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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
No 21. līdz 22. septembrim ALAs rīkotie skolotāju kursi Losandželosā 

6. oktōbrī plkst. 5.00 vokālās grupas Latvian Voices koncerts Wild Beast koncertzālē California Institute      
of the Arts (24700 McBean Pkwy., Valencia, CA 91355)  

12. oktōbrī plkst. 4.00 Losandželosas latviešu nama 46. gada svētki „Starp Miķeļiem un Mārtiņiem” 
26. oktōbrī „Kostīmu kausa” sacensības volejbolā Sandiego plūdmalē  

27. oktōbrī plkst. 10.00 sarīkojums Losandželosas latviešu skolā „Mākslas detektīvu pēdās minot” 
24. novembrī plkst. 1.00 Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums;  
folkloristu Rūtas un Valža Muktupāvelu koncerts „Mani balti bāleliņi” 

Foto: Edgars Andersons 
„Baltijas ceļa” atceres sarīkojums 25. augustā Losandželosā pie lietuviešu Svētā Kazimira baznīcas  
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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 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:  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, Valdis Ķeris (sporta dzīves vadītāji);   
Pauls Berkolds, Endija Damroze, Inguna Galviņa, 
Aivars Jerumanis, Guna Reina, Inese Sviķkalne, 
Līga Sviksa, Dace Taube, Juris Zinbergs 

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: Biruta Šulca, Dainis 
Kalniņš, Diana Matura (Mathur)  

DK LB valdes sēdes notiek Loandželosas latviešu 
namā biedrības telpā otrā stāvā katra mēneša  otrā 
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai  otrā svētdienā plkst. 
1.00  dienā, vai  arī pēc īpaša valdes priekšnieka pa-
ziņojuma. Uz valdes sēdēm aicināti ierasties visi DK 
LB biedrības biedri un būt viesi. Balsošanas tiesības 
ir tikai valdes locekļiem. Sēžu datums mainīts netiks. 
Gadījumā, ja valdes priekšnieks nevarēs ierasties, 
sēdi vadīs kāds no priekšnieka vietniekiem. 

DK LB  vietne tīmeklī:  www.biedriba.org  
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„Baltijas ceļa” 30 gadu atcere Losandželosā 

Lietuviešu Svētā Kazimira baznīcā  
Losandželosā 25. augustā pulcējās latvieši 
lietuvieši un  igauņi, lai pieminētu vēsturisko 
„Baltijas ceļu”  1989. gada 23. augustā, kad 
gandrīz  divi miljoni cilvēku sadevās rokās no 
Tallinas līdz Viļņai. „Baltijas ceļš” bija drā-
matisks protests pret 1939. gada 23. augustā 
parakstīto Molotova-Ribentropa paktu. 

Pēc dievkalpojuma baznīcā skolas zālē 
notika piemiņas brīdis.  

Igaunijas goda konsuls Losandželosā Jāks 
Treimanis, Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības priekšnieks Ivars Mičulis un citi 
runātāji atgādināja vēsturi un „Baltijas ceļa” 
nozīmi.  

Tika aicināti piecelties tie, kuŗi pirms 30 
gadiem bija „Baltijas ceļa” dalībnieki. 
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Sarīkojuma dalībnieki noskatījās divas 
īsfilmas par vēsturisko notikumu pirms 30 
gadiem un tad atstāja zāli.  

Pagalmā visi uz īsu brīdi sadevas rokās un 
latviešu, lietuviešu un igauņu valodā nodzie-

dāja „Atmodas himnu” – Borisa Rezņika  
1988. gadā komponēto dziesmu ar Valža 
Pavlovska vārdiem „Atmostas Baltija”. 

Pie debesīm parādījās drons, un atskanēja 
skaļas gaviles 
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 Atmostas Baltija  
 Bunda jau Baltija,   
 Ärgake, Baltimaad 

Trīs māsas jūras malā stāv,  
Tās nespēks un nogurums māc.  
Tur bradāta zeme un dvēseles,  
Trīs tautu gods un prāts.  
 
Bet torņos jau likteņa zvani skan,  
Un jūra bangoties sāk.  
Trīs māsas no miega modušās,  
Par sevi pastāvēt nāk.  
 
Atmostas Baltija, atmostas Baltija,  
Lietuva, Latvija, Igaunija! 

Lietuviešu baznīcas skolas lejas zālē bija klāts 
cienasta galds 

Foto: Edgars Andersons 
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Cik viegli no Toronto lidostas nokļūt pilsētas 
centrā! Iesēdies ātrvilcienā un nepilnas pustun-
das laikā esi klāt. Arī biļeti viegli nopirkt –  ar 
kreditkarti vai skaidrā nauda. Turklāt, iemetot 
ASV dolarus, atlikumā saņem Kanadas naudu. 
Kad tā būs Losandželosā? Jā, ir jau sen solīts 
satiksmi uzlabot, bet viss ievelkas gadiem ilgi.  

Pašus pirmos, ejot uz no vilciena stacijas uz 
viesnīcu, satiku „Pērkonīša” dalībniekus – Aiju, 
Ilzi, Andi Matsonus un Viktoriju Hillu. Viņi man 
parādīja, kur ir viesnīca, paši steidzās uz mēģinā-
jumu. 

Jau sākumā atklājām, ka esam izdarījuši lielu kļūdu, 
laikus neiegādājoties biļetes, jo gandrīz uz visiem sarī-
kojumiem tās bija izpirktas. Līdzās kasei piespraustās 
zīmītes liecināja, ka ne tikai mēs, bet daudzi citi cerēja 
atrast kādu lieku biļeti. Sarīkojumi sekoja cits citam, lai 
kā gribētu, uz visiem aiziet nebūtu iespējams. 

XV latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā atklāša-
na 4. jūlijā viesnīcas Hilton balles zālē bija svinīga un 
sirsnīga. Uzrunu teica Latvijas Republikas ārlietu mi-
nistrs Edgars Rinkēvičs, LR vēstnieks Kanadā Kārlis 
Eichenbaums, LR īpašu uzdevumu ministrs sadarbībai ar 
ārzemju latviešiem Aivars Groza, Kanadas ārlietu minis-
tre Kristija Frīlande, svētku rīcības komitejas priekšsēdis 
Juris Ķeniņš, LNAK valdes prezidents Andris Ķesteris, 
PBLA valdes priekšsēde Kristīne Saulīte, lūgšanu – 
LELBĀL archibīskape Lauma Zušēviča. Runas mijās ar 
priekšnesumiem – dejoja Latvijas kultūras centra 
„Berģi” vidējās paaudzes deju kopa „Greizie rati”, 
dziedāja Ogres novada kultūras centra jauktais koris 
„Ogre”, Toronto latviešu biedrības (TLB) skolas koris, 
sōliste Vilma Indra Vītola, mūzicēja Brusubārža ģime-
nes ansamblis, TLB koklētāji, tautas mūzikas grupa 
„Maldugunis” no Bostonas.  

Labai ieskaņai  vienmēr ir teicams turpinājums. Saru-
nas ar sen neredzētiem draugiem un paziņām izraisīja 
saldas atmiņas. Daži kļuvuši apaļāki, citi kalsnāki, citi 
vairāk salīkuši, bet, kā teica Ulvis Grīnvalds, visi neap-
šaubāmi gudrāki un prātīgāki.  

Šajos svētkos nekur neredzēja ziņojumu dēli, uz kuŗa 
parasti var izlasīt, kas ko meklē, kam kas pazudis, kuŗā 
istabā kāds atrodams. Rīcības komitejas darbinieki, ku-
ŗiem sūdzējos, aizbildinājās, ka tagad visu var uzzināt 
viedtālruņos, turpat sameklējama arī sarīkojumu prog-
ramma, bet vecmodīgākiem ļaudīm gribējās, lai būtu tā-
pat, kā senāk... Turklāt tāds Dziesmu svētku ziņojumu 
dēlis taču ar laiku varētu būt  mūzeja „Latvieši pasaulē” 
mēneša priekšmets! 

Vakarā palaimējās tikt uz Rīgas tautasdeju 
ansambļa „Līgo” koncertu „Līgo gadalaiki” 
Bluma Appel teātrī. Ansambli vada Jānis 
Purviņš, noskatījāmies daudzas viņa choreo-
grafētas dejas. Uz ekrāna deju laikā bija re-
dzamas brīnišķīgas Latvijas dabas ainavas. 
Sajūsmināja pilnīgi viss – gan dejas, gan 
tautastērpi,  gan dabasskati!  
     Nākamā dienā, 5. jūlijā, no pulksten devi-
ņiem rītā līdz trijiem pēcpusdienā bija Lat-
viešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) 
konference. Dalībnieku nebija daudz, apmē-

ram 25, jo tajā pašā laikā notika mēģinājumi, un vairāki 
ārsti arī dzied un dejo. Dalībniekus apsveica un uzrunu 
teica goda viesis, Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis 
Eichenbaums, kā arī Latvijas Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijas vadītājs Andris Skride. No Rīgas atbrau-
kusī LĀZAs biroja vadītāja Karmena Kaidaka bija saga-
tavojusi pārskatu par LĀZAs aktīvitātēm.  

Dr. Bertrams Zariņš (Bostona) pastāstīja par LĀZAs 
kongresu, kas 1989. gadā pirmo reizi notika Rīgā, un 
parādīja videofilmu. Kongresā piedalījās 6000 medicīnas 
darbinieku! Par šo vēsturisko kongresu viņš sarakstījis 
grāmatu.  

Dziesmai un dejai ir dievišķīgs spēks 

LĀZAs konferences dalībnieki 

Dzied Ogres novada kultūras centra jauktais koris 
„Ogre”; diriģents Jānis Zirnis 
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Referātus lasīja ārsti Juris Lazovskis, Kaspars Tūters, 
Baiba Lāce (Kanada), Uģis Gruntmanis (Dallasa, TX), 
Līva Andrejeva Raita (Ņuheivena, CT), Kristaps Zariņš 
(Ostina, TX). Pārsteigumu sagādāja jauktais koris 
„Ogre” un tā diriģents Jānis Zirnis. Koristi nodziedāja 
vairākas dziesmas un aicināja uz sadziedāšanos.  

