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Pianists Juris Žvikovs, sōlisti Annija Tetere un Pauls Berkolds pēc koncerta
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā 27. aprīlī

SARĪKOJUMU KALENDĀRS
16. jūnijā piemiņas sarīkojums 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju izvestajiem baltiešiem
22. jūnijā Jāņu svinības (sk. sludinājumu 3. lappusē)
8. septembrī plkst. 9.00 jaunā, 2019./2020. mācību gada pirmā diena latviešu skolā
15. septembrī sarīkojums latviešu skolā „Baltijas ceļam – 30”
21. un 22. septembrī ALAs rīkotie skolotāju kursi Losandželosā

Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 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 abonementu 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.

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
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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: Ilze Matsone (sekretāre);
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 un Valdis Ķeris (sporta dzīves
vadītāji)
Pauls Berkolds, Endija Damroze, Inguna Galviņa,
Aivars Jerumanis, Guna Reina, Inese Sviķkalne,
Līga Sviksa, Dace Taube, Juris Zinbergs
DK LB Revīzijas komisija:
Biruta Šulca, Dainis Kalniņš, Diana Mathura
DK LB valdes sēdes notiek Losandželosas latviešu
namā biedrības telpā otrā stāvā katra mēneša otrā
trešdienā vai svētdienā (pēc īpaša paziņojuma)
Uz valdes sēdēm aicināti ierasties visi DK LB
biedrības biedri un būt viesi. Balsošanas tiesības ir
tikai valdes locekļiem. Sēžu datumi mainīts netiks.
Gadījumā, ja valdes priekšnieks nevarēs ierasties,
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem.
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.

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valde un
Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā
Juris Buņķis aicina

svinēt
Jāņus

Pavadīsim laiku kopā ar draugiem, baudīsim gardu mielastu, jāņusieru un alu,
būs mūzika, dejosim un dziedāsim! Varēsim peldēties peldbaseinā (jāņem līdzi
peldkostīmi un dvieļi; vecākiem jāuzņemas atbildība par saviem bērniem)
Kad: 22. jūnijā plkst. 4:00
Kur: Svinības notiks Juŗa Buņķa mājās:
Coto De Caza, CA 92679
Ļoti svarīgi: noteikti jāpiesakās līdz 15. jūnijam,
rakstot e-pasta vēstuli: SarikojumiRSVP@biedriba.org
vai zvanot Dziesmai Teterei,
tālr.: 805-217-1931
Dalības maksa: $10.00
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Lasīšanas svētki
Aprīļa pēdējā svētdienā Losandželosas latviešu skolas
audzēkņi, vecāki un skolotāji pulcējās, lai piedalītos skaļās lasīšanas priekšpusdienā. Ar ko šī skaļās lasīšanas
priekšpusdiena atšķīrās no lasīšanas stundas?
2018./2019. mācību gada sākumā latviešu skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa aicināja skolotājus un vecākus
mudināt bērnus grāmatu tekstus un dzejoļus lasīt skaļi
ģimenes lokā – vai nu individuāli vai ar vecāku palīdzību.
Skolas mācību gada beigām tuvojoties, bērni pirmo
reizi tika aicināti izlasīt viņu izvēlēto grāmatu vai
grāmatas nodaļu dažāda vecuma klausītājiem un latviešu
valodas apguvējiem. Tādējādi viņi parādītu, ka skaļā
lasīšana ir neatņemama daļa valodas apguvē. Izlasīt
tekstu skaļi, precīzi un ar intonāciju nemaz nav tik
viegli, jo vajadzīgas gan zināšanas, gan drosme.
Šoreiz aicinājumam lasīt skaļi atsaucās trīs skolēni –
Hugo Svikss, Eduards Zeltiņš-Kalniņš un Ieva Arnolda.
Hugo Svikss izlasīja ALAs izdoto Rudītes Jaunarājas
grāmatu „Ola”, Eduards Zeltiņš-Kalniņš – norvēģu
rakstnieka Hokona Ērveosa darbu „Brūne”, Ieva
Arnolda – Valža Rūmnieka stāstu „Madaras lādīte”.
Hugo bērnudārza grupā ir vecākais audzēkni, viņš
mācās divās latviešu skolās – svētdienās Losandželosas
latviešu skolā un sestdienās Sandiego latviešu skolā.
Māmiņa Līga arneatlaidību panākusi, ka Hugo latviešu
valoda prasme pēdējā gada laikā ir krietni uzlabojušās.
Viņa stāstīja, ka Hugo guvis lielu gandarījumu par
paveikto darbu un nemitējies lasīt visu svētdienu.
Nākamais lasītājs bija Eduards. Viņa lasīja stāstu par

No kr.: Hugo, Līga un Helmuts Sviksi
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norvēģu zēnu Rūni, kas pārtop par supervaroni „Brūni”
un pusnaktī ar brūnās krāsas spainīti dodas pārmācīt
pusaugu palaidņus, kas izpostījusi viņa koka namiņu.
Eduards teica, ka mazliet nervozējis, vai citiem patiks temats par puiku lietām. Eduarda izteiksmīgā lasīšana neatstāja vienaldzīgu nevienu klausītāju.
Tad lasītāju krēslā sēdās Ieva un īsumā pastāstīja, ka
izvēlējās fantastiskās reālitātes lasāmvielu. Stāsta
darbība notiek Latvijā. Pusaudži mežā uziet nepazīstamu
lidojošu objektu, kas izstaro savādu gaismu. Latvijas un
Amerikas zinātniskajiem spēkiem sadarbojoties, tiek
atklāts... un te nu Ieva ieteica klausītājiem pašiem izlasīt
stāsta turpinājumu.
Paldies visiem lasītājiem un viņu vecākiem par ieguldītajām pūlēm, apgūstot jaunas iemaņas latviešu valodas
apguvē.
Ieva šogad ieguva pirmo vietu ALAs rīkotajā
Rumaka lasīšanas sacensību individuālajā katēgorijā,
nopelnot 50 dolaru par grāmatas izlasīšanu un ieteikuma
vēstules uzrakstīšanu. Mikus Arnolds un Eduards Zeltiņš
-Kalniņš saņēma lasīšanas veicināšanas balvas.
Sveicam arī bērnudārza grupā Hugo un māmiņu Līgu;
Kristoferu un māmiņu Sanitu; Tomasu un māmiņu Aiju;
Aidenu un māmiņu Kristīni, 2. klases skolnieci Annu un
māmiņu Inesi, 3.-6. klases patstāvīgos lasītājus – Miku,
Ievu un Eduardu. Šie bērni un vecāki piedalījās Rumaka
lasīšanas sacensības un kopīgā darbā nopelnīja 150 dolaru. Apsveicami!
„Lasīšanas svētkos” mācību pārzine Aija ZeltiņaKalniņa apsveica skolēnus par piedalīšanos lasīšanas
programmās aizvadītajā mācību gadā: „Bērnu žūrijā” no

Ieva Arnolda lasa
Valža Rūmnieka stāstu
„Madaras lādīte”

Eduards Zeltiņš-Kalniņš lasa
norvēģu rakstnieka Hokona
Ērveosa darbu „Brūne”

Annas Arnoldas (5 g.) zīmējums
Ineses Zanderes stāstam „Zirgā”

Apvienotās 3.-6. klases skolēni:
Ieva Arnolda, Mikus Arnolds,
Eduards Zeltiņš-Kalniņš;
skolotāja Aija Zeltiņa -Kalniņa

Mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa nolasa ALAs
pateicības rakstu par skolēnu piedalīšanos Rumaka
lasīšanas sacensībās

Tomasa Zeltiņa-Kalniņa (3. g.,
bērnudārza grupa) zīmējums
„Pastaiga lietū” tapa šogad sevišķi
lietainajā Dienvidkalifornijā pēc
dzejoļu „Lietus vīriņš” (Fricis
Bārda), „Lietus sievas” (Rainis),
„Klepus” (Māra Cielēna) un stāsta
„Zem sēnītes” (Vladimirs Sutejevs)
noklausīšanās

Eduarda Zeltiņa-Kalniņa (10 g.)
zīmējums flāmu rakstnieces
Katlēnas Ferēkenas stāstam
„Mani sauc Jans, un es neesmu
nekas īpašs”
Foto: Inese Sviķkalne un Līga Sviksa

pirmās skolas dienas septembrī līdz Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumam janvāŗa nogalē un ALAs rīkotās Rumaka lasīšanas sacensībās no janvāŗa pēdējās
svētdienas līdz marta pēdējai svētdienai.
Aija Zeltiņa-Kalniņa vairākus gadus vadījusi Bērnu
žūrijas lasīšanas veicināšanas programmu sadarbībā ar
Latvijas Nacionālo bibliotēku, ALAs Rumaka lasīšanas
sacensības un šogad sāka Skaļās lasīšanas programmu,
apvienojot to ar Bērnu žūrijas un Rumaka lasīšanas
programmu. Ieteikums – grāmatu izlasīt skaļi, neatkarīgi
no lasītāja vecuma. Par šo programmu Inguna Galviņa
pastāstīja februāŗa biļetena rakstā par Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumu latviešu skolā. Paldies mācību
pārzinei Aijai Zeltiņai-Kalniņai par paveikto darbu un
visiem vecākiem un skolotājiem par lasīšanas veicināšanu mājās un skolā. Vislielākā pateicība bērniem par
piedalīšanos un apņēmību!
Lai visai skolas saimei jaukas un piedzīvojumiem
bagātas vasaras brīvdienas!

Lasīšanas programmu veicinātāju
Aiju Zeltiņu-Kalniņu (pa labi)
apsveica Inese Sviķkalne
Līga Sviksa izcepa svētku kliņģeri
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Lieldienas Sandiego
Sestdien, 13. aprīlī, Sandiego latviešu ev. lut. draudzē
bija Lieldienu dievkalpojums, to vadīja diakone Guna
Reina. Dievkalpojumā piedalījās iesvētes mācības jaunieši.
Svētos rakstus lasīja Markus Lī (Lee) un Lūkas Verbelovs
(Werbelow). Jauniešu sagatavoto lūgšanu vadīja Maksis
Beķeris un Katrina Lī (Lee). Pēc dievkalpojuma bērni
meklēja olas, un Ieva Auziņa Sentivani stāstīja par latviešu
dainām.

No kreisās: Sandiego
skolas audzēkņi Kristīne
Menvielle, Hugo Svikss,
dainu tulkotāja Ieva
Auziņa Sentivani, Andra Berkolda

Maksis Beķeris un Katrīna Lī

Ieva Auziņa Sentivani ieraksta veltījumu grāmatā
(no kr.) Dagmārai Tūbelei un Antrai Priedei

Markus Lī un Lūkas Verbelovs
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Olu meklēšana

Amerikas baltiešu brīvības līgas bankets
Losandželosas latviešu namā 27. aprīļa vakarā notika
gadskārtējais Amerikas baltieši brīvības līgas (BAFL)
37. bankets. Tas bija vairāku mēnešu rosīga darba rezultāts. Banketu vadīja Lietuvas goda konsule Kalifornijā
Daiva Čekanauska Navarrete. Uzrunu teica un lūgšanu
vadīja Losandželosas igauņu ev. lut. draudzes mācītājs
Enns Auksmanns.

Banketu atklāja BAFL prezidents Āvo Reinfelds
(Aavo Reinfeldt) un pateicās valdei par darbu.

