
 

 Iznāk kopš 1951. gada decembŗa 

 2021.                                             SEPTEMBRIS                                      Nr. 6 (731) 

 

12. septembrī  plkst. 9.00 mācību sākums Losandželosas latviešu skolā  
19. septembrī plkst. 1.00 Kārļa Kalēja piemiņas pēcpusdiena  latviešu namā  

Ziņas par sarīkojumiem arī:  www.biedriba.org 

Pasaules brīvo latviešu apvienības un Amerikas latviešu apvienības vicepriekšsēdis, 
Dienvidkalifornijas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!” dalībnieks  

Mārtiņš Andersons 12. augustā nolika rozes sava vecvectēva, Latvijas valsts otrā 
prezidenta Gustava Zemgala atdusas vietā Rīgas Meža kapos, pieminot viņa  

dzimšanas dienu pirms 150 gadiem  



2  

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  

26 Ox Bow Lane, Woodbridge CT 06525 
tālr.: 1-203-397-7609;   1-860-681-7972 
Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 

iepriekšējā mēneša desmitam 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 $40, ½ lappusi – $25,  
¼ lappusi – $20; uzņēmējdarbības karti – $15. 

IB metiens – 310 eks. 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 

Tālr.: 818-585-5748; 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 
Tālr.: 805-217-1931; e-pasts: dziesma_1@yahoo.com  
 

DK LB valdes locekļi:   
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, Nora Mičule, Guna 
Reina, Inese Sviķkalne, Līga Sviksa, Dace Taube, 
Juris Zinbergs 
Losandželosas latviešu skolas pārstāve – Aija Kīna   

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.latvianconsulate-la.org 
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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Vajadzīgi skolotāji  
Losandželosas latviešu skola meklē skolotājus 

2021./2022. mācību gadam. Varbūt jums svētdienas rīti 
ir brīvi? Vai nesen beidzāt skolu? Esat pelnītā atpūtā, bet 
vēlaties būt kopā ar bērniem, mācīt viņus latviešu 
valodā?  Pievienojieties mūsu skolas saimei! Nodarbības 
skolā notiek svētdienās no plkst. 9.00 rītā līdz 1.00  pēc-
pusdienā Losandželosas latviešu nama telpās:           
1955 RiversideDrive, Los Angeles, CA 90039.   

Kvalifikācijas: 
• teicama latviešu valoda; 
• vēlme un interese strādāt ar bērniem; 
• interese tikties un sadarboties ar citiem. 
Sīkāku informāciju var uzzināt,  sazinoties ar skolas 

pārzini Aiju Kīnu, tālr.: 773-329-0309;  e-pasts: 
aijamara@me.com  

KĀRĻA KALĒJA PIEMIŅAS 
PĒCPUSDIENA 

Ievērojamā latviešu sabied-
riskā darbinieka, ilggadējā 
Losandželosas latviešu skolas 
vēstures skolotāja, skolas vēstu-
res materiālu apkopotāja un uz-
rakstītāja, Latviešu nama pārval-
des priekšnieka, bāra pārziņa un 
kasieŗa, Daugavas Vanagu DK 
apvienības kasieŗa un 
„Vēstneša” redaktora KĀRĻA 
KALĒJA piemiņas pēcpusdiena būs šī gada 19. 
septembrī plkst. 1.00 Losandželosas latviešu namā, 
1955 Riverside Drive, Los Angeles, CA 90039. 

Tautieši, kuŗi vēlētos iegūt kādas grāmatas no Kārļa 
Kalēja krājumiem, laipni lūgti zvanīt Klitijai Kalējai, 
tāl.:  (818) 248-3080                                  Kalēju ģimene 

Nodarbības jaunajā,  2021/.22. mācī-
bu gadā latviešu skolā sāksies 12. sep-
tembrī plkst. 9.00 latviešu nama 
telpās.  Sirsnīgi aicinām Losandželosas 
apkaimes bērnus iestāties mūsu skolā.  

Uz visiem jautājumiem atbildēs 
skolas vadītāja Aija Kīna, e-pasts: 
aijamara@me.com   

LOSANDŽELOSAS LATVIEŠU SKOLA  

Sveicam visus čaklos un uzcītīgos „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas ‘20” dalībniekus! Kopā  izlasījām 
24 grāmatas! Paldies par piedalīšanos un ieguldīto 
laiku Sanitai Šūmanei-Karami,  Kristīnei Naumovai-
Urenai, Inesei Sviķalnei, Aijai  Zeltiņai-Kalniņai, 
Aijai Mārai Kīnai un Ilzei Stedmenai  
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Šajā 1941. gada 14. jūnijā uz Sibiriju aizvesto piemi-
ņas 80. gadadienā vēlos dalīties atmiņās par manas 
mātes brāļa, mana krusttēva Teodora Anševica  likteni. 
Viņš ir viens no tūkstošiem uz Padomju Savienības plašā 
gulaga vergu nometnēm un citviet  aizvestajiem latviešu 
tautas upuŗiem.  

Teodors Anševics dzimis 1900. gada  16. decembrī 
Nīcā, pamatizglītību ieguvis Saldū, manā dzimtajā pilsē-
tā. Viņš beidza Latvijas kultūras veicināšanas biedrības 
vakara vidusskolu pieaugušajiem, studēja Latvijas uni-
versitātē Tautsaimniecības un tiesībzinātņu fakultātē. 
Teodors Anševics sāka strādāt Ārlietu ministrijā, un viņu 
nosūtīja komandējumā uz Latvijas sūtniecību Londonā. 
Pēc ilgāka darba sūtniecībā otrā sekretāra amatā viņš at-
griezās Rīgā, un viņu iecēla par Ārlietu ministrijas 
Administrātīvā departamenta direktoru. Šajā laikā 
Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis bija ierosinājis izstrā-
dāt slepenu ārkārtējo pilnvaru tekstu, dodot rīcības brīvī-
bu Latvijas sūtnim Kārlim Zariņam Anglijā un Alfrēdam 
Bīlmanim ASV, gadījumā, ja kaŗa apstākļu dēļ valdības 
amatpersonas nevarētu pildīt savus pienākumus. Minis-
tru kabinetā šo pilnvaras tekstu apstiprināja 1940. gada 

17. maijā, un ar Teodora Anševica parakstu, ka teksta 
noraksts ir pareizs, no Valsts kancelejas tas tika nogā-
dāts Latvijas ārlietu ministram Vilhelmam Munteram. 
Taču Vilhelms Munters pilnvaras nenosūtīja. 

Padomju Savienības kaŗaspēkam 1940. gada 17. jūni-
jā iebrūkot Latvijā, Teodoru Anševicu nomainīja ar ko-
mūnistu ielikteni. Gadu vēlāk liktenīgajās dienās atgrie-
žoties Rīgā no Londonas, Teodors Anševics 13. jūnijā 
nejauši uz ielas satika savu jaunības draugu, Saldus 
skolas un Rīgas studiju biedru Edgaru Dunsdorfu, kas 
brīnījās, kāpēc viņš tik uzkrītoši tērpies ādas žaketē. 
Teodors Anševics drūmi atteicis, čekā viņš vairākkārt 
pratināts un apvainots, ka viņš Kārlim Zariņam izdoto 
pilnvaru bez ārlietu ministra atļaujas nostūtījis uz 
Londonu un laikam būšot jādodas gaŗākā ceļojumā.  

Edgars Dunsdorfs savās atmiņās rakstīja – iespējams, 
Vilhelms Munters pratinātājiem čekā teicis, ka Teodors 
Anševics 1940. gada maijā minēto pilnvaru nosūtījis uz 
Londonu.  

Mana māte 1943. gada 19. jūlijā saņēma paziņojumu 
no Tautas palīdzības galvenās pārvaldes, ka „Teodors 
Anševics 1941. gada 14. jūnijā izsūtīts uz Padomju 

Deportētā krusttēva Teodora Anševica  piemiņai 

Pagājuši 80 gadi – vesels cilvēka mūžs – kopš     
1941. gada 14. jūnija – Latvijas iedzīvotāju pirmās mas-
veida deportācijas, kad naktī no 13. uz 14. jūniju tika 
īstenota specifiska padomju polītiskā terrora akcija – 
iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibiriju, galējiem ziemeļiem un 
Kazachstanu. Tā skāra ne tikai „sociāli bīstamos elemen-
tus”, bet arī viņu ģimenes locekļus, tostarp mazus bērnus 
un sirmgalvjus. Izsūtīja 15 424 personas, no kuŗiem 
vairāk nekā 6000 gāja bojā izsūtījumā.  

Tie, kuŗi atgriezās, nevarēja atgūt savas mājas un dar-
bu, tika liegta iespēja izglītoties. Viņi savā zemē bija 
otrās šķiras cilvēki – represētie.  

1949. gada 25. martā sekoja otra masu deportācija, 
kad izsūtīja apmērm 42 000 cilvēku, galvenokārt no 
laukiem, lai varētu dibināt kolhozus. 

Viens no izvestajiem bija mans krusttēvs Andrejs 
Mičulis. Viņu ar ģimeni izsūtīja uz Karagandu 
Kazachstanā. Tur ir mana krusttēva atdusas vieta. 

Izsūtījumi mazākā mērā turpinājās līdz pat padomju 
varas sagraušanai. 

Padomju režīma noziegumu upuŗu piemiņai tagad ir 
četras atceres dienas:  25. marts, 14. jūnijs, 23. augusts 
un katra decembŗa pirmā svētdiena.  

23. augustā atceramies  totālitārā režīma noziegumus 
pret iedzīvotājiem Latvijas territorijā okupācijas laikā. 

Kopš 1998. gada katra decembŗa pirmajā svētdienā ir 
atceres diena tiem, kuŗi cieta no Staļina represijām        
20. gadsimta 30. gadu beigās ārpus Latvijas – toreizējā 
Padomju Savienības territorijā. 

Vašingtonā, DC, 2007. gada  jūnijā tika atklāts 
piemineklis VICTIMS OF COMMUNISM MEMORIAL 
HONORING THE MORE THAN 100 MILLION 
VICTIMS OF COMMUNISM. 

Gandrīz katrā latviešu ģimenē ir kāds komūnistu 
okupācijas režīmā cietušais, tāpēc ir ļoti svarīgi šos 
ģimeņu stāstus atcērēties un pastāstīt par notikušo 
nākamajām paaudzēm. Tieši šie stāsti ar konkrētiem 
piemēriem apliecina šo cilvēku sīkstumu un dzīvotgribu, 
lielo Latvijas mīlestību,  kas nepieciešama arī mums  
tagad un nākotnes Latvijai. 

Dievs, svētī Latviju, pasargā mūs visus un mūsu 
tautu.  

Ivars Mičulis 
DK LB priekšnieka runa 13. jūnijā Dienvidkaliforni-

jas latviešu ev. lut. baznīcā draudzes un DK LB uz 
Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā aizvestajiem veltītajā 
piemiņas sarīkojumā. 