LĀZAs priekšsēdis ir Uģis Gruntmanis. Viņš pārceļas 
uz dzīvi Latvijā un, iespējams, drīz LĀZAI būs jauns 
priekšsēdis. Konferencē kārtējo reizi varēja pārliecinā-
ties, ka ārstiem ir labas balsis un humora izjūta. 

6. jūlijā pulksten desmitos no rīta noklausījāmies 
Latvijas zinātnieka, fizikas profesora Mārča Auziņa lek-
ciju „Latvija 2050”. Viņš pastāstīja par Latvijas Univer-
sitātes fondu un daudzajiem ziedotājiem, kuŗi šo fondu 
atbalsta.  

Dziesmu svētku kopkoŗa koncerts notika 6. jūlijā arē-
nā Maple Leaf Garden, kas tagad pārdēvēta par Mattami 
Athletic Centre. Koncerta programmā bija gan pazīsta-
mu, gan jaunu komponistu darbi. Svētku kamerorķestra 
mūziķu sarakstā tūlīt pamanīju  Andŗa Matsona un Aijas 
Matsones vārdu. Koris dziedāja tautasdziesmu „Pūt, 
vējiņi!” Andŗa Matsona apdarē un Lolitas Ritmanes 
komponēto „Manā sirdī” ar Māras Zālītes tekstu. Pauls 
Berkolds diriģēja, kopkorim dziedot Emiļa Melngaiļa 
skaisto dziesmu „Mēness starus stīgo” ar Aspazijas tek-
stu un tautasdziesmu „Dziedam visi vienu dziesmu”. 
Kopkoŗa koncertā dziedāja Losandželosas latvieši Lolita 
Ritmane, Andris, Ilze, Aija Matsoni, Ivars Mičulis, 
Ingūna Galviņa, Atis, Desmonds un Katrīna Strobeļi.   

Šo koncertu droši vien ilgi pieminēs, jo pēc Kanadas 
un Latvijas himnas un trim pirmajām dziesmām, koŗim 
dziedot  ceturto – Raimonda Tigula dziesmu „Lec, 
saulīte!” diriģenta Māra Sirmā vadībā, arēnā nodzisa 
gaisma. Koris turpināja dziedāt, šķita, ka zāle tumša  būs 
tikai īsu brīdi. Iedegās avārijas gaismas, un izrādījās, ka 
elektrības nav lielā pilsētas rajonā un elektriķi nesola 

ātrā laikā bojājumu salabot. Te ne bija īstais laiks sākt 
dziedāt „Bēdu manu, lielu bēdu!” Koncertu atcelt un 
rīkot citā dienā nebūtu iespējams, atlika vien turpināt, 
turklāt bez paredzētā pārtraukuma. Diriģenti novilka 
savu tumšo žaketi vai smokingu, lai baltā kreklā dziedā-
tājiem būtu labāk saskatāmi, koristi nošu grāmatas ap-
gaismoja ar kabatas tālruņiem. Grūtāk klājās sōlistiem, 
jo vairs nedarbojās mikrofōni. Ļoti piemērota šai brīdī 
bija tautasdziesma  Jāņa Norviļa apdarē „Tumsa, tumsa, 
kas par tumsu!”, ko diriģēja Jānis Zirnis.  

Arēnā valdot tumsai, Dziesmu svētku rīcības komite-
jas pārstāvis Artūrs Jansons, PBLA valdes priekšsēde 
Kristīne Saulīte un Lolita Ritmane pasniedza pirmās 
Andŗa Ritmaņa piemiņas fonda balvas. Tās saņēma dzej-
niece Sarma Liepiņa Muižniece un komponists Juris 
Ķeniņš. 

Gaisma atkal iedegās pašās koncerta beigās. Koncerts 
izdevās par spīti tumsai, dziesma neapklusa. Galu galā 
latvieši tikuši galā ar daudz lielākām grūtībām.  

Dziesmas spēku lieliski attainojis Anšlavs Eglītis 
stāstā „Dziesmu svētki”: 

„Virsdiriģents piedauza zizlīti, tikko dzirdami padod 
toni, un dziesma plūst – varena, krāšņa, augšupejoša kā 
upes vilnis, kā jūras banga, kā rēna pusdienas vēsma, kā 
sila šalkšana, kā viesuļa brāzma. Tā briest, kāpj un 
piepilda telpu, sakausē visus mūs, kas tur sēžam, vienotā  
būtē ar tūkstošiem un tomēr vienu dvēseli. Liepziedu 
smarža liekas tvan līdzi dziesmām, es jūtos viegls, 
laimīgs un atpestīts, būdams pats savs un daļa no kaut 
kā, ko allaž esmu jutis savu un kam vēlējies piederēt…” 

Kabarē vakarā, uz kuŗu daudzi veltīgi medīja biļetes, 
Pauls Berkolds dziedāja piecas dziesmas – komponista 
Artūra Maskata „Lietus romance” un „Vecās Rīgas 
likteņdziesma”, Brigita Ritmanes „Ko sacīt tev?”, 
Imanta Zemzaŗa „Sabile” un Alberta Legzdiņa „Es savai  
līgavai”; pavadījumu atskaņoja Pēteris Zariņš ar klavie-
rēm un Ilona Kudiņa ar flautu.  Kopkoŗa koncerta sākumā 
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7. jūlijā ieejot zālē, kur pašā dienas vidū notika rakst-
nieku cēliens, pārņēma omulīga sajūta. Lasītājus gaidīja 
grāmatas, un grāmatas – lasītājus. Gan jaunas, gan agrāk 
izdotas grāmatas bija saliktas uz senlaicīgiem čemodā-
niem, ko Andra Zommere pārvērtusi par glītiem galdi-
ņiem. Rakstnieku cēlienu vadīja laikraksta „Latvija 
Amerikā” redaktore Vita Gaiķe. Klausītājus uzrunāja 
ASV un Kanadas latviešu rakstnieki – Sarma Muižniece 
Liepiņa, Lolita Gulbe, Jānis Aistars, Lilita Tanne, Laris 
Krēsliņs, Inta Purva, Juris Zommers, Maruta Voitkus-
Lūkina, Baņuta Rubesa un Armands Birkens.  

Sarma Muižniece-Liepiņa dzejolī kvēli aicināja 
saglabāt grāmatas:  

„Ja neesi lasījis 60 gadu – paturi.  
PA TUR I ! AL FA BĒ TIS KI!  
Bērni nelasa latviski? Noteikti paturi.  
Katrā plauktā. Katrā kaktā. Vairākās kōpijās!  
Esi miris? Drošības dēļ – paturi.  
Vēl kādu laiciņu. Kastēs. Stingrās.  
Savai aizaiznākošai dzīvei Rojā. Kolkā.  
Varbūt Liepājā.” 
Lilita Tanne  raksta angļu un latviešu valodā, viņa no-

lasīja tēvam Guntim Tannim veltītu dzejoli. Ļoti aizkus-
tināja Intas Purvas lasītie Kurzemes cietokšņa varoņiem 
veltītie dzejoļi. Laŗa Krēsliņa dzejoļi ir īsi un kodolīgi, 
nule iznākusi viņa jaunākā dzejoļu grāmata „Kad tu 
dosies prom”. Juris Zommers skandēja dzejoļus no savas 
jaunās grāmatas „Vārdu sapnis”. Maruta Voitkus-Lūkina 
lasīja stāstu „Manējie” par svēteļiem, kas mantoti no 
mājas agrākā īpašnieka. Baņuta Rubesa raksta latviešu 
un angļu valodā. Top grāmata par tēvu Bruni Rubesu, un 
viņa nolasīja no tās fragmentu. Dzejnieks un dziedonis 
Armands Birkens lasīja nekrologu matiem – „Jūs krītat”, 
kā arī veltījumu Jāņu dienai – „Vienreiz gadā”, un 
beigās, spēlējot ģitaru, dziedāja dziesmu „Kā gribētos”.  

Rakstnieku cēlienā pieminēja un godināja nesen 
mirušos rakstniekus. Ingridas Vīksnas dzejoļus lasīja 
mazmeitas Janīna Fogele un Jūlija Valdmane. Indras 
Gubiņas piemiņai dzejoli nolasīja Baiba Auzāne. Andŗa 
Ritmaņa divus dzejoļus lasīja meita Lolita Ritmane.  

Vita Gaiķe sirsnīgi pateicās visiem autoriem un 
palīgiem.   

Svētku apmeklētājus priecēja vairākas izstādes. Cim-
du izstādē bija iespēja izsekot cimdu rašanās procesam 
no vilnas apstrādes līdz dzijas krāsošanai un gatavam da-
rinājumam. Uz apmeklētāju jautājumiem atbildēja izstā-
des vadītāja Sarmīte Vilka un Zinta Enzeliņa. Krāšņās 
dzijas atgādināja varvīksni.  Apmeklētāji ar interesi ap-
skatīja Latvijā un ārzemēs izdotās cimdu rakstu grāma-
tas, viena  no tām bija japāņu valodā! Adīšana mazina 
spriedzi, derīgi to apgūt gan vīriešiem, gan sievietēm! 

Mākslas darbu izstāde „Nesot gaismu” varēja aplūkot  
33 mākslinieku gleznas, fotografijas un skulpūras. Izstā-
di rīkoja  mākslinieces Gunta Krūmiņa,  Valda Zobena, 
Anna Ziemele  un mākslas zinātnieks Kaspars Reinis.  
K. Reinis un Britanija Maiburga (Brittany Myburgh) bija 
sagatavojuši gaumīgu informātīvu brošūru „Carrying 
Light – Nesot gaismu”.  

