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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
7. janvārī plkst 9.00 atsāksies mācības Losandželosas latviešu skolā  

14. janvārī plkst. 1.00 Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības  
vanadžu sarīkojums  

28. janvārī Draudzīgā aicinājuma atceres sarīkojums Losandželosas latviešu skolā   

Latvijas 99 gadu jubilejas sarīkojumam koncertprogrammu bija sagatavojis 
 pianists Armands Melnbārdis  
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
izdevums;  
DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Janvāŗa / Februāŗa  biļetena redaktore:  
Astra Moora,  e-pasts: astere2000@aol.com  

44 Pearl Street, New Haven, CT 06511, tālr.: 1-860-681-7972  

Raksti ievietošanai biļetenā iesūtāmi līdz katra 
iepriekšējā mēneša 10. datumam. Iesūtītos rakstus 
redaktoram/ei ir tiesības īsināt vai rediģēt.  

DK LB biedriem par Informācijas Biļetenu nav 
jāmaksā. Biedru nauda ir $35 gadā, ģimenei – $50 
gadā.  Par biedru var kļūt, nosūtot biedrības 
kasierim biedru naudu. Personām, kuŗas nav DK LB 
biedri, Informācijas Biļetena abonēšanas maksa ir 
$40 gadā. DK LB biedra nauda vai maksa par abone-
mentu  jānosūta biedrības kasierei: 

Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E. Garden Green  
Port Hueneme CA 93041;  Tālr. 805-382-2925 
Čeki izrakstāmi:  LATVIAN ASSOC. of SO. CA  

 

Maksa privātpersonai par sludinājuma ievietošanu  
vienu reizi: par pilnu lappusi $30, ½ lappusi – $20,  
¼ lappusi – $15; uzņēmējdarbības karti – $10. 

IB metiens – 310 eks. 

 

DK LATVIEŠU BIEDRĪBAS  VALDE: 
Biedrības priekšnieks:  Ivars Mičulis 
631 N. Pass Ave. Burbank, CA 91505 
Tālr.: 818-842-3639; e-pasts: ivarsm11@yahoo.com 
Biedrības priekšnieka vietnieki:  
Dāvis Reins 
13447 Chandler Blvd., Sherman Oaks, CA 91401 
Tālr.: 818-406-1589; e-pasts: davis@admtechusa.com 
Dziesma Tetere 
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004 
Tālr.: 805-216-2575; e-pasts: dziesma1@gmail.com 
 

DK LB valdes locekļi:   
Guna Jostsone (informācija, reklāma, sadarbība ar 
Rietumkrasta latviešu biedrībām); 
Tamāra Kalniņa (biedrzine);  
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas 
pārstāve); 
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Sanita Šūmane (sadarbība ar Amerikas latviešu 
apvienību); 
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Sadarbība ar Latviju projektu 
koordinātore);  
Diāna Zaķe (tautasdeju kopas „Pērkonītis” pārstāve;  
Jānis Daugavietis un Valdis Ķeris (sporta dzīves 
vadītāji);   
Inguna Galviņa, Leons Platacis, Jānis Taube 

 

DK LB valdes sēdes notiek katra mēneša otrajā 
trešdienā plkst. 8.00 vakarā vai svētdienā plkst. 12.00 
Losandželosas latviešu namā (pēc iepriekšēja paziņo-
juma) 

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, lai biedrībai nerastos lieki izdevumi 
par atpakaļ atsūtītajiem biļeteniem. 

 Ievērībai 
Latviešu nama pārvaldes kasiere ir Vita Volkovska 
(čeki jāizraksta Latvian Community Center un jāsū-
ta: 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 
DK latviešu biedrības kasiere  – Tamāra Kalniņa 
(čeki jāizraksta Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta: 
252 East Garden Green, Port Hueneme,  
CA 93041-1912) 
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: 949-888-9700   
www.facebook.com/LatvianConsul  

Revīzijas komisija:  
Kārlis Millers, Tālivaldis Paegle, Jānis Ripa  
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Losandželosas latviešu namā 19. novembŗa rītā val-
dīja liela rosība.  Jau pulksten deviņos  tautasdeju kopas 
„Pērkonītis” dalībnieki automašīnu novietošanas lauku-
mā Ilzes Matsones un Diānas Zaķes vadībā iesildījās, lai 
labāk raisītos deju solis. Bija bezgala patīkami vērot, kā 
pie nama apstājas automašīnas un no tām izkāpj latvieši 
godatērpos – gandrīz kā Dziesmu svētkos! Tikko atvērās 
nama durvis, čaklā saimniece Vija Doveika ar palīdzi 
Daci Reimani steigšus ķērās pie mielasta gatavošanas. 
Vienlaikus brokastu galdu aši klāja Losandželosas lat-
viešu skolas gādīgās māmiņas un tēti,  trauki šķindējā arī 
otrā virtuvē, kur  Inguna Galviņa gatavoja visu nepiecie-
šamo kafijas galdam.  

Zvanam skanot, visi tikai aicināti iznākt ārā, lai atklā-
tu svētku dienu.  Svinībās bija ieradušies brangs pulks 
visu paaudžu viesu.  Mastā uzvijās ASV un Latvijas ka-
rogs, abu valstu himnas ievadīja  Annija Tetere.  

Dziesma Tetere aicināja viesus kopā priecāties, izjust 
patiesu svētku garu. Latviešu namu pildīja brokastu 
kafijas smarža, viesi iekārtojās zālē, lai baudītu svētku 
dienas pirmo daļu. Talantīgie skolas audzēkņi, absolven-
ti un jaunieši panāca, ka apmeklētāji šo dienu tik drīz 
neaizmirsīs. Nemitīgi bija dzirdami smiekli un vētraini 
aplausi.  

Sarīkojuma ievaddaļā „Atvērtais mikrofōns”  apmek-
lētāji noklausījās 5. klases audzēkņu Eduarda Zeltiņa-
Kalniņa un Kārļa Kalvāna deklamētos dzejoļus. Elsa 
Brecko iepriecināja  ar klasisku un iespaidīgu vijoles 
skaņdarbu. Visu zāli pāršalca enerģijas vilnis, kad pāŗos 
sastājas mazie dejotāji un Losandželosas latviešu skolas 
koris dziedāja Latvijai veltītu sveicienu  mūzikas 
skolotājas Ingrīdas Dženningsas (Jennings) vadībā, tam 
pavadījumu ar ģitaru spēlēja  Katriāna Zommere.  

Skolēniem atstājot skatuvi, pie mikrofōna nostājās 

Latvijas 99 gadu jubilejas svinības 
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Sanita Šūmane un viņas mazais dēliņš, viņam ir trīsarpus 
gadu. Sanita uz skatuves bija tikai „drošībai”. Kristofers 
Karams visiem par lielu pārsteigumu nodeklamēja 
Rūdolfa Blaumaņa balādes  „Tālavas taurētājs” visus 
četrpadsmit pantus!  Klausītāji vētraini aplaudēja, un 
Kristofers skaļi noteica: „Daudz laimes Latvijai!”  

Atklājot svētkus,  Dziesma Tetere nolasīja Andŗa 
Ritmaņa dzejoli: 

Es mīlu Latviju – zemi, kas ir mūsu, 
Ik dienas svētību es savai tautai lūdzu; 
Tā gadu tūkstošiem jau savas gaitas min. 
Un Dievs par viņas gaitām visu labāk zin. 
 
Kad rietumvēji mani agri rītos glāsta, 
Un par citu zemju brīnumiem man stāsta: 
Tad pasmaidu – 
Man negribas turp skriet, 
Kad mana tauta šeit 
Pie Dzintarjūras dziesmu dzied! 
 
Es mīlu Latviju –  zemi kas ir mūsu. 
Ik dienas svētību es savai tautai lūdzu. 
Lai gaisma vienmēr tumsu aizdzīt spētu, 
Un Latvijai mēs zelta graudus sētu. 

Zālē svinīgi tika ienests Latvijas karogs. Svētbrīdi 
vadīja Losandželosas latviešu nama priekšnieks Aivars 
Jerumanis, uzrunu teica Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības valdes priekšsēdis Ivars Mičulis un  Dienvid-
kalifornijas Daugavas Vanagu apvienības priekšnieks 
Teodors Lilienšteins. Apmeklētāji ar lielu saviļņojumu 
noklausījās Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 
svētku apsveikumu ārzemju latviešiem videolentē: 

Tad sāka skanēt mūzika, un zāles grīdu dimdināja 
„Pērkonītis”. Enerģiskajām dejām beidzoties, bija  īss 
pārtraukums, pēc kuŗa sākās svētku oficiālā svinību daļa. 

Elsa Brecko 
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«Dārgie tautieši! 
Tautiešiem ārzemēs vienmēr ir bijusi īpaša loma. 

Pateicos jums, ka okupācijas laikā nenogurstoši uzturē-
jāt brīvās Latvijas ideju. Jūsu nelokāmā pozicija palī-
dzēja atgūt mūsu valstisko neatkarību, bet jūsu padoms 
un zināšanas – atjaunot valsti un atgriezties starptau-
tiskajā apritē. 

Daudzi no jums ir devušies dzīves un darba gaitās uz 
ārzemēm jau pēc valstiskās brīvības atgūšanas – mācī-
ties un studēt, profesionāli pilnveidoties vai rūpēties par 
savas ģimenes labklājību. Stipru Latviju varam veidot, 
tikai apvienojot spēkus – ikviena pieredze ir noderīga, 
ikviens no jums ir svarīgs, ikviens var palīdzēt Latvijai 
kļūt vēl stiprākai! Jūs visi esat vajadzīgi Latvijai!  

Es aicinu ikvienu no jums – klāsim baltu galdautu, 
darināsim katrs sev tautastērpu un godam, cienīgi, lepni 
un priecīgi svinēsim mūsu valsts simto dzimumdienu, 
izstāstīsim Latvijas stāstu un veidosim kopā nākotnes 
Latviju! Jo nav lielāka iemesla svinēt, kā brīvību, un 
tautai nav lielāka lepnuma, kā sava valsts. 

Dievs, svētī Latviju!» 
Svinību apmeklētāji ar lielu pacilātību dziedāja 

Latvijas valsts himnu „Dievs svētī Latviju!”, pavadījumu 
spēlēja Armands Melnbārds ar klavierēm un Marks Edvards 
ar vijoli.  

Tad vārds tika dots goda viesiem. Latvijas goda kon-
suls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis diemžēl nevarēja 
ierasties, programmas vadītāja Dziesma Tetere nolasīja 
viņa atsūtīto apsveikumu: 

«Svinēsim svētkus kopā, gatavosimies Latvijas 
simtgadei un neaizmirsīsim, ka šie nav tikai vienas 
dienas svētki, šie ir katras brīvvalsts dienas svētki, šie ir 
Latvijas svēki, šie ir jūsu svētki! Veidosimies un augsim 
kopā, ceļot gaismas tiltu starp Latviju un tiem 
latviešiem, kuŗi esam ārzemēs!»   

Goda konsuls apsveikumam  bija pievienojis  Ojāra 
Vācieša  dzejoļa „Piesaukšana” rindas:  

«Kuries slīpā lietū, mana uguns, kuries. Buries pāri 
senču kauliem, mana sirdsapziņa, buries. Kur ies mana 
tauta, mana dūša  tur ies. Turies debesīs un zemē, mana 
nolemtība, turies.» 

Apmeklētājus apsveica arī Lietuvas ģenerālkonsuls  
Dariuss Gaidis (Darius Gaidys) un Lietuvas goda kon-
sule Kalifornijā Daiva Navarrete (Daiva Navarrette). 

Pēc goda viesu uzrunām Losandželosas latviešu 
skolas koris skanīgi nodziedāja divas dziesmas. 

Šogad Losandželosas latvieši jutās īpaši pagodināti, 
jo teikt svētku runu bija atbraucis Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis.  