Atceramies 1941. gada 14. jūniju 
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Latvijas  Republikas neatkarības pirmā posma  
 Ārlietu ministrijas Administrātīvā departamenta 

pēdējais direktors Teodors Anševics  

Savienību.”  Varbūt Teodors Anševics, nebēgot no 
čekas, sevi upurēja, lai novērstu atriebību pret savu māsu 
un viņas bērniem. 

Vācu kaŗaspēkam 1941. gada 1. jūlijā padzenot sar-
kanarmiju no Latvijas, atklājās, ka padomju okupanti 
bija sastādījuši vēl otru ap 60 000 deportējamo sarakstu, 
kuŗā bija visas mūsu ģimenes locekļu vārdi. Bēgļu gaitās 
1944. gada rudenī nonākot dīpīšu nometnē Vācijā, māte 
mēģināja kaut ko uzzināt par sava brāļa likteni. Sūtnis 
Kārlis Zariņš no Londonas atsūtīja 1945. gada 25. sep-
tembrī rakstītu vēstuli, kuŗā teikts: „Par manu mīļo 
darbabiedru un kollēgu Teodoru Anševicu esmu daudz 
un pa dažādiem ceļiem taujājis, bet tas viss nav devis 
itin nekādus rezultātus. Kas reiz ir aizvests uz lielajiem 
austrumiem, tas ir kā ūdenī iekritis.” 

Šis latvju tautas sēru dienas atceres stāsts beidzās 
2013. gada 4. janvārī, kad saņēmu izziņu no Latvijas 
archīva – pateicos fonda „Sibirijas bērni” dibinātājai 
Dzintai Gekai par viņas starpniecību –, ka Teodors  
Anševics miris 1942. gada 23. janvārī Tatāru republikas 
Kazaņas pilsētas cietuma slimnīcā it kā sirds traucējumu 
dēļ.  Varam iedomāties, kādos apstākļos tas notika. 

Teodors Lilienšteins 
Par tēvoci Teodoru Anševicu Teodors Lilienšteins 

pastāstīja 2021. gada 13. jūnijā Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. baznīcas un Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības sarīkojumā uz Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā 
aizvesto piemiņai. 

Piemiņas sarīkojumā uz Sibiriju aizvestajiem Ilze Stedmena ar dēlu Kārli Kalvānu nolasīja  
diakones Gunas Reinas izvēlētos lasījumus no Bībeles  

Foto: Aivars Jerumanis 
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Starptautiskā teātŗu e-festivāla „Pitons” dalībnieki no 
Losandželosas un Sanfrancisko ASV, no Birmingemas 
Lielbritanijā, Klaipēdas Lietuvā un no Latvijas 29. maijā 
vairāk nekā piecas stundas visai pasaulei apliecināja 
savu teātŗa mīlestību. 

Režisore Velga Līce sevi  dēvē par „Pitona” vecmā-
miņu, jo Dobelē 25 gadus viņa ar pa-
līgiem rīkoja jauniešu teātŗu festivālu 
„Pitons”, un vēlējās, lai tas atdzimtu.  
Un tas notika elektroniskas saziņas 
formātā.  

Latvijā festivāls sākās pulksten 
četros pēcpusdienā, kad Birmingemā 
bija 2.00,  bet Losandželosā un 
Sanfrancisko – 6.00 no rīta.  

Sarīkojumu atklāja Pasaules lat-
viešu amatieŗteātŗu savienības valdes 
locekle Māra Lūisa (Lewis)  un 
Latvijas amatieŗteātŗu asociācijas 
valdes locekle Astra Kacena. 

Nesen dibinātais Losandželosas 
teātris „Holivudas Koferis” bija iestu-
dējis Dziesmas Teteres sarakstīto un  
viņas režisēto kōmisku etīdi  
„Pārsteigums”, kas bija īpašs 
veltījums festivālam „Pitons 2021” . 

Lomās iejutās Ivars Mičulis (Absolvents), Ilze Nagaine 
(Purva baba), Inguna Šulce (Ciema kaķene), Ieva 
Liepniece (Lācene) un Vita Volkovska (Sivēnaste). 
Aktieŗi izmantoja Zoom piedāvātos kostīmus. 

Festivālā piedalījās Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes Studentu teātŗa un Ozolnieku Jauniešu 

teātris ar kopdarbu –  Aksela Hirša 
stāstu „Pazudušie cilvēki” Astras 
Kacenas režijā.  
     Berģu Mūzikas un mākslas pa-
matskolas teātŗa trīs aktrises  tēloja 
izrādē „Trīs draudzenes” (režisors 
Reinis Vējiņš).   
     Sanfrancisko Jaunais teātris  
izrādīja  Kristiānas Štrāles Dreikas 
komēdiju  „Šķīstības solījums” (re-
žisore Māra Lūisa).   
     Birmingemas Mazais teātris 
skatītājus iepriecināja ar Ingmāra 
Čaklā iestudēto stāstu „Pateicības 
dienas tītars”.   
     Ozolnieku Jauniešu teātŗa studija 
piedāvāja izrādi „Tfu, tfu, tfu!”, 
kuŗā piedalījās arī viens puisis no 
Birmingemas (režisore Astra 
Kacena). 

„Holivudas Koferis” plūca laurus teātŗu festivālā 



 7 

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 

Rīgas Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrs 
„REVEDO” rādīja iestudējumu „Kaķi” (režisore Velga 
Līce).  

Klaipēdas Karalienes Luīzes jauniešu centra studija 
„Trepsė” režisores Rimutes Svītītes (Svytyte) vadībā 
rādīja divas animācijas filmas  – „Ziemsvētku pasaka” 
un „Jonukas ir Grėtutė”.  

Izrādes vērtēja Latvijas Kultūras akadēmijas emeritē-
tā profesore Aina Matīsa, filmu režisors Jānis Streičs un 
teātŗa zinātniece Gundega Saulīte.  

Visi dalībnieki drīzumā cer tikties klātienē, iespējams 
jau nākamgad!  

Dejo ar iedvesmu 

Anna Arnolda mācās baleta studijā Sophie Dance 
Santamonikā; studijas sarīkojumā 10. jūnijā Anna 
Arnolda  iejutās baleta „Apburtā princese” (Pēteŗa 

Čaikovska mūzika)  Zilā putna tēlā  
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Katskiļos bērnu nometnes dalībnieki bija Katerina 
Strobele, Desmonds Atis Strobels, Helmuts Svikss un 

Hugo Svikss; Līga Sviksa bija audzinātāja 
mazākajiem zēniem, redaktore nometnes 

gadagrāmatai „Taure”, fotografe un vēl nedēļu jūlija 
beigās vadīja „Heritage Īkšķīši” nometni bērniem, 

kuŗi lielākoties runā angliski 

Latvijas deju skolas „Dzirnas” un ASV latviešu pamatskolu tautasdeju kopprojektā „Latvieši dejo visur”  
piedalījās arī Losandželosas latviešu skolas skolniece Anna  Sviķkalne; bērni dejoja deju „Sīki putni kāzas 

dzēra” Dagmāras Bārbales un Kaspara Brauna choreografijā  

Kopdejas uzvedums „Latvieši dejo visur!” 

Bērnu vasaras nometnē Katskiļos 

Pie Līgas Sviksas uz nometni  Katskiļos ciemos 
aizbrauca Teteru ģimene;  Helmuts Svikss ir  

Dziesmas Teteres krustdēls, viņa Katskiļos agrāk 
nebija bijusi un priecājās par iespēju iepazīties ar 

austrumkrasta latviešiem 
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Apsveicam! 

Mikus Arnolds  beidza pamatskolas 5. klasi un 
saņēma uzslavas rakstu par labām sekmēm Daina Reimane ar izcilību absolvējusi Vašingtonas 

universitātes Žēlsirdīgo māsu skolu 

Izmantojot ģenealoģiskās izpētes kom-
panijas 23&me pakalpojumus, Lisa 
Edmonsona (pa kreisi) un Diana Citrona 
uzzinājušas, ka Jānis Legzdiņš ir viņu 
trešās pakāpes brālēns.  

Jāņu sarīkojumā latviešu namā 19. jū-
nijā viņi šo atklājumu nosvinējuši. 

Rakstniece Rita Liepa (1919-2004) 
vienmēr bija pārliecināta, ka visi latvieši 
ir radi!   
 

Varbūt vēl vairāki esam radinieki? 
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Amerikas baltiešu brīvības līga turpina darbu 

Amerikas baltiešu brīvības līgas (BAFL) gadskārtējā sapulce notika 2021. gada 26. jūnijā;  
priekšā no kr.: Valdis Pavlovskis, Konrads Mažeika, Danuta Mažeika, Vija Turjāne;  

aizmugurē: Aivars Jerumanis, Tonijs Mažeika, Andžela Nelsa, Latvijas goda konsuls Dienvidkalifornijā 
Juris Buņķis, Tālivaldis Paegle, Olafs Kinstlers, Ivars Mičulis, Dainis Kalniņš, Teodors Lilienšteins 

Sunday,  September 12th, 2 to 4 pm at Warwick's 
Bookstore in La Jolla (7812 Girard Avenue, La Jolla, 
CA 92037; Phone: 858-454-0347). 

 
A first-generation American, LILITA ZVEJNIEKS 

HARDES, felt compelled to tell her mother’s story.  
Born and raised in South Dakota, she graduated from 

Aberdenn Central High School, the University of South 
Dakota and obtained a Master's Degree in Social Work 
from Washington University in St. Louis. A Licensed 
Clinical Social Worker (LCSW) by profession, Lilita 
was a therapist in the Milwaukee area for 36 years.  

She and her husband rasised their  two children in Wisconsin. Recently the 
couple moved to San Diego to be near their two adult children and their families. 
Lilita's retirement made returning to the joys of the written word possible. 

Book signing event 
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Pabeigti  Latvijas 50 gadu okupā-
cijas mūzeja Strēlnieku laukumā 1 
atjaunošanas darbi pēc architekta 
Gunāra Birkerta ieceres – līdzšinējā  
tumšā ēka papildināta ar gaišu piebūvi  
– „Nākotnes namu”.  Vienotu ansam-
bli ar atjaunoto namu veido tam līdzās 
esošais vides objekts – memoriāls 
padomju okupācijas upuŗu piemiņai 
„Vēstures taktīla” 10 metru augstumā 
un 18 metru platumā, kas ir simbo-
lisks apliecinājums saiknei starp mūs-
dienam un traģisko notikumu Latvijas 
vēsturē, kad 1941. gadā padomju 
okupanti izsūtīja svešumā vairāk nekā 
15 000 Latvijas iedzīvotāju.  

Memoriāls aprīkots ar īpašām 
audiovizuālām iekārtām, kas veido 
skaņas, vibrācijas un gaismas efektus. Nama priekšpa-
galmā Daugavas pusē sastādītie bērzi atspoguļo ideju 
par bērzu birzi, kas raksturīga latviskai ainavu. 