Izstādē  viesnīcas otrā stāvā mākslinieka Ērika Dzeņa 
(1925-2014) dēls Eduards Dzenis aicināja uz tēva bale-
tam veltītu darbu izstādi. Ēriks Dzenis strādāja par illus-
trātoru reklāmas firmās, un viņam  radās iespēja fotogra-
fēt un skicēt baleta zvaigznes –  Rūdolfu Nurejevu, 
Karenu Keinu, Veroniku Tenantu, Nadju Postu un citus. 
Eduards Dzenis raksta grāmatu par tēva un baleta zvaig-
znes Rūdolfa Nurejeva draudzību. Ērika Dzeņa zīmēju-
mu izstāde „Balets” 2011. gada maijā Starptautiskā 
Baltijas baleta festivāla laikā bija aplūkojama  Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzejā.  

Visas svētku dienas liela rosība valdīja tirdziņā, kuŗā 
varēja nopirkt visu, lai apģērbtos no galvas līdz kājām. 
Skaistas sudraba rotas bija atvedis rotkalis Vitauts 
Straupe no Latvijas, Māris Ernststons no Kanadas, to 
netrūka arī  Alfreda Stinkula un Ingunas Galviņas Baltic 
Crossroads stendā. Un kur nu vēl visādi gardumi un naš-
ķi no Latvijas. Maize, balzams, augļu cepumi, konfektes, 
alus, kā arī grāmatas, mūzikas tvarti! Tirdziņos labi vei-
cas sarunas. Iepazinos ar Lindu Freimani, viņa strādā 
tūrisma firmā, kas rīko ceļojumus pa Baltijas valstīm. 
Un cik pasaule maza – pietiek tikai minēt kādu uzvārdu, 
kad atrodas kopīgi paziņas gan tālajā Kalifornijā, gan 
Latvijā. Diana Matura (Mathur) bija atvedusi savam tē-
vocim, leģionāram un māksliniekam Kārlim Smiltēnam 
veltītās grāmatas The Ghastly Year, un visi eksemplāri 
atrada lasītājus.  

Mākslinieka Ērika Dzeņa baletam veltīti darbi 
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Dejai un dziesmai ir neiedomājami milzīgs 
spēks. Bērni, kuŗi no mazotnes vesti uz lat-
viešu skolu, Dziesmu svētkiem, kuŗiem 
mācītas tautasdziesmas, tautasdejas, prot 
novērtēt vecāku pūles un pateicas viņiem, ka 
audzināti par latviešiem.  

Tautasdeju lieluzveduma aprakstīšanai 
pietrūkst vārdu! Tajā pašā arēnā, kur notika 
kopkoŗa koncerts, dejoja vairāk nekā 1000 
dejotāju no ASV, Īrijas, Kanadas, Latvijas, 
Lielbritanijas, Somijas, Šveices, Vācijas un 
Zviedrijas. Dziedāja arī koris. Redzējām 
senas un jaunas dejas,  gods un slava choreo-
grafiem Uldim Žagatam, Harijam Sūnam, 
Zigurdam Miezītim, Jānim Ērglim, Vilim 
Ozolam un daudziem citiem.  

Visvairāk, protams, priecājāmies par mūsu 
brašo „Pērkonīti”.  

Nākamo Dziesmu svētku rīkotājiem bija 
savs reklāmas galds, jau sagatavotas bezmak-
sas asprātīgas pastkartes, tikai nevienam ne-
bija ne jausmas, kādas vērtības pastmarka uz 
pastkartēm jālīmē. Nezināja arī viesnīcas re-
ģistrātūras darbinieki, ieteica iet uz pastu. 

Tā rakstīja bērni žurnālā „Mazputniņš”  
aizritējušā gadsimta 80. gados;  

Diāna Dumpe-Zaķe tagad ir tautasdeju kopas 
„Pērkonītis” vadītāja 

Losandželosas latviešu tautasdeju kopas „Pērkonītis” dalībnieki 
Toronto; no kr. priekšā: Fils Sells (Phil Sell), Oskars Puķēns, 

Juris Zinbergs; stāv: Diāna Matura, Diāna Zaķe, Aija Matsone, 
Ilze Matsone, Jana Freimane, Ella Makolifa (McAuliffe), 

Viktorija Rezevska Hilla (Hill); nav Andŗa Matsona 
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Es mācēju danci vest līkumiņu līkumiem... 

Pēdīgi izdevās to noskaidrot tīmeklī. Uzrakstīju un 
iemetu viesnīcas outgoing mail kastītē apmēram 20 past-
kartes, bet neviens, kam jautāju, nebija tās saņēmis. 
Piezvanīju uz viesnīcas reģistrātūru un dabūju atbildi, ka 
darbinieks, kam pasts bija jāizņem, bijis atvaļinājumā... 
Tāpat notika Tobago – viesnīcas pastkastīti pārbaudīja 
un iztukšoja pēc kāda mēneša, kad aizsūtīju  e-pasta 
vēstuli viesnīcas administrātoram. Toronto taču nav 
Tobago!   

Vēl viens pārsteigums – Kanadā viencenta monētas 
vairs nelieto. Ja preces cena, piemēram, ir 3.99 dolari, 
jāmaksā 4 dolari. Grūti saprast, kāpēc šāda 0.99 centu 
cena vēl saglabāta. Varētu taču noapaļot uz augšu – 4 
dolari vai uz leju – 3.95.  

Toronto grūti pazīt, ja ilgāk tajā nav būts. Centrā 
daudzas vecās ēkas nojauktas, visur slienas ceļamkrāni,  
debesskrāpji atgādina Bābeles torņus. Nē, negribētu 
tādos ne dzīvot, ne strādāt,  jaukāk tomēr būt tuvāk pie 
mīļās, labās zemītes. 

Dziesmu svētki Toronto iedvesmoja, sajūsmināja, 
radīja pacilātību. Dziesmu svētku karogs no Toronto 
ceļos uz Ameriku. XV vispārējie latviešu Dziesmu un 
Deju svētki ASV notiks Minesotā 2022. gadā no 30. jū-
nija līdz 3. jūlijam. Gatavosimies tiem, brauksim un 
laikus iegādāsimies biļetes! Un noteikti jāsaņemas un 
jāatjauno Losandželoas latviešu jauktais koris!   

Astra Moora   

Dziesmiņ', mana mīļ' dziesmiņa!/ Dziesmiņ' dziedu celdamās, /  Dziesmiņ' dziedu guldamās.  
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6. oktōbrī plkst. 5:00 vokālās grupas 
Latvian Voices koncerts Wild Beast 
koncertzālē California Institute of the Arts 
(24700 McBean Pkwy., Valencia, CA 91355);  
pēc koncerta pieņemšana, ko rīko DK 
latviešu biedrība. Ieeja brīva. 

7. oktōbrī plkst. 10.00 no rīta Wild Beast 
koncertzālē Latvian Voices meistarklase; 
plkst. 2.00 prof. Gunša Šmidchena lekcija 
studentiem. 

Šo divu dienu simpoziju atbalsta Latvijas 
valdība un koordinē ALAs kultūras nozares 
vadītāja Līga Ejupe un ALAs izpilddirektore 
Marisa Gudrā.  

 

Latvian Voices ir a cappella grupa, dibināta     
2009. gadā Rīgā, tajā ir sešas profesionālas dziedātā-
jas:  soprāni –  Laura Jēkabsone, Zane Stafecka un  
Beāte Locika, alti  – Laura Leontjeva, Una Stade  un 
Elīna Ose.  (Kopš grupas izveidošanās tās sastāvs ir 
mainījies.)   

Latvian Voices ir seši mūzikas albumi un 
klausāmgrāmata Sounds of Latvian Nature, par ko 

2013. gadā iegūta Latvijas mūzikas ieskaņojumu 
Gada balva. 

Grupai bijuši koncerti un meistarklases Eiropā, 
Āzijā, ASV, Latvijā, kā arī citviet pasaulē.  

Latvian Voices  sadarbojas ar komponistiem Ēriku 
Ešenvaldu, Richardu Zaļupi, Laimu Jansoni, kā arī 
citiem latviešu un ārzemju mūziķiem – The Kings’ 
Singers  un The Hilliard Ensemble (Lielbritanija), 
Lytos (Spānija), Viva Voce (Vācija), The Real Group 
(Zviedrija).  

 Latvian Voices bijuši koncerti  Italijā, Spānijā, 
Francijā, Šveicē, Īrijā, Dienvidkorejā, ASV un citviet 
pasaulē, gūti izcili panākumi a cappella konkursos:  
1. vieta klasiskās mūzikas katēgorijā un skatītāju 
simpatiju balva konkursā vokal.total Grācā, Austrijā; 
uzvara konkursā A CAPPELLA Leipcigā, Vācijā; 
meistaru tituls Pasaules koŗu olimpiādē Sinsinati, 
ASV. 

Latvian Voices  ir plašs repertuārs: latviešu 
tautasdziesmas un oriģināldziesmas ar latviešu 
folkloras tradicionālajiem tekstiem, klasiskās 
mūzikas skaņdarbi atjautīgos pārlikumos. Koncertus 
papildina arī starptautiski populāru melōdiju 
aranžējumi un mūsdienīga grupas oriģinālmūzika. 

 

Latvian Voices skanēs Dienvidkalifornijā! 
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Manas bērnības vasaras atmiņas vienmēr saistās ar 
Katskiļu bērnu nometni. Es atceros meža rotaļas, šķēršļu 
gājienus, meža māju būvēšanu, sporta sacensības, 
ugunskurus un ballītes ar draugiem. Es tur katru vasaru 
pavadīju četras nedēļas. 

Šovasar maniem dēliem Hugo un Helmutam bija 
iespēja pavadīt divas skaistas nedēļas Ņujorkas latviešu 
draudzes Katskiļu nometnē un izbaudīt to pašu nometnes 
prieku, ko es izjutu bērnībā. 

Hugo piedalījās lielajā 
bērnu nometnē. Viņam ir 
tikai 5 gadi, un viņš bija 
jaunākais nometņotājs, par 
ko jutās ļoti lepns. Kā jaunā-
kajam nometnes dalībnie-
kam viņam bija gods aizde-
dzināt lielo ugunskuru kopā 
ar visjaunāko nometnes 
meiteni un vecākajiem no-
metņotājiem. 

