
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2020.                                              APRĪLIS                                               Nr. 3 (719) 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
4. aprīlī plkst. 10.00 Losandželosas latviešu nama apkārtnes uzpošanas talka 

12. aprīlī plkst. 9.00 Lieldienu dievkalpojums Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā;  
plkst. 10. 30 Lieldienu brokastis baznīcas lejas zālē 

19. aprīlī  plkst. 12.30 Kalpaka bataljona un Latviešu leģiona atceres DV DK apvienības sarīkojums 
3. maijā plkst. 11.00 Ģimenes dienas dievkalpojums Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. baznīcā;  

pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce baznīcas lejas zālē 

Pie Daugavpilī dzimušā gleznotāja Marka Rotko (1903-1970) gleznām 
Leonards Platacis ar tēvu Leonu Plataci Mākslas mūzejā Losandželosā (LACMA)   

 un Dzintars Raits ar māmiņu Līvu Raitu Jeila universitātes mākslas galerijā Ņuheivenā  
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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:   
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, Zane Kalniņa, Ilze Matsone, 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 katra mēneša otrā 
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 1.00  
(vai arī pēc īpaša paziņojuma) Losandželosas lat-
viešu namā  biedrības telpā otrā stāvā. 

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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Gatavosimies Dienvidkalifornijas latviešu biedrības  
70 gadu jubilejai 

Losandželosā 1949. gadā no Vācijas sāka ierasties 
arvien vairāk latviešu, Otrā pasaules kaŗa bēgļu, un 
vairāki no viņiem – Margareta Drumalda ar dzīvesbiedru 
Eduardu Drumaldu, Viktoru Baltkāji un Helmutu Brauķi 
ierosināja dibināt Dienvidkalifornijas latviešu biedrību. 

Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes locekļu 

pirmā sanāksme notika 1950. gada 5. augustā vācu 
organizācijas Hermann Sons telpās. Par pirmo biedrības 
priekšnieku tika izraudzīts žurnālists Felikss Krusa. 

Felikss Krusa  dzimis  1897. gadā Latvijā, Alūksnes 
novada  Mālupes pagastā lauksaimnieka ģimenē. Pirmā 
pasaules kaŗa laikā, būdams virsnieks, cīnījies Austrumu 

Priekšā no kr. Viktors Baltkājis (1908-1973), Margarita Drumalde, Valters Blūms (zobārstes Birutas 
Barvikas brālis), Anna Ozoliņa (viena no retajiem „veclatviešiem”, kas biedrojās ar jauniebraucējiem);  

2 r. otrā no kr. (raibā tērpā) Regīna Baltkāje (1914-2013)  
Regīna un Viktors Baltkāji uz Dienvidkaliforniju atbrauca  1949. gadā un dzīvoja Losandželosā, Bunker Hill, vēlāk 
viņi īrēja divstāvu dzīvokli  25. ielā. Tajā pašā ēkā dzīvoja vēl citi latvieši, iespējams, fotografēts kādā no šīs ēkas 

dzīvokļiem aizritējušā gadsimta 50. gados. Regīna un Viktors Baltkāji 1960. gadā pārcēlās uz Santamoniku. 
(Diemžēl pārējo attēlā redzamo personu vārdi nav zināmi; ļoti svarīgi vienmēr otrā pusē  

fotografijai uzrakstīt vārdus un uzvārdus) 
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frontē, 1918. gadā iestājies Studentu 
rotā, piedalījies Kalpaka bataljona 
cīņās Kurzemē, kur ievainots.  

Neatkarības kauju dalībnieks, virs-
leitnants, Lāčplēša kaŗa ordeņa kava-
lieris Jānis Ķīselis (1897-1944) sa-
vas grāmatas „Cīņa par Dzimteni” 
50. lappusē attēlo  kalpakiešu apšau-
dīšanos ar sarkanajiem 1919. gada   
3. martā  pie Jaunās muižas (Ventas 
frontē):  „...iekliegdamies atvēlās  
Felikss Krusa (žurnālists). Tas vienā 
kājā no ceļa locītavas līdz pēdai bija 
dabūjis kādas 5 ložmetēju lodes. Bija 
nostrādāts vīrs kā ar šujmašīnu.”  

Felikss Krusa sarakstījis autobio-
grafisku un vēsturisku apceri  
„Kalpaka bataljona 15 gadu atcerei” 
(1933). 

Felikss Krusa Latvijas Universi-
tātē sāka studēt architektūru, bet 
studijas nepabeidza, viņu vairāk 
interesēja žurnālistika.  Laikrakstā  
„Jaunākās  Ziņas” 1920. gada 3. martā publicēts Feliksa 
Krusas dzejolis „Pavasari gaidot”, viņa sacerējumi 
parādījās arī citos izdevumos – dzejolis „Vijolīšu 
pārdevējai”  laikrakstā „Brīvā Zeme”,  vairāki feļetoni 
laikrakstā „Latvija”.  Kopš 1921. gada septembŗa, kad 
sāka iznākt laikraksts „Latvis”, tajā bijuši Feliksa Krusas 
raksti par starptautisko polītiku, Latvijas vēsturi, tēloju-
mi, apraksti. Viņa segvārdi bija Kr. F. un Arlekīns. 
Laika gaitā Felikss Krusa  bijis  laikraksta „Latvis” 
redakcijas loceklis,  redakcijas  sekretārs un redaktors.   

Grāmatā „Pašportreti” (Grāmatu Draugs, 1965) 
lasāma Feliksa Krusas asprātīga apcere  – „Latvja 
redakcijā pavadītie gadi”.  

Tajā ir šādas rindas: „Agrā rītā gāju uz redakciju 
darbā un vēlā naktī pārnācu mājās, tā ka architektūras 
studijās augstāk par pāļu būvēm nejaudāju tikt.” 

     No 1923. līdz 1924. gadam Felikss Krusa bija 
laikraksta „Jaunatnes Dzīve  Skolā un Sētā”, no 1930. 
līdz 1932. gadam – žurnāla „Universitas” redaktors; 
nākamo gadu amati: Rīgas pilsētas valdes kultūras daļas 
vadītājs (1934-38), rātsnama bibliotēkas vicedirektors 
(1939-40), Latviešu pašpārvaldes Bibliotēku nodaļas 
vadītājs (1941-44), biļetena „Laika Balss” redaktors 
(1943-44).  

     Latviju Felikss Krusa atstāja 1944. gadā. Vācijā, 
Eslingas pilsētā viņš bija  Latviešu teātŗa literārās daļas 
vadītājs, laikraksta  „Latviešu Ziņas” līdzstrādnieks un 
laikraksta „Latvija” redakcijas loceklis. Pārcēlies uz 

Dienvidkaliforniju, Felikss Krusa 
iesaistījās latviešu sabiedriskajā 
dzīvē, kļuva par Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības priekšnieku un 
laikraksta „Laiks” līdzstrādnieku. 
     Apgādā Vaidava 1964. gadā 
laista klajā Feliksa Krusas mono-
grafija „Latvijas namdaris Vilis 
Olavs”.  
     Apceri  „Latvja redakcijā pava-
dītie gadi” izdevumā „Pašportreti” 
Felikss Krusa beidz ar vārdiem: 
„Tagad tikai no Klusā ōkeana malas 
mīļi pamāju visiem, kas mani vēl no 
Latvja laikiem atceras.” 
     Šķiet, Feliks Krusa bija ļoti 
asprātīgs. Kārlis Kalējs atceras, ka 
viņš stāstījis zobgalīgus jokus par 
žurnālistiem, tātad arī par sevi. 
     Felikss Krusa miris 1967. gadā 
Losandželosā,  apbedīts Forest 

Lawn kapsētā Glendālē.  
Laikrakstā „Laiks” 1967. gada 24. 

maijā ievietots redaktora Kārļa Rabāča rakstītais  
nekrologs „Miris redaktors Felikss Krusa”. 

 
Mēdz teikt, ka  cilvēks nomirst nevis tad, kad 

apstājas viņa sirds, bet tad, kad par viņu aizmirst tie, 
kuŗi viņu ir mīlējuši.  

Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai 70 gadu 
laikā bijuši 20 priekšnieki, viņu visu ieguldījums ir 
augstu jānovērtē, un par katru no viņiem varētu 
uzrakstīt grāmatu.  

 Ivars Mičulis ir divdesmitais DK LB priekšnieks un 
kalpo visilgāk, kopš 1999. gada 

DK LB pirmais priekšnieks  
Felikss Krusa 
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HELMUTS BRAUĶIS 1951. – 1955.  
     DK latviešu biedrības 
statūti pieņemti 1951. gada 
3. februārī. Biedrības bied-
ru nauda toreiz bija viens 
dolars gadā. 
     DK LB biedrs Kārlis 
Kalējs pastāstīja, ka    
1951. gada oktōbrī vai no- 
vembŗa pirmajās dienās 
viņš (un droši vien visi citi, 
kuŗu adrese bija zināmas) 
saņēmis paziņojumu par 
Losandželosas latviešu 

biedrības sanāksmi, kas notiks 17. novembrī Hermann 
Sons nama lielajā zālē, kad arī svinēs valsts svētkus. Šī 
sanāksme bija pēdējā, ko vadīja Felikss Krusa. Par svēt-
ku runas teicēju viņš bija aicinājis Lilitu Dzirkali, viņa 
tolaik mācījās vidusskolā Beikersfīldā (Bakersfield). 
Visi sarīkojuma apmeklētāji bijuši pārsteigti par Lilitas 
Dzirkales orātores spējām.  

Par  DK Latviešu biedrības priekšnieku sanāksmē 
1951. gada 1. decembrī ievēlēja Helmutu Brauķi.  

Šajā sanāksmē piedalījās Kārlis Kalējs, un viņš atce-
ras, ka vadībai izteikti pārmetumi, jo tā iegādājusies mu-
ciņu alus līgotājiem. Tātad 1951. gadā latvieši  kopā svi-
nējuši Jāņus.  Ādolfs Ābele vairākārt teicis, ka nepiecie-
šams biedru saraksts. Atbilde bijusi apmēram tāda: šāda 
saraksta nav, jo visi latvieši Losandželosā un tās apkai-
mē, kuŗu adreses ir zināmas, ir mūsu saimes locekļi. 

Jaunievēlētais DK LB priekšnieks Helmuts Brauķis  
sastādīja biedrības valdi. Biedrībā sākās lielāka rosība, 
valde 1951. gada decembrī sāka izdot Dienvidkaliforni-
jas latviešu biedrības Informācijas biļetenu.  

Helmuts Brauķis bija biedrības priekšnieks līdz 1955. 
gadam un atkārtoti no 1960. līdz 1964. gadam. 

Helmuts Brauķis dzimis 1910. gadā Latvijā, Valkas 
apriņķa Plāņu pagasta Lapiņu mājās lauksaimnieka Jāņa 
Brauķa ģimenē. Helmuts Brauķis 1931. gadā beidza 
Smiltenes valsts ģimnaziju un iestājās Latvijas Univer-
sitātes Lauksaimniecības fakultātē, studiju laikā strādāja 
Rīgas pilsētas satiksmes direkcijā grāmatvedības nodaļā. 
1932. gadā viņš iestājās studentu korporācijā Talavija. 
Helmuts Brauķis 1938. gadā salaulājās ar Ēriku Smitu, 
1941. gadā ģimenē piedzima meita Līga.  

No 1938. līdz 1939. gadam Helmuts Brauķis dienēja 
Aviācijas pulkā Rīgā un ieguva kaprāļa dienesta pakāpi. 
Latvijas Universitāti ar agronomu gradu Helmuts 
Brauķis absolvēja 1939. gadā. No 1940. līdz 1943. ga- 
dam viņš strādāja Dzērienu rūpniecības pārvaldē, bija tās 
direktors. Pārvaldi pārņemot vāciešiem, mainīja darba-

vietu un kļuva par direktoru alusdarītavā „Tanheizers”. 
Brauķu ģimenei 1944. gadā sāka bēgļu gaitas. Pēc 

kaŗa ģimene dzīvoja angļu okupācijas zōnā Osnabrikā 
(Osnabrück). 1946. gadā piedzima dēls Jānis. Helmuts 
Brauķis vairākus gadus bija Osnabrikas novada latviešu 
komitejas loceklis un pārvietoto personu latviešu 
komitejas priekšnieks. Viņš nodibināja un ieguva li-
cenci fotopiederumu un elektropiederumu mazumtirdz-
niecības un vairumtirdzniecības firmai „Stella”, kuŗā 
nodarbināja gan latviešus, gan vāciešus.  Firmu likvidēja 
1949. gadā, Brauķu ģimenei izceļojot uz ASV. Galapun-
ktā, Losandželosā, ģimene nonāca tieši 18. novembrī. 
Pirmos pusotrus gadus Brauķi dzīvoja Vitierā (Whittier). 
Helmuts Brauķis dabūja mechaniķa darbu ložu rūpnīcā 
un 1951. gadā ģimene apmetās uz dzīvi Losandželosā. 
Tajā pašā gadā viņš sāka strādāt alus darītavā Acme, 
vēlāk Lucky Lager un pēdīgi Miller. Losandželosas 
piepilsētā Monterey Park 1954. gadā tika nopirkta 
ģimenes māja. Brauķi savā mājā uzņēmuši daudzus 
latviešu māksliniekus, rīkojuši viņiem pieņemšanu, te 
notika dažādi sarīkojumi korporācijām. 

Helmuts Brauķis pensionējās 1973. gadā. Dzīvesbied-
re Ērika 1974. gadā nomira. Helmuts Brauķis 1977. ga-
dā salaulājās ar Edīti Drustu (dzim. Penčuka).   