Latvijas  50 gadu okupācijas mūzeja pārbūvē, 
Padomju okupācijas upuŗu piemiņas memoriāla kom-
pleksa izveidē un Strēlnieku laukuma sakārtošanā iegul-
dīs līdz 10 434 869 eiru: Kultūras ministrija piesaistījusi 
valsts budžeta 9 405 196 eiru financējumu, Latvijas 50 
gadu okupācijas mūzejs financējis 160 000 eiru, 

Atjaunots Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejs  

savukārt Eiropas Savienības fondu, valsts budžeta un 
Rīgas domes financējums ir 869 673 eiru. Būvdarbus 
veica SIA „Skonto būve” saskaņā ar architektu biroja 
SIA „5. iela” projektu. Memoriāla mākslinieciskās idejas 
autori ir Kristaps Ģelzis, Ilze Miķelsone un Voldemārs 
Johansons – SIA „Taktila”, kuŗu metu 2007. gadā par 
labāko atzina starptautiska žūrija. 

Šogad vēl turpināsies Strēlnieku laukuma atjaunoša-
nas darbi.  

Foto: Aija Zeltiņa-Kalniņa 
Latvijas ainava 
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XIV starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkursu 
atklāšanas koncerts notika 14. jūlijā plkst.7.00 tiešsaistē 
no Siguldas koncertzāles Baltais flīģelis: https://
www.facebook.com/Starptautiskiemeistarkursi  

Koncertā piedalījās: Ēriks Kiršfelds, Dita Krenberga, 
Elīna Gruzniņa un Ventis Zilberts. Programmā:  Pēteŗa 
Vaska un Imanta Zemzaŗa mūzika.  

https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/ un  
https://www.baltaisfligelis.lv/muzika/meistarkursi/ 
Meistarkursu noslēguma koncerts Romantiskās un 

laikmetīgās mūzikas interpretācija mūsdienās” notika 
21. jūlijā plkst. 7.00 tiešsaistē no Siguldas koncertzāles 
„Baltais flīģelis”: https://www.facebook.com/
Starptautiskiemeistarkursi 

XIV Starptautisko latviešu jauno mūziķu meistarkur-
su vadītāju un viesu tiešsaistes koncertu vadīja profesors 
Ventis Zilberts.  

Koncertā piedalījās 17 latviešu atskaņotājmākslinieki 
no piecām valstīm: Andra Dārziņa (Vācija), Pauls 
Berkolds (ASV), Gunārs Larsens (Šveice), Lauma 
Skride (Anglija), Kristīne Adamaite, Agnese Egliņa, 
Guntars Freibergs, Ēriks Kiršfelds, Guntis Kuzma, 
Andrejs Osokins, Ieva Saliete, Artis Sīmanis, Inga 
Šļubovska-Kancēviča, Paula Šūmane, Reinis Zariņš, 
Ventis Zilberts, Juris Žvikovs (Latvija). Programmā: 
Jāzepa Vītola, Jāņa Mediņa, Tālivaža Ķeniņa, Gundegas 
Šmites, Selgas Mences, Richarda Dubras, Imanta 
Zemzaŗa, Daces Aperānes, Uģa Prauliņa un citu 
komponistu romantiskā un laikmetīgā mūzika. 

XIV starptautiskie jauno mūziķu meistarkursi 

Annija Tetere piedalījās XIV starptautisko latviešu 
jauno mūziķu meistarkursos Latvijas Nacionālās 

operas sōlistes Ingas Šļubovskas-Kancēvičas vadībā; 
Annijai bija individuāla meistarklase, un viņa 

nodziedāja komponista Volfganga Mocarta operas 
Cosi Fan Tutte āriju Una Donna Quindici Anni   

Losandželosas latviešu skolas absolventei Elsai Brecko ir 17 gadu, 
rudenī viņa sāks mācīties vidusskolas 12. klasē. Viņa ir skolas 
vieglatlētikas vienības dalībniece un orķestrī spēlē vijoli.  

Elsa Brecko vairākkārt sarīkojumos latviešu namā iepriecinājusi 
apmeklētājus ar savu vijoļspēli. Pēc vidusskolas beigšanas viņa plāno 
studēt astrofiziku vai inženieŗzinātnes. 

Elsa Brecko pastāstīja: „Šovasar man bija iespēja piedalīties             
XIV starptautiskajos latviešu jauno mūziķu meistarkursos.  

Šajā programā piedalījās vairāki jaunieši, bet man Zoom bija viena 
individuāla meistarklases stunda ar vijoles skolotāju Paulu Šūmani.  

Es ieguvu jaunu perspektīvu par skaņdarbiem, kuŗus mācoties biju 
ieguldījusi daudz laika un darba, un iemācījos, kā spēlēt vijoli ar 
lielāku skaņas kontrastu. Priecājos par iespēja runāt latviski ar citiem 
mūziķiem, es iemācījos jaunus mūzikas terminus latviešu valodā.  

Esmu laimīga,  ka varēju pavadīt tik daudz laika latviešu 
nodarbībās un izbaudīt ļoti īpašu vasaru.” 
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Pianiste Dzintra Erlicha 
sōlokoncertā atskaņoja 

Lolitas Ritmanes skaņdarbus  
 Talantīgās panistes Dzintras Erlichas digitālo sōlo-

koncertu š. g. 12. jūnijā tiešraidē no Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas varēja skatīties un klausīties LNB vietnē 
tīmeklī, kā arī  Facebook un YouTube. Tas bija viens no 
trim pianistes jubilejai veltītiem sōlokoncertiem, kas 
iecerēti šajā gadā.  

Pirmais sōlokoncerts bija martā tiešraidē no Dubultu 
koncertzāles, trešais plānots 6. oktōbrī koncertzālē 
„Latvija” Ventspilī. Programmā – Lolitas Ritmanes 
skaņdarbi „Aiz loga” un Hope, Lūcijas Garūtas, Šaronas 
Farberas un Olivjē Mesiāna klavieŗdarbi. Pianistei veltīti 
divi pirmatskaņojumi: īslandiešu komponista Snorri 
Sigfus Birgisona skaņdarbs Jupiter Conjunct Saturn 
(2020/2021) un Mārītes Dombrovskas „Serena” (2019). 
Koncertu LNB papildināja komponistu vēstījums par 
saviem jaundarbiem.  

Koncertu atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un 
Latvijas vēstniecība Īslandē/Norvēģijā.  

Apsveicam! 

Raimonda Paula jubilejas 
koncerts 

Latvijas Nacionālā teātrī 23. un 24. jūlija vakarā 
Raimonda Paula 85 gadu jubilejas koncertā dziedāja 
sōliste Elīna Garanča. Koncerta otrai daļai viņa bija 
izvēlējusies Raimonda Paula dziesmas, ko kuplai 
mūziķu kopai aranžēja Lolita Ritmane, Jēkabs 
Janševskis, Richards Dubra un Raimonds Mackats. 
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Rīgas pilī 12. augustā notika Latvijas valsts otrajam 
prezidentam Gustavam Zemgalam veltīta konference.  
Latvijas Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra, ka 
Gustavam Zemgalam ir ļoti liela nozīme demokratiskas 
Latvijas veidošanā, viņš turpināja pirmā Latvijas Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes ieviestās demokratijas tradicijas. 
Egils Levits atgādināja, ka 1918. gada 18. novembrī 
Gustavs Zemgals vadīja Latvijas Tautas padomes pirmo 
sēdi, kuŗā tika proklamēta Latvijas valsts. Gustavs 
Zemgals bija pirmais latvietis – Rīgas pilsētas galva, un 
astoņus gadus viņa vadībā veidojās Rīgas pilsēta.  

Konferencē uzrunu teica PBLA vicepriekšsēdis, 
Gustava Zemgala mazmazdēls Mārtiņš Andersons.  

„Augsti godājamais Valsts prezidenta kungs! Dāmas 
un kungi! 

Gustava Zemgala pēcteču vārdā es izsaku sirsnīgu 
paldies par izrādīto godu manam vecvectēvam viņa 150 
gadu jubilejā. Ar šīm uzrunām mēs labāk iepazināmies 
ar Gustava Zemgala panākumiem bagāto dzīvi un viņa 
varbūt jums mazāk pazīstamajiem, darbiem, amatiem un 
lomām mūsu valsts vēsturē. Es vēlos mazliet uzsvērt 
viņa raksturu un īpašības. Mūsu ģimenē Gustavs 
Zemgals nebija ne Valsts prezidents, ne Latvijas neatka-
rības pasludinātājs, ne ministrs. Mūsu ģimenē viņš bija 
vectēvs, vienmēr saukts par Dadiņu. Īsts ģimenes cilvēks 
ar labu humora izjūtu, kas piekopa vienkāršu dzīves sti-
lu, neatzina ārišķības un izvairījās no asumiem. Cilvēks, 
kas mīlēja dzeju, teātri un, lai arī viņš bija pazīstams 
polītiķis, lepni pats tirgoja savus dārzā izaudzētos ābolus 
Rīgas Centrāltirgū. Mana vecmāmiņa, viņa meita Anna, 
man bieži atgādināja, ka Gustavs bija cilvēks, kuŗš ar 
savu tiešo un atklāto pieeju cilvēku attiecībās spēja sazi-
nāties ar visiem sabiedrības slāņiem – gan ar karaļiem, 
gan ar amatniekiem, gan arī kaŗavīriem. 

Cilvēks, kas rūpējās par citiem un kas ar savu degsmi 
spēja panākt rezultātu, arī tad, kad cerības bija pavisam 
mazas. Šī spēja nodibināt patiesu kontaktu ar citiem iz-
glāba viņa dzīvību. Pirmā pasaules kaŗa laikā, pildot 
virsnieka pienākumus Krievijas armijā, viņš ar ģimeni 
nonāca Kronštatē, kur, kā mana vecmāmiņa man reiz 
stāstīja, vienā tumšā naktī īsi pirms boļševiku apvērsuma 
Krievijā ģimenes dzīvoklī ieradās bars bruņotu kaŗavīru, 
ziņoja par pilsētā notikušajiem briesmu darbiem un aici-
nāja Gustavu Zemgalu drošībā rotā, teikdami: „Tu esi 
mūsu tēvs, un mēs tevi sargāsim.” 

Šīs spējas sazināties ar cilvēkiem viņam noderēja arī 
agrāk 1908. gadā, kad  studentu biedrības ballē viņš no 
pirmā acu skatiena iemīlējās sievietē, kas bija jau sa-
derināta. Drosmīgi viņš paziņoja šīs sievietes iecerē-

tajam līgavainim par savām cerībām un ar laiku pārlie-
cināja šo jaunkundzi saderināšanos atsaukt. Šī sieviete 
Emilija tajā pašā gadā kļuva par manu vecvecmāmiņu. 

Lai gan mūs šķiŗ paaudzes un gadu desmiti, mans 
vecvectēvs spēj sarunāties arī ar mani. Staigājot pa Rīgu, 
es vienmēr piedomāju par viņu, vai tas būtu, ejot pa 
Lāčplēša ielu, vai pastaigājoties pa Brīvības bulvāri, vai 
te Vecrīgā pa Vaļņu ielu, vai citur. Vaļņu ielā ēkā, kur 
tagad ir Izglītības un zinātnes ministrija, Gustavam bija 
savs notāra birojs. Dienā, kad viņu ievēlēja par Valsts 
prezidentu, vairākām viņa darbiniecēm acīs mirdzēja 
asaras – tik žēl bija šķirties no iemīļotā vadītāja. Viņas 
teikušas: „Labāku priekšnieku mēs nevaram iedomā-
ties.” Nezinu, par cik daudziem vadītājiem mūsdienās 
tiek izlietas mīļas asaras. 

