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SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 

4. martā plkst. 1.00 Kalpaka bataljona un leģionāru atcere  
un mūzikas ansambļa „Atkal kopā” koncerts „100 dziesmas Latvijai”  

10. martā plkst. 6.00 „Imantas Dimantas un draugu” koncerts 
25. martā  plkst. 1.00 DK latviešu biedrības biedru pilnsapulce; pēc pilnsapulces 

dokumentārfilmas izrāde „Vārpa – apsolītā zeme” par Brazīlijas latviešiem  
 28. aprīlī Losandželosas latviešu vīru koŗa „Uzdziedāsim, brāļi!”  

divdesmit gadu jubilejas koncerts 
4. maijā Baltā galdauta svētki un Baltijas filmu festivāls 

  Jaunā gada sagaidītāji Losandželosas latviešu namā 
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Dienvidkalifornijas Latviešu INFORMĀCIJAS 
BIĻETENS ir Dienvidkalifornijas latviešu biedrības 
izdevums;  
DK LB adrese:   
1955 Riverside Dr., Los Angeles, CA 90039 
Marta 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: Latvian Assoc. of So. Cal.  
1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704 

 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: davisreins@gmail.com  
Dziesma Tetere 
1853 Colgate Dr., Thousand Oaks, CA 91360-5004 
Tālr.: 805-216-2575; e-pasts: dziesma1@gmail.com 
 

DK LB valdes locekļi:   
Tamāra Kalniņa (biedrzine);  
Nora Mičule (Losandželosas latviešu skolas 
pārstāve); 
Valdis Pavlovskis (ārējās informācijas apmaiņa); 
Guna Reina (informācija, reklāma, sadarbība ar 
Rietumkrasta latviešu biedrībām); 
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 jāsūta: 
1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704) 

 

DK LB biedru maksas čeki jāizraksta 
Latvian Assoc. of So. Ca. un jāsūta:  
Latvian Assoc. of So. Cal.  
1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039-3704 

 

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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Jauno gadu līksmi sagaidījām kopā latviešu namā 
Latviešu namā 2018. gadu sagaidīja 105 viesi.  
Ļoti daudz laika un darba tika ieguldīts, pārvēršot 

latviešu namu par „apburtām debesīm”. Nama rotāšanā 
piedalījās vesela vienība – Ēriks Teteris, Annija Tetere, 
Irēna Diča, Liene Diča, Valdis Dičs, Karīna Lapiņa, 
Endija Damroze, Olga Vītola, Inguna Kasagrande 
(Casagrande), Sigita Hadada (Haddad), Ieva Liepniece, 
Pauls Berkolds, Vita Volkovska, Valdis Volkovskis, 
Jānis Taube  

Valdis Dičs svinēja 50. dzimumdienu, liels bija viņa 
ģimenes ieguldījums vakara norisē. 

Annija apliecināja, ka ir prasmīga dīdžeja, ansamblis 
„Lāčkāja” atskaņoja mūziku visām gaumēm. Dace un 
Deivids Barks ziedoja izsolei grozu, ko par 300 dolariem 
laimēja Sigita Hadada un Nasars Hadads, viņiem izdevās 
pārsolīt Karinu Lapiņu! Nasars Hadads izsolē iegūto 
grozu uzdāvināja  jubilāram Valdim Dičam!  

Dace Sveņķe un Deivids Barks izsolei ziedoja  trīs 
pudeles vīna, pīrāgus un ielūgumus sešām personām  
piedalīties „vīna liešanas” ballē viņu mājās.   

Vēl bija cita izloze ar četrām balvām – karsto šokolā-
di ar krūzi, diviem groziem ar balzamu un saldumiem un 
vienu grozu ar balzamu un pīrāgiem. 

Endija bija sagādājusi gardu jo gardu ēdienu, Irēna 
Diča – daudz gardu lielu kūku, gluži kā kāzās. Galdi bija 
grezni rotāti, katrs sīkums pārdomāts. Vakaru vadījām 
trijatā – Dziesma Tetere, Inguna Kasagrande un Ivars 
Mičulis. Visskaistākā maska bija Brigitai Jerumanei.  

Sameklēju biļešu pārdevēju, palīdzēju sakopt namu 
pirms un pēc balles, rotāju namu, klāju galdus, vadīju 
vakaru un meklēju atbalstītāju. Par balli ir labas atsauk-
smes. Jauno gadu uz namu sagaidīt atnāca arī daudz 
amerikāņu draugi, sarīkojumu vadījām abās valodās.  

Mēs atkal svinējām svētkus kopā!  
Esmu ļoti pateicīga Sigitai un Nasaram Hadadiem, 

Viktorijai Marguletai un Vilnim Auziņam, kā arī Karinai 
Lapiņai, kuŗi aktīvi piedalījās izsolē, un ziedotājiem, lai 
sarīkojumam būtu atlikums. Īpašs paldies Ērikam 
Teterim, Endijai Damrozei, Dacei Sveņķei un Deividam 
Barkam, Annijai Teterei,  Paulam Berkoldam, Ingunai 
Galviņai, Ingrīdai Dženningsai, Erikam Jerumanim.  Ar 
lielu prieku ziņoju, ka visi izdevumi par vecgada balli ir 
segti un pēc visu izdevumu samaksas atlikums ir  
$1265.65.  Laimīgu jauno gadu un uz drīzu tikšanos! 
Paldies visiem apmeklētājiem. 

DK LB priekšnieka vietniece un sarīkojuma vadītāja 
 Dziesma Tetere 

Sarīkojuma vadītāji (no kr.): Dziesma Tetere,   
Ivars Mičulis, Inguna Kasagrande 

Jubilārs Valdis Dičs  
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Pēc trīs gadu pārtraukuma atgriezos sagaidīt jauno gadu 
kopā ar latviešu saimi un biju patīkami pārsteigta un aizkus-
tināta. Vecgada vakarā latviešu sabiedriskais centrs līdzinājās 
Holivudas greznības un augstā stila laikmetam: kungi pava-
dīja elegantās varkarkleitās tērpušās dāmas; svētku zāle bija 
rotāta ar laternām un zvaigznēm sudrabotos, baltos un zilos 
toņos; simtiem mazu gaismiņu mirdzēja virs viesu galvām, at-
gādinot zvaigžņotas debesis; galdi klāti kā vissmalkākajās 
pieņemšanās, un visiem apmeklētājiem  priekā staroja seja; 
sen neredzēti draugi jautri čaloja, skanēja  sirsnīgi bērnu 
smiekli un dažāda žanra mūzika – no tango līdz  ansambļa 
„Lāčkājas” dalībnieku spēlētajai tautas mūzikas. Domāju, ik-
vienam, aizvadot veco un sagaidot jauno gadu, bija interesan-
ti. Nama priekštelpā bija ierīkoti divi fotostūrīši – viens ar 
Vecrīgas skatu ziemā un otrs ar Jaunāgada vēlējumu. Neat-
ņemama svētku daļa bija Jāņa Daugavieša rīkotā laimes lie-
šana, kas vislielāko pārsteigumu un prieku sagādāja amerikā-
ņu draugiem, jo ko tādu viņi nekad nebija darījuši!  

Pat viesi no Latvijas atzina, ka šādā greznā ballē nav 
bijuši, un dažs labs laimi lēja pirmo reizi.  

Paldies Dienvidkalifornijas latviešu biedrībai, kas plānoja 
šo jauko svētku vakaru un rīkotājai, DK LB valdes loceklei 
Dziesmai Teterei ar palīgiem –  zāles rotātājiem, cienasta ga-
tavotājiem, vakara programmas vadītājiem, mūziķiem.  

