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Apsveicam ar Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni –
mūziķes Brigitu Ritmani, Lolitu Ritmani un DK LB priekšnieku Ivaru Mičuli

Amerikas latviešu apvienības 70. kongresā Čikāgā;
no kr.: Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pārstāvji Ivars Mičulis un Sanita Šūmane Karami,
jaunievēlētais ALAs priekšsēdis Mārtiņš Andersons, līdzšinējais ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs,
DK latviešu ev. lut. draudzes delegāte Guna Reina, atsevišķo biedru delegāts Dāvis Reins, Roberts Kancāns
12. decembrī plkst. 1.15 CalArts ansambļa Baltic Voices koncerts latviešu namā, diriģents Pauls Berkolds
plkst. 2.00 aktieŗfilmas „Bedre” (režisore Dace Pūce) izrāde biedrības telpā; filma pretendē uz nomināciju
ASV kinoakdēmijas balvai „Oskars” katēgorijā „Labākā ārzemju filma”
2022. gada 9. janvārī Losandželosas latviešu skolā atsāksies mācības
2022. gada 30. janvārī Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Losandželosas latviešu skolā
Ziņas par sarīkojumiem arī: www.biedriba.org

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 abonementu jānosūta:
DK LB 1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
Čeki izrakstāmi: LATVIAN ASSOC. of SO. CA
Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu
vienu reizi: par pilnu lappusi $40, ½ lappusi – $25,
¼ lappusi – $20; uzņēmējdarbības karti – $15.
IB metiens – 310 eks.

Ievērībai

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
Pauls Berkolds
10731 Viking Avenue, Northridge, CA 91326
Tālr.: 818-645-8754; e-pasts: berkolds@calarts.edu
Sekretāres:
Aija Zeltiņa Kalniņa
233 Glendora Avenue. Long Beach, CA 90803
Tālr.: 310-748-5385; e-pasts: aurum04@yahoo.com
Guna Reina
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401
Tālr.: 714-829-6449; e-pasts: GunaReins@gmail.com
DK LB valdes locekļi:
Nora Mičule, Juris Zinbergs – biedrziņi
Dace Reimane – sarīkojumu koordinātore
Jānis Taube – kasieris
Diāna Zaķe – tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve
Aivars Jerumanis – nama pārvaldes pārstāvis
Valdis Ķeris – sporta nozares pārstāvis
Līga Sviksa, Inese Sviķkalne Sanita Šūmane
Aija Kīna – Losandželosas latviešu skolas pārstāve
DK LB Revīzijas komisija: Dāvis Berkolds,
Dainis Kalniņš, Diana Matura (Mathur)

Latviešu nama pārvaldes kasiere – Vita Volkovska
čeki jāizraksta Latvian Community Center un
jāsūta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039)

DK LB vietne tīmeklī: www.biedriba.org

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

Paziņojums par kārtējo DK LB valdes sēdi
(datums un vieta) ievietots kalendārā:
www.biedriba.org/kalendārs

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
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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.

Latviešu namu izīrē Jānis Taube, tālr.: 310-806-0464

Lūdzu ziņot par adreses maiņu
DKLB Informācijas Biļetena saņēmējiem mainot
dzīvesvietu, lūdzu paziņot jauno adresi biedrības
priekšniekiem (e-pasta adrese: info@biedrība.org),
lai biedrībai nerastos lieki izdevumi par atpakaļ
atsūtītajiem biļeteniem.

Dienvidkalifornijas Latviešu Informācijas Biļetenam 70 gadu
Pirmais DK LB Informācijas
Biļetens izdots 1951. gada decembrī, redaktors – Jānis Nikāns.
Viņš bija arī 1952. gadā izdoto
biļetenu redaktors. Jānis Nikāns
dzimis 1894. gadā Litenes pagastā. 1920. gadā viņš beidza Kaŗa
skolu un ieguva leitnanta pakāpi,
bija Rīgas kājnieku pulka rotas
vada komandieris, 1921. gadā
beidza Virsnieku kursus, bija
Sapieru rotas jaunākais virsnieks,
Jānis Nikāns
1923. gadā apbalvots ar Latvijas
atbrīvošanas kaŗa piemiņas zīmi,
1924. un 1925. gadā bija Pontona vada komandieris,
Ceļu un tilta vada komandieris, 1928. gadā Jānim
Nikānam piešķirta kapteiņa pakāpe, un viņš apbalvots
ar V šķiras Triju zvaigžņu ordeni. Latvijas Universitātē
Jānis Nikāns ieguva maģistra gradu tautsaimniecībā.
Otrā pasaules kaŗa laikā viņš cīnījās Latviesu leģionā,

bija Vidzemes 17. bataljona komandieris un Ventas
182F bataljona komandieris; 1943. gadā apbalvots ar
II klases Kaŗa nopelna krustu, 1944. gadā – saņēmis
II klases Dzelzs Krustu. Pēc kaŗa Jānis Nikāns Vācijā
atsāka studijas doktora grada iegūšanai, ko pārtrauca
izceļošana. Losandželosā viņš strādāja smagu fizisko
darbu, taču atlika laiks arī studijām un sabiedriskai
dzīvei. No 1953. līdz 1961. gadam Jānis Nikāns bija
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks. Jānis Nikāns miris 1978. gadā Losandželosā, viņa
pelnu urna guldīta Brāļu kapos Katskiļos.
Pirmo trīs biļetenu vāka zīmējuma autors ir Oskars
Ūdris, dzimis 1904. gadā Rīgā, miris 1995. gadā
Losandželosā. Latvijas Universitātē ieguvis architekta
gradu, viņš piedalījās Rīgas Centrāltirga paviljonu projektēšanā. Otrā pasaules kaŗa beigās Oskars Ūdris bēga
no Latvijas, nokļuva Eslingā (Esslingen), 1946. gadā
kopā ar vecākiem Jāni un Alisi Ūdŗiem un māsu Austru
Ūdri ieceļoja ASV. Ģimeni sponsorēja Arturs Ūdris,
vecākais brālis, kas ASV dzīvoja kopš 1923. gada.

Pirmie divi DK LB Informācijas biļeteni – 1951. gada decembrī izdotais bez numura un
1952. gada pirmais biļetens; biļeteni sākti numurēt no 1952. gada janvāŗa
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Oskars Ūdris
Losandželosā Oskars Ūdris strādāja par architektu Bank
of America. Viņš apprecējās 1956. gadā un kopā ar
Rumānijā dzimušo dzīvesbiedri Viktoriju pievērsās
saviem vaļaspriekiem – gleznošanai un ceļošanai.
Citiem biļetena izdevumiem vāku zīmēja gleznotājs
Aleksandrs Nukša, architekts Aleksandrs Borbals, mākslinieks Imants Tilgass, Laimonis Kalniņš, mākslinieks
Kazimirs Laurs, architekte Ilga Mellupe, mākslinieks
Teodors Lilienšteins.
Pirmajā biļetenā ziņots, ka 1951. gada 7. decembrī
Losandželosas internacionālā institūta telpās (435 So.
Boyle Ave) notika Dienvidkalifornijas latviešu biedrības pilnsapulcē 1951. gada 1. decembrī ievēlētās valdes
pirmā sēde, un minēti valdes locekļu vārdi: biedrības
priekšnieks – Helmuts Brauķis, priekšnieka palīgi:
Arturs Šmits un Jānis Nikāns; biedrzinis – mācītājs
Aleksandrs Grietēns; sekretāre – Vizma Grundmane;
kasieris – Ādolfs Ābele; preses un informācijas sekcijas
vadītāji – Jānis Nikāns un Arvīds Pukinskis; kultūras un
sarīkojumu sekcijas vadītāji: Oskars Ūdris, Vizma
Grundmane, Olafs Stumbrs, Ilgvars Dižgalvis; skolu un
jaunatnes sekcijas vadītāji: Arturs Šmits un Edgars
Gernatovskis; darba un sociālās palīdzības sekcijas vadītāji: Aleksandrs Grietēns un Ādolfs Ābele. Uzsvērts, ka
biedrības valdē pārstāvētas visas nacionālās organizācijas un pašdarbības kopas (DK latviešu ev. lut. draudze,
Daugavas Vanagi, skola, latviešu korporāciju kopa DK,
drāmas un tautasdeju kopa), tātad paredzama saskaņota
sadarbība. Sēdē vienbalsīgi pieņemtās vadlīnijas: izveidot ciešu un saskaņotu sadarbību ar jau pastāvošajām
latviešu organizācijām un pašdarbības kopām; veikt
biedru reģistrāciju, noteikt biedru naudu un izsniegt
biedru kartes; iestāties Amerikas latviešu apvienībā;
respektēt trimdas laicīgo un garīgo centrālo organizāciju
norādījumus un aicinājumus; atbalstīt pašpalīdzības un
idejiskās cīņas organizācijas un fondus; īpašu uzmanību
veltīt kultūras sarīkojumiem; ik mēnesi, ja iespējams,
rīkot kādu lielāku sarīkojumu; rīkot referātu vakarus,
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īpašu uzmanību veltīt latviešu skolas izveidošanai;
dibināt jaunatnes pulciņu; rēgulāri rīkot valdes sēdes;
izdot DK informācijas biļetenu, kam ziņas iesūtītu katra
organizācija un pašdarbības kopa; piesaistīt iespējami
plašāku sabiedrības daļu kopējam darbam un nacionālo
ideju stiprināšanai.
Pirmajā biļetenā lasāms kaismīgs Helmuta Brauķa
raksts „Tautas druvā”, kuŗā viņš aicina latviešus būt
aktīviem, iesaistīties biedrības darbā, sadarboties ar
Daugavas Vanagu apvienību, draudzi, skolu, korporācijas, teātŗa un tautasdeju kopu. Biļetena redaktors Jānis
Nikāns rakstā „Savrup maršējot pēc viena mērķa tiekties” uzsveŗ nepieciešamību būt vienotiem un pastāsta,
ka DK LB valde savā pirmajā sēdē nolēma izdot informācijas biļetenu un uzticēja viņam redaktora pienākumus. Raksta beigās viņš lūdz ikvienu ziņot par visu, kas
varētu interesēt pārējos latviešus.
Vēl pirmajā biļetena izdevumā lasāms raksts no
„Daugavas Vanagu Vēstneša” ar aicinājumu iestāties
DV apvienībā, Losandželosas latviešu ev. lut. draudzes
padomes ziņojums par dievkalpojumiem un turpmākajiem mērķiem; DK latviešu skolas vadītāju mudinājums
vecākiem vest bērnus uz latviešu skolu. Īsā paziņojumā
minēts, ka 1951. gada 16. decembrī latviešu skolas audzēkņi Losandželosas internacionālā institūta rīkotajā
Ziemsvētku eglītes vakarā, kuŗā piedalījās vismaz divpadsmit tautību pārstāvji, latviešu valodā nodziedāja
„Jūs, bērniņi, nāciet...”.
Ievietots svarīgs atgādinājums neaizmirst nosūtīt
ziņas Pārvietoto personu komisijai un Imigrācijas un
naturālizācijas dienestam.
Biļetenā ir sludinājumi par tautiešu pakalpojumiem –
prakses tiesības ieguvušais iekšķīgo un nervu slimību
ārsts Pēteris Vegers pieņem pacientus vairākās vietās;
par lētu naudu iespējams salabot auto Harija Krūkles
darbnīcā; sievietes aicina dāmu friziere Kr. Rupeika,
vīriešus – J. Blūms; un visi sirsnīgi lūgti palīdzēt cits
citam atrast darbu. Šūšanas darbiem pieteikties, sazinoties ar mācītāju Aleksandra Grietēna, atalgojums – 1 dolars stundā!
Šachisti aicināti gatavoties turnīram un pieteikties,
zvanot Arvīdam Pukinskim. Paziņots, ka koŗa pirmais
mēģinājums būs 1951. gada 15. decembrī Losandželosas
internacionālā institūta telpās, koŗa vadītājs – Olafs
Stumbrs. Koristi aicināti pieteikties, zvanot Ilgvaram
Dižgalvim un Arvīdam Pukinskim, turklāt iecerēts
organizēt arī orķestri. Ir paziņojumi par latviešu dievkalpojumiem Sandiego un Losandželosā, aicinājums iestāties latviešu draudzē.
Biļetenā pēdējā lappusē ir aicinājums kopā sagaidīt
jauno gadu Losandželosas Internacionālā institūtā

plkst. 9.00 – rezervēt galdiņus, līdzi ņemt galdautus,
uzkožamos un atspirdzinošus dzērienus; plkst. 12.00 –
Helmuta Brauķa apsveikums un uzruna; pēc tam –
nākotnes zīlēšana; ziedojumi Kalifornijas mūzikas
augstskolas orķestrim izdevumu segšanai – $1.50 no
personas.
1952. gada 1. numurā ir raksti par skolas eglīti, sākums valodnieces Eleonoras Ābeles rakstam „Par mūsu
valodu”, paziņojums par pirmajām Kultūras dienām no
26. janvāŗa līdz 2. februārim, par V. Slavera (rakstnieka
Voldemāra Richtera segvārds) komēdijas „Nebēdnieki”
iestudējumu, kam dekorācijas darinājis Kazimirs Laurs.
Komēdiju iestudēja veterinārs Jānis Rūdolfs Vācietis,
drāmatiskajā kopā bija 20 dalībnieku. Jaunieši no 14 līdz
19 gadiem aicināti piedalīties ALAs Kultūras fonda rīkotajās sacensībās par Annas Brigaderes darbu un dzīves
pētījumiem.
Citos 1952. gada biļetenos lasāms, ka Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojumā skolai dāvinātas grāmatas.
Jāņi 1952. gadā svinēti Hidden Springs, 30 jūdzes no

Losandželosas, kalnā, 3000
pēdu augstumā, un nemaz
nav lijis!
Tolaik iesūtītos rakstus
pārrakstīja ar rakstāmmašīnu, biļetenam bija nedaudz
lappušu, tās pavairoja ar
mimeografu un sakniedēja
vienā stūrī. Pirmajā biļetenā
burtiem nav mīkstinājuma
zīmju un gaŗumzīmju, redaktors Jānis Nikāns atvainojās,
ka raksti ievietoti bez korrektūras un lūdza: lai mazinātu
pārpratumus un kļūdas, maEleonora Ābele
nuskriptus biļetenam rakstīt
skaidri un salasāmi ar tinti vai vismaz ar labi tumšu
zīmuli. Biļetena korrektores darbu uzņēmās valodniece
Eleonora Ābele (*1910 – †2005), Losandželosas latviešu skolas ilggadējās pārzines Noras Mičules māte.