Lāčplēša ielā tika celts Rīgas Jaunais teātris un vēlāk 
pirmo reizi iestudēta viņa drauga Raiņa luga „Uguns un 
nakts” un Aspazijas „Sidraba šķidrauts”. Šis latviešu 
mākslas templis un kultūras kanoni tapa, pateicoties 
Gustavam Zemgalam, viņš neatlaidīgi gādāja nepiecieša-
mos prāvos līdzekļus, kad citi jau bija padevušies. 

Brīvības bulvārī slejas mūsu valsts cēlais piemineklis. 
Gustavs Zemgals panāca, lai tiktu grozīta Rīgas pašval-
dības iecere pieminekli celt Daugavmalā, Ķīpsalā vai 
Klīversalā, un viņš mudināja to celt par tautas saziedota-
jiem līdzekļiem laikā, kad sabiedrībā valdīja liela 
taupība. 

1928. gada 18. novembrī, atceroties Latvijas valsts 
dibināšanas dienu, Gustavs Zemgals kādā svinīgā uzrunā 
komentēja: „Bez gadsimteņiem nu radās apstākļi, kad 
varējām atgūt savu senču darbā un ziņās uzkrāto manto-

Godina Latvijas Valsts otro prezidentu Gustavu Zemgalu 

Latvijas valsts prezidents Egils Levits un  
Mārtiņš Andersons Rīgas Meža kapos  
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Ikviens Dienvidkalifornijas  
latvietis aicināts kļūt par 

Amerikas latviešu apvienības 
biedru! 

ASV ir apmēram 90 000 latviešu izcelsmes 
iedzīvotāju, bet ALA ir apzinājusi tikai nelielu daļu 
no viņiem. Diemžēl arī daudzi Dienvidkalifornijas 
latvieši nav ALAs biedri. Biedrība varētu uz ALAs 
kongresiem sūtīt vairāk delegātu, ja Amerikas lat-
viešu 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!   

jumu. Tad visi, kas saprata laikmeta svaru un nozīmi, 
sadevās rokās, ...uzņēmās laikmeta pienākumus, 
un ...pasludināja Latviju par brīvu un neatkarīgu valsti.” 

Manuprāt, mana senča dedzīgums un centieni veidot 
Latviju kā demokratisku, veiksmīgu un lepnu valsti, par 
ko esam šodien dzirdējuši, ir viņa mantojums, kas ir 
nonācis mūsu rokās. 

Viņa pieminētos laikmeta pienākumus uzņemties jūtu 
arī es un, es ceru, arī jūs. Beigšu ar pēdējiem vārdiem, 
ko mans vecvectēvs izteica saviem bērniem īsi pirms 
devās aizsaulē: „Es dzīvošu tik ilgi, kamēr mani kāds vēl 
pieminēs.”  

Lai tas īstenojās un lai viņa dzīve un darbi iedvesmo 
un kalpo mums kā labs piemērs!”  

Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja un  
Latvijas Nacionālais vēstures mūzejs 

Gustava Zemgala profesionālā un sabiedriskā 
darbība bija ļoti daudzpusīga;  Rīgas centrā 
Esplanādē apskatāma viņam veltīta Latvijas 

Nacionālā vēstures mūzeja izstāde 

Latvijas Valsts otrais prezidents Gustavs Zemgals  
Mežaparka vasarnīcas dārzā 1930. gadā  
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Sandiego latviešu skolas audzēkņi un draugi no Losandželosas latviešu skolas mācību gada nobeiguma 
Līgo sarīkojumā 16. jūnijā 

Elsa Brecko (stāv aizmuguŗē otrā no kreisās), Liāna Berkolda (trešā no labās), Aija Kīna (pirmā no labās) – 
Gaŗezera bērnu nometnes audzinātājas    

Elsa Brecko vasarā četras nedēļas 
strādāja Gaŗezerā par bērnu nometnes 
audzinātāju. Viņa atzina, ka pieskatīt 
mazos bērnus Gaŗezerā nav bijis 
viegls uzdevums, bet viņa priecājās 
būt audzinātāja nometnē, kur pati 
bērnībā vairākus gadus pavadīja 
vasaru: „Esmu laimīga, ka man bija 
iespēja ar citiem latviešu jauniešiem 
būt kopā tik brīnišķīgā vietā. Man ir 
labas atmiņas par nodarbībām, kuŗās 
bērni piedalījas. Atceros Gaŗezera 
sporta spēles, kuŗas man šogad bija 
izdevība rīkot un vadīt. Un man patika 
praktizēties runāt latviski, jo ir jau 
pagājuši vismaz trīs gadi, kopš beidzu 
Losandželosas latviešu skolu.”  

Neaizmirstams mēnesis vasarā latviešu centrā Gaŗezers 

Sandiego latviešu skolas audzēkņi   
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Māksliniece Astrīda Prestona (pa kreisi) ar māsu Rūtu Deksteri izstādē Craig Krull Gallery 
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Līgošana pašu mājās – Losandželosas latviešu namā 
Kad skaistā maija beigu sestdienā  man piezvanīja 

Ivars Mičulis un, kā vienmēr būdams možs un iedves-
mīgs, aicināja mani pievienoties Jāņi-2021 svētku rīko-
tājiem, un es, daudz nedomājot teicu JĀ! Kāpēc? Jo mēs 
visi tik ļoti esam noilgojušies pēc atkalredzēšanās apskā-
viena, rokasspiediena un bučas uz vaiga, pēc kopīgas 
klātienē dziedātas dziesmas, pēc sadošanās rokās un 
ļaušanās rotaļai vai dejai, pēc kopīgām Jāņu vakariņām 
ar kāpostiem un desiņām. Es teicu JĀ, jo tūlīt sajutu, ka 
šogad pilnai laimei Jāņos katram no mums vajadzēs 
pavisam nedaudz – kaut tikai varētu pulcēties, parunāties 
un padziedāt dzimtajā valodā. Nu jau par tradiciju kļuvis 
Jāņus reizēm svinēt namā, un man tas tīri labi patīk. 
Šoreiz bija viegli teikt jā, jo pieredze svētku rīkošanā 
namā man ir jau no 2016. gada.  

Mīļie draugi, mēs daudzi sapņojam, ka kādu gadu at-
kal piedzīvosim īstus latviskus Jāņus Dienvidkalifornijas 
dabā, vai ne? Ōkeana krastā, kalna galā vai pļavā pie 
kalnu upes vai ezera. Kad visi ieradīsimies tautastērpos, 
pastalās, ar siera rituli, speķa pīrādziņiem un mazsālī-
tiem gurķīšiem aukstumkastē. Kad izbaudīsim latviskās 
tradicijas visa vakara gaŗumā, lēkšanu pāri ugunskuram 
pusnaktī un papardes zieda meklēšanu līdz rītausmai. Es 
ticu, ka kādu gadu tādi Jāņi mums atkal būs. 

Bet šogad mums ar Ivaru Mičuli, Ingunu Galviņu, 
Dāvi Reinu, Jāni Taubi bija jādomā, kā vislabāk izman-
tot iespējas namā – plašo auto novietošanas laukumu, 
iekštelpas, virtuvi un arī alus mucas aizstājēju – bāru. 

Esmu ļoti pateicīga Dāvim Reinam, jo viņš gādāja, lai 
uz trim ekrāniem – vienu pie bāra un diviem āra teltīs 
visu vakaru būtu baudāma manis sagatavoto Youtube 
ierakstu izlase ar, manuprāt, visskaistākajām latviešu 
dziesmām no vairākiem Dziesmu svētkiem un deju kopu 
koncertiem. Gatavojot šo izlasi, es pāris vakarus un 
naktis biju gauži noraudājusies, jo emōcionālais lādiņš 
mūsu tautas daiļradē un cilvēkos ir tik jaudīgs, ka asaras 

plūda no pašiem dvēseles dziļumiem. Dāvis manu izlasi 
skaisti salika kopā. 

Nolēmām iegādāties svētkiem baltas teltis, lai pagal-
mā nav jāsēž tiešos saules staros. Vējš todien, 19. jūni-
jā, bija spēcīgs, tas neskaitāmas reizes centās mūsu teltis 
pacelt gaisā un pūst uz lielceļa pusi  – „Pūt vējiņi, dzen 
laiviņu, aizdzen mani Kurzemē...”. Teltis stiprinājām ar 
akmeņiem un betona puķupodiem, rotājām ar Jāņu 
ziediem. 

Par Jāņu ziediem maza atkāpe. Iepriekšējā vakarā de-
vos uz Trader Joes pēc zaļumiem un puķēm, kuŗas jāņa-
bērni varētu iepīt savos vainagos un vainadziņos. Pa ce-
ļam pamanīju, ka Kenneth Hahn parku no visām pusēm 
apjož gan ziedoši krūmi un pļavas puķes, gan skaistas 
smilgas, gan citi zaļumi. Laikam  gan  nekad agrāk nebi-
ju ar tādu baudu plūkusi ziedus un pinusi savu vainagu. 
Man radās sajūta, ka Meža māte burtiski sauc un rāda, 
ko vēl es varētu salasīt vešanai uz šīgada Jāņu mājām. 
Tā bija liela svētības sajūta mums visiem. 

Iepriekšējā dienā kopā ar dēlu Matīsu un Ingunu 
Galviņu iekārtojām Jāņu stūri namā, aiz bāra. Droši vien 
Facebook redzēti jāņabērnu ievietotie attēli, jo tur nemi-
tīgi notika fotografēšanās. Sagādājām vairākus meitu 
tautiskos brunčus (īpašs paldies Viktorijai Hillai par 
skaisto Nīcas tērpu un zīļu vainagu) un puiša tērpu, jo 
gribējās šiem Jāņiem piešķirt arī tādu kā nerātnības gai-
sotni – kāds pārītis atstājis drēbes un devis pēc papardes 
zieda. Inguna no saviem apcirkņiem vilka ārā citu par 
citu interesantākus priekšmetus – koka pulksteni, simt-
gadīgas dzirnaviņas malšanai, grozus, prievīšu stelles un 
adītas zeķes... visu nemaz nevaru nosaukt! Sabraukušie 
jāņabērni  teica – Jāņu stūris šogad atgādināja Etnogra-
fiskā brīvdabas mūzeja izstādi! 

Plataču ģimene Jāņos; no kr.: Viljams, Signe, Matīss, 
Leons, Rūdolfs, Leonards 
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Svētki sākās ar  Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
atjaunotās un izremontētās telpas atklāšanu. No sirds pa-
teicamies Benitai Trapsei un Dāvim Reinam par pūlēm 
un ieguldīto darbu.   

Visi varēja baudīt uzkodas  – Dzidras Freimanes sieto 
jāņusieru, gardo Pegijas Taubes maizi un pīrādziņus, kā 
arī dzērienu kausus bārā. 