Apsveicis sarīkojuma viesus, vēstnieks pieminēja tālo 

Dzied Losandželosas latviešu skolas koris 
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1918. gadu, kuŗa vēlā rudenī, teātrī, kas tagad ir Nacio-
nālais teātris, tika dibināta Latvijas republika un jaunā 
valsts tūlīt fiziski bija jāaizstāv un jāiegūst starptautiska  
de jure atzīšana. Latvijas valsts strauji plauka un kļuva 
par iekārojamu upuri svešām varām. Kaŗa un pēckaŗa 
laiks, izsūtījuma viļņi izkaisīja latviešus pa visu pasuli. 
Tikai daļa no izraidītājiem piedzīvoja Latvijas neatkarī-
bas atgūšanu. Tagad Latvija iekļāvusies transatlantiskaja 
saimē, kuŗā valda demokratija, brīvais tirgus un konku-
rence. Nebūt ne viegla bija iekļūšana Eiropas Padomē, 
Eiropas Savienībā, NATO. 

Kaut arī ekonomiskās krizes laikā gūta sāpīga mācī-
ba, latvieši atkārtoti pierādījuši savu neatlaidīgo izaug-
smes garu. Latvija iestājusies arī Ekonomiskās sadarbī-
bas un attīstības organizācijā (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development – OECD), tādējādi 
iegūstot piekļuvi zināšanām un resursiem. Vēstnieks 
atgādināja, ka Amerikas Savienotās Valstis, mūsu stratē-
ģiskais partneris un sabiedrotais, neatzina pretlikumīgo 
Baltijas valstu inkorporāciju Padomju Savienībā un  no-
drošināja, ka latviešu diplomātiskā pārstāvniecība tur-
pina darbu ASV un vēlāk arī palīdzēja nodrošināt Latvi-
jas valsts juridisko nepārtrauktību. 

2018. gada  16. janvārī Baltijas valstu un ASV prezi-
denti parakstīja Partnerības chartu, nostiprinot uzticību 
kopīgām vērtībām – suverēnitātei, territoriālai neatkarī-
bai, demokratiskai pārvaldei, brīvībai, cilvēktiesībām, 
likuma vara, tirgus ekonomikai un citām. Šīs vērtības ir 
nemitīgi jāsargā. 

Latvieši apzinās, ka par savu drošību jāgādā pašiem. 
Pavisam drīz aizsardzībai tiks atvēlēti 2% no iekšzemes 
kopprodukta. Tiek stiprinātas pašaizsardzības spējas, 
atbalstīta Robežsardze, Zemessardze, Bruņotie spēki.  
Latvieši piedalās misijās daudzviet pasaulē un sniedz 
pilnvērtīgu ieguldījumu kollektīvajā drošībā. Protams, 
NATO ir drošības stūŗakmens  – sabiedrotie paliks 
Baltijas valstis tik ilgi, cik būs nepieciešams.  

ASV atbalsts mūsu reģionālajai drošībai palielinās. 
Latvija cieši sadarbojas ar pārējām Baltijas valstīm un 
ziemeļvalstīm. Katru gadu notiek vairāk nekā 50 dažāda 
līmeņa Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu, tostarp 
iekšlietu ministru un valdības vadītāju, tikšanās.  

25. oktōbrī tika parakstīti Latvijas un Krievijas valsts 
robežas demarkācijas dokumenti.  

Vēstnieks uzsvēra, ka Latvijā turpinās darbs, lai mo-
dernizētu izglītības un veselības aizsardzības sistēmu.  

Latvijai ir  svarīgi aizbraucēji, kuŗi meklēja risināju-
mus  ekonomiskās krizes dēļ, kā arī izmantoja brīvas 
pārvietosanās priekšrocību strādāt un mācīties citās val-
stīs. Ievērību gūst tie, kuŗi, guvuši pasaules pieredzi, at-
griežas Latvijā un saprot, ka tā ir iespēju zeme, kuŗā var 

dibināt jaunus uzņēmumus, attīstīt lauksaimniecību un ar 
tīmekļa starpniecību strādāt visā pasaulē. 

Amerikas latviešu ieguldījums Latvijas attīstībā ir ne-
novērtējams – ir saglabāts latviskums, turpinot pievērst 
ASV uzmanību Latvijas liktenim pēc Otrā pasaules kaŗa, 
populārizēts Latvijas vārds Kongresā, sekmēta Latvijas 
iestāšanās NATO, aktīvi aizstāvētas Baltijas valstu 
intereses visos ASV varas līmeņos.  

Vēstnieks cildināja vairāku organizāciju īpašo nozīmi 
– Amerikas latviešu apvienību, Latvijas evaņģeliski lute-
risko baznīcu ārpus Latvijas, Daugavas Vanagu organi-
zāciju, BAFL, Amerikas latviešu jaunatnes apvienību un 
citas.  

Ciešas ir Latvijas un ASV ekonomiskās saites. Latvi-
jas uzņēmēji radījuši  daudz jaunu darbavietu. Čikāgā 
notika konferenee Spotlight Latvija, kuŗā bija vairāk 
nekā 200 dalībnieku. Aktīvi darbojas Latvijas-ASV 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera jeb LatCham. At-
jaunota Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras 
pārstāvniecība ASV.  

Latviesi Amerikā nemitīgi kopuši valodu, kultūru, 
tradicijas, svinējuši saulgriežus, rīkojuši Dziesmu svēt-
kus, dibinājuši skolas, kultūras centrus, draudzes. Pats 
par sevi saprotams, ASV latvieši aktīvi piedalās Saeimas 
vēlēšanās, un vēstnieks apsolīja, ka arī turpmāk vēstnie-
cības darbinieki ar pārvietojamo pasu darbstaciju ieradī-
sies Ņujorkā,  Sanfrancisko, Losandželosā, Čikāgā un 
citviet, lai atvieglotu personas dokumentu atjaunošanu.  

Savas runas beigās vēstnieks piebilda, ka vēstījums 
„Es esmu Latvija!” ir vienkāršs, bet spēcīgs, tas aplie-
cina, ka mēs katrs ar saviem darbiem un vārdiem pār-
stāvam savu tēvzemi. Tas aicina apzināties, ka svētkus 
radām paši sev, vienlaikus parādot arī pasaulei, ka esam 

No labās:  Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, 
viņa dzīvesbiedre Inguna Peniķe, Lietuvas 

ģenerālkonsuls Losandželosā Dariuss Gaidis, DK LB 
valdes priekšsēdis Ivars Mičulis, Lietuvas goda 

konsule Kalifornijā Daiva Navarrete 
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sena un gudra nācija. Mums ir pasaules līmeņa talanti un 
esam lepna kultūras lielvalsts.  

Savas runas beigās vēstnieks piekodināja vasarā 
braukt uz Latviju, kad notiks  XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki, ieteica aicināt līdzi 
amerikāņu draugus, pavadīt laiku laukos, mežos un pie 
jūras, kopā  svinēt Latvijas jubileju.  

Pēc runām un apsveikumiem bija pienācis laiks ziņo-
jumiem par apbalvojumiem.  

Losandželosas latviešu skolas mācību pārzine  Aija 
Zeltiņa pastāstīja, ka visi skolēni varēja piedalīties 
Latviešu valodas aģentūras rīkotajā konkursā  „Kas 
manu tautu dara stipru” par godu Eiropas valodu dienai 
un gatavojoties Dzimtās valodas dienai.  Konkursā 
piedalījās trīs skolēni no Losandželosas latviešu skolas 
un saņēma atzinības rakstus –  Ieva Arnolda, Eduards 
Zeltiņš Kalniņš un Mikus Arnolds. 

 Dziesma Tetere apsveica Jūlas fonda stipendijas 
saņēmēju – Losandželosas latviešu skolas absolventu 
Aleku Berkoldu. Viņam piešķirta stipendija studijām 
augstskolā. 

 Dienvidkalifornijas latviešu biedrības valdes priekš-
sēdis Ivars Mičuls apsveica un pasniedza Dienvidkali-
fornijas latviešu biedrības Goda rakstus diviem īpaši 
aktīviem Losandželosas latviešu biedrības biedriem –  
Aijai Zeltiņai Kalniņai par ilggadēju darbu ar bērniem 
un jauniešiem un Paulam Berkoldam par ilggadēju darbu 
ar visu  paaudžu latviešiem, kopjot mūzikas mākslu un 
rosinot saglabāt latvisku garu. 

Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstu par 
ilggadēju darbību un īpašiem sasniegumiem saņēma 
pieci Dienvidkalifornijas latviešu biedrības biedri – 
Aivars Jerumanis, Lolita Ritmane-Matsone, Maruta 
Ratermane, Leonīds Ratermanis un Dziesma Tetere. 

    Sirsnīgie un siltie  sveicieni, dziesmas, dejas, uzru-
nas iedvesmoja, bet vislielāko  pārsteigumu sagādāja 

Pegija Taube sirsnīgi sagaida Silviju Kurmiņu 
(kreisā pusē); viņa pārcēlusies uz dzīvi Latvijā, bet 
vismaz reizi gadā  atbrauc uz Dienvidkaliforniju un 

atnāk uz kādu sarīkojumu namā 

Ivars Mičulis pasniedz ALAs Atzinības rakstu  
komponistei Lolitai Ritmanei  

No kr.: DK LB valdes priekšsēdis Ivars Mičulis 
pasniedz biedrības Goda rakstu Aijai Zeltiņai 

Aivars Jerumanis (vidū) saņem  
ALAs Atzinības rakstu 
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Kārlis Ķiļkuts. Viņam ir 
104 gadi, un viņš dalījās 
savās atmiņās par Latvijas 
dzimšanas dienu.  Tajos 
laikos informācijas aprite 
bija gausa, īpaši laukos. Uz 
skrejlapām rakstītas ziņas 
laukos nogādāja atbraucēji 
no pilsētas. Tajā zīmīgajā 
vēlā rudens dienā bērni, 
skrienot pa ceļu, atrada no 
ratiem izkritušu skrejlapu. 
Protams, viņus tā ziņkāro-

ja, viņi skrejlapu pacēla, un lielā māsa, kas jau prata 
lasīt, pastāstīja, kas tajā rakstīts: „Mums tagad ir sava 
valsts – Latvija!” 

Svētku koncertprogrammu turpināja mūziķis 
Armands Melnbārdis. Viņš spēlēja klavieres un vijoli, 
atskaņojot latviešu mūzikas aranžējumus. Losandželosas 
latviešu namā Armands Melnbārdis mūzicēja pirmo rei-
zi. Viņš dzimis Rīgā, piecu gadu vecumā Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolā sācis mācīties vijoļspēli. Jau 12 ga-

du vecumā viņs sāka piedalīties starptautiskās koncert-
turnejās un 1992. gadā pēc koncerta Richarda Vāgnera 
koncertzālē Rīgā, Armandam Melnbardim tika piedāvāta 
iespēja studēt Stetsonas unversitātē Floridā  pasaulslave-
nā vijolnieka Alvaro Gomesa vadībā. Ar laiku Armands 
kļuva  par Stetsonas simfōniska orķestŗa koncertmeis-
taru. Savu pieredzi viņš papildinājis, spēlējot  simfōnis-
kajā orķestrī Floridā, kā arī Latvijas Nacionālās operas 
simfōniskajā orķestrī.  

Armands koncertējis kopā ar pasaulslaveniem mūzi-
ķiem  –  Lučiāno Pavaroti, Beriju Manilovu, Ričardu 

Dejo „Pērkonītis” un „Mazais pērkonītis” 

Kopā ar Latvijas vēstnieku ASV Andri Teikmani 
vēlējās nofotografēties Nora Mičule (kreisā pusē) un 

Aija Zeltiņa Kalniņa 
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Check out: www.latvia100usa.org 
- to find out what's happening in 
the US,  
- about Ideas for Celebrating, 
- about Financial Support for 
events, 
- to join The Centennial Club 
Website dedicated to Latvian American Centennial 
celebrations in English and Latvian.  
Pass the information along! 

Liga Ejups ALA Dir. of Cultural Affairs 

Vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!” gatavojas  
20 gadu jubilejas svinībām, kas paredzētas 
28. aprīlī; mēģinājumi notiek katru mēnesi, 

jauni dalībnieki allaž gaidīti 

Marksu, Dino un Rob Rock, kā arī ievērojamām rokgru-
pām, tostarp  NSYNC.  

Tagad Armands dzīvo Dienvidkalifornijā un dalās ar 
savu talantu, apmācot jaunos mūziķus.  

 Pēc jaukā koncerta viesi tika aicināti pakavēties pie 
glāzes vīna un uzkodām.  

Latvijas 99. gadadienā Losandželosas latviešu namā 
bija apmēram 130 apmeklētāju. Svinības rīkoja Dienvid-
kalifornijas latviešu biedrība un DK Daugavas Vanagu 
apvienība.  

