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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
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 plkst. 11. 00  Ģimenes dienai veltīts svētbrīdis baznīcā, dziedās un dzejoļus lasīs 

Losandželosas latviešu skolas audzēkņi  
No 9. līdz 12. maijam Eiropas filmu festivāls Starring Europe; 

filmas izrādīs Egyptian Theatre Holivudā un Aero Theatre Santamonikā 
19. maijā plkst. 1.00 Losandželosas latviešu namā tikšanās ar  
daudzseriju filmas „Sarkanais mežs” režisoru Normundi Puci 

19. maijā plkst. 7.30 ērģeļnieces Ivetas Apkalnes koncerts Valta Disneja koncertzālē 
25. maijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

16. jūnijā 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju izvesto baltiešu piemiņas sarīkojums 

Dr. Andŗa Ritmaņa piemiņai veltītā novusa turnīra dalībnieki un atbalstītāji   
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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, 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  

Rīgas lidostā pamanīts paziņojums  
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DK Latviešu biedrības valdes sēdē š. g. 10. martā 
piedalījās Ivars Mičulis, Jānis Daugavietis, Aija Zeltiņa-
Kalniņa, Sanita Šūmane, Tamāra Kalniņa, Nora Mičule, 
Valdis Ķeris, Dziesma Tetere, Diāna Zaķe, stundu vēlāk 
pievienojās Inguna Galviņa, Guna Reina un Dāvis 
Reins.  

Sēde sākās plkst. 1.30, to  vadīja biedrības priekš-
nieks Ivars Mičulis, protokolēja Sanita Šūmane, pēc 
plkst. 2.20 Aija Zeltiņa-Kalniņa.  

Saņemti trīs lūgumi piešķirt stipendiju dalībai 2x2 no-
metnē, kas notiks  no 24. jūnija  līdz 2. jūlijam Toronto, 
Kanadā. Valdes locekļi  pēc pārrunām nolēma, ka sti-
pendiju pieprasītājiem un viņu vecākiem  jābūt DK LB 
biedram un pieprasītājiem atbilde par stipendijas piešķir-
šanu un tās apjomu paziņos pēc 2019. gada pilnsapulces, 
kad pieņems biedrības 2019. gada budžetu. Ivars Mičulis 
uzņēmās stipendiju kandidātiem paziņot par šo lēmumu.  

DK LB ir prāva bibliotēka, kuŗā sakrājies ļoti daudz 
grāmatu. Svētdienās un sarīkojuma dienās tagad darbo-
jas  „Grāmatu galds”, taču pēc 4. maija nepaņemtās 
grāmatas, iespējams, būs jālikvidē. Sanita Šūmane apso-
līja uzzināt ko vairāk par grāmatu veikalu un labdarības 
organizāciju „Otrā elpa” Latvijā, kur pieņem lietotas 
grāmatas labā stāvoklī, pārdod un naudu izlieto labda-
rīgiem mērķiem. 

Eiropas parlamenta vēlēšanās balsošanas iecirknis 
Losandželosas latviešu namā nebūs, visi, kuŗi vēlas 
piedalīties EP vēlēšanās var balsot pa pastu, iepriekš 
pieteicoties. Latvijas vēstniecībā.  

Dziesma Tetere paskaidroja par nepieciešmību  
mainīt DK LB statūtus, lai tie būtu aktuāli un atbilstu  
mūsdienu vajadzībām. Viņa aicināja iesniegt ieteicamās 
LB statūtu izmaiņas/labojumus līdz š. g. 4. maijam, lai 
kopsapulcē varētu ieteiktās maiņas pārrunāt un pieņemt.  

Daži ieteikumi:  
Gada biedru naudai jābūt samaksātai laikposmā no 1. 

janvāŗa līdz 1. maijam. 
Biedru naudu var samaksāt tieši pirms pilnsapulces 

un piedalīties balsošanā pilnsapulcē 
Vēlams iespiest LB biedru kartes un padomāt par 

kartes noformēšanu ar kādu pievilcīgu latvisku simbolu. 
Lūgums ikvienu padomāt par to un 4. maija pilnsapulcē 
ieteikt un pēc tam izlemt, kādu simbolu izvēlēties.  

 Dziesma Tetere ieteica līdz š. g. 1. septembrim  DK 
LB iegūt reģistrētas organizācijas statusu un lūdza 
piešķirt $250  dokumentu sagatavošanai un  iesniegšanai 
valdībai. Pēc pārrunām valdes locekļi nolēma lūgt palīgā 
advokātu Arni Tolku. Valdes locekļi vienbalsīgi balsoja 
par $250 piešķiršanu.  

Dziesma Tetere ieteica DK LB  biedru pilnsapulci no 
plānotā 24. marta pārcelt uz š. g. 4. maiju plkst. 1.00.   

Ivars Mičulis ziņoja,  ka līdz 2019. gada 10. martam 
biedru naudu par 2019. gadu samaksājuši 60 DK LB 
biedri. Diāna Zaķe ieteica padomāt par biedru nudas 
maksāšanas iespējām elektroniski ar PayPal starpniecī-
bu, norādot, ka elektronisks maksāšanas veids veicinātu 
biedru naudas nokārtošanu laikus. Valdes sēdes locekļi 
nolēma painteresēties par iespējām maksāt elektroniski.  

Jānis Daugavietis uzņēmās padomāt par izklaidi un 
dekorācijām Jāņos. Ivars Mičulis un Dāvis Reins 
sagatavos afišu un izplatīs informāciju par Jāņu 
sarīkojumu.  

Guna Reina apņēmās sazināties ar DK latviešu ev. 
lut. draudzes priekšnieci Tamāru Rūsi par kopīgu 
piemiņas sarīkojumu 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju 
aizvestajiem 2. vai 16. jūnijā.   

Aija Zeltiņa-Kalniņa ierosināja padomāt par atceres 
sarīkojumu „Baltijas ceļam – 30”. š. g. rudenī.   

Valdes locekļi sprieda par nepieciešamību  aicināt 
vairāk biedrības biedru kļūt par Amerikas latviešu 
apvienības biedriem, lai uz ALAs kongresu Denverā 
varētu sūtīt vēl kādu delegātu.  

Valdes sēde beidzās pulksten 3.15. 
 

Aicinājums pieteikties amatiem 
DK LB valdē  

Elektroniski izziņots, ka Dienvidkalifornijas  latviešu 
biedrības gadskartējā pilnsapulce notiks svētdien,          
4. maijā plkst. 1.00.  Ikviens laipni aicināts piedalīties.  

Latviešu sabiedrībā 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 pieteikties kandidēt 
biedrības valdē amatiem: valdes priekšsēdis/e;  vice-
priekšsēdis/e; biedrzinis/e; kasieris/e; sekretārs/e; 
revīzijas komisijas loceklis/e; mantzinis/e; vajadzīgi 
pārstāvji sadarbībai ar Amerikas latviešu apvienību; 
sadarbībai ar TILTS; sadarbībai ar Amerikas latviešu 
jaunatnes apvienību; sadarbībai ar Amerikas baltiešu 
brīvības līgu; sadarbībai ar rietumkrasta latviešu organi-
zācijām; sporta aktīvitāšu koordinātors/e;  projektu koor-
dinātors/e sadarbībai ar Latviju; atbildīgais/ā par infor-
māciju un reklāmām; atbildīgais/ā par sociāliem tīkliem; 
biedrības pārstāvis/e nama valdē.  

Neviens netiks atraidīts, ikviens ir vajadzīgs.  
DK LB priekšnieks Ivars Mičulis 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes paziņojumi 
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Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedru gadskārtējā 

pilnsapulce 
Sestdien, 4. maijā plkst. 1.00 

 

Darba kārta 
 

1. Sapulces vadības vēlēšanas; 
2. Iepriekšējās pilnsapulces protokola 

nolasīšana un pieņemšana; 
3. DK LB priekšnieka ziņojums par     

2018. gadu; 
4. Kasieŗa pārskats par 2018. gadu; 
5. Revīzijas komisijas ziņojums; 
6.  DK LB 2019. gada budžeta pieņemšana; 
7. Valdes locekļu un revīzijas komisijas 

vēlēšanas; 
8. DK LB statūtu apstiprināšana; 
9. Dažādi jautājumi un ierosinājumi. 
 
Visi aicināti ierasties. Balstiesīgs ir katrs 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrs, kas samaksājis 
biedru maksu par 2019. gadu.  

Biedrības biedru maksu varēs samaksāt arī          
4. maijā pirms sapulces.  

Pirms pilnsapulces DK LB  valde lūdz visus plkst. 
11.00 apmeklēt Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas svinības  – „Baltā galdauta svētkus”. 
Piedalīsies  „Pērkonītis”, latviešu skolas skolēni un 
citi jaunie mākslinieki. Gaidām visus!  Svinēsim 
svētkus kopā! 

Ziedojumi DK LB ar biedru 
gada maksām 

Gunārs un Rota Boršteini – $50;  Alnis Briedis – 
$50; Juris un Tīna Buņķi – $150; Juris un Daira 
Ciļņi – $20; Lisa Edmondsone – $35; Juris un Sarma 
Ķivuļi – $50;  Rainis Krīgens – $25; Maruta Lange  –
$50; Daina Ložeņicina – $64; Gunta Normane – $15; 
Guntis un Maija Osīši – $10; Tālivaldis Paegle – $30; 
Antra Priede-Bergera – $15; Velta Purmale – $50; 
Juris un Kate Riekstiņi – $15; Jānis Ripa – $100; 
Māra Rozentāle – $15; Jānis Rozentāls – $65; Sergejs 
Stasenko – $15; Inese Sviķkalne – $60; Jānis Taube  
– $30; Kristīne Upesleja – $25; Modris Veismanis –
$45; Anna Veisa – $15; Maija Volfa – $15. 

DK LB valde sirsnīgi pateicas par ziedojumiem 

Filmu režisors Normunds Pucis maijā vairākas dienas 
pavadīs Losandželosā, ar mērķi izraudzīties filmēšanas 
vietas jaunai dokumentārfilmai.  

DK latvieši biedrības valde uzaicināja režisoru   
19. maijā pulksten 1.00 latviešu namā pastāstīt par 
savu jauno filmu un parādīt fragmentus.  

Pirms diviem gadiem latviešu namā izrādīja viņa 
dokumentārfilmu „Segvārds Vientulis” par Latvijas 
nacionālo partizānu organizācijas LTS(p)A izveidi 
Latgalē un tās vadītāja katoļu priestera Antona 
Juhņeviča likteni.   