Ozolzari, kuŗus allaž sagādā Inguna Galviņa no Kārļa 
Kalēja sētas, radīja mīļu un īpašu sajūtu. Nora Mičule no 
sava dārza atveda lielu spaini paparžu! Visa vakara 
gaŗumā puiši un meitas pa zariņam vien aizņēmās no 
lielajām meijām saviem vainagiem, pina tajos lielas um 
mazas papardes, mārtiņrozes, pļavas augus un smilgas. 
Dažas meitas uz svinībām ieradās ar saviem svaigu 

rozīšu vainagiem. Tik skaisti bija redzēt daudzas meitas 
un puišus, rotājušos Jāņu vainagiem.  

     Mēs ar Ivaru laukumā 
aicinājām uz svinību at-
klāšanu. Jūnija beigās 
DK LB ilggadējā aktīvis-
te – mūsu mīļā Dziesma 
Tetere ar ģimeni pārcēlās 
uz dzīvi austrumkrastā. 
Viņa teica, ka puse viņas 
mūža pagājusi Latvijā, 
otra puse – Losandželo-
sā, pienācis laiks jaunai 
lappusei. Līga Sviksa 
bija sagatavojusi atmiņu 
albumu, kam attēlu iesū-
tīja daudzi jo daudzi 
Dziesmas Teteres draugi. 
Diāna Zaķe pateicās par 
viņas ieguldījumu  un 

veltīto laiku tautasdeju  kopai „Pērkonītis”. 
Lolita Ritmane vadīja 

dziesmu „Margrietiņas zie-
dēt sāks” ar Andŗa Ritmaņa 
vārdiem no Brigitas 
Džeimsones un Lolitas 
Ritmanes komponētās 
dziesmuspēles „Vēstules no 
Losas”.  

Lija aizkustinājuma asa-
ras, un ikviens jutās patei-
cīgs par kopā pavadītajiem 
gadiem. Visi vēlējām Teteru 
ģimenei lielisku dzīvi jauna-
jās mājās. 

Dziesma Tetere kopā ar deju kopu vadīja iepazīšanās 
rotaļas. Bija diezgan karsta pievakare, svīdām, tomēr 
visi dejojām kā apsēsti! 
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Leonards Platacis uzvarēja zābaka mešanā, balvā 
dalījās ar cīņubiedriem 

Nora Mičule uzvarēja vainadziņa mešanā un saņēma 
zemeņu kokteiļus; viņu apskāva Dziesma Tetere  

Smukie jāņabērni 

Skan līgodziesmas! 
Viljams Platacis hanteles celšanas sacensībās 

Uzvarētāji smagumu celšanā saņēma balvas;  
1. vietā Matīss Platacis, 2. vietā Leonards Platacis,  

3. vietā  Helmuts Svikss 
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Žurnāla „IR” š. g.  21. izdevumā (27. V. – 2. VI) ir 
Paula Raudsepa raksts „Latvijas vienradzis”  – intervija 
ar jaunuzņēmuma Printful vadītāju Dāvi Siksnānu un 
amerikāņu investoru Ādamu Fulleru.  

 Latvijā 2013. gadā dibinātajam Draugiem Group 
uzņēmumam Printful ir vairākas augstas kvalitātes ražot-
nes ārzemēs – Spānijā, Kanadā, Meksikā, trīs ASV, no 
tām viena Losandželosā. ASV Investīciju fonds Bregal 
Sagemount ieguldīs ASV reģistrētajā  Printful Inc.     
130 miljonu dolaru (820 miljonu eiru). Printful ražo di-
gitāli apdrukātu apģērbu privātpersonām un uzņēmu-
miem. Pēdējo gadu laikā uzņēmuma izaugsme bijusi tik 
strauja, ka visus pieprasījumus nevarēja apmierināt. 
Tāpēc mērķis ir  izveidot vairāk ražotņu un pieņemt 
vairāk darbinieku. Printful ir atzīts par vienu no darbi-
niekiem vislabākajiem uzņēmumiem. Printful nemitīgi 
piedāvā jaunus produktus. Ar Printful sadarbojas tādi 
ievērojami uzņēmumi kā Coca-Cola un South Park no 
Comedy Central. Intervijā Dāvis Siksnāns stāsta, ka 
pasaulē ik gadu pārdod apdrukātus apģērbus 200 miljo-
nu dolaru vērtībā, bet mazāk nekā 5% digitāli, un pāreja 
no analogas uz digitālu technoloģija vienmēr ir veiksmī-
ga. 

Pirms dažiem gadiem grupiņa latviešu bija ekskursijā 
uz Printful ražotni Losandželosā (19749 Dearborn 
Street, Northrige, CA 91311), tikās ar Dāvi Siksnānu un 
citiem darbiniekiem, apskatīja, kā notiek apģērbu 
apdrukāšana. Kopš tā laika daudz kas ir mainījies, tāpēc 
derētu rīkot ekskursiju atkal.  

Miljarda vērtais jaunzņēmums Printful 

Printful vadītājs Dāvis Siksnāns 

Printful biroja telpas Rīgā  

Puiši un meitas sadalījās pa grupām, un sākām jestru 
nerātno apdziedāšanos. Puišiem laikam  mūsu izvēlētais 
meldiņš  nebija pa prātam,  viņi centās vilkt savus pantus 
citās notīs, bet viss beidzās labi un draudzīgi! 

Beidzot bija pienācis laiks tālus ceļus mērojušos, 
nodancinātos un izsalkušos jāņubērnus pabarot. Kopā ar 
Līgu Sviksu un Egiju Zviedri ķērāmies pie vakariņu 
izdalīšanas. Pegija Taube  bija sagatavojusi sēņu mērci, 
Liene Linde – sautētu kāpostu katlu un sagādājusi  
desiņas. Protams, bija arī krāsnī cepti mazie kartupelīši 
un salāti. Nora Mičule uzņēmās plūsmas regulētājas 
darbu, uzsaucot dažādas jautras komandas izsalkušajiem 
jāņabērniem.  Pēc brīža varēja iedzert kafiju un nogaršot 
Pegijas Taubes kēksus. 

Kad visi bij ieturējušies, sākām rotaļas. Meitām bija 
jātrāpa ziedu vainadziņš apaļā traukā. Puišiem – jāmet 
zābaks. Dziesma negaidīti skaļi iekliedzās: „Tas  nav 
godīgi – vainadziņš viegls, meitas nevar tik tālu aiz-

mest!” Un ar vienu strauju kustību meitu trauks tika 
pārbīdīts kādu metru tuvāk. Puišiem gāja sīvi! Mešana 
notika trīs kārtās,  uzvarēja mans dēls Leonards. Tā kā 
balva bija  alus, viņš  visas sešas skārdenes  laipni 
izdalīja saviem zābaka mešanas cīņubiedriem. Meitu 
vienībā uzvarēja Nora un saņēma kastīti ar reibinošiem 
zemeņu kokteiļiem –  jaukās Jāņunakts noskaņās. 

Paldies visiem aptuveni 70 jāņabērniem, kuŗi šogad 
ieradās svētkos!  Paldies visiem, kuŗi bija īpaši atsaucīgi 
un palīdzēja: Pēteris Brecko izgatavoja skaistus 
plakātus, Nora atveda savus pītos grozus, Jānis Taube un 
Niks Bārs gādāja, lai jāņabērni nav izslāpuši. Paldies 
Pēterim Lindem, Audrai Bārai, Ilzei Matsonei, Kristīnei 
Naumovai-Urenai, Jānim Daugavietim – visiem, kas no 
sirds darīja visu, lai šīgada Jāņi mums paliku atmiņā kā 
jauka latviska atkalredzēšanās. 

Uz tikšanos Jāņos nākamgad! 
Signe Platace 
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Baltic Stories – ceļvedis pa 
Baltijas valstu kultūrvietām 

Grāmatā Baltic 
Stories apkopoti 
stāsti angļu valodā 
par 30 kultūrvietām 
un notikumiem 
Igaunijā, Latvijā un 
Lietuvā. Stāstus 
papildina Baltijas 
valstu fotografu 
oriģināldarbi. 
Grāmatas autores –
pētnieces Anete Ušča 
un Liāna Ivete Beņķe. Izdevēji – biedrības Urban 
Institute un Culture Crab. 

Vairāk informācijas par grāmatas iegādi un 
tirdzniecības vietu saraksts atrodams vietnē:  
www.balticstories.lv  

Latviešu valodas gramatika 
angliski – Latvian Grammar 

Latvijas Universitātes (LU) 
Akadēmiskajā apgādā izdota 
latviešu valodas gramatika angļu 
valodā – Latvian Grammar. 
Monografijas autores –  
valodnieces Andra Kalnača un 
Ilze Lokmane.  

Abām autorēm talkā nākuši 
kollēgas no Latvijas Universi-
tātes Humānitāro zinātņu fakul-
tātes Anglistikas nodaļas. Palī-
dzējis tulkotājs Dens Dimiņš un 
valodnieks Uldis Balodis. 
Monografijai ir trīs daļas – morfonoloģija (aprakstītas 
skaņu mijas), morfoloģija (aprakstītas vārdšķiras un 
līdzekļi, ar kādiem veido gramatiskās formas), sintakse 
(par vienkāršu, saliktu teikumu un tekstu). Ievaddaļā ir 
informācija par latviešu valodas vēsturi, mūsdienu 
dialektiem. Pievienota arī dialektu karte.  

 Grāmata Latvian Grammar ir papīra formātā un 
tīmeklī: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/
brivpieejas-izdevumi/latvian-grammar 

Pirmais Baltijas literārais 
žurnāls No More Amber 

Izdots pirmais Baltijas li-
terārais žurnāls No More 
Amber. Žurnālam No More 
Amber ir pa vienam redakto-
ram no katras Baltijas 
valsts,  visi ir dzejnieki – Berita Kašana (Igaunija), 
Marius Burokas (Lietuva), Toms Treibergs  (Latvija). 
Žurnāla nosaukumu  redaktori izraudzījuši no 11 varian-
tiem. Lūgta komentēt pieaicināto autoru izvēli, Igaunijas 
redaktore  Berita Kašana  skaidroja, ka bijuši literāti, par 
kuŗiem vienojušies nekavējoties, bet viņai pašai bija 
svarīgi izvēlēties arī tādus rakstniekus, dzejniekus, kuŗu 
teksti pēc iespējas vieglāk padotos tulkojumam. Lietuvas 
redaktors Marius Burokas uzsvēra, ka bija jāizvēlas 
autori, kuŗi ir ne tikai labi rakstītāji, bet arī ir labi sava 
sarakstītā nolasītāji publikai.  

Žurnālā lasāmi latviešu rakstnieku Veltas Sniķeres, 
Baibas Bičoles, Linarda Tauna, Gunara Saliņa, Daiņa 
Sirmā, Kirila Ēča, Daces Rukšānes un Svena Kuzmina 
darbi.  Ziņas par Baltijas literāro žurnālu No More 
Amber atrodamas tā vietnē Facebook.  