Tovakar namā viens no vecgada balles viesiem bija Valdis 
Dičs, un viņš svinēja savu 50. dzimumdienu. Tiem, kuŗi Valdi 
nepazīst, pastāstīšu, ka Valdis vienmēr palīdzējis  rīkot Jāņu 
svinības, gādājis, lai būtu labs apgaismojums un simbolisks 
ugunskurs; darinājis dekorācijas teātŗa izrādēm; tīrījis 
paklājus namā un nav atteicies veikt dažādus sīkus darbiņus.  

Aizrāvīgas  sarunas par sportu Latvijā un pieredzes apgū-
šanu ASV izvērtās ar maniem galdabiedriem un svētku 
ciemiņiem no – Latvijas Vieglatlētu federācijas pārstāvi Ievu 
Bļusinu un Latvijas vieglatlētu, tāllēcēju un trīssoļlēcēju 
Elviju Misānu. Viņš Dienvidkalifornijā trenēsies trīs 
mēnešus.                                                 Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Losandželosā dzīvoju vairāk nekā 15 gadu, pēdējos desmit 
Pasadenā. No Latvijas bieži ciemos atbrauc radi, decembrī – 
māsa Guna Voitova ar meitu Anniju, brālis Varis Jākabsons 
ieradās pavadīt ziemas brīvdienas. Domājām, kur vislabāk 
sagaidīt jauno gadu, lai arī bērniem būtu labi, un priecājā-
mies, ka saņēmām aicinājumu uz masku balli latviešu namā. 
Ilgi neprātojām – jādodas uz namu! Un mēs to nenožēlojām, 
jo vecgada balle namā bija lieliska!  Svētku noskaņa radās jau 
pie pašām durvīm – dāmas greznos tērpos, vīri uzvalkos ar 
kaklasaitēm, daudziem bija maskas, zāle krāšņi izrotāta, 
skaisti klāti galdi, skanēja mūzika un visapkārt uz katra soļa  
dzirdēja „sveiki!”, kad jaunatnācēji sasveicinājās ar sen nere-
dzētiem draugiem. Pēc gardā svētku mielasta un laimes lieša-
nas sagaidījām jauno gadu,  mūziku atskaņoja ansamblis 
„Lāčkāja”, dejojām prasmīgās dīdžejas Annijas Teteres vadī-
bā.  Paldies Dziesmai Teterei par lielisko vakara vadību, viņa 
prata apmeklētājus iesaistīt dejās un atrakcijās. Pateicība arī 
pārējiem rītkotājiem, kas gādāja, lai viss labi izdotos.  

Zane Khana 
 

Guna Voitova, viešņa no Latvijas, raksta: „Pirmo reizi 
biju šādā sarīkojumā latviešu namā, man patika gan zāles 
rotājumi, gan vakara vadītāju rosme un mūzika. Ļoti 
iepriecināja laimes liešana. Bija jauki satikt tik daudz 
draudzīgu latviešu vienkop. Latviešu namā valdīja svinīga un 
līksma gaiotne. Sagaidot jauno gadu, radās ļoti pacilāta sajūta.  

Atsauksmes par jaungada balli 

No kr: Varis Jākabsons, Zane Khana ar dēliem Ibrahimu 
un Hanifu, Guna Voitova, viņas meita Annija  

Aivars un Brigita Jerumaņi 
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Janvārī Losandželosā notika 19. gadskārtējais 
Skandinavu filmu festivāls (SFFLA). Katru gadā tajā 
iespējams noskatīties  arī Baltijas valstu filmas. 
Festivālu atklāja 6. janvārī  The Writers Guild of 
America Theatre (135 S. Doheny Dr. Beverly Hills, 
CA 90211), un todien izrādīja arī Latvijas režisora 
Viestura Keiša filmu „Melānijas chronika” –  
Melānijas Vanagas autobiografiskās grāmatas 
„Veļupes krāstā”  ekrānizāciju par drāmatisko 
latviešu izsūtīšanu uz Sibiriju 1941. gada  14. jūnijā. 
Tā ir liecība par Padomju Savienības amatpersonu 
centieniem iznīcināt inteliģenci Latvijā, ciešanām, 
badu, izturību un nesalaužamo garīgo spēku.  
Melānija Vanaga izsūtījumā pavadīja 16 gadu. Šī 
filma ir atgādinājums  un brīdinājums mums visiem, 
ka ļaunums nedrīkst ņemt pārsvaru. Filma skatītājus 
neatstās vienaldzīgus un kaklā liks sakāpt asaru 
kamolam.   

Festivālā bija paredzēts izrādīt arī kādu Latvijas 
īsfilmu, bet tā diemžēl nebija atsūtīta. 

Latvijas filma „Melānijas chronika” guva ievērību  
Skandinavu  filmu festivālā 

No kr.: Ivars Mičulis, Inguna Galviņa, Nora Mičule, 
Aivars Jerumanis pie filmas „Melānijas chronika” 

afišas pēc filmas izrādes  

Skandinavu festivāla goda viesi, no kr.: Aivars 
Jerumanis, Igaunijas goda konsuls Kalifornijā Jāks 
Treimanis (Jaak Treiman), žurnāliste Džena Kīna 
(Jan Kean), skandinavu filmu festivāla priekšsēdis 

Džeimss Kēnigs (James Koenig), Tīna Buņķe, 
Latvijas goda konsuls Kalfornijā Juris Buņķis 
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Gadskārtējais Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu 
apvienības vanadžu ziemas saulgriežu atskaņas sarīko-
jums notika 14. janvāŗa pēcpusdienā.  

Īsu uzrunu teica DK DV apvienības priekšnieks 
Teodors Lilienšteins:  

«Ziemas saulgriežos gada gaŗākā, tumšākā nakts sāk 
atkāpties gaismas priekšā. Latvju tauta pēc gadsimtiem 
ilgas nebrīvības un apspiestības tumsas sagaidīja sava 
likteņa saulgriežus pirms simts gadiem. Tā kā bija 
nobriedusi vajadzība pēc visas tautas pārstāvniecības, 
tika nodibināta Latviešu pagaidu nacionālā padome, un 
pēc tās pirmās sesijas, kas notika 1917. gada novembrī 
Valkā, decembrī tika publicēts Kārļa Skalbes un Jāņa 
Akurātera sacerēts uzsaukums: „Latvieši! Lielais 
atlaišanas vārds ir atskanējis: pašnoteikšanās tautām! 
Negaidāt vairs citas atlaišanas! Ņemat sev paši, ko 
vēsture jums dod un esat gatavi notīrīt savas durvis no 
svešiem apspiedējiem! Ņemat paši sev šo zemi, kuŗu 
mūsu tēvi pirkuši ar saviem asins sviedriem un ceļat tur 
labāku valsti nekā tā, kuŗa tagad iet bojā.” 

Nākamajā sesijā, 1918. gada janvārī Petrogradā, 
LPNP iestājās par pilnīgu Latvijas valsts neatkarību. 
Brīvības gaismai austot, atpakaļceļa vairs nebija.» 

Teodors Lilienšteins pateicās vanadzēm Ingunas 
Galviņas vadībā par pašaizliedzīgo darbu DK DV 
apvienībā pagājušajā gadā un, sākoties Latvijas 100 
gadu jubilejas gadam, novēlēja ikvienam laimi, labu 
veselību, panākumus gan personiskā dzīvē, gan darbā 
tautas un tēvzemes labā.  