Helmuts Brauķis aktīvi piedalījās latviešu sabiedriski 
kultūrālā un nacionālpolītiskā dzīvē. Viņš bijis priekš-
nieks vai padomes un valdes loceklis Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. draudzē, latviešu biedrībā, latviešu sko-
lā, Losandželosas latviešu sabiedriskā centra iegādes 
komisijā, Latviešu nama pārvaldē, Rietumkrasta latviešu 
dziesmu svētku padomē, Baltiešu apvienotajā komitejā 
un Apspiesto tautu asamblejas latviešu delegācijā. Viņš 
bijis delegāts četros ALAs kongresos, 1963. gadā Ņujor-
kā 12. kongresa vicepriekšsēdis. Bijis Rietumkrasta 
latviešu koncertapvienības Losandželosas nodaļas 
priekšnieks, Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrī-
bas vicepriekšsēdis un ilggadējs kasieris. Bijis arī atbil-
dīgos amatos korporācijā  Talavija un Dienvidkaliforni-
jas korporāciju kopā.  

Latvijas valsts Ordeņu kapituls Helmutam Brauķim 
2006. gada 12. oktōbrī par nopelniem Latvijas labā pie-
šķīra Atzinības krusta Lielo sevišķās pakāpes goda zīmi. 
Apbalvojumu svinīgā ceremonijā Rīgas latviešu biedrī-
bas Lielajā zālē Helmuts Brauķis saņēma 2007. gada  
27. aprīlī.  

Helmuts Brauķis miris 2009. gadā, piemiņas dievkal-
pojumu 31. oktōbrī vadīja prāvests Dāvis Kaņeps. Goda-
sardzē pie nelaiķa pelnu urnas stāvēja korporācijas 
Talavija locekļi. Meita Līga Brauķe Kilmane nelaiķa 
pelnu urnu aizveda uz Latviju, tā guldīta Trikātas 
kapsētā dzimtas kapos.    
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LUDVIGS VĪKS 1955. – 1956 
     Ludvigs Vīks dzimis Rīgā  
1895. gadā. Viņam bija tikai deviņi 
gadi, kad nomira tēvs, izglītība 
iegūta ar radinieku palīdzību un pel-
noties ar privātstundām. Ludvigs 
Vīks 1914. gadā  ar zelta medaļu 
beidza N. Mironova komercskolu 
Rīgā, 1922. gadā Latvijas Universi-
tātē sāka studēt filozofiju, līdztekus 
strādājot par skolotāju Gaujienas 
ģimnazijā, vēlāk Rīgas valsts tech-
nikumā, Valsts komercskolā un pēc 

filozofijas maģistra grada iegūšanas Rīgas 2. ģimnazijā. 
Ludvigs Vīks ieguva arī baltu filoloģijas maģistra gradu 
un tika iecelts par 2. ģimnazijas inspektoru. Viņš darbo-
jās izglītības ministrijas eksaminācijas un programmu 
izstrādāšanas komisijā, vadīja skolotāju kursus, lasīja 
referātus skolotāju konferencēs un publicēja virkni 
paidagoģiska satura rakstu. Bēgļu gados Ludvigs Vīks 
strādāja par skolotāju un inspektoru Hanavas ģimnazijā 
Vācijā, pēc izceļošanas uz ASV 1947. gadā sāka studijas 
Kalifornijas universitātē, lai iegūtu doktora gradu, bet 
materiālu apstākļu dēļ bija spiests studijas pārtraukt un 
strādāt elektrotechniskā fabrikā. Ludivgs Vīks bija sko-
lotājs Losandželosas latviešu skolā un vienu gadu vadīja 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrību. Pēc dzīvesbiedres 
nāves Ludvigs Vīks 1967. gadā pārcēlās uz Toronto pie 
adoptētās audžumeitas Bertas Grundmanes, lībiešu 
gleznotāja Jāņa Beltes (1893-1946) meitas, un sāka 
strādāt latviešu ģimnazijā, vadīja skolotāju praktisko 
semināru un rosīgi piedalījās sabiedriskajā darbā. 
Ludvigs Vīks 1972. gadā  saņēma Kultūras fonda balvu 
paidagoģijā par  mūža ieguldījumu latviešu jaunatnes 
audzināšanā, īpaši trimdas skolās – jaunu skolotāju 
sagatavošanu, semināru vadīšanu un rakstiem presē. 
Ludivgs Vīks 1973. gadā konkordijā Zelmenis ievēlēts 
par goda filistru.  

Ludvigs Vīks miris 1976. gadā  81 gada vecumā, 
apbedīts Toronto latviešu kapos. 

 
EDUARDS DUKS – 1956. 

     Eduards Duks dzimis 1901. gadā  
Litenes pagastā lauksaimnieka 
ģimenē.  Beidzis Valkas vidusskolu. 
Piedalījies Latvijas brīvības cīņās  
4. Valmieras kājnieku pulkā, apbal-
vots ar Latvijas atbrīvošanas kaŗa 
piemiņas zīmi un medaļu. 
Eduards Duks  studēja Latvijas 
Universitātē agronomiju, strādāja 

Zemkopības ministrijā,  kopš 1937. gada par agronomu 
Apē, no 1940. līdz 1944. gadam bija Valkas apriņķa 
vecākais agronoms. Viņš bija Aizsargu organizācijas 
biedrs, iestājās korporācijā Latvia. Pēc Otrā pasaules 
kaŗa nokļuva Vācijā bēgļu nometnē Fišbachā un      
1949. gadā ar ģimeni izceļoja uz ASV, vispirms uz 
Misisipi, kur iepazinās ar kokvilnas novākšanas 
darbiem, vēlāk uz saulaino Kaliforniju. 

Eduards Duks dabūja laborantu darbu  Kalifornijas 
universitātes Losandželosā augu fizioloģijas katedrā. 
Brīvajā laikā viņš aktīvi darbojās DK latviešu biedrībā 
un draudzē.  Viskonsinas pavalstī  Eduards Duks ar dzī-
vesbiedri Hertu uzcēla māju „Ulubele”, vēlāk abi pārcē-
lās uz Čikāgu, darbojās Ciānas draudzē, Čikāgas kor-
porāciju kopā, pensionāru biedrībā. Ludvigs Vīks bija 
Latviešu agronomu biedrības ārzemēs valdes loceklis.  

Eduards Duks miris Čikāgā 1998. gadā 97 gadu ve-
cumā. Piemiņas brīdi 1998. gada  11. augustā vadīja 
mācītāja Ņina Rautenšilda. Eduarda  Duka vēlēšanās 
bija atdusēties Gulbenes kapos līdzās tēvam un mātei. 
Viņa vēlēšanos izpildīja dēls Pauls Duks, aizvedot tēva 
pelnu urnu uz Latviju.  
 

DANIELS AGRUMS 1957. – 1959.  
     Daniels Agrums dzimis 
1904. gadā Nīkrāces pa-
gastā. 1927. gadā viņš ab-
solvēja Jelgavas skolotāju 
institūtu un iestājās Latvi-
jas Universitātes matēma-
tikas fakultātē, bet, vecāku 
materiāliem apstākļiem pa-
sliktinoties, studijas pār-
trauca un 1929. gadā sāka 
strādāt par skolotāju 
Kuldīgas apriņķa Pampāļu 
pagasta tautskolā, kur  no-
dibināja un vadīja Jaunat-
nes Sarkanā krusta pulciņu 

un mazpulkus. No 1941. līdz 1944. gadam bija Ausekļa 
pamatskolas pārzinis Rīgā. Daniels Agrums bija virs-
nieks Aizsargu organizācijā, dažādos amatos Nacionālā 
skolotāju biedrībā, Amatieŗu teātŗa kopā. Pēc Otrā pa-
saules kaŗa viņš Vācijā strādāja latviešu nometņu skolās 
Eichštatē un Rēgensburgā, vadīja teātŗa kopu. Pirms iz-
ceļošanas uz ASV bija  Kemptenes nometnes latviešu 
komitejas priekšsēdis. Daniels Agrums 1950. gadā 
Dienvidkalifornijā uzņēmās latviešu skolas vadību un  
bija skolas pārzinis līdz 1974. gadam, 1975. gadā kļuva 
par jaundibinātās DK latviešu pensionāru kopas pirmo 
priekšnieku un vadīja kopu trīs gadus.  
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Par aktīvu darbu Daniels Agrums 1976. gadā saņēma 
ALAs Goda rakstu. Daniels Agrums ir arī viens no DK 
latviešu ev. lut. draudzes dibinātājiem, bija ilggadējs pa-
domes loceklis un draudzes priekšnieks, saņēmis Baznī-
cas virsvaldes Atzinības rakstu. Kopš Losandželosas lat-
viešu amatieŗu teātŗa dibināšanas Daniels Agrums bija  
tā valdes loceklis un režisors, 1951. gadā iestudēja 
Mārtiņa Zīverta lugu „Divkauja”, tēloja Jēkabu Raiņa 
lugā „Jāzeps un viņa brāļi” un citās lugās. Anšlavs 
Eglītis recenzijā laikraksta „Laiks” 1969. g. 5. jūlija nu-
murā par Jāņa Lejiņa komēdiju „Skabarga sirdī”, ko 
Losandželosas latviešu amatieŗu teātris iestudēja par go-
du autora 70 gadu jubilejai, rakstīja: „…Daniels Agrums 
bija īstajā vietā kā nelietīgais tirgonis – precinieks…”  
Amerikas latviešu apvienības Kultūras dienās Losandže-
losā 1977. gada janvārī Daniels Agrums iejutās Dūdara 
lomā Rūdolfa Blaumana lugā „Skroderdienas Silmačos” 
Viļa Lapenieka režijā. Daniela Agrums bija arī DK DV 
apvienības loceklis, darbojās latviešu nama pārvaldē, 
pārzināja bibliotēku, vairākus gadus bija DK latviešu 
Informācijas biļetena redaktors. Viņš bijis delegāts 
ALAs kongresos Detroitā, Kalamazū un Bostonā.  
Daniels Agrums miris 1991. gadā, apbedīts  Hollywood 
for Ever Cemetery Santamonikas bulvārī.  
  
No 1960. līdz 1964. DK LB atkal vadīja 
HELMUTS BRAUĶIS   
 

VIKTORS VAITS 1964. – 1965.  
     Viktors Vaits dzimis 
1930. gadā Rīgā. Pēc stu-
dijām  Dienvidkalifornijas 
universitātē, kur 1962. ga-
dā ieguva maģistra gradu 
būvinženieŗu zinībās, 
Viktors Vaits sāka strādāt 
Kalifornijas valsts ceļu 
departamentā. Tolaik 
Dienvidkalifonijas latviešu 
prātus nodarbināja sava 
nama pirkšana vai celšana, 
un Viktors Vaits bija viens 
no Losandželosas latviešu 

nama celtniecības plānu aprēķinātājiem. Dienvidkalifor-
nijas latviešu biedrība kopā ar jaunatnes pulciņu      
1965. gada februārī Hermann Son lielajā zālē rīkoja 
masku balli, kuŗā ieradās 70 apmeklētāju. Atlikums bija 
paredzēts iecerētā latviešu nama iegādei, bet pēc sarīko-
juma atlikums bija neliels, un namam tika maz. Biedrībā 
1965. gadā  bija 209 biedri,  notika 14 sarīkojumi, septi-
ņas valdes sēdes, bet biedrības gada sapulcē 21. februārī 

ieradās tikai 11 biedru. Acīmredzot  daudzi baidījās, ka 
viņus ievēlēs valdē, vai arī  bija pārliecināti, ka biedrībā 
viss ir kārtībā un līdzšinējā valde var darbu turpināt. 
Sapulcē, ko vadīja DK LB priekšnieks Viktors Vaits, 
nolēma, ka biedrība nama pirkšanai piešķirs 6000 dola-
ru, bet nākamajam darba gadam kandidātu trūkuma dēļ 
valdi ievēlēt nav iespējams. Tāpēc nākamajā svētdienā 
jāsasauc īpaša sapulce un, ja tad nebūs iespējams ievēlēt 
valdi, biedrība būs jālikvidē! Par laimi biedrību 
nelikvidēja. 

Losandželosas latviešu amatieŗu teātrī 1959. gadā 
Viktors Vaits tēloja  Jāņa Auzarāja lomu režisora Anša 
Tipāna iestudētajā Mārtiņa Zīverta lugā „Cilvēks grib 
dzīvot”. Rietumkrasta latviešu IV Dziesmu svētkos 
Losandželosā 1970. gadā Viktors Vaits bija rīcības 
komitejā.   

Īpašā korporācijas Dzintra un Talavija sarīkojumā 
Vaitu mājās 1981. gada augustā 72 dalībnieki savāca 
724 dolarus Kalifornijas latviešu bērnu nometnei 
Boulderkrīkā. 

Viktors Vaits piedalījās Talavijas 100 gadu jubilejas 
svinībās Rīgā, kas notika 2000. gada decembrī.  

Viktors Vaits miris 2011. gadā Losandželosā. 
  

EDGARS GERNATOVSKIS 1966. – 1968.   
     Edgars Gernatovskis 
dzimis 1925. gadā 
Palsmanē. Bijis Otrā 
pasaules kaŗa dalībnieks. 
Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības biedru 
pilnsapulcē 1966. gadā 
Edgaru Gernatovski 
ievēlēja par biedrības 
priekšnieku. Viņš bija 
aktīvs dalībnieks 
Losandželosas latviešu 
amatieŗu teātrī un tautas-

deju kopā „Pērkonītis”. Edgaram Gernatovskim bijušas 
lomas Mārtiņa Zīverta komēdijā „Divkauja” 1951. gadā,  
Jūlija Pētersona lugā „Pieklīdušais kaķēns 1953. gadā, 
Mārtiņa Zīverta lugā „Minchhauzena precības” Rietum-
krasta latviešu I Dziesmu svētkos Sietlā 1962. gadā un  
Rietumkrasta latviešu IV Dziesmu svētkos 1970. gadā 
Losandželosā. 

Daugavas Vanagu ASV valde Edgaru Gernatovski 
apbalvoja ar krūšu zelta nozīmi. 

Edgars Gernatovskis miris 2008. gadā Glendorā, 
Dienvidkalifornijā, pelnu urna guldīta Līvānu kapos 
Latvijā. 
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IMANTS KAPRĀLIS 1968. – 1971. 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pilnsapulcē 

1968. gadā piedalījās 21 biedrs. Biedrības darbs bija 
sekmīgs – biedrībā 232 biedri, rēgulāri iznāca DK LB 
Informācijas biļetens, gada laikā bija notikuši 11 sarīko-
jumi. Galvenais ienākumu avots –  Jaungada balle, 
atlikumu no tās ziedoja latviešu skolai. Par biedrības 
priekšnieku ievēlēja Imantu Kaprāli.  Viņš darbojās arī 
Rietumkrasta koncertapvienības valdē un DK latviešu 
ev. lut draudzes padomē.  