„Latvijas diplomātijas 
gadsimts” latviešu un angļu 

valodā 
Eseju krājums „Latvijas 

diplomātijas gadsimts” lat-
viešu valodā izdots     
2020. gadā. Grāmatas 
autori vērtē un analizē 
Latvijas diplomātu darbu 
pēc valsts dibināšanas, 
Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas gaitā, 
Latvijas diplomātu un trimdas organizāciju lomu starp-
kaŗu periodā, Latvijas diplomātiskā un konsulārā dienes-
ta darbu, sadarbību ar ārzemju latviešiem. Grāmatā ir 
raksti par Latvijas divpusējām un daudzpusējām attiecī-
bām, Eiropas integrāciju, drošības un aizsardzības polī-
tiku, ārējām ekonomiskajām attiecībām,  Latvijas ārlietu 
dienesta personībām. Autori: Latvijas ārlietu dienesta 
diplomāti un darbinieki Sandra Kalniete, Mārtiņš Virsis, 
Alberts Sarkanis, Normans Penke, Gints Jegermanis u. c. 
Grāmatas idejas autors un sastādītājs Mārtiņš Drēģeris. 

Šogad jūlijā nāca klajā grāmatas „Latvijas 
diplomātijas gadsimts: Latvijas diplomātijas un ārlietu 
dienesta pirmais gadsimts (1919–2019) diplomātu 
esejās” izdevums angļu valodā. Tulkojusi Ieva Upmace-
Grīviņa, izdots apgādā „Zvaigzne ABC”. 
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Iepazīsim latviešu rakstniekus 
Memoriālo mūzeju apvienība izveidojusi „Personību 

stāstu” vietni tīmekļvietnē memorialiemuzeji.lv 
„Personības stāstu” vietne ir digitālā vide, kur var 

iepazīt Raini, Aspaziju, Jani Rozentālu, Rūdolfu 
Blaumani, Jāni Akurateru, Ojāru Vācieti, Andreju Upīti, 
Krišjāni Baronu.  

Eduards Reimanis  atstājis Dienvidkaliforniju un 
pārcēlies uz Arizonu,  pilsētiņu Overgaard, kas ir tik 
maza, ka pastu mājās nepievedot. Visiem iedzīvotājiem 
esot pastkastītes pastā.  

Viņš domā audzēt alpakas un nodarboties ar celtnie-
cību.  

Eduards Reimanis agrāk dejoja tautasdejas, vienmēr 
nāca uz sarīkojumiem latviešu namā, dziedāja vīru korī 
„Uzdziedāsim brāļi!”, Jāņos palīdzēja cept cepeti, 
piedalījas volejbola turnīros „Kostīmu kauss”, spēlēja 
novusu, rīkoja Ziemsvētku eglīšu dedzināšanu, palīdzēja 
Pegijai Taubei viesību rīkošanā, brauca uz Latviju.  

Dienvidkalifornijā visiem latviešiem viņa pietrūks, un 
arī Eduardam Reimanim noteikti pietrūks latviešu nama, 
bāriņa,  sarunas pie tā, vīru koŗa, Kalifornijas plūdmales, 
draugu. Viņš aicina ciemos jebkuŗā laikā. Kas zina, 
varbūt tiksimies Dziesmu svētkos vai kādā basketbola 
spēlē.  

Lai  Arizonā labi veicas un viss iecerētais izdodas! 

Uz drīzu redzēšanos! 

Nacionālā ierakstu kompānija 
„SKANI” laidusi klajā jaunu 
latviešu kamermūzikas albumu 
„Ēnu spēles upē”/ Shadow 
Games in the River, ko ieskaņojis 
Trio Ambre: flautiste Ilona Meija, 
čellists Ivars Bezprozvanovs un 
pianiste Dzintra Erlicha.  

Klausītāji ar jauno albumu 
iepazinās koncertos Ogrē 6. au-
gustā, Rīgā 7. augustā, Līgatnes 
luterāņu baznīcā 21. augustā. 
Koncertu Rīgā 7. augustā varēja 
noklausīties tiešraidē no Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas kores.   

Koncerta ieraksts ir LNB vietnē Facebook un 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?
v=c6pzIVf2CL8  

Koncertu vadīja mūzikologs, Radio „Klasika” 
žurnālists Dāvis Eņģelis.  

Tvarts izdots ar Latvijas Nacionālās ierakstu kompa-
nijas „SKANI”, PBLA Kultūras fonda, ALAS Kultūras 
fonda un Kanadas vēstniecības Latvijā atbalstu. Koncer-
tus atbalstīja Latvijas Valsts Kultūrkapitāla fonds.  

     Albumā „Ēnu spēles upē” ieskaņoti 
latviešu skaņražu – Pēteŗa Vaska, 
Imanta Zemzaŗa, Jāņa Lūsēna, Talivalža 
Ķeniņa (Kanada),  Daces Aperānes 
(ASV), Lolitas Ritmanes (ASV) 
kamermūzika. Vairāki albumā iekļautie 
darbi ir pirmatskaņojumi un veltīti tieši 
mūziķiem: Daces Aperānes skaņdarbu 
cikls Trio Ambre 2020. gadā „Sapņu 
ainavas”, Jāņa Lūsēna skaņdarbi 
Tranquil un Astoria no cikla „Mūzika 
nebijušām kinofilmām”,  Lolitas 
Ritmanes 2020. gadā pianistei Dzintrai 
Erlichai veltītais skaņdarbs klavierēm 
„Aiz loga”.  

Trio kopā mūzicē vairāk nekā desmit gadu.  

Jauns latviešu kamermūzikas albums 
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PBLA birojā Rīgā 28. jūlijā viesojās XV Vispārējo 
latviešu dziesmu un deju svētku ASV rīcības komitejas 
priekšsēdis Ansis Vīksniņš un pastāstīja par 2020. gada 
XV Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem 
ASV no 29. jūnija līdz 4. jūlijam Sentpolā (St. Paul)  
Minesotā. 

Svētku ieskaņas koncertā Sentpolas katedrālē mūzi-
cēs komponists  Ēriks Ešenvalds. Īsi pirms svētkiem 
Minesotā notiks  pasaules latviešu jauniešu 2x2 nometne 
un Latvian American Chamber of Commerce sanāksme. 

Dziesmu svētkos ASV piedalīsies divi kori no 
Latvijas – Babītes novada jauktais koris „Maska” un 
Saulkrastu jauktais koris „Anima”. Minesotā kopā atkal 
sanāks un mūzicēs aizritējušā gadsimta   
80. gados populārā trimdas latviešu rokgru-
pa „Akacis”, viņiem piebiedrosies popgru-
pa „Astro'n'out” no Latvijas. Svētkos  izrā-
dīs Raimonda Staprāna lugu „Anšlavs un 
Veronika”, Anšlava Eglīša lomā iejutīsies 
Rīgas Jaunā teātŗa aktieris Kaspars Znotiņš. 

Dziesmu svētkos būs  izstāde „Latviešu 
Dziesmu svētki laiku lokos” no Latvijas 
Akadēmiskās bibliotēkas krājumiem. Izstā-
des desmit stendos būs iespēja apskatīt 
augstvērtīgas kōpijas no oriģināliem, kuŗi 
glabājas Misiņa bibliotēkā, sākot no pirma-
jiem vispārīgajiem latviešu dziedāšanas 
svētkiem 1873. gadā līdz mūsdienām – 

svētku plakātus, afišas, Dziesmu svētku vadoņus, 
albumus, fotografijas, nozīmītes, piemiņas medaļas. 

Galvenā  XV Dziesmu un Deju svētku viesnīca būs 
Intercontinental  St. Paul Riverfront (11 Kellogg 
Boulevard East, St. Paul, MN 55101). Tajā notiks vairā-
ki svētku sarīkojumi: kopkoŗa mēģinājums, atklāšanas 
akts, mākslas izstāde, tirdziņš, jauniešu balle un svētku 
vakariņas ar  balli.  Apmešanās  viesnīcā $135 par nakti, 
plūss nodoklis  (vienā  istabā var būt 1-4 iemītnieki, 
rezervējot istabu, jāsamaksā par vienu nakti, iemaksa 
nebūs atgūstama, izņemot gadījumu, ja svētki tiks atcelti 
vai atlikti neparedzētu iemeslu dēļ). Istabas par  svētku 
cenu var rezervēt, zvanot: 651-292-1900  un  minot 

Latvian Song and  Dance Festival special 
rate.     
     Dziesmu un deju svētku atlaides būs 
arī viesnīcās Sentpolas centrā  netālu no 
Intercontinental viesnīcas.   
     Istabas var rezervēt arī tīmeklī.  
     Hyatt Place St. Paul Downtown  (651-
647-5000), astoņu minūšu gājiena attā-
lumā no Intercontinental  viesnīcas. Tajā 
ir peldbaseins, brokastis ieskaitītas istabas  
cenā.  
     The St. Paul Hotel (651-292-9292), 
sešu minūšu gājiena attālumā  no 
Intercontinental – vēsturiska, eleganta 
viesnīca, ar skatu uz Ordway koncertzāli 

XV vispārējie  latviešu Dziesmu un Deju svētki ASV 
Sentpolā, Minesotā 2022. gadā no 29. jūnija līdz 4. jūlijam  
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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 

www.enciklopedija.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 

 

Rīgas latviešu biedrības  
Valodas attīstības kopas vietne tīmeklī: 

 http://LVAK.wordpress.com/ 

 
 
 
 

www.latviesiamerika.com 

(norises vieta koŗu un orķestŗa koncertiem), kā arī ar  
skatu uz Rice Park un Landmark centru.   

Doubletreeby Hilton St. Paul Downtown  (651-291-
8800) – tajā ir plašs  viesmīlības pakalpojumu klāsts, 
peldbaseins, iekštelpas ejas savienojums ar viesnīcu 
Intercontinental. 

HolidayInn St. Paul downtown (651-225-1515), trīs-
padsmit minūšu gājiena attālumā no Intercontinental 
viesnīcas, pretī Xcel Energy Center (norises vieta  
Tautasdeju lieluzvedumam). Viesnīcā ir īru krodziņš. 

Spēkratus varēs novietot viesnīcas autostāvietās. 
Minesotas vēsturiskā  galvaspilsēta Sentpola  Misisipi 

upes krastmalā ir liela pilsēta, septiņas jūdzes (12 km)  
austrumos  no Mineapoles.  Pilsētā ir daudz ko apskatīt:  
Science Museum, Fort Snelling, atjaunotais Kapitols, 
Minnesota History Center, Summit Avenue, F. Scott 
Fitzgerald House, Childrens Museum, Railroad 
Museum. 

 Informācija: www.latviansongfest2022.org 
e-pasta adrese: latviansongfest2022@gmail.com  

Tiksimies Dziesmu svētkos! 

XV latviešu Dziesmu svētkos Toronto, Kanadā,   
2019. gadā kopkoŗa koncerta sākumā nodzisa 

gaisma, bet koristi par tumsu nebēdāja un turpināja 
dziedāt; gaisma atkal iedegās tikai koncerta beigās 
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Lūgums Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedriem samaksāt 
biedru naudu par 2021. gadu!  

