieva.” 

*** 
Kāpēc mūsdienās ap mikrofōniem ir metalla režģis? 
Tas bija nepieciešams, jo dziedātāji domāja, ka putu-

plasta lodīte pie mikrofōna ir ledus, un tajā iekodās. 
*** 

Pie debesu vārtiem pieklauvē  kaķis, Pēteris viņu ne-
labprāt ielaiž un atvēl mākonīti, kur atpūsties. Pēc di-
vām dienām pie vārtiem atkal klauvē, 4000 peļu lūdz  
ielaist, jo viņu pēdiņas esot ievainotas. Pēteris viņas ne-
gribīgi ielaiž un iedod pelēm  skrituļslidas, lai saudzētu 
ievainotās pēdas. Pēc pāris dienām Pēteris apciemo kaķi 
un jautā, kā viņš jūtas.  

Kaķis atbild: „Pateicos tev par jauko mākonīti, tas ir 
ļoti  ērts, bet vislabāk man patīk ēdiens uz riteņiem!” 

Par mūsu valodu 

Redaktors ir autoru sabiedrotais 
Rakstniecei Ritai Liepai (Paijai) daudzus gadus laik-

rakstā „Laiks” bija sleja „Raibā dzīve”.  
Rakstā „Liktenīgais zīmulis” 1997. gada 11. jūlija 

numurā viņa  atgādināja rakstnieka Kārļa Skalbes teikto 
grāmatā „Mazās piezīmes: „Ikkatra valodas kļūda, kas 
tūkstoškārtīgi apgrozās laikrakstos, iet tautā un bojā 
valodu.” 

Paija raksta: „Kas ir labs redaktors? Tāds, kas ne-
jautā pēc Hamleta parauga: šņāpt vai nešņāpt, bet ne-
šaubīgi strīpo. Redaktoram jārīkojas aši un precīzi kā 
chirurgam ar nazīti, paukotājam ar zobenu. Jācērt teiku-
mā ar drošu roku.” 

Amerikāņu grāmatu apgādā Random House  no 
1957. līdz  2011. gadam par redaktoru strādāja Roberts 
Lumiss (Robert Loomis). Rakstnieki, kuŗu manuskrip-
tus Roberts Lumiss labojis, atceras, ka viņš ne visai 
pārdomātiem teikumiem meties virsū gluži kā kobra un 
krietni tos sapurinājis, lai iedvestu tam jēgu.  

Paija arī atgādina izdevēja Helmara Rudzīša autobio-
grafijā „Manas dzīves dēkas” rakstīto, ka autoriem nav 
pamata uztraukties, ja redaktors  nesaudzīgi lieto sarka-
no zīmuli un nosvītro, kas viņam liekas mazvērtīgs.  

Rita Liepa ieteic par kļūdu izlabošanu nedusmoties, 
nebēdāties, ja no vēstījuma izmests kāds teikums, sa-
vam „ego nemeklēt mierinājumu uz psīchoterapeuta 
vāļas”, bet gan labāk priecāties par daudzajiem rakstā 
vēl palikušajiem vārdiem.  

Redaktors  nebūt nav autoru pretinieks, viņš tikai 
cīnās pret liekvārdību, paviršību, valodas kropļošanu.  

Rakstītājiem nepazīstamu vārdu rakstība jāpārbauda 
vārdnīcās,  uz savu atmiņu  ne  vienmēr var paļauties.  

Der atcerēties valodnieka Jāņa Endzelīna teikto, ko 
mīlēja atkārtot Rūdolfs Hofmanis: „Nav kauns nezināt, 
bet jākaunas negribēt zināt.”   

Astra Moora 
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Draudzes Ziņas 

 

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 

Dari mani, mīļais Jēzu, it kā saules stariņu,  
lai es apkārtnē un mājās gaiši, gaiši spīdētu! 
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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  

DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
16. novembrī plkst. 11:00 dievkalpojums 23. svētdienā pēc Vasarsvētkiem,  
                   mācītājs Aivars Ozoliņš 
30. novembrī plkst. 11:00 Adventa pirmā svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu,  
          prāvests Kārlis Žols   
7. decembrī plkst. 11:00 Adventa otrās svētdienas svētbrīdis ar dziesmām, dzejoļiem  
un lasījumiem Paula Berkolda vadībā      
21. decembrī plkst. 11:00 Adventa ceturtās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu,  
          prāvests Kārlis Žols;  

pēc dievkalpojuma pusdienas, atvadoties no prāvesta Kārļa Žola; visi mīļi aicināti  
24. decembrī plkst. 6:00 Ziemsvētku vakara draudzes locekļu vadīts dievkalpojums   

ŠOGAD IEVĒLĒS JAUNU ARCHIBĪSKAPU 
IR ĻOTI SVARĪGI, KA KATRS DRAUDZES LOCEKLIS(E) ARCHIBĪSKAPA FONDĀ  

IEMAKSĀ $50; IECERĒTĀ SUMMA LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDĀ VĒL NAV SASNIEGTA, 
TĀPĒC LELBĀL AICINA IKVIENU ZIEDOT PAPILDUS 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
 

   Datums      Dalībnieki       Kollekte    Caurmēra devums    Bērni       Piezīmes 

 

21. sept. 35   $880 $25.14 2 Rota Stone 
5. okt. 15   $395 $26.33   Mācītājs Aivars Ozoliņš 
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Pirms diviem gadiem Rietumu apgabala draudžu 
darbinieku konference notika mūsu baznīcā Losandželo-
sā. Šogad konferenci no 12. līdz 14. septembrim rīkoja 
Sietlas latviešu ev. Lut. draudze.  