Imanta Kaprāļa ģimenei Santamonikā piederēja uzņē-
mums, kuŗā 30 strādnieku ražoja plastikas piederumus 
medicīnai. Imants Kaprālis to pārdeva lielākam koncer-
nam, un viņš pats šajā uzņēmumā,  kuŗā strādāja jau 300 
strādnieku, tostarp vairāki latvieši, bija galvenais direk-
tors. Imants Kaprālis latviešu sabiedriskajām vajadzībām  
ziedoja tūkstošiem dolaru.  

Imants Kaprālis miris 2005. gadā. 
 

NONITA PRIEDĪTE 1971. – 1972. 
     Nonita Priedīte ar dzīvesbied-
ru Andri Priedīti  no Toronto uz 
Losandželosu pārcēlās 1964. ga-
dā un abi nekavējoties iesaistījās 
latviešu sabiedrības darbā. Vairā-
kos Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos Nonita Priedīte 
vadīja rakstnieku rītu – 1970. ga-
dā Losandželosā, 1977. gadā 
Pasadenā, 2008. gadā Ventūrā 
rakstnieku rītā 30. augustā viņa 
gādāja, lai viesnīcā Crown Plaza 

pie sienas būtu rakstnieku portreti un apmeklētāji varētu 
iegādāties viņu grāmatas. Nonita Priedīte 1971. gadā 
bija Informācijas biļetena redaktore, viņa gatavoja un 
Baltiešu radio vadīja latviešu raidījumus, ALAs 55. kon-
gresā Losandželosā 2006. gadā bija viena no sekretārēm.  

2008. gadā Nonitai Priedītei tika piešķirta Amerikas 
baltiešu brīvības līgas Prezidenta balva par ieguldīto 
darbu un laiku Baltic Bulleten sagatavošanā. 

Nonita Priedīte bija Latviešu fonda pārstāve Losan-
dželosā, 1977. gadā ievēlēta revīzijas komisijā. Viņa bija 
ilggadēja Operas ģildes locekle. Nonita Priedīte darbojās 
Dienvidkalifornijas latviešu kreditsabiedrības valdē, 
2003. gadā ievēlēta revīzijas komisijā. Nonitai Priedītei 
2005. gadā piešķirts ALAs atzinības raksts par īpašiem 
sasniegumiem ilggadējā un vispusīgā sabiedriskā vadī-
bas darbā Dienvidkalifornijas latviešu saimē. Atzinības 
rakstu viņa saņēma Latvijas valsts dibināšanas atceres 
sarīkojumā Losandželosā.  

Nonita Priedīte mirusi  2019. gadā Toronto.   

MĀRA EGLĀJA – 1973.  
     Māra Blāķe Eglāja dzimusi    
1941. gadā, studēja Dienviddakotas 
universitātē, Filadelfijā beidza Temple 
University medicīnas fakultāti, strādā 
par psīchiatri Oksnardā (Oxnard), 
Dienvidkalifornijā. Viņa ir Latviešu 
ārstu un zobārstu apvienības biedre. 
Žēl, ka Māra Eglāja tikai vienu gadu 
bija biedrības priekšniece, jo lietpratī-
gi psīchiatra padomi būtu noderējuši 

ne vienā vien nesaprašanās gadījumā. 
 

SILVIJA TŪBELE, GUNTIS KUŠKĒVICS, 
LEO VEISS – 1974.  

Šķiet, 1974. gads bijis diezgan drāmatisks, jo 
nomainījās trīs priekšnieki.  

 
No 1974. gada marta līdz jūlijam DK LB 
piekšniece bija Silvija Tūbele  

     Silvija Tūbele  dzimusi   
1935. gadā Rīgā. Vācijā Tūbeļi 
dzīvoja Rāvensburgā, franču 
okupācijas zōnā. Silvija Tūbele 
mācījās Fronhofas latviešu taut-
skolā, vidusskolu beidza  Tek-
sasā 1954. gadā. Kādu laiku 
Tūbeļu ģimene dzīvoja Bufalo, 
Ņujorkas pavalstī. Pārcēlusies 
uz Losandželosu, Silvija Tūbele 
strādāja par nekustamo īpašumu 
aģenti un drīz vien izpelnījās la-
bākās aģentes godalgu. Viņa 
apprecējās ar mūziķi Andreju 

Kurmiņu. Silvija Kurmiņa daudz laika ziedoja Losan-
dželosas latviešu sabiedrībai, darbojās nama valdē, 
1991. gadā piekrita sešus mēnešus būt draudzes dāmu 
komitejas priekšniece, bet bija priekšniece vairākus 
gadus. Viņa rīkoja draudzes bazārus, izsoles, ko nesāka, 
līdz visas biļetes bija pārdotas, nama auto novietošanas 
laukumu izīrēja Holivudas studiju filmētājiem. Silvija 
Tūbele bija izcila autobraucēja, arī slidotāja, slēpotāja un 
tenisa spēlētāja. Vairākos Rietumkrasta latviešu 
Dziesmu svētkos viņa darbojās rīcības komitejā.  

Pēc dzīvesbiedra Andreja Kurmiņa nāves Silvija 
Tūbele Kurmiņa nopirka dzīvokli Rīgā, Bruņinieku ielā, 
un pārcēlās uz dzīvi dzimtenē. Viņa bieži apmeklēja 
teātŗa izrādes un izstādes, ziemā slēpoja, satikās ar 
saviem radiem Grobiņā, Jelgavā, Liepājā. Atbraukusi uz 
Losandželosu apciemot  radiniekus, vienmēr atnāca uz 
kādu sarīkojumu latviešu namā.   
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Silvijas Tūbeles Kurmiņas dzīves gaitas beidzās Rīgā       
2019. gada 18. augustā. Piemiņas dievkalpojumu Silvijai 
Tūbelei Kurmiņai 2020. gada 18. janvārī  Dienvidkali-
fornijas latviešu ev. lut. baznīcā vadīja diakone Guna 
Reina. Atmiņās dalījās Dienvidkalifornijas latviešu ev. 
lut. draudzes priekšniece Tamāra Rūse un Dienvidkali-
fornijas latviešu biedrības priekšnieks Ivars Mičulis.   
 
DK LB priekšnieks 1974. gadā no augusta 
līdz novembrim bija Guntis Kuškēvics 
(dzimis 1930. gadā Jelgavā, miris  2018. gadā Thousand 
Oaks, Kalifornijā);  2018. gada oktōbra Informācijas 
biļetenā ievietots Gunša Kuškēvics atmiņu stāsts un 
Ilmara Bastjāņa raksts par Gunti Kuškēvicu. 
 
DK LB priekšnieks no 1974. gada novembŗa 
līdz 1975. gada biedru sapulcei  bija Leo Veiss  

Leo Veiss dzimis    
1925. gadā Īles pagasta 
tēva vecsaimniecībā 
„Skabargas”, mācījies Īles 
pamatskolā un Dobeles 
ģimnazijā, kur izmantoja 
katru izdevību, lai spēlētu 
volejbolu. 1945. gada jūlijā 
iesaukts Latviešu leģionā 
un pēc apmācībām Liepājā 
nosūtīts uz Pomerāniju. 
Pēc kaŗa Leo Veiss nokļu-
va gūstekņu nometnē 
Zedelgemā, Beļģijā, pēc 
gūsta tika uzņemts ameri-
kāņu armijā baltiešu sardžu 
vienībā Nirnbergā. 

Ieceļošanu  ASV Leo 
Veisam un viņa brālim 
1951. gadā sponsorēja 
amerikāņu farmeris Minesotā. Latviešu tur tuvumā 
nebija, farmeris viņus saprata un pēc dažiem mēnešiem 
atļāva pārcelties uz Granrapidiem Mičiganā, kur  atkal 
varēja spēlēt volejbolu kopā ar savējiem. Leo Veiss 
strādāja dažādus fiziskus darbus, bet viņa sapnis bija 
studēt inženieŗzinības. Grandrapidos Leo Veiss satika 
Airu, kas kļuva par viņa dzīvesbiedri. Radās iespēja 
pārcelties uz Atlantu, Džordžijas pavalstī, un Leo Veiss 
sāka studēt Georgia Institute of Technology, ko beidza 
1957. gadā, un tūlīt dabūja darbu  Douglas Aircraft 
kompanijā Santamonikā, Kalifornijā, vēlāk  Boeing 
Longbīčā, kur strādāja raķešu hidrauliskās pārbaudes 
nodaļā.  

Leo Veiss  darbojās studentu korporācijā Lettgallia, 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrībā, bet viņa sirdslieta 
bija volejbols un, sadarbojoties ar Gunti Kuškēvicu un 
citiem, tika nodibināta sporta kopa „Rīga”. Notika 
sacensības, draudzības spēles ar rietumkrasta latviešu, 
citām baltiešu vienībām, gadskārtējas meistarsacīkstes 
ASV vidienē un austrumu krastā, un „Rīga” guva labus 
panākumus.  

Veisu ģimenē izauga dēls Artūrs  un meita Diāna, ir 
mazbērni.  

Leo Veiss visu mūžu bija kaislīgs makšķernieks un 
mednieks, brauca makšķerēt gan uz Aļasku, gan Meksi-
ku, kā arī uz daudziem ezeriem un upēm gar visu rie-
tumu krastu. Medītas pīles, fazāni, stirnas, bieži kopā ar 
Gunti Kuškēvicu. Pēc smagas sirdstriekas 1986. gadā  
un operācijas Leo Veiss vēl mēģināja spēlēt volejbolu,  
kopā ar Gunti Kuškēvicu 1990. gadā devās medībās 
Sierra kalnos Nevadā, bet piedzīvoja smadzeņu trieku. 
Leo Veiss miris 2008. gadā no aklās zarnas operācijas 
sarežģījumiem.  
 

JURIS CILNIS 1975. – 1977.   
Juris Cilnis dzimis 1935. gadā, skolas gaitas sāka     

2. Rīgas pamatskolā, turpināja latviešu nometnes skolā  
Lībekā, Vācijā. Ciļņu ģimene izceļoja uz ASV 1951. ga-
dā, vispirms dzīvoja Kolorado pavalstī, kur tēvs Jānis 
Cilnis kalpoja par mācītāju Ziemeļkolorado un 
Vaiomingas latviešiem. Ciļņi1954. gadā pārcēlās uz 
Portlandi, Jānis Cilnis kļuva par Oregonas latviešu ev. 
lut. draudzes mācītāju. Dēls Juris Cilnis 1960. gadā 
absolvēja Oregonas universitātes Medicīnas skolu un, 

Leo Veiss (priekšā) un 
Guntis Kuškēvics 

Foto:  Sarmīte Straupeniece 
Juris un Daira Ciļņi  Rietumkrasta latviešu   
XVI Dziesmu svētkos Sanhosē 2015. gadā 
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pabeidzis studijas, kļuva par Latviešu ārstu un zobārstu 
apvienības biedru. Jau studiju laikā Juris Cilnis aktīvi 
iesaistījās Oregonas latviešu sabiedriskajā dzīvē, bija 
Oregonas latviešu ev. lut. valdes loceklis, Portlandes lat-
viešu jauniešu pulciņa priekšnieks, dziedāja Portlandes 
latviešu korī, pat vadīja sporta spēles!  

Iekšķīgo slimību rezidenta gadi aizvadīti Medicīnas 
centrā Kalifornijas universitātē Losandželosā, un apmē-
ram 15 gadu Juris Cilnis bija asociētais profesors. No 
1966. līdz 2002. gadam Jurim Cilnim bija privātprakse 
Mission Hills Sanfernando ielejā.  

Latviešu namu iesvētīja 1973. gada 6. maijā, bet celt-
niecības darbi vēl turpinājās. Juris Cilnis 1973. gadā kļu-
va par Latviešu sabiedriskā centra komitejas vicepriekš-
sēdi.  Latvieši priecājās, ka aktīvais sabiedriskais darbi-
nieks ir iekšķīgo slimību ārsts, viņam nama telpās vai  
auto novietošanas laukumā varēja pastāstīt par savām 
kaitēm un palūgt kādu ieteikumu. 

Juri Cilni 1973. gadā ievēlēja par Amerikas latviešu 
apvienības valdes vicepriekšsēdi, viņš bijis  ALAs Kul-
tūras fonda pārstāvis ASV rietumos un Finanču komisi-
jas loceklis, no 1984. līdz 1990. gadam Latviešu fonda 
padomes projektu iesniegumu lietvedis, 1977. gada  
Rietumkrasta latviešu VII Dziesmu svētku Losandželosā 
rīcības komitejas priekšsēža vietnieks. Juris Cilnis ir 
dejojis tautasdeju kopā „Pērkonītis”, dziedājis ansamblī 
„Solaris”, ko vadīja viņa dzīvesbiedre Daira Cilne, 
Losandželosas latviešu jauktajā korī,  Rietumkrastu VII 
latviešu dziesmu svētkos 1977. gadā  piedalījās Anšlava 
Eglīša lugas „Kas dārzā, kas dārzā” izrādē, ko iestudēja 
Ansis Tipāns. Juris Cilnis centās Losandželosas latviešu 
sabiedrisko dzīvi padarīt rosīgāku un interesantāku.  

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudze 1985. ga-
dā apvienojās ar Losandželoas latviešu ev. lut. Miera 
draudzi.  Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes 
priekšnieks līdz 1991. gadam bija Juris Cilnis.  

Juris Cilnis bijis Latviešu ev. lut. baznīcas ārpus 
Latvijas (LELBāL) virsvaldes viceprezidents, 2007.  un 
2014. gadā viņam bija uzticēta LELBāL archībskapa 
vēlēšanu komisijas vadība.  

Apmēram 15 gadu Juris Cilnis vadīja LELBāL 
Rītdienas fondu un Arnolda Lūša piemiņas fondu, kuŗi 
atbalstīja Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultāti, 
piešķīra stipendijas studentiem izglītības turpināšanai, 
draudzēm garīgās darbības rosināšanai.  

 Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas Ciļņi savās 
mājās Nortridžā uzņēma neskaitāmus aktieŗus, mūziķus, 
polītiķus. Juris un Daira Ciļņi  2002. gadā pārcelās uz 
dzīvi  Sietlā. Juris Cilnis tagad atbalsta vietējās draudzes 
darbu.  

Juris Cilnis atceras, ka aizritējušā gadsimta 70. gados 

latviešu sabiedrībā darbīga, rosīga  un atsaucīga vēl bija 
tā saucamā vecākā paaudze, gadsimta sākumā dzimušie. 
Sarīkojumi bija labi apmeklēti. Losandželosā biedrības 
paspārnē piektdienu vakaros sāka rīkot priekšlasījumus 
par polītiku un kultūru, uzaicinot ievērojamus lektorus. 
Sabiedrisko organizāciju sapulces arī pulcināja biedrus, 
amatiem kandidātu netrūka, un norises reizēm bija vēt-
rainas. Taču iemesls nebūt nebijis parasti piesauktais 
latviešu strīdīgums. Dzimtenes, māju zaudēšana un 
Latvijas posts bija sāpe, kas emōcionāli izpaudās 
uzskatu atšķirībās.  
 

ALFONS REINS 1978. – 1987.  
   Alfons Reins dzimis 1909. ga-
dā Rīgā. Beidzis Rīgas pilsētas  
2. ģimnaziju, Latvijas Universi-
tātē studēja tieslietas, iestājās 
korporācijā  Fratenitas Lettica. 
Pēc augstskolas beigšanas strā-
dāja par advokāta palīgu. Otrā 
pasaules kaŗa beigās Alfons 
Reins nokļuva Minchenē, 
Bavārijā, un kopā ar juristu un 
vēsturnieku profesoru Arvedu 
Švābi sāka aktīvi darboties 

latviešu bēgļu apzināšanā un organizēšanā, kļuva par 
Bavārijas apgabala latviešu komitejas priekšsēdi.  
Pēc kaŗa 1945. gadā Alfons Reins kopā ar Arvedu Švābi, 
Kārli Kundziņu, Frici Gulbi un citiem latviešu bēgļu 
pārstāvjiem piedalījās Latviešu centrālās komitejas 
dibināšanā Lībekā.   

ASV Alfons Reins ieceļoja 1950. gadā, vispirms dzī-
voja Ņujorkā. Viņš bija viens no Amerikas latviešu ap-
vienības organizēšanas sanāksmes dalībniekiem Ņujorkā 
1950. gada aprīlī un piedalījies daudzos ALAs kongre-
sos, vairākkārt bijis kongresa vadītājs un viens no vice-
priekšsēžiem. Uz Losandželosu Alfons Reins pārcēlās 
1954. gadā, salaulājās ar Ināru Zandersoni 1957. gadā, 
1958. gadā piedzima dvīņi Ilze un Dāvis, 1964. gadā 
dēls Andrejs.  

Alfons Reins bija viens no Americans for Congres-
sional Action to Free the Baltic States dibinātājiem 
1961. gadā, deviņus gadus Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības priekšnieks. Abiem ar dzīvesbiedri Ināru 
Reinu izdevās Losandželosā nodibināt labus sakarus ar 
Kalifornijas republikāņu partijas ievērojamiem pārstāv-
jiem, un tādējādi bija iespējams populārizēt Latviju un 
izskaidrot latviešu tautas problēmas.   

Aizgājis no darba Lunady-Thagard Oil Company, 
Alfons Reins nodarbojās ar nekustamo īpašumu pārval-
dīšanu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viņš bieži 
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brauca uz Latviju un uzturējās tur ilgāku laiku, nodibinā-
ja sakarus ar Latvijas valsts archīva darbiniekiem, node-
va archīvam savu trimdas dokumentu krājumu un saga-
tavoja referātu „Trimdas archīvi atgriežas” sanāksmei 
2000. gada septembrī Rīgā.  

Alfons Reins miris 2002. gadā Sherman Oaks, 
Dienvidkalifornijā. 

 
INESE BIRZNIECE 1988.  – 1990.  

     Par Ineses Birznieces nesavtīgo 
darbu ir raksts biļetena 2019. gada 
septembŗa numurā. Inese Birzniece 
tagad dzīvo Latvijā un rēgulāri 
Facebook ievieto ziņas par svarīgāka-
jiem un jaunākajiem notikumiem 
sabiedrībā, polītikā, mākslā, literātūrā; 
ieteic, kas, atbraucot uz Rīgu, noteikti 
jāredz un ko nedrīkst palaist gaŗām  
 

ĢIRTS BUDKĒVIČS 1991. – 1995.  
     Ģirts Budkēvičs dzimis 1952. gadā 
Bruklinā, uzaudzis Longailendā, bei-
dzis Longailendas latviešu skolu. 
1975. gadā absolvējis Hofstras univer-
sitāti  komūnikāciju zinībās. Studiju 
gados strādāja par programmas vadī-
tāju Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes 
bērnu vasaras nometnē Katskiļos, bija 
viens no Longailendas jaunatnes pulci-

ņa dibinātājiem un kādu laiku tās priekšsēdis, 1976. gadā 
Ņujorkas latviešu amatieŗu teātŗa dalībnieks, piedalījās 
Annas Brigaderes pasaku lugas „Princese Gundega un 
Karalis Brusubārda” iestudējumā, 1993. gadā viņam bija 
loma Losandželosas latviešu amatieŗteātŗa  iestudētajā 
Nīla Saimona lugā „Sirdsdraugi”.  

Ģirts Budkēvičs daudz laika veltīja sportam,  spēlēja 
Ņujorkas Latviešu sporta biedrības (LSB) un Losandže-
losas latviešu sporta kopā „Rīga” volejbola un basketbo-
la vienībās, bijis arī Ņujorkas LSB un Losandželosas 
„Rīga” vadītājs, Rietumu piekrastes Latviešu sporta pār-
valdes (RPLSP) priekšnieks, kā arī  laikraksta „Laika” 
sporta nodaļas līdzstrādnieks. 

Ģirts Budkēvičs no 1973. līdz 1975. gadam darbojās 
Amerikas latviešu jaunatnes apvienības valdē. Kopš 
1986. gada  Ģirts Budkēvičs Losandželosā strādāja par 
finanču padomnieku un aktīvi iesaistījās sabiedriskā dar-
bā – 1992. gadā  kļuva par  Amerikas latviešu apvienī-
bas kasieŗa vietnieku, 1993. gadā par ALAs Sporta biro-
ja vadītāju, 1994. gadā  par ALAs Finanču nozares vadī-
tāju. Būdams ALAs kasieŗa vietnieks, Ģirts Budkēvičs 
pārkārtoja ALAs ieguldījumus, lai tie nestu lielākus aug-

ļus. PBLA priekšsēdis Gunārs Meierovics, uzzinājis par 
šiem ieteikumiem, aicināja viņu sagatavot līdzīgu 
priekšlikumu Latvijas Brīvības fondam un pārņemt Lat-
vijas Brīvības fonda vadību. Ģirts Budkēvičs   Latvijas 
Brīvības fonda vadītājs bija no 1993. līdz 1995. gadam.  

1996. gadā Ģirts Budkēvičs pārcēlās uz dzīvi Latvijā, 
sākumā vadīja lielu veikalu, no 2009. līdz 2011. gadam 
studēja Latvijas Universitātē, mācīja angļu valodu, 
strādāja par tulku. 

 
ARNIS TOLKS 1996. – 1998.   

   Arnis Tolks dzimis 1955. gadā 
Čikāgā, 1972. gadā beidzis Gaŗeze-
ra vasaras vidusskolu, bija aktīvs 
skauts, ieguvis Ērgļu skauta pakāpi, 
dejoja Čikāgas latviešu tautasdeju 
kopā „Dzelmieši”.  
     Arnis Tolks 1978. gadā Ohaijo 
valsts universitātē ieguva bakalaura 
gradu psīcholoģijā, studēja  tieslietas 
Santaklaras universitātē (Santa Clara 
University School of Law) un bija 

licencēts advokāts Santabarbarā. Advokātam psīchologa 
zināšanas lieti noder. Cerams, ka Arnis Tolks raksta 
grāmatu par visu tiesā piedzīvoto un novēroto.  

Senākās chronikās var izlasīt, ka Arnis Tolks Gaŗ-
ezera Vasaras vidusskolas mācību gada nobeiguma au-
dzēkņu koncertā 1972. gada 19. augustā dziedājis sōlo-
dziesmu „Meitas dēļ es izdevu”, gūstot jūsmīgus aplau-
sus. Viņš spēlējis volejbolu un basketbolu dažādās spor-
ta sacensībās un turnīros, augstskolā kopā ar citiem lat-
viešiem izcilajā Ohio State University volejbola vienībā; 
saņēmis apbalvojumus – 1974. gadā ASV latviešu fināl-
sacensībās ieguvis Ivara Zemīša piemiņas kausu, ko pa-
sniedza labākajam jaunatnes basketbolistam; 1975. gadā 
apbalvots ASV latviešu labāko jaunatnes basketbolistu 
finālspēlēs Čikāgā; vairākkārt piedalījies gadskārtējās 
studentu korporāciju apvienības sacensībās Fraternica 
Imantica vienībā, Gaŗezera vasaras vidusskolas sportistu 
sacensībās tiesājis arī futbola spēles.  

Arnis Tolks vienmēr bijis aktīvs Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. draudzes loceklis un, kad 1996. gadā 
mācītājs Mārtiņš Irbe atteicās no amata,  draudzes 
padome par mācītāja kandidātu ieteica Arni Tolku.  

Arnis Tolks Latvijas valsts dibināšanas atceres sarī-
kojumā 1996. gadā teica atklāšanas runu un uzsvēra, ka 
tiem latviešiem, kuŗi neatgriezīsies dzimtenē, ir jāsagla-
bā spēcīga latviešu sabiedrība ārpus Latvijas.   

Arnis Tolks bija 1999. gada Rietumkrasta latviešu 
XIII Dziesmu svētku Losandželosā rīcības komitejas 
loceklis.  
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1997.  gada 23. martā DK latviešu biedrības gada 
pilnspulcē, ko vadīja Arnis Tolks, darba pārskatu  nola-
sīja Jānis Taube, atzīstot, ka biedrības darbs bijis aktīvs, 
notikuši daudzi sarīkojumi, budžetā bija paredzēts 
ieņemt 12 200 dolaru, bet ieņemts 16 030 dolaru.  Revī-
zijas komisijas priekšsēdis Ansis Muižnieks ziņojumā 
darbu atzina par ļoti sekmīgu.  

Arnis Tolks dzied Losandželosas latviešu jauktajā 
korī, 2008. gadā piedalījās dziesmuspēles „Vēstule no 
Losas” izrādē, tagad dzied arī Losandželosas latviešu 
vīru korī „Uzdziedāsim brāļi!”  

Arnis Tolks ir studentu korporācijas Imanta biedrs. 
Arņa Tolka atzinums: „Labākās atmiņas no laika, kad 

uzņēmos biedrības priekšnieka amatu, ir par jauko sadar-
bību un iepazīšanos ar biedrības ilggadējiem darbinie-
kiem un labvēļiem. Rūdolfs Hofmanis, Jānis Taube, 
Nonita Priedīte, Ilgvars Dižgalvis, Valdis Pavlovskis un 
Ivars Mičulis  – visi strādāja kopā ar vienu mērķi: vienot 
un vairot latviešu sabiedrību Losandželosā. Pats biju 

nesen pievienojies Losandželosas latviešiem, un visi bija 
ļoti  pretimnākoši un palīdzēja man pildīt amatu. Prātā 
nāk sarīkojumi, kuŗi, pateicoties daudziem palīgiem, 
izdevās  ar labiem panākumiem. Piemēram, jaungada 
balle, kas bija labi apmeklēta un guva atsaucību. Mana 
sieva Sandra sagādāja visiem ēdienu, mani bērni palī-
dzēja piepūst balonus, un mēs, visa ģimene, pārnakšņo-
jām namā! No rīta mūs ar kafiju cienāja nama uzraugs 
Imants Tilgass, un tad vairākas stundas mēs pavadījām, 
tīrot namu, pirms devāmies uz mājām Ventūrā.” 

Tagad Arnis Tolks saņem pensiju un vienu nedēļu 
strādā tiesā Ventūrā, aizstāvot bērnus, kuŗi ir Child 
Welfare aprūpē. Arnis Tolks nekad nav baidījies ne no 
viena darba. 

Iespējams, Arnis Tolks  var palīdzēt ar labu padomu, 
ja gadījies kāds misēklis un jāiet uz tiesu. 

 

Kopš 1999. gada DK LB vadības groži ir Ivara 
Mičuļa rokās! 

Kad tev 
              no Dieva 
Kaleidoskops dots 
Redzēt pasauli 
              un 
Pavasarī kā zied ievas 
              un 
Cik mežonīgs ir vējš 
Kas skrien 
              un 
Maigs ir ievziedā  
Viņa pieskāriens 
Kad tev 
              no Dieva 
Kaleidoskops dots 
Vai tu zini kur tavs 
Dzīves gājums iet 
              un 
Cik mežonīgs ir vējš 

Kuŗš parallēlēs skrien 
Ar tevi 
              tā ir 
Dzīve tava 
Tava ziedlapu deja 
Vējam līdz 
Kad kaleidoskops  
Tev dots 
No paša Dieva 
             un 
Tur visas krāsas joņo 
Skrien... 
           redzot 
                baudot 
                      raudot 
                          dziedot 
Dejojot un mīlot 
DZĪVOT 
Paspēt vējam līdz 

Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedriem samaksāt 
biedru naudu par 2020. gadu!  

Vislielākā pateicība visiem biedrības priekšniekiem par darbu 
Dienvidkalifornijas latviešu labā! 