Daniels Agrums

Jūlijs Kornets

Ināra Reina

Nonita Priedīte

Rūdolfs Hofmanis

Inguna Galviņa

Mārtiņš Leikarts

Astra Moora

Dienvidkalifornijas Latviešu Informācijas Biļetena redaktori
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Sūtīšana tolaik nemaksāja daudz, tikai dažus centus,
arī biedrības biedra nauda bija tikai viens dolars gadā.
Jānis Nikāns bija redaktors līdz 1953. gada janvārim,
techniskos darbus darīja Vizma Ķersele, Lūcija Arnīte,
Arvīds Pukinskis, Austra Kārkliņa, Anete Kalniņa,
Laimonis Kalniņš.
1953. gada februārī redaktora pienākumus uzņēmās
Daniels Agrums (*1938 – †2019), no 1954. gada – Jūlijs
Kornets (*1878 – †1968), techniskos darbus darīja
Anete Kalniņa, Arvīds Pukinskis, Ilga Jankovska.
Diemžēl ne visi biļeteni ir saglabājušies.
No 1958. līdz 1961. gadam izdotajos biļetenos otrā
lappusē rakstīts, ka biļetenu izdod DK LB, tikai dažos
minēts redaktora vārds – Rūdolfs Hofmanis un Daniels
Agrums. Vēlākos gados biļetenu sagatavoja redakcijas
kollēģija.
1962. gadā no maija līdz decembrim redaktors bija
Daniels Agrums, kollēģijā: Ojārs Celle, Alma Stumbre,
Arvīds Pukinskis; 1964. gada febuārī pievienojās Hugo
Pīlmanis, Silvija Pīlmane, Juris Ūdris, jūnijā – Mārtiņš
Pīlmanis. 1965. gadā redakcijas kollēģijā bija: Rūdolfs
Hofmanis (*2021. – †2014), Elza Nukša, Alma Stumbre,
Ināra Reina; 1966. gadā – Rūdolfs Hofmanis; 1967. gadā
Rūdolfs Hofmanis, Elza Nukša, Alma Stumbre; 1968.,
1969., 1970. gadā redaktors bija Rūdolfs Hofmanis, no
1971. gada marta redaktore bija Nonita Priedīte (*1938–
†2019); no 1973. gada līdz 1975. gada februārim –
Daniels Agrums. No 1975. gada marta līdz jūlijam redakcijas kollēģija: Daniels Agrums, Rūdolfs Hofmanis,
Guntis Kuškēvics, Ināra Reina, no augusta līdz decem-

brim – Rūdolfs Hofmanis, Guntis Kuškēvics, Ināra
Reina; 1976. gadā redakcijas kollēģija: Rūdolfs
Hofmanis, Guntis Kuškēvics, Ināra Reina; 1977. gadā
redakcijas kollēģija: Rūdolfs Hofmanis, Ināra Reina; no
1978. gada oktōbŗa redakcijas kollēģija: Ināra Reina,
Rūdolfs Hofmanis, 1979. gadā viņiem pievienojās Ansis
Blāķis, no 1980. gada maija Guntis Kuškēvics; 1982.
gadā redakcijas kollēģija: Ināra Reina (*1933 – †1983),
Rūdolfs Hofmanis, Ansis Blāķis; augustā viņiem pievienojās Ādolfs Ābele; 1983. gadā biļetena redakcija:
Ādolfs Ābele, Ansis Blāķis, Rūdolfs Hofmanis, februārī
viņiem pievienojās Inguna Galviņa; no 1984. gada līdz
1986. gadam biļetena redakcija: Inguna Galviņa, Ansis
Blāķis, Rūdolfs Hofmanis; 1987. gadā redaktors Rūdolfs
Hofmanis, palīgi: Astra Moora, Inguna Galviņa,
Gundega Valiana; 1988. gadā no janvāŗa līdz jūnijam
redaktors Rūdolfs Hofmanis, palīgi: Astra Moora,
Gundega Valiana; no 1989. līdz 1991. gadam – redaktors Rūdolfs Hofmanis, palīgi: Inguna Galviņa, Astra
Moora; no 1992. gada februāŗa redaktore Astra Moora,
palīgi: Inguna Galviņa, Rūdolfs Hofmanis. No 1993. līdz
1997. gada martam redaktore Astra Moora; no 1997.
gada aprīļa līdz 2002. gadam redaktors Mārtiņš Leikarts,
palīgi – Rūdolfs Hofmanis, Līga Bashkere; no 2003. gada redaktore Astra Moora.
Kā redzams, biļetena izdošanā piedalījušies daudzi
darbarūķi. Biļetena tekstu gadiem ilgi ar rakstāmmašīnu
pārrakstīja Alma Stumbre; Inārai Reinai biļetenus
iespiest un izsūtīt palīdzēja dēli Andrejs un Dāvis un
meita Ilze. Tagad biļetenu iespiež Pēteris Brecko, izsūta
Dāvis Reins.

Daniela Agruma 1975. gada februāŗa biļetenā ievietotā atvadu vēstule,
redaktora darbu beidzot; viņš turpināja darboties redakcijas kollēģijā
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Mūsdienās DK LB Informācijas biļetena sagatavošanai un iespiešanai izmanto jaunāko technoloģiju, iespējams ievietot daudz fotografiju.
Gandrīz visi 70 gadu laikā izdotie biļeteni glabājas
DK LB bibliotēkā.
Dāvis Reins sācis digitalizēt agrāko gadu biļetenu, un
tos varēs apskatīt un izlasīt biletens.com archīva
nodaļā.
DK LB Informācijas biļetena galvenie mērķi bija un
ir vēl joprojām informēt un vienot latviešus.
Aizritējušo 70 gadu laikā Dienvidkalifornijas
Latviešu Informācijas Biļetenā atspoguļota biedrības
darbība, aprakstīti dažādi notikumi, sarīkojumi, biedrības biedru paveiktais, ievietotas intervijas, atmiņu un
dzīves stāsti, ceļojumu apraksti. Nepārspīlējot var teikt,
ka biļetens ir Losandželosas latviešu kopienas vēsture.
Par daudziem aktīviem DK latviešiem ziņas nav
atrodamas, nav arī fotografiju. Visiem, kuŗi pašaizliedzīgi strādāja, neprasot, kas viņiem par to būs, varam
pateikties, ka tapa DK latviešu biedrība nams, baznīca,
izdots biļetens, nekad nezaudējot cerību, ka Latvija
atgūs neatkarību.
Par katra Dienvidkalifornijas latvieša dzīvi varētu
uzrakstīt grāmatu, un visi bez izņēmuma pelnījuši
vislielāko uzslavu un atzinību par ieguldījumu latviešu
kopienas dzīvē.

Daniels Agrums apbedīts kapsētā Hollywood Forever

Aleksandra un Elzas Nukšu,
Rūdolfa un Helēnas Hofmaņu atdusas vieta
kapsētā Forest Lawn Glendālē

Foto: Agris Ziemelis

Dienvidkalifornijā izklaidus dzīvojošajiem latviešiem – 150 km uz ziemeļiem līdz Santabarbarai
un Beikersfīldai un 150 km uz dienvidiem līdz Meksikas robežai –
Latvija vienmēr bijusi, ir un būs domās un sirdīs
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„Ričijs Rū, Ričijs Rū, Ričijs nāk ar ģitaru”… un Lauri Reiniku
uz Losandželosas latviešu skolu
Šīs vienkāršā ritmā dungojamās un gandrīz „lipīgās”
dziesmas rindiņas, kuŗas labi iespiežas atmiņā, pat īsti
necenšoties tās iegaumēt, ir no jaunās, interaktīvās, krāsainās dzejoļu un krāsojamās grāmatas „Ričijs Rū rīko
koncertu”. Šīs grāmatas un 11 dziesmu un instrumentālo
pavadījumu komponists ir Latvijā labi pazīstamais mūziķis, komponists, tālrādes izklaides raidījumu vadītājs un
aktieris Lauris Reiniks. Kopā ar savu māsu Rūtu Reiniku
-Preisu Lauris Reiniks iedziedājis dziesmas bērniem,
kuŗu vārdu autore ir abu vecmāmiņa Veronika Reinika.
Kādā oktōbra svētdienas rītā Losandželosas latviešu
skolas bērnudārza audzēkņiem bija brīnišķīga iespēja
iepazīties ar skanīgajām un jautrajām dziesmām, klausoties un skatoties attēlus uz lielā ekrāna latviešu nama
zālē kopā ar saviem vecākiem, bērnudārza audzinātājām

Anci Kristu Levinu un Ilzi Stedmenu un skolas mūzikas
skolotāju Ēriku Kīnu, kas tāpat kā Lācītis Ričijs Ru uz
skolu svētdienās nāk ar savu ģitaru. Bērni vēroja uz
ekrāna gan lācēnu, gan Lauri Reiniku, Rūtu ReinikuPreisu un meitenīti Sofiju Timmu, viņi visi dziedāja un
rādīja dažādas kustības, kas mudināja bērnus iesaistīties
un dziedāt līdzi.
Un nedēļu vēlāk visi piedzīvojām pārsteigumu, jo
latviešu namā ieradās pats… kas? Uzminiet! Lācēns
Ričijs Rū, jūs sakāt? Neuzminējāt vis! Namā ieradās
Lauris Reiniks, atnesot dāvanā grāmatu „Ričijs Rū rīko
koncertu”, un pēc īsas iepazīstināšanas ar sevi Lauris
bija gatavs ar bērniem kopā nodziedāt lācēna dziesmu un
visu notiekošo filmēt. Filmiņa būs pierādījums, ka jaukais Lācēns Ričijs Rū ir visu latviešu izcelsmes mazuļu

Lauris Reiniks skolēnus iepazīstina ar Lācēnu Ričiju Rū
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Lauris Reiniks ar BMX riteņbraucēju Māri Štrombergu, bērnudārza
audzēkņa Rio tēvu

... ar skolas mācību pārzini

Sanitu Šūmani-Karami

draugs arī aiz Latvijas robežām un pat tālajā Dienvidkalifornijā!
Grāmatu „Ričijs Rū rīko koncertu” un mūzikas tvartu
Rīgā izdos atkārtotā metienā.
Liels liels paldies Laurim Reinikam par veltīto laiku
Losandželosas latviešu skolai un par dziesmu un jautrības pilno rītu kopā ar skolēniem!
Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine
Sanita Šūmane Karami

Latviešu namā izrādīs filmu
„Bedre”
Latvijas Nacionālā Kino centra ekspertu
komisija apspriedē un balsojumā nolēmusi
pieteikt režisores Daces Pūces aktieŗflmu
„Bedre” nominācijai ASV Kinoakadēmijas
balvai „Oskars” katēgorijā „Labākā ārzemju
filma”.
Filmu varēs noskatīties latviešu nama
biedrības telpā 12. decembrī plkst. 2.00. Skatītāji
lūgti pieteikties, rakstot DK LB priekšniekam
Ivaram Mičulim: ivarsm11@yahoo.com
Uz izrādi namā ieradīsies arī filmas režisore
Dace Pūce, viņa pastāstīs par filmas tapšanu un
atbildēs uz jautājumiem.

...ar Inesi Sviķkalni, Miku
Arnoldu un Annu Arnoldu

Interaktīvo grāmatu „Ričijs Rū...”
ar tvartu var pasūtināt tīmekļa vietnē
ricijsru.lv
un to sūta uz jebkuru valsti pasaulē

Dāvinājums latviešu valodas
klasei
Ērika Kārtere (Carter) Losandželosas latviešu
skolas latviešu valodas klases bibliotēkai dāvina
grāmatas:
Valodas mācība tautskolai 4.-5. klasei, Mārtiņš Gaide,
1946. g.
Valodas mācība tautskolai 6.-7. klasei, Mārtiņš
Gaide, 1946. g.
Latviešu valodas mācība, Kārlis Dziļleja/ Ernests
Rieksts, 1957. g.
Izrunas un rakstības vadonis, Jānis Endzelīns/Pēteris
Šmits 1926. g.
Latviešu gramatika Sintakse, Augusts Ģiezens, 1926. g.
Domrakstu analize, Rudolfs Ģipslis, 1934. g.
Latviešu tautas anekdoti, prof. Pēteris Šmits
Latviešu literātūras vēsture, Austra Kārkliņa, 1943. g.
Ievads latviešu rakstniecībā, Hermanis Kreicers, 1946. g.
Latviešu pareizrakstības vārdnīca, 1960. g.
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Amerikas latviešu apvienības 70 gadu jubilejas kongress Čikāgā
Amerikas latviešu apvienības 70. kongress notika no 22. līdz 24. oktōbrim
Čikāgā. Man bija liels gods kongresā
pārstāvēt Dienvidkalifornijas latviešu
biedrību, un es ar lielu sajūsmu un pacilātu
noskaņojumu devos uz kongresu, atstājot
visas mājas rūpes un abus bērnus sava vīra uzraudzībā.
Lai gan pandēmijas dēļ vēl aizvien jāievēro piesardzība, ALAs kongresā piedalījās 68 delegāti, dažādu
latviešu organizāciju pārstāvji no ASV austrumkrasta
līdz rietumkrastam. Dienvidkalifornijas latviešu biedrības delegāti ALAs kongresā bija arī biedrības priekšnieks Ivars Mičulis un viņa vietnieks Dāvis Reins. .
Ceturtdienas, 21. oktōbŗa vakarā, pirms kongresa
pirmās pilnās darba dienas, bija pieņemšana Richard H.
Driehaus mūzeja telpās. Diemžēl tajā nevarēju piedalīties sava vēlā lidojuma dēļ, taču atsauksmes no kongresa
dalībniekiem par interesanto mūzeju, kongresa rīcības
komitejas pārstāvja Roberta Blumberga ievadvārdiem un
Armanda Birkena mūzicēšanu lika nojaust, ka kongresā
būs bagātīga, informātīva programma un labi pavadīsim
laiku. Turklāt Armands Birkens bija sacerējis jaunu
dziesmu, kuŗas piedziedājumā atkārtojās vārdi „Mums
būs labs kongress! Mums būs labs kongress! Mums būs
labs kongress!”, tātad savādāk nemaz nevarēja būt.

