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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
7. decembrī  plkst. 11.00 Adventa koncerts baznīcā  

un Ziemsvētku tirdziņš latviešu namā (no pkst. 10.00 līdz 3.00) 
14. decembrī plkst. 12.00 Losandželosas latviešu skolas eglīte 

31. decembrī  plkst. 8.00 Jaungada balle 
2015. gada 11. janvārī plkst. 12.30 DV DK vanadžu sarīkojums 

Saule, smiltis, vējš,  jūra, volejbols  – „Kostīmu kausa” sacensību dalībnieki  
 1. novembrī Hermosa Beach  
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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 kasierei biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB biedri, 
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 valdes priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 

 

Biedrības  valdes 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;  DVD  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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Losandželosas latviešu nama 41. gada svētki 
notika 18. oktōbrī. Piebraucot pie nama, pirmais 
pārsteigums –  laukumu klāj jauns, melns asfalts, 
uz tā uzkrāsotas spilgti baltas spēkratu novietošanas 
joslas. Jā, asfalts nama laukumā bija pagalam no-
lietots, bedrains, uzlīmētās auto novietošanas joslas 
nolobījušās, jo savu laiku nokalpojušas. Taču uz-
reiz prātā ienāca doma: cik tas maksāja? Vai nama 
kasē bija pietiekami daudz naudas? Vai kase tagad 
nav tukša?  Taču svētkos varbūt labāk par to nedo-
māt. Ir jāpriecājas, ka vēl aizvien varam sanākt ko-
pā savā  latviešu saliņā.  Nama svētki līdz bijuši 
gandrīz kā karnevāls – esam tēlojuši vāciešus, tēr-
pjoties ādas īsbiksēs un dirndl kleitās, atcerējāmies 
bēgļu laikus Vācijā un viens otrs ieradās, nesot se-
no laiku čemodānu;  namā bijusi gondola, kuŗā 
ikviens centās iekāpt un nofotografēties, jā, bijuši 
svētki, kuŗos apmeklētāji tika aicināti ierasties ar 
neparastām acenēm, cepurēm, arabu tērpos (droši 
vien daudzi vēl atceras no galvas līdz kājām apseg-
to „arabieti”, kuŗai bija redzamas tikai acis, un ne-
viens nevarēja pateikt, kas viņa ir!).  Šogad namā 
tika rīkota  Fiesta, bijām aicināti tērpties kā meksi-
kāņi  – galvā likt sombrero, pameklēt pončo, neaiz-
mirst marakas. Dzintra Janava tās patiešām bija 
paņēmusi, sombrero  rotāja  vairāku kungu galvu 
un  pončo plecus. Daži vīrieši bija pielīmējuši mel-
nas ūsiņas, vairākas dāmas tērpušās skaisti izšūtās 
meksikāņu blūzēs, kuplos svārkos, matos iesprausts 
zieds. Kārlis Kalējs ar sombrero, pončo un ūsām 
atgādināja īstu meksikāni. Meksikāņi mums ir tuvi 
kaimiņi, un latvietes ne mazāk skaistas un tempera-
mentīgas kā meksikānietes.  

Nama pārvaldes priekšnieks Aivars Jerumanis, 
tikai nesen atgriezies no sava astotā ceļojuma uz Si-
biriju, visus galvenos darbus bija uzticējis „apakš-
niekiem”.  

Sarīkojumu vadīja Vilis Zaķis. Viņš atklāja sarī-
kojumu, bārstot asprātības un raiti runājot trīs valo-
dās  – latviešu, angļu un spāņu. 

Meksikāņu mūziķi ieradās laikus, spēlēt  sāka 
precīzi pusseptiņos. Viņi nestāvēja uz skatuves, bet 
zālē un pievērsās sēdētājiem pie galdiem, savu mū-
ziku veltot viņiem.  Uz skatuves vispirms kāpa cie-
miņi  –  dejoja jaunieši, vicinot zobenus, meksikāņu 
baletdejotāji un sieviete meksikānietēm raksturīgā  
kuplā kleitā ar volāniem. Taču tas nebija viss. Dzie-
dāja Losandželosas latviešu skolas koris, tajā ir ar-
vien vairāk dalībnieku.  Ikviens korists vispirms 
pateicās  par iespēju mācīties skolā, dejot, dziedāt, 

Losandželosas latviešu nama 41. gada svētki 

Nama svētkos dziedāja skolas audzēkņu koris 

Ne tikai Pegija Taube vēlējās nofotografēties kopā 
ar meksikāņu mūziķiem  

 Dejoja tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki 
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satikties ar draugiem. Iepriecināja tautasdeju kopas „Pēr-
konītis”  dažāda vecuma dejotāji, arī viņu skaits aug!  
Meitenes bija nopinušas skaistus mārtiņrožu vainagus, 
Aija Zeltiņa-Kalniņa steidza to pīt īsi pirms sarīkojuma. 
Kaija Staško ir tik liela lasītāja, ka pat sarīkojuma laikā 
nešķīrās no biezas Edvarda Razerfurda (Edward Ruther-
furd) grāmatas par Anglijas galvaspilsētu Londonu.   

Šoreiz mielojāmies ar meksikāņu ēdienu. Ir labi kād-
reiz nobaudīt ko neierastu!  Ēdiens pietika un vēl pāri 
palika, kuŗi vēlējās, to varēja paņemt līdzi. Pietrūka vie-
nīgi kāda cepumiņa vai kūciņas uz kārā zoba, arī mazliet 
kafijas un tējas.  

Lielu interesi bija izraisījis gvakamoles konkurss, 
pieteicās 11 dalībnieku. Nebija viegli no 11 paraugiem 
izvēlētos gardāko, jo katram sava  „odziņa”.  Uzvarētāju 
nenoteica īpaši izraudzīti žūrijas locekļi, bet sarīkojuma 
apmeklētāji, nogaršojot visus un izvēloties viņuprāt la-
bāko. Vislielāko piekrišanu guva Nika Bāra gatavotā 
gvakamole, viņu atzina par konkursu uzvarētāju un pa-
sniedza čeku par 100 dolariem. 

Jāpiebilst, ka todien nams bija skaisti izrotāts –  bāra 
telpā un zālē pie sienām attēli ar meksikāņiem raksturī-
gām ainām, ornamentiem, krāsām. Sarīkojumā  ieradās 
vairāki nekad namā neredzēti latvieši, piemēram Egīls 
Lapainis no Palmdesertas, arī ciemiņi no Sanfrancisko 
apkaimes. 

Vēlāk, mūzikai skanot, deju grīdu pildīja dejotāji. 
Bērniem  lielu prieku sagādāja piņatu dauzīšana, lai 

dabūtu konfektes.  
Paldies rīkotājiem, nama pārvaldes locekļiem un 

palīgiem. 
Gandrīz neticami, ka aizritējuši jau tik daudz gadu, 

kopš Losandželosā latviešiem ir savs nams. Dienvidkali-
fornija ir mājvieta daudz dažādu tautību iedzīvotājiem.  
Nākamreiz varam uzaicināt uz saviem svētkiem citus 
kaimiņus – poļus, itaļus, ķīniešus, armēņus, ukraiņus un 
tērpties viņu tautastērpos, vismaz stilizētos.  

Vai nams piedzīvos 50 un varbūt pat 100 gadu svēt-
kus? Tas atkarīgs no mums pašiem, cik devīgi ziedosim 
un vai aktīvi piedalīsimies sarīkojumos.                A.M. 

No kreisās: sarīkojuma vadītāji Vilis Zaķis un  
Sandra Gulbe pasniedz čeku gvakamoles konkursa 

uzvarētājam Nikam Bāram 
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 „Būt latvietim Amerikā” 
YouTube var noskatīties trīs seriju dokumentārfilmu 

„Būt latvietim Amerikā”. Filmas autori – Latvijas TV 
raidījuma „Jauna nedēļa” veidotāji: Inese Vaikule, Līga 
Ozola, Aivars Erdmanis, Matīss Deksnis, Agris Knauers, 
Māris Martušs, Edmunds Rimšāns, Edvīns Inkēns. 

1. serija: http://youtu.be/h0VEup3od0o 
2. serija: http://youtu.be/_LaRHTPa9ns 
3. serija: http://youtu.be/lrkRm8UcCh8 
Trešā serijā  intervēti: Dienvidkalifornijas latviešu ev. 

lut. draudzes bijušais mācītājs Dāvis Kaņeps un viņa 
dzīvesbiedre Iveta, Dienvidkalifornijas latviešu biedrī-
bas valdes priekšsēdis Ivars Mičulis un  Losandželosas 
latviešu nama pārvaldes sekretāre Sandra Gulbe. 

Prieks, ka Dienvidkalifornijas latvieši Latvijā kļūst 
arvien populārāki.  

Latvijas televīzijā intervēta  Nora Mičule, „Latvijas 
Avīzē” bija raksts par vīru kori  „Uzdziedāsim brāļi!”, 
laikrakstā „Ir” publicēta intervija ar vīru koŗa diriģenti 
Lauru Rokpelni Mičuli. Latvijas radio intervēja Andru 
Berkoldi. 

Mēs varam ar viņiem visiem lepoties!  

Tā laboja latviešu nama auto novietošanas laukumu 
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Jauna grāmata par  Latvijas 
dārgumiem  

Nesen klajā laista grāmata  Treasures of Latvia - 
Outstanding Export Brands and Inspiring Stories kuŗā  
apkopoti  36 stāsti par Latvijas izcilākajiem eksporta zī-
moliem, kā arī jauniem 
eksportuzņēmumiem – 
Rising Stars.   

Grāmatā ir arī stāsti par  
Latvijas dārgumiem dabā, 
kultūrā, sportā un mūsu 
tradicijām – Jāņiem, Ziem-
svētkiem, vārdadienām, 
Dziesmu svētkiem un 
citām mums nozīmīgām 
vērtībām. (Izdevējs: Latvijas eksportuzņēmumu 
atbalstkustība  The Red Jackets)  

Latvijas dārgumu grāmata noder Latvijas tēla veido-
šanai ārvalstīs.  Jauka dāvana amerikāņu draugiem. To  
var  pasūtināt, rakstot: liva.bremere@theredjackets.lv  
vai zvanot: +371 29265627  
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 Notikumiem bagāta diena bija 12. oktōbris  – pēc 
dievkalpojuma baznīcā sākās gadskārtējais draudzes ba-
zārs un namā viesojās vēsturnieks Uldis Neiburgs. Viņš 
un vairāki citi vēsturnieki no Latvijas – Ēriks Jēkabsons, 
Aivars Stranga, Daina Bleiere un Ineta Lipša no 8. līdz 
10. oktōbrim  piedalījās Stanforda  universitātes un Hū-
vera institūta bibliotēkas un archīva rīkotajā starptau-
tiskā konferencē War, Revolution and Freedom: The 
Baltic Countries in the 20th Century. Galveno uzrunu 
Against All Odds: The Path of the Baltic States to the 
EU and NATO  konfrencē teica bij.  Latvijas prezidente 
Vaira Vīķe-Freiberga, pastāstot  par Baltijas valstu  grū-
to cīņu un pūlēm ceļā uz Eiropas Savienību un NATO.  
Konferencē izrādīja režisora Pētera Krilova jauno doku-
mentārfilmu Obliging Collaborators jeb „Uz spēles Lat-
vija” par padomju spiegiem pēckaŗa Latvijā. 

Uldis Neiburgs pēc konferences atbrauca ciemos uz 
Losandželosu pie Olafa Kinstlera un  labprāt atsaucās 
DK LB biedrības valdes priekšnieka Ivara Mičuļa aici-
nājumam pastāstīt par darbu Latvijas 50 gadu okupācijas 
mūzejā, iepazīstināt ar savu šopavasar klajā laisto grā-
matu „Dievs, tava zeme deg!” un parādīt studijas 
„DEVIŅI” dokumentārfilmu „Pretrunīgā vēsture”.  

Grāmatas  „Dievs, Tava zeme deg! Latvijas Otrā pa-
saules kaŗa stāsti” nosaukumā izmantotas rindas no 
komponistes Lūcijas Garūtas un dzejnieka Andreja 
Eglīša 1944. gadā tapušās kantātes „Latviešu lūgšana 
Dievam”.  Grāmata sarakstīta, izmantojot Latvijas, Vā-
cijas, Krievijas, ASV un citu valstu archīvu, mūzeju un 
bibliotēku materiālus,  kā arī Otrā pasaules kaŗa 
notikumu dalībnieku liecības par  komūnistu un nacistu 
okupācijas režīmu un to noziegumiem, policijas 
bataljoniem, leģionu, holokaustu,  pretošanās kustību, 
sadarbību ar okupācijas varām u. c., kas pēc kaŗa  biju-
šas sagrozītas vai noklusētas.    

Filmas „Pretrunīgā vēsture” (2010) autori ir režisore 
Ināra Kolmane un vēsturnieks Uldis Neiburgs, mūziku 
komponējis Ivars Makstnieks. Filma ir ne tikai par vēs-
turi, bet arī par mūsdienām, sabiedrību Latvijā, dažādu 
tautību un vēsturiskās pieredzes cilvēkiem, kuŗiem  20 
gadu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas ir dažādi un 
pretrunīgi viedokļi.  Vieniem 16. marts ir varoņu godinā-
šanas, citiem „fašistu slavināšanas” diena,  gluži tāpat kā  
9. maijs – vieniem Uzvaras svētki, citiem – spilgts 
padomju okupācijas simbols.   

Filmas autori  pastāsta par dažādu tautību cilvēkiem 
un viņu likteni.  

Latvietis Kurts Grīnups (1919.-2009.)  sarakstījis at-
miņu grāmatu  „Cauri komūnistu ellei” (2005).  Viņš  

1941. gada 1. jūlijā  ieradās Rīgas Centrālcietumā, kad 
PSRS armija bija pametusi Latviju, un viens no pirma-
jiem redzēja padomju drošības iestāžu nogalināto cilvē-
ku iznīcināšanas vietu cietuma territorijā. Viņš  bijis 
ieslodzīts padomju pretizlūkošanas iestādes SMERŠ 
cietumā Rīgā, Amatu ielā un pastāsta  par šo ieslodzīju-
ma vietu un tajā nonākušajiem latviešiem.  

Krievs Vitālijs Ļeonovs stāsta, kā nacisti 1943. gadā 
martā Latvijas-Krievijas pierobežā iznīcināja viņa dzim-
to sādžu, kad viņam bija tikai desmit gadu. Viņa ģimene 
aizsūtīta uz Salaspils nometni.   

Eduards Anderss  publicējis Liepājā bojāgājušo žīdu 
vārdus  grāmatā  Jews in Liepāja, Latvia 1941-45. A Me-
morial Book (2001) un centies iemūžināt viņu piemiņu 
Līvas kapos Liepājā. Ar satelītattēlu palīdzību viņam iz-
devies atrast 1941. gada decembrī Šķēdes kāpās notiku-
šās žīdu iznīcināšanas vietu. Viņam pašam laimīgas ne-
jaušības dēļ no bojāejas izdevies izvairīties.  

Mūsdienu sabiedrībā ir daudz pretrunu, tās atklājās 
arī pārrunās pēc filmas. Latvijā cietuši, gājuši bojā, glā-
bušies un izglābti dažādu tautību pārstāvji.  Ciešanām 
nav mērauklas.  Galvenais ir  uzzināt patiesību,  iegūt 
daudzpusīgu  informāciju,  lai  uzlabotu  savstarpēju sa-
prašanos.  Dažiem šķita, ka filmā nav pietiekami atainoti 

Tikšanās ar vēsturnieku Uldi Neiburgu 

No kreisās:  Jānis Lācis, Tālivaldis Paegle, grāmatas 
„Dievs, tava zeme deg!” autors Uldis Neiburgs, 

Kārlis Millers 
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pāridarījumi latviešiem.  Uldis Neiburgs paskaidroja, ka 
filmas autori apzināti izvairījušies stāstīt par pretējās pu-
sēs kaŗojošiem latviešu kaŗavīriem – leģionāriem un 
sarkanarmiešiem, jo par viņiem jau ir vairākas dokumen-
tārfilmas  – „Kurzemes zvans” (1995), „Sarkanais un 
brūnais” (1999), „Latviešu leģions” (2000) u. c. 

Uldis  Neiburgs, režisors Askolds Saulītis un Kaspars 
Zellis ir autori  arī dokumentārfilmai „Dievs, Tava zeme 

Latvijas Labklājības ministrijas (LM) informācijas 
dati liecina, ka septembrī valstī reģistrēti 65 297 trūcīgie, 
par 1689 vai gandrīz 2,6% vairāk nekā augustā. Gada sā-
kumā Latvijā trūcīgā statuss bija 83 273 cilvēkiem. LM 
pārstāvji skaidro, ka izmaiņām var būt dažādi iemesli, 
tostarp sezonas darbu beigšanās laukos un apkures sezo-
nas sākšanās. Septembrī trūcīgas personas statuss bija 
3,2% valsts iedzīvotāju, bet nabadzības riskam Latvijā 
pakļauti 19% iedzīvotāju. Līdz ar trūcīgo skaita pieaugu-
mu palielinājusies arī pabalstos izmaksātā summa. Paš-
valdības sociālās palīdzības pabalstiem septembrī iz-

Saeimā apstiprināta jaunā valdība 
Saeima 4. novembrī  ārkārtas sēdē apstiprināja minis-

tru prezidenta amatam atkārtoti izvirzītās Laimdotas 
Straujumas veidoto valdību. 

Par jauno valdību nobalsoja 61 koalicijas deputāts no 
„Vienotības”, Zaļo un zemnieku savienības un nacionā-
lās apvienības „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un brīvībai”/
LNNK;  pret – 39 opozicijas deputāti no „Saskaņas”, 
„No sirds Latvijai” un Latvijas Reģionu alianses. 

