
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2019.                                              APRĪLIS                                               Nr. 3 (710) 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
27. aprīlī plkst. 4.00 Annijas Dziesmas Teteres koncerts DK latviešu ev. lut. baznīcā 

 27. aprīlī plkst. 6.00 Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) bankets  
28. aprīlī no plkst. 11.30 līdz 12.30  LASL  pārstāve latviešu namā pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju   

4. maijā plkst. 11.00 Baltā galdauta svētki par godu Latvijas neatkarības atjaunošanai 
4. maijā  plkst. 1.00 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedru pilnsapulce 

12. maijā Ģimenes dienas sarīkojums Losandželosas latviešu skolā  

Izstādē WOMEN ON THE RISE – 2019 Ventūrā Vita Art Center  
piedalījās māksliniece Astrīda Prestona;  

no kr.: māsas Astrīda Prestona un Rūta Dekstere 23. februārī Vita Art Center pieņemšanas sarīkojumā 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu bie-
drības izdevums;  
DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Biļetena redaktore:  
Astra Moora,  e-pasts: astere2000@aol.com  

44 Pearl Street, New Haven, CT 06511,  
tālr.: 1-860-681-7972  
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 

iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav 
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 
gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB 
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir 
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu jānosūta:  

DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of  SO. CA 
  

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu  
vienu reizi: par pilnu lappusi $35, ½ lappusi – $20,  
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10. 

IB metiens – 310 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
Dāvis Reins (arī kasieŗa palīgs) 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589; e-pasts: davisreins@gmail.com  
Dziesma Tetere 
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004 
Tālr.: 805-217-1931; e-pasts: dziesma_1@yahoo.com  
 

DK LB valdes locekļi:  Guna Reina (sekretāre, 
informācija, reklāma, sadarbība ar Rietumkrasta latviešu 
biedrībām);  
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas pārstāve);   
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību);  
Jānis Taube (kasieris); 
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve);  
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu 
koordinātore);  
Jānis Daugavietis, Valdis Ķeris (sporta dzīves vadītāji);   
Inguna Galviņa, Tamāra Kalniņa, Miķelis Cilnis, 
Inese Sviķkalne, Dace Taube 

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464 

Lūgums ziņot par adreses maiņu  
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot 

dzīvesvietu, lūdzu paziņot jauno adresi biedrības 
priekšniekiem (e-pasta adrese: info@biedrība.org), 
lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par atpakaļ 
atsūtītajiem biļeteniem. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere – Vita Volkovska 
čeki jāizraksta Latvian Community Center  un 
jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039) 

 

DK latviešu biedrības kasieris – Jānis Taube  
biedru naudas, biļetena abonēšanas, ziedojumu čeki 
jāizraksta Latvian Assoc. of SO. CA un jāsūta:  
DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 

 

DK latviešu draudzes kasiere – Dace Taube  
čeki jāizraksta Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca. 
un jāsūta:  3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034 

Honorary Consul,  
Republic of Latvia in California  
Juris Buņķis, M.D., F.A.C.S. 
Orange County Plastic Surgery 
4501 Birch Street  
Newport Beach, CA 92660   
Phone: office  844-277-2639   
Cell 949-413-8888 
www.facebook.com/LatvianConsul  

DK LB Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes nāka-
mā sēde būs svētdien,  14. aprīlī plkst. 1.00  
Loandželosas latviešu namā Alfona un Ināras Reinu 
piemiņas telpā otrā stāvā.  

Uz valdes sēdēm aicināti ierasties visi DK LB 
biedrības biedri un būt viesi. Balsošanas tiesības ir 
tikai valdes locekļiem. Sēdes datums mainīts netiks. 
Gadījumā, ja valdes priekšnieks nevarēs ierasties, 
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem. 
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Kursas vasaras vidusskolai var pieteikties:  
http://kursa.rklic.org/en/registration/  

PBLA ziņojumi 
„Vīna vakari”  PBLA birojā Rīgā, 

Lāčplēša ielā 29-5 notiks 7. jūnijā,       
6. septembrī un 6. decembrī plkst. 6.00. 
Katram vakaram paredzēta aktuāla 
pārrunu tema.  

Visi laipni aicināti! 
Cēsu koncertzālē no 29. septembŗa 

līdz 1. oktōbrim notiks Pasaules latviešu kultūras 
konference, kuŗā dalībniekiem būs iespēja dalīties 
domās un pieredzē par mūsu tautai aktuālo un svarīgo. 
Vairāk par Pasaules latviešu kultūras konferenci var 
uzzināt, reģistrējot savu e-pasta adresi:  

http://kulturaskonference.pbla.lv/  

Juris Riekstiņš Latvijas universitātes fondam ziedojis 
10 000 dolaru. Par Juŗa Riekstiņa un pērn no datortīklu 
aprīkojuma ražotāja SIA „Mikrotīkls” saņemto ziedoju-
mu LU Medicīnas fakultāte (MF) sadarbībā ar Paula 
Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcu (PSKUS) 
iegādāsies divus jaunus ultrasonoskopus. Tādējādi stu-
dentiem būs iespēja apgūt jaunākās  metodes pacientu 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs Juris Riekstiņš – 
Latvijas Universitātes fonda mecenāts  

aprūpē. Ultrasonografija ir mūsdienīga attēldiagnostikas 
metode, ko izmanto neatliekamajā medicīnā, lai novērtē-
tu pacienta veselības stāvokli un veicinātu savlaicīgu 
ārstēšanu.  

SIA „Mikrotīkls” atbalsta LU kopš 2015. gada, kop-
summā LU fondam ziedojot 2 miljonus eiru dabaszināt-
ņu, medicīnas un veselības zinātņu attīstīšanai un piln-
veidošanai.  

Latvijas Universitātes fonds kopš 2004. gada nodro-
šina iespēju mecenātiem un sadarbības partneŗiem atbal-
stīt LU un citas lielākās Latvijas augstskolas. LU fonda 
mērķis ir atbalstīt izcilākos studentus un pētniekus, vei-
cināt modernas mācību vides izveidi, kā arī universitātes 
ēku celtniecību un rekonstrukciju. 

Juris Riekstiņš dzimis Rīgā 1941. gadā. Riekstiņu 
ģimene Otrā pasaules kaŗa beigās bēga uz Vāciju,   
1950. gadā ieceļoja ASV un apmetās uz dzīvi Čikāgā.  
Juris Riekstiņš 1965. gadā absolvēja Ilinojas universitāti, 
kur studēja elektrotechnikas inženieriju, un sāka strādāt 
Hughes Aircraft Company.   

Juris Riekstiņš ir viens no labdarības organizācijas 
Friends of the University of Latvia pārstāvjiem.  

Juŗa Riekstiņa tēvs, vēsturnieks un archaiologs Hugo 
Riekstiņš (1904-1998), kā arī tēva brāļi Jānis un Andrejs 
Riekstiņi absolvējuši Latvijas universitāti.  

Dzimtenē Juris Riekstiņš bijis vairākkārt un aizritēju-
šā gadsimtā 90. gados daļu Latvijas apceļojis ar divri-
teni.  

Katrina un Juris Riekstiņi bieži apmeklē sarīkojumus 
Losandželosas latviešu namā, atbalsta DK latviešu 
biedrību. 
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Latvijas Universitātes lielajā aulā 15. februārī notika  
Egila Levita grāmatas „Valstsgriba. Idejas un domas 
Latvijai 1985-2018” (apgāds „Latvijas Vēstnesis”) 
klajā laišanas sarīkojums. Divarpus kilogramu 
smagās grāmatas 848 lappusēs ievietoti Egila 
Levita  vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā periodikā 
un citviet latviešu valodā publicētie raksti, runas 
un intervijas. Sarīkojumu apmeklēja arī Ināra 
Reine un Inese Birzniece, viņas abas agrāk dzīvoja 
Dienvidkalifornijā. Inese Birzniece no 1988. līdz 
1990. gadam bija DK LB  priekšniece.  

Aula bijusi ļaužu pilna, atnācis bij. prezidents, 
daudzi bijušie un tagadējie valsts ministri,  Saeimas  
deputāti, tiesneši, juristi, profesori, Egila Levita skolas-
biedri – bijušie Minsteres latviešu ģimnazijas audzēkņi. 
Egils Levits abolvējis Hamburgas universitātes Juridisko 
fakultāti.  

Sarīkojumā grāmatu varēja iegādāties par īpašu 
cenu. Ināra Reina e-pastā vēstulē rakstīja, ka aulā 
bijušas divas rindas – viena pēc grāmatas, otra pēc 
Egila Levita autografa.  

Sarīkojumu vadīja Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs 
Kusiņš. Uzrunu teica  LU prorektors, polītologs Jānis 
Ikstens, Saeimas priekšsēdes biedre Dagmāra Beitnere-
Le Galla (JKP), tieslietu ministrs Juris Bordāns (JKP), 
bijušais Latvijas Tautas frontes priekšsēdis Dainis Īvāns, 
zvērinātais advokāts Lauris Liepa, Saeimas deputāte 
Inese Lībiņa-Egnere ("JV"), Satversmes tiesas priekš-

sēde Ineta Ziemele, „4. maija Deklarācijas kluba” valdes 
priekšsēde Velta Čebotarenoka. 

Egils Levits savā runā „Pārdomas par Latvijas vietu, 
lomu un uzdevumiem 21. gadsimta pasaulē” atgādināja, 
ka ļoti svarīgas būs vides piesārņošanas un klimata 
maiņas problēmas, kā arī cilvēka un technoloģiju attie-
cības. Viņaprāt, pamatotas ir bažas par technoloģiju 
iespējām manipulēt, jo cilvēki ar technoloģiju palīdzību 
arvien vairāk  tiek izsekoti. Ļoti iespējams, ka pienāks 
brīdis, ka varēs pateikt ne tikai to, ko kāds darījis vai 
dara patlaban, bet arī, ko darīs. Tādējādi mainīsies 
priekšstats par varas attiecībām sabiedrībā. Būs jādomā 
par cilvēka autonomijas saglabāšanu – iespēju brīvi iz-
šķirties par rīcību vai tikt nemanāmi manipulētam. 

Egils Levits teica, ka Latvijā jādomā, kā saglabāt 
autonomiju un stiprināt identitāti. Jo stiprāka identitāte, 
jo efektīvāka valsts, tāpēc jāpadziļina, jāpaplašina, jāpa-
lielina latviskuma jēdziens. Egils Levits domā, ka Latvi-
jai ir lielas iespējas, un ir svarīgi apjaust perspektīvas, 
ieguldīt sociālo, juridisko, humānitāro zinātņu infra-
struktūrā un institūtos.  

Egils Levits uzsvēra: „Nācijai, lai pastāvētu,ir 
ne tikai jāapzinās pagātne, bet, galvenais, tai 
nepieciešama griba veidot nākotni. Tā ir kopīga 
griba. Satversmē tā ir apzīmēta par „valstsgribu”, 
un tā ir pastāvīgi jāuztur.”  

Egila Levita grāmatas klajā laišanas sarīkojums 
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Vašingtonā, DC,  1. februārī  ikgadējā sanāksmē pul-
cējās Latvijas goda konsuli ASV. Latvijas vēstnieks 
Andris Teikmanis un vēstniecības darbinieki ziņoja par 
2018. gada  ievērojamākajiem notikumiem un plāniem 
nākotnē. Polītiski svarīgākais notikums Latvijas un ASV 
attiecībās bija Baltijas valstu un ASV prezidentu tikša-
nās Baltajā namā 2018. gada  3. aprīlī.  

Pērn latviešu centros ASV un Kanadā tika svinēta 
Latvijas 100 gadu jubileja un vairākās pilsētās Latvijas 
karoga krāsās bija izgaismotas ievērojamas celtnes un 
strūklakas. Kanadas pilsētā Edmontonā 18. novembrī 
Latvijas karoga krāsās bija izgaismots The High Level 
tilts; no 16. novembŗa līdz 18. novembrim Morisona tilts 
Portlandes pilsētā Oregonas pavalstī. Latvijas karoga 
krāsās 18. novembrī uz 15 minūtēm tika izgaismots 
Niagāras ūdenskritumu un pēc Latvijas valsts dibināša-
nai veltītā sarīkojuma Ņujorkas  Episcopal Church of the 
Heavenly Rest (1085 Fifth Ave) Centrālparkā notika 
Latvijas kontūras izgaismošana.  