Latvijas televīzijā 2. martā pirmizrāde bija daudzseri-
ju filmai „Sarkanais mežs”, kuŗai Normunds Pucis ir 
idejas autors, režisors un mākslinieks. Filmā stāstīts par 
notikumiem 1949. gadā, kad angļu izlūkdienests MI6 
centās iegūt informāciju par situāciju Padomju Savienī-
bas okupētajā Baltijā.  

Galveno – bijušā leģionāra Vitolda Reķa – lomu tēlo 
jaunais aktieris Jēkabs Reinis, viņa līgavas Veltas  – 
Agnese Cīrule, citās galvenās lomās ir  Dainis Grūbe un 
Jānis Vimba. Latvijas vēstnieku Lielbritānijā tēlo Uldis 
Dumpis, viņa dzīvesbiedri Aurēlija Anužīte. Citās lomās 
ir Jurijs Djakonovs, Elīna Vaska, Uldis Anže, Hermans 
Skučs, Pāvels Griškovs, Juris Žagars, Juris Kalniņš, 
Maija Doveika, Kaspars Gods, Imants Strads un citi. 

Scēnārija autori – Ivo Briedis, Matīss Gricmanis, 
Armands Zvirbulis, režisors inscenētājs – Armands 
Zvirbulis, galvenais operātors – Uldis Jancis, vēstures 
konsultanti – Zigmārs Turčinskis un Inese Dreimane, 
mūzikas autors – Zigmārs Liepiņš, tērpu māksliniece – 
Evija Džonsone, izpildproducente – Kristīne Āboliņa, 
producente – Arta Ģiga. 

 

Režisors Normunds Pucis stāstīs 
par filmu „Sarkanais mežs” 
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Dienvidkalifornijas latviešu biedrība (DK LB) darbojas jau vairāk nekā 60 gadu, atbalstot centienus, kuŗi stiprina, 
veicina, izglīto un atgādina par mūsu piederību Latvijas valstij. DK LB atbalsta Losandželosas latviešu skolas darbu un 
jaunās paaudzes izglītību, piešķiŗot stipendijas. Biedrība veido un atbalsta vietējo latviešu kultūras darbu un stiprina 
kultūras un mākslas tiltus starp Latviju, Kaliforniju un citām latviešu kopienām pasaulē. Biedrība rīko svētkus un 
atceres dienu svinēšanu. Kopīga svētku svinēšana vieno visas paaudzes un apvieno dažādas interešu grupas, tādējādi 
stiprinot latviešu sabiedrību. 
DK LB atbalsta Latvijas valstij svarīgus procesus, iekārtojot pārvietojamo pasu darbstaciju, vēlēšanu un referendu 
iecirkņus un aicinot balsot.  Lai šo darbību turpinātu un lai būtu iespēja atbalstīt nākotnes mērķus, lūdzam ikvienu 
iestāties DK latviešu biedrībā! 
 
Lai saņemtu gada biedra karti, jāsamaksā biedru nauda par 2018.  un 2019. gadu.  
Biedra kartes tiks izdalītas nama priekštelpā pirms biedrības pilnsapulces 4. maijā; tiem,  kuŗi nebūs ieradušies, kartes 
tiks izsūtītas pēc pilnsapulces pa pastu. Visi biedrības biedri saņem DK LB latviešu informācijas biļetenu bez maksas 
un saņems 10% atlaidi uz sarīkojumiem, kuŗu  ieejas maksa pārsniedz  20 dolaru. 
 
Lai kļūtu par 2019. gada DK LB biedru, lūdzu aizpildīt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pieteikšanās veidlapu: 
 
uzvārds:  _________________________________________________________ 
vārds (-i):  _________________________________________________________ 
adrese:   _________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
tālrunis (-ņi):   _________________________________________________________ 
e-pasta adrese:  _________________________________________________________ 
 

 
 

KOPSUMMA:   ____________ 
 

Vairāk iespējams uzzināt FACEBOOK: Latvian Community Center Los Angeles (te ir dati un informācija par skolas, DK latviešu 
biedrības, nama un citām aktīvitātēm).  
DK Latviešu Informācijas Biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
 

Čekus izrakstīt: 
LATVIAN ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA 

    summa 

Biedra maksa vienai personai par 2019. gadu 
  

$35.00   

Biedru nauda ğimenei (ieskaitot bērnus līdz 18 g. v.) par 2019. gadu 
  

$50.00   

Esmu students/e (studēju augstskolā) $10.00   

Papildus ziedojums Dienvidkalifornijas latviešu biedrības darbam 
(Lūgums ierakstīt, ja vēlaties, lai ziedojums ir kādam noteiktam mērķim vai projektam): 

  
______________________________________________________________________________ 
  
Vēlos, lai papildziedojuma summu publicē DK LB biļetenā        JĀ           NĒ 
  

$   

1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
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PBLA valde un PBLA Kultūras fonda padome 
nodibinājusi ASV latviešu dzejnieka un 
sabiedriskā darbinieka Andŗa Ritmaņa radošās 
nākotnes piemiņas fondu, lai atbalstītu mūzikas 
un dzejas jaunradi, kā arī individus, kuŗu 
pašaizliedzīgie darbi ietekmē un veicina latviešu 
mūzikas un dzejas jaunradi.  

Andrim Ritmanim mūzikas jaunrade bija ļoti 
svarīga. Viņa meitas Brigitas Ritmanes 
Džeimsones komponētā dziesma „Manai tautai” 
ar Andŗa  Ritmaņa vārdiem kļuva par Latvijas 
tautas likteņdziesmu, tā pauda cerību Latvijas 
atmodas laikā, un  tai ir liela nozīme Latvijas 
likteņdziesmu vēsturē. 

„ Ar Andŗa Ritmaņa vārdiem komponētas 
daudzas dziesmas, liels vairums no tām bija  
kliedziens pēc brīvības Latvijas tumšākajos 
brīžos, dodot tautai cerību, ka būs labāki laiki un 
reiz tiks atgūta neatkarība,” teica meita Lolita 
Ritmane.  

Latvijas patriota Andŗa Ritmaņa mīlestība 
pret savu tautu bija dziļa un spēcīga. Tā spilgti 
atklājās viņa četrās grāmatās, kā arī četrās 
dziesmuspēlēs.  

„Andris Ritmanis vienmēr atbalstīja  
komponistus, mūziķus, dziedātājus, dzejniekus, 
skolotājus, kuŗi māca bērniem latviešu 
dziesmas,” uzsvēra PBLA KF priekšsēdis Juris 
Ķeniņš. „Jaunizveidotais fonds viņa darbu 
turpinās.” 

Andŗa Ritmaņa balva tiks pasniegta reizi gadā 
vai ik pa diviem gadiem.  

Laureātu izvēlēsies PBLA Kultūras fonda 
komiteja un Ritmaņu ģimene, sadarbojoties ar 
PBLA Kultūras fondu.  

Balva sagādās iespēju pasūtināt jaunu 
skaņdarbu, dziesmu, izdot dzejoļu krājumu, u. 
tml., vai arī tā būs pateicību par laureāta 
pašaizliedzīgo darbu, veicinot un populārizējot 
latviešu dziesmas un dzejas jaunradi, to mācot.  

Balvas apjomu, kas var būt mainīgs no gada 

uz gadu, noteiks PBLA KF komiteja.  
Līdzekļus fonda pamatkapitālam veido Andŗa 

Ritmaņa novēlējums, viņa ģimenes un daudzu 
ASV latviešu kultūras un sabiedrisko darbinieku 
ziedojumi.  

Pirmo divu balvas laureātu vārdi  2019. gadā 
(mūziķis un dzejnieks) tiks paziņoti XV latviešu 
Dziesmu svētku laikā Toronto, Kanadā. 
Ārsts, Triju zvaigžņu ordeņa virsnieks Andris 

Ritmanis bija aktīvs latviešu sabiedriskais 
darbinieks, rīkoja ASV rietumu krasta latviešu 
Dziesmu svētkus, Portlandes  ansambļa 
„Dzintars” koncertturnejas visā pasaulē, vadīja 
2x2 nometnes.  

Andris Ritmanis miris 2018. gada 17. augustā 
Losandželosā.  

PBLA Kultūras fonda padome 

Andŗa Ritmaņa piemiņas fonds mūzikas un dzejas jaunradei 
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Sandiego latviešu biedrības pārstāvji aicināja  9. mar-
tā Ošensaidā noskatīties filmu „Nameja gredzens”.  
Atnāca apmēram 25 skatītāji.  Pirms izrādes viņi varēja 
iegādāties un nogaršot desiņas, pīrāgus, grauzdētu 
kukurūzu, konfektes, iedzert alu un vīnu. Visi kopā jauki 
pavadīja laiku un  izteica vēlēšanos arī turpmāk  kopā 
skatīties filmas.  

Filmas „Nameja gredzens” izrāde Ošensaidā 

Lasītāja vēstule 
Dienu pēc Lielās piektdienas biju noskatīties 

filmu The Pagan King  („Nameja gredzens”) par 
senajiem zemgaļiem, ieskaņota angļu valodā.  

Radās iespaids, ka filma sacenšas ar Holivudas 
ražojumiem, kur lielākoties rāda  kaušanos, 
slaktēšanu, visāda vaida spīdzināšanu un, potams,  
dedzināšanu.   

J. R.  

No kreisās: Anita Tūbele Verbelova,  (Werbelow), 
 Vita Slaidiņa Lī (Lee), Dagmāra Tūbele  

Sēž Jānis Ripa, stāv Pēteris un Baiba  Mūrnieki 

No kr.: Sandra Gotlaufa-Orozko ar meitiņu 
Alesandru, Lidija Skoļnija, Miks Malkemuss   
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Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienības 
priekšnieks Teodors Lilienšteins 17. martā Losandželo-
sas latviešu namā, kur notika  Kalpaka bataljona un 
Latviešu leģionu cīņu atceres sarīkojums, sveicināja 
ikvienu  apmeklētāju un atgādināja, ka šogad martā aprit 
simts gadu kopš traģiskās dienas, kad krita pulkvedis 
Oskars Kalpaks, un 75 gadi kopš 15. un 19. divīzijas 
leģionāru lielkaujām, kuŗās viņi plecu pie pleca varonīgi 
aizkavēja sarkanarmijas iebrukumu Latvijā.  

Pirms cienasta Teodors Lilienšteins aicināja Aivaru 
Jerumani vadīt lūgšanas brīdi, lai pateiktos Dievam par 
tām dienišķām dāvanām, ko viņš mums devis.  

Apmeklētāji varēja mieloties ar Noras Mičules vārīto 
zivju viru, Ingunas Galviņas sēņu viru, aukstā galda 
gardumiem, ko palīdzēja sagatavot Zane Kalniņa, Lienes 
Lindes ceptiem pīrādziņiem, Mārītes Šulcas ābolkūkām, 
Gunas Reinas siera kūkām, rotātām ar mellenēm, 
kazenēm, zemenēm un visu pārējo. Kārlis Kalējs bija 
atsūtījis grozu ar paša audzētiem apelsīniem. 