Divas nedēļas pagāja, 
mācoties latviešu dziesmas 
un rotaļas, dodoties „siroju-
mos” pa strautiņu, peldoties, zvejojot vietējā ezerā, 
piedaloties mākslas klasēs un sportojot.  

Viņš savā vecumgrupā pārspēja 60 metru skrējiena 
rekordu ar laiku 12.31 sekundes un līdz ar to pārspējot 
1995.  gada rezultātu. Viņam arī izdevās pārspēt 1974. 
gada rekordu tāllēkšanā un tagad tas ir 7’5”. Hugo arī 
uzstādīja rekordu 200 metru vai 220 jardu skrējienā, jo šī 
sporta disciplīna viņa vecumgrupai bija iekļauta sporta 
spēlēs pirmo reizi un tagad būs labākais rezultāts, ko 
pārspēt nākamajiem jaunajiem skrējējiem. 

Pēc visiem šiem vasaras iespaidiem Hugo jau runā 
par nākamo vasaru Katskiļos un teic, ka gribētu 
piedalīties nometnē četras nedēļas. 

Manam jaunākajam dēlam Helmutam ir trīs gadi, un 
viņš piedalījās Ikšķīšu 
programmā, kas pare-
dzēta jaunākiem bēr-
niem kopā ar vecākiem. 
Arī mazākie nometņo-
tāji katru dienu pavadīja 
sportojot, mācoties un 
piedaloties dažādos 
mākslas projekos.  

Helmutam visvairāk 
patika peldēšanās ezerā, kur varēja skraidīt pakaļ ķirza-
kām un tauriņiem. Pats galvenais, ka mazie pavada šo 

Bērnu nometnē Katskiļos 

Filmu vakars īkšķīšiem  

Skriešanas sacensības 

Pikniks brīvā dabā 
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laiku latviskā vidē, un šāda pieredze ir svarīga ģimenēm, 
kas grib saglabāt savu senču kultūru un tradicijas.  

Bērni pārbrauca mājās ar daudz labākām valodas 
zināšanām, viņi iemācījās jaunas latviešu dziesmas un 
dejas. Kā arī ieguva jaunus latviešu draugus visā 
Amerikā. 

Vēlos pateikties Dienvidkalifornijas  latviešu biedrī-
bai, Latvian Relief Fund America,  Dienvidkalifornijas 
Daugavas Vanagu apvienībai un personīgi Teodoram 
Lilienšteinam, un Daugavas Vanagu ASV Zemes valdes 
kasierim Ivaram Zušēvicam par atbalstu mūsu ģimenei, 
lai bērni  varētu mācīties, runāt un draudzēties latviskā 
vidē. 

Uz redzēšanos Katskiļu bērnu vasaras nometnē   
2020. gadā! 

Līga Sviksa 

Visjaunākie un visvecākie nometnes dalībnieki 
aizdedzina ugunskuru; labā pusē lielās bērnu 

nometnes vadītaja Daina Gulbe  

Sirojums pa strautiņu 

Līgo, laiva, uz ūdeņa! 

Peldēšanās nometnes ezerā 
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Liāna Berkolda  (aizmugurē trešā no kreisās) 2018. ga-
dā absolvēja Gaŗezera vasaras vidusskolu un šovasar  
bija audzinātāja Gaŗezera vasaras skolā  6-10 gadu 
veciem bērniem 
Gaŗezera Vasaras vidusskolas 3. klasē mācījās Maksis 
Beķeris un Lūkas Verbelovs (Werbelow) no Sandiego  

Aija Reimane šovasar absolvēja Kursas vasaras 
vidusskolu  – no kr.:  Maija Hilla (Maiya Hill)  Anna 
Akota, Aleksandrs Pelds,  vasaras vidusskolas direktore  
Indra Ekmane, Aija Reimane,  Nora Keire, Lorena 
Staprāne Barlova (Lauren Barlow)  
Laila Reimane Kursā bija viena no audzinātājām, un 
tagad viņa devusies uz Taizemi, kur vienu gadu mācīs 
angļu valodu. 
Labs palīgs dažādos darbos Kursā bija Rikijs Teteris. 

Vilis Zaķis  bērnu nometnē Mežotne Vašingtonas 
pavalstī šovasar bija  viens no zēnu vadītājiem,  
Aleks Zaķis – vadītāja palīgs;  
Ella Makolifa (McAuliff) – viena no meiteņu 
vadītājām;      
Daira Ose Papalardo Mežotnē bija galvenā saimniece 
virtuvē, Diāna Zaķe un Aija Reimane –  brīvprātīgas 
palīdzes virtuvē;  
Britas Pētersones dēls Markus Valds (Wald) bija 
„mazputniņš”; Lukas Valds  – zēnu 3. grupā  

Bagātā, skaistā vasara 

Gaŗezerā 

Kursā Mežotnē 

Latvijā 

Kristofers un Mārtiņš Karami lasīja sēnes, ēda 
gurķus un burkānus, skraidīja pa pļavām,  

staigāja pa Rīgas ielām 
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Aicinām apceļot Baltiju! 
     Jauna tūrisma firma Rīgā rīko 
mazu grupu ceļojumus pa Baltijas 
valstīm. Maza grupa var būt, 
piemēram, ģimene, draugu pulciņš, 
koris, sporta vienība vai cita cilvēku 
grupa, kuŗā cits citu pazīst un vēlas 
ceļot kopā. Mēs varam rezervēt 

viesnīcas, sagaidīt viesus lidostā un aizvest uz viesnīcu, 
sagādāt biļetes uz koncertiem un sarīkojumiem, izplānot 
maršrutus pa Latviju un pārējām Baltijas valstīm, rīkot 
ekskursijas, vīna nogaršošanu, saliedēšanas spēles, 
veselības centru apmeklējumus, meistarklases un daudz 
ko citu. Mēs varam palīdzēt koŗiem rīkot koncertus un 
sarunāt vizītes pie uzņēmumdarbības partneŗiem vai 
ražotājiem. 

Mēs arī plānojam braucienus pa Latviju, kuŗiem var 
pieteikties individuāli ceļotāji, pāŗi un ģimenes. Nāka-
mais ceļojums būs no 16. līdz 24. novembrim, un to 
rīkojam kopā ar Kravis Travel Toronto.  

Sīkāku informāciju var saņemt, rakstot: 
jktravel@on.aibn.com vai zvanot: 289-725-5812. 

Plānojam ceļojumu ar interesantu programmu nāka-
mā gada jūnijā, tieši pirms Jāņiem.  Ļoti priecāsimies, ja 
izvēlēsities sazināties ar mums pirms nākamā Latvijas 
apmeklējumu!  Lūdzu rakstīt: 

 Lindai Freimanei linda@bubblesandmore.lv  
 vai Ingai Titarenko inga@bubblesandmore.lv 
Mūsu vietne tīmeklī: www.bubblesandmore.lv   
BUBBLES&MORE 
SIA „B&More” 
Olgas iela 4a-12, LV-1048 Rīga, Latvia 
Kabatas tālrunis: +371 29414543 

Es gribu 
atpakaļ  
Kur zeme mana 
Elpo 
Kur rīti satur vakarus 
Un gundegas deg zeltā 
Pie upes brūnganajā 
dzelmē 
Zilas spāres dīc  
Es gribu  
atpakaļ  
Kur zeme mana  
Smaržo 
vasarās 
Jasmīni kad zied 
Un vīgrieži gar upi  
Saldu medus dvaku viež 
Un 
... viss viss 
Tik labi garšo 
Pie mātes mājās viss 
Tik vienkāršs  
IR 
un mīļš 
bez steigas 
Vakars miglā tīts 
Ir Saulgrieži 
Un atkal rīts  
Es zinu 
Kaut kur aiz 
Saules tās 
Man palīdz domas  
DOMAS 
... svešumā  
Dienu aizvadīt  
Par to ka gribu atpakaļ  
Pie tevis  
Zeme mana 
Kur smaržo viss 
... kā tauriņi 
Ir jūtas 
Un dvēsele aiz laimes 
TRĪC 

ru 
Zviedru vārti Rīgā Torņa ielā 11 
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ALAs Izglītības nozares skolotāju konference Losandželosā 
(1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039) 

2019.  gada 21. un 22. septembrī 
 Lektori un nodarbību temati: 
     Ineta Upeniece – Valsts izglītības satura centrs, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma  
     nodaļas vadītāja 

Temats: „Es esmu vajadzīgs Latvijai, un Latvija ir vajadzīga man” 
     Dace Mažeika – filoloģe, ALAs izglītības konsultante, mācību materiālu autore un redaktore 

Temats: „Bagātais materiālu klāsts” 
     Mārtiņš Putenis – vēstures skolotājs, mācību materiālu autors, Ņudžersijas latviešu skola 

Temats: „Latvijas vēsture dziesmās” 
     Anta Lazareva – Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja 

Temats:  „Integrētas valodas mācību stundas” 
 

Darba kārta 
 Sestdien, 21. septembrī 
 8:00 Ierašanās, brokastis 
 8:30 Ievads un apsveikumi 
  ALAs Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane  
  Losandželosas latviešu skolas pārstāve Aija Zeltiņa-Kalniņa   
      9:00 – 10:30 „Es esmu vajadzīgs Latvijai, un Latvija ir vajadzīga man” – Ineta Upeniece  
 10:30 – 10:45  pārtraukums  
 10:45 – 12:15 „Bagātais materiālu klāsts” – Dace Mažeika 
 12:15 – 1:30  pusdienas 
     1:30 – 3:00 „Latvijas vēsture dziesmās” – Mārtiņš Putenis 
              3:00 – 3:30 Padziedāsim dziesmas no jaunajiem vēstures materiāliem 
              3:30 – 5:00 „Integrētas valodas mācību stundas” – Anta Lazareva   
              5:00 – 6:00  pārrunas 

Jaunā satura izaicinājumi 
Šķēršļi mūsdienīgu mācību stundu veidošanā 
Grūtības reizē mācīt dažādos valodas līmeņos 
Risinājumi 

 6:00  vakariņas 
 

 Svētdien, 22. septembrī 
 8:00 Ievads un brokastis  
 8:30  Darba grupas 

Iepazīšanās ar tematiskiem plāniem 
Plāni savai skolai 
„Sveika, Latvija!” gads skolās 
Citas grupas (pēc dalībnieku ierosinājuma) 

 11:00 Dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Losandželosas latviešu ev. lut. draudzes dievkalpojumu 

 12:00 Konferences kopsavilkums 
  ALAs Izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane  
 Pusdienas 

 
Konferenci atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 

„Valsts valodas polītika un pārvalde” 
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Apsveicam un vēlam daudz jo daudz visbaltāko dieniņu! 