Ar klusuma brīdi tika pieminēts mūžībā aizsauktais
Arne Kalmi (1936-2019.). Viņš bija viens no Amerikas
igauņu polītiskajiem vadītājiem, aktīvi cīnījās par
Baltijas valstu neatkarību.
Ar skanīgām dziesmām apmeklētājus iepriecināja
Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim brāļi”
diriģentes Lauras Mičules vadībā. Klavieŗpavadījumu
spēlēja Līga Ceriņa. Programmā bija arī vairāki Līgas
Ceriņas komponētie skaņdarbi. Vīri dziedāja latviešu,
igauņu, lietuviešu un angļu valodā. Jautrais repertuārs
radīja priecīgu noskaņojumu.
Prezidents Āvo Reinfelds paziņoja, ka piešķirti trīs
apbalvojumi. BAFL balva – Igaunijas prezidentei Kersti
Kaljulaidai. Saņemt apbalvojumu.viņa nevarēja atbraukt.
Āvo Reinfelds apbalvojumu personīgi pasniegs šī gada
vasarā Igaunijā.
Kersti Kaljulaida dzimusi 1969. gadā Tartu, Igaunijā.
Absolvējusi Tartu universitāti Igaunijā 1992. gadā ar bakalaura gradu bioloģijā. Tajā pašā universitātē 2001. gadā ieguvusi maģistra gradu uzņēmējdarbības vadībā. No
1992. līdz 2002. gadam bijusi valsts premjērministra
Marta Lāra ekonomikas padomniece. Pēc tam vadījusi
energokompanijas Eesti Energia Iru spēkstaciju. No
2004. līdz 2016. gadam bijusi Igaunijas pārstāve Eiropas
Revīzijas palātā. 2016. gada 3. oktōbrī ievēlēta par
Igaunijas prezidenti, amatā stājusies 10. oktōbrī. Viņa ir
pirmā sieviete un jaunākā persona, kas ievēlēta par
Igaunijas prezidenti.
Pateicības apbalvojums piešķirts Helēnei Pizikai par

Apbalvojumu par ilggadēju, neatlaidīgu darbu Amerikas baltiešu brīvības līgā saņēma Valdis Pavlovskis
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testamentā novēlēto ziedojumu
Dr. Agnija Griga ieguvusi ekonomikas un
Amerikas baltiešu brīvības līgai. Helēna
polītikas zinātnes bakalaura gradu KolumPizika mirusi 2018. gada augustā. Apbijas universitātē Ņujorkā, maģistra un
doktora gradu starptautiskajās attiecībās
balvojumu saņemt bija ieradušies
Oksfordas universitātē. Strādājusi un māHelēnas Pizikas radinieki Māra un
Roberts Memeņi.
cījusies Lielbritanijā, Francijā, Lietuvā,
Helēne Pizika dzimusi 1936. gadā
Krievijā un Gruzijā. Bijusi Lietuvas ārLatgalē. Viņa bija ļoti ticīga un katru rītu
lietu ministra padomniece par energoapapmeklēja misi. Viņai patika lasīt un
gādes drošību un ekonomiku (2008-2009).
runāt par polītiku un Latviju, atbalstīja
Pašlaik viņa dzīvo Vašingtonā, D. C.
BAFL.
Dr. Agnija Griga runas pirmo daļu vel2019. gada BAFL prezidenta balvu
tīja vēsturiskam pārskatam par notikusaņēma Valdis Pavlovskis par daudzu
miem Baltijā un pasaulē kopš 1980. gada,
gadu īpašu atbalstu Igaunijai, Latvijai un
laika, kad tika dibināta Amerikas baltiešu
Lietuvai neatkarības atgūšanā.
brīvības līga. Viņa skaidroja, ka tagad ir
Valdis Pavlovskis 1981. gadā kopā ar
jauns intensīvas ģeopolītiskās konkurenastoņiem trimdas baltiešu aktīvistiem
ces laikmets, daži to pat dēvē par chaosu.
dibināja Amerikas baltiešu brīvības līgu.
Amerika polītiski ir ļoti sašķelta. Ir neBAFL panāca, ka ASV Kongress un
skaidrības par Krievijas centieniem ietekprezidents 14. jūniju pasludināja par
mēt ASV iekšpolītiku. Ārpolitika, it īpaši
Baltijas brīvības dienu. Prezidents
Dr. Agnija Griga (pa labi) attiecībā uz Krieviju, kļuvusi par ķīlnieci
Ronalds Rēgans 1983. gada 13. jūnijā
un Lietuvas goda konsule iekšpolītikā. Iespējams, tas ir visbīstamāuzaicināja 200 baltiešu uz šīs dienas
kais, jo bieži vien tādējādi tiek noliegti
Kalifornijā Daiva
proklamēšanas parakstīšanas ceremonizināšanas un fakti, kas nepieciešami, lai
Čekanauska Navarrete
ju. Ik gadu BAFL rīkoja semināru, kas
gūtu ieskatu polītikā. Baltiešiem, kuŗi papiesaistīja preses un polītiķu uzmanību.
zīst Krieviju no personīgākas pieredzes, ir īpašs pienāValdis Pavlovskis ir latviešu polītiķis un sabiedrisks
kums dalīties savās zināšanās ar citiem.
darbinieks, bijušais Latvijas Republikas aizsardzības
Krievijas dabasgāzes Nord Stream 2 cauruļvads pa
ministrs un 5. Saeimas deputāts. Valdim Pavlovskim
Baltijas jūru tieši uz Vāciju ir vēl viens Kremļa projekts,
1997. gadā piešķirts komandieŗa pakāpes Triju Zvaigžņu kas var sadalīt Eiropu un ASV. Amatpersonas Vašingordenis, 2009. gadā – komandieŗa pakāpes Atzinības
tonā, dažās Eiropas valstīs un vairāki polītiskie spēki
krustu. Viņš saņēmis arī Lietuvas Orden of Merit
Vācijā ir pret šo projektu. Nord Stream 2 var apdraudēt
virsnieka pakāpes apbalvojumu.
Eiropas energoapgādes drošību, veicinot atkarību no
Valdis Pavlovskis sirsnīgi pateicās par apbalvojumu
Krievijas gāzes, paaugstinot Krievijas korupcijas risku
un teica, ka visi kopā esam daudz paveikuši.
un palielinot militāros draudus vai nelaimes gadījumus
BAFL aicinātais viesis un galvenais runātājs Dainis
Baltijas jūrā. Ja cauruļvads tiks būvēts, tas ļautu KrieButners nevarēja ierasties, jo viņam bija jādodas neatlie- vijai apiet Ukrainas territoriju un infrastruktūru gāzes
kamā darba komandējumā uz Eiropu.
transportā, tādējādi atbrīvojot rokas, lai turpinātu aktīBanketā piedalījās un galveno runu teica dr. Agnija
vāku militāro darbību Donbasā un pie Azovas jūras.
Griga.
Amerikas baltiešiem jābūt nemitīgi modriem, aktīDr. Agnija Griga ir enerģētikas un polītiskā riska
viem, polītiski un sociāli iesaistītiem. Mums ir īpaša
eksperte, ASV un Eirāzijas enerģētikas un ārpolītikas
atbildība saglabāt vēsturisko atmiņu un cīnīties par
speciāliste. Eiropas, Krievijas, Ķīnas, bijušās Padomju
vēsturisko patiesību.
Savienības valstu un Baltijas valstu enerģētikas polītikas
Sarīkojuma turpinājumā viceprezidente Andžela
eksperte. Trīs grāmatu autore – The New Geopolitics of
Nelsa apsveica jaunos valdes locekļus un dāvināja
Gas (Harvard University Press, 2017), Beyond Crimea:
viņiem BAFL piespraudes. Viņa atgādināja, cik daudz
The New Russian Empire (Yale University Press, 2016)
nozīmīgu darbu organizācija veic un ka jauni spēki ir
un The Politics of Energy and Memory Between the
ļoti nepieciešami.
Baltic States and Russia (Ashgate 2013).
Banketa dalībnieki beigās nodziedāja ASV, Latvijas,
Agnija Griga dzimusi Lietuvā. Desmit gadu vecumā
Lietuvas un Igaunijas himnu.
ar ģimeni emigrēja uz ASV un dzīvoja Losandželosā.
Pateicība visiem ziedotājiem, atbalstītājiem un
banketa viesiem.
Guna Reina
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Annijas-Dziesmas Teteres koncerts
Doma rīkot individuālu atskaites koncertu man radās
vasarā, kad „Lolitas brīnumputns” – Andreja Jansona
dziesmuspēle, aplidoja Latvijas lielākās skatuves. Iejūtoties Ķēniņienes lomā, sapratu, kas mani interesē. Pēc
izrādēm Latvijā lūdzu vecākus mani atbalstīt. Parasti vidusskolas audzēkņi individuālos atskaites koncertus nerīko, bet man tas šķita izdarāms. Man ir divi ļoti labi
balss skolotāji: Pauls Berkolds un Deina Rause (Dana
Rouse), katram ir savādāks stils, es mācos no abiem. Un
laimīgā kārtā tieši šajā laikā Kalifornijā viesojas draugs
un Fulbraita stipendiāts, pianists Juris Žvikovs. Mani
padomdevēji skolā Edvards Rause (Edward Rouse) un
Eimija Krīgere (Amy Krueger) tūlīt atbalstīja manu
ieceri, un visi ķerāmies pie darba. Protams, vislielākie
palīgi bija māmiņa un tētis! Nākotnē vēlos studēt kādas
kolledžas operas programā. Esmu no sirds pateicīga
visiem maniem dziedāšanas skolotājiem, tostarp
maniem diviem pirmajiem dziedāšanas skolotājiem
Lolitai Ritmanei-Matsonei un Frankam Lagvardijam
(Frank Laguardia). Padies visiem, kuŗi atbalstīja, atnāca
klausīties un ziedotājiem Dienvidkalifornijas latviešu ev.
lut. draudzei. Paldies visiem!
Annija Tetere

Annija-Dziesma Tetere dzimusi Amerikā, un viņai
bija tikai astoņas dienas, kad kopā ar mani sāka piedalīties latviešu sabiedriskajā dzīvē, apmeklējot Ziemeļvalstu festivālu, kuŗā dejoja Losandželosas latviešu tautasdeju kopa „Pērkonītis”, ko toreiz vadīja Loma Kārkliņa.
Annija-Dziesma godam nes savu vidējo vārdu. Jau no
mazotnes man grāmatas viņai bija jālasa, dungojot pašizdomātu melōdiju, lai Annijai nezustu interese. Tagad
Annija ir pusaudze, viņa beidza Losandželosas latviešu
skolu, vienmēr piedalījās sarīkojumos, vasaras pavadīja
gan Latvijā, gan bērnu nometnē Mežotne, mācījās
Gaŗezera vasaras vidusskolā. Annijai patīk skatuve,
izrāžu un koncertu rīkošana. Skatuvi viņa iemīļoja no
mazām dienām latviešu sabiedriskajā centrā, kur pašaizliedzīgi brīvprātīgie skolotāji māca bērnus dejot, dziedāt,
deklamēt dzejolīšus un spēlēt teātri. Pirmā izrāde, ko
Annija noskatījās, bija „Gudrais padomiņs” Dziesmu
svētkos Sanfrancisko divu gadu vecumā, un pirmā lielā
izrāde, kuŗā pati piedalījās, bija „Vēstule no Losas” sešu
gadu vecumā Dziesmu svētkos Ventūrā. Viņa vēl tagad
atceras visas izrādes dziesmas! Pamatskolā Annija sāka
tēlot galvenās raksturlomas mūzikālo teātŗu izrādēs
(sultāns izrādē „Aladina burvju lampa”, jūras ragana
Ursula izrādē „Mazā nāriņa”, bērnu nama pārvaldniece
misis Hannigana dziesmuspēlē „Annie” un citas).
Annija tagad mācās Oaks Christian High School,
kuŗā ir augsta līmeņa mākslas programma.Vidusskolas
teātŗa izrādēs un dziesmuspēlēs Annija tēlojusi daudz
lomu, taču šķiet, ka vislabāk viņai padevās viena no
galvenajām Šekspīra lugā „Divpadsmitā nakts” – galma
āksta Festi loma. Annija dzied kamerkorī, meiteņu
izlases korī, ir jauktajā koncertgrupā, kā arī dzied sōlo.
Annija mācījās baletskola, vēl joprojām labprāt spēlē
flautu un ir piedalījusies nacionālajās sacensībās,