Jaunajā valdībā „Vienotību” pārstāvēs Laimdota 
Straujuma, finanču ministrs Jānis Reirs, ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs, iekšlietu ministrs Richards Kozlov-
skis, satiksmes ministrs Anrijs Matīss, izglītības un zi-
nātnes ministre Mārīte Seile; Zaļo un zemnieku savie-
nību – zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, aizsardzības 
ministrs Raimonds Vējonis, labklājības ministrs Uldis 
Augulis, ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola, 
veselības ministrs Guntis Belēvičs; Nacionālo apvienību 
–  vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards, tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un 
kultūras ministre Dace Melbārde. 

Valdība par sava darba galveno mērķi  noteikusi Lat-
vijas un ikvienas ģimenes un individa labklājības celša-
nu, vairojot ticību un piederību Latvijai. Priōritātes mēr-
ķa sasniegšanai  –  tautsaimniecības izaugsme, ģimenes 
un individa dzīves kvalitāte un valsts drošība. 

deg! Otrais pasaules kaŗš un Latvijas okupācija, 1939-
1945”, vienai no Latvijas Okupācijas mūzeja un Latvijas 
Republikas Kultūras ministrijas piecām īsfilmu cikla se-
rijām ar kopējo nosaukumu „Latvijas valsts pamati, vēs-
ture un mūsdienas” par Latvijas suverēnitātes idejas un 
valstiskuma attīstību un vēsturiskajiem procesiem 19. un 
20. gadsimtā,  to saistību ar norisēm mūsdienu Latvijā 
un sabiedrībā. 

Republikāņiem pārsvars ASV Kongresa 
Senātā un Pārstāvju palātā 

ASV Kongresa vēlēšanās 4. novembrī tika pārvēlēti 
visi 435 Pārstāvju palātas locekļi, kā arī 33 no 100 ASV 
senātoriem. 

Senātā republikāņi ieguvuši pārsvaru, viņiem ir vis-
maz 52 no 100 senātoru vietām. Republikāņiem izdevies 
vēl vairāk palielināt pārsvaru  arī Pārstāvju palātā, tur-
klāt tajā pirmo reizi ievēlētas vairāk nekā 100 sievietes. 

Iespējams, tagad vairākas demokratu ieceres tiks at-
bīdītas otrā plānā, tostarp minimālās algas palielināšana, 
vides aizsardzība un kampaņa par vienlīdzīgu samaksu 
sievietēm. Republikāņi droši vien centīsies arī atcelt 
prezidenta Baraka Obamas ierosinātās veselības aprūpes 
reformas, enerģētikas nozari rēgulējošos noteikumus un 
varēs bloķēt viņa izvirzīto kandidātu iecelšanu tiesu sis-
tēmas un citos augstos amatos. 

Republikāņi guvuši arī labus panākumus pavalstu gu-
bernātoru vēlēšanās. Pavisam tika vēlēti 36 gubernātori,  
atkārtota uzvara gūta Floridā, Viskonsinā, Teksasā u. c., 
kā arī trijās pavalstīs, kas tradicionāli bijušas demokratu 
„bastioni” – Ilinojā, Merilendā un Masačusetsā.  

Kalifornijā ceturto reizi par gubernātoru ievēlēts 
Džerijs Brauns (Jerry Brown), tātad tauta viņam uzticas. 

2014. gada 4.  novembris – ievērojams datums Latvijā un ASV 

maksāts  €3 387 874,  par  €153 625 vairāk nekā augus-
tā. Pabalstus saņem 57 431 persona, par 5978 vairāk.  
Visvairāk naudas iztērēts dzīvokļu pabalstu izmaksai. 

Arī citās valstīs ir daudz trūcīgo. Australian Council 
of Social Service darbinieki konstatējuši, ka Austrālijā 
ļoti trūcīgi ir apmēram 2 265 000 (12,5%) iedzīvotāju, 
tostarp  575 000 bērnu  (17,3%).    

Pēc U.S. Census Bureau datiem Amerikā vistrūcgākie 
ir  Kalifornijas iedzīvotāji  – apmēram deviņi miljoni  
(23,8%). (Los Angeles Daily News,  www.dailynews.com) 

Pieaug nabadzīgo skaits Latvijā un citur pasaulē  
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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 

Dienvidkalifornijas universitātes Hammera 
mūzejā Vestvudā katra mēneša pirmajā trešdie-
nā  notiek pārrunas par polītiku. Tās vada  žur-
nālists Ians Masters, aicinot piedalīties  rakst-
niekus, zinātniekus, akadēmiķus, t. i., cilvēkus, 
kuŗiem ir izpratne un zināšanas.  

Jūlijā pārrunu temats bija „Putina jaunā pa-
saules kārtībā”, un  Ianam Masteram piebiedro-
jās Dienvidkalifornijas universitātes profesors 
Roberts Inglišs (English) un Ņina Chruščeva,  
profesore Ņujorkas universitātē, New School un  
World Policy Institute  vecākā līdzstrādniece,  
Council on Foreign Relations locekle. Viņa ir  
bij. PSRS premjērministra Ņikitas Chruščova 1943. gadā 
kaŗa laikā bojā gājušā vecākā dēla Leonīda mazmeita.  
Pēc dēla nāves Ņ. Chruščevs adoptēja viņa divus gadus 
veco meitu Jūliju, Ņinas māti.  

Ņina Chruščeva  studējusi Maskavas valsts universi-
tātē krievu valodu, Prinstona universitātē 1998. gadā 
ieguvusi Ph. D. gradu literātūrā. Viņa ir autore grāmatai 
Imagining Nabokov: Russia Between Art and Politics.  

Pārrunās sprieda, vai krievi jūtas pievilti, jo  savulaik 
Rolands Rēgans un Michails Gorbačevs apsolījuši, ka 
Baltijas valstis palikšot neitrālas, bet tagad Krievija atro-
das NATO dalībvalstu ielenkumā. Ņina teica, ka krievi 
vienmēr atradīšot iemeslu, lai justos aizskarti, apdraudēti 
un izmantoti. Krievi mēdzot teikt: „Mēs gribējām visla-
bāko, bet rezultāts vienmēr ir tāds pats.” 

Ņina Chruščeva bija atbraukusi uz Losandželosu, jo 
klajā laista viņas jaunā grāmata The Lost Khrushcev. A 
Journey into the Gulag of the Russian Mind. Nopirku 
grāmatu un stāvēju rindā, lai dabūtu autores ierakstu un 
varētu ar viņu sarokoties. Teicu viņai, ka esmu latviete 
un pateicīga viņas vectēvam un „atkusnim”, kas sagādā-
ja daudziem latviešiem iespēju atgriezties mājās no 
Gulaga. Ņina pasmaidīja un teica, patlaban latviešiem ir 
pietiekami daudz iemeslu baidīties, jo Maskavā pārāk 
daudziem ir pārliecība, ka Latvija pieder krieviem. 
Krievi sagrābs Latviju, ja vien to vēlēsies. 

Ņinas Chruščevas  jauno grāmatu ieteicu izlasīt kat-
ram, kuŗu  interesē 20. gadsimta vēsture. Bieži gadās, ka 
pietiek Maskavā tauriņam tikai noplivināt spārnus, Rīgā  
pēkšņi izraisot vētru un krusu.  

Ņina un viņas māte Jūlija centušās uzzināt, kas īsti 
notika ar Ņikitas Chruščeva vecāko dēlu, Ņinas vectēvu 
Leonīdu Chruščevu, un atspēkot apmelojumus. Ņinas 
stāsts atgādina Franca Kafkas noveles.   

Ņina, būdama pusaudze, 1981. gadā viesojās pie vec-
māmiņas Žukovkā, skaistā pensionāru ciemā pie Maska-

vas, kur mitinās komūnistu partijas bijušās 
amatpersonas. Ņinas brālēns iepazīstinājis 
viņu ar pastaigāt iznākušo kaimiņu.  
     Vjačeslavs Molotovs, kādreiz varens 
partijas vīrs, ko Ņikita Chruščevs, nākot 
pie varas, atstādināja,  dzīvoja blakus mā-
jā.  V. Molotovs teicis Ņinai, KGB izplatot  
versiju, ka viņas vectēvs kaŗa laikā sadar-
bojies ar nacistiem. Taču viņai neesot 
iemesla uztraukties, tas nav tiesa, jo 
zināms, ka Leonīds gāja bojā 1943. gadā, 
nogāžoties sašautai  kaŗa lidmašīnai.  
     Leonīds bijis izskatīgs jauneklis. Foto-

grafijā viņš redzams smaidošs, galvā cepure sagriezta 
mazliet šķībi, zem gaisa spēku kaŗavīra uniformas jūr-
nieka krekls – meitenēm jūrnieki patīk vislabāk.  

Dažādas baumas par viņu klīdušas jau sen. Reiz viņš 
dzērumā sacenties ar biedriem alus pudeļu šaušanā no 
citu galvas, un viens biedrs nejauši nošauts. Taču tas 
bijis izdomājums.  

Pēc 1964. gada, kad Ņikita Chruščevs savu varu 
zaudēja,  dēlu Leonīdu izmantoja viņa nomelnošanai. 
Televīzijā vairākās it kā dokumentārfilmās rādīja, ka 
Leonīds kaŗa lidmašīnā nolaidies frontes otrā pusē un 
piebiedrojies vāciešiem. Krievu kaŗavīri Leonīdu sagūs-
tījuši, iebāzuši maisā un atveduši uz Krieviju, kur, par 
spīti tēva Ņikitas Chruščeva lūgšanām un asarām, dēls 
pielikts pie sienas un nošauts.   

Chruščeva dēls nodevējs? Izlasot grāmatu, var pārlie-
cināties, ka tie bija meli. Chruščeva ģimenes sievietēm 
izdevās melus atspēkot. Tas nav bijis viegli, jo Krievijā 
daudziem prāts vēl aizvien ieslodzīts Gulagā.   

Diemžēl atgriežas Staļina laikmetam raksturīgais 
autoritārisms, izolācija, represijas, propaganda, staļi-
nisms bez Staļina.  

Lisa Edmondsone 

Grāmata atgādina un brīdina 
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XIV Latviešu dziesmu svētkos Kana-
dā, kuŗi šogad jūlijā notika Hamiltonā, 
viena no kopkoŗa virsdiriģentēm bija 
Lolita Ritmane. Kopkorī bija apmēram 
400 dziedātāju no Kanadas, ASV, Lat-
vijas, Zviedrijas, Austrālijas un Īrijas. 
Kopkoŗa koncerta beigās skanēja Lolitas 
Ritmanes īpaši šiem svētkiem veltīta 
dziesma „Dziesmu pinu, deju pinu” ar 
Andŗa Ritmaņa vārdiem. Lolita Ritmane 
pati diriģēja savu jauno dziesmu, tās 
virsrakstā un tekstā  bija Dziesmu svētku devīze: 
„Dziesmu pinu, deju pinu latvju tautas vainagā!”  

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sadarbībā 
ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Kultūras mi-
nistriju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacio-
nālo archīvu un J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju   
6. un 7. oktōbrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā, 
Mūkusalas ielā 3, rīkoja Kultūras fonda  II kultūras kon-
ferenci „Latvija ārpus Latvijas. Kultūra, vēsture, 
emigrācija un nacionālā identitāte”.  

Konferenci ievadīja Pasaules latviešu simfōniskās 
mūzikas koncerti: 4. oktōbrī plkst.7.00 Vidzemes kon-
certzālē “Cēsis” un 5. oktōbrī plkst. 6.00 Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Pasaules latviešu simfōnis-
kās mūzikas koncertus atbalstīja Jāzepa Vītola Latvijas 

Mūzikas akadēmija, Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Vidzemes koncertzāle „Cēsis”, 
PBLA Kultūras fonds un PBLA Kultūras 
fonda Mūzikas nozare.  
     Koncertos Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas simfōniskais orķestris diri-
ģenta Aināra Rubiķa vadībā atskaņoja Lo-
litas Ritmanes jauno skaņdarbu simfōnis-
kam orķestrim „Uvertīra gaismai”.  Diri-
ģents Ainārs Rubiķis absolvējis Latvijas 
Mūzikas akadēmiju kordiriģēšanas un 

simfōniskā orķestra diriģēšanas speciālitātē. 2010. gadā 
viņš  ieguva pirmo vietu 3. starptautiskajā Gustava 
Mālera diriģentu konkursā Vīnē, 2011. gadā Nestlé un 
Zalcburgas jauno diriģentu festivāla balvu. Kopš 2012. 
gada Ainārs Rubiķis ir Novosibirskas valsts operas mū-
zikālais vadītājs un galvenais diriģents. Viņš ieguvis 
ievērojamo Krievijas apbalvojumu „Zelta maska”  katē-
gorijā „labākais diriģents” par Leonarda Bernstaina 
izrādes  „Mass” iestudējumu.   

Lolita Ritmane ir gandarīta, 
ka pirmatskaņojums viņas 
skaņdarbam „Uvertīra gais-
mai” notika Latvijā. Šajos 
koncertos pirmo reizi Latvijā 
tika atskaņots  arī Jāņa Kal-
niņa vijoļkoncerts, sōliste bija 
27 gadus vecā vijolniece  Lau-
ra Zariņa. Beigusi  J. Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmiju, 
viņa papildinājusies Rostokā 
un Berlīnē, 2012.gadā ieguvu-
si maģistra gradu, mācoties 
profesora Ulfa Vallina vadī-
bā. Jāņa Kalniņa vijoļkoncerta 
partitūru pēc 50 gadiem īpaši 
šiem koncertiem restaurēja 
Juris Ķeniņš. 

Koncertos atskaņoja arī Imanta Ramiņa simfōnisko 
poēmu „Odiseja”, Tālivalža Ķeniņa 1972. gadā sacerēto 
4. simfōniju, Bruno Skultes simfōnisko skerco „Nerrs”. 

Tīmekļa žurnālā „Satori”14. oktōbrī  ievietota Ar-
manda Znotiņa recenzija „Divu koncertu sasaukšanās”. 
Tajā ir rindas: „...  par iztēli rosinošu un emōcionāli 
izteiksmīgu saucams Lolitas Ritmanes un Bruno Skultes 
veikums – koncerta pirmie divi darbi. Lolita Ritmane 
ilgus gadus strādājusi ASV kino un televīzijas industrijā, 
ar panākumiem rakstot oriģinālmūziku un aranžējumus 
(viņa 2001. gadā saņēmusi Emmy balvu), tādēļ, gluži 
dabiski, arī komponistes koncertmūzikā atklāti atbalso-

Latvija  un latvieši ārpus Latvijas 

Lolita Ritmane Cēsīs 
pie koncerta afišas 

Lolita Ritmane diriģēja kopkori Dziesmu svētkos 
Hamiltonā 

Koncertā Cēsīs mūziķi un diriģents Ainārs Rubiķis 
sveic komponisti  Lolitu Ritmani 
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jas Holivudas kinofilmu partitūru stilistika – tā pati me-
lōdika, tie paši emōcionālie akcenti un raksturu pretstatī-
jumi. Bet kādēļ gan ne – katrā ziņā „Uvertīra gaismai” 
būvēta pietiekami stabili, apveltīta ar mūzikālu gaumi, 
un skaņdarba tematisms atmiņā ieguļas kā dzīvīgs un 
plūstošs. Ir skaidrs, ka Lolita Ritmane zina, kā virzīt 
intonātīvā materiāla attīstību un orķestrāciju, lai panāktu 
nepieciešamo iespaidu, – un ar šo uvertīras žanra notei-
kumiem atbilstošo partitūru tīri labi varētu atklāt ne tikai 
vienu koncertu vien.”  

Lolita Ritmane Cēsīs balsoja 12. Saeimas vēlēšanās, 
viņa iegriezās Rīgas Doma koŗa skolā un noklausījās 
mēģinājumu operai „Kartupeļu ceļojums”, kuŗai kompo-
nējusi sešas dziesmas. Operas libreta autore ir Inese 
Zandere, pārējie komponisti  – Evija Skuķe, Richards 
Dubra, Līga Celma-Kursiete, Mārtiņš Brauns un Andris 
Sējāns, operas režisore – Margo Zālīte. Pirmizrāde, kuŗā 
piedalīsies Rīgas Doma meiteņu koŗa dalībnieces (koŗa 
diriģente ir Aira Birziņa) un talantīgi Latvijas jaunieši, 
notiks 24. novembrī Latvijas Nacionālās operas Jaunajā 
zālē.  

Lolitu Ritmani 21. oktōbrī intervēja Latvijas televī-
zijas raidījumā  „100g kultūras. Personība – Lolita Ritmane”.  
Raidījumu var noklausīties: http://ltv.lsm.lv/lv/
raksts/21.10.2014-100g-kulturas.-personiiba-lolita-
ritmane.id37403/ 

Ļoti interesants ir laikrakstā „Diena”  23. oktōbrī  
ievietotais raksts „Dzīve nav ģenerālmēģinājums” –  
žurnālistes Ineses Lūsiņas intervija ar Lolitu Ritmani. 

Lolita Ritmane novembŗa sākumā atkal devās uz 
Rīgu, jo 11. novembrī koncertzālē Rīga notika pirmizrā-
de dziesmuspēles „Eslingena” jauniestudējumam. 

Uzrunu PBLA Kultūras fonda 
II konferencē „Latvija ārpus Lat-
vijas. Kultūra, vēsture, emigrā-
cija un nacionālā identitāte”      
6. oktōbrī  Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā  teica PBLA valdes 
priekšsēdis Jānis Kukainis.  Viņš 
apsveica ministra prezidenti 
Laimdotu Straujumu un kultūras 
ministri Daci Melbārdi,  visus 
pārējos konferences dalībniekus 
un atgādināja, ka kopš PBLA Kultūras fonda I kultūras 
konferences apritējuši desmit gadi; šai laikā mainījusies 
latviešu sabiedrība ārzemēs, un ir svarīgi noskaidrot, 
kādas grūtības latviešiem ārzemēs rodas, cenšoties 
saglabāt svešumā savu nacionālo identitāti. J. Kukainis 
piebilda, ka daudzās zemēs radusies jauna latviešu sa-
biedrība, ko veido beidzamajos gados no Latvijas aiz-
braukušie tautieši, un konferencē par viņu sadarbību ar 
Latviju runās Latvijas kultūras darbinieki un zinātnieki.  