Pēc cienasta un kopīgi dziedātās ASV himnas DV 
DK apvienības priekšnieks T. Lilienšteins teica svētku 
runu. 

  
Oskars Kalpaks – Latvijas brīvības cīņu 

vadzvaigzne 
Dzimis 1882. gada 6. janvārī pie Lubānas ezera, 

Meirānu pagasta Liepsalās zemnieku ģimenē, Oskars 
Kalpaks bērnībā sapņoja kļūt par mācītāju vai ārstu. 
Viņš mīlēja mūziku un iemācījās spēlēt vijoli, ko aizrau-
tīgi turpināja visu mūžu.  Tā kā  dzīves apstākļi bija 
trūcīgi, ģimenē auga trīs bērni bez mātes, 1903. gadā 
Oskars devās uz Irkutsku Krievijā, kur bez maksas 
varēja iegūt militāro izglītību. Nokārtojis eksāmenus, 
viņš brīvprātīgi pieteicās cara armijā un pēc pieciem 
gadiem, saņēmis pirmo virsnieka pakāpi, sāka dienēt 
183. Pultuskas kājnieku apmācības pulkā. Šajā laikā 
Oskars Kalpaks iepazinās ar ģenerāli Kārli Gopperu, 
kuŗa meitai viņš vēlāk kļuva par krusttēvu. Savā grāmatā 
„Krusttēvs Oskars – Atmiņas par draugu pulkvedi 

Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona cīņu atcere  
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Kalpaku” ģenerālis Kārlis Goppers stāsta, ka Oskars 
Kalpaks ar savu apzinību un neatlaidību pievērsis 
uzmanību un jau pirmajos virsnieka dienesta mēnešos 
iedalīts instruktoru sagatavošanas vienībā. Oskara 
Kalpaka rakstura pamatīpašība bijusi  – ziedot darbam 
visus spēkus, nodoties darbam ar visu sirdi, pilnīgi 
piemirstot savas personīgās intereses, un tādējādi viņš 
krasi atšķīries no pārējiem biedriem.  Pirmam pasaules 
kaŗam sākoties, 1914. gadā Kalpaks devās kaŗā kopā ar 
pulku. Vairākos kaŗa epizodos Kalpaks parādījis sevi kā 
lielisku kaujas virsnieku un priekšnieku, izpelnīdamies 
visus ordeņus, ko par drosmi kaujās Krievijas armijā 
piešķīra, un 1917. gada vasarā iecelts par pulka koman-
dieri.  „Būdams daudzas reizes nāves peklē, viņš aizvien 
palika neaizskarts, un tas, liekas, padarīja viņu, kā arī 
daudzus citus kaujas virsniekus, par fatālistu, kas 
nerēķinās ne ar kādām briesmām un paļaujas vienīgi uz 
savu likteni,” rakstīja ģenerālis Kārlis Goppers. 

1918. gada sākumā lielinieku 183. Pultuskas kājnieku 
pulku izformēja, un tā komandieris Oskars Kalpaks īsi 
pirms Latvijas brīvvalsts pasludināšanas atgriezās tēva 
mājās Meirānu pagastā, kur bija iecerējis baudīt atpūtu 
un nodarboties ar lauksaimniecību. Taču ticīgais pulkve-
dis bija dzimis tieši Zvaigznes dienā, un likās, ka Dievs 
viņam bija paredzējis īpašu misiju. Pēc sarkanarmijas 
iebrukuma jaundibinātajā Latvijā Oskars Kalpaks 
uzņēmās komandieŗa pienākumus topošajam latviešu 
atsevišķam bataljonam, ko izveidoja no Studentu, Cēsu 
un Neatkarības rotām un Atsevišķās  jātnieku nodaļas –  
tajā kopā bija apmēram 220 kaŗavīŗu. Kopā ar baltvācu 
zemessargiem (landesvēru) šie bruņotie spēki stājās pretī 
uzbrūkošajiem lieliniekiem. Sākumā atkāpjoties līdz 
Ventas upei, bet tad ar uzvarām iegūstot tautas uzticību, 
bataljons dienu no dienas papildinājās ar jauniem kaŗavī-
riem. Marta sākumā ar kopējiem kalpakiešu, landesvēra 
un nedaudziem vietējiem krievu spēkiem, kopā apmē-
ram 7800 vīru, turpinot uzbrukumu un sakaujot sarkan-
armijas strēlnieku pulku, Kalpaka bataljons virzījās uz 
priekšu, vajājot atkāpjošos sarkanarmiešus, lai viņiem 
nedotu iespēju sakopot spēkus pretdarbībai.  

Jānis Ķīsels, sevišķu uzdevumu virsnieks Kalpaka 
bataljonā, savā atmiņu grāmatā „Cīņa par dzimteni” 
apraksta šo 6. marta liktenīgo gājienu gar Skrundas-
Saldus lielceļu mežainā apvidū pie Skrundas „Airītēm”. 
Citēšu dažus izvilkumus.  

„Mežā priekšā izdzirdām spēcīgu šauteņu un ložmetē-
ju uguni... mums gar kājām sāka šķīst sniegs un lielceļa 
akmeņi no pretinieka ložmetēju uguns. Pulkvedis tomēr 
ceļu turpināja, ejot tāpat atklāts pa lielceļu vien... sāka 
saukt pulkvedi, lai tak neiet tīšu prātu nāvē, bet lai nāk 
mežā. Vēl dažus soļus pagājis, pulkvedis pārlēca  

grāvim... Mežā vārījās īsta elles uguns. Plīsa lielgabalu 
granātas, smagās mīnas un nepārtraukti sanēja ložu bari. 
Soļus desmit no grāvja pulkvedis piepeši sagrīļojās un 
gandrīz uzkrita man virsū. Es saķēru viņu rokās un 
prasīju, kas noticis. Viņš atbildēja, ka laikam esot ievai-
nots un ka tirpstot kājas. Nostāvēt saviem spēkiem viņš 
vairs nevarēja... izrādījās, ka vēderā... lode bija gājusi 
iekšā, un visiem, kas bija klāt, uzreiz kļuva nejauki 
baigi... Tikko kapteinis Balodis bija klāt pie ievainotā, 
viņš, saņēmis pēdējos spēkus, mēģināja piecelties sēdus, 
izstiepa pret Balodi roku un teica: „Balodi, palieciet 
manā vietā!” Tad pulkvedis Kalpaks atkrita uz segām, 
kas bija klātas uz lielceļa sniega, sākās agonija, un pēc 
desmit minūtēm pirmais Latvijas kaŗa spēku virspavēl-
nieks bija miris...” 

Krita arī Studentu rotas komandieris kapteinis 
Nikolajs Grundmanis, jātnieku nodaļas virsleitnants 
Pēteris Krievs, vācu baterijas virsnieks leitnants Hans 
Johans Šrinders, vairāki bija ievainoti. Bija notikusi 
pārpratuma sadursme ar sabiedroto vācu Borchesa batal-
jonu, kas kalpakiešus noturēja par sarkanarmiešiem, kuŗi 
atkāpjas. Arī vāciešiem bija četri kritušie un vairāki 
ievainoti.  

Jaunā komandieŗa kapteiņa, vēlāk pulkveža Jāņa 
Baloža vadībā pārformētās Baloža brigādes cīņas turpi-
nājās līdz galīgai Kurzemes atbrīvošanai. Gadu laikā no 
sākotnējā pulciņa izauga 76 000 vīru stipra armija. 

Kritušos kalpakiešus apbedīšanas dienā 11. martā 
Liepājas Lielajos kapos pēdējā gaitā pavadīja milzīgs 
ļaužu pulks, arī visi valdības locekļi un ministru pre-
zidents Kārlis Ulmanis. 

Pieminēdams pulkvedi Oskaru Kalpaku, Kārlis 
Skalbe par šo dienu stāsta: „Tikai pēc savas nāves viņš 
kā vadonis nostājās savas tautas priekšā. Tad piedzīvo-
jām patieso brīnumu, ka kaŗavīrs, kas jau kritis kaujā, 
pulcē ap sevi tautu un neredzams vada to cīņā.” 

Tā piepildījās Oskara Kalpaka Latvijas brīvības cīņu 
vadzvaigznes misija. Un tā mirdzēja 20 gadus vēlāk Otrā 
pasaules kaŗā, iedvesmojot latvju dēlus leģionārus aiz-
stāvēt savu dzimteni pret Padomju Savienības kaŗaspēka 
atkārtotu iebrukšanu un Baigā gada atkārtošanos. 

Pēc vācu okupācijas kaŗaspēka ienākšanas Latvijā un 
komūnistu padzīšanas 1941. gada vasarā un pēc neveik-
smēm austrumu frontē 1943. gada 10. februārī Hitlers 
pavēlēja dibināt tā dēvēto Latviešu brīvprātīgo leģionu. 
Taču leģionāri cīnījās tikai pret iebrucējiem no austru-
miem un tikai pret komūnistu tiranniju, lai novērstu 
Baigā gada atkārtošanos un ar cerību panākt Latvijas 
valsts neatkarības atjaunošanu. Šī cerība gan nesakrita ar 
vācu okupācijas varas nodomiem. Taču  tā kā Vācijas 
bruņotajiem spēkiem bija ārkārtīgi liels kaŗavīru trū-
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Aicinājums pieteikties 
stipendijām 

Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu 
apvienības valde aicina bērnus un jauniešus 
līdz š. g. 20. maijam pieteikties stipendijām 
latviskās izglītības turpināšanai bērnu un 
citās nometnēs, vasaras vidsusskolās un 
īpašās programmās vasaras nometnēs un 
skolās. DV ASV zemes valde apvienību 
piešķirtās stipendijas divkāršo. 

DV DK apvienības valde 

kums, vāciešiem ļoti vajadzēja latviešu kaŗavīrus, lai 
cīnītos pret krieviem.  

Protams, latviešu tauta un kaŗavīru vairākums cerēja,  
ka pēc izšķirošajām Padomju Savienības un Vācijas bru-
ņoto spēku savstarpējām  cīņām, kas abas puses novāji-
nātu, galu galā uzvarēs rietumnieki, un varētu sākties 
Latvijas neatkarības atjaunošana, ko nodrošinātu savas 
bruņotas vienības, un leģionāri varētu šo lomu pildīt. 

Latviešu leģionā, ko izveidoja no 15. un 19. divīzijas 
un citām vienībām, bija apmēram 165 000 vīru. Divīziju 
komandieŗi bija vācieši. Divīziju kājnieku priekšnieki, 
pulka komandieŗi un citi zemāka līmeņa komandieŗi – 
latvieši. Par ģenerālinspektoru ar ierobežotām tiesībām 
iecēla Rūdolfu Bangerski.  