Piektdienas rītā viesnīcas WestChicagoLakeshore augšējā stāvā vadīja pozitīva
noskaņa. Kongresa dalībnieki un viesi,
diezgan ilgu laiku tikai datoru lodziņos
tikušies, šķita izslāpuši pēc satikšanās
klātienē, un jūtami virmoja
atkalredzēšanās prieks.
Ļoti pārdomātās kongresa atklāšanas runas bija gaišas
un iedvesmoja dalībniekus.
Svētbrīdi vadīja mācītāja Gundega Puidza. Savu
uzrunu viņa iesāka ar ieskatu ALAs dibināšanas vēsturē:
„Pirms 70 gadiem 115 cilvēki sanāca kopā un dibināja
Amerikas latviešu apvienību. Viņi bija celmlauži! Tas
bija uz mūžu. Reiz latvietis – uz mūžu latvietis. Mēs
esam te.”
Mācītāja pastāstīja, kā pirms 20 gadiem pati kļuvusi
par ALAs mūža biedri un uzsvēra, cik pareizs lēmums
tas toreiz bijis. Šo lēmumu esot palīdzējusi pieņemt
pārliecība: mans devums varētu noderēt, un tas varētu
būt vajadzīgs un nozīmīgs.”
Mācītāja citēja rindas no Jaunās Derības: „Jebkuŗš
labs devums, jebkuŗa laba dāvana nāk no augšas”, un
sasaistīja šo domu ar devumu, kādu latviešu skolās ārpus
Latvijas saviem latviešu skolu audzēkņiem dod skolotāji. „Aiz katra skolēna ir skolotājs un kāds, kuŗš uzņēmies

ALAs 70. kongresa dalībnieki Richard H. Driehaus mūzejā (40 East Erie Street) Čikāgā
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pienākumus – uz mūžu”. Katrs kongresa dalībnieks
varēja attiecināt šos vārdus uz sevi, jo visi, kuŗi pārstāvēja savus centrus un organizācijas, bija ieradušies kongresā tādēļ, ka viņi ir uzņēmušies pienākumus latviešu
sabiedrībā, pilda tos tagad, un ir apņēmības pilni tos
turpināt arī nākotnē.
ALAs priekšsēdis
Pēteris Blumbergs savā
uzrunā uzsvēra sadarbības
nozīmīgumu, svarīgo atbalstu cits citam un nepieciešamību turēties kopā. Protams, netrūka arī viņam tik
raksturīgā humora.
Citēju fragmentu no
Pēteŗa Blumberga uzrunas:
„Parasti kongresa atklāšanā
cenšos piedāvāt kādas jaunas idejas, temas vai kādu
jaunu vīziju mūsu sabiedrībai vai apvienībai. Bet,
palasot savas vecās uzrunas, sapratu, ka jaunas idejas
man visbiežāk radušās pēc tikšanās ar jums, Amerikas
latviešu apvienības biedri. Šogad klātienes satikšanās
iespējas bijušas stipri ierobežotas, sarīkojumi atcelti vai
notikuši datora ekrānos. Bet tas nenozīmē, ka mana
uzruna būs īsa! Savādais laiks deva iespējas saskatīt un
censties atjaunot principus, ko mūsu sabiedrība ievēroja
jau pirms daudziem gadiem, kad piedzīvojām krizes un
grūtus laikus. Tā kā šogad svinam ALAs 70 gadu
jubileju, ir vērts atcerēties, kā ar grūtībām cīnījās mūsu
senči. Es domāju, ka viņus, tāpat kā mūs, stiprināja divi
principi. Pirmkārt, mums jāturas kopā, un otrkārt –
mums citam citu jāatbalsta. Tas, ka ALA, ar Čikāgas
rīcības komitejas nenovērtējamu atbalstu, nolēma sarīkot
apvienības kongresu klātienē, bija drosmīgs solis. Man
jāatzīstas, ka biju nedaudz piesardzīgs. Neviens no
mums apvienības valdē nebija pārliecināts, kāds ir
pareizais lēmums, jo bija tik daudz nezināmā. Tomēr
mēs turējāmies kopā un, kad visi kopā pieņēmām
lēmumu – „klātienes kongress būs!”, jutāmies kā airētāji
lielā laivā, kuŗi atraduši pareizo ritmu, un virziens ir –
tikai uz priekšu! Šodien, skatoties uz lielo atsaucību un
interesanto programmu, domāju, ka tas bija pareizs
lēmums. Taču kongress ir svētki, un visi svētki kādreiz
beigsies. Domāju, nevaram cerēt, ka lietas atgriezīsies
vecajās sliedēs. Mums jāturpina atbalstīt citam citu. Es
domāju, ka mums – ASV latviešu lielākajai organizācijai
– ir jādod stimuli. Organizācijām, kas var to atļauties,
jābūt devīgām. Labvēļiem, kuŗi ir turīgi, vajag dalīties.
Mums ir jāpiedāvā labas un interesantas programmas, lai
latvieši atkal gribētu piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
Mums jārunā ar cilvēkiem personīgi, aicinot draugus

piedalīties. Mēs visi zinām, ka personīga saruna ir
efektīva. Mēs to atcerējāmies arī, plānojot šo kongresu –
mēs daudzus uzrunājām personīgi, mēs subsidējām
dalības maksu, mēs izveidojām interesantu programmu.
Vairākiem no jums šis ir pirmais ALAs kongress, jo mēs
personīgi jūs uzrunājām un pierunājām piedalīties.
Atskatoties uz pagājušo darbības gadu, esmu lepns, kā
Amerikas latviešu apvienība reaģējusi uz pēdējo mēnešu
notikumiem. Mēs rīkojāmies operātīvi, lai mūsu programmas turpinātos. Mēs atbalstījām mūsu skolas un nometnes. Ar ASV latviešu sabiedrības nesavtīgu atbalstu
mēs palīdzējām sagādāt datorus daudziem bērniem
Latvijā. Mēs noorganizējām virtuālās kultūras programmas, kuŗās sagādājām iespēju tiešsaistē dzirdēt izcilus
pasaules klases mūziķus un skatīties labas filmas. Mēs
turpinājām sarunāties ar polītiķiem ASV Kongresā, pieminot un atgādinot par Baltijai svarīgiem jautājumiem.”
(Pēteŗa Blumberga ALAs 70. kongresa atklāšanas
runa publicēta laikrakstā „Laiks”, 2021. g. # 41).
Pēteris Blumbergs aicināja klusuma brīdī pieminēt
Jāni Kukaini un Anitu Tēraudu, kuŗu ieguldījums
Amerikas latviešu apvienības darbā ir izcils, savu tēvu
Gunāru Blumbergu, bijušo čikāgieti un diplomātu Ojāru
Ēriku Kalniņu, leģendāros vadītājus Ilmāru Bergmani un
Jāni Vilciņu un citus latviešu sabiedriskos darbiniekus,
kuŗu kopš 68. ALAs kongresa Denverā vairs nav mūsu
vidū.
ALAs priekšsēdis savā runā pieminēja, ka šis kongress ir īpašs, jo uzaicināto kongresa viesu vidū ir
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, Latvijas
vēstnieks ASV Māris Selga un viņa dzīvesbiedre Marika
Selga, Ārlietu ministrijas īpašo uzdevumu vēstniece sadarbībai ar ārzemju latviešiem Elita Gavele, ASV
Māršala fonda pētniece Kristīne Bērziņa, uzņēmējdarbības konferences Spotlight Latvia dibinātājs Roberts
Blumbergs, labdarības organizācijas Ziedot.lv un bezpeļņas rehabilitācijas centra „Poga” vadītāja, Latvijas
labdarības iestāžu eksperte Rūta Dimanta, Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Ilmārs A.
Lejiņš, žurnāliste, raidījuma „Globālais latvietis. 21.
gadsimts” vadītāja Agnese Drunka, uzņēmuma Printful
pārstāvji Zane Levša un Dairis Zariņš, finanču firmas
Raymond James pārstāvji Pēteris Abuls un Pauls
Jesinskis, Izglītības ministrijas pārstāvji Jānis Paiders un
Lana Frančeska Dreimane, PBLA izpilddirektors Raits
Eglītis, Latvijas Nacionālās operas ģildes pārstāvis Ivars
Slokenbergs, Eiropas latviešu apvienības pārstāve
Justīne Krēsliņa.
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs savā uzrunā uzsvēra Amerikas latviešu apvienības svarīgo lomu
Latvijas neatkarības atgūšanas idejas saglabāšanā ilgo
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Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
okupācijas gadu laikā un Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanā. Ministrs uzsvēra Latvijas un ASV sadarbības un draudzības svarīgo nozīmi nākotnē un aicināja ALAs biedrus turpināt sadarboties ar ASV polītiķiem: „Manuprāt, viens no Amerikas latviešu apvienības
mērķiem būtu darbs ar jaunās paaudzes polītiķiem, atgādinot par mums, par Eiropu.”
Ministrs atgādināja nepieciešamību stiprināt partneŗattiecības ar ASV: „Stratēģiskā partnerība ar ASV mūsu
drošībai ir svarīga, gan militārā, gan kiberdrošība, kā arī
viss pārējais. Tikpat svarīga ir arī sadarbība ar ārvalstīs
dzīvojošajiem Latvijas valstspiederīgajiem,” uzsvēra
ministrs. Viņš jau agrāk ir teicis, ka katrs Latvijas pavalstnieks globālizācijas apstākļos var līdzdarboties
Latvijas izaugsmē. Ārvalstīs dzīvojošie latvieši ievieš
Latvijā jaunas idejas, vērtības un prakses.
Latvijas Ārlietu ministrs pasniedza Ministrijas atzinības rakstu ALAs priekšsēdim Pēterim Blumbergam par
viņa īpašo ieguldījumu un pašaizliedzīgo darbu latviešu
sabiedrības labā, stiprinot ASV un Latvijas sadarbību,
pēdējos sešus gadus būdams lielākās ASV latviešu organizācijas vadītājs.
Pateicībā par veiksmīgo sadarbību ar ministru Edgaru
Rinkeviču, kā uzsvēra Pēteris Blumbergs – 3650 dienu
gaŗumā – viņam piešķīra ALAs augstāko apbalvojumu –
Nameja goda zīmi. Ar Nameja goda zīmi ALAs valde
nolēma apbalvot arī Pēteri Blumbergu par viņa entuziastisko, allaž enerģisko, pozitīvo, humora caurvīto vadības
stilu un nepārprotamu ALAs mērķu redzējumu ilgtermiņā, kas ALAs valdes locekļus vedināja sekmīgi veikt
ALAs pamatuzdevumus. Līdz šim ALAs Nameja goda
zīmi saņēmuši tikai Jānis Kukainis un agrākā Latvijas
kultūras ministre Dace Melbārde.
Kongresa delegātiem bija iespēja klātienē noklausīties arī Latvijas Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerāļa Ilmāra Lejiņa runu „Latvijas aizsardzība – spēki un
12

izaicinājumi” un Latvijas labdarības iestāžu ekspertes,
labdarības organizācijas Ziedot.lv un bezpeļņas rehabilitācijas centra „Poga” vadītājas Rūtas Dimantas runu
„Kā palīdzēt Latvijas ļaudīm?”.
Visas runas izcēlās ar informācijas bagātību, un bija
ne tikai interesanti dzirdēt tik dažādu jautājumu atrisinājumus un stratēģijas, ilggadējā profesionālā pieredzē
balstītu viedokli un darbību mūsdienu globālajā pasaulē,
bet arī saprast, ka ikviens no mums ar savu uzņēmību un
devumu var iesaistīties lielu uzdevumu veikšanā.
Kongresā bija ieplānotas un notika vairākas pārrunas.
ALAs izglītības nozares vadītāja Elisa Freimane
vadīja pārrunas par tematu „Diaspora kā Latvijas piektais novads”, tajās piedalījās PBLA izpilddirektors Raits
Eglītis, IZM pārstāve Lana Frančeska Dreimane, ALAs
priekšsēdis Pēteris Blumbergs, ALAs KF vadītāja Inese
Stravelli un ĀM īpašu uzdevumu vēstniece sadarbībai ar
ārzemju latviešiem Elita Gavele. Pārrunas sākās ar
jautājumu – kā tu sevi dēvē? Un kuŗā brīdī latvietis no
klaida, trimdas vai jauniebraucēja „pārtop” par diasporas
latvieti? Pārrunu laikā tika meklēta atbilde uz jautājumiem par ārzemju latviešu indentitāti, un dzirdējām
interesantus viedokļus. Secinājums – ārzemēs dzīvojošie
latviešu jaunieši ir svarīga Latvijas daļa, un katrs no viņiem Latvijai ir nepieciešams, turklāt liels skaits jauniešu vēlas uzturēt saikni ar Latviju, latviešu valodu, kultūru un tradicijām. Viens no galvenajiem jautājumiem
bija: kā ALA var palīdzēt? Arī šo pārrunu ietekmē bija
mēģinājums atbildēt uz šo jautājumu, runājot par latvisko izglītību, kas veicināma ģimenē, ārzemju latviešu
skolās un starp ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, un kā
mēs katrs varētu veicināt latviskās izglītības nozīmi un
motīvāciju ārzemju latviešu sabiedrībā.
Pārrunas par tematu „Latvijas ekonomika – kā varam
palīdzēt no tālienes?” vadīja uzņēmējdarbības konferences Spotlight Latvia dibinātājs Roberts Blumbergs, piedalījās LR vēstnieks Māris Selga, PBLA izpilddirektors
Raits Eglītis, LNOĢ pārstāvis Ivars Slokenbergs, IZM
pārstāvis Jānis Paiders, uzņēmuma Printful pārstāve
Zane Levša. Pārrunu rezultātā noskaidrojās, ka ekonomiskā sadarbība starp Latviju un ASV var izveidoties
ļoti veiksmīgi. Labs piemērs tam ir uzņēmuma Printful
pieredze un veiksmes stāsts. Uzņēmuma pārstāvji Zane
Levša un Dairis Zariņš pirms pārrunām kongresa dalībniekus bija iepazīstinājuši ar sava uzņēmuma izveidošanas vēsturi un pašreizējo attīstības posmu. Dairis Zariņš
īpaši uzsvēra nepieciešamību citam citu atbalstīt, lai izveidotos veiksmīga un veselīga vide ieceru īstenošanai,
kā arī darbošanās pēc labākās sirdsapziņas – it kā visu,
kas nepieciešams, tu darītu sevis paša, nevis klienta labā.
Pārrunas par tematu „Latvija starptautisku pārmaiņu