Solveigu Ērmani (vidū) 17. augustā 95 gadu jubilejā apsveica Apelsīnu pagasta dāmas  
(no kr.) Tamāra Rūse, Daina Ābele, Maija Paegle, Biruta Šulca, Anna Ābele   

Indras Pētersones un Džeikoba Vuda 
(Jacob Wood) meitiņa Valija Hope Vuda 

piedzima 2018. gada 1. oktōbrī  

Tev Laimiņa kroni pin ar dimanta lapiņām 

Atvaļinājumā Havaju salās jūnijā 
Timbers Kauai Ocean Club & Residences;  

 
no kr.: Indra Pētersone, Džeikobs Vuds ar mazo Valiju Hope, 

Astra Pētersone, Lukas Valds (Wald), Brita Pētersone, Markus 
Valds (Wald),  Silvija Pētersone, Viesturs Pētersons  



18  

Irēne Auguste Gnerlicha dzimusi 
Latvijas galvaspilsētā Rīgā 1925. gada  
28. jūnijā, mirusi Nortridžā (Northridge), 
Kalifornijā, 2019. gada 26. maijā. 
Skaistās, svinīgās bēres notika 21. jūnija 
pēcpusdienā Holivudas kalnu Forest Lawn 
kapsētas Kalnu baznīcā (Church of the 
Hills).  

Bēŗu dievkalpojumu 21. jūnijā vadīja 
diakone Guna Reina. Sirsnīgus atvadu 
vārdus teica latviešu organizāciju vadītāji 
– Latviešu sabiedriskā centra priekšnieks 
Aivars Jerumanis, Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības  valdes priekšsēdis Ivars 
Mičulis, Dienvidkalifornijas Daugavas 
Vanagu  apvienības un vanadžu pārstāve 
Inguna Galviņa, DK latviešu  ev. lut. 
draudzes sekretāre Daina Ābele.   

Atmiņās par vecmāmiņu dalījās mazmeita Kendala 
Kūpmane (Kendal Coopman).  

„Mana vecmāmiņa Irēne Gnerlicha un viņas vecāki 
1944. gadā ar vienu no pēdējiem vācu evakuācijas 
kuģiem atstāja Latviju un nokļuva Gdiņā. Tālāk viņi 
ceļoja  ar vilcienu. Irēne ar Valteru Gnerlichu iepazinās 
pēc kaŗa Vācijā, Tegernzē (Tegernsee) pilsētā kafejnīcā.   
Irēne ļoti mīlēja saldumus. Viņa pamanīja, ka kāds jauns 
vīrietis savu cukuru nelieto, un jautāja, vai var to pa-
ņemt. Viņi apprecējās, un drīz piedzima dēls Pēteris. 
Irēne, Valters un Pēteris Gnerlichi  1952. gadā ieradās 
ASV. Viņi apmetās uz dzīvi Dienvidkalifornijā. Ģimenē 
piedzima vēl trīs bērni – Evelīna, Džūdija un Stīvs. 
Irēnes dzīves neatņemama sastāvdaļa  bija ticība.   

 
Vecmāmiņa bieži lūdza Dievu. Manai māmiņai 

Evelīnai vecmāmiņa bērnībā nemitīgi atgādināja teikt 
lūgšanu.  Irēni interesēja polītika un 40 gadu, kopš 1964. 
gada, viņa strādāja vēlēšanu iecirkņos. Kopā ar diviem 
vecākajiem bērniem viņa  devās no mājas uz māju, 
izdalīdama kampaņas materiālus, un bija pazīstama visā 
apkaimē.  Lai gan vecmāmiņai  labāk patika vēlēšanu 
kampaņas nekā ēdiena gatavošana, mēs, mazbērni, 
daudz ieguvām no viņas rosīšanās virtuvē. Man vislabāk 
garšoja vecmāmiņas pankūkas, kuŗas viņa gatavoja man 
un māsīcām un pat iemācīja man tās pagatavot. Irēnes 
aicinājums bija kalpot citiem. Viņa brīvprātīgi iesaistījās 
Veterānu organizācijas darbā, pasniedza kafiju, 
cepumus, runāja un debatēja ar daudziem veterāniem, 
kuŗiem bija nepieciešama sabiedrība. Irēne arī kļuva par 

„Tas Kungs lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru.” 

Ar mīlestību... 
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noziedzības novēršanas speciālisti un grafiti aizkrāsotāju 
vietējā apkārtnē. Viņa braukāja apkārt ar grafiti 
aizkrāsošanas piederumiem, automašīnas bagāžniekā 
vienmēr bija viss nepieciešamais ārkārtas situācijām.  

Daudzus gadus viņa darbojās Sieviešu klubā, bija 
prezidente un pildīja kasieres pienākumus. Vecmāmiņa 
bieži diskutēja par polītiku un reliģiju ar manu tēvu 
Kenu. Pārrunas allaž beidzas ar lieliem smiekliem un 
gandrīz vienmēr ar labu maltīti.  

Mana vecmāmiņa  ļoti mīlēja savu dzimteni Latviju. 
Viesojoties Latvijā, bija iespēja svinēt vasaras saulgrie-
žus, visu nakti palikt ārā, dzeŗot alu un dejojot ar vaina-
gu galvā.  

Daudzas reizes viņa piedalījās un iesaistīja savu 
ģimeni saiņu gatavošanā, lai 
sūtītu apģērbu un daudz ko 
citu vajadzīgo bērnunamu 
bērniem Latvijā.  

Vecmāmiņa vienmēr bija 
jautra un prata mūs visus 
smīdināt. Viņai patika ceļot, 
apmeklēt sporta spēles un 
Disnejlendu. To viņa daudz-
kārt darīja kopā ar ģimenes 
locekļiem.  

Viņas lielākais lepnums un 
prieks bija ģimene – četri 
bērni un viņu dzīvesbiedri, 
desmit mazbērnu, desmit 
mazmazbērnu un trīs brāļa 
meitas.” 

      

     DV DK apvienībā Irēne 
Gnerlicha iestājās par mūža 
biedri 2001. gada 17. februārī, 
drīz vien kļuva par valdes locekli 
un sāka veikt kasieres un 
biedrzines pienākumus. To viņa 
darīja, kamēr vien spēja atbraukt 
uz Losandželosas latviešu namu. 
     Pēc bērēm izvadītāji pulcējās  
bēru mielastā DK latviešu  ev. 
lut. baznīcas lejas zālē.  
     Irēnei bija ļoti silta sirds, kad 
viņa smaidīja, visi atbildēja viņas 
smaidam. Irēne bija zinātkāra, 
atvērta visiem un visam. Viņa 
varēja sadzīvot un dalīties zinā-
šanās ar ikvienu. Viņas dzīves 

jēga bija palīdzēt citiem ar dažādu organizāciju 
starpniecību. Viņa nešķiroja – jauns vai vecs, latvietis 
vai amerikānis, Latvijā vai Amerikā. Viņas draugi stāsta, 
ka viņa interesējās par visu un mīlēja visus, un visi 
mīlēja viņu. 

Irēnei ļoti patika saulespuķes, tāpēc viņas draudzene 
Liene Linde kopā ar palīgiem Gunu un Dāvi Reinu  zāli 
izrotāja ar saulespuķēm. Bērinieki atveda vēl dažnedažā-
du citu puķu klēpjus. Ēdiens bija gards, netrūka ne 
Pegijas Taubes cepto pīrāgu, ne mazsālīto gurķīšu. 
Ģimenes locekļi bija pagatavojuši dažus Irēnes iecienī-
tos ēdienus. 

Svinot Irēnes bagāto dzīvi, varējām smaidot kavēties 
atmiņās, aplūkojot ģimenes atvestās fotografijas. 

Guna Reina, Inguna Galviņa  
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Sirsnīgi sveicam jubilārus! 

Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā  
Juris Buņķis kopā ar dzīvesbiedri Tīnu  
27. augustā svinēja savu 70. dzimumdienu.  

Vēlam konsulam un dakterim Jurim Buņķim 
daudz spēka un izturības diplomāta, kā arī 
šerifa palīga darbā, un dziedējot pacientus, 

lai viņi atgūtu  skaistumu un pašapziņu. 

Kur gan vēl labāk svinēt dzimumdienas 
 kā kādā interesantā ceļojumā!? 

No labās: tētis Kārlis Millers, meitas Anita 
Millere un Tamāra Rūse, znots Edvīns Rūsis 

devās ceļojumā ar tūristu kuģi uz Aļasku 
un tur arī nosvinēja  

Edvīna Rūša 60 gadu  
un Kārļa Millera 80 gadu jubileju. 
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Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, 
Amerikas, Austrālijas, Kanadas, Lielbritanijas, Venecuē-
las, Zviedrijas un Vācijas, jauno mācību gadu visās 
Latvijas augstskolās ar Vītolu fonda administrētajām sti-
pendijām uzsāks 750 studenti – no tiem 259 mācās 
pirmā kursā, bet 491 stipendiāts turpinās studijas. Gada 
laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk nekā 1,4 miljo-
nus eiru. 