Annija Tetere un viņas padomdevēji
Edvards Rause un Eimija Krīgere
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būdama marching band dum major. Tas viss viņu disciplīnējis, attīstījis techniku, veidojis attieksmi un talantu, bet sirdij vimīļākā ir dziedāšana un teātris. Annija šīs
divas mākslas formas nolēmusi nākotnē apvienot, mācoties dziedāt un padziļināti studējot arī mūzikas uzņēmējdarbību. Ļoti ceru, ka viņas sapņi piepildīsies. Viņu
gaida nopietns darbs. Būs jāpiedzīvo gan daudz priecīgu,
gan mazāk priecīgu brīžu, taču esmu pārliecināta, ka ar
pareizu attieksmi Annija spēs sasniegt visu, ko iecerējusi.
Patiesībā Annija mūs pārsteidza, nolemjot rīkot klasiskās mūzikas pavasaŗa atskaites koncertu. Parasti šādus koncertus rīko kolledžas studentiem, bet Annija apņēmības pilna tādu rīkot bija jau sešpadsmit gadu vecumā. Šo savu koncertu viņa plānoja no pērnā gada septembŗa un daudz mācījās, kā to darīt, palīdzot man rīkot
18. novembŗa svinības. Šis Annijas bija pirmais patstāvīgais projekts, un viņai vajadzēja saprast, ka koncerti,
teātŗa izrādes un balles pašas no sevis nenotiek. Kaut ko
rīkojot, jāapdomā katrs sīkums, jābūt plānam.
No iespējamām koncerta vietām Annija izvēlējas
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcu un nolēma,
ka lūgs ziedojumus baznīcas uzlabojumiem. Esam no
sirds priecīgi, ka Annijai rūp citu cilvēku labklājība.
Annija cer, ka kādreiz izdosies savākt pietiekami daudz
līdzekļu, lai pie baznīcas ierīkotu celtni un dievkalpojumus varētu apmeklēt arī tie, kuŗiem ir ierobežota kustība
vai kustību traucējumi.
Viņas balss ir dāvana no Dieva, bet viņas pašas nopelns ir uzņēmība, precīzitāte un neatlaidība. Protams,
vislielākais paldies jāteic Annijas balss skolotājiem
Paulam Berkoldam un Deinai Rausei, kā arī pianistam
Jurim Žvikovam par lielo darbu un palīdzību šī plāna
īstenošanā. Esam ļoti pateicīgi par viņu gatavību palīdzēt. Un mēs ceram, ka arī nāktonē Annija turpinās izkopt savu talantu, sadarbojoties ar izciliem māksliniekiem un turpinās darīt labos darbus, priecējot skatītājus
un klausītājus.
Nenovērtējams ir visu skolotāju darbs, atbalstītāji,
kuŗi bērnus iedrošina, priecājas par viņu sniegumu,
kādreiz sabaŗ, bet vienmēr samīļo. Iesaku visiem vecākiem vest bērnus uz latviešu skolu, nekad nav par vēlu
vai par agru. Vietējā sabiedrība ir vislielākais atbalsts
pašapziņas veidošanā, bērniem rodas plašāks redzesloks,
lielāka uzdrošināšanās, drosme un iedvesma. Nevaru
iedomāties labāku skatuvi jaunu talantu atklāšanai kā
mūsu pašu latviešu namu un baznīcu!
Mums katram ir savi talanti, es aicinu visus šejienes
latviešus (gan mazos, gan lielos) dalīties ar tiem. Mūsu
vidū ir talantīgi mākslinieki, mūziķi, sportisti, žurnālisti,
tērpu mākslinieki, uzņēmēji, dzejnieki, režisori, ekonomisti, vīndaŗi, frizieŗi, inženieŗi, maketētāji, grāmatveži
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un izgudrotāji utt. Ja ikviens ar kaut mazu kripatiņu
sava talanta piedalīties tikai vienā projektā, mūsu mazā
Losandželosas latviešu saliņa atkal uzplauktu pavisam
citās krāsās. Ikviens, kas vēlas savu mazo kripatiņu talanta ziedot, lūdzu rakstīt vai zvanīt, labprāt sadarbotos!
Vienmēr svinēsim svētkus kopā!
Dziesma Tetere

Atsauksmes par koncertu
Klasiskās mūzikas koncertā latviešu baznīcā piedalījās trīs izcili mākslinieki – jaunā māksliniece AnnijaDziesma Tetere, Pauls Berkolds un Juris Žvikovs. Neesmu klasiskās mūzikas vai komponistu darbu eksperte
vai kritiķe, bet tā kā latvieši ir dziedātāju tauta, mēs no
sirds izbaudām gan Dziesmu svētkus, gan individuālu
mākslinieku koncertus. Jau no pirmajām skaņām sapratām, ka esam nonākuši īpašā vietā. Mēs bijām pilnīgi
apburti, kad Annija-Dziesma Tetere dziedāja... Viņas
balss ir tik skaista! Baritons Pauls Berkolds vienmēr ir
lielisks, un pianists Juris Žvikovs ne tikai abiem dziedātājiem spēlēja klavieŗpavadījumu, bet priecēja mūs ar
savu nepārspējami spožo pasaules līmeņa talantu.
Pauls Berkolds un Annija-Dziesma Tetere dziedāja
duetu, kuŗā viņas balss skanēja neticami dzidri, un bija
grūti ticēt, ka viņai ir tikai 17 gadi, jo tā vien šķiet, ka
sasniegta jau virsotne. Andreja Jurjāņa „Lūgšana” no
kantātes „Tēvijai” dzirdēta daudzas reizes. Annijas
priekšnesums bija izcils! Var jau būt, ka jutos tik ļoti
aizkustināta tāpēc, ka kantāte ir pazīstama un manai
sirdij ļoti tuva, un to skaisti dziedāja jauna māksliniece,
ko atceros vēl kā mazu meitiņu, skraidot pa latviešu
namu.
Gribam pateikties Annijas vecākiem par uzņemšanos
rīkot šo koncertu un eleganto pieņemšanu pēc koncerta
baznīcas lejas zālē. Protams, neizsakāma pateicība
Annijai-Dziesmai, Paulam un Jurim par izcilu, skaistu,
neaizmirstamu pēcpusdienu. Varam no sirds lepoties ar
šiem lieliskajiem latviešu māksliniekiem. Lai viņiem
visiem spoža nākotne!
Dzintra Švarca
„Annijas plaukstošais talants un pozitīvais starojums
bija tā emōcionālā un iedvesmīgā saite, kas apvienoja
dažāda vecuma klausītājus. Mums visiem visvairāk
patika Ave Maria, O Mio Babbino Caro un „Ķēniņienes
dziesma”.
Aija/Eduards/Tomass Zeltiņi-Kalniņi
P. S. Tomass atkal un atkal Facebook skatās un
klausās, kā Annija dzied Ave Maria. Viņa viedoklis:
„Laba dziesma!”

Koncerts bija jauks, Annijas priekšnesums lielisks.
Un klavieŗpavadījumu dziedātājiem spēlēja talantīgais
pianists Juris Žvikovs.
Annija jūtas lieliski savā telpā kopā ar saviem paidagogiem. Latviešu baznīcā un namā, kur no bērnības pavadījusi svētdienas. Šis bija lielisks un atraisīts 17 gadu
vecas meitenes sasniegums. Es vēl vakar ar aizvērtām
acīm noklausījos Ave Maria.
Un man ir atmiņas no Dziesmu svētkiem Ventūrā
2008. gadā. Toreiz viņa bija mazs, jauks, atraisīts meitēns, un mēs visi dejojām ēkas pēdējā stāvā, kur Monai
bija priekšnesums. Mona dziedāja, mēs visi dejojām. Te,
pēkšņi, blakus Džeimsam dejoja mazā Annija... un
Džeimss, viņai rādot uz Monu, lepni teica: This is my
daughter! Un Annija ar savu mazās meitenes izbrīnpilnu skatienu viņam noraidoši atbildēja: No! She is not!
She is the star!
Annijas koncertā nodomāju: re... vēl viena zvaigzne ir
uzlēkusi, atradusi Anniju!
Es novēlu viņai vienmēr būt tik sirsnīgai un atklātai
kā līdz šim. Tad piepildīsies viņas „zvaigznes lielums”.
Rudīte Godfreja

Apsveicam Anniju! Viņas atskaites koncerts bija
lielisks! Annijas ğimene, draugi, skolotāji, atbalstītāji un
kollēgas ir lolojot klājuši uz viņas pleciem mīlestības un
atbalsta villaini, un kā pateicību Annija spēja sagādāt
visiem pārsteigumu.
Pat augstās notis (otrās oktāvas Si) Annija izdziedāja
ar absolūtu vieglumu, man radās zosāda, klausoties
Džulio Kačīni Ave Maria, un Andreja Jansona
„Kēniņienes dziesma” apbūra! Ar nepacietību raugos
nākotnē, lai redzētu Annijas talantu uzziedam, viņai
turpinot vokālās studijas. Bravo! Patiesa bauda bija arī
klausīties profesionālos māksliniekus Paulu Berkoldu un
Juri Žvikovu.
Lolita Ritmane-Matsone
Bravo Annija! Biju jauki pārsteigts par tik augstvērtīgu koncertu. Zināju no Rīgas izrādes, ka Annijai ir
talants, un šis koncerts to apliecināja. Redzu viņai spožu
nākotni. Apsveicu vecākus ar talantīgo mākslinieci un
par visu atbalstu un darbu, ko jūs abi esat veikuši.
Ar vislabākiem vēlējumiem Annijai no mums.
Ivars un Laura Mičuļi

Cik drosmīgi – Annija savu koncertu sāka ar Džulio
Kačīni (Caccini) Ave Maria. Apsveicami! Annija ir
skaistas un spēcīgas balss īpašniece un ir tik aizrāvīgi
domāt, kāda būs viņas nākotne. Annijas apbuŗošais
skatuviskais spožums viņai labi kalpos.
Brigita un Aivars Jerumaņi
Ar lielu baudu klausījos Annijas dziedāšanu. Annijai
17 gadu vecumā ir spēcīga balss, plašs diapazons, viņa
dziedāja ar milzīgu izjūtu.
Loma Kārkliņa

Pianists Juris Žvikovs un sōlists Pauls Berkolds

Annija Tetere dzied Andreja Jansona dziesmuspēles
„Lolitas brīnumputns” Ķēniņienes dziesmu
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Balto galdautu svētki
4. maija svētki, Latvijas republikas
neatkarības atjaunošanas gadadiena
Losandželosas latviešu sabiedriskajā
centrā sākas agrā rīta stundā, kad tika
klāti pirmie baltie galdauti. Losandželosā svinības pēc DziesmasTeteres
ierosinājuma notiek nu jau trešo gadu
pēc kārtas. Pērn tās notika vienlaikus ar
Ziemeļvalstu filmu festivālu, bet šogad
svinējām visi kopā latviešu namā. Zālē
bija saklāti gaŗie galdi un turpat arī tika
ceptas pankūkas ar mellenēm un šokolādi. Kā jau īstās pavasara brokastīs,
netrūka svaigu augļu un šampanieša ar
apelsīnu sulu. Kopā bijām vairāk nekā
40! Valdīja jauka svētku noskaņa.