Sanāksmē Vašingtonā piedalījās arī Latvijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis. Viņš  vienmēr 
cenšas atsaukties citu valstu konsulu  aicinājumiem ap-
meklēt svarīgus sarīkojumus.  Juris Buņķis sedza izde-
vumus par strūklakas izgaismošanu Latvijas karoga 
krāsās pie Losandželosas pilsētas valdes ēkas 2018. gada 
18. novembrī. 

No kr.: Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā 
Juris Buņķis un Igaunijas goda konsuls Losandželosā  

Jāks Treimanis  24. februārī Losandželosas igauņu 
namā Igaunijas 101 gada jubilejas svinībās 

Latvijas goda konsulu 
sanāksme Vašingtonā  

Apsveicam! 

Dr. Ansis Muižnieks 2018. gada 7. oktōbrī  Floridā 
svinēja 90 gadu jubileju. Nemaz ne tik sen Anša un 
Ingrīdas Muižnieku viesmīlīgajā mājā Klērmontā notika 
saieti, svinības, tikšanās ar polītiķiem, māksliniekiem un 
ārstiem no Latvijas, kuŗus tur vienmēr laipni uzņēma, 
piedāvāja naktsmājas, izvadāja pa Losandželosu, atveda 
uz latviešu namu. 

 Par nopelniem Latvijas labā Ansim Muižniekam 
2002. gadā piešķirts Triju zvaigžņu ordenis. Visu Triju 
zvaigžņa ordeņa kavalieŗa paveikto nemaz nav iespē-
jams uzskaitīt. Ansis Muižnieks bija Latviešu ārstu un 
zobārstu apvienības (LĀZA) Ziemeļamerikas biroja va-
dītājs, vadīja Dienvidkalifornijas kopu, bija LĀZAs 
„Apkārtraksta” redaktors, 1991. gadā nodibināja 
„Muižnieku ģimenes gadskārtējo prēmiju Latvijas lauku 
ārstam”, ziedoja līdzekļus dzimtās pilsētas Raunas sko-
lai, Raunas ambulancei medicīnas aparātūras iegādei, 
atbalstīja Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcu, 
Bērnu slimnīcu un Klīnisko slimnīcu „Gaiļezers”, Paula 
Stradiņa Medicīnas mūzeju, Pestīšanas armijas bērnu 
veselības aprūpes centru, Latvijas ģimenes centru, 
Nacionālo rehabilitācijas centru „Vaivari”. Muižnieku 
ģimene ierosināja Rīgā dibināt „Latvijas-Amerikas acu 
centru”, kas sekmīgi darbojas jau daudzu gadus. Ansis 
Muižnieks piedalījās Pasaules latviešu ārstu kongresos,  
rīkoja LĀZAs konferenci Kalifornijā, piedalījās LĀZAs 
konferences Čikāgā (ASV latviešu Dziesmu svētku 
laikā) un konferences „Par mātes un bērna veselību” 
rīkošanā 2000. gadā Rīgā. 

Ansis Muižnieks interesējas par notikumiem pasaulē 
un ne tikai medicīnā. Dienvidkalifornijas latvieši skuma, 
kad Muižnieku ģimene pārcēlās uz Floridu un Latviju, 
kur dzīvoja vasarās, bet arī tur viņu mājas durvis laipni 
atvērtas viesiem. Daudz jauku dieniņu siltajā  Floridā! 
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Dibināt Dienvidkalifornijas latviešu jaunatnes pulciņu 
1952. gadā ierosināja Ilgvars Dižgalvis, Klitija Pilmane 
un Helēna Nukša. Jaunatnes pulciņa oficiālās atklāšanas 
svinības notika tā paša gada 13. decembrī. Nejauši uzietā 
biedra karte liecina, ka divpadsmit gadu vēlāk pulciņa 
priekšnieks bijis Atis Lejiņš. Tagad viņš dzīvo Latvijā, 
un viņa dzīve bijusi piedzīvojumiem bagāta.  

     Atis Lejiņš dzimis Jelgavā 
1942. gada 28. septembrī. Otrā 
pasaules kaŗa beigās, 1944. gada 
rudenī, Lejiņu ģimene devās 
trimdā, no Rīgas izbrauca uz 
Berlīni, 1950. gadā izceļoja uz 
Austrāliju, desmit gadu vēlāk 
atbrauca uz  Kaliforniju. Atis 
Lejiņš studēja Kalifornijas 
universitātē Losandželosā un 
ieguva maģistra gradu vēsturē. 
Visvairāk viņu, protams, 
interesēja Eiropas vēsture.  To-
laik militārais dienests ASV bija 

obligāts, un Atis  Lejiņš pāris gadus bija ASV jūras 
desantnieku rezervists. 

Atis Lejiņš 1968. gadā devās uz Berlīni, kur bija jā-
notiek Pirmajam pasaules jaunatnes kongresam, ko sa-
biedrotie aizliedza, lai neprovocētu PSRS iebrukumu 
Čechoslovakijā.  Atis Lejiņš izmantojis izdevību un 
apceļoja  Eiropu „īkšķojot”. 
Stokholmā viņš iepazinās ar 
Bruno Kalniņu un Uldi 
Ģērmani un iestājās LSDSP. 
Būdams „Kultūras sakaru” 
viesis, Atis Lejiņš devās uz 
Rīgu un pēc atgriešanās 
uzrakstīja grāmatu  „Gorkija 
iela 11a”, kuŗā šī Valsts 
drošības komitejas iestāde 
atmaskota, un nokļuva  

„melnajā sarakstā”, viņam Latvijā iebraukt bija liegts 
līdz 1988. gadam, kad kļuva par Zviedrijas Ārpolītikas 
institūta žurnālistu. Starplaikā viņš divas reizes devās uz 
Afgānistānu, kur meklēja baltiešu gūstekņus. Abi ceļoju-
mi atspoguļoti režisora Ilgvara Lindes 20 minūšu filmā. 
Šo īsfilmu režisors Askolds Saulītis daļēji ietilpināja 
savā dokumentārajā filmā „Parāds Afgānistānai” (2008). 
Atis Lejiņš sarakstījis arī grāmatu „Toreiz Afgānistā-
nā” (Rīga, 1993. g.).  

Savulaik Atim Lejiņam izdevies arī paciemoties 
„Krokodila ligzdā” pie Austrālijas latvieša Arvīda 
Blūmentāla jeb tā dēvētā Krododilu Harija!  

1989. gadā tika nodibināta Latvijas tautas frontes 
Zviedrijas nodaļa (LTFZ), ko Atis Lejiņš vadīja līdz 
1991. gadam, kad atgriezās Latvijā. LTFZ ar zviedru 
arodbiedrību atbalstu izglītoja Latvijas Tautas frontes 
vēlēšanu ekspertus, Zviedrijas Sociāldemokratu valdība 
piešķīra prāvus naudas līdzekļus Latvijas Informācijas 
biroja ierīkošanai Stokholmā (vēlāk tas kļuva par 
vēstniecību), latviešu valodas raidījumiem u.tml. 
Vēlēšanās Rīgā Atis Lejiņš tika ievēlēts par LTF domes 
locekli. 

Atis Lejiņš 1992. gadā nodibināja Latvijas Ārpolīti-
kas institūtu (LĀI), kuŗa direktors bija līdz 2009. gada 
sākumam. Tagad viņš ir LĀI goda direktors.  

Atis Lejiņš ir arī Latvijas Zinātņu akadēmijas goda 
doktors, 2007. gadā viņam piešķirts Triju zvaigžņu 
ordenis.  

A. Lejiņa ārzemēs izdotie raksti iespiesti grāmatās  
„Mūŗa drupinātājs jeb ceļš atpakaļ uz mājām” (Jumava, 
2002), „Pirmie desmit gadi: Cīņa par Latvijas drošību 
pasaules lielajā polītikā” (Zinātne, 2002), „Skats nākotnē 
atskatoties” (Jumava, 2007). 

Atis Lejiņš angļu valodā 
tulkojis savas mātes, skolo-
tājas Annas Lejiņas biogra-
fisko darbu „Dzīvot dzīvu 
dzīvi” (Stokholma, 1988) ar 
nosaukumu Anna’s Story, tā 
papildnosaukums  –  Latvian 
tale of love, war and peace. 
Annas Lejiņas dzīvesstāsts 
sagādā iespēju iepazīties ar 
notikumiem Latvijā no aizri-
tējušā gadsimta sākuma līdz 
1950. gadam. Grāmatā ir arī 
A. Lejiņa tēva stāsts par die-
nestu dažādās armijās 
Krievijas revolūcijas laikā. 

Sākums bija Losandželosā... 
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Grāmatai pievienota nodaļa, kuŗā Atis Lejiņš apraksta 
savas dzīves gaitas. Grāmatu var iegādāties  Amazon. 

Atis Lejiņš no 2010. līdz 2018. gada nogalei bija LR 
Saeimas deputāts frakcijā „Vienotība”, viņš darbojies 
Eiropas lietu un Ārlietu komisijās,  Korupcijas novērša-
nas un Baltijas lietu apakškomisijās, vadījis parlamentā-
rās grupas sadarbībai ar Indiju, Austrāliju u. c. valstīm. 

Kopš  2019. gada 31. janvāŗa Atis Lejiņš ir              
13. Saeimas frakcijas „Jaunā Vienotība” deputāts.   

Atis Lejiņš ir precējies, ģimenē ir trīs bērni un divi 
mazbērni. Viņa vaļasprieks – koka daiļamatniecība. 
Tīmeklī var atrast vietni, kuŗā Atis stāsta un rāda, kā 
viņš gatavo koka šaujamloku. Atim Lejiņam patīk arī 
mūzika, viņš spēlē ģitaru un mūzicē kopā ar bijušo 
ministra padomnieku Aināru Svikli, atskaņojot gan „Trīs 
vītušas rozes”, gan Blueberry Hills. Varbūt drīz viņi 
aicinās uz kādu koncertu?  

DK latviešu jaunatnes pulciņa 1964. gada biedrzine 
Dagnija Caune dzīvojot Spānijā. 

No 1. līdz 22. martam Ventūrā Vita Arts Center bija 
četru mākslinieču darbu izstāde WOMEN ON THE 
RISE – 2019.  

Izstādē ar 24 mākslas darbu installāciju pieda-
lījās Astrīda Prestona. Visi šie darbi tapuši piecu gadu 
laikā, no  2002. līdz 2016. gadam, visi vienāda izmēra:  
16x16 collas.  Vissenākais darbs ir Green Apples.  

Vita Arts Center adrese: 28 West Main Street, 
Ventura, CA 9300; tālrunis: 805-644-9214. 

Astrīdas Prestonas mākslas 
darbu izstāde Ventūrā 

Izstādes atklāšanas dienā, no kr.:  Rons Deksters, 
Rūta Dekstere (Dexter), Astrīda Prestona,  

Zīle Dumpe, Elizabete Herona, Sandra Tolka,  
Arnis Tolks, Diāna Zaķe 

Top jauns Lauras Rizoto 
dziesmu albums  

      
     Brazīlijas latviete Laura 
Rizoto  (Rizzotto) tagad dzīvo 
Losandželosā. Viņa gatavo 
trīs minialbumus Precious 
Stones, otrās daļas nosaukums 
būs Amber – „Dzintars”. 
     Tīmeklī jau iespējams 
noklausīties vienu no albuma 
dziesmām – Tightrope;  šīs 
dziesmas mūzikas un vārdu 
autore ir pati Laura Rizoto, 
dziesma ieskaņota Ņujorkā 
Esoteric Sound  Studio 
sadarbībā ar producentu Pablo 
Sanmartinu. 
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Last November, 2018, I had the opportunity to make 
my fifth visit – and first since 2007– to Latvia. The 
reason for going there in this chilly time of the year was, 
of course, the 100th anniversary of the founding of the 
Latvian Republic.  

My trip began in Washington, D.C., where I had the 
pleasure of attending a reception hosted by Ambassador 
Piotr Wilzcek that celebrated the 100th anniversary of 
Poland’s regaining her independence. The next day I 
attended the Victims of Communism Memorial 
Foundation’s Triumph of Liberty Conference and 
Truman-Reagan Medal of Freedom Awards Dinner. 
(See my article about these events in the March issue.)  