Kur ir sākums tavs 
               un 
Kur ziedlapām būs 
MIRT 
.... 
Izbeidz izlikties 
Izbeidz melot sev 
Tā ir dzīve tava 
Tavs ziedlapu skrējiens 
Vējam un mūžībai līdz 
Kad tev  
Kaleidoskops dots 
No paša Dieva 
Redzēt 
Kā ir... 
          piedzimt 
                     dzīvot 
                               Mirt 
 

     Rudīte Godfreja (Godfrey) 
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Baltic American Freedom League 

Newly Elected Boards Members: 
 

President – Conrad Mazeika 
Executive vice president – Valdis Pavlovskis 
Vice presidents – Ivars Mičulis, Angela Nelsas, Henrik Leesment 
Sekretary – Danute Mazeika 
Treasurer – Tālivaldis Paegle 
Publication – Heino Nurmberg 
Editor of Baltic Bulletin – Ausra Tallat-Kelpsa Di Raimondo 
Directors – Aavo Reinfeldt, Aivars Jerumanis, Dainis Kalniņš, Jānis Lācis, Tony Mazeika, Guna Reina,  
Vija Turjāne 
 
Action Items 
 

Support Congress action on U.S. Military Budget Allocation to Baltic Countries; 
Increase Congress membership to Baltic Caucus; 
Urge members of Congress to suport House Resolutions commemorating renewed Independence  
of the respective Baltic countries 

Annual Meeting February 8, 2020. Front row: Danute Mazeika, Avo Reinfeldt, Angela Nelsas,  
Valdis Pavlovskis; back row: Aivars Jerumanis, Tony Mazeika, Teodors Lilienšteins, Conrad Mazeika,  

Jānis Lācis, Heino Nurmberg, Tālivaldis Paegle, Dainis Kalniņš, Ivars Mičulis  
(not in picture: Vija Turjāne, Guna Reina, Henrik Leesmet) 
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Latvijā kopš 1994. gada piešķiŗ mū-
zikas ierakstu gada balvas  – apbalvoju-
mus par visu žanru iepriekšējā gada la-
bākajiem mūzikas ieskaņojumiem, kuŗus 
vērtē profesionāla žūrija. Veiksmīgākie 
mūziķi ik gadu balvas saņem greznā 
koncertceremonijā, kuŗā mūzicē populā-
rākie mākslinieki.  

2014. gadā 5. martā, kad mūzikas 
ierakstu gada balva tika pasniegta        
18. reizi, šī ceremonija ieguva jaunu 
nosaukumu – „Zelta Mikrofōns”.  

Tagad arī balva ir zelta mikrofōna 
veidolā, un tā pasniegšanas ceremonijas 

nosaukums ir – „Mūzikas ierakstu gada 
balva Zelta Mikrofōns”. 

Mūzikas ierakstu gada balvu rīko 
Latvijas mūzikas producentu apvienība 
LaMPA, kuŗas valdes priekšsēde ir  SIA 
„Mikrofōna Ieraksti” direktore Elita 
Mīlgrāve.  

LaMPAs biedri – Latvijas mūzikas 
producenti lemj par kārtējās ierakstu gada 
balvas norisi, nominācijām, nolikumu un 
izmaiņām tajā. LaMPA biedri arī ievēl 
ierakstu vērtēšanas komisiju, kuŗā tiek 
pieaicināti profesionāli žurnālisti, 
mūzikas speciālisti, sabiedrībā pazīsta-

No kr.: filmas „Dvēseļa putenis” producente Inga Praņevska, Skarleta Osvalde, koŗa „Latvija” 
mākslinieciskais vadītājs Māris Sirmais, koŗa „Latvija” administrātīvais vadītājs Māris Ošlejs,  

filmas „Dvēseļu putenis” režisors Dzintars Dreibergs, komponiste Lolita Ritmane, Aivars Osvalds (viņš 
ievada sarunas par filmas izrādi ASV), filmas „Dvēseļu putenis”  albuma producents Marks Matsons  

Zelta Mikrofōns atvests uz Losandželosu!  

„Zelta Mikrofōns” filmas „Dvēseļu putenis”  
mūzikas komponistei Lolitai Ritmanei 



 15 

Brīvajā laikā, kāda gan bija ļoti maz, Lolita Ritmane 
tikās ar dzejnieku Guntaru Raču, vārdu autoru viņas 
komponētajai ārzemju latviešu bērnu himnai; cerē-
sim, ka taps vēl citas dziesmas ar Latvijā iemīļotā 

dzejnieka vārdiem 

mas personas  un Latvijas mūzikas uzņēmējdarbības pār-
stāvji. Radās pirmās nominācijas – veiksmīgākā debija, 
labākais deju albums un dziesma, labākais šlāgeralbums, 
populārākais bērnu dziesmu albums, veiksmīgākā dzies-
mu izlase utt. Apbalvots tika viens no pieciem uz nomi-
nāciju izvirzītajiem ierakstu kompāniju kandidātiem. 

„Mūzikas ierakstu gada balva Zelta Mikrofōns” ir 
kļuvis par notikumu Latvijā, ko ar nepacietību gaida 
mūzikas autori, izdevēji, mūziķi un klausītāji.  

2020. gada 18. februārī ierakstu balvu pasniedza jau 
24. reizi. Dailes teātrī  Rīgā  „Zelta mikrofōnus” piešķīra  
aizvadītā gada izcilākajiem Latvijas mūzikas ierakstiem 
18 nominācijās.  

Katēgorijā „Instrumentālās vai starpžanru mūzikas 
albums” visaugstāko novērtējumu izpelnījās filmas 
„Dvēseļu putenis” mūzikas komponiste Lolita Ritmane 
un mūzikas atskaņotāji –  Valsts Akadēmiskais koris 
„Latvija”, diriģents Māris Sirmais un kamerorķestris. 

Skatītājus klātienē un pie tālrādes aparātu ekrāniem 
sveica filmas „Dvēseļu putenis” aktieŗi Oto Brantevics 
un Grēta Trušiņa, viņi pasniedza balvu katēgorijā 
„Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums”. Uzrunā 
viņi uzsvēra, ka mūzika dziedē un iedvesmo, atraisa 
emōcijas, liek raudāt un pasmaidīt. Tā runā tur, kur 
aptrūkstas vārdu.  

Koris „Latvija” diriģenta Māra Sirmā vadībā dziedāja 
„Lūgšanu: Dodi mieru mūsu brāļiem” no filmas 
„Dvēseļu putenis”, kas aizkustināja līdz sirds dziļumiem. 
Zelta mikrofōnu par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas 
attīstībā saņēma skaņu režisors Kārlis Pinnis un 
dzejnieks Viktors Kalniņš.  

No 24. februāra līdz  2. martam amerikāņu diriģente un 
producente Eimija Andersone (Amy Andersson) un kom-
poniste Lolita Ritmane kopā ar skaņu inženieŗiem Marku 
Matsonu no Losandželosas  un Vari Kurmiņu studijā 
Latvijas Radio 1 ieskaņoja koncertuzveduma Women 
Warriors: The Voices of Change  („Varones: Pārmaiņu 
balsis”) mūzikālo materiālu.   

19 skaņdarbu ierakstam sadarbībā ar Edgaru Saksonu 
tika izraudzīti 79 labākie mūziķi no Latvijas Nacionālā 
simfōniskā orķestŗa, Liepājas Simfōniskā orķestŗa, Latvijas 
Nacionālās operas un baleta orķestŗa, pūtēju orķestŗa 
„Rīga” un „Sinfonietta Rīga”. Ieskaņojumā piedalījās ar 
individuāli  mūziķi, tostarp sitaminstrumentu virtuozs no 
Ungārijas. Ieskaņojuma  laikā  filmēti materiāli dokumen-
tārfilmai Women Warriors: The Voices of Change, ko pa-
redzēts sūtīt uz filmu festivāliem un izmantot reklāmas ma-
teriālos īpašiem projektiem ar orķestŗiem un universitātēm. 

Lolita Ritmane un Eimija Andersone tika intervētas 
tālrādes raidījumā „100g 
kultūras”.  

Eimija Andersone radio 
raidījumā „Klasika” pa-
stāstīja par savu ieceri un  
teica, ka ir gandarīta par 
Rīgā paveikto darbu.  

Raidījumu vadītāja  
Jāņa Skuteļa sarunu ar 
Lolitu Ritmani var 
noskatīties Latvijas 
tālrādes 1. kanālī  http://
straume.lmt.lv/lv/video-
saraksts/ps7 
 

Lolita Ritmane, Eimija Andersone, Marks Matsons 
un Varis Kurmiņš Latvijas Radio 1 studijā 

Lolita Ritmane un Eimija 
Andersone Vecrīgā 

Gandarījums par paveikto  
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Aukstā kaŗa laikmeta kultūras un vēstures mūzejā The 
Wende Museum Losandželosas piepilsētā Kulversitijā 
(Culver City)  23. februārī atklāja latviešu rokgrupai 
„Pērkons” veltītu izstādi.   

Izstādes atklāšanā piedalījās apmēram 60 apmeklētā-
ju. Mūzeja direktors Džouzs Segāls (Joes Segal) pauda 
gandarījumu par iespēju sadarboties ar aģentūru Fallon 
Worldwide.   

Uzrunu teica Latvijas goda konsuls Dienvidkaliforni-
jā dr. Juris Buņķis.   

Edvīns Rūsis atgādināja, ka „Pērkons” par neatkarīgu 
Latviju dziedāja „caur puķēm”, filmas režisors Korijs 
Makleods iepazīstināja ar  filmas veidošanas jauno 
technoloģiju.  

Mūzeja apmeklētāji varēja noskatīties virtuālās 
reālitātes īsfilmu Pērkons: A VR Rockumentary par 
grupu „Pērkons” un tās lomu PSRS sabrukumā. Filma 
tapusi reklāmas aģentūrā Fallon Worldwide Mineapolē. 
Filmu pirmo reizi rādīja 2018. gada maijā Francijā 
VivaTech konferencē Parīzē un tā paša gada septembrī 
notika filmas starptautiskā pirmizrāde Rīgā. Sadarbībā ar 
žurnālu Rolling Stones 2018. gada decembrī notika 
filmas pirmizrāde Ņujorkā.  

Aizritējušā gadsimta 80. gadu sākumā, kad  Juris 
Kulakovs nodibināja grupu „Pērkons”, viņam bija tikai 
divu kilovatu skaņas sistēma, dažas labas dziesmas un 
spēkpilna ideja: dzīvot patiesi melu pilnā laikmetā.  

Jurim Kulakovam nebija ne jausmas, kādu spēku viņš 
atbrīvos. „Pērkons” divas reizes tika aizliegts, grupas 
karsējus vajāja. Komūnistu vadoņi centās Juri Kulakovu 
piespiest emigrēt. Taču, jo vairāk varas iestādes centās 

grupu apklusināt, jo lielāku 
spēku ieguva „Pērkona” 
mūzika, kļūstot  par vienu 
no Atmodas vadmotīviem.  

Juŗa Kulakova mērķis 
bija radīt iespējami labāko 
rokmūziku latviešu valodā 
ar labāko latviešu dzejnie-
ku dzejoļiem. Klausītājiem 
mūziķi kļuva par ceļa rādī-
tājiem. Grupas mūzika pa-
līdzēja stiprināt tautas ga-
ru, vienot un celt tās paš-
apziņu. 

Filmas režisora un Fallon Worldwide  technologa 
Korija Makleoda (Cory McLeod) viedoklis: „Grupas 
„Pēkons” mūzika un vēstījums dzīvot patiesi melu pilnā 
pasaulē mūsdienās ir tikpat aktuāls kā pirms 35 gadiem 
Padomju Savienībā. Mūsdienu drudžainajā polītiskajā 
klimatā daudzi jautā, kāda gan ir jēga radīt mūziku un 
mākslu, ja to aizskalos vispārējā melu straume. Stāsts 
par grupu „Pērkons”  parāda, kā ar mūziku var pateikt 
patiesību un aizsākt lielas sociālas pārmaiņas.”  

Sōliste Ieva Akuratere stāsta, ka mūziķi vienmēr 
ticējuši rokenrola spēkam un ar visu dvēseli piedalījušies 
neatkarības kustībā, kas vienlaikus bija arī cilvēku prātu 
atbrīvošana. Apbrīnojami, kā humānisma vērtības un 
domas spēks spēja pārvarēt fiziskās un garīgās robežas, 
lai vienotu un atbrīvotu.  

 „Pērkona” mūziķi ir pateicīgi filmas veidotājiem par 
cittautiešu iepazīstināšanu ar Latvijas likteņstāstu.  

Filmas un izstādes veidotāji ir pateicīgi par atbalstu 
Amerikas latviešu apvienības Kultūras fondam, Juŗa 
Podnieka studijai, ASV vēstniecībai Rīgā, sabiedrībai ar 

Rokgrupai „Pērkons” veltīta izstāde Losandželosā  

Izstādes apmeklētājus uzrunā  
Latvijas goda konsuls DK Juris Buņķis 

Juris Kulakovs 

No kr.: filmas „Pērkons” režisors Korijs Makleods,  
Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā Juris 

Buņķis, mūzeja The Wende direktors Džouzs Segāls  
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ierobežotu atbildību „Mobilais Telefōns” un Latvijas 
Valsts archīvam.  

Aukstā kaŗa vēstures 
mūzejs The Wende 
Museum Losandželosā 
dibināts 2002. gadā.  
Die Wende latviešu 
valodā nozīmē pagrie-
ziens, tā dēvē  nevar-
darbīgās revolūcijas un 
pārmaiņu periodu 
Vācijā pirms un pēc 
Berlīnes mūŗa krišanas 
1989. gadā, kuŗa sekas 
bija sociālistiskā režīma 
izjukšana un Vācijas 
atkalapvienošanas.  

Mūzeja mērķis ir pētīt un atspoguļot aukstā kaŗa 
vēsturi, apkopojot un saglabājot aukstā kaŗa laikmeta 
Austrumeiropā un Padomju Savienībā mākslas darbus, 
archīvus, filmas un personiskos vēstures materiālus. 
Mūzejā tiek rīkotas eksperimentālas izstādes, sadarbojo-
ties ar mūsdienu māksliniekiem un dizaineriem. 

Mūzeja skaistajā, jaunajā ēkā ir paliela bibliotēka, 
suvenīru veikals.  