Sarīkojumu atklāja, pie latviešu nama paceļot
Latvijas suverēnās valsts karogu un visiem kopā
dziedot himnu „Dievs, svētī Latviju!”
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Zālē tika klāts galvenais goda galds, uzrunu teica
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības priekšsēdis
Ivars Mičuls un svētku galvenā rīkotāja un biedrības
priekšsēža vietniece Dziesma Tetere

Goda galdu klāja organizāciju pārstāvji –
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļi,
skolēni, skolotāji, tautasdeju kopas „Pērkonītis” dejotāji
un vadītāji.

Skolotāja Ingrīda Dženningsa (Jennings) spēlēja
kokli un kopā ar saviem trim bērniņiem (no kr.)
Emmetu, Aidenu un Lailu nodziedāja Imanta
Kalniņa dziesmu „Piena ceļš”

Koncertā piedalījās jaunā talantīgā vijolniece Elsa
Brecko, klavieŗpavadījumu spēlēja mūsu jauno
talantu atbalstītājs un skolotājs Dr. Pauls Berkolds

Dejoja tautasdeju kopa „Pērkonītis” un koncertu
beidza ar rotaļdeju „Pankūkas”, aicinot dejot visus
apmeklētājus. Pēc koncerta viesi sēdās pie brokastu
galdiem, tika dziedāts un lasīti dzejoļi. Valdīja omulīga
noskaņa, visi bija labā svētku noskaņojumā. Gribu
izteikt lielu paldies palīgiem – Zanei Kalniņai, Ingunai
Galviņai, Oskaram Puķēnam, Kārlim Freimanim un
Dainim Kalniņam par palīdzību zāles sakārtošanā pirms
un pēc sarīkojuma un Eduardam Zeltiņam-Kalniņam par
neatlaidīgo vēlmi palīdzēt gan iznēsāt dzērienus, gan
cept pankūkas. Biedrības valde aicina visus arī turpmāk
sekot mūsu sarīkojumu kalendāram – paredzēti vairāki
koncerti, filmu izrādes, līgosvētki, 18. novembŗa
svinības un, protams, lielā vecgada balle! Gaidām visus,
un svinēsim svētkus kopā!
Sarīkojuma vadītāja Dziesma Tetere
Foto: Edgars Andersons
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Anda Bernovska darina tērpus, dejo un ceļo
Džons Kastaņja savām izrādēm Andu Bernovsku par
tērpu mākslinieci aicinājis arī agrāk. Uzsākts jau
nākamais projekts – uzvedums „Pāŗu klasiskās dejas
violetos toņos”, ko varēs noskatīties Santamonikas Deju
festivālā no 22. līdz 25. augustam. Anda Bernovska
labprāt darina tērpus saviem draugiem un paziņām.

Ņujorkas pavalsts Klintonas pilsētas (Clinton, NY)
Hamiltona kolledžas Deju un kustību studiju nodaļas
studenti 8. un 9. martā „Pavasaŗa deju koncertā” izrādīja
Losandželosas baleta kompanijas The Ballet Collective
choreografa Džona Kastaņjas (John Castagna) baletu
Age of Anxiety. Dejotājiem dejojot, skanēja Leonarda
Bernšteina 1948-1949. gadā komponētās 2. simfōnijas
orķestrim un klavierēm Age of Anxiety fragmenti. Komponēt šo simfoniju Leonardu Bernšteinu (1918-1990)
ierosināja angļu rakstnieka Vistana Hjū Odena (Wystan
Hugh Auden, 1907-1973) 1947. gadā sacerētā poēma
The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue, par ko viņš
1948. gadā saņēma Pulicera godalgu.

Gaida Paulovska dejo tango ar deju skolotāju
Maiklu Makarrelu (Michael McCarrel) Andas
Bernovskas darinātā tērpā
Iepazinusies ar Maiklu Makarrelu un citiem
dejotājiem, Anda Bernovska pirms gadiem četriem
atsāka dejot tango un brauc uz citām pilsētām un valstīm
piedalīties milongās!

Tērpu mākslinieces Andas Bernovskas skices Džona Kastaņjas baletam Age of Anxiety

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.
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Austrālijas latviešu izdevums
www.laikraksts.com

Dokumentārfilmā Wild Daze
skan Lolitas Ritmanes mūzika

Lolitas Ritmanes meistarklase
Honkongas studentiem

Filmas autors Fillis Stjuarts (Phyllis Stuart) devies uz
deviņām valstīm, sekojot pašaizliedzīgiem cilvēkiem,
kuŗi aicina saudzēt dabu, glābt un palīdzēt dzīvniekiem.
Filmas skaņu režisors – Marks Matsons (Mark
Mattson).

Lolita Ritmane meistarklasi vadīja, neizejot no
mājas: ar mūsdienu technoloģijām viss ir iespējams –
ir taču Skype!

DV DK apvienības atbalsts
novusa turnīram
Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienības
valde piecu gadu laikā piešķīrusi 1000 dolaru Jāņa
Daugvieša rīkotajiem novusa turnīriem.
Arī šogad 26. maijā tika aizsūtīts 100 dolaru čeks,
izrakstīts Jānim Daugavietim 30. marta turnīra
atbalstam. Žēl, ka Jānis Daugavietis 2019. gada maija
DK LB Informācijas biļetenā publiski apvainoja DV
DK apvienības priekšnieku it kā par turnīra atbalsta
solījuma nepildīšanu.
DV DK apvienības priekšnieks
Teodors Lilienšteins
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Vai te var dabūt... sidru?
Ja esat Mineapolē, noteikti
aizejiet uz sidra darītavu
Number Twelve Cider, ko 2018.
gada novembrī North Loop
atvēra Kolins Pousts (Colin Post)
ar dzīvesbiedri Halinu Dimantu
un draugu Stīvenu Henci (Steve Hance). Tās platība ir
500 kvadrātpēdu, un tā ir lielākā Minesotā. Sidra ražošanas metodes un procesu darītavas īpašnieki pētīja daudzus gadus. Sidrs tiek ražots tikai no Mineapoles āboliem, apmeklētājiem ir iespēja izvēlēties un nogaršot jebkuŗu no 16 dažādiem sidriem un novērot visu ražošanas
procesu. Uzkodai var pasūtināt picu Little Tomato, kas
cepta ķieģeļu ceplī, ko kurina ar malku. Telpas piemērotas lielākiem sarīkojumiem un sanāksmēm (varbūt
ALAs kongresam?). Ikviens laipni lūgts iegriezties un
nobaudīt sidru un picu draudzīgā gaisotnē.
Vairāk informācijas: www.number12cider.com
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Adrese: Number 12 Cider, 614 North 5th Street
Minneapolis, MN 55401
Darba stundas:
No pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 3.00
pēcpusdienā līdz 11.00 vakarā;
Piektdienās un sestdienās no plkst. 11.00 pēcpusdienā
līdz 12.00 vakarā;
Svētdienās no plkst. 11.00 rītā līdz 8.00 vakarā.
Kas ir sidrs? Sidrs ir vājš alkoholisks dzēriens (alkohola saturs vien 2%-8,5%), ko raudzējot iegūst no dažādu augļu – ābolu, bumbieru, persiku u.c. augļu sulas.
Sidra un augļu vīna ražotāju asociācija (L'Association
des Industries des Cidres et Vins de fruits de l’U.E)
dibināta aizritējušā gadsimta 60. gados, tajā apvienojusies Anglija, Beļģija, Dānija, Francija, Nīderlande,
Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija. Arī Amerikā
pēdējos gados sidrs ir ļoti iecienīts.
Dr. Jānis Dimants jaunākais

Krelles. Viss ir saistīts.
Kalifornija. Meksika. Amerika.
Meksika
Mēs – Agnija Ģērmane un Signe Vanadziņa – esam
gleznotājas no Latvijas, un mums bija liels prieks un
laime piedalīties Meksikas universitātes CETYS rīkotajā
1. starptautiskajā mākslinieku saietā.
Pateicoties korejiešu māksliniecei, ar kuŗu bijām sadraudzējušās, mēs reiz nokļuvām Korejā, tur sapazināmies ar mākslinieku no Peru. Aizbraukušas uz Peru,
satikāmies un sadraudzējāmies ar meksikāņu gleznotāju
un mākslinieku apvienības vadītāju Alehandru Pheltu
(Alejandra Phelts) un saņēmām ielūgumu šogad martā
piedalīties vērienīgā Starptautiskā mākslas sarīkojumā
SINERGIA Meksikā. To rīkoja Amerikas pierobežas
pilsētas Meksikali (Mexicali) CETYS universitāte kopā
ar Kalifornijas līča Kultūras institūtu.
Tā nu mēs devāmies uz Ziemeļmeksiku. Tās bija
pavasarīgas ziedēšanas un saules, organizātoru rūpju un
sirsnības, vērtīgu ekskursiju un meksikāņu virtuves
šedevru un dažādo valstu mākslinieku komūnikācijas
piesātinātas piecas skaistas dienas Meksikā un papildus
vēl četras brīnišķīgas dienas Sandiego un Losandželosā.
Mākslas sarīkojumā SINERGIA piedalījās 37 mākslinieki no 20 valstīm, programma bija ļoti plaša un

Signe Vanadziņa „Divas krāsas”
(CETYS universitātes kollekcija)

Mūsu kuplais pulks pie Tihuanas kultūras centra
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pārdomāta, notika divas gleznu izstādes – viena Meksikali
universitātes pilsētiņā, otra Tihuanas valsts mākslas
centrā (CEART Tijuana). Vienu dienu kopā ar vietējiem
māksliniekiem un jauniešiem gleznojām, bija tikšanās un
pārrunas ar universitātes studentiem, un mēs viesojāmies
meksikāņu mākslinieku darbnīcās.
Mūsu piedzīvojumi sākās pierobežas pilsētā Tihuānā.
Ziemeļmeksikas kultūras cilvēki lepojas ar savu zemi,
mākslas centriem un mūzejiem, talantīgajiem cilvēkiem,
unikālo dabu un cenšas turēties pretī izplatītajiem stereotipiem par meksikāņiem, kas
raujas uz ASV. Jāpiebilst, ka
pilnīgi viss bija lieliski, precīzi un ar sirsnību organizēts. Par trīsdesmit septiņām
tik dažādajām spilgtajām
mākslinieku personībām ar
lielu iejūtību un pacietību
rūpējās vairāki brīvprātīgie
studenti no CETYS universitātes, gīdi un fotografi.
Gvadalupes ielejas vīna
dārzos nogaršojām lieliskus
vīnus, baudījām izcilu pavāru gatavotus ēdienus pie
laipnajiem saimniekiem –
Agnija Ģērmane
mākslas sarīkojuma atbalstītājiem. Neaizmirstams piedzīvojums bija vakariņas
Ensenadā, viesnīcā pašā ōkeana krastā.
Drosmīgā latviešu māksliniece Signe, protams, nepalaida gaŗām iespēju atklāt peldsezonu 27. martā Klusā
ōkeana spirdzinošajos viļņos. Šeit notika arī kopīga ekspresīva gleznošana. Rezultāts izvērtās jauks – ōkeana
gaiss un viļņu ritms, neliela spriedze par intimā procesa,
kāds pārsvarā ir gleznošana, publiskošanu uzlaboja
asinsriti un satuvināja māksliniekus.
Lielu iespaidu uz mums atstāja brauciens gar kalnu
nogāzēm, kur saplaukušas dzeltenas, oranžas, violetas

Signe Vanadziņa un Agnija Ģērmane tuksneša ainavā
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Agnija Ģērmane „Vertikālā upe”
(CETYS universitātes kollekcija)