ALAs kongresa dalībnieki no Dienvidkalifornijas, no kr.: DK latviešu biedrības pārstāvji Ivars Mičulis un
Sanita Šūmane-Karami, DK latviešu ev. lut. draudzes delegāte Guna Reina, Dāvis Reins, Roberts Kancāns
vējos – izaicinājumi un iespējas” vadīja ALAs un PBLA
priekšsēža vietnieks Mārtiņš Andersons, piedalījās LR
Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, LNB spēku brigādes
ģenerālis Ilmārs Lejiņš, ASV Vācijas Māršala fonda pētniece Kristīne Bērziņa. Pārrunu vadītājs bija sagatavojis
āķīgus jautājumus, uz kuŗiem dzirdējām atbildes gan no
polītiķa viedokļa, gan no aizsardzības puses pārstāvja.
Ģenerālis Ilmārs Lejiņš uzsvēra, ka starpība starp polītiķa un kaŗavīra skatījumu uz jautājumiem ir šādi: polītiķi
apsveŗot rīcības plānu, atbildot uz jautājumu – ko grib
darīt? Kaŗavīrs apsveŗ, atbildot uz jautājumu – ko var
darīt?
Klausoties spraigajās pārrunās, es apbrīnoju ekspertes
Kristīnes Bērziņas spēju veikli un precīzi izteikties par
specifiskiem un nereti sarežģīties jautājumiem ārpolītikā, teicami analizējot, secinot un orientējoties pat vissīkākajās niansēs.
Kongresa delegātiem bija izvēle piedalīties kādā no
četrām darba grupām: Kultūras darba grupā Valdas
Grīnbergas vadībā, Polītikas darba grupā Dzintara
Dzilnas vadībā, Finanču darba grupā Anitas Grīviņas
vadībā un Labdarības darba grupā Kaijas Petrovskas
vadībā.
Izvēlējos piedalīties Kultūras darba grupā. Tās
dalībniekiem bija iespēja izteikties par savu pārstāvēto
latviešu organizāciju aktīvitātēm un notikumiem pandē-

mijas gadā. Bija interesanti uzzināt, cik lielā mērā un
kādā veidā citas organizācijas atrod risinājumus, lai
klātienē vai attālināti latviešiem būtu bijusi iespēja būt
kopā, sadarboties, izklaidēties, piedalīties dievkalpojumos un baudīt latviešu kultūras sarīkojumus. Izrādījās,
ka dažos centros pandēmija radīja iespēju daudzus
sarīkojumus apmeklēt virtuāli, un tādējādi daudzi varēja
piedalīties un „apmeklēt” vairāk kultūras sarīkojumu
nekā pirms pandēmijas.
Darba grupas vadītāja uzdeva jautājumu – kā ALA
var palīdzēt un ar ko? Atbildes bija daudz un dažādas,
vairākas no tām, ka organizāciju pārstāvji joprojām ir
ieinteresēti, lai ALA turpina rīkot virtuālas kultūras
programmas, kā arī ieskaņo vai lūdz, lai Latvijā notiekošos virtuālos sarīkojumus varētu skatīties ASV katrai
laika zōnai izdevīgā laikā. Dziesmu svētku Rīcības komitejas pārstāvji informēja, ka, gatavojoties Dziesmu
svētkiem Mineapolē, jau pieprasītas apmēram 550
Dziesmu svētku nošu grāmatas, tātad tiek plānots braukt
uz Dziesmu svētkiem, un to apmeklētāji būs tikpat
drosmīgi kā ALAs kongresa delegāti, lai tiktos klātienē.
Joprojām aktuāls temats ir trimdas archīvi un to saglabāšana, un tika apspriesti dažādi ieteikumi un risinājumi.
Darba grupas arī sagatavoja rezolūcijas, un, būdama
mācību pārzine Losandželosas latviešu skolā, kopā ar
Sandru Kronīti-Sīpolu, Anitu Briedi-Bilsēnu, Indru
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Ekmani sagatavoju divas pateicības rezolūcijas par
ALAs atbalstu latviešu skolām un nometnēm pandēmijas
gadā:
1. Pateicība ALAi par lielo financiālo atbalstu latviešu skolām, vasaras vidusskolām un nometnēm pandēmijas laikā;
2. Pateicība visiem, kuŗi pagājušajā gadā devās talkā,
strādājot vasaras nometnēs un vasaras vidusskolās.
Kongresā pieņēma 28 rezolūcijas, ar tām var iepazīties ALAs vietnē tīmeklī: alausa.org
Kongresā bija izklaides programmas un saviesīgie
vakari, ļoti pārdomāti un skaisti, turklāt neformāli, kad
ikvienam iespēja aprunāties ar jau pazīstamiem un ilgi
neredzētiem sabiedriskajiem darbiniekiem vai tieši
otrādi – iepazīties ar nekad vēl nesatiktiem cilvēkiem.
Piektdienas vakarā vakariņojām uz kuģīša Odyssey
klāja, no kuŗa pavērās skaists, naksnīgs skats uz Čikāgas
pilsētas debesskrāpjiem. Par jautru un sirsnīgu mūziku
omulības veicināšanai gādāja ļoti patīkams un talantīgs
Latvijas mūziķis Richards Kolmanis, viņš pašlaik studē
Bostonā.

No kr.: Latviešu fonda vadītāja Renāte Kennija
(Kenney), Sanita Šūmane-Karami, ALAs grāmatvede
Baiba Dolinska (Dolinsky)
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Sestdienas pēcpusdienā kongresa dalībnieki noklausījās grupas „Tautumeitas” virtuālu tiešraides koncertu no
Latvijas. Sestdienas vakara balle bija turpat viesnīcas
augšstāvā, kur dienas laikā notika kongresa darbs. No
logiem pavērās skaists skats uz Mičiganas ezeru un kuģu
molu (Navy Pier). Šajā vakarā kongresa dalībniekus
priecēja Čikāgas tautasdeju grupa „Mantinieki”, un
vakara ballē spēlēja jau pieminētais Richards Kolmanis
un viņa mūzikas grupa „Tālēs zilajās”. Viena no tās dalībniecēm ir Arta Jēkabsone, ar viņu biju agrāk tikusies
virtuālajā ALAs rīkotajā skolotāju konferencē. Arta
Jēkabsone bija Ņujorkā, es – Kalifornijā, un viņas
virtuālo koncertu pandēmijas gadā pieteicu, vēl būdama
ALAs valdes locekle. Ļoti nopriecājāmies, satiekoties
klātienē Čikāgā, un apskāvāmies kā senas draudzenes,
secinot, ka pasaule ir maza. Mūziķi sajuta sabiedrības
noskaņu un prata uzturēt nepieciešamo jautrību un svinīgo noskaņu. Paldies viņiem visiem!
Kā jau sestdienas balles vakarā iederējās, balles apmeklētāji ar apsveikumiem, ovācijām un pārsteiguma
dāvanām pateicās līdzšinējam ALAs priekšsēdim
Pēterim Blumbergam par viņa sekmīgo darbu, un jaunievēlētais ALAs priekšsēdis Mārtiņš Andersons iepazīstināja ar jauno ALAs valdi: priekšsēža vietnieks –
Andrejs Kancs, kasiere – Anita Grīviņa, sekretāre –
Nora Muižniece, Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs –
Dzintars Dzilna, Izglītības nozares vadītāja – Elisa

Pasaule patiešām ir maza! DK LB biedrs Edgars
Andersons 23. oktōbrī devās uz ASV polītiķu
sanāksmēm Vašingtonā, DC, un Floridā un lidojumu
sabiedrības United lidmašīnā satika Latvijas
vēstnieku ASV Māri Selgu un Mariku Selgu, kuŗi
pēc piedalīšanās ALAs kongresā Čikāgā
atgriezās Vašingtonā

Freimane, Biedru un līdzekļu vākšanas nozares vadītāja
– Kristīne Ģiga, Sporta nozares vadītājs – Miķelis Ģiga,
Kultūras nozares vadītāja – Valda Grīnberga, Labdarības
Latvijā nozares vadītāja – Kaija Petrovska, Informācijas
nozares vadītāja – Tatjana Žagare-Vītiņa, Kultūras fonda
vadītāja – Inese Stravelli; revīzijas komisijas locekļi –
Mārtiņš Jansons, Diāna Kārkliņa, Una Veilande.
Žurnāliste un raidījuma veidotāja Agnese Drunka
gatavoja reportāžu par ALAs 70. kongresu Latvijas
Radio 1 raidījumam „Globālais Latvietis. 21. gadsimts”
un aicināja mani izteikt novēlējumu jaunievēlētajai valdei. Es ar prieku piekritu un pastāstīju, ka agrāk darbojos
ALAs valdē, bet šoreiz parstāvu Dienvidkalifornijas
latviešu biedrību:
„Man ir liels gods piedalīties ALAs 70. gadu jubilejas
kongresā. Jaunievēlētajai ALAs valdei es novēlu saglabāt entuziasmu, neaizmirst savu mērķi un, pa ceļam uz
mērķi veidot sadarbību, stiprināt kopējās draudzības.
Novēlu apņēmību, ko pirms 70 gadiem mūsu celmlauži
un ALAs dibinātāji mērķtiecīgi ielika kā pamatu, kas
pastāv vēl līdz šim brīdim. Es arī gribētu, lai ALAs
sēdes joprojām notiek latviešu valodā, kā tas bijis līdz
šim. Lieliski, ka vēl aizvien ALAs darbā tiek lietota latviešu valoda un tā ir augstā līmenī. ALAs lēmumi tiek
pieņemti latviešu valodā, pārrunas notiek latviešu valodā, visi cenšas, cits citu atbalsta, iedrošina. ALAs valdē
ir bijusi brīnišķīga sadarbība; varu to apliecināt, jo pati

esmu bijusi valdes locekle. ALAs valde iesaistījusies
dažādu nozaru darbā: kultūras, izglītības, polītikā, ekonomikā, sadarbībā ar Latviju. Varbūt ne vienmēr Latvijā
tas jūtams, bet sadarbības tilts, kas izveidots starp
Latviju un Ameriku, ir pastāvējis un pastāv joprojām.
Novēlu valdei nezaudēt savu entuziasmu, spēku un
neaizmirst priecāties un būt lepniem par padarīto!”
Šis bija vienreizējs kongress, un Dienvidkalifornijā
atgriezos pilna entuziasma un enerģijas. Noskaņu un
pozitīvo enerģiju, kas kūsāja ALAs kongresā, vārdos
nevar izteikt. Tā jāizjūt un jāizbauda katram pašam.
Tādēļ, izmantojot iespēju, aicinu ikvienu, kas lasa šīs
rindas un vēl nav ALAs biedrs, iestāties Amerikas
latviešu apvienībā, lai ar lepnumu varētu teikt, ka arī ir
daļa no ALAs!
Pateicos ALAs valdei par drosmīgo lēmumu kongresu rīkot klātienē, par bagātīgo kongresa programmu,
ieguldīto lielo darbu kongresa plānošanā un Rīcības
komitejas locekļiem Čikāgā, kuŗi bija visu rūpīgi pārdomājuši un radīja kongresa dalībniekiem šos svētkus savā
skaistajā pilsētā!
Pateicos Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai par
man dāvāto iespēju piedalīties ALAs 70. kongresā un
par uzticēšanos man pārstāvēt Dienvidkalifornijas
latviešu biedrību!
ALAs mūža biedre, Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valdes locekle Sanita Šūmane-Karami

Atsauksmes par ALAs 70. kongresu
ALAs 70 gadu jubilejas kongresā Čikāgā piedalījos,
būdama Oregonas latviešu biedrības pārstāve, un šis bija
pirmais ALAs kongress, kuŗā piedalījos. Kongresa saturs
un gaita, darba grupas un diskusijas lika justies lepnai
par piederību savai tautai un kultūrai, bet vēl jo vairāk
diasporai un tās spēkam! Vadot Oregonas latviešu skolu,
biju iepazinusies ar ALAs Izglītības nozares darbiniekiem, un tagad daudz ko interesantu uzzināju par pārējo
nozaru darbību.
Pēc kongresa man ir spēcīga motīvācija turpināt darboties savā interešu lokā arī turpmāk!
Liels pagodinājums bija būt šajā kongresā un izdzīvot
vēstures aktuālo notikumu gaitu gan Latvijā, gan ārzemēs! Paldies par lieliski noorganizēto kongresu!
Oregonas latviešu biedrības valdes locekle
Ieva Dekstere (Dexter)