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols paudis atziņu: 
„Izglītība dzīvē ir vissvarīgākais. Tā ir vienīgā vērtība, 
ko varam atstāt saviem bērniem. Šo ziedojumu augļi 
nebūs redzami ne rīt, ne parīt, bet jaunieši, kas saņēmuši 
atbalstu, iegūs drošu pamatu – ne tikai izglītībā, bet arī 
apziņā, ka ir cilvēki, kas grūtā brīdī prot pasniegt 
palīdzīgu roku. Esmu pārliecināts, ka daļa mūsu 
stipendiātu nākotnē atradīs iespēju palīdzēt citiem."  

 

Labai idejai netrūkst sekotāju, vairāki bijušie 
stipendiāti – Mečislavs Maculēvičs, Edgars Poļanskis, 
Jānis Caune, Andrejs Isajevs un Kristaps Moruss – paši 
kļuvuši par ziedotājiem  Daudzi bijušie stipendiāti un 
citi labvēļi atbalsta fonda mērķi – palīdzēt spējīgiem, 
centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studēt 
Latvijas augstskolās, ziedojot „Draugu stipendijai”. 

Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu Latvijas 
nākotnē! Vītolu fonda administrētajām stipendijām  var 
pieteikties no 2020. gada 15. janvāŗa līdz 1. martam. 

Vītolu fonds 
www.vitolufonds.lv  Tālr.: 26022856 
 
 

 Vītolu fonds piešķīris stipendijas 750 Latvijas studentiem   
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Latvijā  lielu skatītāju interesi 
izraisīja daudzseriju televīzijas filma 
„Sarkanais mežs”.  Filmas autors un 
režisors Normunds Pucis maijā 
viesojās Losandželosā ar nolūku 
filmēt jaunai dokumentārfilmai. 

Pirms diviem gadiem 
Losandželosas latviešu namā  izrādīja 
Normunda Puča filmu „Segvārds 
viesulis”.   

Ar režisoru Normundu Puci 
iepazinos,  kad uzzinājām, ka viņš 
ieradies  Vašingtonā, un uzaicinājām 
atbraukt uz Losandželosu  pastāstīt 
par daudzseriju filmas „Sarkanais 
mežš” tapšanu. Mums bija arī 
izdevība kopīgi noskatīties filmas 
pirmās divas serijas. Uzzināju, ka 
viņš vēlas ko vairāk uzzināt par filmas 
galvenā varoņa prototipa Vitolda Berķa 
neparasto dzīvesstāstu un likteni pēc viņa spiega 
dienesta gaitām. Vitoldu Berķi 1965. gada janvārī  
Losandželosā uz ielas sabrauca smagā automašīna. Viņa 
ģimenes locekļi domāja, ka tā bija čekas organizēta 
atriebība par Vitolda spiega darbību Padomju Latvijā. 
Normundam Pucim serijfilmas „Sarkanā meža” tapšanas 
laikā radās vēlēšanās veidot dokumentārfilmu par 
Vitoldu Berķi.  Viņa rokās bija nonākuši dokumenti,  
kas palīdzēja atrast Vitolda Berķa pēdējo dzīvesvietu 
Losandželosā. Viņš bija uzzinājis slimnīcas adresi, kuŗā 
Vitolds Berķis mira, viņa pēdējo darba vietu un citu 
vērtīgu informāciju. Normunds Pucis vēlējās arī satikt 
Losandželosas latviešus, jo varbūt vēl dzīvi cilvēki, kuŗi 
Vitoldu Berķi satikuši vai pazinuši. 

Vispirms kopā braucām uz Vitolda Berķa pēdējo 

dzīvesvietu  Olimpiskā bulvāra un 
Alvarado ielu rajonā un atradām māju, 
kuŗā viņš bija dzīvojis. Normunds 
Pucis sāka to filmēt no visām pusēm, 
staigājot pa ielu turp un šurp.  Pēc kāda 
laika redzējām, ka no mājām sāka nākt 
ārā iedzīvotāji meta uz mums 
aizdomīgus skatus. Viņi domāja,  ka 
esam pilsētas inspektori. Uzzinājuši, 
kāpēc notiek filmēšana, sākās sarunas. 
Izrādījās, ka māja nav pārbūvēta un 
tieši tāpat izskatījusies  arī pirms 60 
gadiem. Zinājām, ka Vitolds Berķis 
apmeklēja krodziņus, un uz ielas viņu 
notrieca automašīna, kad viņš bija 
tikko no kāda iznācis. Tuvākā lielākā 
iela, kuŗā aizritējušā gadsimta 60. ga-
dos bijuši krodziņi, ir Olimpiskais 
bulvāris. Pie liktenīgā krustojuma tagad 
ir ātrās ēdināšanas restorāni. Atcerējos, 

ka apmēram tai pašā laikā netālu no šejienes dzīvoju un 
apmeklēju šos krodziņus, varbūt pat sēdēju pie tās pašas 
bāra letes, kur bija sēdējis Vitolds Berķis. Neatceros, ka 
būtu viņu saticis vai dzirdējis, ka tāds Vitolds Berķis 
cietis katastrofā.  

Jāpiemin, ka Vitoldu Berķi pēc sabraukšanas aizveda  
uz to slimnīca, uz kuŗu nogādāja sašauto Robertu 
Kenediju 1969. gadā. Tagad tajā vietā ir liels policijas 
iecirknis. 

Vai te var dabūt alu? 

        Normunds Pucis 
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PBLA paziņojums 
„Vīna vakars” PBLA birojā Rīgā,  
Lāčplēša ielā 29-5  
6. decembrī plkst. 18.00.  
Visi laipni aicināti!           

Pēdējā Vitolda Berķa darbavieta bijusi YMCA. Ļoti 
iespējams, ka  viņš strādāja šīs organizācijas tieši tajā 
senā ēkā Glendālē, kur es rēgulāri eju vingrot. Kamēr 
atjaunoju spēkus sporta zālē, Normundam Pucim bija 
iespēja šo ēku un tās apkaimi filmēt. 

Aizbraucām arī uz Kanogaparku, kur dzīvoja Ādolfs 
Kaktiņš. Vitolds Berķis kādu laiku pie viņa mitinājies un 
palīdzējis kopt vistas. Isto adresi nezinājām, Ādolfs 
Kaktiņš esot dzīvojis piekalnē,  kuŗu  izstaigājām un 
filmējām. Par laimi policiju neviens neizsauca.  

Anšlavs Eglītis uzaicināja Vitoldu Berķi uz interviju, 
kas ilga trīs dienas. Rakstnieks  viņa stāstīto izmantoja 
savam romānam „Vai te var dabūt alu?” Tāda bija 
parole, ko lietoja, kad Vitolds Berķis 1949. gadā izcēlās 
Kurzemes krastā un devās meklēt mežabrāļus. Filmas 
„Sarkanais mežs” 3. serijas nosaukums ir „Vai te var 
dabūt alu?”  

Uz Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas māju 
Normundu Puci aizveda Inguna Galviņa. Viņi satikušies 
un pārmijuši pāris vādu ar mājas tagadējo īpašnieci 
mākslinieci Merilu Gīleri (Meral Güler). 

Trīs dienas pagāja vienā filmēšanā. Neticami, bet no 
visa tik daudzās stundās uzfilmētā materiāla izmantošot 
tikai nelielu daļu, varbūt kādas 15 minūtes. 

Patlaban Normunds Pucis montē safilmēto materiālu, 
vēl esot jāfilmē Anglijā un Latvijā. 

Normunds Pucis plāno nākamo lielfilmu par leģionā-
riem un drīzumā došoties uz Kurzemi meklēt filmēšanas 
vietas. Labprāt pieteiktos viņam par brīvprātīgu palīgu.   

Ivars Mičulis 

Valsts prezidents Egils Levits 
13. augustā Rīgas pilī pasniedza 
akreditācijas vēstules jaunajam 
Latvijas Republikas ārkārtējam un 
pilnvarotajam vēstniekam Ziemeļ-
atlantijas līguma organizācijā 
Edgaram Skujam. Ārlietu dienestā 
E. Skuja sāka  strādāt 1993. gadā. 
E. Skuja bijis Latvijas ārkārtējais 
un pilnvarotais vēstnieks ANO, 
Eiropas drošības un sadarbības 
organizācijā un citās starptautiskās organizācijās Vīnē, 
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Igaunijas Republi-
kā, Krievijas Federācijā un Austrijas Republikā, kā arī 
nerezidējošais vēstnieks Šveices Konfederācijā, 
Slovakijas Republikā un Lichtenšteinas Firstistē. Līdz 
šim E. Skuja bija Ārlietu ministrijas Drošības polītikas 
un starptautisko organizāciju direkcijas vadītājs.  

Edgars Skuja dzimis 1966. gadā Valmierā, precējies, 
ģimenē divi bērni. 

Jauns Latvijas vēstnieks NATO  

Latvijas Institūtu vadīs  
 Vita Timermane-Moora 

     Par Latvijas Institūta (LI) va-
dītāju iecelta diplomāte Vita 
Timermane-Moora. Viņa  ir 
Ārlietu ministrijas darbiniece 
kopš 1998. gada un strādājusi 
Latvijas vēstniecībā Francijā un 
pārstāvniecībā UNESCO, vadī-
jusi starptautiskus publiskās dip-
lomātijas projektus Francijā, 
Beļģijā un Luksemburgā, piemē-
ram, „Pārsteidzošā Latvija”, 
„Francijas pavasaris”, „Latvijas 

prezidentūras kultūras programma”, „Rīga 2014”, 
„Dzintara ādere”. Latvijā viņa koordinējusi  Eiropas 
Savienības  projektu „Eiropas Savienības dārza svētki”. 
Vita Timermane-Moora saņēmusi Francijas Literātūras 
un mākslas ordeni. Agrāk viņa bija profesionāla mūziķe. 
Līdz šim Vita Timermane-Moora pildīja padomnieces 
pienākumus ĀM Stratēģiskās komūnikācijas projektu 
grupā, koordinējot Latvijas valsts simtgades publiskās 
diplomātijas programmas norisi.  