Sarīkojumu atbalstīja Losandželosas latviešu skolas 
saime, tautasdeju kopa „Pērkonītis”.  

Rīkotāji pateicas palīgiem – Ingunai Galviņai, Vijai 
Doveikai, Dacei Dābolai-Reimanei, Jānim Taubem 
jaunākajam, skolotājām Ingrīdai Džennigsai un Aijai 
Zeltiņai-Kalniņai, „Pērkonīša” vadītājām  Ilzei Matsonei 
un Diānai Zaķei, Dāvim Reinam,  Aivaram Jerumanim, 
Teodoram Lilienšteinam, Ivaram Mičulim, Dainim 
Kalniņam, Signei Platacei.    

Gatavosimies vērienīgām Latvijas 100 gadu jubilejas 
svinībām Losandželosā nākamgad. Organizātori un 
mākslinieki, kuŗi vēlas dalīties ar savu talantu, lūgti 
sazināties ar  Dziesmu Teteri.  

Visi sirsnīgi gaidīti vecgada masku ballē 31. decem-
brī! 

SVINĒSIM SVĒTKUS KOPĀ! 

„Pērkonīša” dejotāji ir spara pilni gatavoties 
Latvijas 100 gadu jubilejas svinībām 

Koŗa „Uzdziedāsim, brāļi” pārstāvji Valdis Ķeris 
(labā pusē) un Ivars Mičulis Latvijas vēstniekam 
ASV Andrim Teikmanim pasniedz koŗa tvartu 
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Losandželosas latviešu skola, gatavojoties Latvijas  
99 gadu jubilejas svinībām, 12. novembrī  rīkoja 
„Tautiskā mantojuma” mācībstundu. Gan bērni, gan 
pieaugušie varēja uzlabot savas zināšanas par latviešu 
tautastērpa nēsāšanu un darināšanas tradicijām. 
Pēcpusdienu „Latviešu tautastērps –  mans goda tērps” 
vadīja Aija Zeltiņa-Kalniņa un Dziesma Tetere. 
Tērpu demonstrēšanā piedalījās skolēni un vecāki. 

Tautiskā mantojuma mācībstunda 

Tautastērpus demonstrē no kr.:  Dziesma Tetere 
(Abrenes tautastērpā), Ilze Erringtone (Bārtas 

tautastērpā), Kristīne Urena (Nīcas tautastērpā), 
Aija Zeltiņa-Kalniņa (Bebrenes tautastērpā) 

Laura Balujeva (Rīgas tautastērpā)  
un Renārs Balujevs 

Evelīna Blāķe izgriež tautastērpus papīra lellēm Adelīne Blāķe pārdomā, kā izkrāsot tautastērpu 
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Tērpus demonstrē Zane un Magnus Kaļiņi  

Zēnus visvairāk interesēja rotu darināšana, šoreiz 
gan tika lietots tikai krāsainais māls  

„Izkaltās” rotas 

Tautastērpus apskatei bija atnesušas arī Nora Mičule, 
Benita Trapse un Iveta Brecko. Sirsnīgs paldies visiem 
tērpu demonstrētājiem par piedalīšanos! 
 

 
Losandželosas latviešu skolas atbalstītāji Latvijā 

 
(Pieminētās aktīvitātes īsteno Latviešu valodas aģentūra 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 
„Valodas polītika un pārvalde” palīdzību) 

 



12  

Losandželosas latviešu skolas skolēni Ieva 
Arnolda, Mikus Arnolds un Edmunds Zeltiņš-
Kalniņš iesniedza savus darbus  Latviešu valodas 
aģentūras rīkotajam skolēnu radošo darbu konkur-
sam „Kas manu tautu dara stipru”, ko izsludināja 
par godu  Eiropas valodu dienas 16. gadadienai      
26. septembrī.  

Konkursā skolēni bija aicināti atklāt Latvijas 
spēka un lepnuma avotus.  

Konkursa rezultātus paziņos 2018. gada 21. feb-
ruārī „Dzimtās valodas” svētkos. 

Kas manu tautu stipru dara 
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Latviešu filma „Melānijas chronika” pieteikta  ASV 
Kinoakadēmijas balvai „Oskars” katēgorijā „Labākā 
ārzemju filma”. Ar Latvijas vēstniecības ASV un 
Amerikas latviešu apvienības atbalstu 20. novembrī 
ASV Kinoakadēmijas biedriem Losandželosā zālē 
Rodeo Screening Room  tika rīkots īpašs jaunās filmas 
„Melānijas chronika” seanss. Losandželosā bija ieradies 
filmas režisors Viesturs Kairišs  un Latvijas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis. Vēstnieks Andris Teikmanis 
skatītājiem pastāstīja, ka filma ir latviešu stāsts, taču tajā 
attēlotās represijas piedzīvojušas daudzas gan latviešu, 
gan citu tautību ģimenes. Filmā ietverts skarbs vēstī-
jums, ka totālitāram režīmam cilvēcība ir sveša. 

Latvijas Nacionālais kino centrs jau desmito reizi 
piesaka filmu „Oskaram”.  Filmas pirmizrāde notika  
2016. gada 1. novembrī, un pirmo divu mēnešu laikā to 
redzēja vairāk nekā 75 000 skatītāju.  

Katēgorijā „Labākā ārzemju filma” 2018. gadā 
„Oskaram” pieteiktas 92 filmas, 37 no tām ir no Eiropas. 

Beļģijā, Zedelgemas pilsētā, vietā, kur kaŗagūstekņu 
nometnē 1945./1946. gadā bija nometināti gandrīz 
12 000 latviešu leģionāru, 2018. gada oktōbrī tiks atklāts 
tēlnieka Kristapa Gulbja veidotais piemineklis „Latvijas 
stāvstrops”. Piemineklis būs jaunā pilsētas rajonā, apmē-
ram trīs kilometrus no agrākās gūstekņu nometnes lau-
kumā, kam dots nosaukums „Brivibaplein” – „Brīvības 
laukums”. Nākotnē apskatei atvērs arī saglabājušās kaŗa-
gūstekņu nometnes kazarmas.  

Tēlnieks Kristaps Gulbis pastāstīja:  „Mana ideja ir 
piemineklī apvienot kopīgās eiropiskās vispārcilvēcis-
kās vērtības un visiem eiropiešiem saprotamu simbolu 
valodu ar tikai Latvijai īpašo un vizuāli raksturīgo. 
Latvijas bišu saime Beļģijas zemē. Bišu saime ir tauta. 
Strops ir viņu valsts. Ar savu armiju, ar likumiem un 
kārtību. Bites ir miermīlīgas – tās pašas nevienam neuz-
brūk. Tās dzeļ tikai tad, kad jūtas apdraudētas. Tās aiz-
stāv, cīnās un mirst par savu stropu, saimi, BRĪVĪBU. 
Zedelgemas nometnē bija apmēram 12 000 latviešu 
kaŗavīru. To skaits ir līdzvērtīgs bišu skaitam stropā.” 

 Latvijas 50 gadu okupācijas mūzejs uzņēmies piemi-
nekļa celtniecībai savākt €50 000.  Jau saņemti ziedoju-
mi no Vilņa un Maijas Strēlniekiem, Līgas un Volfharta 
Šubachiem,  Valtera Nollendorfa un Aijas Ebdenas (ko-
pā gandrīz 8% no visas summas). Ikviens tiek aicināts  
atbalstīt pieminekļa celtniecību! Ziedot var  mūzeja 
mājaslapā: http://okupacijasmuzejs.lv/lv/ziedot/ 

Vajdzīgi ziedojumi leģionāru  piemineklim 

Latviešu filma pretendē uz „Oskaru” 

Nominācijas paziņos 2018. gada 23. janvārī,  ceremonija 
un balvu pasniegšana notiks 2018. gada 4. martā.  

Filmas mājaslapa: http://www.melanijashronika.lv/ 

No kr.: Latvijas goda konsuls DK Juris Buņķis, 
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, DK LB 

valdes priekšsēdis Ivars Mičulis 



14  

Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

Ikvienam ir iespēja Likteņdārzā iekalt Latvijas laukak-
menī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Latvijas laukakme-
ņu bruģis tiek ieklāts Likteņdārza draugu alejā, kas ved uz 
dārza centrālo daļu – amfiteātri pie Daugavas. Alejas izvei-
dei nepieciešami 113 000 bruģakmeņu. Patlaban  ieklāti    
18 265 bruģakmeņi jeb 20% no ceļa.  

Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu dzim-
tām un draugiem, radiem, paziņām jubilejā vai citos nozīmī-
gos gadījumos. Bruģakmeni var reģistrēt ar savu, tuvinieka 
vai drauga vārdu, ziedojot €15. Bruģakmeni iespējams 
pasūtināt www.draugiem.lv, vietnē www.liktendarzs.lv un 
ziedojot „Kokneses fonda” norēķinu kontā. 

Likteņdārzā turpinās daudzfunkcionālās sabiedriskās 
ēkas un Lielā ziedu kalna celtniecība. Nozīmīgs jaunums 
būs digitālā ekspozīcija „Liktens gāte”, kas stāstīs par 
Latvijas cilvēku likteņiem 20. gadsimtā.  

Kokneses fonds 

Septembŗa beigās Amerikas baltiešu brīvības līgas 
(BAFL) valdes pārstāvji Valdis Pavlovskis, Imants 
Leitis, Ivars Mičulis un Aleksandra Kuduka devās vizītē 
uz Vašingtonu. Viņu mērķis  bija satikties ar ASV Kon-
gresa Pārstāvju palātas locekļu palīgiem, padomniekiem 
ārlietās vai militāriem ekspertiem. 

Viesošanās laikā kongresā bija iespēja aprunāties ar 
vairākiem Pārstāvju palātas locekļiem. Tās bija īsas pie-
klājības sarunas. Gaŗāka saruna bija vienīgi ar Adamu 
Šifu (Adam Schiff). Ar viņu tika spriests par polītisko un 
militāro stāvokli Eiropā un Baltijā. Ļoti svarīgi ir palie-
lināt ASV Kogresa deputātu biedru skaitu Baltijas atbal-
sta grupā (Baltic Caucus). BAFL mērķis – 100 biedru. 
Adams Šifs solīja janvārī izsūtīt  vēstuli, kuŗā aicinās 
kollēgas iestāties Baltijas atbalsta grupā.  

Tika runāts arī par nākamā gada budžetu. Senātam ir 
divi svarīgi projekti – viens par NATO stratēģiskās ko-
mūnikācijas izcilības centru (NATO Strategic Commu-
nications Centre of Excellence); otrs – senātora Džona 
Makkeina (John McCain) ierosinātais 100 miljonu dola-
ru financējums Baltijas valstīm.  Senātā tas apstiprināts 
18. septembrī ar ievērojamu balsu vairākumu (par 89,  
pret 9).  Nauda paredzēta Krievijas agresijas ierobežo-
šanai.  Pārstāvju palātas budžeta projektā šie 100 miljoni 
nebija ieplānoti, tādēļ tas jāapstiprina  gan Senātam, gan 
Pārstāvju palātai, un abi budžeti jāpieņem. BAFL pār-
stāvji centās pārliecināt deputātus, ar kuŗiem satikās, 
balsot, ka 100 miljonu paliek kopējā budžetā. 

 NATO stratēģiskās komūnikācijas izcilības centrs ir 
Rīgā, un tajā strādā apmēram 40 darbinieku no dažādām 
Eiropas valstim, bet nav Amerikas pārstāvju. Pārstāvju 
palātas budžetā paredzēti pieci miljoni, lai šajā organizā-
cijā varētu darboties Amerikas pārstāvis.  BAFL cenšas 
panākt, lai Senāta un Pārstāvju palātas komiteja šo nau-
du atvēlētu. Izcilības centrs nodrošinās sabiedrību ar pa-
tiesu informāciju, turklāt tā tiek izplatīta operātīvi, ievē-
rojot, ka mūsdienās arī propagandas informācija sabied-
rībā izplatās zibens ātrumā. Kiberuzbrukumi skaŗ  ikvie-
nu valsti, tāpēc šim centram būs liela nozīme. Izcilības 
centra darbība nav vērsta pret kādu konkrētu valsti, bet 
gan pret propagandu, ko var izplatīt jebkuŗa valsts – 
Iraka, Afgānistana, Krievija vai kāda cita. Šis centrs 
domāts aizsardzības stiprināšanai.  