Pēc smagām atkāpšanās kaujām Krievijā abas divīzi-
jas tika izvietotas Veļikajas upes krastā Ostrovas rajonā 
otrpus Latvijas robežai. Šais aizstāvēšanās pozīcijās 
1944. gada kaujās no 16. līdz 19. martam 15. un 19. di-
vīzijas vīri pirmo un arī vienīgo reizi kaŗa laikā plecu pie 
pleca sekmīgi izcīnīja smagas lielkaujas pret vairākkārtī-
gu ienaidnieka pārspēku  latviešu virsnieku teicamā va-
dībā. Bojā gāja apmēram 2000 latviešu leģionāru. Abas 
divīzijas ar ļoti smagām kaujām atkāpās uz Latvijas ter-
ritoriju. Šīs varonīgās kaujas atceramies Latviešu leģio-
na piemiņas dienā 16. martā. 

Oskara Kalpaka Latvijas brīvības cīņu vadzvaigzne 
mirgo arī tagad, aizstāvot Latvijas atgūto neatkarību, un 
tā mirdzēs, kamēr pastāvēs Latvija un latvju tauta. 
Dievs, svētī Latviju!” 

  
Visi sarīkojuma apmeklētāji  dziedāja Latvijas himnu 

„Dievs, svētī Latviju!” 
 Sākās mūzikālie priekšnesumi, un atkal varējām prie-

cāties par mūsu daudzpusīgo mākslinieku Juŗa Žvikova 
un Paula Berkolda talantu. Abu mākslinieku sadarbība 
un atsaucība sagādājusi daudz prieka Dienvidkalifornijā 
ne tikai latviešiem.  

Šoreiz pianists Juris Žvikovs mūs iepriecināja ar 
Lūcijas Garūtas skaņdarbu „Prelūdija Mi mažorā”. Viņš 
arī spēlēja pavadījumu,  Paulam Berkoldam izjusti dzie-
dot skaisto Bruno Skultes  komponēto dziesmu „Sapņu 
zeme” ar Klāras Zāles vārdiem un drāmatisko Jāņa 
Mediņa  dziesmu „Kā zvaniem skanēt bij’” ar Andreja 
Eglīša vārdiem.  

Inguna Galviņa māksliniekiem pasniedza sarkanbalt-
sarkanas puķes, ko dāvināja DV apvienība.  

Piedevas no māksliniekiem izlūgties neizdevās, bet 
Juris Žvikovs spēlēja klavieŗpavadījumu kopīgi dziedā-
tajai kaŗavīru tautasdziesmai „Div’ dūjiņas gaisā skrēja” 
Imanta Saksa apdarē.  

Sarīkojuma apmeklētāji  nodziedāja Daugavas 

Vanagu dziesmu, klavieŗpavadījumu spēlējot Norai 
Mičulei.  Viņa spēlēja klavieŗpavadījumu arī ASV un 
Latvijas himnai. Apvienības priekšnieks Teodors 
Lilienšteins pasniedza Norai Mičulei puķes. Viņš 
pateicās Lisai Edmondsonei par kasieres pienākumu 
veikšanu un visiem pārējiem, kuŗi palīdzēja.  

Vanadžu priekšniece Inguna Galviņa pateicās 
palīdzēm un aicināja pievērst sarīkojuma dalībnieku 
uzmanību  mūsu mākslinieku gleznām, kas rotāja zāles 
sienas.  

Kopš Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojuma 
mūs ar saviem mākslas darbiem iepriecināja Kazimirs 
Laurs, Mārīte Rozentāle, Irēna Zommere, Laura 
Belēviča, Eriks Jerumanis, vairākkārt Dienvidkaliforni-
jas latviešu informācijas biļetenā  pieminētā Astrīda 
Prestona, kā arī viņsaulē aizgājušās mākslinieces Helēna 
Zemjāne un Sarma Ozoliņa.  

No minētajiem māksliniekiem klāt bija Kazimirs 
Laurs, par kuŗa jaukajām Teiču purva digitālajām 
gleznām mēs varējām priecāties Ziemsvētku tirdziņā un 
pat iegādāties  grāmatu ar to attēliem. Sarīkojuma 
sākumā Kazimirs Laurs kuplā klausītāju pulciņā pie 
kafijas krūzes aizrāvīgi stāstīja par savām leģionāra 
gaitām. 

Mārīte Rozentāle, lūgta pastāstīt par savām gleznām, 
teica, ka viņai gleznot patīk, gleznojot viņa jūtas 
laimīga, ļoti patīkot gleznot gaismu. Šāda sajūta pārņem 
arī mūs, vērojot viņas gleznas. 

Irēnas Zommeres trīs gleznām jau gada sākumā 
atradās jauni īpašnieki. Viņas, Erika Jerumaņa un Lauras 
Belēvičas darbi namā bija apskatāmi arī iepriekš.  

Sarīkojums bija vērtīgs, koncerts ļoti labs, ēdiens 
garšīgs. Bija ārkārtīgi patīkami atkal būt kopā tiem 
apmēram divdesmit apmeklētājiem, kuŗi atnāca. 

Inguna Galviņa 
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Novusa turnīrs, veltīts dr. Andra Ritmaņa piemiņai, 
notika 30. martā. Sportisti sacentās vienspēlēs un dubult-
spēlēs, pavisam bija 20 dalībnieku un 15 atbalstītāju. 

Vienspēlēs uzvarēja ņujorkietis Leons Baranovskis, 
finālā viņam izdevās pārspēt 2. vietas ieguvēju, arī ņu-
jorkieti  Normundu Melni; 3. vietu ieguva dienvidkali-
fornietis Agris Priede, mazajā finālā uzvarot ņujorkieti  
Vairi Dravenieku. 

Dubultspēlēs uzvarēja tēvs un dēls Vilnis un Toms 
Auziņi no Kalifornijas.  

Jau otro reizi  novusa turnīrā piedalījās Apelsīnu 
pagasta  šerifa vietnieks Roberts Frencis (Robert Franz). 
Pārī ar ņujorkieti Normundu Melni viņš ieguva otro 
vietu. 

Valža Ķeŗa atvesto Amerikas latviešu apvienības dā-
vināto grāmatu par Latvijas ziemas olimpiešiem uzdāvi-
nājām uzvarētājam vienspēlēs Leonam Baranovskim. 
Ritmaņu ģimene pirmo vietu ieguvējiem dāvināja Andŗa 
Ritmaņa dzejoļu grāmatu.  

Turnīru ar $100 atbalstīja Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrība, Dziesma Tetere no sava fonda piešķīra $50, 
DK DV apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins 
solīja gan, bet solījumu nepildīja, lai gan DV logo bija 
goda vietā uz turnīra afišas. Ikgadējo atbalstu atsūtīja arī 
ALAs sporta valde. Baltic Crossroads uzvarētājiem dā-
vināja  saldskābmaizi. Nama valde zāli izīrēja ar atlaidi, 
par $400, ar noteikumu, ka pēc turnīra paši visu sakārto-
sim.  Liels paldies nama valdei! 

Turnīra dienā latviešu namā valdīja sportiska un 
kultūrāli emōcionāla gaistone. Atklāšanā, pasniedzot 
puķes, godinājām  dr. Andra Ritmaņa dzīvesbiedri Asju 
Ritmani un meitu Brigitu Ritmani Džeimsoni. Andris 
Ritmanis 2006. gadā sacerēja vārdus novusa himnai, 
Brigita Ritmane komponēja mūziku.  Sportistiem tika 
izdalīti tvarti ar novusa himnu „Lai dzīvo novuss!”. 
Brigita Ritmane parakstījās uz visiem tvartiem. Katrs 
dalībnieks un skatītāji saņēma piespraudes un krūšu 
nozīmītes. Visi kopā draudzīgi nodziedājām novusa 
himnu un stājāmies pie novusa galdiem. Mārtiņš 
Leikarts kā allaž nevainojami vadīja punktu skaitīšanu. 
Liels paldies viņam par „ķimerīgo” darbu. Melite Riķe 
kā vienmēr sagādāja garšīgu ēdienu un daudz. Liels 
paldies!  

Par skaisto, jautro, profesionālo turnīru sajūsmināti 
bija gan sportisti, gan skatītāji.       

Jānis Daugavietis 

Latvieši novusu spēlēs vienmēr un visur! 

Jānis Daugavietis dienu  pirms 
turnīra ar palīgiem salika atvestos 

galdus  

Vilnis Auziņš visu rūpīgi izmērī-
ja, lai nebūtu nekādu kļūmju 

Turnīra dalībnieki var nākt, viss ir 
sakārtots 

Brigita Ritmane Džeimsone paraksta 
„Novusa himnas” tvartus 
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 1. v. Leons Baranovskis (Ņujorka)  
 2. v. Normunds Melnis (Ņujorka) 
 3. v. Agris Priede (Dienvidkalifornija)  

1. v. Vilnis un Toms Auziņi (DK) 
2. v. Roberts Frencis (DK) / Normunds Melnis (NY) 
3. v. Indris Klīmanis (CA) / Jurijs Monrose (Čikāga)  

Lai dzīvo novuss! 
Vārdu autors – Andris Ritmanis 
Mūzikas komponiste – Brigita Ritmane Džeimsone 

 
Ko kavējies, šurpu nāc 
Un novusu spēlēt sāc 
Dosim tev nūju un ripu, 
Lai meistars kļūtu tu. 
 Un tad ar lielo ripu – „Mammu” 
 Dzenāsi tu mazās – sarkanās vai melnās,  
 Un kad tās visas kulēs kritīs, 
 Tad tava uzvaras stunda sitīs. 
Novusu, novusu  
To spēlē jauni un veci, 
Novusu, novusu… un aliņu piedzert klāt… ar baudu! 
 Novusu, novusu  
 To spēlē jauni un veci, 
 To spēlē gan Rīgā, gan Losā,  
 Gan tālajā Austrālijā. 
  Kad mūsu bariņā būsi,  
  Tad izzudīs bēdas un rūpes. 
  Tur draugus un draudzību gūsi 
  Un priecīgāks, laimīgāks kļūsi 
Novusu, novusu  
To spēlē jauni un veci, 
Novusu, novusu… un aliņu piedzert klāt… ar baudu! 
 Novusu, novusu  
 To spēlē jauni un veci, 
 To spēlē gan Rīgā, gan Losā,  
 Gan tālajā Austrālijā, 
 Gan tālajā Austrālijā! Jā! Jā! 