Dienvidkalifornijas draudzi pārstāvēja  draudzes 
priekšniece Tamāra Rūse un Anna Ābele. 

Uz konferenci ieradās pārstāvji gandrīz no visām 
Rietumu apgabala draudzēm, kā arī mācītāji, kuŗi tās  
apkalpo. Katrs bija  sagatavojis pārskatu par savu 
draudzi un izrādās, ka  visām draudzēm ir līdzīgas raizes, 
sevišķi par garīgo aprūpi nākotnē.  Draudžu locekļu 
skaits sarūk, dažas draudzes vairs nevar saukt par drau-
dzēm,  tās tagad ir kopas, jo locekļu skaits ir  mazāks par 
15-20. Tāda ir Koloradospringu draudze, un Oaklandes 
draudzes pārstāvis prāvestam paziņoja, ka draudze gada 
beigās darbību beigs. Vairākas draudzes  spiestas dalīties 
ar mācītāju, jo nevar vairs atļauties maksāt algu pilna 
laika mācītājam. Tātad laju darbs ir svarīgs un nākotnē 
būs arvien svarīgāks. Dienvidkalifornijas draudzē  drau-
dzes darbinieki ir vadījuši dievkalpojumus, un draudzes 
locekļiem tie patikuši. Laju sagatavošanas kursos Vašin-
gtonā (DC), kas notika no 22. līdz 28. septembrim, Dien-
vidkalifornijas draudzi pārstāvēja Daina Ābele. 

Dāmu komiteju referente Zinta Kūlīte ziņoja, ka gan-
drīz visur pēc dievkalpojuma draudzes locekļi pakavējas 

sadraudzības stundā.  To visi atzina par ļoti svētīgu kopā 
pavadītu laiku, lai vairāk iepazītos un sadraudzētos. 

Pirms diviem gadiem atvadījāmies no mūsu draudzes 
mācītāja, Rietumu apgabala prāvesta Dāvja Kaņepa, par 
prāvestu tika ievēlēts Kārlis Žols. Tā kā prāv. K. Žols šī 
gada beigās atgriezīsies Latvijā, mūsu apgabalam bija 
jāievēl jauns prāvests. No vairākiem kandidātiem par 
Rietumu apgabala prāvesti ievēlēja Sietlas draudzes 
mācītāju Dairu Cilni. 

Mūsu apgabala ilggadējais laju pārstāvis LELBĀL 
Juris Cilnis atlūdzās no amata un aicināja ievēlēt jaunu.  
Ar aklamāciju ievēlēja Dienvidkalifornijas draudzes 
priekšnieci Tamāru Rūsi. 

Tātad Tamāra tagad  ir mūsu Baznīcas Virsvaldes 
locekle, jo no katra apgabala Virsvaldē ir apgabala 
prāvests un apgabala laju pārstāvis. Arī citās valstīs, 
kuŗu draudzes ir LELBĀL (Latviešu evaņģeliski luteri-
skā baznīca ārpus Latvijas), Virsvaldē ir šīs zemes prā-
vests un laju pārstāvis.   

Pēc sēdēm konferences dalībnieki noklausījās prāv. 
Kārļa Žola priekšlasījumu par kristietības attīstību mūsu 
laika pasaules skatījumā. Tas bija interesants referāts par 
cilvēku iekšējās pārveides trīs līmeņiem: 1. intellektuālā 
pārveide, 2. morālā pārveide, 3. reliģiskā pārveide.  
Tikai pārveidoti cilvēki spēj pārveidot citus cilvēkus.  

LELBAs  RIETUMU  APGABALA  KONFERENCE  SIETLĀ  

Priekšā no kr.: Rota Stone, prāv. Kārlis Žols, māc. Daira Cilne, Tamāra Rūse, māc. Helēna Godiņa; 
aizmugurē: Gija Galiņa, Andrejs Zāmelis, māc. Mārtiņš Rubenis, Andris Āboliņš 
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Pieteikumus puķu novietošanai uz altāŗa pieņem 
Biruta Šulca,  e-pasts: birschultz@att.net   
tālr.: 626-443-8464.  
Dievnamā pie ieejas ir kalendārs, kur var pierak-
stīties; lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot mācītājam 
pirms dievkalpojuma, ja puķes  novietotas kāda 
piemiņai vai jubilejā, par ko vēlams paziņot.  