On the third day I flew to Riga via Frankfurt. Shortly 
after I arrived at my lodging (an apartment on Lāčplēša 
iela), I met some of my relatives for dinner at “Lido”, 
where I ate most of my meals during my trip. On 
Saturday we spent time touring the city, including the 
places where my late mother lived before she and her 
parents and brother fled to the West in October, 1944. 

Sunday, November 18, was the big day, and the skies 
were suddenly blue and sunny. It began for me with the 
somber flower-laying ceremony at the Brīvības piemi-
neklis followed by a military parade on the Daugavmala. 
In late afternoon I marched with thousands of Latvians 
and other Balts in a torchlight parade around the city 
passing by the National Theatre (site of the 1918 procla-
mation of independence) where government dignitaries 
had assembled. The day’s festivities concluded in the 
evening with speeches and stirring musical performan-
ces back at the Brīvības piemineklis, followed by 
elaborate fireworks over the Daugava. 

On Sunday and during 
the ensuing week I had the 
chance to spend more time 
with relatives, which 
consist of my mother’s late 
cousin Elza’s daughter 
Gunta Skrauča of 
Jumprava and her children 
Inese, Māris, and Zane and 
their families, most all of 
whom live in Riga. I also 
had the opportunity to 
meet with old friends and 
make some new friends.  

MY MEMORABLE TRIP TO LATVIA 
By Edgar B. Anderson 

Gunta Skrauča (center) with son Māris and his wife 
Sandra and their daughters Elīza and Estere 

Gunta Skrauča and 
daughter Zane  
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Dr. Jāzeps Baško  is 
grandson of General Jāzeps 
Baško and the nephew of 
the late Regīna Baltkājis, 
whom my mother met on a 
street corner in Munich in 
1945, a chance happening 
that led to a friendship of 
66 years. His own father 
Dr. Jāzeps Baško II was 
killed in World War II as 
he was working out in the 
field as a military doctor 
(drafted by the Germans).  

Jāzeps and his wife Marina had generously hosted me 
during my first visit to Latvia during the Dziesmu svētki 
in 1990. This time they kindly helped me shop at the 
Stockmann department store for a warm coat appropriate 
for the freezing temperatures for which I was not 
adequately prepared.  

I took the streetcar to the Raiņa kapi and put flowers 
on the grave of my mother’s childhood friend Laima 
Veckalne, who was deported to Siberia with her family 
on June 14, 1941, and whose story I wrote about for 
FrontPageMagazine and which was later expanded by 
and published in The Baltic Times. (You may Google 
“One Story of Deportation to the Death Camps of 

Siberia”.) Later in the week I 
visited with Lija Linalaida, 
Laima’s daughter, who was 
born in Siberia and now lives 
in Jūrmala with her American 
husband Lloyd.  

One evening I showed up 
at a sold out concert perfor-
med by Ieva Akurātere, Lorija 
Vuda, and Armands Birkens 
at Rīgas Latviešu biedrības 
lielā zālē. When I told the 
organizers, who were 
standing in the lobby,  that I 
had come all the way from 
California and had hoped to 
buy a seat, they surprised me 
with a free place in the 
second row! Ieva Akurātere 
paid tribute to the Andris 
Ritmanis family before 
singing “Manai Tautai”, 
written by Dr. Andris 
Ritmanis and his daughter 
Brigita Jameson. 

At every turn I made new 
friends. I encountered Artis 
Kagainis as he was coming 
out of the barber shop at the 
Hotel Roma. When I told 
him I was from Los Angeles, 
he excitedly explained that 
he knew people from there, 
including Artūrs Rūsis. He 
said he would be dancing at 
Latvian Song Festival in 
Toronto this summer.  

     An hour later I bought a 
ticket to a performance of 
ballet “The Three Muske-
teers” at the Riga Opera 
where I found myself 
sitting beside and making 
the acquaintance of law 
professor Katarzyna Szwed 
of the University of 
Rzeszow, Poland. She sad 
she will be at the Baltic 
Studies conference in 
Gdansk in June.  

Dr. Jāzeps Baško and  
Marina Baško 

Lija Linalaida 

Ieva Akurātere after   
concert     

Artis Kagainis 

Law professor  
Katarzyna Szwed  
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During a visit to the beautiful National Library I 
joined up with a group of  Latvian students, led by two 
American Fulbright Scholars, who were participating in 
an English language conversation group at the John F. 
Kennedy Reading Room.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I stopped at the National Art Gallery to see the 
paintings of Konrads Ubāns, father of the late Māris 
Ubāns of Los Angeles. I also visited the temporary 
location of the Occupation Museum and met the 
director, Gunārs Nāgels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A highlight of the week was when filmmaker Dzintra 

Geka generously took time out from her busy work day 

Inese is the daughter of Gunta Skrauča, my second 
cousin. She and her husband live and work in Riga. 
They have three children – Undīne, Paulīne, and Jēkabs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
After ten nights in Riga, I said goodbye to my 

relatives and flew to Berlin in order to see the how the 
city had changed since my last visit there in 1991.  

As I walked through the Christmas Market next to the 
Kaiser Wilhelm Memorial Church, a young woman 
named Laura Griķe, who was working in one of the 
booths, called out the Latvian flag on my lapel.  

 

English-language conversation group at National 
Library: Two American Fulbright Scholars (in front) 

and Latvian students  

and drove me to Purvciems to meet and interview the 
twice-deported 92-year old Ilmārs Knaģis, author of the 
extraordinary memoir “There Was Such a Time”. You 
may obtain a copy of this book in either Latvian or 
English from Aivars Jerumanis in Glendale.  

Last day in Rīga, lunch with Inese and Jānis Šķieris 
at restaurant “Veldze” Kalnciema Street 
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Likteņdārzā 2019. gadā plānotie 
sarīkojumi 

13. aprīlī  Lielā talka – sezonas atklāšana 
Likteņdārzā 
  3. maijā Piemiņas vietas atklāšana Latvijas valsts 
dibinātājiem 1918. gada 18. novembrī un neatkarības 
atjaunotājiem 4. maijā 
10. maijā Polītiski represēto ģimeņu mātēm veltītā 
piemiņas ansambļa atklāšana 
13. jūlijā Sajūtu jeb ģimenes diena 
24. augustā Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīts 
koncerts „Saule. Pērkons. Daugava” 
7.  septembrī Ābolu balle – ābolu ražas svētki (ābolu 
vākšana, sulu spiešana, ievārījumu vārīšana, 
pankūku cepšana, ābolu šķirņu iepazīšana); 
tautasdeju priekšnesumi  
18. novembrī Saulrieta sagaidīšana Likteņdārza 
amfiteātrī  
„Kokneses fonds” | Lāčplēša 75B, Rīga, LV-1011,  

When I expressed my surprise at meeting someone 
from Riga, Laura Griķe laughed and said, “Latvians are 
everywhere!”  

   I concluded my journey with 
a visit two hours outside of 
Oslo, Norway, with an old 
friend, American writer Bruce 
Bawer.   
    Among Bruce’s many books 
is the best-selling “While 
Europe Slept”, which tells 
about the ominous demo-
graphic and cultural changes 
occurring in Europe but, 
thankfully, not in Latvia.  
      I am very grateful to have 
had all of these wonderful 
experiences.  

American writer Bruce 
Bawer in Norway  

Heddal stavkirke  
Wooden church in Notodden, Norway  

www.latviesi.com 
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Guntis Linde 17. februārī, 
dienā, kad lija kā pa Jāņiem, 
Santa Anas Mater Dei High 
School sporta laukumā piedalījās 
vecvieglatlētu sacensībās un 
vienas jūdzes skrējienā ar 
rezultātu 9:42.99 minūtes par    
70 sekundēm pārspēja līdzšinējo 
savas vecumgrupas pasaules 
rekordu.  

Guntim Lindem ir 90 gadu. 
Apsveicami un apbrīnojami!   

Nepārspējamais Guntis Linde   Kur gan pazudusi Pārsla Blāķe? 

Vairāki Losandželosas latviešu nama apmeklētāji 
jautājuši, kāpēc nekad vairs neredz Pārslu Blāķi. 
Pārsla Blāķe (otrā no kreisās) visu savu brīvo laiku 
pavada tenisa laukumā, kur trenējas kopā ar citām 
kaislīgām tenisa spēlētājām. Viņām 25. februārī 
pievienojās Pacifika Palisādu luterāņu baznīcas 
mācītājs Kennets Deivs (Kenneth Dave).  
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Tautasdeju kopas mēģinājumi 
notiek Losandželosas latviešu 
namā svētdienās no plkst. 1.00 
līdz 3.00. Jaunieši  sirsnīgi 
aicināti pieteikties!  

Deju kopas vadītājas Diāna 
Zaķe un Ilze Matsone aicina nākt 
uz mēģinājumiem arī tos, kuŗi 
neplāno braukt uz Dziesmu 
svētkiem.  

„Pērkonīša” dejotāji mācās 
septiņas dejas: „Mārtiņdancis”,  
„Randiņš”, „Ačkups”, „Spriguļu 
sišana”, „Jātnieciņa dēliņš biju”, 
„Sešdancis”, „Bundzinieku deja”.   

„Pērkonītis” iestudējis Viktorijas Hillas, Ilzes 
Matsones un Diānas Zaķes choreografēto deju 
„Ļaudaviņa”; videolente nosūtīta uz Toronto jaundeju 
konkursa žūrijai vērtēšanai.  

XV Dziesmu un Deju svētku Kanadā vietnē tīmeklī  
 www.latviansongfest.com 
 www.songfesttickets.com 
var pieteikt viesnīcā istabu, iegādāties biļetes, pieteikties 
par brīvprātīgo darbinieku,  ir  sīka informācija par 
visiem sarīkojumiem, dalībniekiem, tostarp no Latvijas, 
koncertu programmas. 

Dziesmu un deju svētkos  paredzēta plaša program-
ma. Sarīkojumi notiks Trejsavienības Svētā Paula 
Apvienotajā baznīcā, koncertzālē Koerner Hall, sporta 
centrā Maple Leaf Gardens, teātŗos Bluma Appel un 
Hart House.  

Uz Dziesmu svētkiem no Latvijas brauks valsts aka-
dēmiskais koris „Latvija”, folkloras kopa „Raxtu raxti”, 
vairākas deju kopas.   

Svētkos būs iespēja noklausīties garīgo koncertu, 
Līgo koncertu, Kanadas operas orķestŗa koncertu, noska-
tīties tautasdeju lieluzvedumu, teātŗa izrādi „No saldenās 
pudeles”, jaundeju un kabarē uzvedumu, apmeklēt māk-

slas darbu izstādi, tikties ar 
sen neredzētiem draugiem, 
radiem, paziņām, iepazī-
ties.  
     XV Latviešu Dziesmu 
un Deju svētku Kanadā 
rīcības komitejas priekš-
sēdis ir enerģiskais mūziķis 
Juris Ķeniņš. 

Losandželosas latviešu tautasdeju kopa „Pērkonītis”  
gatavojas XV latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Toronto 

Pēc kārtējā mēģinājuma, no kr.: Oskars Puķēns, 
Viktorija Hilla, Diana Mathura, Fils Sells, (Phil Sell),  
Diāna Zaķe, Andris Matsons, Jana Freimane, Juris 

Zinbergs; priekšā Ilze Matsone, Aija Matsone  

No kr.: Diana Mathura, Viktorija Hilla,  
Ilze Matsone, Diāna Zaķe, Jana Freimane,  

Aija Matsone; Juris Zinbergs, Fils Sells,  
Andris Matsons, Oskars Puķēns  
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Erikas Kārteres (Carter) mājā Apelsīnu pagastā notiek 
gadskārtēji „Etniskie saieti”.  

Pirmais saiets bija  2009. gada 15. augustā, tajā 
piedalījās Silvija Valle, Rota Boršteina, Valtrauta 
Simsone, Anna Ābele, Maruta Ratermane, Maija un 
Tālis Paegles, Ivete Ābelīte, Mirdza Bella, Omula 
Pence, Aida un Ansis Zilgalvji, Tamāra Rūse, Zane 
Ozoliņa, Mārīte Rosentāla. 