ALAs 70. kongress Čikāgā ir trešais, kuŗā piedalos,
otrais kongress klātienē, bet pirmais, kuŗā esmu ALAs
valdes locekle. Priecājos par iespēju tikties ar cilvēkiem, ar kuŗiem gada laikā sazinājos neklātienē, un gūt
jaunus draugus. Atceros, manā pirmajā kongresā
Denverā bija ļoti spilgti iespaidi, satiekot interesantus
cilvēkus un uzzinot daudz jaunas informācijas par latviešiem ne tikai ASV, bet arī citur pasaulē. Piedaloties virtuālajā kongresā iespaidi nebija gluži tie paši, jo tieši kafijas pauzes un vakariņas kopā ar pārējiem ir labākais
laiks, kad pārrunās var uzzināt daudz ko jaunu un noderīgu. Tieši tāpēc bija tik jauki, ka šogad atkal varējām
satikties klātienē un gūt visus tos spilgos iespaidus. ko
nevar iegūt virtuālā vidē. Un svarīgi, ka šogad bija
ALAs 70. kongress un mēs tiešām varējām to izbaudīt
kā svētkus visi kopā, nevis katrs pie sava mazā ekrāna
mājās.
ALAs Kultūras fonda vadītāja Inese Stravelli
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Svētku programma
Uzruna
Pauls Berkolds
„Karoga dziesma” Rainis / J. Lūsēns
„Es mīlu Latviju” A. Ritmanis / B. Ritmane-Džeimsone
„Es taisīju karodziņu” A. Legzdiņš
„Pērkons veda vedekliņu” tdz. / A. Salaka, A. Jansona
aranžējums
Dzied Losandželosas latviešu jauktais koris
Paula Berkolda vadībā; Losandželosas latviešu skolas
audzēkņi Paula Berkolda un Ērika Kīna vadībā;
pie klavierēm Endrū Andersons (Andrew Anderson)

Latvijas Republikas
proklamēšanas
103. gadadienas
un
Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības 70 gadu jubilejas
svinības
2021. gada 21. novembrī

Veltījums biedrības 70 gadu atcerei
Ivars Mičulis, DK LB latviešu biedrības valdes
priekšsēdis
„Patīk mums” L. Ozolas chor. / I. Lipskas mūz.
„Kas kaitēja man dzīvot” R. Spalvas, O. Freibergas,
J. Purviņa chor. / R. Paula mūz.
„Sudmaliņas” J. Rinkas, J. Oša chor. / tdz.
„Jūra, jūra” B. Bredovskas, R. Freimuta chor. /
E. Īgenbergas, A. Dindzānas mūz.
„Ripo ripo” I. Zosāres chor. / tdz.
Dejo Losandželosas latviešu skolas audzēkņi
Kristīnes Urenas vadībā un tautasdeju kopa „Pērkonītis”
Diānas Zaķes un Ilzes Matsones vadībā
„Svēts mantojums” (kopdziesma) Leonīds Breikšs /
Jānis Norvils

Pūtiet, taures, skaniet, zvani
Saule, plašu gaismu lej!
Karogs sarkanbaltisarkans,
Vējos atraisījies, skrej.
Latvijas Valsts karogs 21. novembrī
viegli plīvoja siltajā Dienvidkalifornijas
vējā. Spoži un silti saules stari apspīdēja
svētku viesus, kuŗi ieradās svinēt
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
70 gadu jubileju un Latvijas Valsts
proklamēšanas 103. gadadienu.
Pēdejo divu mēnešu laikā svētku rīcības komiteja Paula Berkolda vadībā ar
vislielāko centību bija izplānojusi svinīgu
un interesantu saviesīgo un svētku akta
programmu.
Svētdienas rīts sākās ar diakones
Gunas Reinas un archibīskapes Laumas
Zuševicas vadīto dievkalpojumu.
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Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svētīts tas, kuŗš drošs par viņu krīt,
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai,
Un saulei liek pār mūsu druvām līt.
Nekur virs zemes neapsveiks tik silti
Vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šīs,
Gar kuŗām augšup slejas bērzu ciltis
Un liepas šalcot veŗas debesīs.
Par visiem svētumiem, ko sirdī nesam,
Lai šo ikviens sev pirmā vietā liek:
No zemes šīs mēs izauguši esam,
Par zemi šo mums galva jānoliek.

…Svētku programmas turpinājums nama zālē

Pēc dievkalpojuma draudzes dāmu
komitejas locekles aicināja baudīt
siltas pusdienas, ko gatavoja Tamāra
Rūse un Dzidra Freimane ar palīgiem. Ilze Stedmena bija atnesusi un
piedāvāja vairākus dučus kūciņu
sarkanbaltsarkanā krāsā. Latviešu
nama autostāvvietā baltajā teltī, pie
balti klātiem galdiem, nesteidzoties
atkal varēja baudīt svētku pusdienas
un patērzēt ar sen neredzētiem
tautiešiem.
Mazliet pēc pulksten diviem turpat
laukumā zem viegli plīvojošā sarkanbaltsarkanā karoga sākās svētku koncerts, ko vadīja Pauls Berkolds.

Svētku akts
„Tavs daiļums, Latvija” Ārija Elksne
Eduards Zeltiņš-Kalniņš
Latvija sākas mūsu sirdīs. Šodien kursim latvisku dzīvas uguns
kvēli mūsu sirdīs ar domām, runām un vēlējumiem; ar dzeju,
dziesmām un dejām, lai tā atmirdzētu ikvienā latvietī, no mazuļa
pirmā brēciena līdz dzimtaskoka varenajai lapotnei. Sargāsim un
paturēsim to savās sirdīs kā lielāko dārgumu!
Karoga ienešana
Svētbrīdis – archibīskape Lauma Zušēvica
„Meditācija” Helmers Pavasars
Elsa Brecko, vijole; pie klavierēm Endrū Andersons
„Piemini Latviju” Jānis Jaunsudrabiņš
Kārlis Kalvāns
„Cik maksā visdārgākais” Jānis Baltvilks
Mārtiņš un Kristofers Karami
Latvijas Valsts prezidenta Egila Levita videosveiciens
Latvijas valsts himna
ASV himna
Ivars Mičulis
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekšsēdis
President, Latvian Association of Southern California
Teodors Lilienšteins
Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienības priekšnieks
President, Latvian Association “Daugavas Vanagi” of
Southern California
Aivars Jerumanis
Losandželosas latviešu sabiedriskā centra valdes
priekšsēdis
Chairperson, Latvian Community Center of Los Angeles
Rumāņu deja Nos. 1, 4 Bēla Bartoks
Elsa Brecko, vijole

Losandželosas latviešu jauktais koris
svinīgi un ar lielu aizkustinājumu dziedāja
divas dziesmas – komponista Jāņa Lūsēna
„Karoga dziesma” ar Raiņa vārdiem un „Es
mīlu Latviju” (komponiste Brigita RitmaneDžeimsone, Andŗa Ritmaņa vārdi). Koristiem
pievienojās Losandželosas latviešu skolas
audzēkņi un dziedāja Alberta Legzdiņa „Es
taisīju karodziņu”, un pēc tam visi kopā –
latviešu tautasdziesmu „Pērkons veda vedekliņu” (Artūra Salaka un Andreja Jansona
aranžējumā), pavadījumu spēlēja Ēriks Kīns ar
ģitaru, pianists Endrū Andersons – klavieres.
Svinīgu uzrunu DK LB 70 gadu jubilejas
svinībās teica biedrības valdes priekšsēdis
Ivars Mičulis. Apmeklētājus apsveica arī Losandželosas
latviešu nama valdes priekšsēdis Aivars Jerumanis un
DV DK apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins.

Hon. Laima Jurevičiene
Consul General of Lithuania
Hon. Jaak Treiman
Honorary Consul of Estonia
Hon. Juris Buņķis
Latvijas Goda konsuls / Honorary Consul of Latvia
Apbalvojumi un apsveikumi / Presentation of Awards
and Congratulations
„Lūgšana” Lūcija Garūta
„Birzēm rotāts” Jānis Mediņš
„Karogs” Arvīds Žilinskis
dzied Valdis Jansons, pie klavierēm Endrū Andersons
Karoga iznešana / Attention to the flag of Latvia
Svētku tosts „Augstu laimi Latvijai!”
Svinību un saviesīgā vakara priekšnesumi Baltajā teltī
Paula Berkolda vadībā

Svētku rīkotāji Losandželosā / Celebration organized by
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība
Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienība
Programmas vadītāji / Masters of Ceremonies
Ēriks Galiņš un Aija Zeltiņa-Kalniņa
Himnām pavadījumu spēlē / Hymns accompanied by
Nora Mičule
Oficiālā svētku fotografe Līga Svikss

Pēc apsveikumiem sarīkojuma dalībnieki vienojās
Jāņa Norviļa dziesmā „Svēts mantojums” ar Leonīda
Breikša vārdiem.
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Skolas audzēkņi dziesmas bija mācījušies mācību
stundās kopā ar dziedāšanas skolotājiem Paulu Berkoldu
un Ēriku Kīnu. Ēriks Kīns spēlēja pavadījumu ar ģitaru.
Dziedājums bija skaists, dzīvīgs, priecīgs, un skolas
audzēkņi izskatījās skaisti un svinīgi savos tautastērpos.
Dziesmām sekoja tautasdejas
Kristīnes Urenas vadībā –
vispirms dejoja visjaunākie
skolas audzēkņi, tad vidējā
vecuma dejotāju grupa un
visbeidzot vecākie audzēkņi.
Kristīne māca tautasdejas
Losandželosas latviešu skolā,
un viņas entuziasma darba
augļus mēs varējām vērot
koncerta laikā, kad jaunākie
audzēkņi, varbūt piemirsuši,
kad un kuŗā brīdī būtu jāliek
solis te vai tur, bet – visi
sparīgi lēca un piedalījās
dejās, vērojot skolotāju, un ik
pa brīdim, lepni un draudzīgi
māja saviem vecākiem un
skatītājiem. Vēja māte par par Sprīdīša apņēmību teica:
„Labā dūša arī nav peļama.” Un vai tad sirdi nepriecē
jau doma vien, ka daudziem latviešu skolas audzēkņiem
pirmā publiskā dejošana tik liela skatītāju pulka priekšā
bija tieši šī svētku diena? Vidējo un vecāko audzēkņu
dejas atsķīrās savā sarežģītības pakāpē, un nevarēja
neievērot dejotāju dejotprieku un gandarījumu.
Jāpiebilst, ka jaunie tautastērpi skolas audzēkņiem arī ir
Kristīnes Urenas nopelns, un skolas audzēkņi izskatījās
godam! Dejošanas skolotājas prombūtnes laikā latviešu
skolā tautasdejas palīdzēja mācīt palīgskolotājas Elsa
Brecko, Katrīna Sonveina, Nora Mičule un skolas
pārzine Aija Kīna.
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No labās: Igaunijas goda konsuls DK Jāks
Treimanis, Lietuvas ģenerālkonsule DK Laima
Jurevičiene, DK LB priekšnieks Ivars Mičulis,
sarīkojuma vadītāja Aija Zeltiņa-Kalniņa
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Svētku programmas turpinājums un svinīgais akts,
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienai notika latviešu nama zālē.
Skolēni bija sagatavojuši patriotiskus un sirsnīgus
lasījumus un dzejoļus. Eduards Zeltiņš-Kalniņš nolasīja
Ārijas Elksnes dzejoli „Tavs daiļums, Latvija”, Kārlis
Kalvāns – fragmentu no Jāņa Jaunsudrabiņa esejas
„Piemini Latviju!”, Mārtiņš un Kristofers Karami
deklamēja Jāzepa Baltvilka dzejoli „Cik maksā
visdārgākais”.

Svinīgi tika ienests Latvijas valsts karogs, un archibīskape Laima Zušēvica vadīja svētbrīdi.
Pavadījumu himnām spēlēja Nora Mičule.

Losandželosas latviešu skolas absolvente Elsa Brecko
ar vijoli spēlēja skaisto Helmera Pavasara skaņdarbu
„Meditācija”, maģistra gradu California Institute of the
Arts ieguvušā kamermūziķa Endrū Andersona (Andrew
Anderson) klavieŗpavadījumā.
Sarīkojuma apmeklētāji noklausījās Latvijas Valsts
perzidenta Egila Levita videosveicienu un dziedāja
Latvijas un ASV himnu.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis teica svētku uzrunu, DK Daugavas
Vanagu apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins un
Losandželosas latviešu sabiedriskā centra valdes priekšsēdis Aivars Jerumanis visus sveica svētkos.
Elsa Brecko vēlreiz kāpa uz skatuves un spēlēja Bēla
Bartok Romanian Dance Nos. 1, 4.
Sarīkojuma apmeklētājus apsveica Lietuvas ģenerālkonsule Laima Jurevičiene un Igaunijas goda konsuls
Jāks Treimanis (Jaak Treiman).
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Svinīgajā aktā tika cildināti Dienvidkalifornijas
latviešu sabiedriskie darbinieki, kuŗi veikuši lielu darbu,
daudzinājuši Latvijas vārdu pasaulē, kā arī nesavtīgi
atbalstījuši ārzemju latviešu sabiedrību, lai saglabātu
valodu, kultūru un latvietību. DK LB Goda rakstus par
nesavtīgu un ilgu darbošanos Dienvidkalifornijas
latviešu sabiedrības labā saņēma Benita Trapse, Guna
Reina un Ingrīda Dženningsa (Jennings). Amerikas latviešu apvienības Goda rakstu par īpašiem sasniegumiem, neatlaidīgu un ilgu darbu DK LB labā saņēma
Dāvis Reins. DK LB Atzinības rakstu par Jāņu svinību
rīkošanu un vadīšanu piešķīra Signei Platacei.
Sarīkojuma apmeklētājus patīkami
pārsteidza baritons
Valdis Jansons,
dziedot Lūcijas
Garūtas „Lūgšana”,
Jāņa Mediņa
„Birzēm rotāts” un
Arvīda Žilinska
„Karogs”. Valdis
Jansons operā sācis dziedāt Italijā 2004. gadā un viņam
bijušas lomas 30 dažādos operas namos Eiropā, arī
Latvijas Nacionālā operā. Patlaban viņš studē University
of California Santa Barbara, lai iegūtu doktora gradu.