Aicinot Kongresa deputātus iestāties Baltijas atbalsta 
grupā, tika uzsvērts, ka Baltijas valstis ir demokratiskas 
un statēģiskā vietā pie NATO robežas. BAFL pārstāvji  
informēja, ka Baltijas valstis atbalsta NATO un Eiropas 
Drošības un sadarbības organizāciju (Organization for 
Security and Cooperation in Europe).  BAFL pārstāvji 
arī uzsvēra – liela un stipra Baltijas atbalsta grupa ASV 

Kongresā būs nopietna vēsts Putinam, ka baltiešiem ir 
draugi. 

Vizītes dalībnieki apmeklēja republikāņa Ami Bera 
biroju un tikās ar Ami Bera palīgu  Raienu Ujeharu 
(Ryan Uyehara). Viņš jaunībā dzīvojis Ukrainā un  
apceļojis  arī Baltijas valstis. Viņš bija ieinteresēts un 
daudz zināja par Baltijas valstim. Jācer, ka republikāņu 
pārstāvis Ami Bera pievienosies Baltijas atbalsta grupai.  

Katram Pārstāvju palātas locekļa palīgam un padom-
niekam tika nodota vēstules – no BAFL prezidenta, no 
Džona Šimkus (John Shimkus) un Adama Šifa, no vietē-
jās ukraiņu organizācijas ar pateicību par atbalstu Ukrai-
nai. Kongresa deputātiem no Dienvidkalifornijas tika 
nodotas vēstules no Dienvidkalifornijas latviešu biedrī-
bas valdes priekšsēža Ivara Mičuļa. Katrs saņēma arī 
Baltic Caucus Update un Baltic Bulletin. 

 Tā kā BAFL pārstāvji satikās ar palīgiem un padom-
niekiem, kuŗi nevar neko apsolīt, tad Vašingtonas vizītes 
rezultātus nav iespējams precīzi izvērtēt. Padomnieki  
apsolīja nodot informāciju deputātiem. Viņiem bija 
jautājumi  par Baltijas valstīm. Tā kā šoreiz lielākoties 
sprieda par budžetu, viņiem bija dažādi jautājumi, jo viņi 
maz ko zināja par Džona Makkeina 100 miljonu dolaru 
projektu un par NATO stratēģiskās komūnikācijas izcilības 
centru. Padomnieki visvairāk interesējās, cik biedru ir 
BAFL un cik daudz baltiešu dzīvo viņu pārstāvētajos ap-
gabalos. Visi  apliecināja, ka labprāt saņemtu vēstules no 
saviem vēlētajiem par iestāšanos Baltijas atbalsta grupā. 

 Baltiešu atbalsta grupā patlaban ir 74 biedri, 15  no 
Kalifornijas,  no tiem 12  no Dienvidkalifornijas. 

Amerikas baltiešu baltiešu brīvības līgas pārstāvju vizīte Vašingtonā 
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ASV Kongresa Tautas pārstāvju palātas Baltijas at-
balsta grupa (House Baltic Caucus) 7. decembrī svinēja 
20. gadskārtu. Baltijas atbalsta grupa dibināta 1997. 
gadā, tā atbalstījusi Baltijas valstu reintegrāciju rietum-
valstu struktūrās, iestāšanos NATO, bezvīzu režīma 
ieviešanu starp ASV un Baltijas valstīm, kā arī iesniedza 
Kongresā priekšlikumu atzīt 23. augustu par „Melnās 
lentes dienu”, lai pieminētu komūnisma un nacisma 
upuŗus. Šogad vien Baltijas atbalsta  grupai pievienoju-
šies 22 Kongresa pārstāvji, viņu kopējais skaits patlaban 
ir  74. Grupas vadītāji ir Kongresa deputāts no Ilinoisas 
pavalsts Džons Šimkus un Kongresa deputāts Adams 
Šifs no Kalifornijas pavalsts. 

ASV Tautas pārstāvju nama telpās, kur svinības noti-
ka, klātesošos uzrunāja Baltijas valstu parlamentu pār-
stāvji. Igaunijas parlamenta Ārlietu komisijas vadītājs 
Marko Mikelsons (Marko Mihkelson) pieminēja ASV 
īpašo atbalstu laikā, kad Baltijas valstis gatavojās iestā-
ties NATO un pievienoties bezvīzu programmai ar ASV. 
Latviju pārstāvēja Nacionālās drošības komisijas priekš-
sēde Solvita Āboltiņa, viņa uzsvēra ciešo Baltijas valstu 
un ASV draudzību un vienoto atbalstu kopīgām demo-
kratiskām vērtībām. Solvita Āboltiņa arī atgādināja, ka 
ASV Valsts departamentā Baltijas valstu karogi bija pa-
celti arī ilgajā okupācijas periodā, tādējādi simboliski 
apliecinot ASV polītiku neatzīt Baltijas valstu pretliku-
mīgo okupāciju. Lietuvu pārstāvēja Seima starpparla-

mentu sadarbības grupas ar ASV vadītājs Emanuels 
Zingeris (Emanuelis Zingeris) un pateicās visiem Balti-
jas valstu draugiem, kā arī atgādināja par diplomātu 
ievērojamo lomu visu četru valstu attiecību stiprināšanā. 

Džons Šimkus pateicās baltiešu kopienai ASV par 
kopīgas vēsturiskās atmiņas saglabāšanu, par interešu 
aizstāvēšanu Kongresā un aktīvo iesaisti kustībās par  
demokratiju. Kongresa deputāts Endijs Bārs (Rep. Andy 
Barr) no Kentuki pavalsts atzinīgi novērtēja Baltijas val-
stu palielināto ieguldījumu aizsardzībai un piebilda, ka 
nepieciešams panākt Baltijas valstu enerģētisko neatka-
rību. Uzrunu teica arī Kongresa deputāts Dags Lamborns 
(Rep. Doug Lamborn) no Kolorado pavalsts un Stīvs 
Koens (Rep. Steve Cohen) no Tenesijas pavalsts. 

Beigās uzrunu teica bijušais Latvijas aizsardzības 
ministrs un pašreizējais Amerikas baltiešu brīvības līgas 
vadītājs Valdis Pavlovskis. Viņš augstu novērtēja 
Baltijas atbalsta grupas ieguldījumu un aicināja aktīvi 
strādāt, lai Baltijas valstu 100 gadu jubilejas gadā tajā 
būtu vismaz 100 Kongresa deputātu. 

20 gadu jubilejas svinības rīkoja Igaunijas un Lietu-
vas vēstniecības darbinieki, sadarbojoties ar 1961. gadā 
dibināto Apvienoto Baltijas-Amerikas nacionālo komi-
teju (Joint Baltic American National Committee, Inc.), 
kuŗas biedri ir  Amerikas latviešu, igauņu un lietuviešu 
centrālās organizācijas ar mērķi aizstāvēt baltiešu 
intereses ASV. 

Valdis Pavlovskis uzrunā Baltic Caucus 20 gadu  jubilejas svinību dalībniekus 

Baltic Caucus 20 gadu jubileja 
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Rīgas Latviešu biedrība savu 150. jubileju svinēs ko-
pā ar Latviju 2018. gada oktōbrī.  Rīgas Latviešu bied-
rība ir senākā latviešu kultūras un izglītības organizācija,  
dibināta 1868. gadā, 50 gadu pirms  Latvijas valsts dibi-
nāšanas. RLB darbība tika pārtraukta 1940. gada 5. jūli-
jā, sākoties padomju okupācijai. RLB darbība tika 
atjaunota1989. gadā 14. janvārī.  

RLB 150. jubilejas gads tika svinīgi atklāts 2017. ga-
da 24. oktōbrī  ar jubilejas gada ieskaņas brokastīm. 
Tajās piedalījās Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada 
patrons, Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis.  
Brokastu laikā RLB priekšsēdis Guntis Gailītis ziņoja 
par jubilejas gada galvenajiem notikumiem, kā arī 
nosauca jubilejas gada atbalstītājus, tie ir  A/S SEB 
banka,  advokātu birojs ELLEX KĻAVIŅŠ, SIA 
Lattelecom, SIA Riga Catering Service.  

Svinīgā sarīkojuma beigās apmeklētāji noklausījās 
RLB vokālās grupas „Putni” mūzikālo priekšnesumu.  

Rīgas Latviešu biedrībai  ir sadarbības līgums ar 
Latvijas Universitāti un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju.  

RLB nams ir viens no Latvijas simboliem, vēstures 
un kultūras mantojums, namam nepieciešams remonts. 
Ikvienam ir iespēja atbalstīt Rīgas Latviešu biedrības 
nama renovāciju. Ziedot  iespējams: zvanot uz 
ziedojuma tālruni 9000 60 80 (maksa par piezvanīšanu 
€1.42); vai ar pārskaitījumu (ar norādi „ziedojums RLB 
nama renovācijai”) kontā:  

Rīgas Latviešu biedrība   
Reģ. Nr. 40008000102 
Merķeļa iela 13, LV 1050, Rīga  
Norēķinu konts: SEB banka,  
konts LV85UNLA0001000700648;  
kōds UNLALV2X 
Rīgas Latviešu biedrības 150. jubilejas gadā plānoti 

dažādi sarīkojumi.   Informācija par tiem atrodama: 
www.rlb.lv 

Rīgas Latviešu biedrības 150. gadu Jubilejas nedēļā – 
no 2018. gada 22. līdz 28. oktōbrim notiks:   

Svinīga Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada ozola 
stādīšana Vērmanes dārzā; 

Rīgas Latviešu biedrības 150. gadu jubilejai veltīta 
izstāde; 

Konference „Rīgas Latviešu biedrība vakar, šodien, 
rīt” 23. oktōbrī; 

RLB komisiju, interešu kopu vakars 25. oktōbrī;  
Rīgas Latviešu biedrības 150. jubilejas svētku kon-

certs un svinīgā pieņemšana 27. oktōbrī. 
RLB Publicitātes un reklāmas projektu vadītāja ir 

Oksana Mihailova;  tālr: +371 67358558; kabatas: +371 
29528022; e-pasts: oksana.mihailova@rlb.lv 

Sveiciens no Rīgas Latviešu biedrības! 

Rīgas Latviešu biedrības jubilejas gada patrons, 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis RLB 

jubilejas gada ieskaņas sarīkojumā 24. oktōbrī 
sarokojas ar RLB priekšsēdi Gunti Gailīti (pa labi) 

Latvijas Bankas kollekcijas monētas var iegādāties 
Latvijas Bankas tīmekļa vietnē www.e-monetas.lv  

Pasaku monēta „Vecīša cimdiņš”; „Kalējs kala debe-
sīs” – latviešu tautasdziesma kalta sudrabā; „Gadskārtu 
monēta” – piemērota dāvana gadu mijā; „Zelta saktas” – 
monētu serija, veltīta Latvijas 100 gadu jubilejai.  
„Ripsakta” ir 3.-4. gs. ripsaktas atveidojums,  
Pakavsakta” – 12. gs. pakavsaktas atveidojums.   

Monētu daļas tālr.: +37167022722;  
Latvijas Banka www.bank.lv 

Skaista dāvana svētkos 
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Katriānai Zommerei ir divdesmit gadu, viņa dzimusi 
Portlandē. Kalifornijas mākslu insitūtā (California 
Institute of the Arts) Roy O. Disney zālē 9. decembrī 
notika viņas bakalaura grada koncerts. Programmas 
pirmā daļa dzirdējām vairāku žanru mūziku, dažas sen 
komponētas dziesmas, dažas modernākas, bet visi pir-
mās daļas dziesmu vārdi bija ar Šēkspīra tekstu. Otrā 
koncerta daļā Katriāna spēlēja ģitaru un mūzicēja kopā 
ar Paula Berkolda dibināto baltiešu senās mūzikas 
grupu „Lāčkāja”.  

Dažādus mūzikas instru-
mentus tovakar  spēlēja un 
dziedāja arī Pauls Berkolds, 
Ingrīda Dženningsa, Ēriks 
Jerumanis, Drū Korija 
(Drew Corey) un Džastins 
Šeids (Justin Scheid).  