Saiets īpaši netika izziņots, par to uzzināja no 
mutvārdiem. Drīz piebiedrojās Kārlis Līdums, Inese 
Nordleta (Nordleth), Irēna Zommere, Aidai  Zilgalvei 
līdzi brauca Austra Slaidiņa. 

Pa šiem gadiem piebiedrojās īslaika draugi un draugu 
draugi. 

Erika Kārtere stāsta:  „Viss sākās tādējādi, ka Bonitai 
„pietrūka” mīļās galda dziesmas, ko vienmēr dziedājām 

mūsu mājas viesībās. Rīkot saietus bija arī viņas 
ierosinājums, tikai nevarējām vienoties par laiku. Vasarā 
tā kā par karstu, rudenī visi aizņemti, ziemā nebrauks... 
Un kur? Kādā restorānā? Nē, tepat! Kad? Cik drīz vien 
iespējams, nākamā trešdienā,  teiksim  – vienos? 
Atceros, ka par to ļoti priecājās Maruta Ratermane. 

Saiets uzņēma pats savu tempu un jā, te nu mēs  
pulcējamies gandrīz jau 10 gadu.” 

    Kas var mani aizrunāt, 
    Kas var mani aizdziedāt, 
    Es jau biju to ļautiņu 
    Runātāju dziedātāju. 
Saieta galvenā nodarbība ir dziedāšana, bet neizpaliek 

arī mielošanās ar sanesto groziņu labumiem. Pēdējos 
gados tiekamies katru otro mēnesi. Dalībnieku skaits 
parasti ir 10-20. Jauni dziedātāji un runātāji mīļi gaidīti. 

„Etniskie saieti” Apelsīnu pagastā 

„Etniskais saiets” 13. februārī, priekšā: Solveiga Ērmane, Dzidra Upāne, Silvija Valle, Biruta Šulca,  
Bonita Lejeja, Erika Kārtere; aizmugurē:  Ilona Kalviste, Maija Paegle, Mārīte Rosentāla, Melita Riķe, 

Bernadete Hilla, Iveta Filipsa (Phillips,) Iveta Karge, Tālivaldis Paegle 
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Gaŗezers dzied ar... 
 
 
 
 
 
 
Projektā  „Gaŗezers dzied ar...” piedalījās māksli-

nieki un ansambļi, kuŗi koncertējuši Gaŗezerā – Čikāgas 
Piecīši, Imanta/Dimanta, Raxtu Raxti, Lāčkāja, Iļģi. 
Ansambļi aranžēja pāris savu dziesmu dziedāšanai kopā 
ar Gaŗezera Vasaras vidusskolas audzēkņu 120 dalīb-
nieku koŗi un ansambli. Ansambļu dziesmas ieskaņotas 
dažādās studijās ASV un Rīgā, kur galvenais skaņu 
meistars ir Iļģu mūziķis Gatis Gaujenieks. Pērn no     
17. līdz 22. jūlijam viņš kopā ar „Iļģiem” bija Gaŗezerā, 
un tapa ieraksts ar jauniešiem. Tvartā ir arī Ērika 
Ešenvalda, Lolitas Ritmanes, Juŗa Ķeniņa un Renāra 
Kaupera koŗa dziesmas. Diska cena – $20, to var 
pasūtināt: GarezersDzied@gmail.com  

Losandželosas latviešu vīru kora  
„UZDZIEDĀSIM, BRĀĻI!” 

20 gadu jubilejas albums  
„ATMIŅU MOZAĪKA” 

ar Ziemsvētku, kaŗavīru un mūsdienu  
koŗa dziesmām 

 

CD cena US $20  
(sūtīšana ieskaitīta) 
Čekus izrakstīt:  

LA Latvian Men’s Choir 
Adrese: 631 N. Pass Ave. 

Burbank, CA 91505 
Var maksāt arī ar kreditkarti  

 
Pasūtinātāji lūgti zvanīt: 

Valdim Ķerim: 760-330-6118  
Ivaram Mičulim: 818-585-5748   

e-pasts: uzdziedāsim@yahoo.com 
WWW. LAVIRI.ORG 
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Skaistā Losandželosa – ceļš cauri centram 

Tvartā „Gaŗezers dzied ar…”  
ieskaņotas Gaŗezera saimē iecie-
nītas dziesmas, tostarp koŗa dzies-
mas, tautasdziesmu apdares, kā arī 
Alberta Legzdiņa dziesmas.  
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Šī gada janvāŗa beigās vairākās Dienvidkalifornijas 
avīzēs bija lasāmi raksti, ka akvārijā Longbīčā (Aqurium 
of the Pacific)  21 gada vecumā  no sirds vājuma mirusi 
vecākā nebrīvē aprūpētā Kalifornijas kalāna (Enhydra 
lutris nereis) mātīte Broka (Brook). Kalifornijas kalānus 
dēvē arī par Klusā ōkeana jūrasūdriem un Pacifika jūras-
ūdriem. Brīvā dabā dzīvojošu ūdru mūžs ir 10-14 gadi, 
mātītes dzīvo pāris gadu ilgāk. Jūrasūdru mātīte dzemdē 
tikai vienu mazuli. Veselu mēnesi mātīte peld uz mugu-
ras, mazulis turas uz tās vēdera. Mātei tomēr arī jāēd, 
ūdram katru dienu jāapēd apmēram 30% barības no tā 
ķermeņa svara. Jūrasūdri mīt diezgan tuvu ōkeana kras-
tam, nirstot tie ar ūsiņām sameklē gliemežus un vēžus, 
ko sagrābj ķepiņās un iznirst, lai mielotos. Kalāni prot 
lietot darbarīkus! Tie ar akmeņiem pārsit cietos jūras 
dzīvnieku vākus un bruņas. Jūrasūdru mazulim ir 
pūkains kažociņš, un tam viegli peldēt, gluži kā korķim. 

Brīžos, kad mātei jāiestiprinās, tā atrod peldošas jūras 
zāles, un mazuli „piesien” – atstāj ūdrēnu, kas protestē 
un brēc, un pati nozūd, ienirstot ūdenī.  

Ļoti iespējams, ka 1997. gadā vētra mazuli izmeta 
krastā. Divas nedēļas vecā Broka un vēl citi atrastie ūdru 
bāreņi tika nogādāti Marine Mammal Rescue centrā 
Ziemeļkalifornijā. Atrastajiem ūdrēniem lemts mūžu 
nodzīvot cilvēku aprūpē, jo nav mātes, kas iemācītu 
sagādāt barību un kā dzīvot.  

Uz akvāriju Longbīčā Broka un Čārlijs (Charlie) 
atvesti 1998. gadā. Tai laikā iegādājos akvārija biedra 
karti un, katru mēnesi braukdama uz Seal Beach apcie-
mot savi māti Mariju Mauči, vienmēr centos palūkoties, 
kā klājas jūrasūdrīšiem. Pakavējos pie viņiem vismaz 
kādu stundiņu.  Bieži man līdzi nāca māte. Akvārija tel-
pās klausījos arī lekcijas.  

Manuprāt, jūrasūdri ir vispievilcīgākie dzīvnieki. 
Jūrasūdriem tāpat kā suņiem un jūras lauvām patīk 
trenēties kopā ar cilvēkiem. Viņu izturēšanās ir dabiska, 
viņi cenšas dabūt vairāk barības no kopējiem, bet 
akvārija apmeklētājiem droši vien liekas, ka triki veltīti  
viņiem, lai varētu papriecāties. Jūrasūdri ir ļoti skaisti, ar 
biezu, zīdainu kažoku, tā vienā kvadrātcollā uz muguri-
ņas ir tikpat daudz matiņu, cik lielam vilku sugas sunim 
pa visu ķermeni! Jūrasūdru kažoks ieinteresējis zinātnie-
kus. Pētnieki secinājuši, ka blīva un gaŗa spalva atgrūž 
ūdeni un pētījumi varbūt veicinās jauna tipa ūdensne-
caurlaidīgu audumu izstrādi un ražošanu. Ļoti iespējams, 
ka drīz vien nirēji, kuŗiem jānirst aukstos ūdeņos, lietos  
kažokādas hidrotērpus, kas līdzinās jūrasūdra kažokam. 

Mednieki aizritējušā gadsimta sākumā Klusā ōkeana 
jūrasūdrus bija gandrīz iznīcinājuši. Līdz 1930. gada 
beigām vairs bija palikuši tikai apmēram 30 jūrasūdru. 
Tagad šo ūdru populācija pamazām atjaunojusies, Klusā 
ōkeana piekrastes ūdeņos starp  Sanfrancisko un 
Losandželosu mīt gandrīz 3000 jūrasūdru. Taču ūdens 
piesārņojuma dēļ to dzīvība ir apdraudēta. Īpaši bīstamas 
ir naftas avārijas. To dēļ var iznīkt vesela kolōnija. 

Uzzinājusi par Brokas nāvi, par spīti sliktajam laikam 
un nejaukajai satiksmei atkal aizbraucu uz Longbīču, at-
jaunoju biedru karti. Biju noraizējusies, prātoju, vai 
Čārlijs tagad ir vientuļš vecītis? Nekā tamlīdzīga! 
Čārlijam ir veselas četras draudzenes! Vētras allaž atkār-
tojas, un glābēji atrod arvien jaunus ūdrēnus. 

Ikvienam iesaku aizbraukt uz akvāriju Longbīčā, kur 
var apskatīt daudz skaistu zivju, bezmugurkaulnieku, 
zīdītāju, arī putnu.  

Par jūrasūdriem sarakstītas vairākas interesantas 
grāmatas, tās var atrast Amazon. 

Lisa Edmondsone 

 Klusā ōkeana jūrasūdri  

Lisa Edmondsone Longbīčas akvārijā 
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May 19, 2019 – 7.30 PM  Walt Disney Concert Hall 
Program 
WIDOR: Toccata in F major from the Organ 
Symphony No. 5 
Sofia GUBAIDULINA: Hell und Dunkel 
Philip GLASS: Mad Rush 
Aivars KALĒJS: Lux aeterna 
Pēteris VASKS: “Hymnus” (world premiere) 
BACH: Prelude and Fugue in E-flat major, BWV 552 
(“St. Anne”) 
Bronius KUTAVIČIUS: Sonata “Ad Patres” 
LISZT (trans. ROGG): Légend No. 2 

Jauns tālmācības rīks latviešu 
valodas apguvei tīmeklī   

Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības 
padomes (IP) izveidotais latviešu valodas apguves paš-
mācības rīks „e-Laipa” tika atklāts 26. februārī Eiropas 
Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28.  PBLA sadarbī-
bas partneri bija Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), 
Latviešu valodas aģentūra (LVA) un Valsts izglītības 
satura centrs (VISC). Latviešu valodu tīmeklī var apgūt,  
izmantojot pašmācības rīku “e-Laipa”, sk.:  

https://elaipa.lv/Home/A1 
PBLA IP strādāja Andra Zommere, Daina Grosa, 

Dace Mažeika, Anta Spunde, Aira Priedīte, Ieva Reine, 
Ļena Rumpe, Māris Pūlis. 

Aicinājums uz izstādi Iveta Apkalna (organ) 
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DK LB valdes sēdē 2019. gada 10. februārī piedalījās 
Ivars Mičulis, Nora Mičule, Valdis Pavlovskis, Jānis 
Taube, Aija Zeltiņa-Kalniņa. Sēdi vadīja Ivars Mičulis, 
protokolēja Aija Zeltiņa Kalniņa. 

No Latvijas saņemti Gunas un Dāvja Reinu pasūtinā-
tie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas karogi. Latvijas ka-
rogs ir no vilnas un teicamā stāvoklī, bet trīs poliestera 
karogi bijuši apšaubāmas kvalitātes un aizsūtīti atpakaļ 
piegādātājam.  

Valde sēdē nolēma piešķirt 150 dolaru filmas „Bille” 
izrādei, ko rīkos Losandželosas latviešu skola.  

„Baltā galdauta” svētkus ar pankūku brokastīm uzņē-
musies rīkot Dziesma Tetere. Valde nolēma rīkošanai 
piešķirt 250 dolaru un noteica 15 dolaru ieejas maksu.  

Nolēma, ka Amerikas latviešu apvienības 68. kongre-
sā, kas no 3. līdz 5. maijam notiks Denverā DK latviešu 
biedrības pārstāve būs Aija Zeltiņa Kalniņa.   