Konferencē „Latvija 
ārpus Latvijas” piedalījās 
Andra un Pauls Berkoldi, 
viņu vērtējums: „Konference 
bija ļoti labi organizēta, 
referāti iespaidīgi.”  

Andra Berkolda 6. oktōb-
rī konferencē lasīja referātu 
„Teātŗa attīstība un jaunākās 
tendences ārpus Latvijas 
desmit gadu laikposmā. 
(2004.-2014. g.). 

„Bija prieks izpētīt un 
uzzināt, kas un kur vēl čakli 
darbojas teātŗa mākslā,” 
teica Andra.    

Pēc konferences Andru 
Berkoldu kopā ar Hotel 
Paradiso un citu lugu scēnografiem un gleznotāju Lindu 
Treiju  intervēja  LV Radio1.   

Andra Berkolda un viņas māte  Ieva Sentivani paspē-
jušas noskatīties astoņas teātŗa izrādes Rīgā un Valmie-
rā. Iznācis laiks arī pabraukāt pa laukiem Siguldas ap-
kaimē un papriecāties par Latvijas rudeni.  

Latvijā Andra un Pauls Berkoldi svinējuši savu 25 ga-
du laulības jubileju, aizbraukuši uz Liepupi, kur pārnak-
šņoja atjaunotajā Liepupes muižā un brīnišķīgi pavadī-
juši laiku.  

Pēc simfōniskā koncerta Cēsīs;  
no kr.: komponiste Lolita Ritmane, čellists Juris 
Ķeniņš, vijolniece Laura Zariņa,  PBLA Kultūras 
fonda priekšniece  Vija Bērziņa, pianists Pēteris 

Zariņš, komponiste Dace Aperāne 
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Baznīca, bet ne tikai... 
Sietlas latvieši  pērn uzzināja, 

ka pilsēta grasās atsavināt mūsu 
baznīcu/namu, lai paplašinātu  
publiskā transporta –  vieglā 
dzelzceļa tīklu.  Satraukums bija 
liels! Tika sasaukta tautas sa-
pulce un, vasaras atvaļinājumu 
laikā, darbdienas vakarā, sanāca 
pilna zāle. Pat cilvēki, kuŗi ga-
diem nebija redzēti, saprata, ka 
kaut kas jādara. Sapulcē nolēma, 
ka jāizveido īpaša komiteja ar 
uzdevumu apmeklēt visas sapulces, kuŗās spriedīs par dzelz-
ceļa projektu, kā arī divatā vai trijatā jāsarunā tikšanās ar pil-
sētas valdes locekļiem un citiem, kuŗi lems par sliežu novieto-
jumu, un jāstāsta viņiem, kas mēs esam, ko mēs darām un kā-
pēc, lai to darītu, mums vajadzīga mūsu baznīca/nams,  Siet-
las latviešu garīgais un sabiedriskais centrs. Šājās tikšanās rei-
zēs mūsu komitejas advokāts Imants Holmkvists (Holmquist) 
mēdza skaidrot – tā ir baznīca, bet ne tikai baznīca. Svētdie-
nu rītos notiek dievkalpojums, pēc tiem sadraudzības stunda 
un Bībeles stunda.  Svētdienas pēcpusdienā vidējās paaudzes 
deju kopai ir mēģinājums, pievakarē jauniešu deju grupai. 
Pirmdienās vakarētājas/rokdarbnieces kopīgi šuj, tamborē, 
ada. Otrdienās ir pensionāru pusdienas, trešdienās – koŗa mē-
ģinājums, piektdienās jaunieši pulcējas spēlēt dažādas spēles, 
sestdienās notiek mācības latviešu skolā. (Šajā skolā mācījās 
Imants pats, tagad viņš tur ved savas mazās meitiņas.) 

Tā ir baznīca, bet ne tikai! Tā ir vieta, kur mēs, jauni un 
veci, nākam, lai izjustu un koptu latviskumu.  Un,  ievērojot 
šīs konferences nosaukumu, tā ir telpa – tiešā un pārnestā no-
zīmē – kuŗā mēs Amerikas Savienoto Valstu ziemeļrietumos 
veidojam savu  „Latviju ārpus Latvijas”.  

Šajā kopējā telpā, latviskās telpas veidošanā, baznīcai ir 
sava loma, savs uzdevums: ik svētdienas dot iespēju latvie-
šiem klausīties Dieva vārdu latviešu valodā, kopt savu garīgo 
dzīvi un izlūgties Dieva svētību un vadību.  Man, mācītājai,  
ļoti svarīgi, bija saglabāt  cerību Latvijas gaišākai nākotni ga-
dos, kad likās,  nekādas pozitīvas maiņas nav iespējamas.  
Mācītāji mēdz teikt, ka cerība un ticība ir darbības vārdi – es  
gribētu minēt trīsarpus piemērus, kā draudzes pauž ticību un 
cerību  darbībā:   

• dibinot draudzes;  
• draudzes paspārnē dibinot sestdienas vai svētdienas sko-

las latviešu bērniem; 
• aicinot palīgā māksliniekus, dzejniekus, mūziķus dievna-

mu un dievkalpojumu veidot kā latvisku garīgu telpu.   
Draudžu dibināšana   
Pēc Otrā pasaules kaŗa beigām, kad latviešu bēgļi saprata, 

ka Latvija tik drīz tomēr neatgūs neatkarību, ka viņi nevarēs 
atgriezties mājās, sākās izceļošana un dažādām pasaules ma-
lām. Bēgļi  jeb „dīpīši” kā toreiz teica, kļuva par trimdinie-
kiem.   

Tie, kuŗi  ieradās Ņujorkā, uzzināja, ka tur jau ir latviešu 
draudze.  Latviešu draudze bija arī Bostonā un Filadelfijā.    

Jāapbrīno  mācītājs Richards Zariņš, viņš sagaidīja katru 
bēgļu kuģi, kas iebrauca Ņujorkas ostā.  Grāmatā, ko mācītāja 
R. Zariņa bērni  izdevuši par viņa dzīvi un darbu ir teikts, ka 
1950. gadā mācītājs kopā ar draudzes locekļiem sagaidījis   
60 kuģu, 1951. gadā –  278 kuģus un 86 lidmašīnas!  

Vairākas ģimenes īsāku vai ilgāku laiku atrada mājvietu 
draudzes namā, kuŗā dzīvoja arī mācītājs ar savu ģimeni. 
Draudzes locekļu skaits no diviem simtiem pieauga līdz 
diviem tūkstošiem. (1)   

Ne visi Ņujorkā iebraukušie varēja tur palikt – vairumam 
ceļš veda tālāk uz citiem ASV novadiem.  Un tur ļoti bieži 
viņiem nācās sastapties ar problēmu, ko raksturojis tā  laika 
archibīskaps Teodors Grīnbergs: „Ienaidnieki grib mūs iznī-
cināt, draugi asimilēt, bet mēs gribam palikt latvieši.” Archi-
bīskaps to teica mūsu draugiem Pasaules luterāņu asamblejā. 

Pasaules luterāņu federācijas Immigration and Refugee 
Services bija sagādājusi galvojumus, lai latviešu bēgļi varētu 
ieceļot ASV, bez galvojuma tas nebija iespējams. Taču spon-
sori, luterāņu draudzes, kas uzņēma latviešus, cerēja, ka viņi 
ar laiku pievienosies vietējai, amerikāņu luterāņu draudzei.  
Tas viņiem likās pašsaprotami, jo Amerikā toreiz, arī tagad, 
bet sevišķi aizritējušā gadsimta 50. gados valdīja tā sauktais  
„kausējamā katla” princips, ka imigrantiem pēc iespējas pil-
nīgi un ātri jāiekļaujas vietējā, amerikāniskajā vidē.  Tas bija 
labi domāts, bet tas nederēja latviešiem, kas sevi uzskatīja ne 
par imigrantiem, bet par trimdiniekiem, kas nevēlējās „izkau-
sēties”,  bet palikt latvieši.  

Tagad, pēc tik daudz gadiem, ir aizmirsies, kāda neatlai-
dība toreiz bija vajadzīga, lai taptu latviešu draudzes. Prā-
vests Aleksandrs Veinbergs Vašingtonas draudzes vēstures 
grāmatā ir sīki aprakstījis sākotnējās grūtības. Saņemot        
60 latviešu parakstītu lūgumu dibināt savu draudzi, viņš 
griezās pie Nacionālās luterāņu padomes un saņēma asu 
noraidījumu, ko citēšu pilnībā: 

„Mēs atzīstam mūsu nopietno pienākumu pret mūsu brā-
ļiem, kas lielā skaitā ieradušies mūsu krastos, īpaši no Balti-
jas zemēm, kalpot viņiem viņu garīgās vajadzībās un mēs ti-
cam, ka tas visefektīgāk un pareizāk darāms, pieliekot visas 
pūles viņus asimilēt mūsu jau esošajās baznīcās, tāpēc tiek 
nolemts; ka mēs paužam pārliecību, ka nacionālu draudžu 
dibināšana noteikti jāuzskata par nevēlamu (should be dis-
couraged); ka, kur neparasti apstākļi pieļauj atsevišķas drau-
dzes dibināšanu vietās, kur saplūduši daudzi DP,  jaunā drau-
dze nedrīkst būt ierobežota ar vienu nacionālitāti, un tai jāap-
sola spraust par savu mērķi viscaur anglisku baznīcas darbu, 
lai tā kļūtu par tipisku amerikānisku baznīcu.” (2) 

Saņēmuši šo bargo noraidījumu, latvieši turpināja sanākt 
kopā dievkalpojumos, ko rīkoja Vašingtonas latviešu  biedrī-
ba.  Prāv. A. Veinbergs raksta, ka Ziemsvētkos (vairumam tie 
bija pirmie Ziemsvētki svešajā zemē) bērni sagatavoja prog-
rammu, deklamēja dzejoļus, lasīja evaņģeliju. Dziedāja koris, 
Līlija Stengele lasīja Jāņa Jaunsudrabiņa „Sapņu kamanās” .  

(1) Maija Brakovska, Bertrams Zariņš „Mācītājs Richards Zariņš un 
Ņujorkas latviešu draudze” (Rīga; Medicīnas apgāds, 2008), 160. 
 (2) Aleksandrs Veinbergs „Vašingtonas draudzes vēsture” (Itaka; 
Mežāble, 1990), 14.  
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Dievkalpojumi notika Augustanas baznīcā. Prāv. A. Vein-
bergs devē vietējo mācītāju Baucu par „mūsu gādnieku un 
pretinieku vienā personā”.  Gādnieku, jo viņš bija draudzīgs 
latviešiem, atļaujot lietot dievnamu, un pretinieku, jo viņa 
nespēja saprast latviešu cerības šokēja un sāpināja latviešu 
dievlūdzējus:   

Dievkalpojumu 1950. g. 17. jūnijā bijām veltījuši 14. jūni-
ja deportācijām.  Pieminēja arī 10 gadus, kas pagāja tieši  
17. jūnijā kopš sarkanarmijas iebrukuma Latvijā. Jaunais, 
labi domājošais cilvēks, māc. Baucs nelaimīgā kārtā taisni šo 
mums svinīgi sāpīgo brīdi bija izvēlejies savam pirmajam 
atklātajam, loģikā un citos apsvērumos dibinātam dedzīgam 
aicinājumam asimilēties, aizmirst pagātni, izkust jo drīz šīs 
zemes ļaužu masā, sevi minēdams kā piemēru (viņš bija 
ungārs). (3) 

Māc. Bauca nelaimīgie vārdi, raksta prāv. A. Veinbergs, 
„netieši veicināja latviešu dievkalpojuma grupas pārtapšanu 
par draudzi”. Sešus mēnešus vēlāk, 1951. gada 21. janvārī, 
tika nodibināta Vašingtonas latviešu ev. lut. draudze.  Prāv. 
A. Veinbergs vēl piemetina: 

Patstāvīgi rīkodamies, biju baznīcas vadības acīs kļuvis 
dumpinieks.  Māc. Henrijs man uzbrēca: „Vai nacionālisms 
jums svarīgāks par kristietību?” (4) 

Netiešu atbildi varam izlasīt „Baznīcas ziņu” 4. numurā:  
Mums padomā un mēs veicam reliģisko, sociālo, kultūras, 
nacionālo darbu, bet mūsu darba iedvesmotājs un ceļa rā-
dītājs ir Jēzus, mūsu Pestītājs. „Kungs, līdzi nāc!” (5)  

Latvietība un kristietība –  tolaik latviešiem nelikās, ka 
būtu jāizvēlas viens vai otrs.  Svarīgi ir abi, un abi iet roku 
rokā! 

Latviešu skolas  
Viens no svētīgākajiem draudzes darbiem jau no paša sā-

kuma bija un vēl šodien ir latviešu skolas.  Vašingtonas drau-
dzē skola tika oficiāli atklāta 1951. gada  jūnijā, sešus mēne-
šus pēc draudzes dibināšanas, bet jau pirms tam, 1950. gadā, 
kad formāli nebija ne draudzes, ne skolas, skolotāji mācīja 
bērniem dzejoļus un dziesmas Ziemsvētku dievkalpojumam.   

Arī citās pilsētās skolas tika dibinātas draudzes paspārnē – 
mācības notika draudzes telpās, un mācītāji bieži uzņēmās 
skolas vadību.  Minēšu tikai dažus piemērus: prāv. Alek-
sandrs Veinbergs  – Vašingtonā; māc. Richards Zariņš un pēc 
viņa prāv. Alberts Ozols  – Ņujorkā; prāv. (vēlāk archibīs-
kaps) prof. Kārlis Kundziņš  – Sietlā; māc. Jānis Cilnis  – 
Portlandē.  

Prāv. A. Ozols  uzrakstīja Latvijas vēstures grāmatas vien-
kāršā valodā, piemērotas latviešu skolas bērniem, („Latvijas 
Vēsture I un II”), prāv. Lauma Zušēvica ticības mācības grā-
matu „Vismazākiem Kristus bērniem”.  Arī Sietlas draudzes 
mācītājs un skolas priekšnieks prāv. Roberts Āboliņš sakopo-
ja Bībeles stāstu bilžu grāmatu, ko izmantoja ne tikai Ameri-
kas latviešu skolas, bet arī Latvijā pēc neatkarības atgūšanas, 
kad trūka ticības mācību grāmatas jaunajām svētdienas sko-
lām.  

Ne visas latviešu skolas darbojās draudzes paspārnē, bet 
arī patstāvīgās skolas draudzes atbalstsa gan financiāli, gan ar 
darbu,  piemēram, prāv. Lauma Zušēvica astoņus gadus vadī-
ja Plkv. Oskara Kalpaka skolu Milvokos. 

Latviešu skola no pirmajiem trimdas gadiem līdz šai die-
nai ir vieta, kur bērni, mācoties, draudzējoties, dziedot, svi-
not svētkus, lūdzot Dievu, draudzējoties, rotaļājoties, sāk ap-
gūt latviskās identitātes daudzveidību! Un, lai gan paši skolē-
ni bieži sūdzas, ka viņiem nav brīvas nedēļas nogales kā viņu 
amerikāņu draugiem, ar laiku, skolu beidzot, būdami absol-
venti,  vienmēr pateicās skolotājiem un vecākiem, kas viņus 
neatlaidīgi, par spīti protestiem, veda uz skolu! Darbs, kas 
iesākās skolās, tiek papildināts bērnu nometnēs. Tas ir tas 
puspiemērs, ko minēju sākumā, jo nometnes notiek draudžu 
lauku īpašumos:  Ņujorkas Katskiļos, Kanadas Tērvetē, Sau-
lainē un Sidrabenē. Un, lai gan Gaŗezers nav vienas draudzes 
īpašums, mēs varam lielā mērā par to pateikties mācītājam, 
Vilim Vārsbergam, kas to atrada, mudināja draudzes to iegā-
dāties un atbalstīja līdz pat mūža galam. 

Draudzes dievnams – latviskā garīgā telpa   
Sākuma gados dievkalpojumi un citi sarīkojumi notika īrē-

tās telpās, amerikāņu baznīcās pēcpusdienās, pēc vietējās 
draudzes dievkalpojuma. Ar laiku, pieaugot draudzes locekļu 
skaitam un aktīvitātēm, radās doma, ka mums vajag pašiem 
savu baznīcu un sabiedriskās telpas. Dažas draudzes atrada 
dievnamus, kuŗus varēja piemērot mūsu vajadzībām, citās 
pilsētās nolēma tos celt no jauna.   

Celtniecības process atraisīja lielu enerģiju un iesaistīja 
visu latviešu saimi.  Ikviens palīgs bija vajadzīgs, jo diev-
nams/nams tika celts pašu rokām, liekot lietā dažādos talan-
tus.  Sietlas draudzē toreiz kalpoja prāv. Roberts Āboliņš, un 
stāsta, ka viņš uz jumta ar āmuru rokā atradās tikpat bieži kā 
altārī, varbūt pat biežāk!   

Un, kad pašu celtais dievnams bija gatavs,  pienāca kārta 
latviešu māksliniekiem. Vairākiem latviešu dievnamiem ASV 
ir krāsaini stiklu logi, izvēlos parādīt divas mākslinieka Li-
narda Linauta altāŗgleznas. Pirmā atrodas Ņujorkas draudzes 
Salas baznīcā. Te Jēzus ir attēlots kā Labais gans, kas pacēlis 
rokas, vienlaikus svētī un sargā savas avis. Uz to lūkojoties, 
rodas asociācijas ar 23. psalmu, ar skaidriem ūdeņiem un 
zāļainām ganībām (kuŗās mēs redzam latvisko rudzu kūlīti).  
Prātā nāk arī korālis „Pie rokas ņem un vadi” – laikam  vis-
mīļākā un visbiežāk dziedātā  baznīcas dziesma, vismaz ASV 
draudzēs.   