Katriānai ir droša un 
skaista balss, viņa dziedāja  
tautā iemīļotās dziesmas,  
piemēram, „Es izjāju prūšu 
zemi” un „Seši mozi 
bundzinīki” (latgaļu izlok-
snē). Pavadījums šīm 
dziesmām tika atskaņots 
jautrā rokmūzikas stilā, 
izraisot klausītāju sajūsmu.  

Katriāna paziņoja, ka ar 
„Lāčkāju”  kopā mūzicē pēdējo reizi, jo, ieguvusi 
bakalaura gradu,  viņa atstās Dienvidkaliforniju un sāks 
studijas Rietumu Vašingtonas universitātē (Western 
Washington University) Belingemā (Belinghama), lai 
iegūtu maģistra gradu.  

Katriānas koncertā bija daudz apmeklētāju un pēc  
koncerta viņa klausītājus cienāja ar pīrāgiem, latviešu 
maizi un siltām empanadām.  

Andra Sentivani (St. Ivanyi) 

Katriāna Zommere ieguvusi bakalaura gradu un atvadās  
no Dienvidkalifornijas latviešiem 
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Ansambļa „Lāčkāja” dalībnieki, no kr.: Džastins 
Šeids, Pauls Berkolds, Katriāna Zommere, Drū 
Korija, Ingrīda Dženningsa, Ēriks Jerumanis 

Katriāna Zommere 
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Ziemsvētku tirdziņa apmeklētājiem Losandželosas 
latviešu namā 3. decembrī bija iespēja iegādāties lietu-
viešu autores Andrē Balžekienes grāmatu „ Pilsētbērziņu 
ģimene zaļumos”. Grāmatu illustrējusi latviešu māksli-
niece Laura Belēviča. Viņa par sevi pastāstīja:   

„Esmu latviešu māksliniece, architekte, illustrātore, 
trīs bērniņu māte. Kopš 2016. gada vasaras ar savu ģi-
meni dzīvoju Kalifornijā,  Tūkstošozolu  (Thousand 
Oaks) pilsētā.  Brīvajā laikā, cik nu tas man vispār ir, no-
darbojos ar savu sirdslietu – illustrēju bērnu grāmatas. 
Un sapņoju par to, ka manas grāmatas reiz lasīs bērni 
visā Amerikā.  

Ar savu brīnišķīgo vīru Āronu Robinu iepazinos 
pirms vairāk nekā desmit gadiem Vašingtona universi-
tātē  Sentluisā. Devos uz turieni mācīties, lai iegūtu ma-
ģistra gradu architekturā. Iepazināmies, ieskatījāmies, 
iemīlējāmies un apprecējāmies 2006. gadā Latvijā. Mūsu 
Vašingtona universitātes mācībspēks piedāvāja mums 
abiem darbu Šenžeņas pilsētā Ķīnā, vienā no lielākajiem 
privātajiem architektūras birojiem valstī. Lai gan bijām 
ceļā uz Ņujorku – ar jau sarunātām darba intervijām 
ievērojamu architektu birojos, nolēmām riskēt un mes-
ties piedzīvojumā. 

Man, tikko skolu beigušai, pirmajā mēnesī piedāvāja 
projektēt nelielu atpūtas centru un viesnīcu. To uzcēla tā 
paša gada laikā. Āķis bija lūpā! Divus gadus strādājām 
melnām mutēm, bez brīvdienām. Un tad sapratām, ka 
beidzot būtu laiks nogruntēties. Nolēmām pārcelties uz 
dzīvi Latvijā. Tālajā 2008. gadā Latvijas ekonomika 
auga tikpat ātri kā Ķīnā. Darbu architektiem bija atliku 
likām. Kopā ar mūsu draugiem – Zani Karpovu un 
Kolinu Franzenu (tādu pašu starptautisku architektu pāri, 
kas tolaik dzīvoja Čikāgā un arī tieši tajā laikā gatavojās 
pārcelties uz Latviju) – nolēmām dibināt savu architek-
tūras biroju Rīgā. Visi četri ieradāmies Latvijā līdz ar 
ekonomisko krizi. Darbi un projekti lēnām, bet nenovēr-
šami apstājās. Toties nerimās darba devēju aicinājumi 
atgriezties Ķīnā. 

Šo divu gadu laikā, kamēr dzīvojām Latvijā, Ārons 
labi iemācījās runāt latviešu valodā. Taču bija laiks do-
ties prom. Līdz ar saviem  draugiem devāmies atpakaļ uz 
Šeņžeņu. Apmetāmies tur, jo mums bija nodrošināts  
darbs un izaugsmes iespējas. Palikām Ķīnā turpmākos 
sešus gadus, kuŗu laikā abi strādājām pie interesantiem 
un vērienīgiem projektiem. 

Gaidot pirmo bērniņu, projektēju lielu biroja ēku 
Šeņžeņā netālu no savām mājām. Piedzima Emma un, 
kamēr biju dekrēta atvaļinājumā, šī ēka tika pabeigta. 
Vēlāk tajā ievācās mūsu darba devēju birojs. Kad 

atgriezos darbā, bieži ejot 
vai braucot ar divriteni uz 
biroju, pie sevis domāju, 
cik tas viss ir sirreāli. Šī 
ēka profesionāļu aprindās 
vairākkārt ir atzinīgi no-
vērtēta. Lielākais ganda-
rījums – cilvēkiem tajā 
patīk strādāt. 

Mans otrs nozīmīgā-
kais projekts šo astoņu 
gadu laikā tapa, gaidot 
otru bērniņu. Biju atbil-
dīga par dizainu kādai 
ļoti svarīgai, veselu 
kilometru gaŗai pilsētas 
ielai, tās nosaukums ir      
Huaqiangbei. Tā ir 
Šeņžeņas elektronikas 
rajona sirds. Pirms 
rekonstrukcijas uz šīs 
ielas gājēju bija daudz 
vairāk nekā Ņujorkas 
Taimskvērā. Kad pilsētas 
vadība apstiprināja galveno koncepciju, lielais darbs 
tikai sākās. Līdz ar otras meitiņas Eko piedzimšanu 
projekta vadību pārņēma  Ārons. Viņam izdevās 
pārliecināt pilsētas galvu atbalstīt mūsu dizainu. 

Kad vecākajai meitai  palika pieci gadi, ķīniešu valo-
da nemanot ļoti dabiskā veidā bija kļuvusi par galveno  
valodu. Sākām nopietnāk domāt par bērnu izglītību un 
vērtībām. Nolēmām, ka pienācis laiks atgriezties pie 
ģimenes – vecvecākiem, brālēniem, māsīcām. Mums arī 
ļoti pietrūka zilu debesu, svaiga gaisa un saskarsmes ar 
dabu. Tā kā bijām jau mēģinājuši dzīvot Latvijā, šoreiz 
pienākusi bija kārta Amerikai un Kalifornijai. 

Tiklīdz  nolēmām pārcelties, pieteicās trešais bērniņš, 
mūsu pirmais dēliņš Apollo. Viņš, starp citu, nāca pa-
saulē vienlaikus ar manis pirmo illustrēto bērnu grāmatu 
par Pilsētbērziņu ģimeni. To vispirms izdevām Lietuvā,  
jo stāsta autore Andrē ir lietuviete. Un  beidzot tā izdota 
arī latviešu valodā.  

Mans spēks un iedvesmas avots  ir mani bērni. Bet 
vislielāko paldies pelnījis mans vīrs, jo  beidzot esmu 
īstenojusi savu sapni par bērnu grāmatu illustrēšanu. 
Viņš mani gadiem ilgi uzmundrināja, mudināja nepa-
doties un atrast laiku savam sapnim. Un viņš pieskata 
mazos, kad esmu pārņemta ar kārtējo zīmējumu…”  

Visi sapņi reiz piepildās 

Laura Belēviča, dēls 
Apollo, Ārons Robins, 
priekšā Eko un Emma 
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biedrība „Latvijas karogs”, lielizmēra karogs izgatavots 
un uzstādīts par privātiem ziedojumiem. Dāvinājuma 
ceremonijas laikā tika atklāta arī vides izstāde „Latvijas 
valsts karoga chronika”. Līdz Latvijas simtgadei iecerēts 
izvietot monumentālus valsts karogus citos Latvijas 
novados.  

Latvijas 100 gadu jubileju gaidot 

Losandželosā Valta Disneja 
koncertzālē pērn 1. oktōbrī 
notika mūzikas maratons Noon 
to Midnight. Tam bija labi 
panākumi, un šogad mūzikas 
maratons tika rīkots latviešiem 
nozīmīgā dienā – 18. novembrī. 
Pulksten desmitos vakarā lielajā 
zālē  Kaleidoscope Chamber 
Orchestra atskaņoja latviešu 
jaunā komponista Krista 
Auznieka skaņdarbu  Snippets 
of Joy.  Līdz šim nekur citur šis 
Krista Auznieks skaņdarbs nav bijis atskaņots. 
Kaleidoscope Chamber Orchestra ir īpatnējs, mūziķi 
spēlē bez diriģenta. Koncertā savu skaņdarba pirmat-
skaņojumu noklausījās arī pats komponists. Dienvidkali-
fornijā  viņš viesojās pirmo reizi. Tātad viņam šis bija 
neaizmirstams  vakars –  pirmo reizi Losandželosā un 

Otrais mūzikas maratons Valta Disneja koncertzālē 

Kaleidoscope Chamber Orchestra  
Komponists  

Krists Auznieks 

pirmatskaņojums viņa skaņdarbam.  Krists Auznieks  
mācījies Rīgas Doma koŗa skolā un Hāgas Karaliskajā 
konservātorijā, ieguvis maģistra gradu Jeila universitātē, 
tagad turpat mācās doktorantūrā. Pēc doktora grada 
iegūšanas viņa nodoms ir dzīvot un strādāt Ņujorkā. 

Rīgā uz AB dambja 18. oktōbrī oficiāli tika atklāts 
valsts simtgadei veltītais monumentāls 60 metru augsts 
Latvijas karoga masts, augstākais Latvijā,  tā svars ir 
vairāk nekā 14 tonnu. Mastā plīvojošā Latvijas karoga 
izmēri:  20x10 metru. To Rīgas pašvaldībai dāvināja 
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Ziemas saulgriežu svinību rīta agrumā  17. decembrī 
Losandželosas latviešu skolas saime rosījās pilnā sparā. 
Uz skatuves spoži mirdzēja lielā svēku egle, ko ziedoja 
Martiņš Leikarts un izgreznoja latviešu skolas audzēkņi. 
Zāles galdi bija dekorēti ar egļu zariem, kuŗos iesietas 
greznas zelta linu lentas. Smaržoja piparkūkas, skanēja 
Ziemsvētku mūzika, māmiņas un tēti klāja galdus un 
gaidīja viesus. Lielo svētku brīnumu izdevās uzburt sko-
las mācību daļas pārzinei Aijai Zeltiņai ar kuplu palīgu 
pulku un programmas gatavotājiem – skolotājām Ingrīdu 
Dženningsu un Diānu Zaķi un mūziķi Paulu Berkoldu. 
Ikviens no viņiem centās radīt skaistu svētku noskaņu.  

Aija ar latviešu 
skolas audzēkni Vili 
Zaķi atklāja svētkus, 
deklamējot tautas-
dziesmas. Izrādījās, ka 
paredzēto 120 sēdvietu 
skaits bija par maz, un 
pirms svinību sākuma 
vajadzēja vēl pievienot 
vairākus svētku galdus 
ciemiņiem. Latviešu 
namā ieradās daudzi 
viesi, jaunas ģimenes, 
un visi bija pārsteigti 
par jauko gaisotni un 
sirsnību. Prieks bija 
redzēt pulcējamies 
kopā ģimenes un visu paaudžu dziedātājus, dejotājus un 
atbalstītājus. 

Tradicionālās ziemas saulgriežu sagaidīšana šogad 
mijās ar  svētku svinēšanas mūsdienu tradicijām.  

Tautasdeju kopa „Pērkonītis” iejutās viesu lomā un 
dejoja „Čigānu deju”.   

Skolotāja Ingrīda Dženningsa skolas audzēkņiem bija 
iemācījusi vairākas jaunas dziesmas. Apmeklētāji skaļi 
aplaudēja pēc „Piparkūku dziesmiņas”.  