Pēc oficiālā svētku akta beigām, kad iznesa karogu,
bija laiks svētku tostam „Augstu laimi Latvijai!”
Taču sarīkojuma apmeklētājus automašīnu novietošanas laukumā gaidīja vēl daži pārsteigumi. Vairāki
studenti no Latvijas, kuŗi mācās Dienvidkalifornijā,
atsaucās Paula Berkolda aicinājumam un iepriecināja ar
mūzikāliem priekšnesumiem.
Pasadenā, California
Institute of Technology inženieŗzinības studē Olivers Prāns.
Kopš bērnības viņš mācījies
spēlēt klasisko akordeonu. Viņa
tēvs Guntars Prāns ir mūzikologs, pašreizējais Jāzepa Vītola
latviešu mūzikas akadēmijas
rektors.
Olivers Prāns spēlēja itaļu
komponista Lučiano Fančelli
skaņdarbu Acquarelli Cubani,
sajūsminot klausītājus.

piesēdās pie taustiņinstrumenta. Bija sagatavotas
dziesmu teksta lapas, sadziedāšanās siltajā novembŗa
vakarā sita augstu vilni un visiem pacilāja garastāvokli.
Paldies Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai par
sarīkojumu, paldies visiem, kuŗi veltīja laiku un neskaitāmas darba stundas, lai sarīkojums veiksmīgi izdotos!
Paldies Losandželosas latviešu skolai, skolotājiem un
vecākiem, kuŗi atbalstīja jauno latviešu paaudzi, lai visi
izbaudītu skaistas biedrības 70 gadu jubilejas un
Latvijas 103. gadadienas svinības!
Draudzes amatpersonas Dienvidkalifornijas latviešu
biedrībai dāvanā bija sagādājušas divas īpašas jubilejas
tortes: mango un tiramisu, ar rotājuma šokolādes
plāksnītēm, uz kuŗām bija cipars 70. Draudze apsveikumā biedrībai vēlēja Dieva svētību 70 gadu jubilejā un
vēl ilgus pastāvēšanas gadus.

Vokāliste Elīza Evalde
studē Pasadenā, Los
Angeles College of Music.
Viņa dziedāja Jāņa Logina
komponēto „Seno
dziesmu” ar Arvīda
Skalbes vārdiem un vēl
vienu dziesmu angļu
valodā.

Losandželosas latviešu skolas audzēknis Eduards
Zeltiņš-Kalniņš dziedāja labi pazīstamo „Čikāgas
piecīša” Alberta Legzdiņa dziesmu „Par mani, draudziņ,
nebēdā”, ģitaru spēlēja Ēriks Kīns.
Sabiedrības omulību veicināja Pauls Berkolds,
spēlējot akordeonu, Ēriks Kīns – ģitaru, Edvīns Rūsis

Svētku aktā programmu pieteica DK latviešu biedrības valdes sekretāre Aija Zeltiņa-Kalniņa un Ēriks
Galiņš.
Pirms un pēc svētku akta nama zālē uz tālrādes
ekrāniem bija iespējams noskatīties Dāvja Reina veidoto
DK latviešu biedrības vēstures fotokollāžu.
Sanita Šūmane-Karami
Aija Zeltiņa-Kalniņa
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Atsauksmes par Latvijas Republikas proklamēšanas
103. gadadienas un Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
70 gadu jubilejas svinībām
Mīļie tautieši un draugi,
No visas sirds vēlos jums – Losandželosas latviešu
kopienai – pateikt milzu PALDIES par skaisti sarīkotajām Latvijas gadadienas svinībām.
Jau otro reizi esmu šajā dienā jūsu vidū un varu tikai
apbrīnot jūsu visu degsmi, pašatdevi, ziedošanos latviskuma uzturēšanai, īpašu vērību veltot jaunajai paaudzei.
Jums nekas nav par grūtu šī mērķa dēļ. Jūs sestdienā
dodaties uz koŗa mēģinājumu, braucot simt un vairāk
kilometru, pa ceļam mācoties dziesmas, jūs gatavojat
ciemiņiem pusdienas, rotājat telpas un gādājat tautastērpus. Un netrūkst vēl dažādu citu darbiņu. Tam visam ir
jāatrod laiks līdztekus ikdienas darbam. Jūsu mūzicēšana
uz veselu vakaru lielas Amerikas pilsētas stūrīti pārvērta
par mūsu visu mīļo Latviju!
Īpašu PALDIES un UZSLAVU pelnījuši jaunieši un
mazie mākslinieki. Jūs bijāt lieliski ar savu dabiskumu
un īsti latvisku garu katrā deju solī un izrunātajā vārdā.
To, cik liels darbs un entuziasms ir nepieciešams, lai šādu programmu sagatavotu, zināt tikai jūs paši. Mīļie kollēgas – skolotāji un vecāki, lai jums sirds siltuma, spēka,
izturības un veselības nepietrūkst grūto, bet auglīgo
ikdienas darbu veicot! Lai Dieva svētība ikkatrā solī!
Māra Runde-Pīrsone (Pearson),
skolotāja no Liepājas
Šodien bija skaista diena. Mūsu Losandželosas latviešu biedrībai 70 gadu! Vairs neviena no tiem, kuŗi loloja
ideju un dibināja mūsu latviešu biedrību, nav vairs mūsu
vidū, bet biedrība vēl aktīvi darbojas un tās paspārnē aug
jauna latviešu paaudze, kas, cerams, sargās mūsu valodu
un kultūru. Pauls Berkolds veltīja daudz laika un darba,
lai šis sarīkojums izdotos. Ar biedrības, skolas un baznīcas atbalstu, visiem kopīgi darbojoties, viss tika
paveikts. Koristi iemācījās dziesmas ar datora palīdzību,
kopā sanākot tikai divas reizes. Dejotājiem droši vien
darba bija vairāk. Klausītāji un skatītāji apgalvoja, ka
skanēja labi, sevišķi, kad korim pievienojās skolas
audzēkņi ar savu entuziasmu un skanīgajām balsīm.
Lielu prieku, protams, sagādāja dejotāji, sākot ar
mazākiem, vidējiem un beidzot ar „Pērkonīti”. Ir lieliska
ideja sākt mācīt dejas jau jaunāko klašu skolēniem.
Kļuva silti ap sirdi, „Pērkonīša” deviņu pāŗu pulkā
redzot dažus studentus. Paldies mūsu latviešu skolai!
Biruta Šulca
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Katru reizi, kad latviešu namā notiek sarīkojums,
kuŗā piedalās skolas audzēkņi un jaunieši, ir īpašs prieks
viņus vērot. Svētkos gūstam gaišu enerģiju. Vienmēr ar
apbrīnu domāju par skolotājiem un vecākiem (kas patiesībā ir vieni un tie paši), kuŗiem pietiek spēka, vēlmes
un patriotisma sagatavot krāšņu svētku programmu.
Šogad – gandrīz pēc divu gadu pārtraukuma – bija vēl
jo lielāks prieks par tik kuplu skolēnu kori ar labām balsīm, par viņu palīgiem, kuŗu sejās nenodzisa smaids (vēroju Dainu Reimani, kad viņa turēja mazajiem dziedātājiem priekšā dziesmu vārdus, un viņas sejā vīdēja visskaistākais, visuzmundrinošākais smaids). Lielu aizkustinājumu un prieku izraisīja Kristīnes Urenas vadītie
mazie dejotāji, kuŗi tik apzinīgi un cītīgi centās sekot
skolotājai. Īso un ne tik īso runu laikā mazie kā bitītes ap
stropu virmoja ap skolotājām-māmiņām. Turpat vai visi
vecāki šķita iesaistīti, lai tikai viss norisinātos godam.
Un bija! Izdevās lieliski nodejot kā mazajiem, tā lielākajiem, kuŗi, laiku īsinot, vēl mēģināja dažādus deju
soļus. Protams, „Pērkonītis” kā arvien iepriecināja ar
nevainojamu sniegumu.
Bija jau vēla pēcpusdiena, kad biedrības 70 gadu
jubilejas svinības pārcēlās uz zāli, kur turpinājās Latvijas
Republikas proklamēšanas 103. gadadienas svinēšana.
Un skolēnu klātiene arī te ienesa spirgtu dzīvīgumu.
Interesanti, ka dzejoļu deklamētāji bija galvenokārt
puiši. Gan Eduards Zeltiņš-Kalniņš, gan Kārlis Kalvāns
ar labu izjūtu nolasīja Ārijas Elksnes dzejoli un citēja
Jāņa Jaunsudrabiņa viedos vārdus. Jau agrāk mūs pārsteidza Kristofera Karami skaistā latviešu valoda, no
galvas deklamējot gaŗus dzejoļus. Šoreiz viņam pievienojās brālis Mārtiņš un viņu abu priekšnesums – Jāņa
Baltvilka dzejolis „Cik maksā visdārgākais” – ilgi
paliks atmiņā kā šīs svinīgās daļas sirsnīgākā nots.
Kad atgriezāmies pagalmā, mūs gaidīja vēl kāda skolēna sagatavots pārsteigums. Eduards Zeltiņš-Kalniņš ar
sōlodziesmu iesāka jauko sadziedāšanos, kas tik sen
nebija piedzīvota un lika aizmirst pandēmiju.
Jau zālē sēžot, domāju – kā gan bērniem un vecākiem
pietiek spēka tik gaŗai dienai? APBRĪNOJU! Laikam tā
ir īpaša patriotiskās enerģijas vilkme. Kad bērni dzied,
dejo, priecīgi skraida, vecāki uzdzied un uzdanco (kā
Zeltiņu-Kalniņu pāris pašā vakarā), tad taču, kā teicis
Māris Čaklais: „…pasaules kaŗš kļūst neiespējams.”
Silvija Millere

Es piedalījos Latvijas valsts proklamēšanas 103. gadadienas un Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 70 gadu jubilejas svinībās ar savu ģimeni. Kaut arī pilnībā
nevarēju noskatīties visu svētku programmu citu pienākumu dēļ, es biju ļoti pacilāta, redzot kuplo dalībnieku
skaitu, sevišķi jaunās latviešu ģimenes, kuŗas arī iesaistījušās latviešu skolā. Bija liels prieks izbaudīt vienreizēju
mākslinieku sniegumu klātienē un izjust svētku noskaņu
un vienotību, zinot, ka visapkārt ir savējie.
Mani mīļie vecvecāki Lidija Bļodniece un Jānis
Bļodnieks šajā nedēļā būtu svinējuši 100. un 106. jubileju, un man bija jādomā par viņu dzīvi, maniem vecākiem Latvijā, mūsu ģimeni un pēctecību. Par Latvijas
mīlestību, par to, ko es daru Latvijas un latvietības labā,
dzīvojot tik tālu no dzimtenes un par to, ko nododu tālāk
saviem dēliem. Es ar lielu lepnunu piedalījos programmā
un palīdzēju saviem puisēniem sagatavoties, un klusībā
pateicos visiem, kuŗi dāvājuši man un manai ģimenei
iepēju apliecināt patriotismu un izbaudīt piederību
Latvijai līdzīgi domājošu draugu pulkā!
Paldies visiem par skaistajiem svētkiem!
Sanita Šūmane-Karami
Bija reta iespēja dzirdēt latviešu operdziedoni no
Italijas. Elsa Brecko uzņēmās spēlēt grūtus vijoles
skaņdarbus un spēlēja izcili. Latviešu skolas skolēni
skaisti dziedāja kopā ar kori. Aplaudējām un ar lielu
sajūsmu dziedājām, skatoties, kā dejoja mazie un lielie
dejotāji.
Liels prieks, ka bija tik daudz dalībnieku biedrības
70 gadu jubilejā un Latvijas valsts dibināšanas atceres
dienas sarīkojumā.
Edvīns Rūsis
Jā, baudīju gaŗo svētku programmu!
Šogad svinības bija interesanti izkārtotas trīs daļās:
svinīgs dievkalpojums, koncerts un tautasdejas auto
novietošanas laukumā un svētku akts namā.
Priecājos, redzot skolēnus dziedot korī, dejojot
tautasdejas un braši deklamējot dzejoļus!
Liels paldies visiem skolotājiem un vecākiem, ka
mācat bērnus mīlēt mūsu mīļo Latviju!
Anna Ābele
Svētku programma bija daudz par garu, vecāka gadagājuma apmeklētājiem trūka spēka visu noskatīties. Gan
dziesmas, gan dejas bija ļoti jaukas. Ja bērni ar tādu
prieku dejo un dzied, ir cerība, ka mūsu saime vēl labu
laiku ziedēs. Protams, tas nevarētu notikt bez vecākiem,
kas rosina jauno paaudzi mīlēt un cienīt mūsu tradicijas.
Dace Taube