Sarīkojuma dalībnieki deklamēja un lasīja dainas, 
dziedāja tautasdziesmas, kuŗām pavadījumu spēlēja 

DK DV vanadžu ziemas saulgriežu atskaņas sarīkojums 

Foto: Aivars Jerumanis 

Ieva Sentivani (St. Ivanyi) No kr.: Pauls Berkolds, Ingrīda Dženningsa, Eriks Jerumanis 

No kr.: Guna Reine, Aija Zeltiņa-Kalniņa 

ansambļa „Lāčkāja” mūziķi Pauls Berkolds, Ingrīda 
Dženningsa un Eriks Jerumanis. Ieva Sentivani iepazīs-
tināja ar savu topošo grāmatu, latviešu dainu tulkojumu 
angļu valodā Wit and Wisdom of Ancient Latvian Poetry. 
Grāmatu iespiež Latvijā, un to laidīs klajā šopavasar.  

Inguna Galviņa pastāstīja par latviešu tautastērpiem 
un prievīšu aušanu. Apmeklētāji tika pacienāti ar sakņu 
virām, salātiem un saldumiem.  

Sarīkojumā piedalījās 30 vietējo latviešu un divi 
ciemiņi no Latvijas. 
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Santabarbarā 9. janvārī svinīgā ceremonijā amatā 
ievadīja jauno pilsētas galvu Ketiju Murillo (Cathy 
Murillo). Viņa ir pēc skaita 50. Santabarbaras 
pilsētas galva un pirmā Latīņamerikas  izcelsmes.  
Kopš 2012. gada Ketija Murillo bijusi Santabarbaras 
pilsētas valdes locekle. Ceremonijas aculieciniece bija 
mūsu biedrības biedre Rūta Dekstere (labā pusē).   

Žurnāla American Art Collector februāŗa numuru 
vāku rotā latviešu mākslinieka Krisa Lūisa  

(Kris Levis) glezna Icelander; 
daudzi Krisa Lūisa agrākie darbi tapuši  

Losandželosas latviešu namā  

Santabarbarā jauna  
pilsētas galva 

Krisa Lūisa glezna uz  
American Art Collector  

žurnāla vāka 

Latvijas Radio 5 (Pieci.lv) sadarbībā ar 
Latvijas Televīziju jau ceturto gadu rīkoja 
Ziemsvētku laika labdarības maratonu 
„Dod pieci”, kuŗā dīdžeji atskaņo ziedotāju 
izvēlētas dziesmas. Pērnā gada labdarības 
maratona misija bija „Salabo bērnību”. 
Latvijas bērnunamos dzīvo 1200 bērnu, un 
mērķis ir līdz 2021. gadam katram no vi-
ņiem atrast audžuģimeni.  

Labdarības maratonā, kas 2017. gada 
23. decembrī  beidzās Doma laukumā, tika  
saziedota rekordliela summa – € 358 121.  

Dažas minūtes pirms labdarības maratona beigām 
lielāko ziedojumu visā maratona vēsturē izdarīja 
„draugiem.lv” dibinātājs Lauris Liberts,  viņš ziedoja     
€ 55 555  par dziesmu What a Wonderful World. 

Žurnāla „IR” 2017. g. 21. XII – 2018. g. 3. I numurā 
Laurim Libertam piešķirts tituls „Gada cilvēks”. 
Žurnālistes Ievas Albertas rakstā 14. lappusē minēts, ka 
Draugiem Group īpašnieki – Lauris Liberts un Agris 
Tamanis nolēmuši ilgtermiņā atbalstīt audžuģimeņu un 

audžubērnu izglītību, katru gadu ziedojot 
daļu no uzņēmuma peļņas.  
     Lauris Liberts nu jau turpat desmit 
gadu dzīvo Dienvidkalifornijā,  paspējis 
noskriet maratonu, bet galvenais – nodi-
bināt uzņēmumu Printful. Pirms gadiem 
trim vairāki DK LB biedri  apmeklēja šo 
uzņēmumu Čatwortā (Chatsworth), un tā 
darbinieki viņiem izrādīja telpas, 
pastāstīja un parādīja, ko tajā ražo. Raksts 
par šo apmeklējumu bija ievietots 
biļetenā. Laika gadā Lauris Liberts 

nodibinājis Printful filiāli Šarlotē, Ziemeļkarolīnā  
(Charlotte, NC). Printful atbalstīja XIV vispārējos 
latviešu Dziesmu un Deju svētkus ASV, kuŗi  notika 
2017. gadā Baltimorā, Merilendā. 

Kāds ASV žurnālists nosaucis Lauri Libertu par lat-
viešu Marku Cukerbergu, jo viņš pratis izveidot portālu, 
kuŗā savienoti gandrīz visi latvieši 

Inga un Lauris Liberti apmeklē sarīkojumus latviešu 
namā, viņu meita Karla mācās Losandželosas latviešu 
svētdienas skolā. 

Dāsns ziedojums Latvijas bērnunamu bērniem  
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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 

Apgāds „Rīgas Viļņi” Latvijā kopš 2012. gada 
augusta izdod žurnālu „OK”. Žurnāls ar šādu nosauku-
mu iznāk Lielbritanijā, ASV, Vācijā, Austrālijā, Krievijā 
un vēl citās valstīs.  Žurnāls iznāk reizi mēnesī 15 000 
eksempāru metienā, un tam ir liels cienītāju loks.   

Izdevēji Latvijā katra šī gada žurnāla numurā nolē-
muši pastāstīt par kādu stipru, ievērojamu latviešu 
dzimtu.  

Janvāŗa izdevumā ir žurnālistes Evas Johansones 
stāsts par Ritmaņu ģimeni.  

Labi būt mājās, Latvijā! Stāsts par Ritmaņu ģimeni 
žurnālā „OK” 

Gaida Rimša ilgi domāja, vai pārcelties  uz pastāvīgu 
dzīvi dzimtenē vai meklēt vietu kādā aprūpes namā 
Losandželosā. Radi aicināja viņu kādu laiku padzīvot pie 
viņiem Ikšķilē un tad izlemt. Saņemta ziņa no Gaidas 
Rimšas radinieka Toma Āboltiņa, ka viņa jūtas labi, jo 
nav vairs viena, ir kopā ar kuplu ģimeni mājā, kuŗā 
dzīvo vairāku paaudžu pārstāvji. Visi kopā brokasto un 
vakariņo, svin svētkus, jubilejas. Pie mājas ir dārzs, kur 
var iziet pastaigāties, vasarā lasīt ogas.   

Uz Latviju jau agrāk pārcēlušies vairāki 
Losandželosas latvieši  –  Atis Lejiņš, Inese Birzniece,  
Līga Brauķe,  Ģirts Budkēvics, Francis Dižgalvis, 
Laimons Juris G, Rita Gernatovska, Aija Indriķe, Silvija 
Kurmiņa, Rūdolfs Pudurs, Kārlis Zikmanis;  vasaras 
Latvijā pavada Anna Čakste, Zīle Dumpe, Ērika Kārtere, 
Māra Lutere, Tālivaldis Paegle.  
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Svētdien, 2018. gada 4. martā 
plkst. 1.00  

 

Losandželosas latviešu 
sabiedriskajā centrā 

 

1955 Riverside Drive,  
Los Angeles, CA 90039 

 
 

KALPAKA BATALJONA 
  

UN LATVIEŠU LEĢIONĀRU ATCERE 
 

Ansambļa „ATKAL KOPĀ”  koncerts   
 

„100 DZIESMAS LATVIJAI” 
 

Modris Laizāns (Kuldīga) – sōlists un basģitarists   
Zintis Žvarts (Cēsis) – saksofōnists   

Gints Hartmanis (Rīga) – taustiņinstrumentālists  
Jānis Kauliņš (Cēsis, Indianapole) – sitaminstrumentālists    