Asja Ritmane rāda novusa turnīra reklāmu 
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Laikrakstā Los Angeles Times 14. martā bija ļoti 
interesants raksts par īpaši krāšņiem tauriņiem, Painted 
Lady (Vanessa cardui), latviešu valodā – dadžu raibe-
ņiem.  

Šie tauriņi ir 2-3 collu gaŗi, ar melniem un oranžiem 
plankumiem, krāsa tādi pati kā Ziemeļamerikas monar-
chiem (Danaus plexippus),  bet musturs stipri atšķirīgs.  

Painted Ladies jeb dadžu raibeņi ir ceļotājtauriņi.  
Ziemu tie pavada Mohaves vai Kolorado tuksnešos.  
Pavasarī no kāpuriem izkūņojas tauriņi, ceļas spārnos un 
lido uz ziemeļiem. Šad tad tie nokļūst pat Aļaskā. Tie 
lido ar ātrumu 25 jūdzes stundā, līdz galapunktam tiek 
bez apstāšanās un ēšanas.  

Dadžu raibeņi uz Latviju no dienvidiem lido 2000-
3000  kilometru un rudenī dodas atkal atpakaļ uz 
dienvidiem.  

Tauriņu degviela ir dzeltenu tauku kulīte uz vēderiņa. 
Kad tā tukša, jānolaižas uz kādu sulīgu stādu un jāsāk 
dzīves cikls vēlreiz. 

Entomolgi rūpīgi seko visas pasaules kukaiņu dzim-
tām. 1976.-2013. gadu statistika liecina, ka sugu skaits 
un kukaiņu skaits katrā sugā samazinājies. Līdz ar to 
rodas nopietnas problēmas putniem, sikspārņiem, abinie-
kiem utt., kuŗi ēd kukaiņus. Kukainīši apaugļo daudz vi-
sādus cilvēku barībai derīgus stādus. Cilvēkiem  jāpado-
mā, kā ierobežot indes lietošanu agrikultūrā. Ieteicams 
lauku malās sēt vairāk tādu stādu, kas baro kukaiņus.  

Tā kā pasaules temperātūra arvien paaugstinās, stādi 
izžūst un nav barībai derīgi.  

Šīgada pamatīgais lietus tauriņiem bijis labvēlīgs. Citi 
tauriņi ir izvēlīgi, un viņu kāpuriņi no daudziem stādiem 
izvairās. Dadžu raibeņi ir vispusīgi, tuksnesis zaļo un 
plaukst! 

Losandželosas rietumu pusē dadžu raibeņus nemanī-
ju. Taču katru mēnesi braucu uz ieleju un piekrauju savu 
mazoauto ar sienu maniem trusīšiem. Un pie BunyLuv 
patversmes līdzās Van Nuys lidlaukam bija dadžu 
raibeņu maršruts. Tas bija neparasts skats! Ceru, ka arī 
citiem martā laimējās pavērot krāšņo tauriņu lidojumu.  

Lisa Edmondsone  

Biljons tauriņu pārlaidās pār Losandželosu 
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Pasadenā 9. martā notika gadskārtējais triatlons. 
Triatlonus Pasadenā sāka rīkot pirms  trīspadsmit 
gadiem. Vispirms tajā startē pieaugušie, beigās bērni. 
Šogad triatlonā 7-10 gadu bērnu vecumgrupā piedalījās 
Nikols Leikarts. Bērni skrēja 1 kilometru, brauca ar 
divriteni vienu  kilometru, peldēja baseinā 50  metru. Ar 
rezultātu  00:33:09 minūtes Nikols Leikarts savā 
vecumgrupā ieguva 11. vietu. Pēc sacensībām un pirms 
balvu pasniegšanas ceremonijas bērni varēja pakavēties 
īpaši viņiem iekārtotā rotaļlaukumā, paklausīties mūzi-
ku, iekost kādu našķi.  

Nikols Leikarts trenējas SwimRight peldēšanas 
akadēmijā. Viņam šis bija pirmais, bet, cerams, ne 
pēdējais triatlons. Atcerēsimies, ka agrāk triatlonos 
piedalījās Daina un Māra Ābeles, par viņu 
sasniegumiem pirms dažiem gadiem vairākkārt bija 
rakstīts biļetenā. Prieks, ka viņām ir pēctecis!  

Labus panākumus visos nākamajos triatlonos! 

Tētis Mārtiņš Leikarts var lepoties ar dēla Nikola 
panākumu – medaļu nopelnījuši viņi abi  
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Sun/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) 
Intermission 
BACH: Prelude and Fugue in E-flat major, 
BWV 552 (“St. Anne”) 
Bronius KUTAVIČIUS: Sonata “Ad Patres” 
LISZT (trans. ROGG): Légend No. 2 

Ņuportbīča (Newport Beach) 

Ērģeļnieces Ivetas Apkalnes koncerts Valta Disneja koncertzālē 
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Aktieŗfilmai „Dvēseļu putenis” pēc rakstnieka 
Aleksandra Grīna 1935. gadā klajā laistā romāna ar tādu 
pašu nosaukumu mūziku komponēt uzaicināta Lolita 
Ritmane. Viņa nesen bija aizbraukusi uz Rīgu un kopā ar  
režisoru Dzintaru Dreibergu sāka darbu.   

Aleksandrs Grīns grāmatā apraksta 16 gadu veca jau-
nieša gaitas piecu gadu ilgā laikposmā. Filmā „Dvēseļu 
putenis” būs atspoguļota latviešu tautas cīņa par neatka-
rību, tajā tiks vēstīts par latviešu strēlniekiem Pirmā 
pasaules kaŗa un Latvijas brīvības cīņu laikā.  

Galvenā, jaunieša Artūra Vanaga loma  filmā uzticēta 
piecpadsmit gadu vecajam Oto Brantevičam, viņu 
izvēlējās no 1073 kandidātiem.  

Galvenā varoņa vecākus filmā  tēlo Mārtiņš Vilsons 
un Rēzija Kalniņa, viņa brāli  – Latvijas Nacionālā teātŗa 
aktieris Raimonds Celms. Artūra Vanaga draugus un 
brīvprātīgos strēlniekus –  Jaunā Rīgas teātŗa  aktieris 
Gatis Gāga, Latvijas Kultūras akadēmijas aktieris Jēkabs 
Reinis un TV raidījumu vadītājs Renārs Zeltiņš.  

Galvenā varoņa iemīļotās meitenes lomā ir Dailes 
teātŗa aktrise Ieva Florence, Jaunā Rīgas teātŗa aktieris 
Vilis Daudziņš filmā ir komandieris. 

 Filmas tapšanā iesaistītas arī filmu studijas no 
Igaunijas, Lietuvas, Čechijas un Beļģijas, tekstu tulkos 
arī angļu valodā. 

Filmas režisors Dzintars Dreibergs Baltijas filmu 
skolā Tallinā ieguvis maģistra gradu režijā un Rīgas 
Ekonomikas augstskolā bakalaura gradu uzņēmējdarbī-
bā.   

Scēnārija autors ir Rīgā dzimušais Ņujorkas universi-
tātes profesors Boriss Frumins, operātors – Valdis 
Celmiņš, skaņu režisors – Andris Barons; producenti – 

Dzintars Dreibergs un Inga Praņevska, kostīmu māk-
sliniece – Sandra Sila, grima māksliniece – Dzintra 
Bijubena, galvenais mākslinieks  – Juris Žukovskis. 

Filmas patrons ir Latvijas valsts prezidents Raimonds 
Vējonis. 

Cēsu kaujas bija ārkārtīgi svarīgs notikums Latvijas 
vēsturē, kas palīdzēja izcīnīt Latvijas neatkarību.  

Kauju ainu filmēšana notika  Cēsu kauju atceres 
dienas, 22. jūnija, priekšvakarā pie dzelzceļa tilta pār 
Raunas upi.  

Tieši šeit 1919. gadā norisinājās galvenās cīņas starp 
Cēsu kājnieku pulku un igauņu armijas vienībām un 
vācu kaŗaspēku. Pie dzelceļa tilta pār Raunas upi 
ierakumos upes kreisajā krastā  uzbrukumam gatavojās 
Cēsu pulka skolēnu rotas drosmīgie, 14 līdz 18 gadu 
veci puiši, upes otrā krastā – daudz spēcīgākā vācu 
landesvēra divīzija.  

Filmas konsultants, bijušais kaŗavīrs Ziedonis 
Ločmelis pastāstīja, ka sameklēti ne tikai tam laikam 
raksturīgie ieroči un formas tērpi, bet ievērota arī tā laika 
kaujas taktika un reglaments. Piemēram, kādu laikposmu  
bija jāievēro cariskās armijas reglaments, tāpēc pavēles 
teiktas krievu valodā.  

Filmas kopējās izmaksas –  2,1 miljons eiru. Valsts 
budžeta financējuma daļa  – 65% jeb 1,37 miljoni eiru.  

Filmas tapšanu atbalsta arī  Aizsardzības ministrija un  
Nacionālie bruņotie spēki. Latviešu Fonda financējums  
$10 000 segs atlīdzību filmas mūzikas autorei. 

Filmu „Dvēseļu putenis” sāks izrādīt  tieši 100 gadu 
pēc 1919. gada 11. novembŗa notikumiem, kad Latvijas 
armija atbrīvoja Pārdaugavu no bermontiešiem. 

Vietnē tīmeklī www.dveseluputenis.lv var izlasīt 
atmiņu stāstus, pierakstus par latviešu tautas cīņām 
Pirmā pasaules kaŗa laikā, apskatīt fotografijas.  

Lolita Ritmane komponē mūziku filmai „Dvēseļu putenis” 

Foto: Raimonds Birkenfelds 
Komponiste Lolita Ritmane  

un režisors Dzintars Dreibergs  

Vēsturisko Cēsu kauju ainu filmēšana  
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Losandželosas latviešu 
vīru koŗa „Uzdziedāsim, 
brāļi!” prezidents Valdis 
Ķeris nesen kārtējo reizi 
viesojās Latvijā. 25. martā 
viņš devās uz Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un 
krājuma veidošanas noda-
ļas galvenai bibliotēkārei 
Ilzei Dreižai iedeva koŗa 
tvartus –  „Losandželosas 
latviešu vīru koŗa turneja 
Latvijā” un „Atmiņu 
mozaīka”. Tie glabāsies 
audiovizuālajā lasītavā.  

Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” dāvana 
Latvijas Nacionālai bibliotēkai 

Valdis Ķeris pie Brīvības pieminekļa uz Sibiriju 
1949. gada 25. martā aizvesto piemiņas dienā 

Ilze Dreiža un Valdis Ķeris 
pie Tautas grāmatu plaukta 

Lepnais, laimīgais, bagātais vectētiņš 
Valdim Ķerim ir četri mazbērni, dzimuši pēdējo 

piecarpus  gadu laikā.  