Vašingtonas draudzes baznīcā mākslinieks darinājis altāŗa 
gleznu un arī desmit sānu logus. Pats mākslinieks atstājis 
aprakstu par gleznā redzamiem tematiem un simboliem:   

„Galvenā tema logā ir „Jēzus Kristus debesbraukšana”.  
Centrā redzams Jēzus Kristus debesu zilumā, dodoties pie 
sava Debesu Tēva.  Loga apakšējā daļa ir veidota, pamato-
joties uz latviešu tautas rakstu zīmēm. Tā kā mēs varam atrast 
mūsu senajos tautas rakstos bagātus izteiksmes līdzekļus, tad, 
tos pielietojot arī savā dievnamā, apliecinām savu piederību 
latviešu tautai, izteikdamies savā tēvu un mātes valodā, ko arī 
Mārtiņš Luters ir savā mācībā sludinājis. 

Pamata centrā ir iekomponēts Austras koks, kas pēc mūsu 

(3) A. Veinbergs, 20. 
(4) A. Veinbergs, 22. 
(5) A. Veinbergs, 21. 
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etnografu pētījumiem ir simbols tautas dzīvībai, augšanai, za-
rošanai un ziedēšanai. Abās pusēs Austras kokam redzam viļ-
ņotu jūru; latvieša acij un sirdij tur domāta Baltijas jūra. Virs 
viļņiem, labajā pusē, saskatāmas četras dūjas, kas dodas vir-
zienā uz Jēzu Kristu.  Tās ir mūsu domas, mūsu dvēseļu ilgas 
un lūgšanas, kas nāk no latgaļu, zemgaļu, kurzemnieku un 
vidzemnieku sirdīm.  Augstāk, kreisajā pusē virs mākoņa 
mirdz četri auseklīši – Latgale, Zemgale, Kurzeme un Vid-
zeme.  Auseklītis ir atdzimšanas simbols gan mūsu rakstos, 
gan vispār kristīgās ticības senajā simbolikā. (6) 

Mūzika un dzeja 
 Viena no amerikāņu un latviešu baznīcu atšķirībām – 

latvieši daudz vairāk dzied. Ne tikai dievkalpojumos, bet arī 
kristībās, kāzās, bērēs.  Latvieši ir dziedātāju tauta. Komen-
tārs, ko visbiežāk dzirdu, kad sasveicinos ar draudzi pēc diev-
kalpojuma ir – skaistas dziesmas šodien, varēja kārtīgi izdzie-
dāties. Pie sirds iet dziesmas, kuŗām ir gan skaista melōdija, 
gan vārdi, un latvieši ir svētīti gan ar apdāvinātiem mūzi-
ķiem, gan dzejniekiem, par kuŗiem patiešām var teikt, ka viņi 
ir dzejnieki no Dieva žēlastības.   

Piemēram, Dziesmu grāmatas 401. dziesma ar Tirzmalie-
tes vārdiem:   

Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī, 
Lai manas dzīves uzdevums nav velts; 
Kā ceļinieks, kur taisu savu telti, 
Lai mani apgaismo Tavs zvaigžņu zelts. 
Vai Kārļa Kundziņa (180. dziesma), kam melōdiju kom-

ponējis Kanadas latvietis Imants Ramiņš:  
Ir tomēr Viens, kas gaismas valsti rada, 
Ir saules stars, kas skaidrībā mūs vada, 
Ir mīlestība, kas, kad ērkšķi dzeļ, 
Vēl zied un zeļ, vēl zied un zeļ. 

     Dziesmu grāmatā, ko lietojam katru svētdienu, 
ir iespēja iepazīties ar izciliem latviešu baznīcas 
dzejniekiem, minēšu tikai dažus:  Ludis Bērziņš 
(dzīvoja Denverā, Kolorado) Arnolds Lūsis (To-
ronto), Oļģerts Cakars (Čikāgā), Alberts Galiņš 
(Bostonā) Ivars Gaide (Hamiltonā, Kanadā), Laris 
Saliņš (Ņujorkā) un jau minētais Kārlis Kundziņš 
(Sietlā).  Pazīstami komponisti ir Tālivaldis Ķe-
niņš, Andrejs Jansons, Imants Mežaraups, Viktors 
Baštiks, Arvīds Purvs, Bruno Skulte, Ādolfs Skul-
te, Guntars Gedulis, Imants Ramiņš.  Nav nosauk-
ti visi, bet pietiekami, lai parādītu, cik bagāti mēs 
esam, cik daudz mums  dzejnieku un mūziķu, kas 
raksta Dievam par godu un latviešiem par svētību!  
Mēs varam ik svētdienas kārtīgi izdziedāties! 
     Un, ja runājam par mūziku baznīcas dzīvē, ne-
varam nepieminēt koŗus. Vairākām draudzēm ir 
savs draudzes koris, bet arī tie kori, kuŗi nav for-
māli saistīti ar draudzi, nekad nav atteikušies 
piedalīties dievkalpojumos. Piemēram, Sietlas 
latviešu biedrības koris dzied baznīcā biežāk nekā 
kur citur!  Rudenī satiekos ar diriģenti Maiju 
Riekstiņu, un mēs kopīgi izplānojam, kuŗos diev-

kalpojumos koris piedalīsies.  Parasti tas notiek Pļaujas svēt-
kos oktōbrī, Latvijas valsts dibināšanas atceres svētkos no-
vembrī, Adventa svecīšu dievkalpojumā decembrī un, pēc 
mazas pauzītes, Mātes dienā maijā un Aizvesto piemiņas 
dienā jūnijā.   

Diriģenti agrāk žēlojās, ka latviešu garīgās koŗu mūzikas 
krājums ir visai ierobežots, tāpēc, lai koŗiem netrūktu dzies-
mu, talkā aicināja  latviešu komponistus. Daži piemēri:  Tāli-
valdis Ķeniņš un Arvīds Purvs komponēja Toronto draudzes 
korim.  Mans vīra tēvs, māc. Jānis Cilnis aicināja toreiz vēl 
pavisam jauniņo Lolitu Ritmani kompontēt solodziesmas un 
koŗa dziesmas, mēs reiz Rietumkrasta vidusskolā „Kursā” 
mācījāmies viņas „Jaunas sirds lūgšanu”, un Lolitas meitas 
bija pārsteigtas, jo šo dziesmu nezināja. Ilze tikai noteica: 
„Māmiņai ir tik daudz dziesmu!” 

Lolitas māsa Brigita Ritmane reiz man stāstīja, ka Andrejs 
Jansons viņu aicinājis uzrakstīt Ziemsvētku kantāti Ņujorkas 
koncertkorim: „Nav laika, bet, kad Andrejs lūdz, tad jārak-
sta.”   

Ņujorkas latviešu koris arī nav draudzes koris, bet gad-
skārtējam Adventa koncertam, kas notiek Ņujorkas draudzes 
dievnamā, pasūtina vienu vai vairākus jaundarbus. Brigita 
Ritmane nav vienīgā, kas nevar Andrejam atteikt –  to nav 
varējis Imants Mežaraups, Anita Kuprisa, Mārtiņš Aldiņš, 
Pēteris Aldiņš, Ilze Akerberga un, kad radās iespēja sadar-
boties ar Latvijas komponistiem, Pauls Dambis, Imants Kal-
niņš, Valts Pūce, Juris Karlsons, Richards Dubra, Selga Men-
ce, Uģis Prauliņš, Ēriks Ešenvalds un citi. Varam pateikties 
Ņujorkas korim un Andrejam Jansonam, ka esam bagātāki ar  
22 jaunām Ziemsvētku kantātēm.  Būdama mācītāja un bij. 
diriģente es priecājos un pateicos!   

Koŗu mūzika, draudzes dziesmas – latviešu komponistu un 
dzejnieku darbs – bagātina un padziļina mūsu garīgo dzīvi un 

Altāŗglezna Salas baznīcā 
Ņujorkā 

Altāŗglezna latviešu baznīcā 
Vašingtonā (DC)  

(6) A. Veinbergs, 128. 
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ar savu īpašo, kaut grūti definē-
jamo latviskumu, apstiprina 
mūsu latvisko/garīgo identitāti.  
Arī skaistās stikla altāŗgleznas, 
kas iepriecina acis un aicina 
mūs uzmanīgi skatīties, kādu 
iekōdētu, latvisku vēsti māk-
slinieks tur ielicis.  

Latvietība un kristietība 
viena otru skaidro un papildina.  
Tā ir Latviešu Baznīcas ārpus 
Latvijas, latviešu draudžu garī-
gā telpa, ko pirmā trimdas pa-
audze veidoja ar lielu neatlaidību. Sev un saviem bērniem, ar 
skatu uz nākotni un uz Latviju.  Es šodien pieminēju tikai 
vienu draudzi, bet ir vesela rinda citas, kas dažādos apstākļos 
cīnījās ar dažādām grūtībām.  To ir vērts neaizmirst, bet pētīt 
dziļāk un pamatīgāk nekā to varēju šajā referātā.  Tā ir daļa 
no mūsu, latviešu, kopējā stāsta! 

Mana paaudze saņēma šo mūsu vecāku mantojumu un tur-
pināja to papildināt un veidot mūsu bērniem. Tagad to lieto 
mani bērni ar saviem bērniem. Amerikā dzimušie jaunie ve-
cāki un jauniebraucēju ģimenes, ko varētu saukt par „jauno 
diasporu”. Nākotne rādīs, kā viņi šo telpu lietos, kā viņi to 
mainīs (jo maiņas notiek, šaubu nav!). Kāda tā būs, to mēs 
nezinām, bet tā kā mēs runājam par draudzēm,  vēlos beigt ar 
vārdiem no Jurjāņa Andreja „Garīgās kantātes” lūgšanas:  
„Kungs un Dievs, ak, Kungs un Dievs – palīdz’ mums uz 
priekšu ar’!  Tā Kunga laipnība lai paliek pār mums un pašķiŗ 
pie mums mūsu roku darbu.”                                 

Daira Cilne 
Referāts nolasīts 7. oktōbrī  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 

konferencē „Latvija ārpus Latvijas” 

Daira un Juris Ciļņi  
konferencē 

Daira un Juris Ciļņi šoruden aizbrauca arī uz Liepāju 
apmeklēt Ilmara un Erikas Bastjāņu kapavietu;  

no kr.: Daina Dumpe, aktieris Uldis Dumpis,  
Daira Cilne, Juris Cilnis, Ēriks Dzintars 

Ēriks un  Ausma Dzintari kopj Bastjāņu kapu un  rūpējas 
par viņu piemiņas saglabāšanu   

Parakstīts Rīgas Austrumu izpild-
direkcijas un Sandiego pilsētas Switzer 
Highland apkaimes Nodomu protokols 

Š. g. 15. augustā Rīgā, Daugavpils ielā 31, Austrumu 
izpilddirekcijas direktors Dmitrijs Pavlovs un Sandiego 
pilsētas Switzer Hihgland apkaimes pārstāvis, advokāts 
un Sandiego universitātes mācībspēks Martins Krumings 
parakstīja  Nodomu protokolu.  

Ir paredzēts uzsākt Apkaimju partnerības veidošanu, 
veicinot kopējo mērķu sasniegšanu kultūras saglabāšanā 
un apmaiņā, izglītības iniciātīvas un programmu resursu 
kopīgā izmantošanā, studentu un mācībspēku sadarbības 
veicināšanā, uzņēmējdarbības un tirdzniecības attiecību 
paplašināšanā.  

Martins Krumings palīdzējis nodibināt Switzer High-
land sakarus arī ar Baku priekšpilsētu Nasimi. Sandiego 
jau viesojās Azerbaidžānas kultūras ministre, naftas 
kompaniju pārstāvji,  notikusi baleta trupas izrāde. 

Martins Krumings (labā pusē) un Dmitrijs Pavlovs 
Rīgā paraksta Nodomu protokolu 

Ģimeņu statistika Latvijā  
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem pērn Latvijā lau-

lātiem pāŗiem piedzimuši aptuveni 11 400 jeb 55,4% bērnu.  
(Lietuvā –  70,5%,  Igaunijā – 41,2%, kas ir zemākais rādī-
tājs Eiropas Savienībā). Tautas skaitīšanas dati liecina, ka  
2011. gadā Latvijā bija 587 700 ģimeņu, no kuŗām 232 700 
jeb 39,6% bija ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem. 2011. ga-
dā ģimenēs dzīvoja 340 400 nepilngadīgu bērnu. No tiem 
lielākā daļa jeb 49% dzīvoja precēta pāŗa ģimenē, 31% –  
ģimenē, kuŗā ir tikai māte, 16% – kopdzīves partneŗu ģimenē, 
bet 4% – ģimenē, kuŗā ir tikai tēvs. 
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„Anaheimas baleta” vadītāji  
Sarma Lapeniece Rosenberga un Lorenss  Rosenbergs 

aicina uz  Anaheimas baleta „Riekstkodis” izrādēm 
No 4. līdz 7. decembrim plkst. 7.00 Riverside Resort's 

Celebrity Theatre Laflinā, Nevadā;  
pēcpusdienas izrādes 6. un 7. decembrī plkst. 3.00,  

(biļešu cena $30) 
20. decembrī plkst. 2.00 un 7.00 City National Grove of Anaheim 

Mūziku atskaņos Irvainas simfōniskais orķestris  
Biļetes var iegādāties: www.ticketmaster.com 

Anaheimas skolēniem viena izrāde būs bez maksas   
Anaheim Ballet | 280 E Lincoln Ave | Anaheim | CA | 92805 | 714-520-0904 

info@anaheimballet.org    anaheimballet.org  

„KURSAI” vajadzīgs 
 direktors 

Rietumkrasta izglītības centra valde (RKLIC)  
meklē direktoru/i vasaras vidusskolai „Kursa” 
Skolā mācības notiek katru gadu četras nedēļas 

jūlijā, darbs ir atalgots. 
Vēlama persona, kas labi runā latviski un ar labām organizātora spējām 
Pieteikums sūtīt „Kursas” sekretārei Olgai Griķei: atvasara@gmail.com 

vai Valdim Atvaram: kasieris@kursa.org 

Vēsturiski notikumi pirms 25 gadiem 

Foto: Astra Moora 
1989. gada 23. augustā baltieši sadevās rokās, izvei-

dojot 600 km dzīvu ķēdi no Viļņas līdz Tallinai 

Foto: Pēteris Elferts 
1989. gada 9. novembrī sākās Berlīnes mūŗa 

nojaukšana 
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 Dziesmuspēlei „Eslingena”  
jauniestudējums Latvijā 

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Rīgā notika grupas 
„Čikāgas piecīši” sōlista Alberta Legzdiņa, komponistes 
Lolitas Ritmanes un dzejnieka Andŗa Ritmaņa dziesmu-
spēles „Eslingena”  jauniestudējuma pirmizrāde.   

Losandželosas latviešiem labi pazīstamajā dziesmu-
spēlē vēstīts  par mīlestību un ikdienu latviešu bēgļu no-
metnē  Vācijas mazpilsētā Eslingā (Esslingen).  

Izrādes notika Rīgā  (11. novembrī), Ventspilī (13 no-
vembrī), Liepājā  (14. novembrī), Valmierā –  (15. no-
vembrī),  Jēkabpilī  (16. novembrī).   

Iestudējuma režisors – Jānis Mūrnieks, vokālā pai-
dagoģe Madara Celma, choreografe Liene Stepena. Izrā-
dēs piedalījās Aijas Kukules vadītais koris „Omnes”,  
galvenās lomas tēloja Juris Jope, Paula Dukure, Ance 
Muižniece un Ginta Krievkalna.  

Rīgā izrādē 11. novembrī  uz skatuves bija īpašs 
viesis –  Latvijā populārais  šefpavārs Mārtiņš Rītiņš.  

Pirms desmit gadiem Latvijā izrādīja Losandželosā 
iestudēto dziesmuspēli.  

Uz dziesmuspēles „Eslingena” pirmizrādi koncertzālē 
„Rīga”  Zinātņu akadēmijā ieradās Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš. 

Sirsnīgi apsveicam jaunos vecākus! 

Ievas un Kaspara Ozoliņu ģimenē 5. novembrī 
piedzima dēls Ēriks Kristians Ozoliņš  

Bērnu žurnāls „Mazputniņš”  
jaunā veidolā 

No no 1959. līdz 1994. gadam ASV un Kanadā  iznā-
ca žurnāls „Mazputniņš”, ko bija iecienījuši gan bērni, 
gan pieaugušie.  Pavisam izdoti 420 numuri. Šogad no-
vembrī žurnāls atdzimis jaunā veidolā tīmeklī.   

Mūzeja un pētniecības centra „Latvieši pasaulē” iz-
veidotā vietne tīmeklī: mazputnins.lv  palīdzēs veicināt 
latviešu valodas un kultūras apguvi 5-12 gadu veciem 
latviešu bērniem, īpaši, tiem, kuŗi dzīvo ārpus Latvijas.  

 Mazputnins.lv  piedāvā vecākiem kopā ar bērniem 
vingrināties lasīšanā un rakstīšanā.  Vietnē ir  lapas ar 
uzdevumiem un krāsojamiem zīmējumiem, kā arī dator-
spēles, kas darbojas planšetdatoros un viedtālruņos. Da-
torspēles stāsta par Latvijas zivīm, puķēm, kokiem, put-
niem, vēsturi un ģeografiju. Četru datorspēļu pamatā ir 
latviešu tautas mīkla un vienā latviešu valodas alfabēts. 

Tīmekļa vietnes izveidošanu  financiāli atbalstīja  
Latviešu fonds (LF), Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) Izglītības padome un Amerikas latviešu 
apvienības (ALA) Izglītības nozare. 
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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, piemiņlietas  

Galerija atvērta katru dienu! 
Katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 8.00 vakarā 

saviesīgs vakars ar mūziku 

Rotkale  Ilze Švarca Austrālijā darina 
skaistas, augstas kvalitātes latviskas rotas: 

www.vasara.com.au 

Žurnālā St. George Magazine  š. g. oktōbrī  ievietots 
raksts „Divpadsmit visietekmīgākās Dienvidjūtas sievie-
tes”. Viena no viņām ir Kristīna Šulca, pirmā sieviete, 
kas 2005. gadā kļuva par pirmo Dixie State University 
(DSU) viceprezidenti  augstskolas 94 gadu vēsturē.   