 
Ansambļa „Atkal kopā” mūziķu ceļi uz skatuves pēdējo gadu desmitu laikā krustojušies  daudzkārt, 
viņi spēlējuši dažādās grupās gan Latvijā, gan citur pasaulē,  vairākas reizes  mūzicējuši  ALAs, DV,  
latviešu biedrību un citos sarīkojumos ASV austrumkrastā; rietumkrastā mūziķi viesojas pirmo reizi 

 
Koncertā piedalīsies Losandželosas latviešu skolas skolēni 

 

Pēc koncerta saviesīga pēcpusdiena  
 

Sarīkojuma apmeklētāji varēs iegādāties  latviešu instrumentālās mūzikas serijas 
„Gadalaiki” jaunāko, ceturto albumu „Gadalaiki. Rudens. Saksofōns”,  

ko ieskaņojis Zintis Žvarts un kuŗš patlaban Latvijā ir ļoti iecienīts 
 

Būs vanadžu sarūpēts cienasts un kafijas galds 
Ieejas maksa: $25.00, studentiem – $15.00, skolēniem – brīva 

 

Rīko DV Dienvidkalifornijas apvienība par godu Latvijas simtgadei 
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Latvijas Nacionālā mākslas mūzeja direktore Māra Lāce  preses 
konferencē 1. februārī paziņoja, ka mūzejs saņēmis unikālu Taubes 
ģimenes dāvinājumu – Jaņa Rozentāla gleznas „Gulbju jaunavas” un 
„Sievietes portrets (Smaids)”. Gleznas restaurējusi Ditas Murziņa, un tās 
var apskatīt mūzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. 

Preses konferencē Vija Balode-Taube pastāstīja par Taubes dzimtu, 
gleznu pirmo īpašnieku – diplomātu, polītiķi, rūpnieku un sabiedrisko 
darbinieku Jāni Taubi (1879–1928).  Viņš miris 49 gadu vecumā un visu 
savu mantu novēlējis savam brālim Jēkabam Rūdolfam. Brālis gāja bojā 
1942. gadā gulagā. Gleznas nonāca pie viņa pēctečiem.  

Dāvinājumu kopīgi nodeva Jēkaba Rūdolfa mazdēla Jāņa Taubes 
atraitne Dace Taube, Jāņa un Daces Taubes bērni Maruta un Jānis Ēriks, 
kuŗi dzīvo Losandželosā, kā arī Jāņa Taubes māsa V. Balode-Taube Rīgā. 

Abas gleznas – „Gulbju jaunavas” (tapusi varbūt 1910. gadā) un 
„Sievietes portrets” bijušas ģimenei līdzi trimdā Vācijā, Kanadā un ASV,  
un 1994. gadā atvestas atpakaļ uz Latviju.  

Taubes ģimenes locekļi vienprātīgi nolēma, ka šīs Rozentāla gleznas 
pieder Latvijas tautai un dāvināja tās mūzejam. 

LNMM Kollekciju un zinātniskās izpētes nodaļas vadītāja Aija 
Brasliņa stāstīja, ka „gulbju jaunavas” ir viens no Jaņa Rozentāla 
iemīļotajiem simbolisma motīviem. 

       Jaņa Rozentāla pētniece Inta Pujāte domā, ka „Sieviete portrets” 
tapis 1914. gadā, iespējams,  Somijā.  Janis Rozentāls reizēm  gleznojis 
pasūtinājuma portretus. Šīs gleznas modelis nav zināms.  

Janis Rozentāls  „Gulbju jaunavas” (apm. 1910, audekls, eļļa)  
 Foto: Oto Strazds 

Taubes ģimenes dāvana Nacionālās mākslas mūzejam  

Janis Rozentāls (1866–1916) 
„Sievietes portrets. Smaids”  

(1914., kartons, eļļa)  
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Ieraksti savu vārdu  
Latvijas bruģakmenī!  

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

6. janvārī Ķīniešu teātrī Holivudā bija pirmizrāde animā-
cijas filmai  Scooby Doo & Batman the Brave and the 
Bold ; mūzikas autori – Krisofers Kārters (Kristopher 

Carter), Maikls Makkvisčins (Michael McCuistion) un 
Lolita Ritmane.  

Lolitas Ritmanes un viņas dinamisko partneŗu mūzika skan 
jaunā animācijas filmā 

Lolita Ritmane Matsone ar dzīvesbiedru Marku 
Matsonu (Mattson) pie filmas plakāta Ķīniešu teātrī 

Rudīte Godfreja (Godfrey) 
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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 

10. janvāŗa vakarā notika Losandželosas latviešu 
nama pārvaldes un Dienvidkalifornijas latviešu bied-
rības valdes sēde. Pēc sēdēm abu valžu locekļi salika 
uz galdiem groziņos atnesto un vakariņoja. DL KB 
valdes priekšsēdis Ivars Mičulis teica uzrunu un 
aicināja piedalīties programmas veidošanā Latvijas 
valsts 100 gadu jubilejas svinībām, kā arī padomāt 
un ieteikt, kā uzpost un remontēt namu, gaidot 
Latvijas jubileju. Pārrunās piedalījās apmēram 30 
abu valžu locekļu un viesu. 

No kr.: Lolita Ritmane, Ivars Mičulis, Latvijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis, Tīna Buņķe, 

Pēteris Staško, Jānis Taube 

Gatavosimies Latvijas   
100 gadu jubilejai 

Latvijas filmas tīmeklī 
Latvijais Nacionālais kino centrs vēlas populārizēt 

Latvijas kultūras vērtības un 12 filmas (septiņas aktieŗ-
filmas, četras dokumentārfilmas un vienu animācijas 
filmu), ko eksperti atzinuši par īpaši augstvērtīgām, 
iespējams bez maksas noskatīties tīmeklī portālā 
„Filmas.lv”:  

Aleksandra Rusteiķa „Lāčplēsis” (1930);  
Ivara Kraulīša „Baltie zvani” (1961);  
Leonīda Leimaņa „Purva bridējs” (1966);  
Gunāra Pieša „Nāves ēnā” (1971);  
Rolanda Kalniņa „Četri balti krekli / Elpojiet 

dziļi” (1967) un „Ceplis” (1972);  
Aivara Freimaņa „Ābols upē”  (1974);  
Herca  Franka „Vecāks par 10 minūtēm” (1978);  
Arnolda Burova „Vanadziņš” (1978);  
Jāņa Streiča „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” (1981);  
Juŗa Podnieka „Vai viegli būt jaunam?” (1986); 
Ivara Selecka „Šķērsiela” (1988). 
Latvijas filmu nozares mantojumu vērtēja pieci 

eksperti – kinozinātniece Valentīna Freimane, filmu 
režisors Jānis Putniņš, filmu kritiķe Dita Rietuma, žur-
nāliste Kristīne Matīsa, filozofs un režisors Uldis Tīrons. 

Vēsturiska aizritējušā gadsimta pastkarte  
(Dexter Press, Inc West Nyack, New York) 

Latvijas karogs plīvoja State ielā Čikāgas centrā;  
pa labi Chicago Theatre un tālāk Marina Towers 

 

Panoramic Scene of the Latvian Flags. A tribute by the 
United States and other countries, honoring Latvian 
Independence Day proclaimed, November 18, 1918 

Latvijas goda konsuls Pensilvānijā  
Džons Medvedckis gādājis par reklāmu Latvijas  
100 gadu jubilejai (tā ir pie I-76 ceļa, kas ved no 

Filadelfijas lidostas uz pilsētas centru)  
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 1. klases skolēni (no kreisās) Laila Dženningsa, 
skolotājs Mārtiņš Leikarts, Nikols Leikarts, Anna 

Arnolda, nav Magnusa Kaļiņa  

8. klases skolēni, no kr.: Ance Trapse, Gabriela 
Damroze, Elsa Brecko un Vilis Zaķis pastāstīja, kas 

ir pasaka; klases audzinātāja – Benita Trapse 

Latvijas ministru prezidents Kārlis Ulmanis 1935. 
gada 28. janvārī  īpašā uzsaukumā aicināja  Latvijas 
iedzīvotājus dāvināt grāmatas savām bijušajām skolām. 
Latvieši ārzemēs katru gadu atcerējās šo „Draudzīgo 
aicinājumu”, Latvijā tradicija dāvināt grāmatas skolām 
atjaunota 1994. gadā.  