„Parasti Tu vari aizvest citus tikai tik tālu, cik tālu 
pats esi bijis.” 

Pēc vakariņām māc. Mārtiņš Rubenis stāstīja par 
Denveras latviešu baznīcas vitrāžām, parādīja tās uz 
ekrāna un pastāstīja, kā tās tapušas. 

Visas dienas gaŗumā, darba posmu starplaikā notika 
dziedāšana un iepazīšanās ar jaunām dziesmām Sietlas 
draudzes mācītājas Dairas Cilnes un Denveras draudzes 
mācītājas Helēnas Godiņas vadībā.  

Starpbrīžos ne tikai dziedājām,  bet arī baudījām da-
žādus gardumus, ko bija sagādājušas Sietlas draudzes 
dāmas. Arī maltītes bija vienreizējas! 

Svētdienas, 14. septembŗa, rītā ar svinīgu dievkalpo-
jumu beidzās Rietumu apgabala konference, un visi 
dalībnieki steidzās mājās, lai turpinātu strādāt savās 
draudzēs Dievam par godu un draudzēm par svētību.  

Anna Ābele       

Decembrī dzimušie draudzes 
locekļi  

  1.  Juliana Sterna  
  3.  Inta Zemjāne 
  4.  Aija Matsone, Ilze Matsone (Mattson) 
  5.  Sanita Šūmane-Karami, Gudrīte Kuškēvica                     
  8.  Kaija Staško, Inese Tetere         
  9.  Zenta Cīrule 
10.  Maruta Ambrose                      
11.  Dzidra Freimane, Mia Trapse 
14.  Ausma Lejniece 
16.  Milda Bleka (Black) 
20.  Jānis Egīls Avots, Benita Trapse 
23.  Jānis Lācis   
25.  Mirdza Lasmane, Pauls Maldutis 
Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! Draudzes padome 

 

Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot  
Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei 

Baznīcai vēl aizvien nav krusta 
Mūsu baznīcai trūkst ārējā krusta. 

Vēlamies sagādāt piemērotu krustu, 
un esam saņēmuši ziedojumus šim 
mērķim. Meklējam draudzes locekli 
vai draudzes labvēli, kam ir zināša-
nas un sakari, kā īstenot iecerēto. 
Lūgums sazināties ar draudzes 
priekšnieci Tamāru Rūsi, tālr.: 949-443-2150. 

PATEICĪBA 
Saņemta pateicība no Birutas Šulcas par apsveiku-

ma kartīti viņas dzimumdienā. 
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Sandiego latv. ev. lut 
draudze  

22. novembrī  plkst. 12.00 
Latvijas valsts dibināšanas 

atceres dievkalpojums; 
svētku programma sarīko-
juma telpās un pusdienas 

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       

Rietumu apgabala konferences laikā mācītājs Mārtiņš 
Rubenis stāstīja par Denveras latviešu evaņģeliski luteriskās 
draudzes dievnama logu vitrāžām. Ideja radās Mārtiņam Ru-
benim, zīmējumu autore – māksliniece Ingrīda Lēvenšteina. 
Projektu izdevās īstenot ar draudzes labvēļu atbalstu. Mārtiņš 

Rubenis skaidroja, ka mērķis bijis, lai vitrāžas, kuŗām inspi-
rācija ir latviešu baznīcas himnu teksti, paustu Dieva žēlastī-
bu latviešiem, liecinātu par trimdinieku piedzīvojumiem, 
pavērtu skatu uz  nākotni un iedvestu mieru lūdzēu sirdīs. 

Denveras latviešu evanģeliski luteriskās draudzes dievnama logu vitrāžas 

Vitrāžā attēlota 
jaunība dzimtenē 

Krusts laistās kalna galā  
un tālu starus met; uz 
brīnišķīgo kalnu mazs 
ērkšķu celiņš ved 

Jāatstāj dzimtene: Daudz vētru 
mums reiz pāri gājis, un, ja vēl 
daudz mums viņu būs, Dievs 
aicinās kā aicinājis arvienu 

atkal saulē mūs 

Jauna, sveša zeme: Tuvums 
un tālums, vakari un rīti, 
rasotas lejas, kalni miglā 

tīti, auglīgas druvas, klintis 
kailām sienām, viss pieder 

Vienam 

Jēzus Kristus, latvju 
Pestītājs: Dievs Kungs  

ir mūsu stiprā pils 

Latvija atkal brīva: 
Dievs, svētī Latviju! 

Pretim nezināmai nākotnei: Pie 
rokas  ņem un vadi, Kungs mani 
pats, līdz beigsies mūža gadi un 

gaišs būs skats! 
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Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 

 Vēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs;  
 nosūtu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru naudu  par  20___.  gadu  –  $ 35.00 

 
Biedru nauda ģimenei – $50 
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  – $ 40.00 

 
Esmu students. Vēlos saņemt Informācijas Biļetenu 
Nosūtu abonēšanas maksu                  par  20___ . gadu  – $ 10.00 

 
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 

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 
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