Latviešu pikniks aizritējušā gadsimta 50. gadu sākumā 

Bērni: pirmie trīs no kreisās nezināmi, meitene vidū Margareta Veikina (Sepp), no viņas pa labi viņas 
brālēns Juris Drumalds un Oļģerts Veikins; pieaugušie: sēž pirmā no labās Margareta Drumalda, Jānis 
Ūdris,  nezināma, Alise Ūdre divas nezināmas; stāv: pirmais no kreisās architekts Oskars Ūdris, 
nezināms, Anete Kalniņa, Eduards Drumalds, Regīna Baltkāje, nezināma, Elsa Lāce (Lacys), Čārlss 
Lācis (Charles Lacys); aizmugurē pirmais no kreisās Laimonis Kalniņs, nezināms,  Viktors Baltkājis  

Šo attēlu savas mātes archīvā atrada Edgars 
Andersons. Diemžēl ne visu attēlā redzamo vārdi 
zināmi. Varbūt kādam ir pazīstami bērni vai kāds pats 
sevi ierauga viņu vidū. Gribas atgādināt, ka fotografijām 
otrā pusē vienmēr jāuzraksta redzamo personu vārds,  
kur un kad fotografēts.  

Margareta  un Edaurds Drumaldi, Viktors Baltkājis 
un Helmuts Brauķis sāka dibināt Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrību, sākumā kā kopu, 1949. gadā, kad 

Losandželosā no Vācijas ieradās pirmie Otrā pasaules 
kaŗa bēgļi. Līdz 1949. gadam reizi mēnesī notika laicī-
gas un garīgas  latviešu tikšanās. Par pirmo kopas un 
vēlāk biedrības priekšnieku pēc Eduarda Drumalda 
ieteikuma tika izraudzīts žurnālists Felikss Krusa. 
Latviešu kopa kļuva par biedrību un reizi mēnesī rīkoja 
laicīgu tikšanos. Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
valdes locekļu pirmā sanāksme notika 1950. gada 5. 
augustā vācu organizācijas Herman’s Sons telpās.  

Biedrības statūti pieņemti 1951. gada 3. februārī. 
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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 
Daugavas. Alejas izveidei vajag  113 000 bruģakmeņu.  

Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu 
dzimtām un draugiem, radiem, paziņām jubilejā vai ci-
tos nozīmīgos gadījumos. Bruģakmeni var reģistrēt ar 
savu, tuvinieka vai drauga vārdu, ziedojot €15. Bruģak-
meni iespējams pasūtināt www.draugiem.lv, vietnē 
www.liktendarzs.lv un ziedojot „Kokneses fonda” no-
rēķinu kontā. Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās 
sabiedriskās ēkas un Lielā ziedu kalna celtniecība. No-
zīmīgs jaunums būs digitālā ekspozīcija „Liktens gāte”, 
kas stāstīs par Latvijas cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.  

Kokneses fonds 

Austrālijas latviešu izdevums 
www.laikraksts.com 

Rūdolfs Pudurs ilgus ga-
dus dzīvoja Losandželosā, 
bija Dienvidkalifornijas 
latviešu ev. lut. draudzes 
loceklis un vecākais pēr-
minderis. Viņš nekad ne-
atteicās palīdzēt draudzes 
talkās. Draudzes bazāros 
viņš iepriecināja ar saviem 
raibajiem dzejoļiem. Vēlos 
pensijas gados Rūdolfs no-
lēma pārcelties uz Latviju. 
Sapnis piepildījās atgriez-
ties tēvzemē.  Viņa kapavie-
ta ir Stopes novada privātā 
kapsētā „Irbes”.  

   

Lūdz sūtīt grāmatas 
Līgatnes kultūras un atpūtas centra ZEIT 

vienība  un ZEIT izveidotājs MARĢERS 
EITMANIS aicina trimdā izdotās grāmatas 
sūtīt uz Līgatni.  Plānots izveidot  pievilcīgu 
kafejnīcu/lasītavu/izstāžu zāli, kur ārval-
stīs izdotā latviešu literātūra būs visiem 
pieejama patīkamā gaistonē.  

Adrese: Gaujas iela 4  Līgatne, LV 4110 
Ja nepieciešams, var apmaksāt pasta 

izdevumus. 
E-pasta adrese saziņai: info@zeit.lv 

Rūdolfs Pudurs 
Dzimis 1925. gada 24. janvārī, 

miris 2021. gada 16. jūnijā 

 

Izsakām dziļu līdzjutību Rūdolfa Pudura 
tuviniekiem Latvijā.  

  Šai saulē, šai zemē  
  Viesiem vien padzīvoju; 
  Viņa saule, viņa zeme,  
  Tā visam mūžiņam.  
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Uz citiem medību laukiem 9. jūlijā devās  
Ingunas Galviņas skaistais, gudrais, labsirdīgais, 

bezbailīgais Rudzis, kas 12 gadus bija viņai uzticams 
draugs un pavadonis   

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

Dziesmas un Ērika Teteru  mīlule 
Trīne lidmašīnā uz jauno dzīvesvietu 

tika pārvesta lidmašīnas salonā; 
biļetes cena bija $350  

Trīne jau  pieradusi pie jaunās 
mājvietas West New York  pilsētā 
Ņudžersijā, kur grīdu un sienu 

krāsa pieskaņota viņas kažociņam  

Drošu patvērumu Lisas Edmondsones mājā atraduši 
vēl divi trusīši  

Lisa Edmonsone ieteic visiem, kuŗi vēlas adoptēt 
trusi, iepazīties ar House Rabbit Society vietni tīmeklī.  
Truši ir ļoti jūtīgi, viņiem vajadzīga laba aprūpe, viņi 
pierod pie noteiktiem apstākļiem un, ja tos piepeši mai-
na, trusītis cieš vai pat zaudē dzīvību. Ir gadījies, ka 
trusis, vasarā izlikts ārā būrī, mirst ar sirdstrieku, ja 
ierauga plēsīgu dzīvnieku vai putnu, kaut arī tas trusītim 
nevarētu piekļūt. 

Trīnei ne tikai bieži patīk pa 
logu aplūkot jauno pasauli, 

viņa stundām ilgi kavējas pie 
akvārija un neatlaidīgi vēro, 
kas tur notiek, jo katru dienu 

ir kaut kas jauns! 
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Latviešu valodu tīmeklī var apgūt,  
izmantojot pašmācības rīku „e-Laipa”,  

sk.: https://elaipa.lv/Home/A1 

Latvieši pasaulē – mūzejs  
             un pētniecības centrs 
Vairāk par datubazes ieceri, pagātni un 
nākotni var lasīt:  
https://www.lapamuzejs.lv/marianna-
auliciema-dp-albums.../ 

Library of Congress Prints and Photographs 
Division Digital Collections, Available Online  
www.loc.gov/collections/?fa=partof:prints+and... 

Attālinātas latviešu valodas nodarbības  
Bērniem no 5 līdz 10 gadiem:  

https://www.eiropasskola.lv/.../latviesu-valoda-berniem 
Jauniešiem no 11 līdz 18. gadiem:  

https://www.eiropasskola.lv/.../latviesu-valoda-jauniesiem 

Jautājumi? Sazinies ar mums, rakstot: 
valodas@eiropasskola.lv vai zvanot: 28328834! 
https://www.latviesi.com/.../attalinatas-latviesu-valodas... 

Apgāds  „Latvijas Mediji” laidis  klajā Latvijas        
50 gadu okupācijas mūzeja direktores vietnieces Taigas 
Koknevičas sastādīto 1941. gada 14. jūnija deportācijas 
piemiņai veltīto vēstures grāmatu „Mēs tiksimies 
mūžībā”. Grāmatu bagātina unikāli attēli. 

„Mēs tiksimies mūžībā” ir aculiecinieku stāsti, kas 
nav tikai vēstures dokuments, bet gan emōcionāli un ļoti 
personiski vēstījumi. Grāmata vairos sabiedrības saprat-
ni par īstenām brīvības un demokratijas vērtībām. Tajā ir 
vērtīgs vēsturisks atgādinājums sabiedrībai – Latvija ir 
valsts, kuŗā skaudro vēsturi izdzīvojuši dažādu tautību 
cilvēki un kuŗā mūsdienās katra cilvēka liktenis ir 
svarīgs. 

 
Mākslas zinātniece, polītiķe, rakstniece un diplomāte 

Sandra Kalniete: „Grāmatā „Mēs tiksimies mūžībā” 
apkopotās atmiņas ir atgādinājums, cik necilvēcīgi 
augstu cena Latvijas iedzīvotājiem bijis jāmaksā par 
ģeopolītisku vardarbību un normālas dzīves atņemšanu.”  

 
Dzejniece, Triju 

Zvaigžņu ordeņa virsniece 
Anda Līce: „Ko šie        
20. gadsimta cilvēki grib  
pateikt? Lasi un iedomā-
jies sevi mūsu vietā un 
savas izjūtas pareizini ar 
pazemojumos, badā, salā 
un slāpēs pavadītiem 
desmit un vairāk gadiem. 
Nav tāda tālā laika, te 
vienā, te otrā pasaules 
punktā viss notiek tagadnē. 
Lasi un domā par ļaunuma 
dabu šodien un vienīgo, 
kas tam spēj stāties pretī – 
mīlestību.”  

Mēs tiksimies mūžībā Būsim gudri un apzinīgi 
Paldies Latvijas  Zinātņu akadēmijai par pašreizējā 

stāvokļa novērtējumu. Vislielākā uzmanība, runājot par 
vakcināciju pret kovidu, tiek pievērsta mūsu atbildībai 
citam pret citu. Nedrīkstam ierauties tikai  sevī, jo mēs 
visi esam saistīti, un mūsu rīcība var atstāt  negātīvu 
iespaidu uz pārējiem.  

Diemžēl ir cilvēki,  kuŗi aizbildinās  un nevēlas 
vakcinēties. Tādu, kuŗi nevarētu potēties,  ir ļoti maz. 
Nav šaubu, ka stāvoklis ir  nopietns gan ārzemēs, gan 
Latvijā. Pret vakcināciju nedrīkst būt nekādi aizspriedu-
mi. Ir jādara tas, kas katram jādara. Darīsim un mudinā-
sim arī citus. Ievērosim drošības noteikumus, ieteikumus 
un rādīsim priekšzīmi, potējoties. Būsim gudri un neaiz-
bildināsimies ar  apšaubāmiem iemesliem, kāpēc nevak-
cinējamies, jo tie neiztur  kritiku.  

Un gaidot otro poti (drīz varbūt varētu būt arī trešā), 
abonēsim laikrakstu „Laiks”. Tas ir vienīgais latviešu 
laikraksts ASV. Jauni abonenti būs liels atbalsts. Lasī-
sim laikrakstu un iesūtīsim redakcijai rakstus, tas mūs 
tuvinās, turklāt uzzināsim daudz ko par citiem latviešiem 
ārzemēs. Galvenais  ir neatsvešināties, jo tā mēs cits 
citam pazudīsim. Mums katram ir daudz ko dot, varam 
dalīties ar pārējiem.  