Šogad tieši 28. janvārī latvieši visā pasaulē atkal 
pulcējās savos namos, skolās, biedrībās bibliotēkās un 
pieminēja vēsturisko aicinājumu.  

Losandželosas latviešu skolā „Draudzīgais aicinā-
jums” bija veltīta pasakām.  Katras klases audzēkņi 
izstāstīja vai parādīja ainas no pasakām.    

Bērnudārza audzēkņi parādīja pasaku „Vecīša 
cimdiņš”; teicējs (gailis) Kristofers Karami (otrais no 

kreisās puses)  

1.  klases skolēni bija illustrējuši 
pasaku „Kaķis ar zvaniņu” par kaķi 
un pelēm, kuŗas gribēja piekārt 
kaķim kakla zvaniņu;  pasaku 
izstāstīja skolotājs Mārtiņš Leikarts 

„Draudzīgā aicinājuma” sarīkojums Losandželosas latviešu skolā 
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Līga Sviksa uzdāvināja latviešu skolai divus 
tautastērpus no savas kollekcijas 

2. klases skolēni stāstīja pasaku „Vāvere” – kā mazā 
kuplaste ieguva savu vārdu;  no kr.: Emmets 

Džennings, skolotāja Guna Reina, Renārs Balujevs  

5. klases audzēkņi parādīja pasaku „Zvēri un abru 
taisītājs”; iestudējumā piedalījās 

Valodas klases skolēns Aleks Zaķis un 8. klases 
skolēns Vilis Zaķis 

5. klases skolēni, no kr.: Kārlis Kalvāns, skolotāja 
Aija Zeltiņa-Kalniņa, Ieva Arnolda, Evelīna Blāķe, 

Eduards Barks, Eduards Zeltiņš-Kalniņš  

Valodas klase ir viskuplākā, tajā mācās desmit 
skolēnu, un visi ir ļoti centīgi. Sabrina un Sebastians 
Jerumaņi nav kavējuši nevienu no pirmā pusgada   
13 mācību dienām!  

Valodas klases skolotāja ir Ingrīda Dženningsa 
(labā pusē), viņas asistente – Aija Reimane (pirmā no 
kreisās).  Valodas klase audzēkņi parādīja pašu illus-
trētu pasaku „Vēja dāvana”, izmantojot 21. gadsimta 
technoloģiju. 
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Dejo skolas audzēkņi; skolotāja Diāna Zaķe  

DK LB skolai ziedoja $500, tādu pašu summu 
Daugavas Vanagu  organizācijas Dienvidkalifornijas 
apvienība; DK latviešu ev. lut. draudze  – $100. 

Skolotāja Guna Reina apsveica Eduardu Zeltiņu-
Kalniņu, visčaklāko skolēnu, kas pirmajā pusgadā nav 
kavējis nevienu mācību dienu, izpildījis visus mājas 
darbus, piedalījies visos skolas sarīkojumos un ārpus-
skolas konkursos.  Viņš saņēma naudas balvu ieejas 
biļetēm mūzejos pēc paša izvēles, arī Latvijā. 

Teteru ģimene  nodibinājusi īpašu fondu un  pateicās 

Skolas koris skolotājas Ingrīdas Dženningas vadībā dziedāja „Nāriņas dziesmu” un „Kur tu teci, rudzu pele” 

Norai Mičulei par neatlaidīgu ilggadēju darbu skolā un 
Aijai Zeltiņai-Kalniņai par sarīkojumu rīkošanu. Skolas 
audzēknis  Kristofers Karami saņēma balvu par centību 
un uzņēmību. Turpmāk katru gadu tiem, kuŗi aktīvi 
darbojas skolā, „Draudzīgā aicinājuma” sarīkojumā  tiks 
pasniegta „Dziesmas balva”. 

 Plataču ģimene un DK DV apvienības vanadzes 
dāvināja skolai 2018. gada kalendārus. Latvijas goda 
konsuls Dienvidkalifornijā Juris Buņķis un Tīna Buņķe 
ziedoja skolai 150 dolaru.   
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Skolas koris dzied „Pūt, vējiņi” 

Pavāri Endija Damroze 
un Vilis Zaķis, priekšā 
Katrīna Strobele  

Pirmā pusgada mācību gada skolotāji, no kr.: Aija 
Reimane, Ingrīda Dženningsa, Benita Trapse, Guna 
Reina, Sanita Šūmane Karami, Nora Mičule, Aija 

Zeltiņa Kalniņa, Inguna Galviņa (attēlā nav Mārtiņa 
Leikarta) 

Losandželosas latviešu skolas pārzine Nora Mičule 
(no kr.) saņem skolai veltītos ziedojumus no DV 

apvienības priekšnieka Teodora Lilienšteina, DK 
latv. ev. lut. draudzes priekšnieces Tamāras Rūses, 

DK LB valdes priekšsēža Ivara Mičuļa 

PATEICĪBA 
Losandželosas latviešu skolas saimes vārdā sirsnīgi 

pateicos par ziedojumiem un dāvanām: Dziesmas, 
Annijas un Ērika Teteru ģimenes fondam, DK LB, DV 
apvienībai un vanadzēm, DK latv. ev. lut. draudzei, 
Latvijas  goda konsulam DK Jurim Bunķim, Līgai 
Sviksai; Zeltītei Kavierei par Latvijas zāļu tējām; Signei 
Platacei par rupjmaizi un kalendāriem.  

Mācību pārzine Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Sarīkojuma apmeklētāji mielojās ar gardām virām un 
daudz ko citu. Zivju viru vārīja Nora Mičule, frikadeļu – 
Vilis Zaķis, kāpostu – Dace Sveņķe, pupiņu – Endija 
Damroze.  
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Janvāŗa/februāŗa biļetenā bija ievietots architektes un 
mākslinieces Lauras Belēvičas stāsts, un vairāki lasītāji 
pauduši vēlēšanos uzzināt vairāk par viņas dzīvi Ķīnā, 
tur paveikto, projektētajām celtnēm.  

Laura e-pasta vēstulē rakstīja, ka par viņas un dzīves-
biedra Ārona Robina pirmo projektu, TAIRAN Shenye  
biroja ēku Šeņdžeņā, bijis raksts profesionālā interneta 
źurnālā: 
https://www.archdaily.com/788409/shenye-tairan-
building-zhubo-design 

Par darbu pie šī projekta Laura Belēviča stāsta angļu 
valodā filmā:  http://bit.ly/2CVX5Vu 

Otrs liels projekts bijis rajona galvenās ielas 
HuaQiang Bei pilsētainavas atjaunošana (Urban 
Landscape Redevelopment). 

Uz jautājumu, kāds ir viņas iecienītākais architekts, 
Laura atbildēja, ka viņai patīk daudzu architektu darbi.  
Irakā dzimusī britu architekte Zaha Hadida un japāņu 
architekte Kazujo Sejima izceļas ar savu dažādību. Ne 
mazāk interesanti darbi ir šveiciešu architektam Peteram 

Cumthoram (Peter Zumthor), dāņiem Remam Kūlhāsam 
(Remment Koolhaas) un Bjarkem Ingelsam (Bjarke 
Ingels). Laurai īpaši tuvi esot angļu scēnografes Esas 
Devlinas (Es Devlin) darbi. 