Signe Vanadziņa pie savas gleznas „Stāvkalte”
izstādē Meksikali

pavasaŗa puķes, pāri akmeņainajiem kalniem un cauri
tuksnesim, kur reiz tecējusi upe.
Pēc skaistā pārbrauciena nokļuvām mūsu pirmās
gleznu izstādes vietā, industriālajā Meksikali, kur plašās
un modernās telpās atrodas CETYS universitāte. Šeit
tiek rīkotas reģionālo mākslinieku izstādes, un universitāte pēc simpozija iegūst arī starptautisku mākslas darbu
kollekciju.
Vērienīgā kolekcijas izstādes atklāšana un simpozija
noslēgums notika Tihuanas valsts mākslas centra plašajās izstāžu zālēs. Mākslinieki bija patīkami pārsteigti par
pārdomāto ekspozīciju un krāšņo noslēguma koncertu ar
īstu pūtēju orķestri, tautasdeju grupu un studentu estrādes ansambli.
Tagad varam lepoties, ka universitātes CETYS
mākslas kollekcijā būs arī divas gleznas no Latvijas.
Amerika
Īsu brīdi pavadījām skaistajā Sandiego un tad devāmies uz Losandželosu, kur nonācām īstā latviskuma
saliņā – enerģiskās, sirsnīgās, labsirdīgās Noras Mičules
paspārnē. Pirmais iespaids – pilna māja ar gleznām un
zīmējumiem, gluži kā pie mums pašām. Izrādās, pie sienas ir Noras tēva – Latvijā gandrīz aizmirstā latviešu
gleznotāja, grafiķa, grāmatu illustrātora Ernesta Ābeles
darbi. Paldies Norai par ieskatu lieliska latviešu mākslinieka biografijā un neviltoto sirsnību, uzņemot ceļotājas
pie sevis mājās.
Mūsu vakari Losandželosā bija tik dažādi – ciemojāmies skaistā vecļaužu mītnē pie 98 gadus vecās latvietes
Mildas Endziņas Blekas, lasījām žargona vārdnīcu un
trijatā dziedājām latviešu dziesmas un ziņģes līdz
pusnaktij.
Bet, pateicoties Miķelim Cilnim, kam bija perfekts
plāns mākslinieču trīs dienu žiglam ieskatam gandrīz
neaptveŗamā pilsētā, mēs iepazinām mūzejus, pakalnus
un kaķu reiki! Tikšanās ar cilvēkiem, plānotas vai
nejaušas, sirsnīgas sarunas, kopīga izdziedāšanās – tas
viss iekrāso mūsu dzīvi. Bet, ja tas notiek otrā pasaules
malā un dzimtajā valodā, bez jebkādiem nesaprašanās
žogiem, tā ir liela dāvana.
Mēs visi esam pasaulē savstarpēji saistīti. Krāsainie
dzīves mirkļi, negaidītas situācijas savijas notikumu
krellēs, kuŗas kopā tur cilvēcisko attiecību pavediens.
Pateicība
Mēs sakām lielu un sirsnīgu paldies tiem, kuŗu
atsaucība un sirds siltums šo ceļojumu padarīja
neaizmirstamu!
Paldies Dainai un Uldim Dumpjiem, Dairai Cilnei,
Norai Mičulei, Miķelim Cilnim, Alehandrai Pheltai un
ceļojumu padomdevējam Jurim no www.celakaja.lv
Agnija Ģērmane un Signe Vanadziņa

Ar kollēgām no Libānas, Italijas un Meksikas
baudām īstu margaritu bijušajā kazino Ensenadā

Dzīve kā košums – brīdis pirms izstādes atklāšanas
Tihuanā, ar māksliniekiem no Libānas, Italijas,
Zviedrijas un Indijas

Izstādē Meksikali kopā ar galveno rīkotāju
Alehandru Pheltu un gleznotāju Lampu Kansanohu
no Taizemes
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Losandželosas latviešu tautasdeju kopas „Pērkonītis”
dejotāji Dziesmu svētkiem Toronto gatavi!

Foto: Agris Ziemelis

No kr.: Ilze Matsone, Andris Matsons, Ella Makolifa (McAuliffe), Oskars Puķēns, Aija Matsone, Filips Sells
(Phillip Sell), Viktorija Razevska Hilla, Jana Freimane, Diana Mathura, Juris Zinbergs, Diāna Zaķe

Highland Park Losandželosā
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Vecmāmiņu Līzi Pupaini atceroties
Man ļoti garšo latviešu ēdienu, protams, bez gaļas.
Esmu bezgala pateicīga, ka Losandželosā ir latviešu
nams un sarīkojumos mums ir iespēja šādus ēdienus
baudīt. Latvijā mūsu māja bija Kurzemē, Vērgales pagastā, manai mātei tur piederēja aptieka. Karaliska saimniece bija mātes māte, Līze Pupaine, dzimusi Petrēvica.
Varbūt kāds liepājnieks vēl atceras Petrēvica kokzāģētavu, tas bija viņas brāļa uzņēmums. Vecmāmiņu augstu
vērtēju jau no bērnu dienām. Atceros vienu gadījumu,
droši vien tāpēc, ka māte to reizēm pieminēja un smējās.
Man bija četri gadi, divatā ar māti bijām aizbraukušas uz
Liepāju ciemos pie draugiem. Turpat pārnakšņojām, un
saimniece no rīta aicināja brokastīs. Es tām uzmetu acis
un teicu: „Nē! Nav tādas kā mājās! Negribu!”
Mani mēģināja pielabināt, pamudināt, sarāt, bet es,
lūpas sakniebusi, tikai purināju galvu. Valdīja izmisums.
Ko ar bērnu darīt? Mātei iešāvās prātā padoms. Viņa
aiznesa šķīvi atpakaļ uz virtuvi, tur kaut ko pārkārtoja,
kaut ko uzlika un kaut ko noņēma. Atnesa atpakaļ un
priecīgi man teica, ka piezvanījusi uz Vērgali, vecmāmiņa tūlīt sagatavojusi brokastis un atsūtījusi ar eksprešvilcienu uz Liepāju. Es labi paēdu.
Vācijā mēs neilgi dzīvojām bēgļu Saules nometnē
Gēsthachtā (Geesthacht), kur bija kopējais katls. Cik gan
stundu es raudādama nenosēdēju pie bļodiņas ar apdegušu putru. Dežuranti tomēr mani nepiespieda to izēst.
Istabā, kur mitinājās vairākas ģimenes, vecmāmiņa man

bija sagrabinājusi maizes gabaliņu ar taukiem. Badā
nenomiru!
Man nepatīk cept un vārīt. Māte veltīgi uzdāvināja
pavārgrāmatu. Manā ēdienkartē ir vienkārši ēdieni –
rupjmaize, svaigas saknes un augļi. Bet namā mani
pārņem milzīgs prieks, kad ieraugu mīļos kartupelīšus ar
sēņu mērci! Cik tie ir gardi!
Mana vecmāmiņa bija dzimusi 1886. gadā deviņu
bērnu ģimenē. Vairākas viņas māsas vēlāk strādāja brāļa
kokrūpniecības uzņēmumā. Vecmāmiņai bija sīklietu
veikaliņš, ko pārdeva
un nopirka aptieku
Vērgalē. Ieceļojušas
ASV, sākumā visas
dzīvojām Sietlā,
vecmāmiņa ar māti uz
Losandželosu pārcēlās
1976. gadā, es pati te
dzīvoju jau agrāk.
Vecmāmiņa nomira
1978. gadā.
Lisa Edmondsone

Snuglītis un Pērlīte iepriecināja
latviešu skolas audzēkņus
Pēc Pūpolsvētdienas dievkalpojuma 14. aprīlī Losandželosas latviešu skolas audzēkņiem bija iespēja apskatīt
un parotaļāties ar diviem Lisas Edmondsones atvestajiem trušiem. Diemžēl bija atnākuši tikai pieci bērni –
Eduards un Tomass Zeltiņi-Kalniņi un Aidens, Emmets
un Leila Dženningsi. Visi kopā padejoja, sacentās olu
velšanā, bērni apskatīja abus jaukos trusīšus – Snuglīti
un Pērlīti. Īpaša interese par tiem bija Eduardam un
Tomasam.

No kr.: Lisa Edmondsone, vecmāmiņa Līze Pupaine,
māte Marija Mauče 1972. gadā
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Mans pirmais, bet noteikti ne pēdējais maratons
Losandželosā maratonus sāka rīkot pēc 1984. gada
vasaras olimpiskajām spēlēm. Maratona dalībniekiem
skrējiena dienā jābūt vismaz 12 gadu veciem. Šogad bija
34. maratons, tajā piedalījās 24000 skrējēju, un tas nosaukts atbalstītāju vārdā, tātad – Sketchers Performance
LA Marathon.
24. martā piecēlos pulksten 3.15 no rīta, lai Venisē
paspētu uz skolas autobusu pulksten četros. Tad ar autobusu braucu līdz Dodžeru (Dodgers) stadionam, tur
pulksten septiņos sākās skrējiens.
Virsdrēbes atstājām pie starta līnijas, lai tās ziedo
bezpajumtniekiem. Man palika tikai Student Run Los
Angeles T-krekliņš, Nike Dri-Fit īsbikses, Nike Zoom
Pegasus 35 sporta kurpes un zeķes. Vēderā tā kā vilka
un spieda, tāpēc paņēmu līdzi ibuprofenu un tailenolu.
Skrienot aukstā laikā, sāk pietūkt augšstilbu muskuļi.
Pēc četrām jūdzēm jau gribēju skriešanu pārtraukt. Mani
septiņi draugi un skriešanas biedri bija vai nu man priekšā vai aizmugurē, nevarēju viņus saskatīt. Redzēju tikai
skrienam ugunsdzēsēju un kādus, kuŗi bija ģērbušies kā
Elvis. Taču vēlēšanās iegūt medaļu bija labs stimuls

skrējienu turpināt. Apmēram pusceļā apēdu vienu karsto
suni. Nopriecājos, ka vēderā neiemetās krampji. Tika
piedāvāti arī dzērieni – Gatorade un enerģijas dzērieni
CLIF SHOT (no tiem man visvairāk patīk ar aveņu
garšu). Pēc desmit jūdzēm sāka sāpēt kājas. Priecājos, ka
biju paņēmis ibuprofenu un tailenolu, tos iedzēru,
skrienot nākamās desmit jūdzes. Mans laiks bija diezgan
labs, bet, sasniedzot 20. jūdzi, kājas vairs neklausīja, un
divas jūdzes bija jāiet. Ibuprofens un tailenols arī bija
beidzies. Par spīti visam, turpināju skrējienu un kopā ar
pārējiem sasniedzu finišu! Nebija pagājušas ne sešas
stundas. Man pasniedza smagu medaļu, Nike svīteri ar
uzrakstu Student Run LA Marathon finisher un dvieli.
Man ir 12 gadu, mācos Losandželosas latviešu skolā
un lepojos, ka skrēju maratonu. Varbūt pat esmu jaunākais latvietis, kas noskrēja Losandželosas maratona
26,219 jūdzes (42,195 km). Mans svars – 75 mārciņas,
gaŗums – 4 pēdas un 11 collas.
Dezmonds Atis Strobels jaunākais

Guntim Lindem kārtējā uzvara

Dezmonds Atis Strobels jaunākais kopā ar draugiem,
maratona skrējējiem
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Guntis Linde 6. aprīlī agrā rīta stundā piedalījās
Rock n’ Roll 34. gadskārtējā 5 km šosejas skrējienā
Karlsbādē (Carlsbad). Šoreiz Guntis bija sacīkšu otrais
vecākais dalībnieks.
Ar rezultātu 36,36 minūtes Guntis ieguva 7. vietu
80+ gadu vīriešu vecumgrupā, kuŗā bija 12 skrējēju, un
pirmo vietu 90+ gadu vīriešu vecumgrupā, kuŗā bija trīs
dalībnieki. Otrās vietas ieguvējs Babs Holms (Sandiego)
finišu sasniedza 11 minūtes vēlāk, bet 3. vietas ieguvējs,
93 gadu vecais Tedis Dederiks (Karlsbāde) 20,17 minūtes vēlāk.
Apsveicam! Tā turpināt! Nekad nepadoties!