Apmeklētāji ar interesi apskatīja arī mākslas izstādi 
„Mākslinieces sievietes aiz dzelzs priekškara”.  

Izstāde Pērkons: A VR Rockumentary mūzejā būs 
apskatāma visu 2020. gadu. 

“Live the Truth in  
an Untrue Time” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Wende Museum of the Cold War in Culver City 

was a fitting venue for Pērkons – a V R Rockumentary, 
which was well-attended by members of the So Cal 
Latvian Community Center on Sunday, February 23. 
Viewers donned oculus headwear for a sensory 
storytelling of the 1980s Latvian rock band through a 
riveting 11-minute virtual reality film directed by Cory 
McLeod. 
The film transports us to 1980s Soviet Latvia, to a 

packed outdoor concert full of high-spirited, exuberant 
youth galvanized by music – and a rare, forbidden taste 
of freedom. 
Speaking to the crowd at the Wende, Edvins Rusis, 

who knows the band personally, described the members 
of Pērkons as down-to-earth intellectuals weaving their 
talents as classical musicians, poets, and dancers, with 
the works of other famous artists. They sometimes had 

Diana Mathur, Cory McLeod, Juris Buņķis 
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to construct their instruments. The result was music that 
hit home, unified the youth and stirred passion for 
freedom, while flying under the radar of stern 
Communist censorship.  
Some of the songs came on like folk tunes, even 

seeming silly, but transitioned into compelling music 
with a stronger beat. Lyrics were metaphoric. In It’s 
Very Stupid to Kill a Swan, the swan was understood to 
mean the nation. Simply the Green is not really just a 
song about the seasons. You will survive this winter. 
Keep the fire going. As long as we have fires on hilltops 
we will survive. Such double entendres got past the 
censors, who couldn’t quite put a finger on the song’s 
specific offense.   
But Pērkons threatened the Soviet regime, which 

considered rock music to be chaotic and socially evil in 
general, and particularly dangerous when it came to 
Pērkons. Soviet doctrine was conflicted, Mr. Rusis 
pointed out, wanting to eliminate nationalism and 
homogenize everybody on the one hand, while at the 
same time touting the Soviet Union as a leader in the 
arts. Pērkons exploited that opportunity, being a national 
artistic success while cautiously igniting passion for 
personal freedom among fans. 
In the reminiscences of Dr. Juris Bunkis, Honorary 

Consul for the Republic of Latvia in Southern 
California, a 1985 Pērkons concert stirred passion for 
individual freedom, similar to the influence of 1960s 
music on American youth. In 1985, the Latvian audience 
didn’t yet dream about national freedom. 

The band moved carefully, preferring to inspire 
passive defiance, rather than to incite outright protest at 

one big concert and then spend the next twenty years of 
their lives in prison. Even so after a concert in ’85, some 
kids vandalized a rail car, were arrested, and made 
examples of. The film reconstructs these events with 
graphic visual imagery, putting the viewer on the train, 
and in the defendant’s stand at the trial before Soviet 
Latvia’s most ominous judges, including the Minster of 
Ideology.  

It was heartbreaking to witness the grief on the face 
of young Raimonds Plorinš as he learned he’d be 
punished by hard labor in Siberia, practically a capital 
sentence, for mischief that was probably borne from 
tasting personal freedom that was unattainable to him, 
and acting out pent up frustration at a repressive society 
with youthful impulsiveness.  

Then Pērkons was banned from Latvia. “Outlawing” 
the band backfired on the authorities. Naturally, 
everybody wanted to know what about the band should 
be outlawed. The band re-emerged under different 
names at various kolkolzes.  Pērkons is credited with a 
critical role in the resistance: Feeling free was a step in 
making freedom in society real, a stepping stone to the 
People’s Awakening. Cory McLeod states, “Many of the 
people who stood at the vanguard of this revolution 
experienced freedom for the first time at a Pērkons 
concert.” 

Finally and importantly, McLeod brings the relevance 
of these historic events to bear on today’s culture of 
misinformation and fake news, urging us to publicly live 
the truth in an untrue time.  

The production was made possible with support from 
the American Latvian Association and American 
Latvian Association Cultural Fund; the Embassy of the 
Republic of Latvia to the United States of America, the 
Latvian Cultural Association TILTS, and LOAM 
Latviesśu Organizaāciju Apvieniba Minesota, among 
other sponsors and supporters. 

Diana Mathur Diana Mathur and Sanita Šūmane 
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Kas jādara, ja vēlies kļūt par zinātnieku? Kāpēc 
Sniegbaltīte saindējās ar ābolu? Kas notiek, ja bazei 
pievieno skābi? Uz šiem un citiem jautājumiem 
Sandiego skolas audzēkņi un draugi atbildes meklēja 
Zinātnes dienā 2020. gada 29. februārī Ošensaidā 
(Oceanside).  Šajā dienā pie mums viesojās bioķīmiķe 
Kristīne Senkāne un ar aizrāvīgiem eksperimentiem 
palīdzēja izzināt dažādus ķīmijas faktus.  
Ķīmiķim jāmācās daudz  
Lai kļūtu par zinātnieku, jāmācās ļoti daudz. Kristīne 

Senkāne ir no Latvijas un pašlaik studē bioķīmijas prog-
rammā Scripps Zinātnes institūtā (The Scripps Research 
Institute), lai iegūtu Ph.D. gradu. Pirms tam Kristīne 
Senkāne studēja un mācīja ķīmiju Brigham Young uni-
versitātē Provo pilsētā Jūtas pavalstī. Viņa prot latviešu, 
angļu un čechu valodu, kā arī franču un krievu valodu 
profesionālās saziņas līmenī.    

Zinātnes dienā Kristīnei palīdzēja asistents Aidens 

Makdonalds (Aidan Macdonald), viņas dzīvesbiedrs. 
Kristīne Senkāne viņam māca latviešu valodu, un viņš to 
jau prot sarunvalodas līmenī. Sandiego latviešu sabied-
rībā Aidenu Makdonaldu vienmēr minam kā piemēru, ka 
arī pieaugušie var iemācīties latviešu valodu, ja vien ir 
vēlēšanās!  

Zinātniski izskaidrojumi un eksperimenti 
Kristīne Senkāne stāstīja un rādīja, kas ir maģija un 

kas – zinātne.Viņa skaidroja, ka zinātnieki vienmēr mek-
lē atbildes uz āķīgiem jautājumiem, eksperimentē un 
daudzas reizes pārbauda rezultātus. Zinātne ir mums 
visapkārt ikdienā, vajag tikai to ieraudzīt. Kristīne 
Senkāne aicināja bērnus domāt kā zinātniekiem un mek-
lēt izskaidrojumus visiem zināmām pasakām. Piemēram, 
kāpēc Sniegbaltīte saindējās ar ābolu – vai tā bija ļaunās 
pamātes maģija, vai…baktērijas ābolā? Kāpēc Pinokio 
izauga gaŗš deguns – vai tiešām melu pēc, vai arī… to 
izraisīja reta vīrusa slimība?  

Zinātnes diena Sandiego latviešu skolā 

Sandiego skolas ģimenes un draugi Zinātnes dienā 29. februārī 
 (attēlā redzami tikai daļa apmeklētāju) 
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Ticības mācības nodarbību vadīja diakone Guna Reina 

Šis putojošais eksperiments saucās „Ziloņa zobu pasta” 
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Kad pasaku mīti bija izskaidroti, abi 
zinātnieki parādīja vairākas  ķīmiskas 
reakcijas –  savienojot dažādas vielas, 
radās lieli dūmi, ūdens daudzas reizes 
mainīja krāsu, šis tas burbuļoja, vārījās, 
un vareni putoja.  

Viņi izskaidroja katru ķīmisko 
reakciju, kā arī atbildēja uz skatītāju 
jautājumiem, no kuŗiem biežākais bija: 
kā eksperimentu atkārtot mājās pašiem?  

Bērni bija sajūsmā, kad  arī viņiem 
tika izdalīti „īstie zinātnieku cimdi”, un 
nu viņi varēja eksperimentēt paši.  

Gan lieli, gan mazi pētīja, kā viens 
ziepju piliens pienā var pārveidot dažus 
krāsus pilienus par skaistām mozaīkām, 
veidoja burbuļojošas lavas lampas un 
citus ķīmijas brīnumus. Aizrāvīgi 
darbojoties, pēcpusdiena pagāja 
nemanot.  

 
Rotaļas, spēles un sarunas  
Uz Zinātnes pēcpusdienu  bija 

aicināts  ikviens, bez vecuma 
ierobežojumiem, un sarīkojumā bija 
daudz apmeklētāju.   

Ieradās gan Sandiego skolas 
audzēkņi, gan kādu laiku neredzētas 
ģimenes, gan draugi no Sandiego un 
Losandželosas, kā arī satikām jaunas 
ģimenes.  

Pēcpusdiena noritēja draudzīgā 
gaisotnē ar priecīgām bērnu čalām, 
sarunām pie uzkodu galda, rotaļām un 
dziesmām.   

Tā kā diena bija ļoti saulaina un 
silta, vairāki bērni pat devās peldēties 
baseinā un plunčāties burbuļvannā.  

Liels paldies Līgai Sviksai par 
namamātes pienākumu uzņemšanos.  
Sarīkojums notika viņas dzīvokļu 
kompleksa viesu namā.  

Paldies diakonei Gunai Reinai par 
interaktīvo ticības mācības nodarbību.  

Bērnu vienības mācījās sadarboties, 
meklējot pazudušos teikumus, spēlēja ūdens nešanas 
spēli un mūzikālos krēslus.  

Sarīkojumā beigās tradicionālās latviešu rotaļas un 
dejas vadīja skolotāja Sandra Gotlaufa-Orozko.    

Pēc sarīkojuma visi mājās brauca smaidīgi un 
priecīgi, veltīja atzinīgus vārdus rīkotājiem un solījās 
ierasties atkal. Turēsim pie vārda, un nākamreiz visi 
atkal mīļi gaidīti!  

Sandiego latviešu skolas vadītāja  
Sandra Gotlaufa-Orozko 

Eksperiments, kā viena vienīga ziepju pile pienā var atgrūst citus 
šķidrumus un radīt interesantas krāsu mozaīkas  

Bioķīmiķe Kristīne Senkāne vada eksperimentus bērniem 
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Latviešu skolā „Tautiskā mantojuma” stundā 23. feb-
ruārī viesojās valodniece un tulkotāja Ieva Auziņa- 
Sentivani (Szentivanyi)  un sveču liešanas meistere 
Solvita Grosberga. 

Februāri senie latvieši dēvēja par Sveču mēnesi, un  
2. februāris tika daudzināts kā Sveču diena. Sveču diena 
ir sveču un skalu diena. Lai arī mūsdienās skalu vairs 
nededzinam mājās, sveces tomēr šad un tad aizdedzi-
nām. Iespējams, ka nākamo reizi ieraugot degošu liesmi-
ņu, bērni atcerēsies kaut ko no tā, kas tika iemācīts 
latviešu skolā.  

Atceroties senās latviešu tautas tradicijas par Sveču 
dienu, skolēni minēja mīklas, kuŗu atminējumi bija sve-
ces, skali un dažādas lampas; lasīja  senos ticējumus par 
veicamajiem darbiem un dabas novērojumiem; kā arī iz-
lasīja aprakstus, no kā sveces tika izgatavotas senos lai-
kos un no kā izgatavo mūsdienās.  

Īpaši skaistu kopdarbu par to, kad latvieši mīl aizde-
dzināt sveces, izveidoja „Burtiņu” klase ar skolotājas 
Sanitas Šūmanes palīdzību.  

Mūsdienās bērniem pirmās domas par degošām sve-
cēm saistās ar dzimumdienas svecītēm tortē vai kūciņā. 
Toties aptaujātie vecāki kā pirmo minēja romantiskas 
vakariņas un bērnībā svinētos Ziemsvētkus, kad aizde-
dza svecītes eglītē mājās vai baznīcā. Sveces aizdedz arī 
mirušo un kritušo kaŗavīru piemiņas dienās kapusvētkos 
un Lāčplēša dienā.  

Šoreiz skolas audzēkņiem bija iespēja liet sveces 
mazliet netradicionālā veidā, lietojot sojas vasku dabiskā 
krāsā vai iekrāsotu, ēteriskās eļļas un dabiskos žāvētos 

augus.  
     Sveču liešanas 
nodarbību vadīja 
sveču liešanas meis-
tere no Latvijas –
Solvita Grosberga. 
Viņa ir uzņēmu-
ma  Ekosveces.lv. 
īpašniece. Solvita 
Grosberga februārī 
viesojās pie Ievas 
Auziņas-Sentivani, 
un viņas abas pie-
dāvāja skolas au-

dzēkņiem sveču liešanas nodarbību ar stāstu par sveču 
dienai veltītajām tautasdziesmām un skaidrojumu par 
tām.  

Skolotāja Inguna Galviņa bija sagatavojusi divus 
dučus mazākus un lielākus stikla trauciņus. Daži bērni 
stikla trauciņus atnesa līdzi no mājām. 

Bērniem bija jāpiestiprina un jānostiprina daktis pie 
izvēlētajiem sveču trauciņiem. Nama mazajā virtuvē tika 
kausēts un iekrāsots sojas vasks, tad izliets pa trauciņiem 
un iesmaržināts ar ēteriskajām eļļām. Vaskam atdziestot, 
tajā varēja iebērt dažādus sausos augus.  

Kamēr sveces sacietēja, Ieva Auziņa-Sentivani īsi un 
kodolīgi pastāstīja par sveču un skalu lietošanas īpatnī-
bām, arī, ka senos laikos zemnieki lējuši sveces no lopu 
taukiem un degot tās nelabi odušas. Bišu vaska sveces 
aizdegtas tikai svētku reizēs.  

Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa piebilda, 
ka jau izsenis no Latvijas eksportēts vasks, jo no tā izga-
tavoja sveces Eiropas karaļnamiem, katedrālēm un baz-
nīcām. Zemniekiem vasks pat bija jānodod nodevās mui-
žai. Skolotāja Inguna Galviņa minēja, ka bišu vaskam 
bijusi „zelta vērtība”.  