Iela todien bija pieblīvēta ar spēkratiem, nams dūca
kā bišu strops. Skraidīja skolēni, skolotājas, saimnieces.
Tik daudzi tautastērpos! Milzīgaja baltajā teltī skaisti
apklāti galdi, ēdiens lielisks – kartupeļi, skābie kāposti,
desiņas, zali salātiņi un izvēle veganiem. Saulītei ripojot,
kļuva neticami karsts, vajadzēja pārvietoties dziļāk teltī.
Mazie dejotāji savu uzdevumu uztvēra nopietni, skatītāji
ilgi aplaudēja. Brīnišķīgs bija arī „Pērkonīša” priekšnesums! Kad pārcēlāmies uz zāli, tā ātri piepildījās, krēsli
bija salikti rindās, kā parasti. Visos stūŗos Dāvis Reins
bija novietojis datorus un rādīja vēsturiskas biedrības un
nama slīdītes. Mēs čalojām un tad dziedājām: „Es
Latvijai pieķēdēts ar mīlestības saiti...” Diemžēl ilgāk
par pulksten četriem nevarēju palikt. Ejot projām ievēroju, ka saimnieces sagatavojušas paplātes ar uzkodām
un dzēriena glāzēm, tā ka ballīte droši vien turpinājās
līdz pusnaktij.
Lisa Edmondsone
Losandželosas latviešu skola sveic Dienvidkalifornijas latviešu biedrību 70 gadu jubilejā! Pateicamies par
ieguldītajām pūlēm un sūro, tālredzīgo darbu, ko veica
biedrības dibinātāji, celmlauži, kuŗu nav vairs mūsu
vidū, bet kuŗi radīja kaut ko paliekošu mums, lai mums
būtu, kur sanākt kopā mūsu mazajā Latvijas stūrītī
Dienvidkalifornijā! Paldies biedrībai par atbalstu latviešu skolai un par labvēlību! Novēlam biedrībai raženus
un vēl ilgus gadus un nerimstošu darba sparu! Vēlos
personīgi pateikties visiem skolas skolotājiem, audzēkņu
vecākiem par uzņēmību un atbalstu un skolas audzēkņiem par lielo izturību un vēlmi mācīties, lai sadarbībā
varētu priecāties un baudīt mūsu audzēkņu priekšnesumus, kuŗi kuplināja svētkus!
Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine
Sanita Šūmane-Karami
Pateicos visiem, kas ziedoja laiku, lai mūsu svētki būtu pacilājoši un grezni: skolotājiem – skolēnu priekšnesumi bija lieliski; vecākiem, kas palīdzēja sagādāt tērpus. Kristīna Urena, „Pērkonīša” vadītājas Diāna Zaķe
un Ilze Matsone mūs iepriecināja, iemācot bērniem un
jauniešiem tautasdejas. Korim bija tikai daži mēģinājumi, bet skanēja lieliski. Paldies Paulam Berkoldam! Paldies visiem, kuŗi klāja galdus, gatavoja mielastu, meklēja fotografijas, fotografēja, mūzicēja – Līgai Sviksai,
Dāvim Reinam, Ērikam Kīnam, Artūram Rūsim, Elsai
Brecko, Valdim Jansonam, biedrības sekretārei Aijai
Zeltiņai-Kalniņai, Ērikam Galiņam, programmas iespiedējam Pēterim Brecko.
Mēs varam lepoties! Es jūs visus mīlu!
Ivars Mičulis
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Ieva Struka

Nomaļnieces piezīmes Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
70 gadu jubilejā
Arī es tais kāzās biju,
medu ēdu, pienu dzēru... Tā
beidzas daudzas latviešu
tautas pasakas. Un es, teātŗa
zinātniece no Rīgas, kas
ieradusies Losandželosā iegūt
trūkstošo informāciju un vēl
mazliet iedvesmas monografijai par Anšlavu Eglīti,
tiešām tur – Latviešu namā
2021. gada 21. novembŗa
karstajā saulē – biju.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 70 gadu jubileja
tika svinēta reizē ar Latvijas
valsts dzimumdienu, viens
sarīkojums brīvi pārplūda otrā, un visu latviešu kopienas
vadības vīru runas tika teiktas gan pagalmā par godu
Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai, gan nama zālē par
godu Latvijai.
Rīts sākās ar dievkalpojumu baznīcā, kur sprediķi
teica archibīskape Lauma Zušēvica. Kamēr viņa runāja
par Dievu gribu, tikmēr es domāju par cilvēku gribu, par
to latviešu gribu, kuŗi uzcēla šo baznīcu, par to, ka ticība
Dieva gribai bija tik svarīga, lai nepazustu tālu prom no
mājām, tālu prom no daļas draugu un radinieku, tālu
prom no savas zemes. Saule rotaļājās caur zilgano vitrāžu altāŗa augšdaļā un – gribi negribi – šai baznīcā nevar
nepacelt acis uz Viņu.
Pēc dievkalpojuma visi sanākušie pulcējās milzu teltī
pagalmā, bet dejotāji un dziedātāji zem klajas debess, un
jauki, ka tā, jo tas ļāva cilvēkiem būt tādiem, kādi viņi
svētkos ir – bez maskām. Teātrī mēdz teikt – gribi, lai
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Triju Zvaigžņu ordeņa laureāti – Brigita Ritmane,
Ivars Mičulis, Lolita Ritmane
skatītājs raud no aizkustinājuma, palaid uz skatuves mazu bērnu. Latviešu dziesmu un deju svētki šai ziņā ir līdzīgs sarīkojums. Visas drūmās domas pagaist, un tautas
nākotne rādās visrožainākās krāsās, kad tu ieraugi dejotājus tautastērpos, kas lielāki un vecāki par pašiem dejotājiem. Deju skolotāja pašiem mazākajiem ir Kristīne
Urena, un, kā visas mazuļu skolotājas, viņa reizē ir tā,
kas māca, un tā, kas samīļo. Protams, ir gluži dabiski, ka
pusaudža gados domas par to, kas labāk – dejot tautasdejas vai sēdēt pie datora, vai sist bumbu, dalās, bet jauniešiem kopā dejošana jau nozīmē daudz vairāk. Tāpēc,
redzot to aizrautību, ar kādu divas jaunas sievietes –
Diāna Zaķe un Ilze Matsone paziņoja, ka ir „Pērkonīša”
vadītājas, ir skaidrs, ka viņas ir meitenes ar latviešu sieviešu „krampi” un viņu plānos nav tikai Amerikas lat-

viešu Dziesmu svētki nākamgad Minesotā, bet arī
2023. gada vispārējie Dziesmu un Deju svētki Rīgā.
Skolas audzēkņi ne tikai dejoja, bet arī dziedāja un
pievienojās pieaugušo korim Paula Berkolda vadībā,
pavadījumu spēlēja spēlēja Ēriks Kīns ar ģitaru,
klavieres – Endrū Andersons.
Andŗa Ritmaņa un Brigitas Ritmanes-Džeimsones
dziesma „Es mīlu Latviju” vēl ilgi pēc šī sarīkojuma
skanēja galvā, jo ikdienā mēs savā mīlestībā un savos
mīlestības darbos Latvijai nemaz tā neatzīstamies. Kaut
arī es ticu, ka lielākā daļa strādā ne tikai savam, bet arī
savas valsts labumam bez īpašas afišēšanas ik dienas.
Tas arī pieder pie latvieša rakstura. Un tomēr – tāpat kā
cilvēks laiku pa laikam vēlas dzirdēt, ka top mīlēts, to
vēlas arī tava zeme un tava valsts.
Es nezinu, kā ir dzīvot ikdienā ar piederību divām
kultūrām un divām valstīm, un par to visvairāk man bija
jādomā tajā brīdī, kad visi jau bija sapulcējušies latviešu
namā un pēc Latvijas valsts himnas dziedāja ASV himnu
cieņā un pateicībā savai mītnes zemei un arī savai
dzimtenei. Tie ir tie daži brīži, kad, lai kā man gribētos
piekrist Ivara Mičuļa teiktajam, ka nu vairs nav dalījuma
„mēs un viņi”, jo ir tikai „mēs”, šī ir nianse, ko

interesanti notvert. Jā, es gribētu, lai uz latviešu kultūru
mēs raugāmies kā uz vienotu, savelkot kopā audus un
metus vienā audeklā. Jo arī mans varonis Anšlavs Eglītis
pieder mums visiem vienādā mērā.
Nama telpās bija sagatvota video „izstāde” Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 70 gadu pastāvēšanas
vēsturē – sarīkojumu fotografijas, biedrības vadītāju
vārdi un biedrības vadīšanai veltītie dzīves gadi.
Aiz šiem gada skaitļiem noteikti netrūkst prieka,
rūpju, kaislību, pienākuma apziņas, dažam pieticis ar
pāris gadiem, citi tam atdevuši desmitgades. Un šī
statistika ļauj novērtēt pašreizējā biedrības vadītāja Ivara
Mičuļa nopelnus – 22 gadi amatā, laikā, kad nacionālo
ideju un pašapziņu, nacionālās kultūras pastāvēšanas
jēgu un nākotnes izredzes dažkārt apšaubījuši paši
latvieši. Tas ir Triju Zvaigžņu ordeņa vērts darbs, kas
nule kā atalgots ar Latvijas valsts augstāko apbalvojumu.
Arī ar to Ivars Mičulis tika sirsnīgi apsveikts, tāpat kā
māsas, mūziķes Brigita Ritmane un Lolita Ritmane.
Brigitas Ritmanes vārds Latvijā vairāk skanēja Atmodas
gados, bet tagad gandrīz ikviens pazīst Lolitu Ritmani,
jo viņa komponēja mūziku slavenajai filmai „Dvēseļu
putenis”. Protams, ordenis nav tikai par vienu darbu, tas
ir par Latvijas kultūrā paveikto daudzu gadu gaŗumā.
Veltījuma runu Dienvidkalifornijas latviešu biedrības
jubilejā teica arī Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks Teodors Lilienšteins un Losandželosas latviešu
sabiedriskā centra valdes priekšsēdis Aivars Jerumanis.
Mūzicēja jaunā vijolniece Elsa Brecko un skanīgais
baritons Valdis Jansons.
Un tad, kā kārtīgās latviešu svinībās pieklājas, sākās
kopdziedāšana zem vakarīgajām debesīm un baltās telts
jumta, kas nebūtu iespējama bez Paula Berkolda akordeona, Edvīna Rūša klavierēm un Ērika Kīna ģitaras,
visu triju vīru smaida un mūzicēšanas prieka. Agrākos
laikos ASV austrumkrastā bija ansamblis „Trīs no
Pārdaugavas”, šķiet, ka te ir tikpat azartiska vienība,
kuŗai varbūt jau ir savs nosaukums, tikai es, cilvēks no
malas, to nezinu.
Visbeidzot gribu pateikt to pašu, ko teicu no latviešu
nama skatuves – mūsdienu globālajā pasaulē būt latvietim ir izvēle. Un šo izvēli jāveic ik dienas, ne tikai esot
tālu no Latvijas, bet arī dzīvojot Latvijā. Tā ir izvēle būt
tādam kā visi, vai būt atšķirīgam.
Būt retai puķei nozīmē padarīt šo pasauli daudzkrāsainu. Būt retai puķei Latvijā arī nav viegli, bet būt tādai
šeit, Kalifornijā, noteikti ir grūtāk. Bet varbūt to, kas
ieaudzis šejienes klinšainajā zemē, daudz grūtāk ir arī
iznīdēt. Ja 70 gadu gaŗumā tas nav izdevies, lai latviskā
spīts un pašapziņa palīdz arī turpmāk.
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Darbi turpinās
Nama projekti lēnām virzās uz priekšu. Pēc gadiem
ilgas gaidīšanas beidzot tikām pie jauna žoga mašīnu
novietošanas laukumā. Par to liels nopelns Tamārai
Rūsei, viņa uzrakstīja kārtējo raudulīgu vēstuli
California Transit Authority vadībai. Puse no jaunā sešu
pēdu augstā žoga starp latviešu namu un baznīcu ir jau
uzstādīts un nostiprināts. Esam saņēmuši norādījumu no
CalTrans, ka mūsu stādi un krūmi viņu sētai nedrīkst
pieskarties. Laimīgā kārtā pagājušo pavasari mēs
iestādījām Valža Volkovska dāvinātos astoņus kokus
(Indian Laurel) un Ēriks Jerumanis tos iestādīja žoga
otrā pusē uz CalTrans zemes. Stādījam kokus divu pēdu
attālumā no žoga, līdz ar to CalTrans nebija nekādu
iebildumu.
Aivars Jerumanis

Ēriks Jerumanis

Jaunā sēta nama laukumam
Foto: Aivars Jerumanis
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Lolita Ritmane un Marks Matsons nominēti Grammy balvai
Katēgorijā „Labākā klasiskās
mūzikas izlase” par albumu
Women Warriors – The Voices
Of Change nominēti Lolita
Ritmane un Marks Matsons.
Best Classical Compendium
“American Originals - A New World, A New
Canon,” Agave and Reginald L. Mobley. Geoffrey
Silver, producer.
“Berg: Violin Concerto; Seven Early Songs and
Three Pieces for Orchestra,” Michael Tilson Thomas,
conductor; Jack Vad, producer.
“Cerrone: The Arching Path,” Timo Andres and
Ian Rosenbaum. Mike Tierney, producer.
“Plays,” Chick Corea. Chick Corea and Birnie
Kirsh, producers.
“Women Warriors - The Voices of Change,” Amy
Andersson, conductor; Amy Andersson, Mark
Mattson and Lolita Ritmanis, producers.