Juris Riekstiņš pieteicies palīgā  veidot jaunu adrešu 
grāmatu un sakārtot DK LB biedru sarakstu.  

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis 
aicina  22. jūnijā braukt svinēt Jāņus pie viņa mājās un 
piedāvā sagādāt ēdienu un dzērienus. Biedrības valdes 
locekļiem būtu jāsagādā dekorācijas un jāpadomā par 
priekšnesumiem. Dalības maksa – $10. Svinību laiks:  
no plkst. 8.00 līdz 10.00  vakarā, bez pārnakšņošanas. 
Konsuls  līdz 1. jūnijam vēlas uzzināt dalībnieku skaitu.  

DK LB valde lūdz biedrus samaksāt biedru naudu par 
2019. gadu. 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdei 

Vēlos pateikties par  iespēju piedalīties Amerikas 
latviešu apvienības rīkotajā braucienā „Sveika, 
Latvija!” pagājušā vasarā. Šajā ceļojumā man bija 
brīnišķīgi piedzīvojumi, un es uzzināju daudz par 
Latviju. Viens no skaistākajiem notikumiem bija izrāde 
„Skorderdienas Silmačos”. Es nemaz nedomāju, ka 
man šī luga tik ļoti patiks! Jaukas bija arī  mūsu 
pastaigas pa Tērvetes dabas parku un Likteņdārzu. 
Šajās vietās ir ārkārtīgi skaista daba. Nezinu, kad atkal 
varēšu tās redzēt. Mūsu brauciens uz Latgali arī bija 
interesants. Mana vecmāmiņa dzimusi Latgalē. Bija 
patīkami dzirdēt vietējos iedzīvotājus runājam latga-
liski un uzzināt daudz ko par Latgales kultūru. Šajā 
ceļojumā bija vienreizēja iespēja izbaudīt Latviju, un 
esmu pateicīga par atbalstu. 

Elsa Brecko 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes paziņojumi 

 Nāc mūsu pulkā! 
Visiem jauniešiem, kuŗi pieprasīs stipendiju mācībām 

latviešu vasaras skolās vai nometnēs, kā arī Amerikas 
latviešu apvienības rīkotajiem ceļojumiem „Sveika, 
Latvija!” DK LB valde lūdz uzrakstīt iesniegumu un 
pastāstīt, ko stipendiāts varētu darīt un kā  iesaistīties 
vietējā latviešu sabiedriskajā darbā nākotnē.  

Darāmā ir daudz. Vajadzīgi jauni spēki!  

Grāmatu galds 
Līdz 4. maijam katru svētdienu un 

biedrības sarīkojumu laikā DK LB rīko 
„Grāmatu galdu”.  

Visiem sarīkojumu apmeklētājiem ir 
iespēja papildināt savus grāmatu plauktus 
ar ārzemēs un Latvijā izdotām grāmatām.  

Lūdzu sazināties ar  „Grāmatu galda”  
vadītājām  Noru Mičuli un/vai Aiju Zeltiņu-
Kalniņu. 

Par Eiropas Parlamenta vēlēšanām  
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas notiks 25. maijā. 

Losandželosas latviešu namā vēlēšanu iecirkņa nebūs.  
Vēlētāji, kuri 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlē-

šanu laikā uzturēsies ārvalstīs, var pieteikties balsot pa 
pastu. Balsošanai pa pastu  jāpiesakās no 2019. gada 16. 
marta līdz 13. aprīlim Latvijas Republikas diplomātiska-
jās un konsulārajās pārstāvniecībās.  

EP no Latvijas ievēlēs astoņus deputātus. Tiesības 
piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pavalstniekiem un 
citu ES dalībvalstu pavalstniekiem, kuŗi reģistrēti 
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju 
reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu 
dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam.  

DK LB  priekšnieks Ivars Mičulis  

Dienvidkalifornijas  latviešu biedrības 
gadskartējā pilnsapulce notiks  
svētdien, 4. maijā plkst. 1.00.   

Ikviens laipni aicināts piedalīties. Latviešu sabied-
rībā ir daudz ko darīt, vajadzīgi aktīvi darbinieki, 
kuŗi uzņemtos dažādus pienākumus valdē. Vēlami 
jauni priekšlikumi un ierosinājumi. Jo vairāk būs 
aktīvu biedru, jo vairāk spēsim paveikt. Kopīgi 
strādājot, mums viss būs pa spēkam. Lūgums līdz 
12. aprīlim pieteikties kandidēt biedrības valdē. 
Balotēšanas lapa tiks izsūtīta e-pastā. 



20  

Apmēram pirms  mēneša Anita man atsūtīja e-pasta 
vēstuli un aicināja atbraukt no Boksfordas uz Ņujorkas 
kultūras dienām. Vispirms Anita piedāvāja man KD  
nolasīt īsu referātu par Anšlava draugu vidi aizritējušā 
gadsimta 30. gados Rīgā sakarā ar plānoto Homo Novus 
filmas izrādi. Skaidri zināju, ka man par šo tematu nekas 
jauns nebūtu ko teikt, tātad no referēšanas atrunājos. 
Otrs piedāvājums Anitai bija (jo viņa vienmēr domā 
stratēģiski, par loģistiku un par vairākiem priekšliku-
miem reizē), ka, ja es brauktu ar auto, varētu no 
Bostonas atvest sev līdzi jauno Berklija mūzikas kolle-
džas ceturtā gada studentu Richardu. Richards esot ai-
cināts Jonkeru baznīcas sabiedriskajā zālē, kas būšot 
iekārtota „kafejnīcas stilā”, kopā ar savu Latvijas 
mūzikas skolas klasesbiedreni Artu, tagad New School 
Ņujorkā studenti, spēlēt 30. gadu džezu un citu atmos-
fairisku, iedvesmīgu mūziku. Viņu priekšnesums būšot 
pēc  Amerikas latviešu mākslinieku apvienības priekš-
nieces Lindas  referāta par trīs latviešu mākslinieku 
paaudzēm Ziemeļamerikā. Jauki. Richardu atvest uz 
Ņujorku varu! Mūsu tikšanās vienmēr  ir sirsnīgas, un 
gan jau abi atradīsim par ko raiti runāt, četras stundas 
braucot turp un četras stundas atpakaļ.  

Nu tik bija jātur īkšķis, ka ASV austrumkrastā būs 
nesniegota, neledota, nevējota janvāŗa nedēļas nogale.  

Galvenai lektorei Lindai bija jācer uz kaut ko vēl sau-
laināku –  ka varbūt līdz latviešu KD nogalei Ņujorkā 
ASV muļķīgais daļas valdības „nožņaudziens” būs bei-
dzies, gaisa zōnas uzraugi, kabatu un kofeŗu pētītāji lid-
laukos atkal būs atalgoti un gan Hjūstonā, gan Ņuarkā, 
gan Floridā (pa ceļam pārsēžoties Orlando, jo, sapro-
tams, Linda tika mudināta pirkt vislētāko biļeti) lidmašī-
nas varēs, nemaz nerunājot par „droši”, bet vispār pacel-
ties un, ja paceļas, tad, cerams, arī nolaisties. Iznāca labi, 
ka Linda tai piektdienā neizmantoja savas iecienītās 
Dienvidrietumu aviokompanijas pakalpojumus 
Lagardijas lidlaukā, jo patiesi, tai rītā Lagardijas lidostu 
daļēji slēdza. Dienvidrietumnieka vietā viņa izvēlējās 
mazliet aizdomīgo „Dvēseli”, kas aicina pasažierus 
nevest līdzi  gandrīz neko vairāk kā tikai savu ziemai 
satuntuļoto kailo dvēseli.  

Sestdien, 27. janvārī jau astoņos no rīta, kā norunāts, 
apstājos savā mazajā Honda Element Bostonas centrā, 
Boilstona ielā  „Zvaigžņu tirgus” priekšā, tuvu pie šad 
tad pasaules beisbola čempionu „Sarkano zeķu” stadio-
na. Papētīju Ņujorkas ceļu kartes, kad jau bija klāt 

Richards. Viņš veikli ievietoja auto savu ģitaru, melnu 
koferīti piebāztu ar vadiem un diez ko citu, baltu skaņu 
„amplifaijeru”, ritentiņus, uz kuŗiem visu techniku pār-
vadāt, un savu mugursomu, novilka biezo, pūkaino 
ziemas cepuri un apsēdās man blakus.  

Devāmies uz rietumiem, tad pa Konektikutas līku-
maino lielceļu gaŗām nobrauktuvei, pa kuŗu nobraucot,  
pagājušā gadsimtenī varēja iebraukt ciemos pie Tevis un 
Ojāra. Izvijāmies cauri Hartfordas centram, gaŗām 
Waterbury, kur 90% no maniem 35 austrumkrastā nodzī-
votajiem gadiem ceļus labo, un joslas bieži nav iezīmē-
tas. Bet šoreiz nelaboja. Southbury iepildīju mašīnītē 
benzīnu. Richards nopirka banānu čipus, es „Ņujorkas 
Laika” avīzi, kuŗai nekad nevaru paiet gaŗām, ja redzu 
pārdošanā. To ieraugot, vienmēr domāju: IR vēl arī ASV 
kompetenti žurnālisti! IR vēl arī angļu valodā precīzi 
vārdi ar vairāk nekā divām zilbēm. IR augstskolas 
līmenī sarakstītas pasaules ziņas, IR! Un ja tās vēl ir 
šodien iespiestas un noliktas blakus pasaldiem, saldiem 
un vēl saldākiem  našķiem, tad jāpērk vien nost. Izlasīšu 
kaut rīt vai parīt.   

Ņujorkas pilsētā  iebraucām pa „Zāģa maltuves” ceļu 
pāri mazam, man vienmēr liekas kā no īstās, mudžeklī-
gās un skaļās  pasaules pilnīgi noslēptam tiltiņam dziļi 
zem milzoņa Juŗa tilta. Drīz jau ripojām pa Henrija līku-
moto šoseju, kas vijās starp Hudsonas upi un Klosteŗa 
kalnu, gar rajonu, kur gadu gadiem žiperīgi kāpj augšā 
un lejā no sava sestā stāva dzīvokļa, pastaigājas, domā 
un raksta Eleonora. Ātri vien bija pašai jādomā  – kur 
īsti griezties pa kreisi? Bija jānokļūst no Manhatanas 
rietumu puses uz apmēram 39. ielu, starp Madisona un 
Parka avēniju. Tai rajonā pulkstens 3.45 skandinavu 
namā rādīs filmu no Latvijas, no Rīgas –  Homo Novus. 
Galu galā pagriezāmies pa kreisi no Henrija šosejas tikai 
ap kādu 34. ielu, jo, mums gluži negaidīti,  ielas uz aus-
trumiem  nosprostoja blokiem gaŗš nams, kuŗam cauri 
nevarēja ne redzēt, ne izbraukt. Nekas. Laika vēl bija 
daudz. Un priecājos, ka nebijām nejauši iebraukuši joslā, 
kas ievestu mūs Abrahama tunelī ar skatu uz 3000 jūdžu 
tālo Kluso ōkeanu ar pavisam citu latviešu saimi tās 
krastā.  