Ziņu portālā DELFI ģimenei veltītā nodaļā Cālis.lv 
pērngada 18. decembrī bija ievietota  redaktores Aijas 
Rutkas intervija ar Lauru Belēviču:  
http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/dzivot-un-audzinat-
bernus-kina-bija-loti-erti-lauras-belevicas-dzives-
likloci-starp-latviju-un-ameriku.d?id=49554337 

Laura Belēviča uz īsu laiku bija ieradusies Rīgā, lai 
piedalītos bērnu grāmatas „Pilsētbērziņu ģimene 
zaļumos” klajā laišanas sarīkojumā. Grāmatu, ko Laura 
Belēviča illustrējuši, vairāki Losandželosas latvieši jau 
paspējuši izlasīt vai vismaz apskatīt.  

Lauras vecāki, uzņēmēji un mākslas mecenāti Vija un 
Guntis Belēviči Latvijā ir labi pazīstami. Guntis 

Veiksme nodrošināta tiem, kuŗi uzdrīkstas 

Ģimene Ķīnā, no kr.: Emma Robina, Laura Belēviča, 
Ārons Robins, Eko (Ekko) Robina, Vija Belēviča 
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Belēvičs kopš 1997. gada ir  Latvijas Aptiekāru asociā-
cijas prezidents, no 2014. gada novembŗa līdz 2016. ga-
da  jūnijam bija veselības ministrs.  

Pēc Lauras Belēvičas illustrētās lietuviešu rakstnieces 
Andrē Balžekienes grāmatas „Pilsētbērziņu ģimene 
zaļumos” izlasīšanas Losandželosas latviešu skolas 
skolotāji nolēmuši, ka šogad dažādām technoloģiskām 
ierīcēm veltīs mazāk laika. Tātad grāmatas autores 
panākušas vēlamo! Visiem illustrācijas ļoti patikušas.  

 Laura Belēviča  intervijā žurnālistei Aijai Rutkai 
stāsta, ka patlaban illustrē vēl vienu grāmatu, taču darbs 
pie tās, iespējams, ievilksies. Vēlēsim Laurai labu 
veiksmi un ar nepacietību gaidīsim jauno grāmatu. 
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Doma aizceļot uz Vietnamu un apskatīt to no pašiem 
ziemeļiem, kur kalnu apvidos vienmēr ir sniegs, līdz pat 
dienvidu tropu joslai, kur pastāvīgi ir vismaz +30 gradu 
C, neradās spontāni un pēkšņi.  

Laikam jau šāda ceļojuma idejai, tāpat kā labam vī-
nam, vajag mazliet ļaut nostāvēties, turklāt jāapsveŗ visi 
par un pret. Tagad varam likt roku uz sirds un teikt, ka 
brauciens izdevās. 

Tīmeklī sameklēt tūrisma aģentūru Vietnamā bija 
viegli. Mums jautāja,  kas mums patīk, kādas ir intere-
ses, un pēc pāris e-pasta vēstulēm ar ieteikumiem sākām 
apzināties, ko īsti gribam, un tad jau arī radās mūsu 
interesēm atbilstoša programma. 

Izpētot piedāvājumus TripAdvisor un Booking.com 
varējām objektīvi novērtēt gan viesnīcas, gan apskates 
objektus, gan cenas. Par braucieniem taksametrā uz kon-
krētām vietām, gīdu un ekskursiju cenas, valūtas kursu 
var uzzināt no citiem ceļotājiem dažu minūšu laikā. Jā-
ievēro, ka parasti lielajām vietējām tūristu firmām ir sa-
vas viesnīcas, kuŗās izmitina savus klientus! Neteikšu, 
ka tās ir sliktas, bet vienmēr ir labāki varianti, tāpēc 
vēlams pārbaudīt un palikt pie sava, jo cena nemainīsies.  

 Mūsu  ceļojuma maršruts bija: Hanoja – Halongbeja 
– Huehoiana – Nhatranga – Saigona. 

Hanoja ir Vietnamas ziemeļu galvaspilsēta, kur 
iespaidīgā mauzolejā pašā pilsētas centrā atdusas šīs 
valsts galvenais vadonis Hošimins. Pirms nokļūšanas 
mauzolejā viņš pašatdevīgi cīnījās par Vietnamas brī-
vību un aizstāvēja komūnisma idejas, līdz panāca savu 
un apvienoja Vietnamas tautu ziemeļos un dienvidos. 
Šim vēstures  svarīgajam faktam ir liela nozīme gan 
mūsdienu pilsētas attīstībā, gan visas valsts pašreizējā 
struktūrā. Hanoja, salīdzinot ar dienvidiem, ir vājāk at-
tīstīta, ar sliktāku infrastruktūru un bez iespaidīgām 
augstceltnēm, tomēr tai ir savs šarms, vēstures un 
kultūras mantojums, kāda dienvidu daļā nav vai izzūd. 

Protams, sākumā mums ar Maiku bija milzīgs  kul-
tūršoks, bet samērā ātri tas 
izgaisa.  

Uz ielām notiek viss, gan 
tirdzniecība, gan ēst gatavo-
šana un pati ēšana, gan dzīvo-
šana, bērnu audzināšana un 
ģimenes saieti, pat kāzas!  

Noteikti vajag saņemties 
un nogaršot jebko, ja vien 
pietiek drosmes, kaut gan ir 
skaidrs, ka nekas negaršos, kā 
pierasts. Kafija, garneles un 
pat vista te garšo pilnīgi 

savādāk, bet tam ir 
arī zināma burvība, 
ka pierastais kļūst 
neparasts.   

Vietnama, īpaši 
Hanoja ir slavena ar 
chaotisku satiksmi! 
Satiksmes noteikumu 
te vispār nav! Cik 
cilvēku, tik skūteru, 
pa retam kāds taksametrs, tūristu autobuss un daži spēk-
rati, jo tos uzturēt ir ļoti dārgi. 

Man bija bail šķērsot ielu, jo gaismas signālu tikpat 
kā nav, un, ja ir, tad tos neviens neievēro. Maiks satvēra 
manu roku un teica – aizveŗ acis, es tevi vedīšu, un tā arī 
darījām. 

Vietnamas ekonomika patlaban ir viena no desmit 
straujāk augošajām pasaulē ar caurmēra GDP pieaugu-
mu apmēram 30% gadā, ko nav ietekmējušas nekādas 
pēdējo gadu krizes un kritumi. Tomēr jāapzinās, ka liela 
daļa iedzīvotāji joprojām iztiek ar trīs ASV dolariem 
dienā. 

Brauciens ar taksametru pa pilsētu caurmērā maksā   
2-3 ASV dolari, pusdienas restorānā 5-8 dolari tūristiem, 
uz ielas var paēst par vienu  dolaru un alus kafejnīcā arī 
maksā vienu dolaru, par ko Maiks bija priecīgs, jo alus 
viņam garšo.  

Tūristu Vietnamā ir ļoti daudz, un viņi tiek pamanīti. 
Ik pa laikam kāds cenšas viņus uzrunāt un ko pārdot, jo 
tūristi taču ir bagāti! Tomēr neviens neubago, neuzmā-
cas un tūristus neaizskaŗ. Ceļotāji var justies droši un 
brīvi pārvietoties.  

Hanoja neizceļas ar nakts dzīvi un šķiet, ka visi 
vietējie iet gulēt reizē ar gaiļiem, lai reizē ar tiem arī 
celtos. Vēlākais ap pulksten divpadsmitiem vakarā ka-
fejnīcas un bāri tiek slēgti, un ielas paliek pavisam tuk-
šas. Visi dodas pie miera un mostas sešos no rīta.  