Dr. Andris Rubenis savā rakstā „Latvija Amerikā” . 
(2021. g.  Nr. 30) īsi un kodolīgi norādījis, kādā stāvoklī  
patlaban ir latviešu sabiedrība. Nelīdz sūdzēšanās par 
stāvokli, kādā esam nonākuši, jo neesam bijuši piesar-
dzīgi un laikus nevakcinējāmies. Nelīdz nekādas gaŗas 
un  pārgudras atrunāšanās, tās neko nedos.  

Tie, kuŗi vēl nav vakcinējušies, lūdzu, dariet to bez  
vilcināšanās!   

                         Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 
2021. gada 15. augustā  

Mineapolē, Minesotā   
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Piedāvājam iegādāties labvēļa karti uz Jāņa 
Kalniņa operas „Hamletsˮ pirmizrādi 2022.  gada 
janvārī. Kartes īpašnieks varēs piedalīties daudzos 
īpašos sarīkojumos Latvijas Nacionālajā operā. 
Iegādājoties operas „Hamletsˮ labvēļa karti 1000 
US$ vērtībā: 
• saņemsit divas biļetes uz operas „Hamletsˮ  
pirmizrādi, kas īpaši rezervētas atbalstītājiem, 
• saņemsit divus ielūgumus uz svinīgo pieņemšanu 
pēc pirmizrādes, 
• saņemsit divus ielūgumus uz īpašu sarīkojumu 
„Sarunas pirms pirmizrādesˮ, 
• Jūsu vārds tiks minēts izrādes programmās, 
• Jūsu vārds tiks minēts LNOĢ tīmekļa vietnē. 
Maksājumu var veikt, sūtot čeku uz Latvian 
National Opera Guild, Inc. c/o Maris Lapins, 29 East 
Gate, Manhasset, NY, 11030-3423 
vai maksāt ar kreditkarti www.lnogasv.org/donate/ 
 

Ceļojums uz 
  operu „Hamlets” 

Būsi vai nebūsi „Hamletaˮ pirmizrādē? Tāds ir jautājums… 

 

Citāti no Marisa Vētras 
 (1901-1965) 

grāmatas „Sestā kolonna” 
       
„Šekspīra Hamletu par operu komponēja arī 
franču mūziķis Ambrua Tomā (Ambrois 
Thomas), bet Janka Kalniņš to pašu paveicis 

asāk, šķautnaināk, nervōzāk, šekspīriskāk un tik 
skatuviski, ka tur nav ne ko 
pielikt, nedz svītrot.”  

                               (92. lpp.) 
 

„Labi būtu vēlreiz izjust, ka 
dažas stundas esi bijis 
paskarbs princis ar paasām 
šķautnēm, gulēt zem karoga 
segas un pēdējās izrādes beigās 
klausīties Kalniņa  Hamleta 
Integer Vitae... skaisto beigu 
kori zem  karogiem”  

                              (93. lpp.)                                           

Operas „Hamlets”   
pirmizrāde Latvijas 
Nacionālajā operā būs 
2022. gada 13. janvārī. 
Mēģinājumi jau ir sāku-
šies!  Latvijas Nacionālās 
Operas Ģilde (LNOĢ)  
apņēmusies atbalstīt 
operas „Hamlets” jaun-
iestudējumu ar $200 000 
ziedojumu. Ziedojumos sa-
ņemts jau vairāk nekā        
$150 000!   

LNOĢ ikvienu aicina kļūt 
par  operas „Hamlets” patro-
nu.  Ģildes pārstāvji cer, ka 
visiem pirmizrādes apmeklētā-
jiem tas būs neaizmirstams 
piedzīvojums Rīgā un Nacio-
nālajā operā. Uz jautājumiem 
par LNOĢ vai operas 
„Hamlets” pirmizrādi atbildēs 
Ivars Slokenbergs, e-pasts: 
ivars.slokenbergs@slokspllc.com 

  

Jāņa Kalniņa operas  
„Hamlets” iestudēju-

mos LNO operā    
1935.  un 1943. gadā  

titullomā bija  
Mariss Vētra  
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Var pasūtināt rupjmaizi, saldskābmaizi, pīrāgus, kēksu, biez-
pienmaizi, kūpinātu lasi. Iespējama piegāde mājās!  
Par cenu sazināties, zvanot Pegijai Kalniņai Taubei,  
tālr.: 310-908-6993;   e-pasts: pegijat@gmail.com   
Iespējams piesūtīt ar priority mail, cena no $15-$20.  
Aleksandram Grapam pīrāgus un maizi cepēja atveda uz māju. 

Gardumu piedāvājumi 

Pasauli iespējams šķērsot,  
ejot kājām 

Gaŗākais kājām ejamais ceļš pasaulē ir no 
Keiptaunas Afrikā līdz Magadanai (Krievijā). Pāri 
upēm ir tilti, nav nepieciešams braukt ar laivu vai 
kāpt lidmašīnā. Ceļa gaŗums ir 22 000 km, ejot 
astoņas stundas dienā, galapunktu varētu sasniegt 
587 dienās. Tie, kuŗi izvēlēsies pa šo ceļu doties, 
šķērsos 17 valstis sešās laika zōnās, ceļotājs piedzīvos 
visas sezonas un izbaudīs laika maiņas. 

Ziemeļeiropas valstis 
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Ja jums ledusskapī zāļu ir vairāk par produktiem, tad 
jūs jau esat pensionārs.  

Lidojošs vīrietis ir Supermens, bet lidojoša sieviete –
ragana. 

Pienācis tas lieliskais laiks, kad var uzaicināt meiteni 
uzreiz uz mājām. Jo mājās ir drošāk nekā kinoteātrī, 
kafejnīcā, mūzejā vai klubā.  

Jauna tēva atklāsme: izrādās, apģērbt mazu meitenīti 
ir daudzas reizes sarežģītāk nekā izģērbt pieaugušu 
sievieti. 

Ārsts atsūtīja diētas ēdienkarti 14 dienām. Kas tā par 
aplamu diētu, ja es visu to apēdu jau divās stundās? 

 Lielākā dzīves vilšanās ir gatavot divas stundas, lai 
to apēstu desmit  minūtēs.  

Sludinājums: Jauna ģimene (16 un 17 gadi) meklē 
ģimenes draugu ar pasi, lai varētu iegādāties cigaretes un 
alkoholu. 

Nopietnas attiecības – tas ir tad, kad jaunais cilvēks 
no savas draudzenes dzīvokļa iznes atkritumu spaini. 

Ar ko atšķiŗas pieaudzis vīrietis no bērna? Pieaudzis 
vīrietis vairāk sveŗ.  Tas arī viss. 

Poliklīnikā visi vīrieši iedalāmi divās grupās: atveda 
sieva un atveda māte. 

Nekad nedomāju, ka pienāks laiks, kad iešu bankā ar 
sejas masku un atdošu viņiem savu naudu. 

Jauna talanta atklājums  
Šogad 3x3 nometne Gaŗezerā (no 

8. līdz 15. augustam) un Katskiļos (no 
14. līdz 21. augustam) notika virtuāli. 
Nometņu programma bija plaša un 
daudzpusīga. Nometnēm varēja 
pieteikties tīmeklī.  

Gaŗezera 3x3 nometni atklāja 8. au-
gustā plkst. 7.00 vakarā. 

Dziesma Tetere raksta: „9. augustā 
piedalījos 3x3 nometnes mākslas 
klasē, mācījāmies gleznot ar ūdenskrā-
sām Lindas Treijas vadībā. Piedalījās 
arī Sanita Šūmane no Losandželosas 
ar dēliem Mārtiņu un Kristoferu. Te ir 
mani mākslas darbi „Dejotāji”; es gan 
neesmu māksliniece/gleznotāja, bet 
izrādās, ka mums visiem ir prieks 
darboties ar krāsām. Vajag tikai 
atdoties vilinājumam redzēt pasauli 
krāsainu!” 

Mēdz teikt, ka pie ģenijiem mājās vienmēr ir 
nekārtība. Skatos uz savu dēlu un jūtu, ka no lepnuma 
pārsprāgšu. Kādu ģēniju esmu radījusi! 

  Ar parastajiem tālruņiem dzīve bija daudz bīstamā-
ka, jo tu pacēli klausuli, neredzot, kas tev zvana 

Ārsta mazbērni jau trešo nedēļu nevar izlasīt, kam 
viņš atstājis savu mantojumu. 

 Oftalmoloģiskā diēta: ēst drīkst pilnīgi visu, tikai ar 
acīm.  

Un pēkšņi mēs visi atkal esam kā  toreiz, kad mums 
bijs sešpadsmit gadu –  gaŗi mati, lēts benzīns un mājas 
arests.   

Latvijā nav tādas vietas, uz kuŗu būtu jābrauc ilgāk 
par trim stundām, izņemot no viena Rīgas gala līdz 
otram.  

Aizbraucu uz pilsētu un apraudājos. Mūsu nabaga 
tauta! Ar nūjām vien staigā, slēpes nevar atļauties! 

Latviešu valodā neviens nelamājas. Tam latvietim ir 
citas valodas.  

Tikai vīrieši un kaķi ģenetiski mantojuši spēju gulēt 
uz dīvāna ar tādu sejas izteiksmi, it kā darītu kaut ko ļoti 
svarīgu. 

 Tikai Latvijā uz jautājumu „Ko tu dari?” dzirdama 
atbilde: „Ai, neko... Strādāju.” 

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

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

Būt veselam un baudīt dzīvi 
palīdzēs ALPF MEDICARE 

PAPILDAPDROŠINĀJUMS!  
 Valsts Medicare apdrošinājuma A un B 

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

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

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

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

Aicinājums atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī izveidots darba un informācijas portāls 

YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties Latvijā.  
Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums 

Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV 
YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis 

e-pasts: janis@yourmove.lv   
 tālrunis: (+371 25 939 939) 

Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Lutheran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
Dievkalpojumus vada  diakone 
Guna Reina 
 
 

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Inese Pavāre Menvielle, tālr.: 858-249-5001 
 

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 

https://mailchi.mp/.../hi-from-juris-check-out-my-latest...  

Luvras mūzeja dārgumi 
Bez  maksas iespējams apskatīt turpat 500 000 
Luvras mūzeja mākslas darbu:  
https://www.housebeautiful.com/.../louvre-art.../... 
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Draudzes amatpersonas 

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

www.latvianchurchsocal.org  Draudzes e-pasts:  LatvianChurchSoCal@gmail.com            

 

 

Draudzes Lapa 2021. gada septembris 

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 
  

Pateicamies par ziedojumiem un atgādinam nokārtot draudzes nodevu par 2021. gadu!  
Lūdzam draudzes nodevu – $250.00 nosūtīt draudzes kasierei Dacei Taubei 

• Ieraksti būs YouTube.com pēc dievkalpojuma  
• Ja  e-pastu nelietojat, lūdzu zvaniet draudzes amatpersonām pirms izziņotā dievkalpojuma 

13. septembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums baznīcā 

26. septembrī plkst. 11:00 Ziemeļkalifornijas dievkalpojums – ZOOM 
Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156 

10. oktōbrī plkst. 11:00 Dievkalpojums baznīcā 

Davis Reins
12.
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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 pirms 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. 
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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DK LB vietne tīmeklī:   www.biedriba.org  