Meitas Elfas Ķeres un znota Gijoma Renodjēra 
(Guillaume Renaudiere) ģimenē 2019. gada 14. februārī 
piedzima dēls Matīss Leons Valdis. Viņa māsiņai 
Amēlijai Elfai ir divarpus gadu. Ģimene dzīvo tuvu 
Briselei. Elfa Ķere strādā Eiropas Savienības parlamen-
tā, Gijoms Renodjērs – Beļģijas parlamentā. 

Otras meitas Laras Ķeres Savičas un  znota Veljko 
Saviča ģimenē meitai Milai Rosai ir trīsarpus gadu, 
Emmai Olgai piecarpus gadu. Viņi dzīvo Kalifornijā, 
Spring Valley. 

Matīsa Leona Valža, Amēlijas Elfas, Milas Rosas un 
Emmas Olgas vecmāmiņa ir Iveta Ķere Meade.  
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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” iestudēja Viktorijas Hillas, Ilzes 
Matsones un Diānas Zaķes jaundeju „Ļaudaviņa”, 
videolente tika nosūtīta uz Toronto 
jaundeju konkursa žūrijai vērtēšanai.  

Saņemta ziņa, ka XV  latviešu 
Dziesmu un Deju svētku Kanadā 
Jaundeju konkursa žūrijas locekļi 
noskatījušies Ilzes Matsones, Viktorijas 
Hillas un Diānas Zaķes choreografētās 
dejas videolenti, un „Pērkonītis” šo deju 
parādīs Jaundeju skatē, kuŗā būs vēl 26 
citas dejas. Dejas apraksta autore – 
Dziesma Tetere, nosaukumu izdomāja 
Ilze Nagaine. Ļaudaviņa ir skaists 
senvārds, tā sinonims – tautumeita, jauna 
meitene, kuŗa var iet tautās. 

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 
programma. Sarīkojumi notiks Trejsavienības Svētā 
Paula Apvienotajā baznīcā, koncertzālē Koerner Hall, 
sporta centrā Maple Leaf Gardens, teātŗos Bluma Apple 
un HartHouse. 

Uz Dziesmu svētkiem no Latvijas atbrauks valsts 
akadēmiskais koris „Latvija”, folkloras kopa „Raxtu 
raxti”, vairākas deju kopas.   

Svētkos būs iespēja noklausīties garīgo koncertu, 
Līgo koncertu, Kanadas operas orķestŗa koncertu, 
noskatīties tautasdeju lieluzvedumu, teātŗa izrādi „No 
saldenās pudeles”, jaundeju un kabarē uzvedumu, 
apmeklēt mākslas darbu izstādi, tikties ar sen nere-
dzētiem draugiem, radiem, paziņām, iepazīties.     

Losandželosas latviešu tautasdeju kopa „Pērkonītis”  
gatavojas Dziesmu svētkiem Toronto 

Diemžēl Losandželosas latviešu jauktais 
koris uz svētkiem nebrauks, diriģentam Paula 
Berkoldam pieteikušies tikai atsevišķi koŗa 
dalībnieki – Aija Matsone, Ilze Matsone, 
Andris Matsons, Valdis Ķeris, Nora Mičule, 
Ivars Mičulis, Inguna Galviņa, Lolita 
Ritmane, Rita Bāra (no Lasvegām). Viņi visi 
centīgi mācās kopkoŗa dziesmas pa balsīm no 
Ogres koŗa dziedājumu ieskaņojuma, ko 
atsūtīja XV Latviešu Dziesmu un deju svētku 
Kanadā rīcības komitejas priekšsēdis Juris 
Ķeniņš.  

Pauls Berkolds aicina visus sanākt kopā 
aprīlī, maijā un jūnijā.  

Dziesmu svētku gājienā pērnvasar Rīgā; 
 no kr.: Andra Staško, Pēteris Staško, Kaija Staško, 

Tamāra Rūse, Edvīns Rūsis, Māra Zommere 
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Amerikas baltiešu brīvības līga (BAFL) darbojas jau 
trīsdemit astoņus gadus, un tās biedri modri seko līdzi 
polītiskajiem procesiem, lai nerastos reāli draudi 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarībai.  Aktīvākie 
BAFL biedri 2. marta rītā, nebaidoties no lietainā laika, 
atbrauca uz gada sapulci.  

Pilnsapulcē piedalījās 14 BAFL biedri. Bija iesniegti 
1438 pilnvarojumi. 

Āvo Reinfelds (Aavo Reinfeldt) nolasīja prezidenta 
ziņojumu un apkopoja 2018. gada darbības rezultātus. 

No  turpmākas darbības valdē atteicās Imants Leitis, 
Aleksandra Kuduka un Renē (Renee) Meriste.  

Kasieris Tālivaldis Paegle iepazīstināja ar 2018. gada 
finanču pārskata ziņojumu. Grāmatvedības atskaitē re-
dzams, ka ienākumi bijuši $18 065, izdevumi $ 27 506.  
2018. gada darbība bijusi ar $9 441 zaudējumu. Samazi-
nājušies ziedojumi, tāpat arī „Baltijas biļetena” abonentu 
skaits. Iespējams, tas ir tādēļ, ka 2018. gadā izsūtīta tikai 
viena līdzekļu vākšanas vēstule, nevis divas, kā citus 
gadus. Nenotika arī gadskārtējais bankets. Atlikums 
2018. gada beigās bija $32 784. 

Nominācijas komisijas priekšsēdis Aivars Jerumanis 
iepazīstināja ar komisijas ziņojumu un nolasīja komisijas 
ieteikto BAFL valdes kandidātu sarakstu. Andžela Nelsa 
(Angela K. Nelsas) ieteica valdē ievēlēt Konradu 
Mazeiku (Conrad Mazeika) un Ausru Di Raimondo 
(Ausra Tallat-Kelpsa Di Raimondo). Ieteikums guva 
piekrišanu, un viņi vienbalsīgi tika ievēlēti valdē.  

BAFL valdes locekļi uz vienu gadu ievēlēti: Aivars 
Jerumanis, Guna Reina, Jānis Lācis, Dr. Hendriks 
Līsments (Hendrik Leesment), Ivars Mičulis, Andžela 
Nelsa, Talivaldis Paegle, Valdis Pavlovskis, Āvo 
Reinfelds, Konrads Mazeika un Ausra Tallat-Kelpsa Di 
Raimondo.  

Āvo Reinfelds piekrita palikt BAFL prezidenta amatā 
līdz 27. aprīlim. Kasieris arī turpmāk būs Tālivaldis 
Paegle, sekretāra vieta ir vakanta. 

Daudz tika spriests par sadarbību ar citām organizāci-
jām, īpaši ar JBANC (Apvienoto Amerikas baltiešu orga-
nizāciju), jo kopā varētu paveikt vairāk. Mums ir vieni 
mērķi un uzdevumi. 

Valdis Pavlovskis atgādināja, ka baltiešiem vēl jopro-
jām ļoti svarīgi atgādināt ASV Kongresa pārstāvjiem, ka 
mēs šeit esam un sekojam līdzi notikumiem, kā arī li-
kumdošanai, kas skaŗ baltiešu intereses. Mūsu uzdevums 
ir veicināt ASV Kongresa deputātu pievienošanos 
Baltijas atbalstgrupai. Krievijas agresija nemazinās, 
tāpēc ir svarīgi, ka šī atbalstgrupa eksistē, lai sekotu līdzi 
un reaģētu uz notikumiem Baltijā.  

Pilnsapulcē  runāja par komūnistiskā terrora upuŗu 
piemiņas dienas rīkošanu. Pēdējos gados nav bijis kopē-
ja piemiņas sarīkojuma uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā 
aizvestajiem igauņiem, latviešiem un lietuviešiem.  Ietei-
kums BAFL uzņemties kopēju izvesto baltiešu piemiņas 
sarīkojuma rīkošanu neguva atbalstu. Pilnsapulcē nolē-
ma lūgt senātoru Čaku Grasliju (Chuck Grassley) rakstīt 
proklamāciju, kuŗā pieminētu un atcerētos 1941. gada 
14. jūnija notikumus.  

Pilnsapulcē pieņēma rezolūciju, kas atbalsta Senāta 
kopīgo rezolūciju Nr. 4. 

Gadskārtējais balvu pasniegšanas bankets notiks     
27. aprīli Losandželosas latviešu namā. Runu teikt 
uzaicināts Dainis Butners. Dainis A. Butners ir ASV 
armijas rezerves virsnieks. Pēc ASV militārās akadēmi-
jas West Point  absolvēšanas viņš saņēma norīkojumu uz 
ASV armijas inženieŗu pulku. Dainis Butners dienējis 
Afgānistānā, pēc tam tika iecelts par instruktoru ASV 
armijas inženieŗu skolā un vēlāk  par NATO militārās 
inženierijas izcilības centra sakaru virsnieku Vācijā. 
Kopā ar ASV armijas Kaŗa kolledžas, Nacionālās aizsar-
dzības universitātes un citu mācībiestāžu pārstāvjiem 
Dainis Butners pētījis drošības, aizsardzības un uzņē-
mējdarbības problēmas Baltijas jūras apgabalā. 

Dainis Butners ieguvis maģistra gradu inženieŗzināt-
nēs Missouri Science & Technology universitātē un ne-
sen beidzis divpakāpju MBA-MSFS programmu 

Amerikas baltiešu brīvības līgas biedru pilnsapulce 

Sēž: Dr. Hendriks Līsments, Andžela Nelsa,  
Āvo Reinfelds, Ivars Mičulis; stāv: Jānis 

Lācis, Maikls Everlings (Michael Everling), Inguna 
Galviņa,  Teodors Lilienšteins, Konrads 

Mazeika , Tālivaldis Paegle, Valdis Pavlovskis, Dace 
Pavlovska,  Guna Reina, Aivars Jerumanis 



 21 

PBLA paziņojums 
„Vīna vakari”  

PBLA birojā Rīgā, 
Lāčplēša ielā 29-5:  

 1. martā,  7. jūnijā,    
6. septembrī un 6. decem-
brī, sākums plkst. 18.00.  

Katram vakaram 
paredzēta aktuāla pārrunu 
tema.  

Visi laipni aicināti! 
Pasaules brīvo latviešu apvienība 

Džordžtaunas universitātē, 
kur pievērsās starptautis-
kiem uzņēmējdarbības un 
drošības pētījumiem, gal-
venokārt Krievijā, Eirāzijas  
un Austrumeiropas valstīs. 

Dainis Butners intere-
sējas par vēsturi, starptau-
tisko uzņēmējdarbību un 
ārpolītiku. Viņš prot 
latviešu valodu un var 
sarunāties krievu valodā.  