Māksliniece Astrīda Prestone piedalās 12 mākslinieku grupas
izstādē Seeing Things
Charles Arnoldi
Robert D. Cocke
Stephen P. Curry
Wayne Hulgin
Jeff Irwin
Frances McCormack

Richard Allen Morris
Astrid Preston
Peter Stephens
Geoffrey Tobé
Chris Trueman
Rex Yuasa

R.B. Stevenson Gallery is pleased to announce the
exhibition "SEEING THINGS"
December 4 - 31, 2021
A group show featuring new paintings, sculpture and
mixed media works by gallery artists. The exhibition
opens with a reception Saturday, December 4 from 5
to 8 pm.
R.B. STEVENSON GALLERY
7661 Girard Avenue, Suite 101, La Jolla, CA 92037
Tuesday through Saturday 11:00 to 5:00 pm.
Tel. (858)459-3917
www.rbstevensongallery.com

Astrid Preston, Hollyhocks (2020),
oil on canvas, 36" x 48"
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Anita Mellupe

MEKLĒTAIS UN ATRASTAIS ANŠLAVS EGLĪTIS
„Brīžiem gribas ticēt tiem filozofiem, kas apgalvo,
ka laika nav, ka laiks ir tikai illūzija un visas lietas
patiesībā notiek vienlaicīgi un – tagadnē,” šos Anšlava
Eglīša vārdus esmu citējusi neskaitāmas reizes, un tos
atkal ieraugu 16. oktōbŗa vakarā – pavisam vienkāršā
teātŗa programmiņā Krimuldas tautasnamā. Laikā, kad
profesionālie aktieŗi teātŗos plēš matus, mazajā Raganas
amatieŗteātrī sev par prieku (pašdarbnieki jau darbojas
tikai ar šo „degvielu”) iestudēta izrāde lasījumos. Jā, jo
tieši tāds formāts vislabāk iekārtojams pandēmijas
Prokrusta gultā. (Paskaidroju – sengrieķis Prokrusts,
laupītājs un slepkavnieks, savus ciemiņus guldinājis,
viņu kājas apcirzdams vai izstiepdams – atbilstoši
guļvietas gaŗumam.)
Uz izrādi devos Siguldas draugu pulciņā, un visi
rokās turējām stiprus medicīniskos apliecinājumus,
kuŗus mums jau pie durvju sliekšņa pārbaudīja nama
saimniece Līvija Ustupa. Viņa arī katram bija gatava
pastāstīt, ko entuziasti dara, lai Anšlava Eglīša piemiņa
neizvējotos šolaiku popkultūras un šovbiznesa vējos.
Režisori Zani Zīli satiku sarkaniem vaigiem un ...
slapju muguru. Šī bija otrā uzveduma priekšāstādīšana
skatītājiem. Varu tikai cildināt režisores uzņēmību – tik
izcilas grāmatas materiālu pārstrādājot lugā – lasījumā –
līdz šim nav ienācis prātā (un dūšā) nevienam citam,
turklāt gandrīz simtprocentīgi nodarbinot savu mazo
„ganāmpulku”.
Informācijas Biļetenā par šo notikumu lasītāji tika
informēti novembŗa izdevumā, bet es nevaru neizteikt

Izrādes programma
savu sajūsmu un lepnumu par cilvēkiem, kuŗi „Pansijas
pilī” personāžu izlaiduši caur savu sirdi un prātu, turklāt
nekādi nenodarot pāri pirmavotam. Siltā, siltā skatījumā,
kas kā saldas bērnības smaržas skatītājus apņem no
pirmā mirkļa. Tikai izrādes beigās aktieŗi jautro mažoru
nomainīja pret apcerīgu minoru – paša Autora vārdiem
apcerot Latviju – kādā dzīvoja jauneklis Anšlavs Eglītis
un kāda tā nebija un nevarēja būt vairs nekad...
Ceļā uz Raganu biju paņēmusi līdzi apgādā „Grāmatu
draugs” 1962. gadā izdoto grāmatas „Pansija pilī”
eksemplāru, ko noteikti rokās bija turējis Autors pats.

Skati no izrādes
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Skati no izrādes
Parasti es to, gluži kā kaķene bērnu, cenšos neizlaist no
rokām un redzesloka, un šoreiz jutu – aktieŗu autografi
būs liela pievienotā vērtība.
Kad pēc izrādes pilnu muti slavēju amatieŗu veikumu,
palūdzu katram uz grāmatas vāka pie vārda un lomām
pierakstīt arī nodarbošanos.
Līdz šim pazinu tikai vienu no aktieŗiem – Māru
Ozolu – pirmo Eglīšu dzimtas „archaiologu” Inciema
pusē. Viņa pat sarakstījusi grāmatu „Anšlava Eglīša
meklējumos”. Māra Ozola ir skolotāja un gīde, viņas
runas dāvanas amatam piedien, bet izrādē viņa tieši
pārsteidza ar iemiesošanos kalpones Anniņas un
dzejnieka Virzas (!) tēlos.
Eduards Smiļģis mēdza teikt „anzamblis”, ar z.
Raganas amatieŗteātris arī ir anzamblis, kuŗā aktieŗi
spēlē vienotā temperātūrā un tempā.
Raganas amatieŗteātŗa izrāde ir skaista, humora un
dzīvesprieka pilna vodeviļa: Anšlava bērnības un
jaunības dienu ainas, saplūdinātas ar Inciema iedzīvotāju
likteņiem, kuŗu dzīves detaļas rakstnieks ne tikai spēja
pamanīt, bet arī uzlikt uz papīra. Protams, koši parādās
arī Eglīšu ģimenes unikālie viesi un savdabīgie
„pansionāri”. Deviņi aktieŗi zibenīgi pārtop no tēla tēlā,
katrs tēlojot vairākas lomas. Par laimi lugas eksemplāri
(tas atbilst uzveduma iecerei) viņiem visiem ir rokās, jo
tik plašu tekstu pilnīgi precīzu norunāšanu no galvas
varētu paģērēt vien no profesionāliem aktieŗiem. Taču –
gods kam gods – grāmatas citātus viņi praktiski zina no
galvas. Bet galvenā jau ir iemiesošanās tēlos, kuŗos nav
jūtami nekādi vecuma šķēršļi (Zanes Zīles aktieŗi ir
ļaudis cienījamos gados).

Aktieŗu autografi grāmatā „Pansija pilī”
Plaši zināms ir teiciens, ka teātris sākas no garderobes. Manā gadījumā – beidzās ar durvju sargu. Kad ar
anzambli biju no sirds parunājusies un cauri lietus šaltīm
skrēju uz auto, teicu paldies cilvēkam, kam piekodināts
aizslēgt tautasnama durvis. Steigā izsaucu savu prieku
par šovakar piedzīvoto. Cauri lietum sadzirdēju: „Šitam
teātrim jau visi gabali izdodas.”
Kas to teica? Kas ielika šo īso vērtējumu lūpās
cilvēkam, kuŗa vārdu pat nezinu? Varbūt Anšlavs?
Noteikti arī viņš, jo pāri laikiem sasaucas vien tie, kuŗi
cits citu meklē. Anšlavu Eglīti latvieši vēl ilgi varēs
meklēt un atrast.
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Biļetes 2022. gada Dziesmu
svētkiem Minesotā var
nopirkt tīmeklī
Strauja, strauja upe tecēj'! Misisipi upe!
Svētki notiks St. Paulā, Minesotā, no 29. jūnija līdz 4.
jūlijam. Iesakām Sentpolā ierasties jau 29. jūnijā, lai
apmeklētu Ieskaņas koncertu, kuŗā mūzicēs komponists
Ēriks Ešenvalds un dziedās trīs kori: „Maska” un
„Anima” no Latvijas un Magnum Chorum no Minesotas.
Koncertā būs jauns Ērika Ešenvalda skaņdarbs. 30.
jūnija vakarā plānojam Zaļumballi Misisipi upes
krastmalā ar vakariņām un tautas mūziku, ko atskaņos
ansambļi no Zviedrijas un Minesotas. 1. jūlijā no rīta
līdz pusnaktij būs dažādi sarīkojumi – teātŗa izrāde,
simfōniskais koncerts, jaundeju skate, viesu koŗu
koncerts un kabarē vakars. Galvenie sarīkojumi –
tautasdeju lieluzvedums un kopkoŗa koncerts būs 2. un
3. jūlijā. Un, ja meklējat kaut ko „maz bišķiņ skaļāku”,
iesakām 2. jūlijā apmekēt ansambļu „Akacis” un „Astro
‘n’ out” koncertu un 3. jūlijā svētku vakariņas un balli,
kuŗā skanēs deju mūzika visām paaudzēm.
Galvenā svētku viesnīcā visas istabas jau aizņemtas,
bet istabas vēl var rezervēt vairākās citās viesnīcās
Sentpolas centrā. Biļešu ienākumi segs tikai apmēram
50% no svētku izdevumiem. Nepieciešami individu un
organizāciju ziedojumi, lai nodrošinātu svētku
izdevumus. Lūdzam apsvērt $100, $250, $500 vai $1000
ziedojumu (vai citu summu). Var ziedot elektroniski
mūsu tīmekļa vietnē vai izrakstot čeku Latvian Song
Festival un nosūtot uz latviešu baznīcas adresi:
3152 17th Av S, Minneapolis MN 55407.
Esam 501(c)(3) organizācija, ziedojums ir atskaitāms
no ienākumu summas, par kuŗu jāmaksā nodokļi.
Nepacietīgi gaidām ciemos nākamvasar!
Ansis Vīksniņš

Latvieši pasaulē – mūzejs
un pētniecības centrs
Informācija par datubazes ieceri,
pagātni un nākotni:
https://www.lapamuzejs.lv/mariannaauliciema-dp-albums.../
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XV vispārējo ASV latviešu Dziesmu un deju
svētku Rīcības komiteja ziņo, ka biļešu pārdošana
sākusies. Līdz gada beigām biļetēm būs 10% atlaide.
Biļetes var pasūtināt Dziesmu svētku tīmekļa vietnē
www.latviansongfest2022.org lietojot kreditkarti.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties tikai
elektroniski.
Pircējs saņems e-pastu ar biļeti vai kuponu. Uz
abiem būs QR kōds (melnie un baltie kvadrātiņi
četrstūŗa laukumā). Tos var uzglabāt kabatas tālrunī vai
uz papīra. Kuponi būs sarīkojumiem, kuŗiem vajadzēs uz
papīra iespiestas biļetes. Kuponi būs jāuzrāda un
jāiemaina pret biļetēm Dziesmu svētku laikā pie biļešu
kases svētku galvenajā viesnīcā, InterContinental St.
Paul Riverfront.
Rīcības komiteja nolēma lietot šo biļešu pārdošanas
iespēju, lai Dziesmu svētku apmeklētājiem samazinātu
piemaksas un biļešu cenas. Dažas iestādes vēlas 10-20%
piemaksu par katru biļeti. Mūsu piedāvājumā – zem 3%.
Koncertzāļu un citu iestāžu izmaksas ir augstas, bet
vēlamies, lai ikviens var atļauties iegādāties biļetes.
Komiteja aicina visus apskatīt Dziesmu svētku vietni
tīmeklī, lai iepazītos ar bagātīgo svētku programmu un
mudina laikus iegādāties biļetes. Tās būs labāka
Ziemsvētku dāvana par piparkūkām!
Rīcības komitejas biļešu pārdošanas grupa

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.
Rīgas latviešu biedrības
Valodas attīstības kopas vietne tīmeklī:
http://LVAK.wordpress.com/

Austrālijas latviešu izdevums
www.laikraksts.com

2022. gada Dziesmu svētku Minesotā Rīcības komiteja ziņo, ka 30. jūnijā filmas Valiant izrādei nebūs ieejas maksa,
bet skatītāji pie durvīm lūgti ziedot Dziesmu svētku izdevumiem par šo izrādi
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Gardumu piedāvājums

Var pasūtināt rupjmaizi, saldskābmaizi, pīrāgus,
kēksu, biezpienmaizi, 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
Maizīte vienmēr jātur stingri ciet!
Dzintars Raits pārsteigts un priecīgs par sūtījumu
no tālās Dienvidkalifornijas uz Konektikutu.
Tā ir kā maize no mājām! Cepējai Pegijai Taubei
viņš uzrakstīja un nosūtīja pateicības vēstuli.
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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

www.latviesiamerika.com

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
18. decembī plkst. 12.00
Ziemsvētku dievkalpojums ar
dievgaldu; diakone Guna Reina
Pēc dievkalpojuma groziņu kafijas galds, ciemosies
Ziemsvētku vecītis; dievkalpojums notiks baznīcā,
visiem jālieto sejas maskas!
Dāmu komiteja: Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077
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

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

2021. gada decembris

Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes informācija

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

Draudzes dzīves kalendārs
12. decembrī plkst. 11:00

Adventa Dievkalpojums baznīcā un ZOOM
Meeting ID: 823 3755 5841 Passcode: 839156

24. decembrī plkst. 5:00

Svētku vakara dievkalpojums baznīcā
(draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums)

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

Draudzes amatpersonas
Diakone

Guna Reina

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

Draudzes priekšniece

Tamāra Rūse

Kasiere

Dace Taube

Sekretāre

Daina Ābele

Dāmu komitejas priekšniece

Liene Linde

31 Laguna Woods Dr., Laguna Niguel, CA 92677
(949) 443-2150
3142 Helms Ave., Los Angeles, CA 90034
(310) 709-4738
2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672
(949) 443-5170
29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291
(310) 396-5244

Baznīcas adrese: 1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039
www.latvianchurchsocal.org Draudzes e-pasts: LatvianChurchSoCal@gmail.com
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Ziemas un Saulgriežu kalnā
Saule un cilvēki kāpj –
Pārlūkot darbus, kas veikti,
Sagaidīt jaunos, kas nāk.
Losandželosas latviešu skolas saime novēl, lai
priecīgi, silti un mīlestības svētīti Ziemsvētki ienāk
katrā mājā! Lai visiem laimīgs, rosīgs un veselības
bagāts Jaunais 2022. gads! Lai Jaunajā gadā
spējam saskatīt gaišumu sevī, dalīties tajā un
sadarbībā spētu radīt lieliskas lietas! Lai katrs
mazākais sasniegums paveŗ ceļu nākamajam un
lai mūsu vispārdrošākie sapņi īstenojas!

Dienvidkalifornijas latviešu
biedrības valde visiem biļetena
lasītājiem vēl priecīgus Ziemsvētkus
un laimīgu jauno, 2022. gadu!

Foto: Inga Bļodniece
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Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif.
Dienvidkalifornijas latviešu biedrība
1927 Riverside Drive
LOS ANGELES, CA 90039-3704
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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:_________________________________________________

DK LB vietne tīmeklī: www.biedriba.org
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