Vietnamā reizēm 
jutos kā bērnībā, jo uz-
augu komūnisma režīma 
laikā. Ļeņina pieminek-
lis ir pašā centrā, un pil-
sētā daudzviet redzami 
neskaitami propagan-
das plakāti. Patīkami, ka 
uz ielām neredzējām ne-
vienu ubagu vai bezpa-
jumtnieku, visi rosās un 
strādā,  slinkumam te 
nav vietas.  

Vietnama – gastronomisku pārmērību un motorolleru paradīze 
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Halongbeja laikam  ir viens no must see in Vietnam. 
Mēs arī gribējām redzēt šo pasaules dabas brīnumu, kas 
iekļauts UNESCO  aizsargāto dabas pieminekļu sarak-
stā.  Taču apzinājāmies, ka tur atkal būs jārēķinās ar 
tipisko tūristu apstrādāšanu. Tomēr apkalpošana bija 
labāka, nekā cerējām, un dabas krāšņums un vienreizējās 
ainavas neatkārtojami skaistas!   

Uz kuģa bijām apmēram 16. Izbrauciens ilga divas 
dienas un vienu nakti,  ar rāpšanos alā un kāpšanu klints 
smailē, kā arī izbrauciens ar kajaku vērot saulrietu. 
Programmā bija iekļauta trīsreizēja ēdināšana ar gardām 
jūras veltīm, kas esot pirktas turpat no vietējiem zvejnie-
kiem. Šim apgalvojumam  bija liela ticamība. 

Huehoiana  ir pilsēta ar ievērojamu vēsturi, arī viena 
viena no lielākajām Vietnamā, tajā ir neskaitāmi karaoke 
bāri, krodziņi un, protams,  iespaidīgi tempļi.  Astoņos 
no rīta  satiksme pilsētā ir vēl  intensīvāka nekā iepriek-
šējā vakarā pulksten astoņos. Divas jaukas meičas, tū-
risma aģentūras darbinieces, pieteicās mūs izvadāt ar 

skūteriem. Netālu no pilsētas skatam paveŗas zaļi lauki, 
ko  apjož kokosriekstu palmas un ceļa malās ganās govis 
un bifeļi. 

No visām ielām un vārtrūmēm divriteņu braucēji iz-
plūst straumēm un saplūst vienā lielā, mutuļojošā moto-
rolleru un mopēdu upē, lai ik pa laikam pie gaismām vai 
krustojuma negribīgi uzmestu burbuli un tad atkal, 
chaotiski pīpinot, ritmiski rūcot un bagātīgi dūmojot, 
izšķīstu smalkās straumītēs uz visām pusēm. 

Dienas gaitā apmeklējām divas seno imperātoru ka-
penes, kas izbūvētas kā grezni ēku kompleksi ar plašiem 
parkiem, un četras budistu svētvietas, ko sauc par pago-
dām, un mūsu spriedums bija – dzīvo cilvēku mītnes 
mums patīk krietni labāk par mirušo atdusas vietām.  
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 Budistu tempļos jutāmies tāda miera ieskauti, ka ne-

maz negribējās iet projām. Apsēdāmies uz Tu Hieu tem-
pļa vēsās flīžu grīdas līdzās pāris citiem lūdzējiem un 
ļāvāmies mūka mantras un vīraka dūmu transam. Turpat 
tempļa pagalmā mūki iekopuši puķu un augļu dārzu, kur 
kuplo orchidejas un mandarīnkoki. Otrā pagalmā saulē 
izliktas bļodas, kuŗās pusdienlaika mielastam tiek žāvēti 
simtiem koka irbulīšu. Starp palmu zariem pie tempļa 
ieejas viens no jaunajiem mūkiem rotaļājās ar kabatas 
tālruni. Pieķerts laicīgā izklaidē, viņš tikai kautri 
pasmaidīja. 

Atpakaļceļā mūsu vizinātājas no šosejas piepeši no-
griezās uz šaura zemes ceļa. No motocikla riepām 
vairoties, skaļi kladzinot uz visām pusēm pabēga vistu 
bars, un mēs metām līkumu līkumus starp lauku māju 
sētām. 

Priekšā uz ceļa pašķīrās skolēnu bariņš uz divrite-
ņiem, sarkanie kaklautiņi noplīvoja vien. Pēc brīža lauku 
ceļš pārtapa par asfaltētu celiņu pie pašām vilciena 
sliedēm. Rokas stiepiena attālumā uz virvēm žāvējās 
veļa. Pagrieziens, vēl viens, un brīnumainā kārtā mēs 
bijām nonākuši atpakaļ pilsētā, tieši pie mūsu viesnīcas.  
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Apmeklējām Imperātora pilsētu – Citadeli, kas ir ļoti 
iespaidīga. Lielā celtne ar milzīgu Vietnamas karogu 
augstā mastā redzama no visām vietām.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vakaros izbaudījām ķermeņa masāžu, Vietnamā tā ir 
ļoti lēta  – tikai 8 dolari par stundu. 

Huehoiana ir  īsta iepirkšanās paradīze – vieta, kur 
var uzšūt un izgatavot gandrīz visu, ko sirds kāro. Tur ir 
tūkstošiem apģērbu katalogu, izvēlies piegriezni, audu-
mu un divu dienu laikā tavs apģērba gabals būs gatavs. 
Un tas viss par ļoti lētu cenu. Pilsētas centrs ir ļoti krā-
sains, jo pie katras mājas karājas krāsainas lanternas. 
Šeit ir arī burvīga plūdmale, viena no skaistākajām un 
tīrākajām Vietnamā.  

No mūsu  viesnīcas līdz plūdmalei varējām aiziet trīs 
minūtēs. Mums laiks likās silts, bet vietnamiešiem 
peldsezona vēl nebija sākusies, un mēs plūdmalē bijām 
vienīgie. Vakarā braucām pa kanāli, kuŗa ūdenī mirgoja 
mazas  gaismiņas – izskatījās pasakaini.  

Nhatranga mūs pārsteidza ar lielu daudzumu runā-
tājiem krievu valodā. Brīžiem likās, ka esmu nokļuvusi 
Padomju Savienībā. Daudzi veikalu nosaukumi  rakstīti 
krieviski,  un viesmīļi restorānos runāja tīri labā krievu 
valodā. 

Pati pilsēta – nekas īpašs, vējaina, kņadas pilna, 
trokšņaina. 

Hošiminā vai Saigonā, kā to sauc vietējie, iebrau-
cām piektdienas vakarā un, dodoties uz pilsētu, brīnī-
jāmies. Salīdzinot ar pārējām pilsētām, kur  nebija ne-
kādas nakts dzīves, šeit  bija pilnīgi citādāk.  Radās 
sajūta, ka visi Saigonas iedzīvotāji sadomājuši uzsēsties 
uz skūteriem un kaut kur braukt. Tas bija tīrais neprāts! 

Apmeklējām dažus naktsklubus, kuŗi lielākoties ir 
pašās augstceltņu virsotnēs un jāteic, ļoti iespaidīgi.   

Iegriezāmies slavenajā milzīgajā Ben Thanh tirgū, 
redzējām daudz greznu valdības ēku un parku, kā arī 
promenādi, kur pulcējas skaisti izgaismoti kuģīši, kas 
gatavi vest tūristus uz dažādiem galamērķiem pa 
Mekongas grīvu vai vienkārši pavizināt pa upi 
romantiskā gaisotnē. 