Atzīstos – atrast, kur Ņujorkā novietot automašīnu 
man obligāti sagādā gan fizisku gan garīgu uztraukumu. 
Zinu, ka kādas pelēkas un visām citām līdzīgas ēkas 
vaļējā mute un miesa par lielu maksu drīz aprīs manu 
mašīnīti,  sēdekļiem, motoram un atslēgai pretī dodot 

Kultūras dienas 2019 Ņujorkā 
 Sarmas vēstule krustmātei Mārai  

(Vārdi nav mainīti, tikai uzvārdi neminēti) 
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plānu papīrīti, tik maziņu, ka tas var pazust makā. Jāsa-
meklē tikai, kuŗai Ņujorkas ēkai šodien būs tāds prieks.  
Drosme, intuīcija, maldinoša P afiša, vienvirziena aleja 
un vēl negaidīts ass 90 gradu pagrieziens noved 
liktenīgajai rijējai priekšā, tad iekšā. Richards veikli 
izlec pa savām durvīm, es no braucēja puses.  Paņemam 
līdzi nākošajām stundām vajadzīgo. Gaidot svarīgo 
„papīrīti”, mūs uzrunā  pāris, kas gaida, lai atgūtu savus 
sēdekļus un stūri. „Vai šis ir jūsu dēls?”  Neatbildu tik 
ilgi, ka viņiem, šķiet, kļūst itin neērti par nevainīgo, it kā 
vienkāršo jautājumu. Kā var būt, ka nezinu atbildi? Jūtos 
kā Uber braucēja, noķerta bez atļaujas, bez apdrošināša-
nas, bez navigācijas sistēmas, bet ar pasažieri.  Jo attiecī-
bas latviešiem ārpus Latvijas ir bieži nedefinējamas.  
Dzīve mūs samet kopā visādās kombinācijās daždažādās 
vietās un situācijās. Ar Richardu nupat četras stundas 
esam raiti runājuši par Berlīni, par kibernētisko mūziku 
un glezniecību, par viņa tēva Arvja 2018. gadā iznākušo  
dažbrīd tumšo „Balādi par latviešu zemnieku, Grēns un 
citas versijas”, par manas mātes Lalitas 1975. gadā 
sarakstīto sirreālo „Melitas piedzīvojumi Rīgā”, par 
savstarpējām attiecībām radošās ģimenēs. Pārāk bieži 
cits citam, labi pazīstamam vai pilnīgi svešam, uzdodam 
jautājumus, kuŗiem atbildes ir vienīgi jā vai nē.  

Richards ar savu kabatas tālruni nofotografē garāžu 
no priekšas, uzmauc galvā savu silto, pūkaino. Es pie-
rakstu attiecīgo adresi uz mājās izdrukātā šī rajona 
„gūgel” kartes stūŗa, apsienu pret salto vēju Pēteŗa no 
Ziemeļindijas ceļojuma atvestu un iepriekšējos Ziem-
svētkos dāvāto apmetni mīlīgos brūnganos toņos.  
Dodamies katrs uz savu pusi.   

Vispirms aizčāpoju paskatīties, kur un kāda ir tā 
skandinavu māja: tieši kā tīmekļa aprakstā. Adrese:      
58 Park avenija – pa smagajām, stiklotajām durvīm var 
ieiet jebkuŗš. Namā smaržo pēc Kopenhāgenas lidlauka 
agrā rīta stundā.  Smorgas Chef  pie gaišiem koka galdi-
ņiem ļaudis ieloka gaļas bumbiņas un laša kumosus. 
Gaumīgās krūzēs kūp kafija. Starp galdiem skraida bēr-
ni. Divi veikaliņi ar stilīgām Ziemeļeiropas sudraba ro-
tām, lina kleitām un vilnas kamzoļiem. No virtuves dvie-
ļu ielokiem  un spīdīgām bērnu trauku virsmām omulī-
gais  Somijas Mumin trollis un viņa draugi vēro katru 
ienācēju.  Vienu stāvu zemāk ir zāle, kur vēlāk rādīs 
filmu Homo Novus. Tur pašreiz satiekas un sarunājas 
beisbola entuziasti; uz galdiem izliktas lietotas grāmatas 
par veiksmīgiem beisbola spēlētājiem un beisbola 
statistiku. Divus stāvus zemāk uz tīru, plašu WC. (Nu 
varbūt vīriešu WC  ir šaurs un šmucīgs, bet šaubos. Tas 
nebūtu skandinaviski vienlīdzīgi.)  Pie kases savācu savu 
biļeti Homo Novus filmai un dodos staigāt.   

Eju uz dienvidiem. Šķiet, ka te gandrīz katru otro ēku 
remontē – visur stalažas, ceļamkrāni, nosprostotas gājēju 

ietves, strādnieki košās vestēs. Nepacietīgi autobraucēji 
pūš taures, kauc sirēnas, svilpes.  Stalažu ielenktā  staltā 
Park avenija  saraujas nobružātu zābaku šņores platumā 
un stalažu ēnās paretajos veikalu skatlogos neatspīd 
nekas. Žēl.  Nogriežos pa mazākajām, gaišākajām, 
numurētajām ielām. Pēkšņi priekšā uz Piektās avēnijas 
kā spīdīga lokomotīve starp dažādu augstumu pasažieŗu 
peroniem iznirst Imperijas štata ēka.  Sarkanbrūnie  
akcenti, vizuāli veiksmīgās propocijas izstaro dekorātīvi 
industriālu pašapziņu. Varenā ēka it kā mani velk, velk. 
Pēkšņi atceros fotografiju, kuŗai ik pa  dažām dienām 
uzmetu aci, jo tā stāv atvilktnē pie mana darba galda uz 
bieži šķirstītās 1946. gadā papīrvākos izdotās Veronikas 
latviešu tautasdziesmu izlases „Māras laiva”. Melnbaltā 
fotografija ir no mana tēva Valža. Tā ir tūristu fotografi-
ja pastkartītes lielumā – labajā malā  ir Imperijas štata 
ēka, 1250 pēdu un 102 stāvu augsta. Kreisajā pusē ar 
skatu uz kameru stāv mans tēvs, sev raksturīgā platmalē, 
šlipsē, tumšā, gaŗā mētelī. Aiz viņa mazliet miglaina 
Ņujorka. Fotografijas aizmugurē rakstīts tēta rokrakstā 
„Tantei! Valdis. P. S. Uzņēmums izdarīts 1952. gada 1. 
decembrī.” Tai  dienā Valdim palika 25 gadi. Ņujorkā 
nupat bija noticis pirmais Amerikas latviešu jaunatnes 

Kollāža 2019. g. Kultūras dienām Ņujorkā: 
Valdis 1952. gadā; Homo Novus 1960. gadā 
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kongress, uz kuŗu arī viņš bija atbraucis no vidienes, no 
Čikāgas, lai piedalītos ALJAs dibināšanā. 

Divos man sarunāts satikt vecāko dēlu Jūliju, viņš 
dzīvo Bruklinas Sarkanā āķa rajonā. Satikšu pirmo reizi 
arī viņa draudzeni. Atrodu norunāto vietu: Teilora ielas 
baristu. Tā sestdienās ciet. Neveikli un aizdomīgi ar 
muguru pieslējusies pie ēkas  aukstās sienas nu gaidu 
abus nākam, nevis, kā biju iedomājusies, mākslinieciski 
sēžot pie galdiņa, strebjot latte, domīgi rakstot savā 
Japānas, pistācijas riekstu krāsas piezīmju burtnīcā.  Tā 
kā satieku Allisoni pirmo reizi, cenšos ieņemt  stabilu, 
bet stilīgu pozi. Stilīgumu ātri aizpūš brāzmainais vējš.  

Skandinavu namā filmas rādīšanas stāvā beisbola 
entuziasti ir aizklīduši. To vietā sanākuši no pazemjiem 
un vilcieniem dažādu vecumu, dažādu gaŗumu latvieši 
un viņu draugi,  jo filma ir latviešu valodā ar subtitriem 
angliski.  Zāle ar 160 sēdvietām izpārdota. Mūs sveic 
skandinavu mājas saimnieks, Ņujorkas latviešu organi-
zācijas padomes pārstāve, latviešu Operas ģildes pār-
stāve un tad, pārstāvot to, ka latviešu Kultūras dienas 
noteikti vajadzētu iesākt ar vērtīgu un informātīvu stāstī-
jumu, Linda. Pat pirms krāsu piesātinātā filma sākas, 
jūtamies smalki iekrāsoti, jo Lindas stāstījums vēstī par 
Rīgas aizritējušā gadsimta 30. gadu mākslinieku un 
rakstnieku bohēmu un spilgtākiem tēliem, no kuŗiem 
dažus būs iespējams atpazīt filmā. Tiekam tomēr brīdi-
nāti, ka filmas sižets manāmi atšķirsies no Anšlava  
romāna Homo Novus, arī daži tēli filmā pavizēs pavisam 
citādi. 

Pēc filmas dzird dažādus vērtējumus. Daudziem ļoti 
patīk, dažiem ne, gandrīz neviens nesaprot pašas beigas, 
kad ekrāns paplašinās un it kā no mugurpuses redzamais 
varbūt Kurcums, varbūt Upenājs iebrien jūrā. Priekštelpā 
Signe paspēj pastāstīt, kā veicas darbi ar viņas jauno 
animācijas filmu par laulībām. Juris staigā ar daudziem 
pazīstamo 1960. gadā Grāmatu Drauga izdoto Anšlava 
Homo Novus padusē, tā subtīli  izceļot Veronikas rozā, 
lillā, melnu ar baltu zīmēto romāna vāku. No Kristīnes 
uzzinu, ka Ausma Minesotā kritusi, lauzusi gūžu, bet nu 
labi atkopusies.  Grupiņa draugu aiziet turpināt pārrunāt 
krāšņo dzīvi un likteņus tuvajā Viljama krogā.   

Man par prieku Linda brauks ar mani pāri Hudsonas 
upei uz Augšas seglu upes pilsētiņu, kur abas pārgulēsim 
pie Roberta un Anitas. Draudzenes kompanija nomieri-
na, kad slēgto ielu dēļ iznāk stūrēt tieši cauri  ļaužu, 
autobusu, augstu un zemu papēžu pieblīvētajam Laika 
kvadrāta rajonam īsi pirms daudzo teātŗu izrāžu sākuma. 
Mūsu automašīnai priekšā  spiežas milzīgs bērnu prog-
rammas sarkanais tēls Elmo un citi spalvaini varianti, 
kas citur Amerikā atrodas tikai pasakās un uz ekrāniem.  
Bet te šovakar visi ir kustīgi un ņipri, un tos nedrīkst ne 
biedēt, ne sabraukt. 

Krasā pretstatā  pie Roberta un Anitas ir mierīgi kā 
Dieva ausī. Kamīns iekurts. Ienākot sveic virtuvē 
pieslieta liela formāta, pamatīgā ietvarā Maksimiliāna 
glezna brūnganos toņos, kur iegleznots mazliet no visa 
„latviešu tautas piedzīvojuma”: kādam mājoša tautumei-
ta, kaut kur pa viļņiem braucoša zvejnieka laiva, tvaiko-
nis, lauki, osta, Rīgas torņi un varbūt pat viens vai divi 
zirgi.  Dārza ziemas nakts tumsā un salā Roberts uzņē-
mīgi rosās ap iekurtu cepli.  Netrūkst runājamā, apska-
tāmā, un galu galā ēdam kūpošās karbonādes, kartupeļus 
un kāpostus īsi pirms pusnakts.  

Ņujorkas Kultūras dienas turpinās nākamajā dienā 
Jonkeru baznīcas lejas zālē. Zāle, kā solīts, jau iekārtota 
kafejnīcas stilā, ar apaļiem galdiem un svecēm.  Kad 
ierodos ar man atkal uzticēto ceļvedi Lindu, Anita un 
Ilze jau rosās pa virtuvi, Richards un Arta pie mikrofō-
niem izmēģina dziesmas. Uz galda pie aizmugures 
sienas pieslieti divi gaŗi galdi, uz kuŗiem izlikti pēdējos 
mēnešos Aizsaulē aizgājušo Ņudzersijas mākslinieku 
Ilmāra un Indriķa darbi.  Lindai iedod dažus āķus, uz 
kuŗiem var uzkārt gleznas pie līstītēm, pāris citus āķus 
aizņemamies no  blakus konferences zāles sienām.  

Linda veikli iekārto mākslas izstādi, kamēr man uztic 
ar lielajiem virtuves sērkociņiem aizdegt uz galdiem 
saliktās sveces. Priecājos. Jūtos kā mazs bērns, kam 
uztic uzlikt dakšas un salvetes uz galda, pirms ierodas 
viesi. Lai izvairītos no grūtākiem darbiem, savu sveču 
aizdegšanas darbiņu velku, cik ilgi iespējams. Trīs 
sveces uz katra galda. Diezgan daudz galdu.  

Baznīcā beidzas dievkalpojums, un no tā zālē sanāk 
ļaudis. Labsirdīgs kungs uziet augšā nonest gaŗas 
šķiltavas no baznīcas inventāra, ar ko aizdegt pārējās 
sveces. Ar viņa laipno, apzinīgo rīcību beidzas mana šim 
rītam uzticētā KD atbildība.  