„Visu gadu naudu krāju, / Sveču dienu gaidīdams. 
Nu atnāca sveču diena, / Nu naudiņa jātērē.” (Tdz.) 

Kad sveces bija pilnīgi atdzisušas, bērni tās iesaiņoja 
dāvanu papīrā, jo sveces ir jauka un sirsnīga dāvana 
jebkuŗos svētkos.  

Solvita Grosberga karsē vasku un pievieno krāsvielu; 
Ieva Arnolda un Inese Sviķkalne (attēlā nav 

redzama) palīdzēja šķīdināt krāsvielas  
Ieva Auziņa-Sentivani lasa tautasdziesmas par 

svecēm 

Sveču liešana un tautasdziesmu lasīšana Tautiskā mantojuma 
stundā Losandželosas latviešu skolā 



 23 

Skolas saime ir pateicīga sveču meisterei Solvitai 
Grosbergai par interesanto praktisko nodarbību, lektorei 
Ievai Auziņai-Sentivani par tautasdziesmu lasījumu, 
Inesei Sviķkalnei par pacietību un palīdzēšanu vaska 
kausēšanā un Ilzei Stedmenai par „darbnīcas” sakārtoša-
nu.  

Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Solvita Grosberga rāda sveču izgatavošanu daktis, 
mērcējot tās vaskā; lai šādā veidā pagatavotu sveci,  

nepieciešama visa diena 

Skolas mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa pateicas 
Solvita Grosbergai par jauko nodarbību Bērniem iesaiņotas dāvanas – pašu lietās sveces 

Anna Arnolda un Solvita 
Grosberga pēc nodarbības 

Krišs Kīns 

Māra Kīna Audris Kīns 

Katrīna Strobele Atis Strobelis 
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Ikviens Dienvidkalifornijas latvietis aicināts kļūt par  
Amerikas latviešu apvienības biedru! 

ASV dzīvo apmēram 90 000 lat-
viešu, bet ALA ir apzinājusi tikai 
nelielu daļu no viņiem.  

Diemžēl arī daudzi Dienvidkali-
fornijas latvieši nav ALAs biedri.  

Mūsu biedrība varētu uz kon-
gresu sūtīt vairāk delegātu, ja  
Amerikas latviešu apvienībā ar  

 

biedrības starpniecību iestātos 
vairāk biedru.  

Kopīgi strādājot, mēs varam 
dot daudz, atbalstot latvisko 
izglītību un kultūru ne tikai mūsu 
jaunatnei, bet visai latviešu 
sabiedrībai – šeit, ASV, kā arī 
Latvijā 
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Gustavs Daugavietis BMX  sacensībās 
Lone Star, kas notika no 6. līdz 8. martam 
Hjūstonā, Teksasā, 24 sportistu konkuren-
cē ieguva 2. vietu un kvalificējās pasaules 
meistarsacīkstēm BMX. Arī tās notiks 
Hjūstonā, Teksasā  no 26. līdz 31. maijam. 
Gustavam būs jābrauc bērnu 11 gadu 
vecumgrupā, kaut pašam būs tikai 10 gadu. 
Tādi ir Starptautiskās riteņbraukšanas 
apvienības noteikumi –  jāpiedalās tajā 
vecumgrupā, cik sportistam būs gadu līdz 
kārtējā gada 31. decembrim, un  Gustavam 
11 gadu būs tikai 9. decembrī. Tiem, kuŗi 
dzimuši gada beigās, jāsacenšas ar 
vecākiem dalībniekiem.  

Guntis Linde, pērn pārspējis vairākus pasaules un 
nacionālos rekordus skriešanā, nebūt nedomā gulēt uz 
lauriem. Viņš turpina pārsteigt arī šogad, 18. janvārī 
iegūstot nacionālā meistara nosaukumu.  

ASV vieglatlētikas apvienības (USATF) rīkotās mei-
starsacīkstes apvidus skrējienā notika Sandiego piepil-
sētas Tecolote Shores skaistajā East Mission Bay parkā. 
Sacensībās piedalījās 144 sportisti. Santamonikas 
vieglatlētikas kluba biedrs Guntis Linde 8 km noskrēja 
1:20:03.7 st. un vīriešu 90-94 gadu vecumgrupā bez 
konkurences ieguva pirmo vietu! Vairāki jaunāki 

dalībnieki skrējienu nepabeidza. Guntim Lindem tagad 
ir 91 gads. 

Savukārt 16. februārī USATF Dienvidkalifornijas 
nodaļa rīkoja gadskārtējās vecvieglatlētu meistarsa-
cīkstes telpās, kas gan notika brīvā dabā (Indoor Meet 
Outdoors) Santanas Mater Dei vidusskolas stadionā. 
Guntis Linde piedalījās vienas jūdzes skrējienā un savā 
vecumgrupā bez konkurences ar rezultātu 10:39.19  min. 
kļuva par apgabala meistaru.  

Šajās abās sacensībās Guntis Linde bija vecākais 
dalībnieks. 

Guntim Lindem jauni panākumi 

Lai izdodas uzvarēt pasaules meistarsacīkstēs! 

Hjūstonā uzcelts jauns BMX komplekss Rocks Star 
Bike Park; skats uz starta kalnu no skatītāju 

tribīnēm: lielākais starta kalns ir profesionāliem 
braucējiem, zemākais – visiem pārējiem 

BMX trase 

Foto: Jānis Daugavietis 
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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 

Sveiciens no Jelgavas! 
Jelgavas pilsētai šis gads ir īpašs – tā svinēs 

savu 755. gadadienu.  Jelgavas vēsturi caurvij 
dažādi notikumi, kas ietekmējuši ne tikai pilsētu, 
bet arī tās iedzīvotājus, kuŗi patlaban dzīvo ne 
tikai Latvijā, bet visā plašajā pasaulē. Mēs katrs 
esam daļa no Jelgavas, daļa no 755 gadu gaŗās 
un piepildītās vēstures. Būsim priecīgi par 
sazināšanos un sadarbību!  

Galvenais  notikums būs Pilsētas svētki no  
29.  līdz  31. maijam, kad pilsētā būs pacilāts 
noskaņojums ar dažādiem sarīkojumiem dažādās 
Jelgavas vietās. 

Būsim priecīgi par iespēju dalīties ar Jelgavas 
lielāko sarīkojumu plānu.   

Video par Jelgavu: http://ejuz.lv/6afk 
Visi sarīkojumi un par Jelgavas ikdienas 

dzīvi: www.jelgava.lv  
Atsevišķi kultūras sarīkojumi: 
http://www.kultura.jelgava.lv/ 
Tūrisma jaunumi atrodami: 
https://visit.jelgava.lv/lv/ 

Ārējo sakaru un starptautisko attiecību 
galvenā speciāliste  Marta Vēbere 
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 
Sabiedrisko attiecību pārvalde 
Jelgavas pilsētas pašvaldība 
Tel: +371 63005567 
e-pasts: Marta.Vebere@dome.jelgava.lv 

 

 

PBLA paziņojums 
PBLA pārstāvniecība ziņo, ka  

tradicionālie saviesīgie saieti biroja 
telpās Lācplēša ielā 29-5 notiks reizi 
ceturksnī mēneša pirmajā piektdienā 
plkst. 6.00 vakarā.  

Plānotie datumi:  
5. jūnijs, 4. septembris, 4. decembris.  

PBLA pārstāvniecības durvis ir atvērtas visiem 
tautiešiem, kas pārcēlušies uz dzīvi Latvijā vai arī 
viesojas tēvzemē uz īsāku laiku. Vakara gaitā pie vīna 
glāzes tiks pārunātas Latvijas un ārzemju latviešu dzīves 
aktuālitātes un notikumi. Esat laipni gaidīti!   

PBLA pārstāvniecība 
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Tautasdziesmu animācijas 
filmas 

Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozare 
piedāvā tautasdziesmu animācijas filmiņas, piemēram, 
latviešu bērnu iemīļotās „Kur tu teci, gailīti manu” un 
„Aiz kalniņa dūmi kūp”, kā arī dažas citas.  
Tās atrodamas ALAs Youtube kontā: 
https://www.youtube.com/channel/UC-
q7Ku_N4SKhsVs9YUgxHOg/videos 

SUMMER SCHOOL OF LATVIAN 
LANGUAGE AND CULTURE 2020 

with no or little (A1+) to good (B1) prior knowledge 
of the Latvian language July 30 – August 12, 2020 
 For the sixth year, the University of Latvia in colla-

boration with the Latvian Language Agency organizes 
"Summer School of Latvian Language and Culture" for 
students and other interested parties who want not only 
to learn and improve their Latvian language skills, but 
also to expand their knowledge of Latvian history, art 
and folklore. The students who study the Latvian 
Language or other Baltic languages at their home 
universities are particularly encouraged to apply. 

Palīdziet aizsargāt Latviju pret 
Maskavas agresiju! 

Sadarbojoties ar Apvienoto baltiešu komiteju 
(JBANC), Amerikas latviešu apvienība aicina ASV bals-
stiesīgos tautiešus piedalīties 2020. gada Baltijas aizstā-
vības dienās Vašingtonā D.C. Ir ļoti svarīgi rēgulāri 
atgādināt ASV Kongresa senātoriem un deputātiem 
likumprojektus, kuŗi svarīgi Baltijas aizsardzībai un 
attīstībai. Lūdzam pieteikties dalībai līdz 25. martam   
ALAs Sabiedrisko attiecību nozares vadītājam 
Dzintaram Dzilnam, rakstot:  dzdzilna@gmail.com 

Ir iespēja piedalīties vienu vai vairākas dienas.  
Pašreizējais plāns:  
8. maijā notiks pirmā Aizstāvības sarīkojumu diena 

ASV Kongresā, kuŗā piedalīsies dalībnieki no Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienības (ALJA) un citām baltiešu 
jauniešu grupām. Visi gaidīti! Parādīsim mūsu jaunie-
šiem, cik  svarīgi aizstāvēt Latviju! 

9. maijā plānots Eiropas Savienības Atvērto durvju 
dienu sarīkojums – ES valstu vēstniecības piedāvās 
iespēju piedalīties dažādos sarīkojumos, tostarp iepazīša-
nos ar valstu kulināro mantojumu. 

11. maijā notiks Aizstāvības dienas informācijas 
kurss, kuŗa laikā varēs uzzināt, kā vizītēs veiksmīgāk 
komūnicēt ar Kongresa pārstāvi, plānotas arī pārrunas un 
saviesīgs vakars. 

12. maijā: Baltijas Aizstāvības otrā diena ASV 
Kongresā. 

Ja  nevarat atbraukt piedalīties, iespējams arī sazinā-
ties ar saviem pārstāvjiem, rakstot vai zvanot. ALA vada 
Call to Action UNIT grupu, kas rēgulāri piedāvā 
bezpartejiskus, informātīvus tekstus, ko var pārsūtīt 
saviem pārstāvjiem. Lai tos saņemt, lūdzu rakstīt: 
Dzintars Dzilna, dzdzilna@gmail.com 

Katra balss ir svarīga, lai pārstāvētu visu mūsu 
intereses Latvijā. Lūdzam ikvienu piedalīties!  

Help defend Latvia against 
aggression from Moscow! 

In conjunction with the Joint Baltic American 
National Committee (JBANC), the American Latvian 
Association invites all U.S.-registered voters to partici-
pate in Baltic Advocacy Days 2020 in Washington DC 
in May. It is crucial for you as a constituent to inform 
your elected officials on an ongoing basis about bills and 
issues relevant to Baltic security and development. We 
ask that you sign up by March 25, so that we can plan 
accordingly. Participants can join for one day or 
multiple days. To participate, please contact Dzintars 
Dzilna, ALA Director of Public Relations 
dzdzilna@gmail.com  

Current plan is as follows: 
May 8: Baltic Advocacy Day on the Hill (day 1) with 

Estonian, Latvian, and Lithuanian youth organization 
members advocating on the Hill. Everyone who is young 
at heart, regardless of age, is welcome to join! Let's 
show our young ones how important it is to stand up for 
the Baltics by participating.  

May 9: European Union Open House events – 
embassies across DC will offer special events all day 
long. This is a chance to participate in the cultural and 
culinary aspects of Estonia, Latvia and Lithuania, and 
beyond.  

May 11: Advocacy day training, seminar/panel 
discussions, and reception.  

May 12: Baltic Advocacy Day on the Hill (day 2). 
If you can't participate on site, you can contact your 

elected officials via online or by phone. ALA leads a 
group called the Call to Action UNIT, where ALA offers 
non-partisan, informed and customized texts that UNIT 
participants can inform their senators and representatives 
with. To receive our calls to action, please contact 
Dzintars Dzilna, dzdzilna@gmail.com 

Every voice –YOUR voice – is crucial for 
representing your interests in Latvia. We welcome you 
to participate! Thank you. 
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Kursa meklē palīgus! 
Pavadiet vasaru „mazajā Latvijā” – Rietumkrasta 

latviešu izglītības centrā!  
Vasaras vidusskola ,,Kursa” aicina  palīdzēt saglabāt 

latviskās tradicijas un atbalstīt jauniešus. Meklējam 
darbiniekus un brīvprātīgos. Vajadzīgi talcinieki 
virtuvē. Var pieteikties uz visām darbavietām (arī uz 
puslaiku).  

Kursas mērķis ir sagādāt vidusskolas vecuma 
jauniešiem iespēju apgūt savu etnisko mantojumu, 
mācoties latviešu valodu, kultūru, tradicijas un satiekot 
jaunus draugus.  

Skolēnu reģistrācija ir sākusies. 
Jā! Es gribu būt daļa no Kursas saimes:   
http://kursa.rklic.org/en/work-at-kursa 
 Nevaru būt Kursā šovasar, bet vēlos atbalstīt 

programmu ar ziedojumu. 
 Ja pazīstams kāds labs kandidāts, lūgums ziņu 

pārsūtīt! 
Kursa darbu var turpināt, ja to atbalsta latviešu 

sabiedrība ASV un ārpus tās – paldies par atbalstu! 