Visus ar savu talantu un spraigo danču mūziku prie-
cēja folkloras kopa „Lāčkāja” – saulgriežu svinību 
programma bez mūziķiem Paula Berkolda, Ingrīdas 
Dženningsas un Ērika Jerumaņa vairs nemaz nav iedo-
mājama.  

Skolotāja Diāna Zaķe vadīja vairākas rotaļas un dejas, 
kuŗās bija iespēja iesaistīties visiem viesiem, un nevie-
nam nebija jājūtas kā malā stāvētājam. Pirms gardā mie-
lasta skolas audzēkņus un viesus apciemoja Ziemsvētku 
vecītis, viņš bija mērojis gana gaŗu ceļu un sastapies gan 
ar sniega, gan uguns vētrām. Bērni steidzās vecīti aicināt 
iekšā zālā, pārsteigums bija liels, ieraugot kamanās mil-
zīgos dāvanu maisus, 
laikam jau bērni bi-
juši īpaši čakli un mī-
ļi šajā gadā, neviens 
dāvanu saņēmējs 
Losandželosā žaga-
rus nebija pelnījis...   

Priecājāmies, ka  
trīs bijušās latviešu 
skolas audzēknes 
piedalījās un palīdzē-
ja mazajiem radīt 
svētku noskaņu –  
Krista Hadada, Aija 
Reimane un Annija 
Tetere.  

Losandželosas latviešu skolā atkal ciemojās Ziemsvētku vecītis 

„Pērkonītis dejo „Čigānu deju” 
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Šīs trīs jaunietes tagad mācās 
vidusskolā un labprāt palīdz 
skoliņas darbos. Domāju,  ka 
Ziemsvētku vecītis noteikti 
novērtēs arī šo meiteņu un citu 
jauniešu čaklumu!  
     Sēdēju, vēroju šos mazos 
ķiparus un rosīgos vecākus  un 
smaidīju –  Losandželosā aug 
jaunā  latviešu paaudze, namā 
valda liela enerģija un dzīvība.  
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Jāteic lielum liels paldies visai latviešu skolas saimei 
par bagātīgajiem svētkiem, bet jo īpaši jānovērtē visu 
čaklo rūķīšu darbi: Diānas Zaķes, Vilhelma Zaķa, 
Kristīnes Urenas, Aijas Zeltiņas Kalniņas, Sigitas 
Hadadas, Daces Reimanes, Ineses Sviķkalnes, Sandras 
Gulbes, Ingrīdas Dženningas un citu skolotāju un 
vecāku, kuŗi gādāja, lai svētki izdotos.  

Dzirdēju daudz pateicības un uzmundrinājuma vārdu 
par latvisko tradiciju saglabāšanu un mācīšanu ne tikai 
bērniem, bet arī ciemiņiem.  

Vēlam visiem skaistus svētkus, turpināsim  tos svinēt 
kopā!  

Losandželosas latviešu skolā  mācības atkal sāksies  
7. janvāri, nāciet visi un aiciniet līdzi draugus! 

Dziesma Tetere 

Tautasdeju kopa „Pērkonītis” dalībnieki vienmēr ir 
gatavi dejot, ar savu enerģiju viņi uzmundrina un  

iepriecina visu paaudžu skatītājus un, protams,  
gaida jaunus dejotājus;  deju kopas vadītājas Diāna 
Zaķe un Ilze Matsone aicina: „Lūdzu, nāciet mūsu 
pulkā, nenožēlosit, iegūsit jaunus draugus, jauki 

pavadīsit laiku, turklāt dejošana ir arī skaists sporta 
veids!” 

Iespaidi par Ziemsvētku 
tirdziņu 

Ziemsvētku tirdziņš Losandželosas latviešu namā no-
tika 3. decembrī, tajā varēja iegādāties baltiešu pre-
ces, skanēja mūzika, darbojās laimes aka, bija kafijas 
galds, priekšnesumi. Aivars Jerumanis īsā vēstulē 
raksta, ka tirdziņš bijis samērā labi apmeklēts, taču 
lielākā daļa apmeklētāju domājot tikai par savu vē-
deru –  pērkot maizi, pīrāgus, piparkūkas, bet garī-
gas mantas, piemēram, grāmatas, paliekot novārtā... 
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Pateicība 
No sirds pateicos Mārītei Rosentālei par 

Ziemsvētku tirdziņam cepto un Birutas 
Šulcas  atsūtīto dzeltenmaizi. Esmu pateicīga  
Sigitai Platacei  par viņas gardo maizīti. 
Saņemt „maizi no mājām” ir bezgala jauki! 

Manuprāt, pasaulē visgardākos kriņģelus 
cep Mārīte Rosentāle un Inta Zemjāne sien 
vislabāko sieru. 

Astra Moora 

Aizrāvīgas sarunas 

Agrākā Losandželosas latviešu skolas audzēkne,  
satelīttelevīzijas kanāļa CNN meteoroloģe  Indra 
Pētersone 19. novembrī klātienē noskatījās 45. gad-
skārtējo Amerikas mūzikas balvu (American Music 
Awards) pasniegšanas ceremoniju, kas notika 
Microsoft Theater Losandželosā. Indras dzīvesbiedrs 
DžeiksVuds (Jake Wood) , brīvprātīgi dienējis ASV 
armijā Afgānistānā un Iraka. Viņš ir viens no sabied-
riskās organizācijas Team Rubicon dibinātājiem. Šī 
organizācija dibināta 2011. gadā ar mērķi palīdzēt 
smagās dabas katastrofās cietušajiem un armijas 
veterāniem  reintegrēties civilajā dzīvē.  

Ņujorkas restorānā The Grill 13. novembrī notika  
Team Rubicon  rīkotas vakariņas veterānu atbalstam, 
un tās ar savu klātieni pagodināja agrākais 
prezidents Bills Klintons.  

Nav šaubu, ka Indrai Pētersonei un Billam 
Klintonam bija daudz kas interesants pārrunājams. 

DK Latviešu biedrības ziņas 
DK LB valdes sēdē 10. decembrī  valdes locekļi 

pārrunāja turpmākās darbības plānus. Nolēma lūgt  
Latvijas vēstniecības ASV darbiniekus nākamgad at-
braukt uz Losandželosu ar pārvietojamo pasu darbsta-
ciju.  

2018. gada oktōbrī notiks Saeimas vēlēšanas, vēlē-
šanu iecirkni iekārtos arī Losandželosas latviešu namā. 
Vēlēšanu komisijā tāpat kā iepriekšējos gados darbosies 
Sandra Gulbe, Valdis Ķeris, Ivars Mičulis, Dziesma 
Tetere.  

Dienvidkalifornijas adrešu un tālruņu saraksts izdots 
2012. gadā, daudzi tajā minētie mainījuši adreses. Jauna 
adrešu grāmata ir ļoti vajadzīga. Ivars Mičulis sazināsies  
ar iepriekšējās adrešu grāmatas sagatavotāju Sandru 
Gulbi un lūgs talkā arī Juri Riekstiņu. 

Valdes locekļi nolēma, ka biedrība 4. maijā rīkos 
Baltā galdauta svētkus; maija sākumā Losandželosā 
notiks arī Baltijas filmu festivāls.  

Losandželosas latviešu skolā 28. janvārī notiks Drau-
dzīgā aicinājuma atceres sarīkojums, valdes locekļi no-
lēma, ka biedrība atbalstīs skolu ar tādu pašu summu kā 
citus gadus – $500. 

Dziesma Tetere ir sagatavojusi biedru veicināšanas 
anketes, ko izsūtīs visiem Dienvidkalifornijas latvie-
šiem. Vēlams, lai visi DK biedrības biedri būtu arī Nama 
kluba biedri, tāpat Nama kluba biedri aicināti iestāties 
biedrībā, jo mēs visi izmantojam namu, savstarpējs 
atbalsts ir nepieciešams. 

Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums 19. no-
vembrī izdevās labi, kopējais ieņēmums ir 1440 dolaru, 
izmaksas – $471 un maksa par vīnu. Valde pateicas vi-
sām organizācijam un palīgiem – Latviešu nama valdei,  
DK Daugavas Vanagu apvienībai un DK LB biedriem. 

Vecgada ballei jau pieteikušies 52 apmeklētāji, būs 
laimes liešana par ziedojumu, izloze, mūzicēs ansambis 
„Lāčkāja”, kā arī atskaņos ierakstu mūziku.   

Nākamā valdes sēde notiks 2018. gada 10. janvārī 
plkst. 7.30 vakarā.  

DKLB pilnsapulce būs 2018. gada 25. martā plkst. 
12.30 pēcpusdienā. Pēc pilnsapulces būs iespēja 
noskatīties filmu „Vārpa” par Brazīlijas latviešiem.  

2018. gada 10. martā –  ALAs  latviešiem ASV 
dāvātāis koncerts  „Imanta Dimanta un draugi” .  

Daļēji saplānoti sarīkojumi Latvijas 100 gadu jubi-
lejas gadā, būs vairāki koncerti,  tostarp  vīru koŗa 
„Uzdziedāsim brāļi” 20 gadu jubilejas koncerts 28. 
aprīlī. Māksliniece Rudīte Godfreja apsolījusi rīkot savu 
darbu izstādi. Latvijas valsts 100 gadu jubileja tiks 
vērienīgi svinēta 18. novembrī.  Ikviens DK latvietis 
aicināts kļūt par biedrības biedru. 
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Visus, kuŗus ieinteresēja 
Eiropas planētārās zinātnes 
kongresu, aicinu iegādāties 
šo  95 lappušu skaisti illus-
trēto Popular Science žur-
nālu.  Vienalga, ko saka un 
plāno Elons Musks, kad iz-
lasīsit gaŗo rakstu par sa-
režģījumiem ceļā uz 
kosmosu, varbūt dzīve uz 
zemeslodes nemaz tik 
gaŗlaicīga vairs neliksies.  

 

 

 

Un tos, kuŗiem ir interese par astronomiju, laipni 
lūdzu atnākt uz  Kalifornijas universitātes Losandželosā 
(UCLA)  Meteorītu galeriju, kur svētdienu pēcpusdienās 
vienmēr dežūrē pirmās šķiras zinātnieki.  Reizēs, kad 
viņi visi aizņemti, talkā lūdz pat amatieŗus ar olimpisko 
garu – kā mani! Galerijai ir vietne tīmeklī, un sīku 
informāciju var atrast arī  Facebook. 

 
Aicinu  apmeklēt arī Kindred Spirits Care Farm 

(8335 Winnetka Ave #136 Winnetka, CA 91306 ) – tā ir 
ļoti skaista, parkam līdzīga vieta. Var pieteikt ekskursi-
jas iepriekš, vēlami ziedojumi.  

Te daudz laika pavada jaunieši ar ievainotām dvēse-
lēm, kuŗi nespēj saprasties ar līdzaudžiem. Apmēram 
300 jauniešu te mācās īpašā skolā, lai saņemtu diplomu. 
Viņi daudz stundu strādā dārzniecībā un kopj dzīvnie-
kus. Samīļojot cūkas, kazas, zosis, vistas, trusīšus un pat 
alpakas, skolēni atplaukst, viņu sarūgtinājums mazinās.  
Brīvprātīgie darbinieki, uzraugi, ir veģetārieši.  

Varbūt DK LB var sarīkot ekskursiju, līdzīgu tām, 
kādās devāmies agrāk. 

Lisa Edmondsone 

Dzīve uz mīļās, labās zemes par spīti visam vēl aizvien ir skaista 

Kindred Spirits Care Farm skati 
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Labojumi 
Decembŗa biļetena 21. lappusē pie ziņojuma par  

Komūnisma upuŗu piemiņas fonda (Victims of 
Communism Memorial Foundation) forumu, kas 
notika Vašingtonā (DC), Kongresa bibliotēkā no 7. 
līdz 9. novembrim, sajaukti attēlu paraksti. 

Citāts 
No Andas Burves-Rozītes intervijas ar Latvijas 

Universitātes antīkās vēstures profesoru Hariju Tumanu 
žurnāla  „IR”  2016. g.  24.-30. marta izdevumā: 

«Mūsdienu kultūru ļoti noplicina tas, ka zudusi 
klasiskā izglītība. Kādēļ agrāk ģimnazijās mācīja grieķu 
un latīņu valodu? Pirmkārt, caur šīm valodām paveŗas 
Eiropas kultūras saknes. Otrkārt, tā bija audzināšana – 
augt ar Plūtarcha darbu cēlajiem piemēriem, tas ir 
lieliska pamats ētikā. Treškārt, nekas tā neattīsta loģisko 
domāšanu kā latīņu valoda. Mēs runājam par kritiskās 
domāšanas stundām skolās, bet jāsāk būtu ar loģikas un 
uzmanības, precīzitātes treniņu. Tas ir, ar latīņu valodu. 