Kollāža: Richards un Arta;  
Ilmāra un Indriķa darbu izstāde 
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Zāle patīkami pildās. Pie priekšējiem galdiem sasēžas 
klausītāji, kuŗus visbiežāk esmu redzējusi eleganti 
tērptus Latvijas Nacionālās Operas ģildes apkārtrakstu 
attēlos.  Sabraukuši rakstnieki, komponisti, mākslinieki, 
mūziķi, kultūras cienītāji.  Savā starpā tērzē Ņujorkas 
latviešu koŗa koristi, Trīszvaigžņu ordeņa kavalieŗi, 
Ērika Raistera fonda laureāti. Labi pārstāvēti Ņujorkas 
daudzie rajoni, arī Gaŗsala. Ir kupla apmeklētāju grupa 
no Trīs no Pārdaugavas iesauktās „Pārdaugavas”; 
ieradušies pat klausītāji no Pensilvānijas auglīgajiem 
laukiem.  

Anita pateicas KD atbalstītājiem, lektoriem, 
mūziķiem. Paziņo par Ņujorkas apkaimes latviešiem, 
kuŗi 2018. gada 18 novembrī saņēma ALAs atzinības 
rakstus. Operas ģildes pārstāves Aija un Ilze mudina 
pirkt  izlozes biļetes; vērtīgos laimestus izvilkšot pēc 
starpbrīža.  

Linda ar rūpīgi izlasītiem mākslas darbu attēliem uz 
ekrāna  spraigi un izsmeļoši stāsta par apmēram 25 
Ziemeļamerikas latviešu māksliniekiem, sākot ar grupu, 
(Augusts, Ludolfs, Sigismunds, Jānis Ferdinands, 
Fridrihs, Jānis) kas jau starpkaŗu laikā sāka karjēru 
brīvvalstī Latvijā, devās bēgļu gaitās un, iebraucot ASV, 
turpināja gleznot, liet un veidot jaunas skulptūras, mācīt, 
izstādīties. Seko otra grupa, (Voldemārs, Sigurds, 
Edvīns, Vitauts, Ģirts, Visvaldis, Daina, Raimonds, 
Vija) kas studijas sāka vai arī papildināja Ziemeļameri-
kas mākslas skolās vai pie privātiem skolotājiem un 
veidoja sekmīgas ar mākslu, dizainu vai architektūru 
saistītas karjēras. Lindas apskatīto mākslinieku trešā 
paaudze (Gints, Kārlis, Rita, Edgars, Laura, Krista un 
Krista) dzima, auga, skolojās un strādā Ziemeļamerikā, 
bet to darbos nereti manāmi ar latviešu likteņgaitām 
saistīti elementi, viņu mākslā tiek risināti vēsturiski un 
psīcholoģiski novērojumi, un šķiet, ka arī viņi nav 
zaudējuši saiti ar latviešiem un ar Ziemeļeiropas mākslas 
ritmu. Vai klausītāji klausās rūpīgi? Jā! Jo referāta vidū, 
kad vienā Lindas attēlā drukas velniņš rāda, ka 
Sigismunds miris, pirms viņš dzimis, pa visu zāli pārlie-
cinoši izsakās šī fakta apšauboņi.  

Linda pastāsta par vienu no ALMAs un „Jaunās 
Gaitas” stūŗakmeņiem Ilmāru, un Indriķa atraitne Jolanta 
iepazīstina ar Indriķa biografiju, izstādēm, akvareļa 
techniku, iemīļoto lauku ainavu un celtņu tematiku un 
apbalvojumiem.   

Ļaudis iedzeŗ kafiju. Nu var nopirkt arī vīnu, tuvāk 
apskatīt izstādi.   

Izvelk operas ģildes laimīgās lozes. Pirmais laimests 
– lidojums uz Latviju divām personām –  tiek Zīlei. Viņa 
lozes izvilkšanas  brīdī stāv zāles aizmugurē pie smalk-
maizīšu galda un  no pārsteiguma un prieka nevar vien 

beigt smaidīt. Zīles nemākslotās sajūsmas saviļņoti, plaši 
smaidām visi.  

Dace sirsnīgi iepazīstina ar mūziķiem.  Richards ar 
Artu sāk savu priekšnesumu. Viņi mudina ļaudis 
šodienas mūzicēšanu uztvert kā sanākšanu džeza klubā – 
lai visi turpina sarunāties, var arī uzdejot.  

Artas skaidrā un vijīgā balss piepilda telpas tuvos un  
tālos stūŗus; Richarda ģitaras spēle ir vienlaikus 
spontāna un techniski noslīpēta. Koptoņi  parotājas un  
pakavējas aiz gleznām, ienirst sarkanā un baltā vīna 
glāzēs.  Var just mūziķu ērto mijiedarbību vienam  ar 
otru, kā arī ar klausītājiem.  

No sākuma neviens zālē neseko  norādījumiem čalot, 
un klausītāji sēž rāmi un klusi kā ērti krēslos ieripojuši 
laukakmeņi. Tad svaigie toņi uzmundrina iesilt divām 
sarunām zāles aizmugurē. No sākuma atsevišķās 
sarunas, šķiet, traucē pārējos klausītājus, un tie varen 
latviski raida varen īgnus skatus uz turieni.  Īgnos 
skatienus  gan neuztveŗ runātāji un  tērzē arvien skaļāk. 
Bet lēnām, lēnām gandrīz vai visi klausītāji iejūtas 
mūziķu radītajā klubiņa aurā, aplaudē un izsauc 
dziesmas, ko vēlas dzirdēt. Vibrējot līdzi mūziķu 
dziesmām, viņi sāk sarunāties ar galda un blakus galdu 
biedriem.  

Aizeju uzlūgt kādu dejot. Izmeklēju man pazīstamu 
vīrieti, kas jau stāv. Viņš nav un nav pierunājams. Draud 
krist un vēl ļoti smagi. Nekad neesmu redzējusi šo vīrieti 
krītam un nesaprotu, kamdēļ viņš ir tik pārliecināts, ka 
tieši ar mani šodien dejojot būs obligāti plunkš gar zemi 
kā smags bluķis.  

Tad pieeju pie Jāņa. Viņš ar mieru. Dejojot pārrunā-
jam Dāvida pagājušā gada koncertturneju, ko abi bijām 
katrs citā pilsētā piedzīvojuši. Pieminam arī  Dāvida 
grāmatu „Kā strādā mūzika”.  Grāmatā aprakstīts, kā 
senāk daudzos „koncertos” ļaudis vienmēr sarunājās. 
Tikai pēdējos gados, kad samaksājuši ievērojamas 
summas, klausītaji sasēžas plašos koncertnamos, kuŗos 
nu tiem obligāti ir ne vien jāklausās, bet arī jāklusē. 

Drīz pēc koncerta beigām abi ar Richardu izsteidza-
mies pa sānu durvīm, kas ved uz šauro auto novietošanas 
laukumu.  

Jau agrāk brīdināta, savu uzticīgo elementu tur 
nenovietoju, jo par šo laukumu bieži teikts: „Kas pirmais 
iekšā, būs pēdējais ārā.” Tā arī Jonkeru mācītājs vēsta: 
„Tie pirmie būs tie pēdējie.”  Ar vēl vēlās pēcpusdienas 
gaismu jāsāk ceļš mājup uz Bostonu.  

„Mani tik ļoti iepriecina tavs šodien uzvilktais 
saulaini dzeltenais bruņurupuča kakls!” aizmirsu pateikt 
Voldemāram.   

Sarma Muižniece Liepiņa 
2019. gada februārī 
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ZIEMEĻKALIFORNIJAS  
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA 

Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net 

Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 

Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926 
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā – 
Mārtiņš Andersons: 415-359-1886;  917-821-0440 

Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas 
laukakmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus.  

Latvijas laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza 
draugu alejā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri 
pie Daugavas. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 
bruģakmeņu.  

Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu 
dzimtām un draugiem, radiem, paziņām jubilejā vai 
citos nozīmīgos gadījumos.  

Bruģakmeni var reģistrēt ar savu, tuvinieka vai 
drauga vārdu, ziedojot €15.  

Bruģakmeni iespējams pasūtināt www.draugiem.lv, 
vietnē www.liktendarzs.lv un ziedojot „Kokneses 
fonda” norēķinu kontā.  

Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās 
ēkas un Lielā ziedu kalna celtniecība. Nozīmīgs 
jaunums būs digitālā ekspozīcija „Liktens gāte”, kas 
stāstīs par Latvijas cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.  

Kokneses fonds 

Aicinājums atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī esam izveidojuši darba un informācijas 

portālu YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties 
Latvijā.  

Portālam pievienojušies jau 40  darba devēji Latvijā, 
kuŗi meklē cilvēkus ar pasaules pieredzi, prot viņus 
novērtēt un atalgot. Katru dienu portālam pievienojas 
kāds jauns darba devējs. Your Move.lv  apkopo infor-
māciju par pārcelšanos uz Latviju – par valsts un paš-
valdību pakalpojumiem un ikdienas dzīvi Latvijā. 

Es pats Latvijā atgriezos 2016. gadā pēc studijām 
ASV un darba Rietumafrikā, Tuvajos Austrumos un 
Dienvidaustrumāzijā. Arī pārējie Your Move darbinieki 
atgriezušies Latvijā pēc darba vai mācībām ārzemēs. 
Your Move ir neatkarīgs uzņēmums, ko financējam ar 
pašu līdzekļiem. Vadu arī biedrību „Ar pasaules 
pieredzi Latvijā”, un pēdējā gada laikā esam novērojuši, 
ka Latvijā katru mēnesi atgriežas simtiem cilvēku. Esam 
pārliecināti, ka varam palīdzēt atrast ceļu uz Latviju 
citiem, kuŗi to vēlētos, jo te ir daudz iespēju un algas 
nemitīgi pieaug.  

Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums 
Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV 

YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis 
e-pasts: janis@yourmove.lv   
 tālrunis: (+371 25 939 939) 

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrijas 
Remigrācijas koordinātori 

Kurzemē: Kristīne Smilga,  
e-pasts: kurzeme@paps.lv, tālr. 20478252; 
Zemgalē: Edgars Jānis Paulovičs,  
e-pasts: zemgale@paps.lv, tālr. 63028085; 
Rīgā: Ramona Liepiņa-Krauja,  
e-pasts: riga@paps.lv; tālr. 26614179; 
Vidzemē: Ija Groza,  
e-pasts: vidzeme@paps.lv, tālr. 29287585; 
 Latgalē: Astrīda Leščinska,  
e-pasts: latgale@paps.lv, tālr. 65423801 
www.varam.gov.lv  
www.vietagimenei.lv/remigracija  
Vairāk informācijas: http://www.paps.lv, kur 

atrodama arī remigrācijas koordinātoru 
kontaktinformācija: https://www.paps.lv/sazinai/  

Remigrācijas koordinātori aicina aizpildīt nelielu 
anketu un ziņot par  jautājumiem, 
kādi rodas, domājot par pārcelšanos 
uz dzīvi Latvijā:  

https://www.paps.lv/anketa/ 
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Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
 Valsts Medicare apdrošinājuma A un B 

daļas kopā veido pamata veselības apdrošinājumu, 
ja esat vecumgrupā 65+.  
Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā, tad 
Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem. 
ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt 
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi.  
Mēs maksājam VISUS Medicare veselības aprūpes 
pakalpojumus.  
Piedāvājam septiņus plānus, no kuŗiem var izvēlēties 

atbilstošu savām vajadzībām un budžetam:  
www.LRFA.org/medicare  

ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai 
var pievienoties jebkuŗā laikā.  
Mēnešmaksas ir vienādas visās pavalstīs, un tās nav 
atkarīgas no vecuma vai dzīvesvietas.  
Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku.  
Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un palīdzēsim!  