Dainis Butners saņēmis 
vairākus apbalvojumus par izcilu dienestu ASV armijā. 

Balvu pasniegšanas banketa koncertā dziedās vīru 
koris „Uzdziedāsim, brāļi!”. 

Guna Reina 
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Apgāds „Jumava” 2016. gadā latvie-
šu valodā izdeva darbu trīs sējumos 
„Latvijas ārpolītika un diplomātija 20. 
gadsimtā”  par Latvijas ārpolītiku un 
diplomātiju visa pagājušā gadsimta 
gaŗumā.  

Ievērojot diplomātijas nozīmi un tās 
aizvien pieaugošo lomu Latvijā un pa-
saulē, apgāds „Jumava” gatavo izdoša-
nai grāmatu „Latvian Foreign Affairs 
and Diplomacy in the 20th Century” 
angļu valodā. Tās autori ir vēsturnieks 
un profesors Inesis Feldmanis, profesors 
Aivars Stranga, profesors Antonijs 
Zunda un asociētais profesors Jānis Taurēns. 

 

Piedāvājam  grāmatu iegādāties 
par īpašu iepriekšējas 

pasūtināšanas cenu – €25 
 

Grāmatā vispusīgi un dziļi būs analizētas mūsu valsts 
ārpolītiskās pamatproblēmas attiecīgajā vēstures posmā. 
Autori skata Latvijas ārpolītisko un diplomātisko darbī-
bu Baltijas reģiona, kā arī visas Eiropas starptautisko 
attiecību kontekstā. Izraudzītā pieeja nodrošina ieskatu 
tā laika starptautiskajā situācijā un dod lasītājam iespēju 
gūt priekšstatu  par to, cik adekvāti bija Latvijas ārpolī-
tiskās vadības lēmumi un tās konkrētā rīcība tajā vai citā 
situācijā. 

No jauna izvērtēta  rietumvalstu loma Latvijas likte-
ņos un Baltijas jautājuma atsevišķas nostādnes, kā arī 
precīzēta PSRS, pēdējā gadu desmitā, Krievijas polītikas 
loma Baltijā. Grāmatas autoru plānotais grāmatas ap-
joms ir apmēram 300 lappuses, grāmata klajā nāks 2020. 
gada pavasarī, paredzamā grāmatas cena mazumtirdznie-
cībā €40,00. Grāmatu  par € 25 (+ pasta izdevumi) 
iepriekš var pasūtināt, maksājot ar kreditkarti  mūsu  
vietnē tīmeklī: www.jumava.lv  

Projekta vadītājs Māris Slokenbergs  
e-pasts: slok@apollo.lv 

            JUMAVA 
      
     In 2016 Jumava Publishing 
House published the book in 
three volumes in Latvian. 
Jumava is now preparing a 
shorter one-volume publication 
of the book in English. The 
authors are noted historians 
Professor Inesis Feldmanis, 
Professor Aivars Stranga, 
Professor Antonijs Zunda and 
Associate Professor Jānis 
Taurēns. 
     The authors analyze Latvia’s 
fundamental foreign policy 
issues during the period in 
question exhaustively and in 
depth. The authors look at 
foreign affairs and diplomatic 
activities in the Baltic region as 
well as in the context of 
European international relations.   
The authors have developed a 

new theoretic approach for assessing the role of 
subjective factors in the history of Latvia as well as the 
roles played by the West and the Soviet Union in the 
destiny of Latvia and the Baltic region. Publishing is 
planned for March 2020 with an initial print run of 
1 000. The retail price will be approximately 40.00 
EUR. 

Please help finance the publication of  “Latvian 
Foreign Affairs and Diplomacy in the 20th Century” by 
pre-ordering the book at the special pre-order price of  
25 EUR (plus postage and packing). 

All pre-orders will be recognized in the book with the 
explicit agreement of the purchaser. 

Please pay by credit card through our home page 
www.jumava.lv ( click on UK flag and then look for 
LATVIAN BOOKS IN ENGLISH at top of page) 

Juris Visockis 
Jumava Publishing House, board member 

 Dzirnavu iela 73-1, Rīga, LV-1011 
Reģ. Nr. 40103116195 

E-mail: juris.visockis@jumava.lv,  
 
Phone: 00371 29484865 

Māris Slokenbergs,  
Project Manager 

E-mail: slok@apollo.lv 
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Šogad pagāja 70 gadu kopš 1949. gada 25. marta de-
portācijām. Pieminot šos traģiskos vēstures notikumus, 
Latvijas Polītiski represēto apvienība (LPRA) laidusi 
klajā grāmatu „Skola Sibīrijā”. Grāmatas klajā laišanas 
sarīkojums notika 20. martā Kaŗa mūzejā, piedalījās 
vairāk nekā 100 apmeklētāju.   

Grāmatā „Skola Sibirijā” sakopotas vairāku desmitu 
gan 1941. gadā, gan 1949. gadā izsūtīto cilvēku atmiņas.  

LPRA vadītājs Ivars Kaļķis Sibīrijā  mācījies no       
1. līdz 7. klasei. Sibirijas bērnus intervēja režisore 
Dzintra Geka un Aivars Lubānietis.  

Šādu grāmatu izdot ieteica Pēteris Simsons, viņam 
bija tikai viens gads, kad 1949. gadā deportēts no 
Latvijas uz Tomskas apgabalu. Skolā Sibirijā viņš 
mācījies trīs gadus.   

Fragmentus no izsūtīto atmiņām lasīja viņu mazbērni. 
Spilgtākā bērnības atmiņa daudziem bija Staļina nāve. 

Polītiski represētos garīgi aprūpē luterāņu mācītājs 
Guntis Kalme. Viņš vairākkārt piedalījies Dzintras 
Gekas rīkotajos braucienos uz Sibiriju, apmeklējot 
deportāciju vietas. Viņš uzsvēra, ka šī grāmata ir liecība, 
kā tauta saglabāja cilvēcību absolūti necilvēcīga režīma 
laikā. 

Tūkstošiem latviešu bērnu, kuŗus pirms 70 gadiem 
izsūtīja, bija jāmācās svešā valodā, nebija ne grāmatu, ne 
burtnīcu, uz skolu tālu jāiet, bet ziemā trūka apavu un 
silta apģērba... 

Tagad krievi sūdzas, ka viņu bērniem, kuŗi kopš 
dzimšanas dzīvo Latvijā un dzird latviešu valodu, grūti 
mācīties valsts valodā.  

Daudzi izsūtītie atceras, ka drīz vien pēc skolas gaitu 
uzsākšanas krievu valodu pratuši pat labāk par vietējiem 
bērniem. Viņi labi apzinājās, ka viņiem nav cita pienā-
kuma kā mācīties, cīnīties un izcelties.  

Izdota jauna grāmata – „Skola Sibirijā” 

Dzintra Geka ieraksta grāmatā veltījumu 

Dzintra Geka 
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Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija 

 
 
 
 

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 

 

Vairāk informācijas: http://www.paps.lv 
 

Remigrācijas koordinātoru 
kontaktinformācija: https://www.paps.lv/sazinai/  

 

Remigrācijas koordinātori aicina aizpildīt nelielu 
anketu un ziņot par interesējošiem jautājumiem, 
kādi rodas, domājot par pārcelšanos uz dzīvi 
Latvijā: https://www.paps.lv/anketa/ 

 

www.varam.gov.lv  
www.vietagimenei.lv/remigracija  

Audzis Latvijas iedzīvotāju 
laimes indekss 

Pētījuma centra SKDS aptaujas dati liecina, ka 
Latvijas iedzīvotāju laimes indekss šogad sasniedzis 
vēsturiski augstāko līmeni.  

Laimes indekss aprēķināts, vadoties no atbildēm četru 
punktu skālā – laimīgs, drīzāk laimīgs, drīzāk nelaimīgs, 
nelaimīgs. Indekss ir no -100 punktiem, kas būtu 
sasniegti, ja visi respondenti teiktu, ka viņi ir nelaimīgi, 
līdz +100 punktiem, ko sasniegtu, ja visi aptaujātie 
apgalvotu, ka ir laimīgi.  

Šogad indekss sasniedz +41,9 punktus, kas ir augstā-
kais rādītājs, kopš 2001. gadā sāka mērīt laimes indeksu. 

Pētījumā tika aptaujāti 1000 cilvēku visā Latvijā. 
Kopumā jaunieši biežāk jūtas laimīgi nekā gados vecāki 
cilvēki, tāpat cilvēki, kuŗiem ir bērni vecumā līdz 18 
gadiem, biežāk atzina, ka jūtas laimīgi. Laimīgāk jūtas 
priekšnieki un tie, kas nestrādā fiziku darbu.   

Gadskārtējais Eiropas filmu 
festivāls 

Sesto gadu pēc kārtas Losandželosā notiks filmu fes-
tivāls Starring Europe. No 9. līdz 12. maijam būs iespēja 
noskatīties 13 Eiropas valstu – Austrijas, Beļģijas, Bul-
gārijas, Čechijas Republikas, Grieķijas, Igaunijas, 
Italijas, Latvijas, Lietuvas, Lukemburgas, Polijas, 
Rumānijas, Vācijas –  īsfilmas un pilnmetrāžas filmas. 

Festivāla svinīga atklāšana – 9. maijā plkst. 6.00 
Egyptian Theatre Holivudā. Apmeklētāji varēs noskatī-
ties beļģu īsfilmu un itaļu mākslas filmu.  

Sestdien, 11. maijā plkst. 8.00 Aero Theatre Santa-
monikā izrādīs lietuviešu īsfilmu Last Stop is the Moon 
un latviešu režisora Oskara Rupenheita pilnmetrāžas 
divu stundu ilgo kriminālkomēdiju  „Kriminālās 
ekselences fonds”.  

Igaunijas 100 minūšu filmu Take It Or Leave It 
izrādīs 10. maijā Aero Theatre. 

Oskars Rupenheits dzimis  1982. gadā Rīgā, studējis 
Londonā Filmu skolā, bijis režisors vairākām īsfilmām 
„Olimpiskie zēni un trenere”, „Musketieri, tubists & 
Bumbulītis”, „Polka balles kurpēs”, „Lamberts” . Par 
filmu „Lamberts” režisors 2010. gadā  saņēma „Lielo 
Kristapu” nominācijā „Labākā studentu filma”.  

Filma „Kriminālās ekselences fonds” ir par diviem 
draugiem, kuŗi vēlas iegūt slavu, kļūstot par krāpnie-
kiem.  

Filma, kuŗā nepiedalās neviens profesionāls aktieris, 
tapusi bez valsts financiāla atbalsta, daļa naudas savākta, 
rīkojot kampaņu un piedāvājot iespēju samaksāt par 
lomu.  