Klasiskās izglītības uzdevums  bija attīstīt personību. 
Latviešu valodā šis vārds brīnišķīgi skan – izglītība.  No 
„glīts”. Padarīt glītu. Ko? Cilvēku.  Starp  citu, angļu 
valodas education nāk no latīņu educere – vienkārši 
sakot, paņemt aiz rokas, vest tālāk. Kā skolotājs ved 
skolnieku.» 

American Latvian Association group at the Victims 
of Communism Memorial Foundation Centennial 

Commemoration Dinner and Truman-Reagan 
Medal of Freedom Ceremony, Washington, D.C., 

November 9, 2017 
From left to right: Pēteris Blumbergs, Raits Eglītis, 

Ilze Garoza, Marisa Gudrā, Anna Ūdre,  
Edgars B. Andersons, Ēriks Lazdiņš 

Photo: Victims of Communism Memorial Foundation 

Agrākais polītiskais 
ieslodzītais Natans 
Šaranskis stāstīja 
par cilvēktiesību 

pārkāpumiem bij. 
PSRS 

Forumā profesors Alans Čārlzs 
Kors runāja par  komūnisma 

upuŗu piedzīvotajām 
brutālitātēm 

Novembŗa biļetena rakstā 
„Ieceļotājiem  Amerikā veltīts 
koncerts” 14. lappusē  Krista 
Circene nosaukta par Kaiju.  

Redaktore atvainojas lasītājiem par neprecīzi-
tātēm.  

Reizēm vārdus aplami uzraksta un pārveido  
dators. 

Apsveicam! 

Milda Endziņa Bleka (Black) 16. decembrī Belmont 
Senior Living namā svinēja 97 gadu jubileju;   
no kreisās: Nora Mičule, Edgars Andersons, 

jubilāre, Inguna Galviņa  

Amerikas latviešu apvienības 
pārstāvji Komūnisma upuŗa 

fonda forumā 
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Viktorijas Marguletas gudrā kaķene Simba ir laba plīdze – prot izņemt saspraudes! 

 Viens, divi, trīs – gatavs! 

„Vai jums ir cigaretes un alkohols?” muitnieks jautā 
tūristam.  

„Ne viens, ne otrs,” tūrists atbild. 
„Un kas jums ir tajā pudelē?” 
„Tikai brīnumūdens no Lurdas.” 
Mutnieks atveŗ pudeli un paosta. „Tas taču ir labākais 

franču konjaks!” 
„Nu redzat, atkal brīnums!” 

*** 
Plikpauris stāv pie spoguļa un runā pats pie sevis: „Nez 

vai vēl kāds man var līdzināties? Neviena sirma mata 75 
gadu vecumā!” 

*** 
„Vai atceries to jauno puisi, kas dzīvoja mums 

kaimiņos?”  Liepiņa kungs jautā sievai.  
„Jā, kāpēc tu jautā?”  
Toreiz viņam bija sagrabējis auto, bet tagad viņam ir 

miljons!” 
Liepiņa kundze neizpratnē pagroza galvu: „Ko gan viņš 

dara ar miljons auto?” 
*** 

Diplomātija ir kādu sūtīt uz elli tā, ka viņš par ceļojumu 
priecājas. 

Ōkeanā apmaldījušos peldētāju viļņi izskalo vientuļas 
salas krastā. Kad viņu pēc desmit gadiem atrod, glābēji ir 
pārsteigti, ka salā uzceltas trīs mājas.  

„Pirmajā mājā es dzīvoju. Otrā ir klubs, kuŗu apmek-
lēju,” viņš skaidro. 

„Un kas ir trešajā mājā?” 
„Tur ir klubs, kuŗu es neapmeklēju.” 

*** 
„Tik pavirši sagatavotu mājas darbu kā tevis vakar 

iesniegto man vēl nav gadījies redzēt,” skolotāja saka 
Andrim.  

„Tad labāk apskatiet šodien iesniegto,” atteic Andris. 
*** 

„Tātad visu pēc kārtas, Kārkliņa kundze,” saka policists. 
„Jūs apgalvojat,  ka jūsu dēls pēc liecību saņemšanas nav 
pārnācis mājās un jums nav nekādas nojausmas, kur viņš 
varētu uzturēties. Viņai viņam ir kādas īpašas pazīmes?” 

„Vēl ne, bet tādas viņam būs, tiklīdz viņš atgriezīsies.” 
*** 

Bārā sēž un tērzē divi klienti. Viens jautā: „Kas ir 
slinkums?”  

Otrs atbild: „Kad bārmenis ar kokteiļa maisītāju rokā 
gaida zemestrīci!” 

JOCIŅI 
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Piedāvāju  gatavot cienastu 
un klāt galdus kāzās, 
piemiņas dienās, jubilejās; var 
pasūtināt pīrāgus ar speķi vai 
kāpostiem jebkuŗā laikā un 
jebkuŗam sarīkojumam; par 
cenu sazināties, zvanot 
Pegijai Kalniņai Taubei, 
tālr.: 310-908-6993 
 e-pasts: pegijat@gmail.com   
 vai: pegijakalninataube@yahoo.com 

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

   310-717-7577  
   mleikarts@gmail.com 
    BRE licence: 01706309 

Paidagogs  
Juris Ērglis  

(Yuri Smaltzoff)  
apmāca baletdejotājus  
otrdienās plkst. 6.30; 
sestdienās plkst. 10.30 
Madilyn Clark Studios 
10852 Burbank Blvd. 

N. Hollywood, CA 91601 
Tālr.: 818-762-6212 
http://madilynclarkstudios.com/ 

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!  

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

Tupèt tup teteriš 

Pie to cepļ' caurumiņ'; 
Vaj gaidè silt' maiz' 
Vaj to pašu cepejiņ'? 
 
Latviešu tradicionālā rupj-
maize, iespējams, garšīgākā 
un veselīgākā maize pasau-
lē, tagad nopērkama arī 
Losandželosā. Mēs cepam 
ierauga maizi pēc tradicio-
nālām receptēm un izman-
tojam tikai organiskos mil-
tus, pārsvarā pilngraudu. 
Mūsu maize ir svaiga un 
apbrīnojami garda. Tai 
nemaz netiek pievienots 
raugs, olas, piens vai 
konservanti.  
 

Sīkākas ziņas:  
Signe D. Platace;   
tālr.: 818-964-5600  
e-pasts: organicandslow@gmail.com 

 

Dienvidkalifornijas latviešu 
biedrības biedrs   

dr. PAULS KORO 
dzimis 1922. gada 14. augustā  

Sarkaņos, Priekuļu novadā   
 Latvijā, 

miris 2012. gada 13. augustā Sandiego, 
Kalifornijā, ASV 
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Sandiego latviešu ev. lut. draudze 
 Ascension Luteran Church 

5106 Zion Avenue, San Diego, CA 92120 
 
Mācītājs Mārtiņš Rubenis 
Draudzes priekšnieks:  
Jānis Legzdiņš 
2651 Cardinal Road,  
San Diego, CA 92123;  
tālr.: 858-598-5451;  
e-pasts: jlegzdins@san.rr.com 
 

 

Kasiere Antra Priede Bergere   
1335 Santa Barbara St., San 
Diego, CA 92107;  
tālr.: 619-225-0817 

 

Sūtot draudzes nodevu ($100) un ziedojumus, čekus 
izrakstīt: Antra Priede Berger  

 
 

Dāmu komiteja:  
Maiga Bērziņa, tālr.: 619-702-8077 
Aīda Zilgalve, tālr.: 760-439-9847 

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 

ZIEMEĻKALIFORNIJAS  
LATVIEŠU KREDITSABIEDRĪBA 

Tālr.: 415-643-9926; Fax: 415-643-9434 
e-pasts: latviancu@sbcglobal.net 

Pasta adrese: Northern CA Latvian Credit Union 
P. O. Box 460429 San Francisco, CA 94146 

Biroja vadītāja Sanita Vilgerte, tālr.: 415-643-9926 
Aizdevumu komitejas loceklis Dienvidkalifornijā – 

Mārtiņš Andersons, tālr: 415-359-1886;   
917-821-0440 
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Draudzes Ziņas 

 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES AMATPERSONAS 
 

    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) 475-8004 
    Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672                  (714) 803-4891  
    Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291           (310) 396-5244 
 
   *Draudze ir bez mācītāja. Lūdzu zvanīt kādai no draudzes amatpersonām, ja nepieciešama palīdzība 
      
     Baznīcas adrese: 1927  Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  
 
      Draudzes Ziņas izdod Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes padome  
 

„Tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns.” 
 (2Kor 5:17) 
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
 

14. janvārī plkst. 11:00 Epifanijas laika otrās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu;  
          mācītājs Mārtiņš Rubenis 
28. janvārī plkst. 11:00 Epifanijas laika ceturtās svētdienas draudzes locekļu vadīts   
           dievkalpojums 
4. februārī   plkst. 11:00  Epifanijas laika piektās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu; 
          prāvests  GunārsLazdiņš 

LŪGUMS 
Pateicamies par draudzes nodevām 2017. gadā 

Lūdzam nokārtot draudzes nodevas par 2018. gadu! 
Draudzes nodeva –  $250.00; studentiem – $60.00 

 
________________________________________________        $__________ 
(uzvārds, vārds) 
Ziedojums draudzes vajadzībām                                    $__________ 
Ziedojums draudzes dievnama remontiem                 $__________ 
Ziedojums palīdzībai māsu draudzēm Latvijā                $__________ 
Ziedojums Archibīskapa algas fondam ($50)                 $__________ 
            KOPĀ         $__________                         
Lūdzu aizpildīt un kopā ar čeku, izrakstītu: Latvian Ev. Luth. Church of So. Ca., 
NOSŪTĪT KASIEREI:  
DACEI TAUBEI  3142 HELMS  AVE., LOS ANGELES, CA  90034    

DIEVKALPOJUMU STATISTIKA 
   Datums           Dalībnieki   Dievgaldnieki   Kollekte  Caurmēra devums  Bērni         Piezīmes 

 

29. oktōbrī 31 29 $778.00 $25.10    Māc. Mārtiņš Rubenis 

12. novembrī 49 34 $767.00 $15.65 
       
27 

Prāv. Daira Cilne / Anita 
Vārsberga Pāža 

  3. decembrī 36 31 $717.00 $19.92    Māc. Mārtiņš Rubenis 

10. decembrī 57   $462.00 $8.10 
       
20   Adventa svētbrīdis 
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Lūdzam draudzes locekļus, kuŗi vēlas likt 
ziedus uz altāŗa ģimenes piemiņai vai citāda 

veida atceres gadījumos, sazināties ar  
Birutu Šulci (Schultz), tālr.: 949-297-3958 

vai ierakstīt savu vārdu  
PUĶU KALENDĀRĀ baznīcas priekštelpā  

PĀRDOMĀM 
 

Jaungada dienā 
„Bet cik viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par 

Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam.”  
                                                   Jāņa ev. 1, 12  

 
Mūžīgais Dievs, slava un pateicība lai ir Tev par 

jauno dienu un gadu, ko esi man lēmis. Svaidi mani ar 
savu garu, palīdzi man būt sirdī skaidram, lai es spētu 
apliecināt Tavu godu. Atraisi manu sirdi no iznīcīgā un 
dod, ka klausu Taviem padomiem. Stiprini uzticību Tev 
un izturību Tava uzdevuma veikšanā un liec man 
pastāvēt neuzvarētā ticībā. Dod savu taisnību un brīvību 
visiem. Pacel to, kas ir pakritis, sargi, apgaismo, dod 
tam dzīvības maizi, lai dvēsele varētu arī ciešanās 
uzvarēt ļaunumu. Nāc manā dvēseles druvā un svētī to, 
lai viss labi izdotos un spētu nest jaunus augļus. 
Ņem mani, it kā bērnu, pie rokas un vadi ar žēlastību 
cauri šim jaunajam gadam. Āmen!  