K. Šulcai bija  tikai 19 gadu, kad viņa Holivudā nodi-
bināja savu filmu kompaniju, viņa strādājusi 20th Cen-
tury Fox un 25 gadus skolu augstākās izglītības admini-
strācijā. Viņa iesaistījās Best Friends Animal Sanctuary  
darbā, pārcēlās uz Kanabu Dienvidjūtā un drīz vien 
iemīlēja turienes dabu.  

Kristīna Šulca ir arī Sentdžordžas Starptautiskā doku-
mentārfilmu festivāla Docutah galvenā direktore. Fes-
tivāls piecu gadu laikā guvis ievērību, nodibināti sakari 
ar partneŗiem daudzās citās valstīs, tostarp Ķīnā, Jaunzē-
landē un Indijā, veicinot tūrismu un  studentu interesi 
par DSU.  

Kristīne Šulca ir Losandželosas latviešu skolas 1973. 
gada absolvente.   

Kristīna Šulca un Biruta Šulca Docutah festivālā 

Kristīna Šulca – viena no ietekmīgākajām sievietēm Dienvidjūtā 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ziemsvētki – 
A time to gather together. A time of honored tra-
ditions. A time to share stories of generations of 

strong, resolute, determined and talented Latvian 
families. A time to celebrate our vibrant heritage and 

the richness of our ancient culture. Read the stories of 
twentieth century Latvia, as told by those who lived 

them. Now available in English. 
Biruta’s Garden of Stories 

by Biruta Blumberga  
The Red Fog: A Memoir of Life in the Soviet Union 

by Lilija Zarina  
A Stolen Childhood: Five Winters in Siberia 

by Ilmars Salts  
 ‘Careerists': Quarry Duty in the Soviet Army 

by Ilmars Salts  
Translated by Gunna Dickson 

All titles available from Amazon.com 
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Novusa turnīri  
Samērā īsā laikposmā notikuši novusa turnīri Ņujor-

kā, Losandželosā un Čikāgā. Visās sacensībās labi vei-
cās mūsējiem. 

Ferlanda Krūmiņa novusa turnīrā Daugavas Vanagu 
Ņujorkas apvienības namā Bronksā  28. septembrī 
dubultspēlēs 1. vietu ieguva Jānis Daugavietis un Atis 
Blāķis.  

Losandželosas latviešu namā  4. un 5. oktōbrī  notika 
starptautisks novusa turnīrs, kuŗā piedalījās 20 kaislīgi 
novusa spēlētāji:  Toms Auziņš, Vilnis Auziņš, Sandris 
Bajārs, Viktors  Balabanovs, Lauris Bērziņš, Katerīna  

Vīriešu sacensībās: 1. vietā Jānis Daugavietis, 
 2. vietā Atis Bāķis, 3. vietā Agris Priede 

Sieviešu sacensības: 1. vietā Inuta Čakāne,  
2. vietā Katerīna Blāķe, 3. vietā Zane Khana 

Dubultspēļu uzvarētāji  turnīrā Losandželosā:  
1. vietā Agris Priede un Pēteris Staško;  2. vietā Jānis 

Daugavietis un Džimmijs Van Dikshorns;  
3. vietā Viktors Balabanovs  un Mārtiņš Leikarts 

Losandželosas latviešu nama zālē 4. un 5. oktōbrī  
novusa turnīra laikā atradās 20 novusa galdu! 

Blāķe,  Atis Blāķis, Inuta Čakāne, Jānis Daugavietis, 
Ivera Ferraza, Mārtiņš Leikarts, Jānis Legzdiņš, Tonijs 
Lujāns, Armands Naumovs, Agris Priede, Eduards 
Reimanis,  Artūrs Rūsis, Pēteris Staško, Pegija Taube, 
Džimmijs Van Dikshorns.  

Vīriešu un sieviešu sacensībās pirmās vietas ieguva 
mājinieki.  Arī dubultspēlēs dominēja vietējie, vienīgi 
viens no trešās vietas ieguvējiem bija ārzemnieks, 
Viktors Balabanovs no Krievijas.   

Novusa turnīrā Čikāgas latviešu namā 12. oktōbrī     
3. vietu  vīriešu sacensībās ieguva Atis Blāķis; dubult-
spēlēs  2. vietu Aldis Rauda un  Toms Andzāns,  3. vietu   
–  Dana Saltana  un Atis Blāķis. Turnīra rīkotājs Čikāgā 
bija Aldis Rauda. 
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Guntis Linde ir nepārspējams  
Guntis Linde  21. septembrī  piedalījās 23. gadskārtē-

jās Losandželosas Self – Transcendence vecvieglatlētu 
spēlēs  Moorpark Community College Grifina stadionā 
Mūrparkā.  Viņš bija vecākais dalībnieks, un vīriešu 85- 
89 gadu vecumgrupā  bez konkurences  ieguva 1. vietu 
1500 metru skrējienā  ar rezultātu 7:53,43 minūtes.  Šo 
pašu distanci 65-69 gadu vecumgrupas uzvarētājs,       
66 gadu vecais Samaratans Vendemans, veica tikai sešas 
sekundes ātrāk.  

Pirms diviem gadiem, 16. septembrī piedaloties      
21. Self – Transcendence vecvieglatlētu spēlēs Long-
bīčā, vīriešu 80-84 gadu vecumgrupā Guntis Linde  
1500 m distanci noskrēja 7:55,69 minūtēs, par 2,26 se-
kundēm lēnāk, kaut gan bija divus gadus jaunāks, un arī  
bez konkurences ieguva pirmo vietu. 

Šajā sezonā Guntim Lindem 800 m, 1500 m, 3000 m, 
5000 m, 10000 m un vienas jūdzes skrējienā viņa 
vecumgrupā ir vislabākie rezultāti.  Apsveicam! 

 
 Roberts Ābele  – dzelzsvīrs 

Roberts Ābele 28. septembrī  piedalījās Iron Man sa-
censībās, kas notika Tenesijas pavalsts pilsētā Čatanūgā  
(Chatanooga). Sacensībām pieteicās 2700 dalībnieku, 
viņiem bija jāpeld 2,5 jūdzes, 114,4 jūdzes jābrauc ar 
divriteni, jāskrien 24,5 jūdzes). Ne visi  to spēja, 300 
dalībnieku izstājās.  R. Ābele sacensības beidza apmē-
ram 12 stundu laikā.  Iespējams, Robertu iedvesmojusi 
viņa  māsa Māra Makpartlande (McPartland), viņa Iron 
Man sacensībās piedalījusies četras reizes. 
 

Aug jauna maiņa: Losandželosas latviešu skolas 
audzēkņi labprāt mācās spēlēt novusu 

„Kostīmu kausa” sacensības 
volejbolā 

Ap Halloween laiku kādā no Dienvidkalifornijas 
plūdmalēm tiek rīkotas „Kostīmu kausa” sacensības vo-
lejbolā, gadu gaitā jau septiņas reizes.  Šogad rīkotāji 
Aleks un Kaija Dankeri uz sacensībām aicināja 1. no-
vembrī Hermosa Beach plūdmalē. Iepriekšējā vakarā, 
31. oktōbrī, dalībnieki tikās restorānā Lighthouse pie 
ostas. Tovakar lija, un sportisti no Kanadas un ASV vi-
dienes, kuŗi vēlējās pasildīties Kalifornijas saulē, bēdā-
jās. Par laimi nākamā rītā laiks bija jauks.  

Turnīrā piedalījās septiņas vienības, pavisam 27 vo-
lejbolisti, katrā vienībā  četri, vienā tikai trīs. Sanāca 
apmēram tikpat daudz skatītāju. Rīkotāji centās, lai vie-
nībās būtu līdzsvarots spēlētāju spēku samērs – viens 
labs, viens viduvējs un viens vai divi iesācēji.  

Plūdmalē todien pūta diezgan spēcīgs vējš, un Mār-
tiņš Leikarts teica, ka vējainā laikā volejbolu grūti spē-
lēt, jo nav viegli kontrolēt bumbu. Īpaši grūti bijis iesā-
cējiem, taču visi cīnījās līdz galam, un jautrības netrūka.  

Uzvarētāju apbalvošana notika Hermosa Beach spor-
ta bārā Sharkeez. Apbalvoja gan labāko vienību, gan la-
bākos tērpus. Visi dalībnieki saņēma ļoti skaistu Hallo-
ween kreklu. Liels paldies Andai Druvai, viņa bija sagā-
dājusi apģērbu ražošanas  kompanijas Quicksilver balvas 
bumbu servēšanas konkursam, vienu katram spēlētājam. 
Sacensības noritēja visu dienu, uzvarēja vienība, kuŗā 
spēlēja Aina Lorberga, Dāvids Dzenītis, Kārlis Dankers, 
Mārtiņš Leikarts.  

Valdis Ķeris  

„Kostīmu kausa” sacensību rīkotāji un uzvarētāji, 
no kr.: Kaija Dankere, Kārlis Dankers,  

Dāvids Dzenītis, Mārtiņš Leikarts,  
Aina Lorberga, Aleks Dankers  
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„KLUBS”  dibināts 2013. ga-
da 26. janvārī, sanākot desmit  
Kalifornijas latviešu uzņēmējiem 
Latvijas goda konsula Dienvid-
kalifornijā Jura Buņķa mājās 
Latvijas vēstnieka ASV Andŗa Razāna vizītes laikā. 

„Kluba” mērķis – apzināt un iesaistīt latviešu 
uzņēmējus Kalifornijā, Amerikas uzņēmējus, ku-
ŗiem ir interese par Latviju, kā arī uzņēmējus no 
Latvijas, kuŗiem ir interese par ASV tirgu,  lai vei-
cinātu  savstarpējos sakarus, tirdzniecību un iegul-
dījumus. „Klubs”  sazinās ar  Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru un Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameru. 

Par „KLUBA” vadītāju pēc goda konsula dr. Juŗa 
Buņķa ieteikuma iecēla Sandiego reģistrētā uzņē-

Latviešu uzņēmēju klubs Kalifornijā   
Business Club of Latvian Entrepreneurs in California  

Foto: Juris Tērauds (Reserch Center for Sports) 
No kreisās: Mārtiņš Pūpols (UNFIRED) , kluba vadītāja Lidija Škoļnija  (www.anazana.com),  

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā dr. Juris Buņkis (ocps.com), Ilze Porta (wanderingsage.com),  
Latvijas vēstnieks ASV (latvia-usa.org), Atis Blāķis (techsoa.com), Kārlis Ērglis (UNFIRED),  

Miks Malkemuss (Mick C Malkemus (www.anazana.com), Māra Tālberga (safarisigns.com), Igaunijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā Jāks Treimanis (Jaak Treiman), Valdis Tālbergs (safarisigns.com), Pēteris Lange  

muma  anaZana, Inc. 
izpilddirektori Lidiju 
Škoļniju, Latvijas Tirdz-
niecības un rūpniecības 
kameras pārstāvi Kali-
fornijā.  

Lidija Škoļnija no 
Latvijas uz Kaliforniju  
pārcēlās 2010. gadā un 
kopā ar partneŗiem uzsāka 
uzņēmējdarbību. Viņai ir 
liela pieredze gan privātajā, gan publiskajā sektorā 
vairākās Eiropas valstīs un ASV.  

Lidijas Škoļnijas tālruņa nr: 619-729-8386. 
„KLUBA” Vietne tīmeklī:  www.latvianbusiness.us 

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

Kostīmu māksliniece Kristīne Upesleja un tēlnieks 
Uldis Zariņš pie Fashion Institute of Design and 

Merchandise ēkas; tēlnieks savu grāmatu Anatomy 
For Sculptors  uzdāvināja institūta bibliotēkai  

Tēlnieks Uldis Zariņš Losandželosā 
  Latvijā labi pazīstamais tēlnieks Uldis Zariņš 

sarakstījis grāmatu Anatomy For Sculptors un at-
brauca uz ASV, lai ar to iepazīstinātu mācībspēkus 
un studentus augstākās mācību iestādes Kalifornijā 
– Stanfordas un Sanhosē universitātē. Grāmata 
iespiesta Sietlā (WA), un tās izdošanā lielu darbu 
ieguldīja Ulža Zariņa draugs, tēlnieks Sandis 
Kondrāts. Ļoti atzinīgi grāmatu novērtējis Losan-
dželosas Mākslas akadēmijas profesors Rejs Bastoss 
(Ray Bustos). Iespējams, vēl šogad Uldis Zariņš 
lasīs lekcijas studentiem Rietumkrasta mākslas 
universitātēs.   

Igaunijas Nacionālā archīva, Latvijas Nacionālā ar-
chīva, Martina Mežvīda Lietuvas Nacionālās bibliotē-
kas,  „Baltijas mantojuma tīkla”  darbinieki un atbalstī-
tāji  izveidojuši virtuālo izstādi „Baltijas valstu bēgļu 
nometnes Vācijā. 1944.-1951.”, kuŗā  var iepazīties ar 
nometņu laika dokumentiem, fotografijām un filmu 
fragmentiem par Baltijas valstu kopīgo vēsturi Vācijā: 
http://www.archiv.org.lv/baltijas_dp_vacija  

Pirms 70 gadiem  bēgļu gaitās devās tūkstošiem Bal-
tijas valstu iedzīvotāju. Lielākā daļa no viņiem dzimteni 
pameta uz visiem laikiem. Daudziem bēgļiem 1944.gadā 
par pirmo apmešanās vietu kļuva Vācija, kur tika izvei-
dotas nometnes, kuŗas vēlāk dēvēja par DP (dicplaced 
persons – „dīpīšu" jeb pārvietoto personu nometnēm).  

Vēsturnieki izpētījuši, ka  Vācijā nonāca aptuveni    
40 000 igauņu, 171 000 latviešu un vairāk nekā 60 000 
lietuviešu.  

Izstādē „Baltijas valstu bēgļu nometnes Vācijā. 1944. 
-1951.” var uzzināt par  bēgļu nometņu izveidošanu, ik-
dienu, svētkiem un nometņu likvidēšanu.  

Nometnes bija ne tikai bēgļu mājvieta, te dibināja 
skolas, teātŗa kopas, orķestŗus, baleta trupas un koŗus, 
izdeva laikrakstus, žurnālus, grāmatas. Notika mākslas 
izstādes, Dziesmu svētki, koncerti, dažādas sporta 
sacensības,  tika svinētas valsts dibināšanas dienas un 
nacionālie svētki. Populāras bija dažādu arodu darb-
nīcas – šuvēju, kurpnieku, rotkaļu u. c.   

Izstādi atklāja 9. oktōbrī,  priekšlasījumu bija saga-
tavojis Dr. hist.  Kārlis Kangeris, tika izrādīta Minsterē 
tapusi filma par latviešu bēgļiem.  

Izstāde par bēgļu nometnēm Vācijā  

Ulža Zariņa grāmatu var apskatīt un iegādāties arī 
galerijā Baltic Crossroads; no labās:  tēlnieks Sandis 

Kondrāts, Inguna Galviņa, Jānis Kondrāts 
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Par adreses maiņu jāpaziņo laikus 
Latviešu namā līdzās ziņojumu dēlim atrodas 

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

 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) 

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: vieni-
niekam – $35; ģimenei – $50; studentiem – $10; 
tiem, kuŗi nevēlas būt biedrības biedri, bet grib 
abonēt  biļetenu – $40.  

DK LB valde  lūdz biedrības biedrus un IB abo-
nentus biedru naudu un samaksu par biļetena abo-
nēšanu  nosūtīt kasierei  gada sākumā, nevis beigās.  

Piešķirt jauniešiem stipendijas, atbalstīt koŗus, 
sportistus, deju kopu, izdot biļetenu iespējams tikai 
ar DK LB biedru un biļetena abonentu atbalstu.     

 

Kārlis Millers 21. oktōbrī pārkāpa 75 gadu 
slieksni, un koristi viņam vēlēja  daudz jo 

daudz baltu dieniņu! 

Losandželosas latviešu vīru koŗis „Uzdziedāsim, brā-
ļi!” pēc veiksmīgās vasaras turnejas pa Latviju pirmo 
reizi sanāca kopā 25. oktōbŗa vakarā un dalījās iespai-
dos. (Raksts par turneju ievietots  DKL IB septembŗa 
numurā.)  Tovakar vīri noskatījās koŗa turnejas DVD, 
pēc tam nedaudz sadziedājās, ko nebija darījuši kopš 
Latvijas ceļojuma, un katrs  atcerējās kādu spilgtāku 
notikumu. Visi bija pateicīgi diriģentei Laurai Rokpelnei 
Mičulei un Ivaram Mičulim par lielajiem priekšdarbiem, 
kuŗos palīdzēja arī Imants Leitis un koŗa prezidents 
Valdis Ķeris. Turnejas laikā ne viens vien no vīriem bija 
juties kā rokzvaigzne, kaut bez roka. Kāds korists atzi-
nās, ka pirms brauciena viņu mākušas bažas (un viņš 
nebija vienīgais skeptiķis) gan par koncertturnejas izdo-
šanos, gan sadzīves grūtībām, tostarp braucienus autobu-
sā, mērojot ceļu pāri visai Latvijai. Ir daudz dzirdēts  
par plīstošiem, smakojošiem un neērtiem transportlī-
dzekļiem! Taču labāku autobusu šim ceļojumam iedo-
māties grūti. Ja nu vienīgi ar tualeti, lai gurķu burka pa-
liktu tikai gurķiem... 