Tālr.: 215-635-4137    
www.LRFA.org             

Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 

 

Kasiere Antra Priede Bergere   
1335 Santa Barbara St.,  
San Diego, CA 92107; tālr.: 619-225-0817 

Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus 
izrakstīt: Antra Priede Berger  
Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847 
Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze 
Sandiego latviešu skola; skolas pārzine Sandra 
Gotlaufa-Orozco  e-pasts: gotlaufa@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian 
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Atvadu vārdi Nonitai Priedītei  
Saņemta sēru vēsts – slim-

nīcā Toronto, Kanadā, 4. feb-
ruārī pēc ilgas cīņas ar infekci-
jām un vājumu mirusi Dien-
vidkalifornijas latviešu bied-
rības biedre Nonita Priedīte. 
Pirms pārvākšanās uz dzīvi 
Palmspringos (Palm Springs) 
un pēc tam uz Toronto viņa  
bija ļoti aktīva Dienvidkalifor-
nijas latviešu sabiedrībā. No 
1971. līdz 1972. gadam Nonita 
Priedīte bija Dienvidkalifornijas latviešu biedrības  
priekšniece, vēlāk rosīga valdes locekle, nekad neattei-
cās palīdzēt. Nonitai Priedītei bija plašs redzesloks, 
daudzpusīgas intereses, viņa mīlēja mākslu un literātūru, 
un ar viņu vienmēr izvērtās interesantas sarunas. Neaiz-
mirstams ir Nonitas asprātīgais humors.  

Pateicamies, ka varējām būt daļa no viņas dzīves.  
Vēlam Nonitai vieglas smiltis.  

DK LB valde 

Pēteris Simsons dzimis 1927. gada 16. janvārī 
Vijciemā, Latvijā. Kārļa un Emmas Simsonu ģimenē 
viņš bija trešais bērns. Ģimenei piederēja lauku saimnie-
cība. Pēteris jau no agras bērnības rūdījās lauku darbos. 
Viņam bija jāmācās vadīt saimniecība, jo būtu tās manti-
nieks. Beidzis pamatskolu, Pēteris Simsons vienu gadu 
gatavojās, lai iestātos  Smiltenes lauksaimniecības skolā, 
bet sākās kaŗš, un skaistie nākotnes plāni izjuka. Pēteri 
Simsonu 17 gadu vecumā tāpat kā daudzus citus jaunie-
šus iesauca dienēt pretgaisa aizsardzības vienībā. Rīgā 
1944. gada 19. septembrī sarkanarmijas uzlidojumā 
kazarmām Māras dīķa krastā daudzi zēni tika ievainoti 
un 41 gāja bojā. Pārējiem gaisa spēku izpalīgiem no 
Rīgas kājām bija jādodas uz Liepāju, no turienes viņus 
1944. gada 10. oktōbrī  kuģī aizveda uz Dancigu. Pēc 
lielā krievu armijas  uzbrukuma pie Čechoslovakijas 
robežas sākās jukas. Pēteris Simsons nokļuva amerikāņu 
gūstā, bet par laimi drīz tika atbrīvots un kopā ar draugu 
Žani Luteru  devās uz Ulmu, kur bija bēgļu nometne. 
Vēlāk Pēteris Simsons dzīvoja Kleinkecas (Kleinkötz) 
nometnē. Sākumā viņš strādāja par pastnieku. Nirnbergā 
tika izveidota latviešu sardžu rota kapteiņa Eduarda 
Baloža vadībā. Pēteris Simsons tur iemācījās vadīt auto 
un dabūja šofeŗa darbu. Eduarda Baloža rota apsargāja 
Nirnbergas Tiesu pili.  

Atmiņas par Pēteŗa Simsona dzīvi 
1927. 16. 01. –  2019. 29.01. 

 1949. gada jūnijā radās iespēja izceļot uz ASV, kur 
Pēteris Simsons uzsāka jaunu dzīvi, strādājot Kalifornijā 
par apelsīnu plūcēju. Pa vakariem viņš gāja skolā, 
izmācījās par elektriķi un šo darbu darīja visu mūžu.  

Pēteris Simsons 1950. gadā apprecējās ar igaunieti 
Lindu Abrāmu. Fullertonā tika nopirkta māja, tajā 
Pēteris Simsons dzīvoja līdz mūža galam. Linda  
Ābrama 1986. gada februārī gāja bojā autokatastrofā. 
Vienam palikt bija grūti. Pēteris Simsons 1988. gadā 
salaulājās ar nometnes laika paziņu Valtrautu Balodi. 
Kopā nodzīvoti skaisti 30 gadi.  

Pārējā Simsonu ģimene tika izsūtīta uz Sibiriju. Māte 
grūto dzīves apstākļu dēļ tur gāja bojā. Tēvs un māsas 
atgriezās Latvijā, bet ne savā mājā. Sākumā viņi dzīvoja 
Bulduros, vēlāk Skrīveros. Māsas Pēteris Simsons pirmo 
reizi atkal satika 1992. gadā. Pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas viņš bieži brauca uz Latviju un daudz palīdzē-
ja radiem. 

Spēka gados Pēteris Simsons aktīvi darbojās Losan-
dželosas latviešu sabiedrībā, bija DK Daugavas Vanagu 
apvienības biedrs un latviešu ev. lut. draudzes loceklis. 
Viņš piedalījās Losandželosas latviešu mana celtniecības 
darbos un ziedoja līdzekļus nama uzturēšanai. 
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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. Lūgums piezvanīt 
pirms sarīkojumiem un laikus 
pasūtināt; par cenu sazināties, 
zvanot Pegijai Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993;  e-pasts: pegijat@gmail.com   

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PAKALPOJUMI 
• Pirkšana, pārdošana, izīrēšana, apsaimniekošana  
• Income property īpašumi   
• Pārbūves konsultācijas un virtuvju projektēšana 
• Mājas bezmaksas sagatavošana pārdošanai  
 (staging) $2000 vērtībā 
• Executor of Trust/Estate un citi pakalpojumi 
12 gadu pieredze vairāk nekā 100 darījumos  

  Mārtiņš Leikarts, MBA 
  Re/Max Estate Properties 
   310-717-7577  
   mleikarts@gmail.com 
    BRE licence: 01706309 

www.therealbread.com  

JOCIŅI 
 „Lūdzu, vai vari izvest suni ārā?  Nespēju ēst, redzot, 

ka viņš uz mani nemitīgi blenž!” vīrs sūdzas sievai.  
„Viņš to dara tāpēc, ka esi paņēmis viņa šķīvi!” 

*** 
„Kas ir ātrāks – lauva vai krokodīls?” meitene jautā 

vectēvam. Viņš brīdi padomā un atbild: „Ūdenī kroko-
dīls, mežā lauva!” 

*** 
Mārīte jau krietnu brīdi gudro, ko rakstīt sacerējumā.   
„Par ko tev jāraksta?” jautā māte.  
„Par mums un mūsu priekštečiem.” 
„Vai varu tev palīdzēt?” 
„Jā, pasaki, kā esam cēlušies.” 
„Tevi atnesa stārķis, tāpat mani un arī tavu 

vecmāmiņu.” 
Mārīte burtnīcā raksta: „Mūsu ģimenē jau kopš trim 

paaudzēm neviens nav dzimis.” 
*** 

Jauns ārsts sēž savā  nesen iekārtotajā birojā. Ienāk 
pirmais pacients, viņš paņem tālruņa klausuli un 
steidzīgi runā: „Diemžēl nevaru jūs tik drīz pieņemt, jo 
mans kalendārs jau nedēļu uz priekšu ir pilns!” Tad viņš 
pievēršas ienākušajam vīrietim un jautā: „Par ko 
sūdzaties?”  Vīrietis smīnēdams atbild: „Ne par ko, es 
tikai atnācu, lai pieslēgtu tālruņa aparātu.” 

*** 
Pie atrasto mantu biroja izveidojusies gaŗa rinda. „Ir 

jau vienpadsmit, un birojs vēl aizvien slēgts,” sūdzas 
kāda sieviete vīrietim, kas stāv aiz viņas. „Tā būs vēl 
labu laiku,” vīrietis atbild, „jo atbildīgais ierēdnis ir 
pazaudējis biroja atslēgu un stāv pašās beigās!” 

 *** 
Kārli naktī pamodina troksnis priekšnamā. Viņš izlec 

no gultas, lai paskatītos,  un ierauga zagli. „Cst!” viņš 
tam uzsauc. „Apsolu tevi nenodot, ja tur paņemsi līdzi 
arī manas skolas mantas!” 

*** 
„Kāpēc neesi izpildījis mājasdarbus?” skolotājs jautā 

Dagmārai. „Jūs vakar tik slikti izskatījāties, ka domāju – 
šodien būsit slims!” 

*** 
Bioloģijas skolotāja saka: „Pēter, nosauc man piecus 

dzīvnieku, kādi dzīvo Ziemeļpolā,”  
Pēteris brīdi domā un atbild: „Divi polārlāči un trīs 

roņi!” 
*** 

„Ilzīt, cik reižu man tev jāsaka, lai tu netuvojies 
konfekšu kastei!” saka māte. 

Vari to vairs neteikt, jo kaste tagad ir tukša!” 
*** 
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Dace un Valdis Pavlovski iegādājās jaunu atpūtas 
krēslu un nolika zem lampas, lai Valdim būtu ērti 
sēdēt un lasīt. Krēslā nekavējoties uz ilgu gulēšanu 
ērti iekārtojās  – kas? Mājas saimnieks Miks! 

Mūsu mīluļi, draugi, sargi, sarunu biedri, ģimenes locekļi 

Minka vārdā Lācītis ir Miķeļa Ciļņa acuraugs 

 Jauni apbalvojumi Fredim 

National Association of Canine Scent Work sacen-
sībās, kas 9. un 10. februārī notika Paso Robles Horse 

Park (3801 Hughes Parkway, Paso Robles, CA), 
iegūts jauns tituls – NW2  un 1st place overall 

     Aijas Matsones mīlulis 
Mails (Miles) dzimis   
2017. gada Ziemsvētkos. 
Gada laikā viņš krietni 
paaudzies, viņa svars  ir 
vairāk par 70 mārciņām. 
Viņam patīk ierāpties 
klēpī, jo pats laikam 
domā, ka ir tikpat mazs kā 
bija, kad piedzima. 
Enerģijas viņam netrūkst. 
Viņš alkst glāstu, un 
viņam patīk, ka pievērš 
uzmanību.   

Erika, Dziesmas un 
Annijas Teteru ģimenes 
locekle Trīne ir visīstā-
kā rota gan svētkos, gan 
ikdienā – gudra, apķērī-
ga, uzmanīga, piesardzī-
ga, veikla, reizēm gan arī 
nerātna un nereti iedo-
mājas, ka ir tīģeris! 
Trīnei ļoti patīk mūzika, 
īpaši klasiskā, bet visuz-
manīgāk viņa klausās, 
kad dzied Annija!  

Lasītājas vēstule 
„Priecājos par Viktorijas Marguletas sunīti… Suņu 

deguns ir brīnišķīgs orgāns. Zinātniekiem, kuŗi pētī 
dzīvniekus dabā, piemēram, kalnu lauvas, suns ar savu 
aso ožu ir labi izglītots biedrs un pavadonis. Abi ceļo pa 
apkaimi, suns atrod lauvas atstāto čupiņu... tā tiek ielikta 
sterilā maisiņā un vēlāk laboratorijā no DNA varēs 
izdibināt, kuŗa lauva čupiņu atstāja, kā arī, kādu maltīti 
lauva ēdusi. Sunītis kā balvu saņem no mugursomas 
izvilktu bumbiņu un ar to rotaļājas, kamēr zinātnieks 
pabeidz savas piezīmes un maisiņu ieliek mugursomā. 
Tad sunītis atdod bumbiņi, un abi ceļo tālāk.”    

Lisa Edmondsone  
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Draudzes amatpersonas 

Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  

www.latvianchurchsocal.org             Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi  

 

Draudzes Lapa 2019. gada aprīlis  
 Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija  

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu...” (Jņ 3:16)                  

Draudzes dzīves kalendārs 

Diakone Guna Reina 13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
(714) 829-6449 
e-pasts:  GunaReins@gmail.com 

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

Kasiere Dace Taube 3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034 
(310) 709-4738 

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 
  

14. aprīlī plkst. 11:00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums (diakone Guna Reina) 

21. aprīlī plkst.  9:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 
(draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums); pēc 
dievkalpojuma dāmu komitejas rīkotās Lieldienu 
brokastis baznīcas lejas zālē 

12. maijā plkst. 11:00 Ģimenes dienas dievkalpojums (diakone Guna Reina) 

19. maijā plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (diakone Guna Reina) 
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CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM 
 

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

 

                       Biedru nauda ģimenei  par 20___. gadu – $50.00 
Biedrības  biedriem Informācijas Biļetenu piesūta par brīvu! 
 
 

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: un nosūtīt: LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CA  
       1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039 

 

Latviešu nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive; nams               

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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