Amerikas latviešu apvienības 68. kongress
Denverā no 3. līdz 5. maijam notika Amerikas latviešu apvienības 68. kongress, tajā piedalījās 63 delegāti ar
65 mandātiem. Kongresa tematu loks bija plašs: polītika,
ekonomika un kultūra.
Kongresa sākuma svētbrīdi vadīja mācītājs Mārtiņš
Rubenis. Kā allaž, vispirms vārds tika dots kongresa rīkotājiem. Raita Jergensena novēlēja delegātiem un viesiem sekmīgu kongresu. Pēc viņas uzrunas delegāti dziedāja ASV himnu. ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs
savā uzrunā pieminēja ALAs tradicijas un spēju mainīties. Kongresa delegāti nodziedāja Latvijas himnu
„Dievs, svētī Latviju!”, un dalībniekus apsveica Latvijas
republikas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Latvijas
ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, Ārlietu ministrijas
parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica un
īpašo uzdevumu vēstnieks sadarbībai ar ārzemju latviešiem Aivars Groza. Priecīgs pārsteigums bija Kolorado
pavalsts senātora Korija Gārdnera (Cory Gardner)
apsveikums videolentē. Delegātus sveica arī Pasaules
brīvo latviešu apvienības priekšsēde Kristīne Saulīte,
Latviešu nacionālās apvienības Kanadā priekšsēdis
Andris Ķesteris un Ņujorkas Daugavas Vanagu
apvienības priekšnieks Imants Kalniņš.
ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs ziņoja par veikto iepriekšējā darba gadā, ikpalaikam iepinot pa kādam
jokam vai asprātīgam komentāram, tādējādi nodrošinot
kongresa dalībnieku nedalītu uzmanību. Par Pasaules
brīvo latviešu apvienības darbību ziņoja priekšsēde
Kristīne Saulīte.
Žurnālists Pauls Raudseps uzrunā „Ko mēs esam
ievēlējuši?” dalījās pārdomās par 13. Saeimas vēlēšanu

Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas svinību
vakariņās pie „Talsu” gada (no kr.):
mācītājs Mārtiņš Rubenis, Aija Zeltiņa-Kalniņa,
Sanita Šūmane-Karami, pianists Jānis Ozoliņš,
dzejnieks Kārlis Vērdiņš

rezultātiem un valdības veidošanu Latvijā. Viņš dzimis
un uzaudzis ASV, kopš 1991. gada dzīvo un strādā
Latvijā un, būdams brīvas, neatkarīgas preses aizstāvis,
raksta un runā par sabiedrībai svarīgo. Pauls Raudseps
vadīja arī pārrunas „Partnerība sarežģītos laikos: kā attīstīt ASV un Latvijas sadarbību?”. Pārrunu kopas dalībnieki bija Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis,
polītiķe, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete,
ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs. Diskusijā sprieda
par ASV un Latvijas partneŗattiecību nostiprināšanu, kā
labāk cīnīties pret Krievijas agresiju un kiberdraudiem
un par attiecībām ar Ķīnu. LR vēstnieks ASV Andris
Teikmanis apstiprināja ASV prezidenta Donalda Trampa
apņemšanos atbalstīt un stiprināt sadarbību ar NATO dalībvalstīm, tostarp Latviju. Vēstnieks arī mudināja tautiešus Amerikā turpināt iesākto darbu, aicinot savus pārstāvjus ASV Kongresā atbalstīt Baltijas valstis. Šeit jāpiemin Amerikas baltiešu brīvības līgas (BFLA) neatlaidīgā darbošanās un uzsaukums Call to action, ko dedzīgi un neatlaidīgi reklāmē ALAs Sabiedrisko attiecību
nozares vadītājs Dzintars Dzilna.
Sandra Kalniete pārrunu laikā uzsvēra nepieciešamību visiem Latvijas balstiesīgajiem piedalīties Eiropas
Parlamenta vēlēšanās, lai nepieļautu prokrievisko
parlamentāriešu pārsvaru un tādējādi krasas polītiskās
vides izmaiņas Eiropas Savienībā.
Pārrunas „Par Latvijas ekonomikas attīstības vīziju”
vadīja ALAs valdes loceklis Mārtiņš Andersons, tajā
piedalījās LR ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro,
Valmieras pilsētas galva Jānis Baiks, Izglītības un zinātnes ministrijas ārštata padomnieks, Vidzemes augstskolas rektors Dr. Gatis Krūmiņš. Ar veiksmes stāstiem par
Valmieras progresīvo attīstību iepazīstināja pilsētas
galva Jānis Baiks. Viņš teica, ka svarīgi attīstīt reģionus
un radīt tādus apstākļus, lai iedzīvotāji varētu vieglāk un
ātrāk nokļūt uz darbu pilsētā, nodrošināt pastāvīgus
ienākumus un iespēju bērniem iegūt labāku izglītību.
Spriežot par remigrāciju, diskusijas dalībnieki atzina, ka
ģimenes, kuŗas iesakņojušās ārvalstīs uz pastāvīgu dzīvi
Latvijā droši vien neatgriezīsies. Remigrāciju veicina
emōcionālais aspekts, īpaši ģimenēs ar maziem bērniem.
Pārrunu dalībnieki atzina, ka pēc remigrācijas daudziem
ir cita attieksme un prasības, tātad jādomā, kas palīdzētu
remigrantus ieinteresēt palikt uz dzīvi savā valstī. Gan
Valmieras pilsētas galva, gan Vidzemes augstskolas
rektors pauda lielu entuziasmu, gandarījumu par jau
paveikto un kaislīgu vēlmi nesavtīgi darboties Valmieras
turpmākās attīstības labā.
Dr. Gatis Krūmiņš teica, ka parlamentā ievēlēti jauni
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cilvēki, kuŗi nav saistīti ar pašvaldībām, tādējādi atvieglojot dažādu reformu īstenošanu. R. Nemiro apgalvoja,
ka territoriālās un izglītības reformas plānotas uzņēmējdarbību atbalstam.
Dienu pirms ALAs kongresa Denverā, 2. maijā, tika
rīkota Latvijas uzņēmumu (ne tikai latviešu) pārstāvju
tikšanās ar Amerikas uzņēmējiem: Spotlight Latvia
Denver – Gateway to Business in Europe and Beyond.
Šo konferenci rīkoja Amerikas latviešu tirdzniecības
kamera (Latvian American Chamber of Commerce) kopā ar Amerikas latviešu apvienību un Latvijas vēstniecību ASV. Konferences temats bija „Veselīgs dzīvesveids” (Healthy living), un mērķis bija meklēt sadarbību,
lai veicinātu Latvijā ražoto precču eksporta tirgu ASV.
Eksportpreču piedāvājumā bija veselīga, bioloģiski dabiska pārtika, technoloģija un „ideju” tirgus. LR ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro pieminēja, ka jāpaplašina
Latvijas ekonomiskās attīstības iespējas un jānostiprina ieguldījumu piesaistē, ražošanā, veselības tūrisma
populārizēšanā, kā arī jācenšas dažādās programmās un
nozarēs piesaistīt latviešu izcelsmes zinātniekus. Par
Latvijas un ārzemju latviešu zinātnieku sadarbības iespējām, viņu potenciālo devumu un iespējamo sadarbības
paplašināšanu savā uzrunā stāstīja Augstākās izglītības,
zinātnes un inovācijas departamanta darbinieks Dmitrijs
Stepanovs. Augstākās izglītības, zinātnes un inovācijas
departamanta vecākā eksperte zinātnes polītikas plānošanā Lana Frančeska Dreimane un viņas kollēgas kongresa laikā bija iekārtojuši izstādi, kuŗā varēja apskatīt
12 mūsdienu Latvijas zinātnieku portretus un iepazīties
ar viņu pārstāvēto zinātnes nozari. Izglītības ministrija
jau otro gadu izdod kalendāru, lai cildinātu Latvijas

Latvijas vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa rīkotajā
pieņemšanā 2. maijā Denveras sporta klubā satikās
pieci Zeltiņi! No kr.: Aija Zeltiņa (DK LB delegāte)
Arvils Zeltiņš (LR vēstniecības ASV darbinieks),
Ivars Zeltiņš (uzņēmuma CLS Technoloģijas
pārstāvis) Jānis un Linda Zeltiņi (kompanijas Vizulo
īpašnieki); sarunās atklājās, ka Aija un Arvils ir
attāli radinieki no Sarkaņu pagasta Latvijā
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No kr.: Valdis Ķeris, LR Ārlietu ministrijas
parlamentārā sekretāre Dr. Zanda KalniņaLukaševica, Sanita Šūmane-Karami, Aija ZeltiņaKalniņa, LR vēstnieks ASV Andris Teikmanis
zinātnes spēku un daudzveidību, un kongresa dalībniekiem bija iespēja šos iespaidīgos mazformāta kalendārus
iegūt savā īpašumā. Izglītības ministrijas delegācijas
pārstāvji piebilda, ka cenšas sakopot informāciju par
latviešu izcelsmes zinātniekiem, kuŗi vēl nav apzināti,
lai paplašinātu un veicinātu viņu savstarpējo sadarbību.
Pēc ministrijas pasūtinātā pētījuma informācijas, ārpus
Latvijas darbojas apmēram 600 latviešu izcelsmes zinātnieku. Pētījuma dati liecina, ka 92% aptaujāto zinātnieku
vēlētos sadarboties ar Latviju un 65% sadarbotos, ja būtu noteikti apstākļi.
Viens no aktuāliem pārrunu tematiem bija latviešu izcelsmes uzņēmēju tīkla veidošana ASV, ko jau četrus
gadus ASV veido uzņēmējs un informātikas (IT) speciālists Jānis Bergs. Jānim Bergam ir vairāk nekā 20 gadu
pieredze informācijas technoloģiju industrijā. Dzimis un
uzaudzis Latvijā, viņš patlaban dzīvo Denverā un vada
uzņēmuma „SAF Technika” Ziemeļamerikas nodaļu un
brīvajā laikā raksta par saviem piedzīvojumiem ASV:
www.bergsblogo.com
Jānis Bergs dalījās pieredzē, pastāstot, ar kādām
grūtībām un šķēršļiem nācies saskarties, uzsākot uzņēmējdarbību ASV un par panākumiem, četrus gadus
strādājot un dzīvojot Denverā.
Pārrunu „Vecā trimda, jaunā diaspora – kā mēs cits
citu sadzirdam?” vadītāja, ALAs Informācijas nozares
vadītāja Tatjana Žagare-Vītiņa rosināja runāt par latviešu dažādu paaudžu sadarbību, savstarpējām attiecībām,
kopīgo un atšķirīgo, dzīvojot ārpus Latvijas. Spriežot
pēc diskusijas dalībnieku viedokļiem, atšķirības pamazām zūd, un starp dažādu paaudžu emigrantiem sadarbība ir daudz labāka. Pārrunās piedalījās Latvijas Ārlietu
ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica, PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un Latviešu
fonda priekšsēde Valda Grīnberga no Bostonas.