Brauciena laikā, šķiet, visvairāk pārsteidza Kirka 
Viljamsa progresējošā neatkarība no riteņkrēsla. Arī lie-
liskā bundzinieka Ērika negaidīti labā prasme latviski 
izteikties, ko agrāk nebijām pamanījuši. Un šai vakarā, 
daloties atmiņās, arī Arnolds Stantons spēja itin gaŗus 
teikumus pateikt latviski. Viņš un dzīvesbiedre Grēta 
Latvijā piedzīvoja kādu īpašu notikumu – abi kļuva par 
krustvecākiem.  

Jaukais vakars aizritēja ātri, skatoties fotografijas, 
jaunā DVD fragmentus, kavējoties atmiņās un sirsnīgās 
sarunās. Vīri apsveica Kārli Milleru, pirms pāris dienām 

Vīru koŗa dalībnieki atceras turneju Latvijā un plāno nākamo   

viņam bija dzimumdiena. Vēl bija jānodzied pateicības 
dziesma saimniecēm. Tamāra Kalniņa atkal bija izcepusi 
gardas maizītes, pīrāgus un ābolmaizi, Pegija Kalniņa 
Taube  sagatavojusi siltas vakariņas. Koristi viņai patei-
cās par viru un citiem labumiem gaŗajos maratonmēģi-
nājumos pirms turnejas.   

 Vai koris gatavo jaunu programmu un plāno atkal 
doties ceļā? Tas noteikt notiks  agrāk vai vēlāk, un  koŗa 
nosaukums ir un paliek „Uzdziedāsim, brāļi!” ar izsau-
kuma, ne jautājuma zīmi beigās. 

Silvija Mllere 
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Svētdien, 7. decembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 3.00 
ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅŠ LATVIEŠU NAMĀ 

Varēs iegādāties dažādas jaukas dāvanas  – rokdarbus, 
grāmatas, rotaslietas, gardumus. Tie, kuŗi vēlas tirdziņā 

ko pārdot, lūgti pieteikties, zvanot  vai rakstot  
Pegijai Kalniņai Taubei, tālr.: 310-908-6993  

e-pasts: pegijakalninataube@yahoo.com 
1700 Malcolm Ave, apt. 102, Los Angeles, CA 90024 

Tirdziņa dalībnieku galdiem tirgus rītā jābūt sakārtotiem līdz plkst. 9.45 
Pārdevēji latviešu namam ziedo 10% no ieņemtās  naudas summas. 

Uz redzēšanos tirdziņā! 

Jaungada balle 
trešdien, 31. decembrī plkst. 8.00 

Losandželosas latviešu namā,  
1955 Riverside Drive  

Skanēs dažādu paaudžu pārstāvjiem tī-
kama un piemērota mūzika, varēs liet 

laimes; paredzēti vietējo talantu 
priekšnesumi, dejosim un dziedāsim!  

Nesēdēsim gada pēdējā vakarā mājās, 
pulcēsimies latviešu namā,  
līksmi sagaidot 2015. gadu! 

 

  Vietas pie 8 personu galda rezervēt, zvanot  
    J. Taubem: 310-475-8004  

Lūgums pieteikties laikus, lai zinātu, cik personām jāgatavo ēdiens  
Čekus izrakstīt ar norādi: Latvian Assoc. of So. CA  un nosūtīt:  
Tamāra Kalniņa, 252 E. Garden Green, Port Hueneme CA 93041 

Aiciniet līdzi savus draugus cittautiešus!  
Automašīnu novietni apsargās 

Ieejas maksa (aukstais galds un šampanietis) –  $50;  
jauniešiem – $25; skolēniem un bērniem ieeja brīva 

Rīko Dienvidkalifornijas latviešu biedrība 
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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 

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 

Ziemsvētku dāvana 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 

Amerikas latviešu palīdzības fonda 
(ALPF) piedāvājums 

 Rudens ir klāt, un līdz ar to arī 
Medicare Open Enrollment periods, 
kas šogad sākās 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% lē-
tāki nekā daudzi komerciālie Medigap plāni.  ALPF plā-
ni ir ne tikai financiāli izdevīgi, ietaupot jums simtiem 
dolaru gadā, bet arī viegli saprotami. Nav jāpētī, par kā-
diem pakalpojumiem un zālēm maksā un par kādiem ne-
maksā, 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 ap-
drošinājums 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 plā-
niem 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 
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Aicinājums pieteikties un piedalīties zolītes, pokera un 
novusa spēles turnīros;  

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

Armands Melnbārdis   
 

aicina uz savu koncertu 
  

18. decembŗa vakarā  
no plkst. 7.00 līdz 9.00 

 

Wine Tasting Room 
Enoteca 

  

(1204 W. Burbank Blvd.) 

Annas Brigaderes ievērojamā 
autobiografiskā triloģija izdota 

angļu valodā  
THE ANNELE TRILOGY 

A BOOK FOR YOUNG  
AND OLD 

 

Tulkojusi Ilze Kļaviņa Mueller 
Džemmas Skulmes ilustrācijas, Lindas 

Treijas vāks 
Cena $27 US  

    Grāmatu var iegādāties,  sazinoties ar 
Māru Kļaviņu-Rosentāli,  

tālr.: 626-864-9307 

Auseklis Bērziņš 
 

     Ardievas vasarai un tev 
 

Rudens nopļāva miglas vāles 
Pāri ceļam, kur aizgāji tu. 
Rītu šķīrušās mūs jau būs tāles, 
Varbūt tevi vairs neredzēšu. 
 
Skumīgs skatījos rasotā pļavā, 
Mēness kur vizēja ledaini salts. 
Puķes nosarka naktssalnas skavās, 
Zālē vizēja sirmojums balts. 
 
Projām vasara – sārtziedu vija,  
Rītu puķes jau vītušas būs. 
Skumīgs sapratu – rudens bija 
Abus skūpstījis šovakar mūs. 

Meklēju viesģimeni ASV 
Man ir 17 gadu, mācos Rīgas Valsts 3. ģimnazi-

jas 11. klasē.  Ļoti vēlos 12. klasē mācīties ASV, lai 
varētu iestāties kādā augstāka līmeņa augstskolā 
Amerikā un varbūt iegūt stipendiju. Mans mērķis 
nav palikt ASV, bet gribu iegūt pēc iespējas labāku 
izglītību, lai varētu  palīdzēt attīstīt Latvijas ekono-
miku. Esmu uzņēmumdarbības stratēģiskās spēles 
Titan uzvarētājs Latvijā, skolā padziļinātu apgūstu 
angļu valodu. Spēlēju basketbolu  VEF profesionālā 
līmeņa basketbola akadēmijā.  

Ceru atrast viesģimeni, kas varētu mani uzņemt 
un palīdzēt atrast skolu. 

Emīls Enkūzens 
enkuzens.emils@gmail.com 
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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  

Kas kopējs Pēterburgas Ziemas pilij un 
Losandželosas  latviešu namam? 

Mūsu namā esot  parādījušās peles. Nesen kāda sarī-
kojuma laikā  viena drosminiece ieskrējusi no āra un pa-
slēpusies skapī pie bāra. 

Pērn saņēmām latviešu nama pārvaldes ziņojumu, ku-
ŗā  bija skaidrots, kas izgrauž robus nama kases naudas 
maisam, un uzzīmētas deviņas peles. Ir jādomā un jāplā-
no, kā tikt galā ar caurumiem nama budžetā, bet nav 
daudz jālauza galva, kā uzveikt  dzīvās peles. Jāiegādā-
jas viens vai vairāki kaķi! 

Ir zināms, ka Ziemas pils territorijā  jau no seniem 
laikiem žurkas un peles kontrolē pagrabstāvā mītošie ka-
ķi. Pirmo kaķi uz Ziemas pili atveda Pēteris I no Holan-
des. Pilī XVIII gadsimtā žurkas un peles tik ļoti savairo-
jušās, ka sāka bojāt pils pamatus. Imperātore Elizabete 
Petrovna ciemojusies Kazaņas pilī un pamanījusi, ka tur 
nav grauzēju, jo ir daudz kaķu, un 1745. gadā izdevusi 
īpašu rīkojumu „Par kaķu iesūtīšanu pilī”. Rīkojums 
nekavējoties izpildīts, grauzēji no Ziemas pils pazuduši. 
Katrīnai II kaķi neesot patikuši (viņa droši vien bija uz 
viņiem greizsirdīga), tomēr viņa piešķīrusi kaķiem 
„Gleznu galerijas apsardzes” statusu, sadalot tos divās 
daļās – sētas un istabas kaķos. Istabās galvenokārt dzī-
voja krievu zilganie kaķi. Ziemas pilī (Ermitāžā) kaķi 
mājoja līdz Ļeņingradas blokādes laikam, kad gandrīz 
visi izmira, un pilī atkal valdīja žurkas. Pēc blokādes no 
Sverdlovskas atveda Ļeņingradai dāvanu  – pāris vagonu 
ar kaķiem.                                                                 N.M. 

                                                        

Apsveŗams ierosinājums 
No Latvijas saziņlīdzekļiem uzzināju, ka drīz Pārdau-

gavā, Meža ielā,  durvis vērs pirmā kaķu kafejnīca Rīgā 
ar nosaukumu „Minka”. Tajā mitināsies pieci mīļi no pa-
tversmēm paņemti murrātāji, kuŗu galvenais uzdevums 
būs apmeklētājiem mazināt spriedzi un sagādāt mājīgu 
gaisotni. Kaķu kafejnīcas ieguvušas populāritāti daudz-
viet Eiropā, un rīdzinieki negrib atpalikt. Ienāca prātā 
doma – varbūt Losandželosas latviešu namā iekārtot 
minku kafejnīcu? Zālē ir diezgan vietas, lai novietotu 
vāļas, kur apmeklētājiem relaksēties, glāstot minkas, un, 
klausoties viņu murrāšanā, gūt patīkamas izjūtas un mie-
ru dvēselei. Tādējādi noteikti izdotos iegūt ienākumus, 
lai segtu izdevumus. Derētu uzaicināt māksliniekus radīt 
īpašus darbus, gleznas, grafikas, akvareļus.  

Sarīkojumi pagaidām varētu  notikt baznīcā, un ar lai-
ku, kad būs iegūti pietiekami daudz līdzekļu, uzcelt jau-
nu ēku aiz baznīcas, kur agrāk bija plānota vecļaužu mīt-
ne, pārcelt kaķu kafejnīcu uz turieni un sarīkojumus 
atkal rīkot namā.                                                         L.E. 

Sveiciens no Latvijas 
Visi biļeteni ir saņemti un izlasīti. Liels paldies. 

Vasarā mūs nevarēja sazvanīt, jo bijām laucinieki, bet 
tagad vairs ne.  Varbūt cilvēku var salīdzināt ar auto – 
1926. gadā ražotos var redzēt tikai vecās filmās un 
mūzejos, un, ja tos kustina, tad tikai nedaudz.  Tāpēc arī 
mana rakstīšana ir galā, rakstu tikai nepieciešamo. Visu 
to labāko visiem! 

Rūdolfs Pudurs 

Vēstule no Floridas 
Paldies, saņēmu novembŗa biļetenu, tajā interesanti 

raksti: par Vašingtonā notikušo trimdas vēstures sagla-
bāšanas konferenci , Annijas Teteres piedzīvojumiem 
Latvijā.  „Manai mātei patīk komandēt,” – cik smuki 
pateikts! Gaidām ciemos savu Čikāgas ģimeni – Pēteri, 
Dāvi, Eleonoru, Grifinu un Michelli. Atbrauks arī Dace 
no Ziemeļkarolīnas. Nebūs vienīgi Nila ar ģimeni, viņi 
patlaban ir Latvijā, meitenēm skolas brīvlaiks.  Milēna 
gatavojas studēt medicīnu Anglijā! Mēs rušināmies pa 
dārzu un baudām karsto, saulaino laiku. Veselība un  
prātiņš turas.  

Ansis Muižnieks 
 

Piezīme:  Rūdolfs Pudurs, Ingrīda un Ansis Muiž-
nieki vēl aizvien ir DK LB biedri, kaut pārcēlušies uz 
dzīvi citur.  
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Savvaļas zirgi Latvijā 
„Vai Latvijā patiešām ir savvaļas zirgi jeb vai tie ir zirgi 

savvaļā?” – šādu jautājumu elektroniski atsūtīja biļetena la-
sītāja Sanfrancisko, apskatījusi iepriekšējā izdevuma vāku.  

Sensenos laikos Eiropā bija daudz savvaļas zirgu jeb tar-
pānu – nepilnu pusotru metru augsti drukni, pelēki zirgi ar 
tumšu svītru pār muguru, tumšām zebrveida svītrām uz kājām, 
tumšām krēpēm. Attīstoties lauksaimniecībai, savvaļas zirgus 
sāka medīt, lai tie nepostītu tīrumus. Pēdējie tarpāni Polijā 
redzēti 1808. gadā. Pēdējais zināmais Eiropas savvaļas zirgs 
miris Maskavas zooloģiskajā dārzā 1887. gadā.  

 Profesors Tadeušs Vetulani Polijā 1936. gadā, izraugot 
izmirušajam tarpānam līdzīgus Polijas zemnieku mājas zirgus, 
sāka to atgriezenisko selekciju, nosaucot šos zirgus par  Konik 
Polski – poļu zirgu. Tas gan pēc izskata, gan spējām izdzīvot 
savvaļā ir līdzīgs tarpānam. 1999. gadā pasaulē bija jau ap-
mēram 1500 Konik Polski zirgu. Nīderlandē un Polijā savvaļas 
zirgus izmanto dabas aizsardzībā, lai atjaunotu un saglabātu 
dabiskās pļavas.  

Pasaules dabas fonds  (WWF) lielo zālēdāju atjaunošanas 
programmu Latvijā uzsāka 1996. gadā. 

Pie Papes ezera Nīcas un Rucavas pagastā 1999. gadā 
ieveda pirmos 18 Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā iegādātos 
Konik polski savvaļas zirgus un 2004. gadā  arī 23 tauru govis 
un piecus sumbrus. Savvaļas zirgi pārtiek no zāles, krūmiem, 
niedrēm un koku mizas. Katru pavasari pie Papes ezera dzimst 
jauni kumeļi, un zirgu skaits tuvojas simtam!  

Nepastrādātās platības Latvijā palīdz noganīt arī savvaļas 
govis.  

Pēdējais zināmais īstais taurs Bos primigenius nomira 
Polijā 1627. gadā. Vācijā 20. gs. 20.-30. gados brāļi Heincs un 
Lucs Heki sāka dažādu Eiropas govju šķirņu krustošanu ar 
mērķi iegūt dzīvniekus, kas līdzinātos izmirušajiem tauriem 
un būtu spējīgi izdzīvot savvaļas apstākļos. Izveidoto šķirni 
sauc brāļu Heku vārdā – Heck cattle (arī  Auroxen), bet 
latviski – taurgovs. Taurgovis spēj izdzīvot, ēdot ar uzturvie-
lām nabadzīgu barību, ir izturī-
gas pret nelabvēlīgiem laikap-
stākļiem, tām ir labi organizēta 
bara struktūra, lai aizstāvētos 
pret plēsējiem (vilkiem).  

Latvijā savvaļas zirgi dzīvo 
vairākās vietās. No Nīderlandes 
2007. gadā tika atvesti 16 sav-
vaļas zirgi Konik Polski un pa-
laisti Jelgavas pils salas zieme-
ļos, dabas liegumā – Lielupes 
palienes pļavās ar mērķi pasar-
gāt putnu sugu ligzdošanas vie-
tu no aizaugšanas ar gaŗu zāli 
un krūmiem. Zirgus uzrauga 
Latvijas lauksaimniecības 
universitātes Meža fakultātes 
absolvents Einārs Nordmanis. 
Tagad Pils salā mīt vairāk nekā 
40 zirgu. Jelgava ir pirmā Lat-

vijā, kur savvaļas zirgi mitinās pilsētas territorijā. Savvaļas 
zirgi ganībās paliek arī pa ziemu – tie jāpiebaro tikai bieza un 
ilgstoša sniega gadījumā. Zirgus nedrīkst barot ar maizi, lai 
neizraisītu vielmaiņas traucējumus un nesaīsinātu dzīvnieku 
mūžu. Zirgus arī aizliegts kaitināt vai glāstīt.  

Dabas liegums Pils salā  2004. gadā  atzīts par Natura 
2000 vietu – Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamu dabas 
territoriju.  

Pasaules dabas fonds ar Eiropas Lielo zālēdāju fonda 
(Large Herbivorous Foundation) atbalstu 2004. gada oktōbrī 
Ķemeru nacionālajam parkam piegādāja 15 taurgovis no Beļ-
ģijas un 2005. gada augustā – desmit Konik Polski zirgus no 
Papes. 2010. gada janvārī no Nīderlandes kā dāvinājums tika 
saņemti vēl 27 zirgi. Dzīvnieki vairojas, un to skaits arvien 
pieaug. Dunduru pļavās tie uzturas visa gada gaŗumā. 

Raunā  zemnieku saimniecību „Jaunieviņas” apsaimnieko 
trīs Rudzīšu ģimenes paaudzes. 2002. gada vasarā  uz šejieni 
no Nīderlandes atvesti septiņi savvaļas zirgi, un saimniecībā 
kopš 2006. gada dzīvo arī savvaļas govis. Saimniecību ap-
meklē daudz tūristu, te ir viesu nams un pirts.  

Dabas parks „Engures ezers” izveidots 1998. gadā, tajā 
ietilpst ne tikai Engures ezers, bet arī Rīgas jūras līča pie-
kraste no Mērsraga līdz Engurei. Migrāciju laikā te iespējams 
ieraudzīt gandrīz visas Latvijā konstatētās migrējošo putnu 
sugas, arī retas un izzūdošas, piemēram, pasaules mērogā 
apdraudētā grieze, ūpis, mazais ormanītis, jūras ērglis, somzī-
līte, baltais gārnis un citi. Pie Engures ezera ir uzcelti trīs put-
nu novērošanas torņi, izveidotas vairākas gājēju takas – 
Lāčupītes taka Apšuciemā, Plieņciema, Vecupes un Engures 
taka Engurē un Orchideju taka. Engures apkaimē aug 22 no 
Latvijā sastopamajām 32 orchideju dzimtas sugām.  