LI ir mazākā valsts iestāde, tajā ir četras štata vietas. 
LI dibināts 1998. gadā ar mērķi veicināt Latvijas starp-
tautisko pazīstamību.  LI  pirmā vadītāja bija Vaira Vīķe
-Freiberga. 

Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas māja 
Pacifika Palisādēs 
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Sācies jauns mācību gads! 

Latviešu svētdienas skola Losandželosā darbu sāka 
pirms 69 gadiem. 2019./ 2020. mācību gads latviešu 
skolā sākās 8. septembrī. Klasēs un deju zālē atkal ieska-
nējās bērnu soļi, smiekli un šad un tad  ieraudājās kāds 
no vismazākajiem. Nama tukšās telpas ir atdzīvojušās! 

Skolā mācībām pieteikti 27 skolēni un viens pieaugu-
šais.  

Skolotāju pienākumus pildīs pieci skolotāji: Kristīne 
Urena, Sanita Šūmane-Karami, Mārtiņš Leikarts, Aija 
Zeltiņa-Kalniņa, Ingrīda Dženingsa (Jeninngs) un trīs 
skolotāju palīgi: Aija Reimane, Inese Sviķkalne un 
Signe Dauškane-Platace. 

Pēc vairāku gadu pārtraukuma latviešu valodu turpi-
nās mācīties Miķelis (Michael) Ķilkuts. Viņam palīdzēs 
Inguna Galviņa un Nora Mičule. 

Pirmā skolas dienā skolēni un bērni ievingrināja ro-
kas un kājas, ejot rotaļās un dejojot, pārrunāja aizvadīta-
jā vasarā piedzīvoto, ciemojoties Latvijā, vasaras 

nometnē Gaŗezerā un dalījās iespaidos par  Dziesmu un 
Deju svētkiem Toronto. 

DK latviešu ev. lut. draudzes sekretāre Daina Ābele 
vadīja svētbrīdi un teica lūgšanu. 

Skolas saimi apsveica DK LB priekšnieks Ivars 
Mičulis un DV apvienības vanadžu priekšniece Inguna 
Galviņa. 

Skolotājs  Mārtiņš Leikarts aicināja vecākus apņēmī-
gāk un uzcītīgāk pašiem mācīt latviešu valodu bērniem 
mājās un ne tik ļoti paļauties uz svētdienas valodas 
stundām skolā. 

Skolotāja un mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 
reģistrēja lasītājus Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
programmai „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019”. 

Apvienotās 4/7.klases skolēni izveidoja informātīvu 
uzskates materiālu par interesantām izstādēm un mate-
riāliem, ko var redzēt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
kas nosvinēja 100 gadu jubileju.  Ieva Arnolda un 



 25 

Latviešu valodu tīmeklī var apgūt,  izmantojot 
pašmācības rīku „e-Laipa”, sk.:  

 https://elaipa.lv/Home/A1 

„Bērnu žūrijas 2019” lasītāji,  no kr. priekšā: 
Kristofers Karami, Laila Dženingsa (Jeninngs), 
Tomass Zeltiņš-Kalniņš, Anna Arnolda, Nikols 

Leikarts;  aizmugurē: Eduards Zeltiņš-Kalniņš, Ieva 
Arnolda, Kārlis Kalvāns, Mikus Arnolds 

Apvienotā 4./7. klase; no kr.: Kārlis Kalvāns, Ieva 
Arnolda, Mikus Arnolds, Eduards Zeltiņš-Kalniņš 

„Burtiņu klase”, no kr.: Mārtiņš Karami, Tomass 
Zeltiņš-Kalniņš, skolotāja Sanita Šūmane, Kristofers 

Karami, Aidens Urena 

Anna Arnolda, Kristofers 
Karami un Nikols 

Leikarts izvēlas grāmatas 

„Zilbītes” – Nikols Leikarts, Anna Arnolda,  
skolotājs Mārtiņš Leikarts 

Nora Mičule un 
Valentīns Lankovskis ar 
ziedotajiem zīmēšanas 

materiāliem 

Eduards Zeltiņš-Kalniņš dalījās ar atmiņu stāstiem par 
bibliotēkas apmeklējumu. Nodarbības laikā bērniem bija 
iespēja uzzīmēt  apsveikumus bibliotēkai, ko nosūtīs uz 
Latviju. 

Skolas saimei patīkamu pārsteigumu sagādāja Dace 
Kārkliņa un Valentīns Lankovskis, uzdāvinot vairākas 
tūtas pilnas ar zīmēšanai un līmēšanai nepieciešamiem 
materiāliem. Zīmēšanas lapas un zīmuļus tūlīt pat iz-
mantojām apsveikumu zīmēšanā. Paldies par dāvināju-
mu! Novēlu visiem raženu mācību gadu!  

Aija Zeltiņa-Kalniņa 
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Guntis Linde 14. jūlijā piedalījās World 
Masters Athletics (WMA) rīkotajās North and 
Central America and Caribbean Region  (NCC) 
pārgadskārtējās vecvieglatlētu meistarsacīkstēs, 
kas no 18. līdz 21. jūlijam  notika Toronto, 
Kanadā. Toronto Track & Field Centre Gunša 
Lindes rezultāts 19. jūlijā  2000 metru šķēršļu 
skrējienā vīriešu 90-94 gadu vecumgrupā bija 
15:47.32 minūtes, un viņš bez konkurences 
ieguva meistara nosaukumu (9. jūnijā Culver 
City, Dienvidkalifornijā viņam tas izdevās 
14:40.54 minūtēs, kas bija jauns ASV un 
pasaules rekords).   

20. jūlijā Guntis Linde Varsity stadionā 5000 
metrus noskrēja 39:41.99 minūtēs un atkal bez 
konkurences savā vecumgrupā ieguva meistara 
nosaukumu (1. jūnijā Pasadenā, Kalifornijā 
viņam  šo distanci izdevās noskriet ātrāk – 
34:23.69 minūtēs, kas bija jauns ASV rekords). 
21. jūlijā Varsity stadionā piedaloties 1500 metru 
skrējienā, Guntim Lindem bija viens konkurents 
– 91 gadu vecs sportists no Puertoriko.  Vīriešu 
90-94 gadu vecumgrupā Guntim Lindem ar 
rezultātu 8:57.61 minūtes izdevās gūt uzvaru un 
par 2.22 sekundēm labot paša 23. jūnijā 
Kulversitijā sasniegto 8:59.83 minūšu ASV 
rekordu.   

Juris Tērauds uzvar šķēpa 
mešanā un lodes grūšanā  

Marija Pinne – trīssoļlēkšanā, 
tāllēkšanā un skriešanā 

Juris Tērauds  piedalījās gadskārtējās 
California State Games, kas notika 13. un 14. 
jūlijā University City vidusskolas laukumā 
Sandiego. Vīriešu 80-84 gadu vecumgrupā triju 
dalībnieku konkurencē viņš uzvarēja šķēpa 
mešanā ar rezultātu 28.03 metri. 

Šajās sacensībās piedalījās arī agrākā Latvijas 
vieglatlēte Marija Pinne. Sieviešu 45-49 gadu 
vecumgrupā viņa bez konkurences  ieguva divas 
pirmās vietas: 200 metru skrējienā  ar rezultātu 
33.47 sek. un trīssoļlēkšanā – 10.15 metri. 

27. jūlijā  Balboa stadionā Sandiego notika  
gadskārtējās USATF San Diego/Imperial 
Association vecvieglatlētu meistarsacīkstes. 
Juris Tērauds vīriešu 80-84 gadu vecumgrupā 
triju dalībnieku konkurencē ieguva pirmo vietu  
lodes grūšanā ar rezultātu 10.74 m. 

Savukārt Marija Pinne sieviešu 45-49 gadu 
vecumgrupā bez konkurences ieguva meistares 
nosaukumu tāllēkšanā –  ar rezultātu 4.37 metri 
un trīssoļlēkšanā – 10.25 metri.  

Gustavam Daugavietim  
atkal 1. vieta! 

2019 BMX Summer 
Nationals notika 16.,17. 
un 18. augustā Santa 
Clara Ziemeļkalifornijā.  

Gustavs Daugavietis 
ieguva pirmo vietu zēnu      
9-10 gadu vecumgrupā 
Open Expert Class un        
piekto vietu  9/Expert 
Class.  

G. Daugavietim ir 
deviņi gadi, viņš mācās 
4. klasē.   

Guntis Linde labo pats savus 
rekordus! 

Patīk joga un gribi  iemācīties ko jaunu? 
Zvani Jurim Zinbergam: 949-640-9642  
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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 

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             

 

Mūsu veselībai 

Vērtīgās olu čaumalas 
Olu čaumalā ir visi 27 organismam nepieciešamie 

mikroelementi – fosfors, dzelzs, varš, flors, sērs, cinks, 
magāns, 90% kalcija, kas stiprina kaulus, zobus, rēgulē 
sirdsdarbību, stimulē asisnradi kaulu smadzenēs, gādā, 
lai skaisti būtu mati, zobi un  āda.  Organisms nevienu 
no dabiskajiem kalcija avotiem  neuzņem tik labi kā olu 
čaumalas, jo olu čaumalu sastāvs vislabāk atbilst cilvēka 
kauliem un zobiem. Īpaši svarīgi organismam ir čauma-
lās esošie ķīmiskie elementi kremnijs un molibdēns, 
kuŗu ikdienas pārtikā tikpat kā nav. Kremnijs un molib-
dēns nodrošina organisma biomechaniskās reakcijas. 
Olu čaumalas palīdz novērst anēmiju, rachītu, diatēzi, 
osteoporozi, smaganu asiņošanu, alerģijas, aizcietēju-
mus, zobu kariesu, uzlabo muskuļu un nervu sistēmas 
darbību. Ārstnieciskas īpašības piemīt arī plēvītei 
čaumalas iekšpusē. Senie dziednieki to uzmanīgi izņēma 
un aptina slimnieka mazajam pirkstiņam. Kad plēvīte 
izžuva, radās sāpes, kas pārņēma visu roku, bet drīz vien 
sirdzējs atlaba. Zinātnieki domā, ka īpaši vērtīgas ir 
savvaļas putnu olu čaumalas. Nevajadzētu ēst pīļu olu 
čaumalas, jo tās mēdz būt inficētas. 