Par atsevišķiem ALAs fondiem un ALAs atbalstītajiem projektiem Latvijā ziņojumi bija fondu un projektu
vadītājiem: Sanitai Šūmanei (Kultūras fonds), Dzintaram
Dzilnam (Call to Action), ALAs „Sadarbība ar Latviju”
koordinātorei Kaijai Petrovskai, Latvijas Bērnu fonda &
biedrības „Eņģeļa sirds” pārstāvēm. Sīkāka informācija
par visu ALAs nozaru darbību ir „ALA 2018.-2019. gada darbības pārskatā”.
Ziņojumos par ALAs darbību un līdzekļu vākšanu
galvenokārt tika pieminēta līdzekļu izmantošana projektiem „LV 100” (koncerti, izstādes un 18. novembra svinēšana), par ko stāstīja ALAs Kultūras nozares vadītāja
Līga Ejupa. Darba grupā viņa centās apzināt, cik un kādas idejas dažādos latviešu centros ASV īstenotas, kā arī
salīdzināt, kas palīdzējis un kas bremzējis rīkot dažādus
sarīkojumus. Darba grupas dalībnieki dalījās pieredzē,
kas izraisīja interesi.
Kongresa dalībnieki 3. maija vakarā devās uz
Denveras latviešu kultūras centru, kur dzejnieks Kārlis
Vērdiņš lasīja savus dzejoļus un mūzicēja pianists Jānis
Ozoliņš. Mūzika un dzejoļi bija rūpīgi izvēlēti un saskaņoti, lai ikviens varētu saklausīt kaut ko sev īpašu. Sarīkojums bija izdevies, to apliecināja klausītāju smieklu
šaltis, baudot dzejnieka unikālo izteiksmi dzejoļu deklamēšanā un klusums, gremdējoties Jāņa Ozoliņa mūzikas kompozicijās. Sarīkojumā valdīja īpaša gaisotne,
jo tas notika dievnamā, par kuŗa skaistajām vitrāžām sīki
pastāstīja mācītājs Mārtiņš Rubenis.
Denveras latvieši lejas stāvā kongresa dalībniekus
cienāja ar vakariņām – izcili gardām desiņām plašā izvē-

lē, sautētiem skābētiem kāpostiem, netrūka alus un vīna
visām gaumēm.
4. maija vakarā, kongresa dalībniekiem un viesiem
pie balti klātiem galdiem sēžot, atceroties Latvijas
neatkarības deklarācijas pieņemšanas 29. gadadienu,
iedvesmīgu un patriotisku goda uzrunu „Mana Latvija”,
teica viena no Latvijas Tautas frontes dibinātājām, vēlāk
LR ārlietu ministre Sandra Kalniete.
Sandra Kalniete dzimusi Sibirijā, uz kurieni viņas
vecākus, tāpat kā tūkstošiem citu Latvijas iedzīvotāju,
izsūtīja padomju okupācijas vara. Aktīvi iesaistījusies
Latvijas Tautas frontes dibināšanā un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas turpinājusi darboties komūnisma
sakropļotās valsts atjaunošanā. Sandra Kalniete ir vairāku grāmatu autore, sabiedriski aktīva un pazīstama polītiķe, Kokneses fonda padomes priekšsēde. Viņa pateicās delegātiem par atbalstu un aizrāvīgi pastāstīja par šī
fonda lielo projektu – gaišā atceres dārza, kopības
simbola Likteņdārza – veidošanu.
Pēc svinīgajām vakariņām ballē deju mūziku un visiem labi pazīstamas latviešu dziesmas spēlēja Denveras „Jūrmalnieki”. Ballē ALAs priekšsēdis Pēteris
Blumbergs iepazīstināja ar jaunievēlēto ALAs valdi.
Delegāti 5. maija rītā pieņēma rezolūcijas, pārrunāja
darba grupās spriesto, ALA 69. kongresa norises vietu,
ALA valdes darba komisiju ziņojumus.
Kongresa beigās ALAs jaunievēlētās valdes locekļiem notika pirmā sēde.
Teksts un foto:
Aija Zeltiņa-Kalniņa & Sanita Šūmane-Karami

Jaunievēlētā ALAs valde. Priekšā no kr.: Revīzijas komisijas locekle Gundega Dance, Kultūras fonda
vadītāja Sanita Šūmane-Karami, Informācijas nozares vadītājaTatjana Žagare-Vītiņa, Kultūras nozares
vadītāja Līga Ejupe, ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs, priekšsēža vietnieks Mārtiņš Andersons,
izpilddirektore, projektu vadītāja Marisa Gudrā, sekretāre Nora Muižniece, kasieres palīdze Anita Nagele,
Sporta nozares vadītājs Miķelis Ģiga; aizmugurē: „Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja Kaija Petrovska,
Revīzijas komisijas locekle Una Veilande, Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītāja Kristīne ĢigaBauere, kasiere Anita Grīviņa, Revīzijas komisijas loceklis Andrejs Kancs;
nav: Izglītības nozares vadītājas Lisas Freimanes, Sabiedrisko attiecību vadītāja Dzintara Dzilnas, ALAs
latviešu mūzeja direktores Lilitas Bergas
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Izcils Ivetas Apkalnas ērģeļkoncerts Valta Disneja koncertzālē

No kr.: Pauls Berkolds, Pēteris Vasks, Iveta Apkalna,
Juris Žvikovs

Foto: Dāvis Reins

Valta Disneja koncertzālē Losandželosā 19. maijā
koncertēja pasaulē labi pazīstamā latviešu ērģeļniece
Iveta Apkalna. Viņa jau otro reizi triju gadu laikā piedalās Losandželosas filharmonijas rīkotā sōlokoncertu
serijā.
Koncerta programma pārsteidza ar lielu dažādību –
no vecmeistara līdz mūsdienu komponistu darbiem.
Dzirdējām J. S. Bacha Prelūdiju un fūgu E-bemol mažorā, kā arī ļoti iecienīto Šarla Marijas Vidora (Charles
Marie Widor) „Tokāta”. Šie labi pazīstamie darbi ir
katra ērģeļnieka pamatrepertuāra stūŗakmeņi. Kaut gan
izcili un iespaidīgi atskaņoti, mani vairāk interesēja
pārējie izvēlētie skaņdarbi, kuŗus klausījos ar sajūsmu un
baudu. Visos šajos 20. gs. komponētajos skaņdarbos
atveŗas plašā ērģeļu repertuāra skaņu pasaule.
Sofijas Gubaiduļinas Dimitrija Šostakoviča piemiņai
1976. gadā komponētais skaņdarbs Hell und Dunkel
(„Gaišums un tumsa)” pretstata mazus detalizētus
trillerus ar pilnu plaukstu (un kādreiz pat līdz elkonim)
mūzikas skaņu darinātiem klasteriem. Skaņdarba nokrāsas atspoguļo garīgu un laicīgu vieglumu un smagumu.
Turpretim Filipa Glāsa (Philip Glass) trīs gadus vēlāk
(1979. gadā) komponētajā Mad Rush („Trakā dzīšanās”)
dzirdam pavisam citu skaņu faktūru. Par minimālismu
dēvētā mūzika (varam to saukt arī par „lēni kustošos”

Losandželosas latviešu tikšanās ar Ivetu Apkalnu un Pēteri Vasku pēc koncerta
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mūziku), ievelk klausītāju tādā pasaulē, ka nesaklausa,
bet tikai apjēdz, ka cilvēks pārdzīvojis psīchisku
pārmaiņu.
Manuprāt, visinteresantākais bija lietuviešu mūziķa
Broņus Kutavičus (Bronius Kutavičius) 1992. gadā
komponētais skaņdarbs Ad Patres („Tēviem”). Tajā var
saklausīt visu – nokrāsas, izsmalcinājumus, melōdijas,
skaņu masas, virtuōzitāti un varenību. Oriģināli sacerēts
divām ērģelēm, skaņdarbs pārrakstīts sōlistam.
Aivara Kalēja 1992. gadā komponētajā skaņdarbā
Olivjē Mesiāna (Olivier Messiaen) piemiņai Lux aeterna
(„Mūžīgā gaisma”) sadzirdam biezu akordu klāstu
pasāžu zem vijīgām modālām melōdijām, kas atgādina
paša Mesiāna skaņu vidi.
Īpašs bija Losandželosas filharmonijas pasūtinātais
Pēteŗa Vaska Hymnus („Himna”) pirmatskaņojums.
Tajā rūpīgi izcelti un apstrādāti vairāki korāļveida
motīvi, ko raksturo krāsu dažādība, faktūras maiņas un
skaidras harmonijas modulācijas. Kulminācijas pilnas
neapšaubāmas kadences, kas vērš domas uz uzticamo un
drošo gaismas pasauli.

Nav šaubu, ka māksliniece pārvalda savu instrumentu. Visi atskaņojumi bija gaumīgi un akurāti atspoguļoja
kompozicijas stiliskās īpašības. Māksliniece katrai
kompozicijai piešķīra savu īpašu tembrālo nokrāsu un
raksturu. Jāatceras, ka katras ērģeles ir savādākas un pēc
pelnītām ovācijām Iveta Apkalna paklanījās pašām
ērģelēm, it kā tās būtu īstenojušas viņas izcilo spēli.
Piedevās ērģelniece spēlēja libāņu komponista Nadži
Hakima skaņdarbu Quatre Études-Caprices ceturto daļu,
kas komponēta tikai pedāļiem. Protams, atkal sekoja
vētrainas ovācijas.
Uz koncertu ieradās vairāk nekā 1000 klausītāju, viņu
vidū apmēram 40 latviešu. Pēc koncerta mums bija
iespēja tikties ar simpātisko mākslinieci un cienījamo
komponistu Pēteri Vasku. Esam lepni un pacilāti, ka
Iveta Apkalna ir pasaulslavena ērģeļniece. Apsveicam
arī Pēteri Vasku ar jaundarbu, kas palaists pasaulē. Lai
tam būtu ilgs mūžs! Vēlam abiem labus panākumus
turpmāk un gaidām iespēju viņus atkal satikt un
klausīties.
Pauls Berkolds

Apsveicam augstskolas absolventes

Kaija Staško absolvēja Mills kolledžu Oklendā ar
maģistra gradu pirmskolas vecuma bērnu
psīcholoģijā; attēlā: lepnais tētis Pēteris Staško ar
Kaiju viņas izlaiduma dienā

Laila Reimane 4. maijā absolvēja Washington State
University ar diviem bakalaura gradiem – dabas
zinātnē un filozofijā;
23. aprīlī īpašā ceremonijā viņa saņēma Green
Cougar balvu par pētījumu, kā samazināt
atkritumus ēdināšanas centros
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Alfrēds Stinkuls aktīvi darbojas Latvijā
Rīgas krodziņā „Zobens un lemess”
14. aprīlī Alfrēds apmeklētājiem piedāvāja rotas, kādas agrāk varēja iegādāties
galerijā Baltic Crossroads.
Tīmeklī var izlasīt „Latvijas Avīzē”
2017. gada 13. jūnijā ievietoto Andŗa
Ozoliņa rakstu «Hipijs Alfrēds pāraudzis
„baltajā tēvā”» (www.la.lv/hipijsalfreds-paraudzis-baltaja-teva)
Alfrēds Stinkuls raksta grāmatu ar
nosaukumu „Mati sarkanā vējā” par
dzīvi Latvijā padomju okupācijas laikā
un kā viņam izdevās izkļūt brīvajā pasaulē. Grāmatu izdošanai gatavo apgāds „Lauska”; izdošanu atbalstījis
ALAs Kultūras fonds, 2018. gadā
piešķiŗot $1460.

Aicinājums atgriezties Latvijā!
Darba un informācijas portāls tiem, kuŗi vēlas
atgriezties Latvijā: YourMove.lv / Par mums
Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV
YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis
e-pasts: janis@yourmove.lv tālr.: +371 25 939 939

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

Ieraksti savu vārdu Latvijas
bruģakmenī Likteņdārzā!
Bruģakmeni var reģistrēt ar savu, tuvinieka vai
drauga vārdu. Bruģakmeni iespējams pasūtināt
www.draugiem.lv, vietnē www.liktendarzs.lv un
„Kokneses fonda” norēķinu kontā ziedojot €15.