Engures ezers ir lielākais piekrastes ezers Latvijā (platība 
4046 ha, kopā ar salām 4131 ha, caurmēra dziļums 0,4 m, lie-
lākais dziļums 2,1 m). Ezers ir stipri aizaudzis, austrumu kras-
tā starp ezeru un Rīgas jūras līci atrodas mežs, rietumu krasts 
ir zems un purvains ar plašiem niedrājiem. Pie ezera ganās 
savvaļas zirgi un zilās govis.  

     Kopš 2006. gada  nīderlandiešu dāvi-
nātie savvaļas zirgi ganās arī Gulbenes 
novada Litenes pagasta Gunāra Cigļa 
zemnieku saimniecības „Sopuļi” Pede-
dzes palienes iežogoto 270 hektaru plašo 
pļavu zālē. Sākumā bija 20 zirgu, tagad 
jau 70  zirgu ar kumeļiem. Šī saimniecība 
iekļauta Gulbenes novada tūrisma mar-
šrutos. 
     Zemnieku saimniecībā „Zālītes” Ilūk-
stes novadā 200 hektaru platībā ganās ap-
mēram 200 savvaļas govju. Dzīvnieki ir 
izturīgi, labi vairojas, mazprasīgi, territo-
rija, kur tie ganās, nav jāpļauj.  
     Taurgovis un Konik Polski zirgi ir ti-
piski zālēdāji. Taurgovis zāli noplūc, zirgi 
nograuž. Ziemā šie dzīvnieki barojas ar 
vasarā neapēsto zāli, kazenājiem un koku 
atvasēm. Ja nepieciešams, tos piebaro. 

Foto: Guntis Švītiņš 
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Lasītāji  aicināti redaktorei iesūtīt rakstus, vēstules, 
atmiņu stāstus, ceļojumu aprakstus, fotografijas! 

JOCIŅI  
Sarunājas divi pirmās  klases skolēni. Viens stāsta: 

„Mana vecmāmiņa gan ir ļoti bailīga. Vienmēr, kad, ejot 
uz skolu, šķērsojam ielu, viņa cieši pieķeŗas man pie 
rokas.” 

*** 
„Šoferīt, lūdzu, pieturiet man pie ceļgala!” 
„Nevaru, jaunkundzīt, stūre jātur?” 

*** 
Strīda karstumā sieva saka vīram: „Ceru, ka vismaz 

paradīzē sievietes dzīvo atsevišķi.” 
„Noteikti, citādi jau tā nebūtu paradīze,” vīrs atcērt. 

*** 
Vīrs jautā: „Sieviņ, ko tu darītu, ja es laimētu loteri-

jā?” Sieva atbild: „Paņemtu pusi un aizietu.” 
„Šodien es laimēju divdesmit dolaru, ņem desmit un 

laidies!” 
*** 

„Nupat biju pie kāršu licējas, samaksāju 20 dolaru. 
Vai zini, ko viņa teica? Tu esot mani apprecējis tikai 
manas naudas dēļ!” sieva uztraukti stāsta vīram. 

„Un par to tu samaksāji 20 dolaru? No manis tu to 
varēji uzzināt par velti.” 

*** 
Vīram nepatīk sievas kaķis, un viņš nolemj to slepus 

kaut kur aizvest un palaist. Vīrs ieliek kaķi automašīnā, 
aizved 20 mājas tālāk, palaiž un brauc mājās. Nav pagā-
jušas ne desmit minūtes, kad kaķis ir klāt. 

„Droši vien attālums bija pārāk mazs,” domā vīrs, 
ieliek kaķi auto, aizbrauc piecus kilometrus, palaiž kaķi 
un brauc mājās. Pēc divdesmit minūtēm kaķis atgriežas. 

„Tagad man pietiek,” domā vīrs, ieliek kaķi automa-
šīnā, nobrauc 20 kilometru, pa mežu, pāri tiltam, pa labi 
un kreisi, un palaiž kaķi izcirtumā meža vidū. Apmēram 
pēc stundas vīrs zvana uz māju un prasa sievai: 

 „Vai kaķis tur ir?”  
„Jā, kāpēc tu tā jautā?” 
„Pasauc viņu pie tālruņa, esmu apmaldījies!” 

Par mūsu valodu 

Kas var mani uzrunāt? 
Pēdējā laikā pārāk bieži pārnestā nozīmē tiek lietots 

vārds „uzrunāt”, kļūstot gandrīz vai par parazītvārdu, 
tādējādi latviešu valodu noplicinot, padarot nabagāku, 
vienveidīgāku.  Zemāk minētie teikumi pāris dienu 
laikā izrakstīti no Latvijas laikrakstiem un žurnāliem. 

 „Šī glezna mani uzrunā.” 
 „Latvijas universitātes sporta klubs mani uzrunāja ar 

gaisotni  tribīnēs.” 
„Jaunā koncertzāle pasauli uzrunāja ar Latgales 

pasaku.” 
„Šī šokolāde mani uzrunāja.” 
„Svārki, kuŗi mani uzrunāja.” 
„Ticu, ka klausītājus mūsu dziesma uzrunāja!” 
„Liepāja mūs uzrunāja ar vēju.”  
„Uzrunāja šīs rindiņas.” 
„Dzejolis, kas mani uzrunāja.” 
„Īpaši uzrunāja četras nedēļas 40C siltumā un ka no-

darbības apmeklē modeles!” 
„Cerams, ka virsraksts uzrunāja...” 
„2011. gadā mani uzrunāja šis darbiņš, un es to iz-

pildīju.” 
„Dzīvesstāsts uzrunāja.” 
„Mani uzrunāja iespēja izrauties no ikdienas.” 
„Kāpēc jūs neuzrunā Vāgnera darbi?” 
„Vai jūs uzrunā šī režisora operu, teātŗa un izrāžu 

iestudējumi?” 
„Visas trīs skulptūras uzrunā ikvienu, kas uzkāpj 

Krusta kalnā.” 
„Karaļa kalns viņu spēcīgi uzrunāja.” 
Daudziem rakstītājiem aizmirsies, ka var teikt: grā-

mata (dziesma, opera, mūzika) patīk, nepatīk, liek pado-
māt, aizrauj, saviļņo, izraisa pārdomas, ietekmē, iespai-
do, sajūsmina, iepriecina, satrauc, sadusmo, kļūst mīļa, 
ir brīnumaina, jauka, ieinteresē utt.  

Valodnieks Valters Feists no Latvijas e-pasta vēstulē 
rakstīja:  Mūsdienu pasaulē ir tik daudz reklāmu un vi-
sādu „aģitātoru”, kas nemitīgi mūs UZRUNĀ (pat brēk-
tin brēc)... Visdīvainākais šķiet, ka šī ĀRĒJĀ „uzrunā-
šana”  tiek lietota, lai apzīmētu IEKŠĒJU, psīchisku 
aktu – intereses, prieka u. c. izjušanu.” 

Astra Moora 

Ziedojumi DK Latviešu biedrībai 
 Kristīne Brance – $20 

Noderīga vietne ne tikai tūristiem: Lifeinriga.com 
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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 

 Klusa nakts, svēta nakts! Dieva Dēls, Tava acs mirdz mums dievišķā skaidrībā.  
Nu ir dvēsele pestīta, Jo Tu dzimis par mums! Jo Tu dzimis par mums! 
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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  
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 draudzes eglīte un pusdienas, atvadoties no prāvesta  
Kārļa Žola;  visi  sirsnīgi aicināti 

24. decembrī plkst. 6.00 Ziemsvētku vakara dievkalpojums, vadīs draudzes locekļu   
2015. gada 18. janvārī  plkst. 11:00 Epifānijas laika otrās svētdienas   
     dievkalpojums ar dievgaldu; prāveste  Daira Cilne 
25. janvārī    plkst. 11:00  Epifānijas laika trešās svētdienas dievkalpojums;  
         mācītājs Aivars Ozoliņš 

NOTIKUŠAS LELBĀL ARCHIBĪSKAPA VĒLĒŠANAS. IR ĻOTI SVARĪGI, KA KATRS DRAUDZES 
LOCEKLIS(E) IEMAKSĀ $50 ARCHIBĪSKAPA FONDĀ. TĀ KĀ LELBĀL ARCHIBĪSKAPA FONDĀ 

IECERĒTĀ SUMMA NAV SASNIEGTA, TIEK LŪGTI ĀRKĀRTĒJI ZIEDOJUMI. 

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
 Datums  Dalībnieki Dievgaldnieki   Kollekte     Caurmēra devums            Piezīmes 

 12. okt. 33 26 $785.00 $23,79   Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
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LELBAs laju kursi  
Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par pravie-

šiem, citus par evaņģelistiem, citus par ganiem un mā-
cītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam.                     

Pāvila vēstule efeziešiem 4:11-12 
Ar Rītdienas fonda atbalstu no  23. līdz 28. septem-

brim pārstāvēju Dienvidkalifornijas ev. lut. draudzi 
LELBAs neordinēto draudžu darbinieku laju kursos Va-
šingtonā (DC). Dalībnieki bija no vairākām ASV pilsē-
tām: Klīvlandes, Kolumbusas, Filadelfijas, Ņujorkas, 
Milvokiem, Grandrapidiem, Bostonas, kā arī no Eiropas: 
Īrijas, Beļģijas, Vācijas un Anglijas.  

Pārunājām mūsu draudžu nākotni un kā mēs, laji, va-
ram palīdzēt mūsu draudzēm un mācītājiem garīgās dzī-
ves aprūpē. Programmā bija informācija un pārrunas par 
liturģiju/dievkalpojumiem, laju vadību draudzē, Baznīcu 
mūsdienās, Bībeles lasīšanu, sprediķiem, lūgšanām, Visio 
Divina, runas mākslu, svētbrīžiem bērniem, kā mūsu 
draudzēs iesaistīt latviski nerunātājus, garīgo dzīvi. Lek-
tori bija – Anita Vārsberga Pāža, Kārlis Žols, Lauma 
Zušēvica, Fricis Kristbergs, Sarma Eglīte, Linda Sniedze 
Tagarte, Vilnis Baumanis. 

Notika izbraukums uz Ārlingtonas nacionālo kapsētu, 
pusdienojām pie Potomakas upes. Mācību beigās visi 
kursanti piedalījās kopīgā dievkalpojumā. Vašingtonas 
draudzes dāmu komitejas locekles mūs ļoti viesmīlīgi 
uzņēma. Visas dāmas čakli strādāja un  piedalījās prog-
rammā Maijas Baumanes vadībā. Satiku arī bijušo Dien-
vidkalifornijas draudzes locekli Stellu Kuškēvicu.  

Tā kā mūsu draudze nevar atļauties algot pilna laika 
mācītāju, ir svarīgi turpināt draudzes garīgo dzīvi, sadar-
bojoties ar viesmācītājiem un dievkalpojumus vadot la-
jiem. Arī Ziemsvētku vakara dievkalpojumu vadīs laji.  

Osvalds Gulbis teicis: „Dievkalpojums ir draudzes 
sirds. Kā tā pukst, tāda ir arī draudze.” Gādāsim, lai 
mūsu draudzes sirds puksti ir stipri...            Daina Ābele  

 

Laju kursu kopīgais sprediķis  – 
Pārdomas par draudzi un baznīcu   

Laju kursu dalībnieki dalījās pārdomās starp          
354. dziesmas „Ceļa spieķis dārgs un svēts” pantiem:  
Ceļa spieķis dārgs un svēts Manai rokai novēlēts: 
Debess viņu dāvina, Debesis tas parāda. 
Ticību, sauc spieķi dārgo, Spēcīgu tā dara vārgo; 
Un kaut zeme, debess zūd, Sirds tad viņā mieru jūt. 

Kā draudze palīdz man ticēt? 
Daina Ābele:  „Draudze atgādina, ka esam kopīgā ce-

ļā. Kad satiekamies, sadarbojamies un uzklausām cits ci-
tu mūsu Dieva Tēva klābūtnē, tad varam grūtākos brīžos 
cits citu atbalstīt un stiprināt, un prieka brīžos priecāties 
līdzi. Es ticu, ka Dievs vienmēr ir kopā ar mums.” 

Māra Buka: „Es visu spēju viņā, kas man dod spēku 
(Fil. 4:13). Mana ticība un paļāvība uz Dievu dod man 
spēku. Piederība baznīcai un draudzei, kur dzirdu Dieva 
vārdu, kur kopīgi lūdzam un apliecinām savu ticību, 
vairo un stiprina manu ticību.” 

Zenta Apine: „Draudze ir manas ticības ģimene. 
Draudze man palīdz augt manā ticībā, esot kopā lūgša-
nās, dzirdot Dieva vārdus un slavējot Dievu. Kopīgi 
draudzē izjūtu visvairāk Dieva mīlestību, tuvumu un 
lielo Dieva žēlastību.” 

Imants Miezis: „Draudzes locekļi ir ne tikai mani 
brāļi un māsas. Draudzes locekļi ir mani draugi! Un, ja 
draugam kas sāp, ir slikti vai grūti – viņi uzreiz to pama-
na. Un ir tik jauki saņemt telefāna zvanu vai e-pastu: būs 
labi – es, mēs lūdzam un lūgsim par tevi! Un IR labi!” 
Un kāds eņģel's mīļš un maigs, Skaists kā paša Dieva vaigs,  
Mīt man dvēseles dziļumā, Dieva ceļus parāda.  
Mīlestība dod man spēku, Pārspēt pasauli un grēku,  
Mūs par bērniem dara tā, Ieved Tēva valstībā. 

Kā draudze palīdz man mīlēt? 
Baiba Kļaviņa: „Draudzes ciešais ģimenes loks dod 

vidi, kuŗā var dalīties priekos, bēdās, raizēs. Šī Dieva dā-
vātā mīlestības izpausme stiprina mūs mūsu ikdienas dzī-
vē un māca – jo vairāk mēs mīlam, jo vairāk spējam 
mīlēt.” 

LELBAs  laju kursos Vašingtonā (DC). Priekšā no 
kr.: prāveste Anita Vārsberga Pāža (Vašingtona), 
Māra Buka (Filadelfija), Una Šupstika (Anglija), 

Ināra Sūberga (Bostona), Rasma Gundega Ieviņa (Vā-
cija), Baiba Kļaviņa (Ņujorka), Iveta Granta (Kolum-

busa), Zenta Apine (Klīvlande), māc. Sarma Eglīte 
(Klīvlande); aizmugurē: Egīls Apelis (Klīvlande), Līga 
Gonzalesa (Grandrapidi), Daina Ābele (Dienvidkali-

fornija), Vitauts Hāzners (Vašingtona), Ivars Spriņģis 
(Beļģija), Imants Miezis (Īrija), Magnuss Kļaviņš (Ņu-

jorka), Kaija Petrovska (Milvoki), Linda Sniedze 
Tagarte (Ročestera)  
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Prāveste Lauma Zusēviča ievēlēta par 
LELBĀL bīskapi  

Bīskapa vēlēšanu komisija sēdē Sietlas baznīcas tel-
pās š. g. 15. oktōbrī  konstatēja, ka balsstiesīgo sarakstā 
ir 184 vienības – draudzes, garīdznieki  un draudžu dar-
binieki ar 205 balsīm. No izsūtītām 183 vēlēšanu mate-
riālu aploksnēm saņemtas 172 atbildes  ar 196 balsīm 
(95%). Par prāv. Laumu Zušēvicu balsoja 140, prāv. 
Andri Abakuku – 35,  prāv. emer. Frici Kristbergu – 19. 
Viena balsosanas zīme bija tukša, viena  nederīga. Baz-
nīcas virsvalde apstiprinājusi  vēlēšanu rezultātu. 

Balsoja draudzes no 10 dažādām zemēm – ASV, Aus-
trālijas, Beļģijas, Jaunzēlandes, Kanadas, Krievijas (Pē-
terburgas), Latvijas, Lielbritanijas, Vācijas un Zviedrijas. 

Augstais balsošanas dalībnieku procents un lielā inte-
rese par vēlēšanām un to rezultātu liecina, ka mūsu Baz-
nīca ir dzīva un darbīga.   

Novēlam jaunievēlētai bīskapei ar Dieva svētību vadīt 
mūsu Baznīcu nākamos septiņus gadus un draudzēm dar-
boties līdzi ar uzticību, sadarbību un mīlestību. 

 Vēlēšanu komisijas priekšsēdis Juris Cilnis  
Sietlā, 2014. gada 16. oktōbrī 
  

Dienvidkalifornijas draudze apsveic prāv. 
Laumu Zušēvicu jaunajā amatā ar vārdiem:  
Augsti slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga, Jēzus 

Kristus Tēvs, kas mūs svētījis visās garīgās 
svētībās, kas mums Kristū ir debesīs. (Ef. 1:3) 

PĀRDOMĀM 
(Lūgšana Adventa pirmā svētdienā no māc. 
Eduarda Putniņa grāmatas „Es Tevi piesaucu”) 

Nakts drīz būs pagājusi, diena ir tuvu: tāpēc nolik-
sim tumsības darbus un tērpsimies gaismas bruņās.  
     (Rom. 13,12) 

Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi ļāvis mums 
piedzīvot atkal skaisto adventu, ilgu un cerību laiku.  
Ak, stiprini mūsos arī ticību, ka nakts drīz būs pagājusi 
un diena ir tuvu – jauna pestīšanas diena cilvēcei un 
mums visiem, jauna pestīšanas diena tiem, kas bēdās, 
sāpēs vajāšanās.  Lai gaisma spīd arī manā tumšajā 
sirdī, ka zustu visas tumšās un grēcīgās domas un 
tieksmes.  Svētī uz to šo adventu laiku, ka tīrām un 
šķīstām sirdīm mēs sveiktu Tavu mīļo dēlu, mūsu 
Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu viņās gaišajās svētku 
dienās, kam traucamies pretī.  Dod mums uzpost ne 
tikai mājas un gatavoties svētku ārējiem priekiem un 
līksmei, bet dod mums uzpost jo vairāk sirdis un 
gatavojoties gara gavilēm Pestītājam par godu.  To 
lūdzam Viņa vārdā. Āmen! 