Aktieŗi – Lauris Kļaviņš, Andris Daugaviņš,  Jana 
Rubīna, Juris 
Riekstiņš, Māris 
Mičerevskis – savu 
laiku ziedoja brīvprātī-
gi, arī filmēšanās vie-
tas – kopskaitā 35 – 
sarunātas bez maksas, 
tāpat rekvizīti. 
     2018. gadā Oskars 
Rupenheits par filmu 
„Kriminālās ekselen-
ces fonds” saņēma 
Lielā Kristapa balvu 
nomincijā „Labākais 
scēnārists”, Andris 
Daugaviņš nomināci-
jā „Labākais aktieris 
otrā plāna lomā”. 
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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 bruģ-
akmeņu.  

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Var pieteikties Kursas vasaras vidusskolai:  
http://kursa.rklic.org/en/registration/  

Likteņdārzā 2019. gadā plānotie 
sarīkojumi 

  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, Latvia 
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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 

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             

Eiropas latviešu apvienībai 
jauna valde  

Par Eiropas latviešu ap-
vienības (ELA) prezidija 
priekšsēdi ELAs kopsapul-
cē š. g. martā Londonā 
ievēlēta Latvijas kopības 
Vācijā pārstāve Elīna 
Pinto;  par priekšsēdes 
vietnieku Agnis Sauka 
(Latviešu biedrība Beļģijā), 
par prezidija locekļiem – 
Vita Kalniņa (Latviešu 
biedrība Austrijā), Māris 
Pūlis (Latviešu nacionālā 
padome Lielbritanijā), 
Justīne Krēsliņa Zviedrijas latviešu apvienība) un Lelde 
Vikmane (Latviešu apvienība Francijā).  

Eiropas latviešu apvienības (ELA) apvieno ārpus 
Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības 
nevaldības organizācijas Eiropā. ELAs darbības mērķis 
ir pārstāvēt ārzemju latviešu intereses Eiropas mērogā, 
tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informāci-
jas, izglītības un kultūras laukā un sadarbības projektu 
veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radnie-
cīgām citu tautību emigrantu organizācijām. 

ELA priekštecis bija Latvijas Atbrīvošanas komitejas 
Eiropas centrs (LAK EC), ko dibināja 1951. gadā un  
kas darbojās 1995. gadam, kad tika pārveidots par 
Rietumeiropas latviešu apvienību (RLA), kas 2006. gadā 
savukārt tika pārdēvēta par Eiropas latviešu apvienību, 
ELA. 

 ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) 
locekle. 

ELA 2010. gada aprīlī Latvijā ieguva juridiskas orga-
nizācijas statusu. Kopš 2010. gada decembŗa ELA ir 
biedrs arī ārvalstīs dzīvojošo eiropiešu nacionālo organi-
zāciju federācijā Europeans Throughout the World 
(ETTW), kuŗas birojs ir Briselē. 

ELAs galvenā lēmējinstitūcija ir biedru organizāciju 
sapulce, ko ne retāk kā reizi gadā sasauc ELAs prezidijs. 
Prezidiju, tajā skaitā ELAs priekšsēdi un priekšsēža 
vietnieku, kopā sešu cilvēku sastāvā ievēl biedru organi-
zāciju sapulcē uz diviem gadiem. Finanču kārtošanai 
biedru organizāciju sapulcē ievēl arī kasieri, grāmatvedi 
un revīzijas komisiju. ELAs prezidijā darbojas arī 
polītiskais referents, kultūras referents, izglītības 
referents, komūnikācijas referents un projektu referents. 

Ar prezidiju var sazināties, rakstot: ela@latviesi.com 

Elīna Pinto 

www.latviesi.com 

ir vietne tīmeklī, kuŗā atrast noderīgu informāciju 
latviešiem visā pasaulē ar mērķi palīdzēt latvietības 
stiprināšanā, ikdienas sadzīvē un strādājot, studējot 
vai ceļojot ārpus Latvijas. Informāciju apkopo 
Indulis Bērziņš. 

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 
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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 

 

18. maijā  plkst. 11:00 iesvētības 
Betlehem Lutheran Church (925 Balour Drive, 
Encinitas, CA), prāv. Daira Cilne  
15. jūnijā represēto piemiņas dienas dievkalpojums, 
diakone Guna  Reina 
Pēc dievkalpojuma kafijas galds 

 

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 

Par „Etniskajiem saietiem” 
Apelsīnu pagastā  

Aprīļa biļetenā rakstā par „Etniskajiem 
saietiem” Apelsīnu pagastā kļūdaini teikts, ka 
tie ir gadskārtēji. Gadskārtējs nozīmē: tāds, 
kas atkārtojas, notiek ik gadus.  

Apelsīnu pagastā „Etniskie saieti” notiek 
gandrīz katru mēnesi un tajos nekad nav bijis 
mazāk par 16 apmeklētājiem, dažreiz pat 30. 
Erika Kārtere tos rīkojusi jau 109 reizes, 
gādājot par visu nepieciešamo – atspirdzinā-
jumiem un galda rīkiem, lai atnesto groziņu 
saturs  nokļūtu uz šķīvjiem un apmeklētāju 
mutē. Liels paldies Erikai Kārterei par 
ciemiņu aicināšanu un uzņemšanu. Kopā 
sanākt un svinēt vienmēr ir jauki! 

Fotografija – tā ir iespēja 
notvert mirkli, saglabāt 

un nodot atmiņas no 
paaudzes uz paaudzi, 
attēlos var iemūžināt 

ģimenes visskaistākos 
brīžus – laulības, 

kristības, portretus. 
Fotosalonos un studijās 

profesionāli fotografi 
aicina uz fotosesijām  

ar draugiem.  
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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 
Elīza lepni savam līgavainim ceļ galdā izceptu tītaru. 

„Tas gan izskatās gards! Ar ko tu tītaru pildīji?”  
„Pildīju? Tas taču nebija tukšs!” 

*** 
 Ervīns savai draudzenei Ilzei māca spēlēt šachu. Kad 

viņa apguvusi galvenos likumus, abi spēlē pirmo partiju. 
Nepaiet ilgs laiks, kad Ilze dusmīgi iesaucas: „Kā gan lai 
es spēlēju, ja tu atņem man visas figūras!” 

*** 
Rita piezvana draudzenei un jūsmo par savu jauno 

draugu: „Viņš ir tik jauks puisis! Vai vari iedomāties, 
vakar viņš man teica, ka esot visskaistākā un gudrākā 
meitene skolā!” 

„Kā gan tu vari ticēt tādiem meliem!” pārmetoši 
atbild draudzene. 

*** 
Piedzēries vīriets uz ielas atrod saplīsušu kabatas 

spogulīti. Viņš to paceļ, paskatās tajā un tūlīt atkal 
nosviež zemē. „Tik pretīgu  fotografiju var tikai izmest!” 
viņš pie sevis norūc. 

*** 
Laikraksta galvenais redaktors smagi nopūšas un 

saka: „Nu gan ķeza! Ko liksim pirmajā lappusē – nav 
dzirdēts, ka šodien bijusi kāda slepkavība, ielaušanas, 
zādzība, šaušanās!”   

„ Būsim optimisti, pagaidīsim vēl mazliet. Gan jau 
kādu ziņu vēl saņemsim,  cilvēka daba taču nemainās,” 
atbild redaktora palīgs. 

*** 
Uz ielas sēž ubags un lūdz naudu. Kāds gaŗāmgājējs 

jautā: „Vai tad neviens jums nav piedāvājis kādu 
darbu?” Ubags atbild: „Vienu reizi, bet visi citi vienmēr 
bijuši ļoti atsaucīgi.” 

*** 
Pirms eksāmena students pieiet pie profesora un 

sūdzas: „Man galvā ir īsta putra, laikam gan nevarēšu 
eksāmenu nokārtot.” 

Profesors atbild: „Nevajag velti raizēties. Varbūt 
saderam uz 100 eirām, ka tomēr izdosies? 

*** 
Apģērbu veikalā kliente jautā pārdevējai: „Vai varu 

pielaikot to skaistu kleitu skatlogā?”  
„Lūdzu, ja vēlaties, bet mums ir arī labas kabīnes.” 

*** 
Ārsts labu laiku izmeklē pacientu un tad saka: 

„Nevaru saprast, kas jums par vainu. Iespējams, 
vainojams alkohols.” 

„Skaidrs,” atbild pacients. „Tad  labāk atnākšu citreiz, 
kad būsit skaidrā. Tikai lūdzu iepriekš piezvaniet, kad.” 

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

Ivars Mičulis un Laura Rokpelne Mičule pērn 
augustā uz mājām no dzīvnieku patversmes atveda 
četru mēnešu vecu melnu un mīlīgu kaķēnu, ko 
nosauca par Minku. Viņam patīk sēdēt pie datora un 
ķert burtus.  

Ineses un Marka Edvardu ģimenes jaunais mīlulis 
ir  franču papilons Hugo. Viņš prot skaisti dejot, labi 
klausa komandas, bet visvairāk viņam patīk rotaļā-
ties ar bumbiņu. Naktīs viņš guļ savu saimnieku 
gultu kājgalī. 

Juris Zinbergs jogas vingrojumus māca ne tikai 
cilvēkiem, bet arī suņiem –  lūk, ko prot Matīss! 
Mārtiņš Zinbergs viņu vēro ar zināmu skaudību, jo 
viņam vēl tik labi neveicas. 

Suņam devu zaķa lāpu, 
Lai dzen meitas klajumā. 
Suns izdzina jaunu meitu, 
Visskaisto zeltainīti.   

Sunīts rēja tupēdams, 
Pazīstami viesi jāja: 
Veci vīri, sirmi zirgi, 
Jaunu meitu precenieki.  

No Krišjāņa Barona Dainu skapja: 

Miķeļa Ciļņa 
mincis Lācītis ar 
lielu prieku murrā-
dams apskatīja un 
apostīja savus 
aprīļa biļetenā 
ievietotos attēlus: 
„Tagad esmu sla-
vens, un par mani 
uzzināja latvieši 
visā Dienvidkalifor-
nijā!”  
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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  maijs  
 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 
  

12. maijā plkst. 11:00 Ģimenes dienas dievkalpojums ar latviešu skolas 
audzēkņu priekšnesumiem (diakone Guna Reina)                           

19. maijā plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (diakone Guna Reina) 

  2. jūnijā plkst. 11:00 Vasarsvētku dievkalpojums (diakone Guna Reina) 
Pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce  
baznīcas lejas zālē 

16. jūnijā 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 būt DK LB biedrs, 
                                                                   nosūtu  biedru naudu 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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