KURSA is looking for help! 
Spend your summer in “little Latvia” at the West Coast 

Latvian Education Center! Kursa Latvian Summer High 
School invites you to help us and enjoy a summer in the 
Pacific Northwest. We're looking for staff and volunteers 
critical to Kursa's work – in particular, kitchen and facilities 
staff, but we invite applications for all positions (also part-
time). Latvian language knowledge is not required for many 
positions. Kursa’s goal is to give high school students the 
opportunity to connect with their cultural heritage through 
Latvian language, cultural activities, and in creating life-long 
friendships.  

Student registration is also open. 
Yes! I want to be part of Kursa's community this 

summer: http://kursa.rklic.org/en/work-at-kursa 
 I can't be at Kursa this summer, but I would like to 

support the program with a donation. 
 Know someone who would be great for Kursa? – Please 

consider forwarding this message! 
Kursa exists only with the help of Latvian communities in 

the US and abroad – thank you for supporting Kursa! 
Open positions for Summer 2020 include (others): 
More details: http://kursa.rklic.org/en/work-at-kursa 
Kitchen staff  (Prepare the West Coast Latvian Education 

Center dining hall for each meal (i.e. set tables for partici-
pants), food preparation (i.e. prepare salad bar, fruit, drinks, 
etc), serve meals to participants, and are responsible for post-
meal clean up.) 

Dishwasher (Responsible for helping keep kitchen 
supplies, dishes and area clean, and assists kitchen staff and 
manager where necessary in prep or post-meal clean up.) 

Facilities staff  (The overall responsibility of the Facilities 
team is to assist in a wide variety of behind-the-scenes 
maintenance, program and facility activities.)  

Counselors (Responsible for providing high quality 
educational and recreational experiences for students, and 
ensuring students' well being.) 

www.facebook.com/Kursa.org  

GAŖEZERS AICINA 
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Pasaules latviešu jaunatnes kustība 2x2 aicina 
jauniešus (no 18 līdz 30 gadiem) piedalīties saulgriežu 
seminārā Saule. Es. Pasaule  no 20. līdz 24. jūnijam 
Latvijā, Kurzemes Rezidencē Talsu novadā.  

Kas mēs esam? Kāda ir apkārtējās vides, līdzcilvēku 
un notikumu ietekme uz mums un kāda ir mūsu loma 
apkārtējās vides un pasaules veidošanā? Kur meklēt 
savu ideju domubiedrus? Kas ir mana identitāte? Kāda 
nozīme ir latvietībai manas identitātes veidošanā? 

Kas vispār ir latvietība? Ja arī tevi ikdienā urda 
atbilžu meklēšana uz šiem jautājumiem un mums apkārt 
notiekošo, aicinām tās meklēt kopā no 20. līdz 24. 
jūnijam 2x2 seminārā saulgriežos.  

Semināra 4 intensīvajās dienās būs iespēja gan 
apmeklēt ievirzes, lai diskutētu, ieklausītos un darbotos 
individuāli un grupās par sabiedrībā, valstī, darba tirgū 

un savai personības pilnveidei svarīgiem tematiem, gan 
iesaistīties projektos, kuŗos  var apgūt jaunas prasmes, 
zināšanas, radīt kaut ko paša rokām kopīgo vasaras 
saulgriežu svinību tapšanā. 

Semināra kulminācija būs 23. jūnija vakars, kad kopā 
varēsim piedzīvot, izdzīvot, izgaršot, izdejot un 
izdziedāt Jāņus, ievērojot latviskas tradicijas.  

„Jāņus pa īstam un no sirds vari piedzīvot tikai tad, ja 
pats esi piedalījies sagatavošanās un tapšanas procesā,” 
ar pārliecību saka 2x2 saulgriežu semināra vadītāji Ieva 
un Eduards Krūmiņi. Viņi jau vairāk nekā 10 gadu kopā 
svin tradicijām bagātus vasaras saulgriežus, ik gadu tajos 
iesaistot ap 100 domubiedru. 

Šie noteikti būs Jāņi, kuŗos par kopības sajūtu 
sūdzēties nevarēsi, jo būsim kopā intensīvi darbojušies 
un draudzējušies jau trīs dienas, un  pieredze rāda, ka tā 
ir garantija savējo sajūtai svētku vakarā, neaizmirsta-
mam piedzīvojumam, ko ietīt atmiņu kamolā. 

Sagaidīsim svētkus kopā!  
Piesakies: 
http://2x2pasaule.lv/2x2-saulgriezos/ 
 
VIETU SKAITS IEROBEŽOTS! 

Jaunieši aicināti svinēt Jāņus Latvijā! 
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Citāts  
no Artura Voitkus  romāna „Liekie”  

(Grāmatu Draugs 1981. gadā) 
Tēvs sarunājas ar dēlu:  
„…kādu darbu dabūji?” 
„Servisstēšenā. Pie Esso.” 
„Kāpēc nesaki: benzīna pildītavā? Kāpēc vienā 

laikā kropļo divas valodas?” 
Herberts nopietni izbrīnījās: „Bet tā taču visi 

letiņi saka!” 
„Ne visi. Tikai tie, kam trūkst pietiekamas 
godbijības pret paša un arī pret citas tautas valodu. 
Liekas, drīz pienāks laiks, kad latvietis vairs latvieti 
nesapratīs, jo dzird, ka valodu tādā pašā veidā 
kropļojot gan Vācijā, gan Zviedrijā, gan arī mūsu 
pašu mājās – Latvijā. No latviešu valodas drīz paliks 
vairs tikai tādi vārdi kā jā, nē, bet, arī. Un pat „jā” 
vietā daudzi tagad saka „šūr”. Par O. K. nemaz 
nerunājot.” 

(211. lpp.) 

Grāmata par Anšlavu Eglīti 
     Apgāds „Jumava” 
2018. gadā laida klajā 
Māras Ozolas grāmatu 
„Anšlava Eglīša meklēju-
mos”. Māra Ozola ir lat-
viešu un literātūras skolo-
tāja, agrāk strādāja 
Turaidas pamatskolā, 
tagad Murjāņu sporta 
ģimnazijā.   
     Krimuldas novada 
Inciemā, ūdens torņa  
telpā, kur kādreiz  bijis 
pasts,  viņa izveidojusi 
rakstniekam Anšlavam 
Eglītim un ģimenei veltītu 

kultūras centru. Māra Ozola sarakstījusi un izdevusi grā-
matas  jauniešiem „Ala” un „Cietoksnis” ar mērķi iero-
sināt viņus vairāk lasīt.  

Šogad  martā izdota Māras Ozolas jaunākā grāmata  
„Es vairs nebēgu pa sapņiem”. 

Siguldas 1. pamatskola tagad var lepoties, ka ir ne 
tikai vecākā skola Siguldas novadā, bet arī ar lielisku 
izdevumu, kas veltīts skolas 150 gadu jubilejai. 
Grāmatas 366 lapaspusēs ietilpināti 610 attēli, 106 
dokumenti,  104 audzēkņu un 66 paigadogu un 
technisko darbinieku atmiņu stāsti, ko sakopojusi 
grāmatizdevēja Anita Mellupe. Ir pamats domāt, ka tik 
apjomīga grāmata nav izdota nevienai pamatskolai visā 
Latvijā, jo atmiņu grāmatas parasti vairāk top par 

ģimnazijām un vidusskolām. 
Arī grāmatas klajā laišanas diena bija simboliska – 

29. februāris. Sarīkojums izvērtās kā sirsnīgs salidojuma 
ģenerālmēģinājums – savu skolu šajā dienā apciemoja 
pat 1942. gada absolvente Rasma Buša, 1954. gada 
absolvente Ērika Zaķe, 1955. gada absolvente Raita 
Plūme un, protams, ļoti daudz jaunāka gadagājuma 
ļaužu, kuŗi bija piedalījušies grāmatas tapšanā un 
izdošanā.   

Pamatu skola ir vissvarīgākā 
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Suņuk 
Tu esi mans draugs 
Dziļi acīs skatos 
Tu smilkstēt sāc un kaukt 

Man tavas acis stāsta 
Ka pasaule tev citā krāsā 
Ka nozīme ir liela 
Cik saimnieks tevi glāsta 
Ka tava suņa daba laba būs  

Ja saimnieks tevi vārdā sauks 
Lai kurp ar tevi kopā trauks 
Vienmēr tu būsi viņa draugs 

Dziļi acīs skatos 
Tu Suņa dvēsele 
Mans patiesības raugs 

ru 

Uz nodarbībām var ņemt līdzi arī dzīvniekus! 

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

Rudītes un Džeimsa Godfreju mājās no Latvijas 
atvestajai mīlulei Stellai pievienojies Mintauts, dabūts 

Kalifornijā, abi ir šķirnes suņi – korgiji kardigani 

Agrākais dienvidkalifornietis, tagad floridietis Ansis 
Muižnieks ieguvis jaunu draugu – kaimiņa suni  

(fotografija atrasta Facebook) 

Labojums 
Š. g. marta Informācijas biļetena 22. lappusē ir 

iespiedkļūda.  
Pirmās slejas pēdējai rindkopai jābūt: „Vārdam 

coach redzēts burtisks tulkojums – kaučs, kauče. 
Valodnieks Aldis Lauzis ieteicis labu tulkojumu: 
spējraisis, spējraise; koučings – spējraisība.”  

Vārda couch (kā biļetenā iespiests) tulkojums ir: 
kušete, tachta. 

Patīk joga un gribi iemācīties ko jaunu? 
Zvani Jurim Zinbergam! 
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Piedāvāju  gatavot cienastu 
un klāt galdus kāzās, 
piemiņas dienās, jubilejās; 
var pasūtināt pīrāgus ar speķi 
vai kāpostiem jebkuŗā laikā 
un jebkuŗam sarīkojumam. 
Lūgums piezvanīt pirms 
sarīkojumiem un laikus 
pasūtināt; par cenu sazināties, zvanot Pegijai 
Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993;  e-pasts: pegijat@gmail.com   

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

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

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

https://elaipa.lv/Home/A1 

www.enciklpedija.lv 
350 autoru 700 šķirkļu – fizika, literātūra, 

mūzika, vēsture, māksla utt. 

Diana Mathur, Novelist & MBA 
Phone:  (310) 266-3816 
Site: DianaMathur.com 
email: dianamathur@gmail.com 

Moonchild turneja turpināsies  
Lai viss izdodas! 
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Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
 Valsts Medicare apdrošinājuma A un B 

daļas kopā veido pamata veselības apdrošinājumu, 
ja esat vecumgrupā 65+.  
Tā kā valsts Medicare par visu 100% nesamaksā, tad 
Deductible un Co-insurance jāmaksā pašiem. 
ALPF Medicare papildapdrošinājums palīdz segt 
izdevumus, par kuŗiem esat atbildīgi.  
Mēs maksājam VISUS Medicare veselības aprūpes 
pakalpojumus. Piedāvājam septiņus plānus, no 
kuŗiem var izvēlēties atbilstošu savām vajadzībām 
un budžetam:  www.LRFA.org/medicare  
ALPF Medicare papildapdrošinājuma programmai 
var pievienoties jebkuŗā laikā.  
Mēnešmaksas ir vienādas visās pavalstīs, un tās nav 
atkarīgas no vecuma vai dzīvesvietas.  
Neatlieciet šo svarīgo lēmumu uz vēlāku laiku.  
Labprāt  atbildēsim uz jautājumiem un palīdzēsim!  

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

Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas lauk-
akmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas 
laukakmeņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu ale-
jā, kas ved uz dārza centrālo daļu – amfiteātri pie Dau-
gavas. Alejas izveidei nepieciešami 113 000 bruģakme-
ņu. Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu 
dzimtām un draugiem, radiem, paziņām jubilejā vai 
citos nozīmīgos gadījumos. Bruģakmeni var reģistrēt ar 
savu, tuvinieka vai drauga vārdu, ziedojot €15.  

Bruģakmeni iespējams pasūtināt www.draugiem.lv, 
vietnē www.liktendarzs.lv un ziedojot „Kokneses 
fonda” norēķinu kontā. Likteņdārzā turpinās daudzfun-
kcionālās sabiedriskās ēkas un Lielā ziedu kalna celt-
niecība. Nozīmīgs jaunums būs digitālā ekspozīcija 
„Liktens gāte”, kas stāstīs par Latvijas cilvēku likteņiem 
20. gadsimtā.       Kokneses fonds 

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 
 

11. aprīlī  Lieldienu dievkalpojums 
ar dievgaldu 
6. jūnijā piemiņas dievkalpojums 
1941. gda 14. jūnijā uz Sibiriju aizvestajiem 
Dievkalpojumus vadīs  diakone Guna Reina 

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aija Alberta, tālr.:  858-699-6017 

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  

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 
Facebook: www.facebook.com/sandiegodraudze 

 

Sandiego latviešu skola; 
Skolas pārzine Sandra Gotlaufa-Orozco  

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

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

www.latvianchurchsocal.org 

 

 

Draudzes Lapa 2020. gada aprīlis 

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija  

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

Draudzes dzīves kalendārs 

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

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

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

Sekretāre Daina Ābele 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672 
(949) 443-5170 

Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291 
(310) 396-5244 
  

 
 
 

12. aprīlī plkst.  9:00 Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums (diakone Guna Reina) 
Pēc dievkalpojuma dāmu komitejas rīkotās Lieldienu brokastis  
baznīcas lejas zālē 

19. aprīlī plkst. 11:00 Dievkalpojums (diakone Guna Reina) 

  3. maijā plkst. 11:00 Ģimenes dienas dievkalpojums (diakone Guna Reina) 
Pēc dievkalpojuma draudzes pilnsapulce baznīcas lejas zālē 

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

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIERIM 
 

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

 

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

Nevēlos būt Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedrs,  
bet vēlos saņemt Informācijas Biļetenu;  
                        nosūtu abonēšanas maksu  par  20___. gadu  – $ 40.00 

 

Esmu students; vēlos 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 

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 

NON-PROFIT. ORG. 
U.S POSTAGE PAID 

PERMIT No. 178 
VAN NUYS CA 91409-9998 

DK LB vietne tīmeklī:   www.biedriba.org  