Sarīkojumi Likteņdārzā
13. jūlijā Sajūtu jeb ģimenes diena
24. augustā Baltijas ceļa 30. gadadienai veltīts koncerts „Saule. Pērkons. Daugava.”
„Kokneses fonds”
Lāčplēša iela 75B, Rīga, LV-1011, Latvia

PBLA paziņojums
„Vīna vakari” PBLA birojā Rīgā,
Lāčplēša ielā 29-5: 7. jūnijā,
6. septembrī un 6. decembrī,
sākums plkst. 6.00. Katram
vakaram aktuāls pārrunu temats.
Visi laipni aicināti!
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Var pieteikties Kursas vasaras vidusskolai:
http://kursa.rklic.org/en/registration/

Ģimenes dienas svinības kopā ar draudzi
Ģimenes dienu Losandželosas latviešu skolas saime
svinēja kopā ar draudzes locekļiem. Diakone Guna Reina
teica labi pārdomātu sprediķi. Baznīcas dāmu komiteja
bija sagādājusi skaistas rozes, ko pasniedza sievietēm, kad
viņas atstāja baznīcu. Latviešu skolas mācību pārzine
Aija Zeltiņa-Kalniņa aicināja bērnus dziedāt un lasīt
dzejoļus un kopīgi radīt svētku noskaņu arī tiem vecākiem, pie kuŗiem bērni vai mazbērni nevar atbraukt.
Losandželosas latviešu skolas audzēkņiem talantu
netrūkst. Eduards Zeltiņš-Kalniņš iemācījies dziedāt
Imanta Kalniņa dziesmu „Smilšu rausis”. Šai dziesmai
bija vajadzīga partnere, un Eduarda māmiņa uzaicināja
dziedāt skolas absolventi Anniju Teteri. Annija labprāt
piekrita, turklāt viņa vēlējās Ģimenes dienā būt kopā ar
visu Losandželosas latviešu ģimeni. Sanitas ŠūmanesKarami dēls Kristofers bija iemācījies gaŗu Nikolaja
Losandželosas latviešu skolas audzēkņu korītis
Kalniņa dzejoli „Dārzā nopļāvu es zāli”, Eduards ZeltiņšKalniņš dziedāja arī Raimonda Paula dziesmu „Kad man
maziņam” ar Māras Zālītes vārdiem, Ieva Arnolda deklamēja Ineses Zanderes dzejoli „Mamm”, dziedāja skolas
koris, Pauls Berkolds spēlēja klavieŗpavadījumu.
Skolotāja Ingrīda Dženningsa kopā ar jaunāko dēlu
Emmetu spēlēja kokli.
Mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa un skolas kasiere
Inese Sviķkalne izsniedza nopelnītās balvas Rumaka sacensību lasītājiem ar norunu, ka bērni iegādāsies kādu
latviešu grāmatu.
Skolas audzēkņu māmiņas – Sanita Šūmane-Karami,
Līga Sviksa, Kristīne Urena un Aija Zeltiņa-Kalniņa klāja
kafijas galdu. Paldies Norai Mičulei par palīdzību! Paldies
Eduards Zeltiņš-Kalniņš un Annija Tetere dziedāja
Paulam par klavieŗspēli, Gunai un Dāvim par baznīcas
Imanta Kalniņa dziesmu „Smilšu rausis”;
lejas telpas sakārtošanu pirms un pēc svētkiem.
klavieŗpavadījumu
spēlēja Pauls Berkolds
Lai visiem skaista vasara!

Latviešu skolas paziņojums
Latviešu skola lūdz lasītājus atnest uz Latviešu
skolas bibliotēku grāmatas, ko aizņēmāties lasīt: Kārļa
Vērdiņa dzejoļu izlasi „Pieaugušie”, Noras Ikstenas
stāstu „Mātes piens”, Vizmas Belševicas autobiografiju
„Bille”.
Šīs grāmatas skolai ir dāvana no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas, lai skolotāji tās izmantotu mācību procesā.
Grāmatas tika aizdotas uz godavārda.
Lasītgribētāju skaits pieaug, un skola vairs nevar
aizdot grāmatas uz nenoteiktu laiku.
Lūgums paziņot, kad grāmatas varat atnest uz
latviešu namu vai baznīcu, rakstot Aijai:
latviesuskola1950@gmail
vai piezvanot: 310-748-5387.

Ingrīda Dženningsa ar dēlu Emmetu spēlēja kokli
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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
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

www.therealbread.com
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Mūsu mīluļi, draugi, sargi, sarunu biedri, ģimenes locekļi
Rudīte Godfreja
marta sākumā uz Latviju
aizbrauca viena, bet
aprīļa vidū atgriezās ar
pavadoni, Velsas korgiju
kardiganu, vārdā Stella.
Stellai ir pase, un viņa
sēdēja lidmašīnas salonā
kopā ar Rudīti.
Par Stellu vēl dzirdēsim jaukus stāstiņus...
Tomass Godfrejs atvadās
no Stellas Rīgas lidostā

Džeimss Godfrejs
sasveicinās ar Stellu
Losandželosas lidostā

Miķeļa Ciļņa
mincis Lācītis aplūko no Key West
saņemto kartīti ar
sveicienu no
Hemingveja kaķu
pēctečiem
Mājās Stellu sagaidīja runcis Bigiē, sākumā ar
aizdomām, bet tagad abi jau krietni sadraudzējušies
Daiga Burmeistare
nevarēja vienaldzīgi paiet
garām trusim, kas sēdēja
ārā lietū pie durvīm.
Viņa trusīti nomazgāja,
samīļoja, pabaroja.
Tagad viņš jau labi
iedzīvojies, jūtas kā
mājās, skraida pa visu
dzīvokli. Lec gultā, grib,
lai glauda, iekož rokā, ja
pietiekami ātri nedabū
pētersīļus, kas viņam vislabāk garšo.
Trusīša vārds ir Sautējums, jo viņam piedraudēts,
kas var gadīties, ja neklausīs (tas, protams, joks!).
Reizēm viņš labprāt dodas rokā, reizēm bēg, kad
viņu ķeŗ, un pat lamājas.
Leonards viņu baro, tīra un ļoti mīl.
Daiga jau iepazinusies ar trušu mīļotāju Lisu
Edmondsoni un uzzinājusi daudz ko noderīgu.

Kaķīša dzirnavas

Latvijas Banka 11. aprīlī laida klajā latviešu rakstnieka
Kārļa Skalbes (1879-1945) daiļradei veltītu sudraba kollekcijas monētu „Kaķīša dzirnavas”. Latvijas Kultūras kanonā
iekļautā Kārļa Skalbes 1913. gadā izdotā krājuma „Ziemas
pasakas” pasaka „Kaķīša dzirnavas” 2014. gadā raidījumu
cikla „Lielā lasīšana” balsojumā atzīta par Latvijas iedzīvotāju mīļāko grāmatu. Kollekcijas monētas „Kaķīša dzirnavas”
grafiskā dizaina autore ir Elīna Brasliņa, plastisko veidojumu
darinājusi Ligita Franckeviča. Monēta kalta 2019. gadā UAB
Lietuvos monetų kalykla (Lietuva), monētas cena Latvijas
Bankas kasēs un vietnē e-monetas.lv – €46.00 Monētas
metiens – 2500 eksemplāru. Techniskie dati: nominālvērtība:
€5; svars: 22.00 g; diametrs: 35.00 mm; metalls: 925°
sudrabs.
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze
Ascension Lutheran Church
5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120
Draudzes priekšnieks:
Jānis Legzdiņš
2651 Cardinal Road,
San Diego, CA 92123;
tālr.: 858-598-5451;
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com
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
Inese Pavāre, tālr.: 858-349-5001
Aija Alberta, tālr.: 858-699-6017
Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze

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
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Sandiego latviešu skola;
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco
e-pasts: gotlaufa@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian

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

Labojums
Maija biļetenā Ingunas Galviņas raksta „Kalpaka
bataljona un Latviešu leģiona atcere” 10. lpp. pirmās
slejas otrā paragrafa pirmajam teikumam jābūt:
„1918. gada sākumā lielinieki 183. Pulutskas
kājnieku pulku izformēja...”.
Trešā paragrafa sākumā jābūt: Jānis Ķīselis, sevišķu
uzdevumu virsnieks Kalpaka bataljonā...”

Draudzes Lapa

2019. gada jūnijs/jūlijs/augusts

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija

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

Draudzes dzīves kalendārs
2. jūnijā

plkst. 11:00

16. jūnijā

plkst. 11:00

25. augustā

plkst. 11:00

Vasarsvētku dievkalpojums (diakone Guna Reina)
Pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce baznīcas lejas zālē
Uz Sibiriju aizvesto piemiņas dievkalpojums ar dievgaldu
un draudzes padomes ievešana amatā (diakone Guna Reina)
Dievkalpojums (diakone Guna Reina)

Draudzes amatpersonas
Diakone

Guna Reina

Draudzes priekšniece

Tamāra Rūse

Kasiere

Dace Taube

Sekretāre

Daina Ābele

Dāmu komitejas priekšniece

Liene Linde

13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
(714) 829-6449
e-pasts: GunaReins@gmail.com
31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
(949) 443-2150
3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034
(310) 709-4738
2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
(949) 443-5170
29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
(310) 396-5244

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

Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi
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REĢISTRĀCIJAS ANKETA DD2019
Draudžu dienu dalības izmaksas:
DALĪBAS MAKSA (maltītes ieskaitītas)
Vienai personai
$125 par visām četrām dienām
$100 par trim dienām (piektdiena, sestdiena, svētdiena)
$85 par nedēļas nogali (sestdiena un svētdiena)
$55 par vienu dienu
Bērniem līdz 12 gadiem brīva; jauniešiem no 12-18 gadiem – $25
NAKTSMĀJAS
Maksa par istabu ir $50-$70 diennaktī – jāsazinās ar nometnes saimnieci,
rakstot: katskilunometnerezervacijas@gmail.com vai zvanot: 518-589-4167
Naktsmājas garīdzniekiem par brīvu. Lūdzam samaksāt par istabu, reģistrējoties Draudžu dienām
Guļamvietu var atrast nometnes mītnēs, sazinoties ar Vilni Ori, tālr.: 215-353-0507
Istabas ir arī DV īpašumā „ROTA”: https://rotalodge.org
Var apmesties Tannersvillas pilsētas viesnīcā
Sun View Motel, 5844 Main St., Tannersville, NY 12485; tālr.: 844-201-4478
Ja vajadzīga palīdzība ar transportu, iesakām braukt uz Albany, Newburgh vai JFK lidostu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pieteikšanās veidlapa:
Vārds, uzvārds ____________________________________________________________________
Adrese __________________________________________________________________________
Tālruņa numurs ________________________ e-pasta adrese _____________________________
Draudzes nosaukums un pilsēta ______________________________________________________
Ieradīšos ar auto _______ ar lidmašīnu _________
Lidojuma diena/laiks ____________________________________________

Lūdzam nosūtīt pieteikšanās veidlapu kopā ar dalības maksu līdz 1. jūlijam:
Vilnis Ore
1060 Shady Lane Harleysville,
PA 19438
Tālr.: 215-353-0507; e-pasts: vilniskore@gmail.com
čekus rakstīt: LELBA ar norādi DD 2019
(Pieteikšanās veidlapas ir arī www.lelba.org, www.facebook.com/lelbadraudzudienas2019
un draudzēs pēc pieprasījuma)
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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PLEASE DO NOT DELAY

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».

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 LATVIAN ASSOCIATION OF SO. CA
un nosūtīt: DK LB 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