Olu čaumalas jāsasmalcina  vai jāsamaļ pulverī un 
jāēd pa vienai tējarotei dienā. Uz pelēcīgas, apvītušas 
sejas ādas jāliek svaigu olu čaumalu plēvītes un jānoņem 
pēc to izzūšanas.  

Nav ieteicams lietot Lieldienu olas, kas krāsotas ar 
ķīmiskām krāsvielām! 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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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 pasūtināt laikus; par cenu 
sazināties, zvanot Pegijai Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993;  e-pasts: pegijat@gmail.com   

Aicinājums atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī izveidots darba un informācijas portāls 

YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties Latvijā.  
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) 

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 

 

26. oktōbrī dievkalpojums;  
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 

 

Sandiego latviešu skola; 
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco  

e-pasts: gotlaufa@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegolatvian 

Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 

ministrija 
Reemigrācijas koordinātori 

Kurzemē: Kristīne Smilga,  
e-pasts: kurzeme@paps.lv, tālr. 20478252; 
Zemgalē: Edgars Jānis Paulovičs,  
e-pasts: zemgale@paps.lv, tālr. 63028085; 
Rīgā: Ramona Liepiņa-Krauja,  
e-pasts: riga@paps.lv; tālr. 26614179; 
Vidzemē: Ija Groza,  
e-pasts: vidzeme@paps.lv, tālr. 29287585; 
 Latgalē: Astrīda Leščinska,  
e-pasts: latgale@paps.lv, tālr. 65423801 

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

Vairāk informācijas: http://www.paps.lv,  
kur atrodama arī remigrācijas koordinātoru 
kontaktinformācija: https://www.paps.lv/sazinai/  

 

„Galvenais nav fotoaparāts, galvenais ir 
tas, kas stāv aiz fotoaparāta.” 

Leons Balodis 
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Pasaule ir grāmata... 
...un tie, kuŗi neceļo, lasa tikai vienu lappusi. Tā esot 
teicis Svētais Augstīns.  DK LB biedri izlasījuši ļoti 
daudz grāmatu! 

Braucot pa Sēnu ar kuģīti Bateaux Mouches; 
no kr.: Mārtiņš Cilnis, Katrīna Lutere, Miķelis Cilnis, Anna 

Lutere, Ella Lutere (Katrīnas un Inta Lutera  meitas), 
Rovena Kellija (Rowan Kelly, Jāņa Ciļņa meita), Daira un 

Juris Ciļņi  

Ciļņu ģimene pirms pāris 
nedēļām bija Parīzē un 
izbaudīja tās skaistumu  

Neticami čakli ceļotāji ir Silvija un Viesturs 
Pētersoni – kur tik viņi nav bijuši! Šovasar pat Elbas 
salā, kur apskatīta Napoleona Bonaparta dzīvesvieta 

1814. un 1815. gadā Portoferraio pilsētā  
Tirēnu jūras piekrastē  

Benita, Ance, Mia un Glens Trapses pavadīja četras 
atvaļinājuma dienas, ceļojot ar kuģi uz Meksiku; 

attēlā – ģimene gatava braucienam ar kajaku 

Lolita Ritmane vasa-
rā bija Latvijā un 
ieskaņoja mūziku fil-
mai „Dvēseļu putenis”. Drīz pēc atgriešanās mājās 
viņa devās uz filmu mūziķu konferenci  SoundTrack 
Cologne Ķelnē. Tomēr atlika laiks kopā ar austriešu 
aktieri Tomasu Mikušu (Thomas Mikusz) mazliet  
apskatīt pilsētu. 
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Mūsu mīluļi, draugi, sargi, 
sarunu biedri, ģimenes locekļi 

JOCIŅI 
Skolotājs ģeografijas stundā jautā: „Kas ir sala?” 
Skolnieks atbild: „Sala ir tā, kas peld pa jūru.” 
Skolotājs: „Un pussala?” 
Skolnieks: „Tā ir sala, kas jau piestājusi pie krasta.” 

*** 
Zēns atnāk no skolas. Tēvs vaicā: „Vai šodien tevi 

izsauca?” 
„Jā, bet rīt izsauks tevi.” 

*** 
Vectēvs  atgriezās no slimnīcas, kur pavadījis ilgāku 

laiku. Mazdēls viņam jautā: „Kāpēc biji tik ilgi projām?” 
„Man bija sarežģījumi ar veselību. Un kā tev pa šo 

laiku klājās?” 
„Man arī bija sarežģījumi... Ar tēti un māmiņu.” 

*** 
Amerikāņu režisors pēc filmas pirmizrādes saka 

aktrisei: „Balodīt, varbūt filma iegūs atzinību un pēc 
pāris mēnesiem tev būs Oskars.” 

„Iespējams,” saka jaunā zvaigzne, „bet varbūt tā būs 
meitiņa...” 

*** 
Ieva jautā draudzenei: „Kāpēc tu apprecējies ar sava 

bijušā vīra brāli?”  
„Tāpēc, ka vēl vienu vīra māti es neizturētu...” 

*** 
Jauna sieviete ballē iepazīstas ar chirurgu. Viņa jautā: 

„Vai tiesa, ka cilvēki var dzīvot arī bez aklās zarnas?”  
„Jā, bet mēs, chirurgi,  gan nevaram.” 

*** 
Paulam ļoti patīk Silvija. Viņš uzlūdz viņu dejot un 

lepni saka: „Es esmu matēmatiķis.” 
„Jauki, bet ar mani jums nekādi rēķini neiznāks.” 

*** 
Māte saka ciemos atnākušajai meitai: „Lūdzu, ieliec 

tēvam šovakar gultā pudeli, viņš ir saaukstējies.” 
„Melno balzamu ar upenēm vai ķiršiem?” 

*** 
Vīrietis atnāk pie ārsts. Ārsts vaicā: „Par ko sūdza-

ties?” 
Pacients: „Par Saeimu.” 

*** 
Ārsts nopēta pacientu. „Šķiet, jūs jau nesen pie manis 

bijāt... Bērziņš?” 
Pacients: „Jā” 
Ārsts: „Pleurīts?” 
Pacients: „Nē, Jānis.”  

*** 
„Kā nodzīvot līdz 100 gadiem?”  
„Pavisam vienkārši: katru rītu jāiedzeŗ tasīte veselīgas 

tējas. Un tā 63 400 nedēļu.” 

Jānis Legzdiņš kopā ar mincīti Lusiju pāris reizes 
mēnesī brauc pie hiropraktiķa. Lusijai ir četrpadsmitar-
pus gadu. Viena vizīte maksā 20 dolaru. Hiropraktiķis 
pie reizes šo to pielabo arī Jānim Legzdiņam. 

Lauras Rokpelnes-Mičules un Ivara Mičuļa mājā ir 
jauns iemītnieks – dobermanu šķirnes kucēniņš Sofija, 
četrus mēnešus veca. Sofijai pagaidām uz austiņām 

pārsēji, lai tās būtu kā 
dobermanim. Sofija tiek 
vesta arī uz skolu! Lēnām 
viņa iepazīstas ar divus ga-
dus veco kaķenīti  Minku. 
Sofija vēl neaptveŗ, ka ir 
divreiz lielāka par Minku, 
tāpēc iedraudzēšanās no-
tiek lēnām, bet abām ir 
interese vienai par otru.  
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No 10. augusta līdz 14. septembrim Helford Gallery 
Losandželosā (571 S Anderson Street Los Angeles, CA 
90033) bija Latvijas mākslinieces Janas Briķes darbu 
izstāde ar nosaukumu Soulsearching. 

Jana Briķe dzimusi 1980. gadā, mācījusies Jaņa 
Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas 
akadēmijā glezniecības nodaļā, iegūstot bakalaura gradu, 
un Figūrālās glezniecības meistardarbnīcā Kristapa 
Zariņa, Normunda Brasliņa, Juŗa Jurjāna vadībā, 
iegūstot maģistra gradu. Māksliniece piedalījusies 
daudzās grupas izstādēs Latvijā un ārzemēs, viņai 
bijušas  personālizstādes Siguldā, Ropažos, Valmierā, 
Jēkabpilī, Ventspilī, Cēsīs, Rīgā, Šveicē, Beļģijā, 
Austrijā, ASV (Čikāgā, Sandiego, Ņujorkā, Losandželo-
sā), Somijā, Krievijā, Baltkrievijā, Francijā, Vācijā, 
Italijā, Venēcijā, Skotijā, Lielbritanijā, Filipīnās. 

Latvijas mākslinieces Janas Briķes izstāde Losandzelosā 

A Woman Ascending (audekls, eļļa, 39" x 24")  

Escape Into Silence (audekls, eļļa, 16" x 21.5") A Way to the Other Side  (audekls, eļļa, 31.75" x 39.5")  

Māksliniece Jana Briķe savā darbnīcā 



34  

Draudzes amatpersonas 

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

www.latvianchurchsocal.org             Draudzes Ziņas izdod katru otro mēnesi  

 

Draudzes Lapa  
        2019. gada oktōbris   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  

   6. oktōbrī plkst. 11:00 Pļaujas svētku dievkalpojums (diakone Guna Reina); 
pēc dievkalpojuma Pļaujas svētku pusdienas 

  27. oktōbrī plkst. 11:00 Dievkalpojums ar dievgaldu (diakone Guna Reina) 

  10. novembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums (diakone Guna Reina) 

  24. novembrī plkst. 11:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums (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:  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 
DK LB vietne tīmeklī:   www.biedriba.org  

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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