Egīls Apelis: „Draudze mani atbalsta, lai es varu mā-
cīties par Kristus mīlestību. Draudze ir vide, kur es saņe-
mu Kristus mīlestību. Draudze man palīdz pildīt Kristus 
bausli: mīlēt vienam otru, kā viņš mūs ir mīlējis.” 

Līga Gonzalesa: „Es piedzīvoju mīlestību savā drau-
dzē gan to saņemot, gan sniedzot. Es zinu, ka Dievs ma-
ni mīl, kaut gan to neesmu pelnījusi. Ja tā, tad arī es varu 
sniegt Kristus mīlestību tālāk, kā Kristus mācīja. Tā var 
izpausties vienkāršā vārdā vai žestā, varbūt mazā izpalī-
dzībā vai varbūt tikai sirsnīgā smaidā. Un varbūt tajā brī-
dī tas ir viss, kas saņēmējam bija vajadzīgs, lai apstipri-
nātu Dieva klātbūtni un Kristus mīlestību.” 

Rasma Gundega Ieviņa: „Man ir veselas četras 
draudzes, kas mani stiprina mīlestībā. Tās ir latviešu 
draudze Vācijā, divas latviešu draudzes Bostonā un vācu 
draudze Vācijā.  Visās četrās es pa reizei lasu Svēto rak-
stu vārdus dievkalpojumos.  Es arī kalpoju jau ilgus ga-
dus, būdama ķestere vācu un latviešu draudzē Vācijā. Šīs 
draudzes man ir garīgās mājas. Kalpojot tām, es pretim 
saņemu lielākas garīgas dāvanas nekā ar saviem darbi-
ņiem dodu citiem.” 

Vitauts Hāzners: „Es pateicos šai draudzei par 
iespēju stiprināt manu mīlestību ar Dievu, atļaujot man 
kalpot, esot draudzes darbiniekam un tā izjust Dieva 
svētību manā dzīvē.” 
Un tur debess dzidrumā Spīd man zvaigzne vienīgā;  
Gaiši viņa vizuļo, Zemes bērnu ielīksmo.  
Cerība ir zvaigzne spodra, Viņu redzot, sirds top modra,  
Un aiz nāves ielejas Gaida mājas mūžīgas.  

Kā draudze palīdz man cerēt? 
Ināra Sūberga: „Es pateicos Dievam par kristīgo 

sadraudzību ar draudzes locekļiem. Viņu liecības par 
Dieva palīdzību, ko viņi ir saņēmuši dzīves grūtos brīžos, 
dod man cerību uz tā Kunga palīdzību.Mana cerība ir 
stiprināta, ka arī es ar Dieva palīgu pāvarēšu  ticības 
pārbaudījumus.” 

Magnuss Kļaviņš: „Vecāki iepazīstināja mani ar 
draudzi un draudzes darbu agrā jaunībā. Tur iepazinos ar 
Jēzu, kas man mācīja mīlēt. No mīlestības radās cerība.  
Cerība Dievā izauga dziļā ticībā.  Darbojoties draudzē, 
šīs process turpinājās.” 

Linda SniedzeTagarte: „Mana draudze dod cerību, 
jo katram tur ir izdevība attīstīt savas spējas un pieda-
līties Dieva valstības īstenošanā. Dārznieces ziedo puķes 
altāŗa greznošanai, valdes locekles sastāda un kopē ap-
kārtrakstus, vecāki cilvēki, kuŗi nespēj vairs apmeklēt vēl 
vecākus draudzes locekļus, uzņemas viņiem rēgulāri pie-
zvanīt, un tā viņus tomēr piesaistīt draudzes dzīvei.  Savā 
dažādībā mēs veidojam vienotu draudzi, un tas man dod 
cerību.”  

 

Kā draudze tev palīdz ticēt, cerēt, mīlēt? 
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LELBAS XIV SINODE MILVOKOS  
Abas ar Annu Ābeli devāmies uz Milvokiem pārstā-

vēt mūsu draudzi  Rietumu apgabalu sinodē, kas notika 
no 24. līdz 26. oktōbrim. Viesnīcā ieradāmies vēlā va-
kara stundā, un pirmo satikām archibīskapu Elmāru 
Ernstu Rozīti. Nospriedām, ka tā ir laba zīme. Abu die-
nu darba kārta bija plaša. Pirmajā dienā mūs ar automa-
šīnām un mikroautobusu aizveda uz dievkalpojumu 
Milvoku draudzes namā, kur diakones amatā ievadīja 
Lindu Sniedzi-Tagerti un Rotu Stoni. Rota Stone mūsu 
draudzē viesojās septembrī. Pēc dievkalpojuma visi kopā 
pie baznīcas nofotografējāmies. Sinodi atklāja pēcpus-
dienā ar apsveikumiem. Pēc arch. Elmāra Ernsta Rozīša 
apsveikuma viņam pasniedza īpašu dāvanu. Viņš sava 
archibīskaps amata laikā apsolīja apciemot visas drau-
dzes Amerikā un Kanadā, un to arī izdarīja. Prāv. Lauma 
Zušēvica viņam pasniedza skaistu piemiņas albumu ar 
attēliem par ciemošanos draudzēs.  Pēc apsveikumiem 
uzrunu teica LELB evaņģeliste Rudīte Losāne. Viņa 
pārstāv Latvijas luterāņu sieviešu apvienību. Viņa lasīja 
rindas no Mateja evaņģelija 8. nodaļas par bailēm un 
nedrošību, braucot laivā, un, ka mēs neviens no tām ne-
esam pasargāti, bet tādos brīžos mums jāuzticas Dievam.  

Notika apgabalu pārstāvju un dāmu komitejas locek-
ļu sēde. Pēc vakara lūgšanas katras draudzes pārstāvji 
pastāstīja par kaut ko īpašu savā draudzē, un stāsti bija 
dažādi – gan  par savas baznīcas vēsturi, gan gardām 
desām, ar kādām draudzes locekļi mielojas reizi mēnesī.  
Visi šie stāsti mums lika saprast, ka baznīca ir vieta, kur 
dzīvo draudzes sirds un Dieva vārds.  

Nākamā diena bija gaŗa. Mani lūdza protokolēt. No 
rīta ievēlējām pārvaldes priekšnieku un bija ziņojumi  
par pārvaldes darbību. Prāveste Lauma Zušēvica pateicās 
par viņai dāvāto uzticību deviņus gadus kalpot pārvaldes 
priekšnieces amatā. Viņa pastāstīja, ka ar Thrivent 
financiālo atbalstu izdevusi grāmatu „Enkurs un spārni”. 
Tajā sakopti viņas izvēlētie Bībeles lasījumi visam ga-
dam kopā ar lūgšanām un nodarbībām bērniem. Katrs 
sinodes dalībnieks saņēma grāmatu par piemiņu.  Prāv. 
Lauma Zušēvica novēlēja visiem turpināt staigāt Jēzus 
pēdās. LELBAs pārvaldes locekļi sirsnīgi pateicās Lau-
mai par lielo darbu, pasniedza puķes un kartīti. Sinodes 
dalībnieki sirsnīgi aplaudēja, pateikdamies prāvestei par 
lielo darbu. Emeritētais prāvests Fricis Kristbergs lasīja 
referātu „Gatavojieties reformācijas 500 gadu jubilejai: 
Mazais katechisms kā palīglīdzeklis”. Mēs visi bijām 
lūgti pirms došanās uz sinodi izlasīt Mazo katechismu. 
Mazais katechisms sarakstīts, lai mācītāji varētu apmācīt 
savas draudzes. Pēc referāta visi sadalījās  darba grupās, 
kuŗās runāja par meditāciju, ticības mācību latviešu 
skolas audzēkņiem,  misijas darbu un  draudžu financiālo 

nākotni.  Pēcpusdienā sinodes dalībnieki noklausījās 
Rītdienas fonda pārstāvja un kasieŗa ziņojumus, kā arī 
pārskatu par  darba grupās spriesto. Pēc ziņojumiem no-
tika balsošana. Par jauno pārvaldes priekšnieku ievēlēja 
prāv. Gunāru Lazdiņu.  

Jaunievēlētie garīgie pārvaldes locekļi – prāv. emer. 
Fricis Kristbergs, prāv. emer. Dāvis Kaņeps un māc. 
Dāgs Demantds.  

Jaunievēlētie laicīgie pārvaldes locekļi – Vilnis Ore, 
Voldemārs Pelds, Jānis Eizis un Baiba Liepiņa.   

Jaunievēlētie revīzijas komisijas locekļi – Mārcis 
Daiga, Uldis Pūliņš, Ingrīda Jansone un Mārtiņš Pūtelis.  

Vakarā mūs aizveda uz Milvoku dievnamu, kur bija 
paredzēta vakara lūgšana, bet Laris Saliņš slimības dēļ 
nevarēja ierasties, un  mēs katrs apsēdāmies  dievnamā, 
kur dega svecītes, klusi aizlūdzām vai meditējām. Pēc 
klusuma brīža pulcējāmies lejas zālē, kur draudzes dā-
mas bija sagatavojušas bagātīgu azaidu, un pie vīna 
glāzes varējām turpināt interesantas pārrunas. Pēdējā si-
nodes dienā tika nolasītas darba grupu rezolūcijas, un 
pateicāmies Milvokas draudzei par labi sarīkoto sinodi. 

Beigu dievkalpojumā  dievnamā amatā ievadīja jauno 
Rietumu apgabalu prāvesti māc. Dairu Cilni un LELBAs 
pārvaldes locekļus. Skaistajā, svinīgajā dievkalpojumā 
dziedāja koris, mūzicēja mazais stīgu kvartets, skanēja 
ērģeles. Dievkalpojumā piedalījās arī bērni, viņus uzru-
nāja mūsu bijušais mācītājs, prāv. emer. Dāvis Kaņeps.  

Pa ceļam  uz mājām radās sarežģījumi –  Milvokos 
lidojums aizkavējās,  Dallasā no vienas lidmašīna bija 
jākāpj citā, bet pēc spraigās nedēļas nogales abas ar 
Annu Ābeli jutāmies garīgi pacilātas un pateicīgas 
Dievam. 

Tamāra Rūse 

Foto: Pēteris Burģelis 
No kr.: Tamāra Rūse, māc. Helēne Godiņa, prāv. 
Daira Cilne, Juris Cilnis, Jānis Šulcs, Anna Ābele 
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Draudzes rudens bazārs 
Dievkalpojumu 12. oktōbrī vadīja viesmācītājs Mār-

tiņš Rubenis no Denveras. Pēc dievkalpojuma notika Ru-
dens bazārs. Pirmo reizi izmēģinājām kluso izsoli, kuŗā 
varēja laimēt divas dāvanu kartes pusdienām Mission Inn 
viesnīcas restorānā. Šajā viesnīcā pusdienojis prezidents 
Ričards Niksons ar dzīvesbiedri. Un tagad tāda iespēja 
būs Brigitai Jerumanei. Arī šogad lielās loterijas biļešu 
galvenā pārdevēja bija Biruta Šulca. Draudze pateicas dā-
mu komitejas priekšniecei Lienei Lindei par lielo darbu, 
rīkojot bazāru. Liels paldies dāmām, viņu ziedojumi palī-
dzēja sagādāt skaistu un ienesīgu cepumu galdu. Paldies 
visiem, kuŗi ziedoja mantas mazai un lielai loterijai un 
palīdzeja gatavot siltas pusdienas. Īpašs paldies Freimaņu 
ģimenei par trauku mazgāšanu.  Bazārs patika visiem! 

Spilvens  – Arnis Tolks  #1049 
Tautisks koka šķīvis – Melisandra Tetere #1194 
Tējas grozs  – Ārija Grausa #1845 
10 kristalla glāzes un džina pudele – Dainis Kalniņš  #2405 
Koferis  – T. & M. Paegles  #2813  
Vīna pudele  – Ilze Matsone  #2180 
Kristalla trauks  – Maruta Ratermane  #3257 
Kristalla vāze  – Iveta Karge  #1939 
Dāvana sporta cienītājam  – Valtrauta Simsone  #3055 
Vīnu grozs  – Anita Jaunzeme  #2165  
Ametista kaklarota – Ariana Tetere  #1142  
Latu komplekts – Debra Tetere  #1020 
Kristalla bļodiņa ar riekstiem –  Māra Makpartlande  #3216 
Vīru koŗa Latvijas turnejas DVD  – Ēriks Paegle  #2872 
$15 Starbuck's dāvankarte un krūze – Mārtiņš Leikarts  #1690 
Balzams  – Sigrīda Upeniece #1611 
Annele Trilogy  un piparkūkas – Tamāra Kalniņa  #2672 
Tējas podiņš un krūzes ar tējām – Mārīte Šulce  #4129 
Kristalla šķīvis ar saldumiem – Ēriks Paegle  #2863 
Zila kristalla bļodiņa –  Silvija Valle  #3867 
$20 AMC dāvankarte un konfektes –  Pēteris Freimanis  #4114 
Piknika grozs ar vīnu un galdautu – Ivars Lācis  #2711 
15 Starbuck's dāvankarte un krūze  – Ariana Vītola  #3777 
Upeņu balzams – Kārlis Kalējs  #2288 
Kafijas automats un kafija – Aivars Jerumanis  #4022 
Vīru koŗa Latvijas turnejas DVD – Omula Pence  #1891 

Piknika labumi –  Ilze Spensere  #2895 
Cross spalva – Ēriks Paegle  #2860 
Plūdmales volejbola bumba ar sportistu parakstiem –  
     Tamāra Rūse  #2053 
Groziņš – Edvīns Rūsis  #2082 
Dāvana sporta cienītājam – Helēna Skuja  #3829 
Grozs ar tējas podiņu un saldumiem –  Aivars Vallis #3552 
Kristalla bļoda ar salduniem – Reksis (Teteru suns)  #4140 
„Velniņi” DVD – Helēna Skuja  #3831 
$20 AMC dāvankarte un konfektes – Irēna Zommere  #1925 
Paplāte ar rudens labumiem – Arnis Tūbelis  #3197 
Tējas grozs ar labumiem – Maija Volfa  #1420 
Rīsu vārāmais trauks – Daina Ābele  #3089 
Grozs ar vīnu un karafi – Maija Volfa  #1463 
Kristalla paplāte – Kate Riekstiņa  #1863 
Divi Austŗa Manguļa T-krekli – Ilga Jankovska #3538 
Vannas produkti – Zigmunds Gučkovs  #1219 
Staples grozs – Viola Lāce  #2721 
Tautisks koka šķīvis – Tamāra Kalniņa  #2665 
Urbju komplekts – Dāvis Berkolds  #2861 
Martini kokteiļu grozs – Dagmāra Tūbele  #3102 
Stāds – Ivars Lācis  #2713 
Ābolmaize – Anita Jaunzeme  #2156 
$ 75 – Arnis Tolks #1026 
$100 – Aija Paegle Mangule  #2835 
$125 – Rota Boršteina # 1242 

Draudzes bazāra lielās izlozes laimētāju saraksts 

No kr.: Rota Boršteina, Maruta Ratermane,  
Ruta Ratermane, Valtrauta Simsone 

Foto: Daina Ābele 
No kr.: Dzintra Lejniece, Anna Ābele, Dace Taube 

No kr.: Valdis Ķeris, Arnolds Stantons,  
Tālivaldis Paegle, Jānis Lācis 
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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 kalen-
dārs, kur var pierakstīties; 
lūdzu uzrakstīt zīmīti un iedot 
mācītājam pirms dievkalpoju-
ma, ja puķes  novietotas kāda 
piemiņai vai jubilejā, par ko 
vēlams paziņot.  

Baznīcai vēl aizvien nav krusta 
Mūsu baznīcai trūkst āra krusta. 

Esam iecerējuši sagādāt piemērotu 
krustu, un ir saņemti ziedojumi šim 
mērķim. Meklējam kādu draudzes 
locekli vai labvēli, kam ir zināšanas 
un vajadzīgie sakari, lai šo mērķi 
īstenotu. Lūdzam sazināties ar drau-
dzes priekšnieci Tamāru Rūsi: tālr.: 949-443-2150. 

SANDIEGO LATVIEŠU 
 EV. LUT. DRAUDZE  

Grace Lutheran Church  
 3993 Park Boulevard,   
San Diego, CA 92116 
Prāvests Kārlis Žols 
tālr.: 925-788-1101;  
e-pasts: kazols@msn.com 

 

Dr. priekšnieks Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123 
Tālr: 858-598-5451;  
e-pasts: janis@legzdins.com 

 

20. decembrī plkst. 12.00 Ziemsvētku 
dievkalpojums; pēc dievkalpojuma kafijas galds 

 

Kasiere Antra Priede Bergere: antrapriede@pol.net 
1335 Santa Barbara St., San Diego CA 92107 

Čekus izrakstīt: Antra Priede Berger 
Dāmu komiteja: 

Maiga Bērziņa, tālr. 619-702-8077 
Antra Priede, tālr. 619-225-0817 

Aida Zilgalve, tālr.  760-439-9847 
www.sandiegodraudze.com    

vai 
www.sandiegodraudze.us       

JANVĀRĪ DZIMUŠIE 
DRAUDZES LOCEKĻI  

  3.  Sandra Grīnberga, Liene Linde,    
 Māra Makpartlande (McPartland) 

  6.  Velta Purmale                          
15.  Aija Avota 
16.  Pēteris Simsons 
20.  Kristīne Šulca, Aivars Vallis 
21.  Anna Ābele, Guntis Kuškēvics 
23.  Andra Druva   
28.  Pauls Zemjānis 
29.  Monika Freimane 
26.  Ērika Krieva     

            Sirsnīgi sveicam visus jubilārus!  
Draudzes padome 

Lūdzu ziņot Tamārai Rūsei vai Dainai 
Ābelei, ja kāds nav pieminēts  



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

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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