 
Lūgšana no mācītāja Eduarda Putniņa grāmatas  

„TEVI ES PIESAUCU” 

Baznīcas gada grāmatu  
2018. gadam var 

iegādāties pirms vai pēc 
dievkalpojuma  

no draudzes darbiniekiem 
Cena $20 

 
 
 
 
 
 
 

APSVEICAM! 
 

JANVĀRĪ DZIMUŠIE DRAUDZES LOCEKĻI 
   3.  Liene Linde 
   6.  Velta Purmale                     
 15.  Aija Avota 
 16.  Pēteris Simsons 
 19.  Zigurds Beķeris 
 20.  Kristīne Šulca (Schultz) 
 21.  Anna Ābele, Guntis Kuškēvics 
 28.  Pauls Zemjānis 
 29.  Monika Freimane 

 

FEBRUĀRĪ  DZIMUŠIE DRAUDZES LOCEKĻI 
  7.  Grants Purmalis 
  8.  Krista Circene                    
 11.  Šannona (Shannon) Purmale,  
    Ruta Ratermane            
 13.  Silvija Millere 
 15.  Jānis Zemjānis 
 16.  Andris Ritmanis 
 21.  Kārlis Tolks   
 24.  Nonita Priedīte 
 25.  Jana Freimane 
 26.  Valdis Vītols     

Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
Draudzes padome 

Ja kāds izlaists, lūdzu ziņot Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei 

 
 
 
 

Mūžībā aizsaukts mūsu draudzes loceklis 
GUNĀRS RĒPIŅŠ 

dzimis 1927. gada 17. augustā Latvijā 
miris 2017. gada 18. oktōbrī Kalifornijā 

 

Augšā aiz zvaigznēm... 
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The Latvian Evangelical Lutheran 
Church of So. California welcomes 

everyone! 
Church Services and Calendar of 

Events 
 
January 14 11:00 am  
 Service with Holy Communion            
 

(Pastor Mārtiņš Rubenis) 
 
January 28 11:00 am 
 Church Service                                          
        

(led by members of our congregation) 
 

February 4   11:00 am                                      
 Service with Holy Communion  

 (Dean Gunārs Lazdiņš) 

LELBAs Sinode Niagarā, 
Kanadā, 2017. gada oktōbrī 

     LELBAs (Latviešu Ev. 
Lut. Baznīca Amerikā) 
draudzes laju un garīgie 
pārstāvji kopā ar ciemi-
ņiem no Īrijas un Latvijas 
tikās sinodē 2017. gadā no 
6. līdz 8. oktōbrim 
Niagarā, Kanadā, Mount 
Carmel garīgajā centrā.   
     Es pārstāvēju mūsu 
Dienvidkalifornijas ev. lut. 

draudzi.  
Šīs sinodes temats bija „Ūdeņi plūst un top 

varena straume”.  Sinodes dalībniekiem bija 
iespēja dalīties ar savu draudžu panākumiem un 
grūtībām. Klausījāmies Latvijas viesmācītāja 
Induļa Paiča iedvesmīgos  vārdus. Ievēlējām 
jaunus garīgos un laju pārstāvjus LELBĀ, un 
līdzšinējais LELBAs Pārvaldes priekšnieks 
Prāvests Gunārs Lazdiņš tika ievēlēts turpināt 
darbu uz nākamiem trim gadiem. 

Tamāra Rūse 
  

 
No kr.: mācītāja Aija Grahama, mācītāja 
Gija Galiņa, mācītāja Ieva Pušmucāne-

Kineyko, diakone Inese Upmane-MacDonald, 
archibīskape Lauma Zušēvica, mācītāja 

Sarma Eglīte 

ZIEDOJUMI 
Draudzes vajadzībām: 
Lisa Edmondsone – $15.00 
Luize Gonia – $200.00 
Jānis un Dzintra Lejnieki – $25.00  
Tālivaldis un Maija Paegles – $1000.00  
Dzintris un Silvija Vaļļi – $1000.00   
 
Dievnama remontiem: 
Edgars un Skaidrīte Jakobsoni – $50.00  
 
*** Ziemsvētku ziedojumi tiks publicēti 
nākamajās Draudzes Ziņās. 
 

DRAUDZES PADOME PATEICAS 
PAR ZIEDOJUMIEM  
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Reformācijas svētki  

Reformācijas 500 gadu atceres svētki mūsu 
draudzē tika ievadīti ar dievkalpojumu 29. ok-
tōbrī,  to vadīja mācītājs Mārtiņš Rubenis. 
Sekojām dievkalpojuma liturģijai, ko bija 
sagatavojusi LELBAs Baznīcas liturģijas un 
mūzikas nozares vadītāja, mācītāja Dr. Sarma 
Eglīte. Dievkalpojumam pamatā bija 
Reformācijas vadmotīvi: piecas „sola” (latīņu 
vārds ar nozīmi vienīgi) temas. Pateicāmies 
Dievam par reformātoru ticību un drosmi; 
lūdzām, lai Dievs mums dāvā drosmi stāvēt par 
taisnību un patiesību, jo Dievs ir arī mūsu stiprā 
pils.  

„Mārtiņa Lutera pēdas" 

Dziedājām vairākas Mārtiņa Lutera dzies-
mas, un dievkalpojumu kuplināja Aija Matsone 
(Mattson), ar mežragu nospēlējot Johanna 
Sebastiana Bacha dziesmu. 

Svinības turpinājās baznīcas lejas zālē. 
Svētku galdi bija dekorēti ar „Lutera rozes” 
temu, dievkalpojuma apmeklētāji varēja paprie-
cāties un novērtēt īpašu plakātu par „Mārtiņa 
Lutera pēdām”. Dāmu komitejas saimnieces 
Liene Linde, Mārīte Rosentāle un Maruta 
Lange bija sagatavojušas trīs garšīgas viras. 
Mūsu draudzes priekšniece Tamāra Rūse bija 
uzdāvinājusi draudzei skaistus un garšīgus 
cepumus, kuŗi bija dekorēti ar Mārtiņa Lutera 
rozi.  
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Latvijas evaņģeliski luteriskās Baznīcas ārpus 
Latvijas Virsvaldes un savā vārdā sveicam jūs Latvijas 
Valsts svētkos! Dievs lai sargā un svētī Latviju! 

 

Pēc 365 dienām klāt būs Latvijas valsts simtgades 
diena. Aicinu LELBĀL visā pasaulē katrā no šīm 
dienām pavadīt vismaz 365 sekundes, lūdzot kopā ar 
mūsu latvju tautu. Tā kā 365 sekundes ir 6.08333 
minūtes, iesaku noapaļot uz 7 minūtēm, lai būtu vieglāk 
atcerēties.   

 

Un varbūt norunāsim, ka visi LELBĀL locekļi, vai 
viņi dzīvotu Austrālijā vai Latvijā, Venecuelā vai Īrijā, 
katrs būtu lūgšanā tās 7 minūtes, katru rītu pulksten 7? 
Ar pirmiem saules stariem lai celtos mūsu lūgšanas, 
vienotas ar mūsu tautu un ar Dievu, kam pateicamies 
par šo dienu un katru nākamo!   

Apbrīnojamā žēlastībā Dievs turpina svētīt mūsu 
latvju tautu visā pasaulē ar iespējām kopā sanākt un lūgt 
par citiem un ar citiem mūsu tautas brāļiem un māsām. 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas vēstījums:  

 

„Simtgades norises veidotas, lai nostiprinātu esošās 
un radītu paliekošas vērtības nākotnei, kā arī aizsāktu 
ilgtermiņa aktīvitātes, īpašu uzmanību pievēršot 
reģioniem, bērniem un jauniešiem.  

Atsauksimies!   
 

7 minūšu laikā noteikti varam lūgt, lai Dieva Gars 
iedvesmo un dāvina radošas idejas un atklāj, kā mēs 
varam vēl labāk kalpot, lai mūsu tautas bērni, jaunieši, 
sirmgalvji – katrs izjustu mūsu un Kristus mīlestību. Lai 
katram atjaunotos cerība, ka patiesi mūsu vidū 
piedzīvojam dziesmas vārdus: „Mēs viena tauta, viena 
saime…” 

 

Dievs lai dāvina skaistus svētkus! Būsim vienoti 
priekā, pateicībā un tautas mīlestībā! Sāksim ar 
lūgšanām, jo tās ir tik dārgas dāvanas Latvijai, bet 
„maksās” mums tikai mazliet vairāk nekā 42 stundas 
visu gadu – vienu darba nedēļu! Nešaubieties, jums būs 
arī veltes no Viņa, kas zina mūsu katra vajadzības un 
atbild žēlastībā.  

 

Lūdzu, pierakstiet savas lūgšanas un pārdomas. Ik pa 
laikam aicināšu ar rakstīto dalīties. Ar Dieva svētību 
dosimies! Uz tikšanos rītdien septiņos no rīta!   

Jūsu Lauma Zušēvica 

Adventa svētbrīdis  

Adventa otrās svētdienas svētbrīdī 10. decembrī 
baznīcā skanēja dziesmas, dzejoļi un lasījumi. 
Losandželosas latviešu skolas koris Ingrīdas 
Džennningsas vadībā nodziedāja trīs svētku dziesmas. 

Eduards Zeltiņš Kalniņš 

Svētbrīdi  kuplināja sōlisti. Eduards Zeltiņš Kalniņš 
nodziedāja „Veltījums mīlestībai”, Annija Tetere 
dziedāja „Ziemas miers”,  Lolita Ritmane dziedāja 
Andŗa Ritmaņa un Brigitas Džeimsones (Jameson) 
dziesmu „Ziemassvētku vakarā”. 

7 minūtes 7os no 
rīta 365 dienas! 
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Pateicamies visiem dzejoļu deklamētājiem: Kārlim 
Milleram, Andrai Berkoldai, Dacei Taubei  un 
skolēniem: Ievai Arnoldai, Mikum Arnoldam, Renāram 
Balujevam, Emmetam Dženningsam un Krišjānim 
Hadadam (Haddad).  

Klausītājus iepriecināja vijolnieces Ilze Erringtone, 
Abigeila Erringtone un Elsa Brecko. 

Annija Tetere un Pauls Berkolds 

Mīļš paldies Gunai Reinai par programmas sagata-
vošanu un svētrunu, Paulam Berkoldam par mūzikālo 
koordinēšanu un pavadījumu, Lolitai Ritmanei par 
piedalīšanos un pavadījumu, Norai Mičulei, Ingrīdai  
Dženningsai un Losandželosas latviešu skolai,  Dāvim 
Reinam par palīdzību, Naurim Jostsonam par dziesmu 
lapiņām. Lai svētku gars turpina sildīt mūsu sirdis, 
kamēr gaidām Ziemsvētkus un gaismas tuvošanos!  
Novēlam visiem laimīgu 2018. gadu! 

Ilze Erringtone un Abigeila Erringtone 

Elsa Brecko un Lolita Ritmane 



 
 
 
 
 
 

 
CHANGE SERVICE REQUESTED 
 
(DATED MATERIAL) 
 

PLEASE DO NOT DELAY 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Lūdzu izgriezt un nosūtīt kopā ar čeku:  
 

DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS KASIEREI 
 

 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 saņemt Informācijas Biļetenu; 
                                                             nosūtu abonēšanas maksu 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 CALIF. un nosūtīt: 
              Mrs. Tamāra Kalniņa 252 E Garden Green, Port Hueneme, CA 93041 

 

Latviešu nama tālrunis:  323-669-9027;  Informācijas biļetens tīmeklī: www.biletens.com 
Dienvidkalifornijas latviešu nama adrese: Losandželosā, 1955 Riverside Drive; nams               

sasniedzams  ar 96. autobusu (no Burbankas stacijas) –  Newell un Riverside Drive pietura 

Skaitlis aiz adresāta vārda  un  uzvārda rāda, par kādu gadu biedrībai  samaksāta  biedru nauda vai maksāts 
par INFORMĀCIJAS BIĻETENA abonementu. 
b nozīmē «DK Latviešu biedrības biedrs»; a nozīmē «IB abonents»; 
s nozīmē «students»; p nozīmē «paraugeksemplārs». 

Latvian Ev. Luth. Church of So. Calif. 
LATVIEŠU SABIEDRISKAIS CENTRS 
1927 Riverside Drive 
LOS ANGELES, CA 90039-3704 
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