Protams, nevar aizmirst Cu Chi tuneļu labirintu ap-
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meklējumu. Tos izrakusi Vietnamas komūnistu armija, 
cīnoties par Dienvidvietnamas atbrīvošanu. Tuneļi ir 
šauri, piemēroti tikai vietnamiešu slaidajiem ķerme-
ņiem, ieejas ļoti rūpīgi nomaskētas. Šīm alām bijusi 
liela nozīme vietnamiešu cīņā pret amerikāņiem un 
uzvarā, jo vietkongiešu kaŗavīri no šiem tuneļiem parā-
dījās pēkšņi un negaidīti, lai pēc uzbrukuma atkal tikpat 
strauji tajos pazustu amerikāņiem nezināmā virzienā. 
Pazemē esot bijušas izveidotas pat veselas pilsētiņas ar 
guļamistabām, virtuvēm, slimnīcu, ieroču fabriku utt. 

Fantastisks bija izbrauciens pa Mekongas  grīvu. 
Apskatījām tautas arodu darbnīcu, čūska audzētavu, 
mielojāmies Farm to Table restorānā un vizinājāmies ar 
kanu laivu. 

Pēc 16 dienu ilgās Vietnamas iepazīšanas bija pie-
nācis laiks teikt  uz redzēšanos  un doties atpakaļ uz 
Losandželosu.  

Beigās gribu citēt tīmeklī atrastos citas ceļotājas –
Gintas FS – rakstīto par vietnamiešiem, kam pilnībā 
pievienojos:  

«Viņi smaida – atklāti, silti, draudzīgi, neliekuļoti. 
Viņi ir ļoti godīgi: ja pārdevējs tirgū par savu preci 

prasa 500 000 dongu, bet tu nokaulē līdz 200 000 un 
iedod 500 000 – viņš atpakaļ atdod precīzi 300 000. 

Viņu mātes nebaŗ savus bērnus, nerausta, nebak-
sta, vien ar siltu skatienu noglāsta savas atvases un, pat 
ja viņi niķojas, mātes sejā nepavīd ne mazākā aizkai-
tinājuma. 

Viņi ir ļoti pateicīgi. Kad klausījāmies, kā vietna-
mieši runā par tām pašām iespējām, ko izmantojam arī 
mēs, man kļuva kauns, ka mēs tik bieži pieprasām, lai 
mums kaut kas tiktu dots un tik maz domājam par to, ko 
dodam paši. Ar viņiem ir savādāk. Viņi dara un 
nepieprasa.  

Viņi ir ļoti strādīgi un ārkārtīgi augstu vērtē savus 
klientus. Viņi par savu uzņēmumuu rūpējas kā par 

mīļoto bērnu – nemitīgi kaut ko uzlabojot. Pat ja šis 
„uzņēmums” ir viens galdiņš un divi krēsli ielas malā 
un prece – ikdienišķā vietnamiešu zupa. 

Viņi godā savus senčus – tie viņiem ir Dieva vietā. 
Viņi kopj savu kultūru un ļoti lepojas ar to, kas 

viņiem skaists. Viņi ļoti rūpīgi kopj savu Zemi – kopj un 
godā. 

Viņi rūpējas par savu ķermeni. Saule tur karsta un 
dedzinoša. Katru rītu jau piecos no rīta, kad lec saulīte, 
viņi ir jūras malā un vingro – jauni un veci skrien, pel-
das, meditē. 

Viņi nelamājas: ielās kustība ir ļoti intensīva, lie-
lākā daļa tur pārvietojas ar motorolleriem – izskatās, 
ka nekādu īpašo noteikumu nav: nav saprotams, kā viņi 
tur izbrauc, taču avāriju nav un ceļa inspektoru arī nav, 
un visa šī stumdīšanās notiek bez agresīvām lamām un 
izsaucieniem, vien piepīpina, lai dzird, ka tuvojas – un 
viss. Arī tad, kad ar tuk-tuk braucamrīkiem braukājām 
pa Hanojas ielām, pa vidu automašīnām un rolleriem, 
es nekad nedzirdēju nevienu rupju vārdu vai lamas. Tas 
mani pārsteidza!» 

Tagad laiks sākt plānot nākamo ceļojumu  – uz 
Centrālameriku. 

Endija Damroze 
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Man ļoti žēl, ka nevarēju būt Losan-
dželosas latviešu namā Latvijas 99 ga-
du jubilejas svinībās un vecgada ballē. 
Domās biju abos sarīkojumos. Jāteic, 
ka dzīve austrumu krastā nav mazāk 
interesanta. Viens no jaukākajiem noti-
kumiem bija  pērnā gada 8. decembrī 
Jeila garīgās mūzikas institūta rīkotais 
koncerts, kuŗā pianists Reinis Zariņš 
spēlēja franču komponista Olivjē 
Mesiāna skaņdarbu „Divdesmit ska-
tienu uz Jēzus bērnu”. Reiņa Zariņa 
dzīvesvieta tagad ir Londona. Viņš sāka 
mācīties spēlēt klavieres, kad viņam 
bija septiņi gadi, mācījās Jāzepa 
Mediņa mūzikas skolā un Emīla 
Dārziņa mūzikas vidusskolā Rīgā, Jeila 
universitātes mūzikas skolā un 
Londonas Karaliskajā Mūzikas 
akadēmijā. Reinis Zariņš piedalījies 
daudzos starptautiskos mūzikas festivā-
los, viņam bijuši koncerti ievērojamās 
koncertzālēs visā pasaulē, viņš ieguvis 
godalgas daudzos starptautiskos pianis-
tu konkursos un trīs reizes saņēmis Latvijas Lielo 
mūzikas balvu (2011., 2013., 2015. gadā). Pirms 
vairākiem gadiem Reinis Zariņš koncertēja arī 
Losandželosas latviešu namā!  

Olivjē Mesiāna brīnišķīgajam skaņdarbam ir divdes-
mit daļas, Reinis Zariņš spēlēja divas stundas bez pār-
traukuma, nošu uz pults nebija. Tik gaŗu skaņdarbu 
iemācīties no galvas noteikti nav viegli.  

Reinis Zariņš ieskaņojis vairākus Ludviga van 
Bēthovena, Franča Šūberta, Jāzepa Vītola skaņdarbu 
albumus, jaunākais ir pērn klajā laistais Volfganga 
Dārziņa Klavierkoncerts.   

Koncerts notika Jeila Teoloģijas skolas Marquand 
Chapell, tajā ir lieliska akustika. Teoloģijas skola, ar ko 
Garīgās mūzikas institūts sadarbojas, dibināta 1822. ga-
dā, skolas gaiteņos pie sienas ir fotografijas ar visu gadu 
absolventu kopējiem fotoattēliem un, tos vērojot, pārņem 
bijība un saviļņojums – viņi visi te kādreiz staigājuši, 
mācījušies, domājuši, ticējuši, cerējuši. 

Koncertu noklausīties bija atbraukuši vairāki latvieši – 
Krists Auznieks, Andris Saulītis (abi mācās Jeila univer-
sitātē), Gunta Plostniece no Filadelfijas, Vilnis Klīmanis 
no Ņudžersijas, daži no netālās Hartfordas. Protams,  
sava audzēkņa priekšnesumu noklausīties atnāca Jeila 

universiātes Mūzikas skolas profe-
sors Boriss Bermans. Nevarēja nejust          
pianista gandarījumu pēc koncerta. 
Komponista Olivjē Mesiāna skaņdar-
bu gribēsies klausīties atkārtoti. 
     Sākoties Ziemsvētku brīvdienām, 
pilsēta patukšojās,  jo lielākā daļa 
studentu aizbrauc vai nu pie vecā-
kiem vai dodas atpūsties, kur siltāks. 
Ielās maz gājēju arī reizēs, kas sāk 
snigt vai pamatīgi līst. Biju atradusi 
no brišanas pa sniegu, kur nu vēl tā 
lāpstošanas, bet tas bija jādara, lai 
varētu no garāžas izbraukt auto.  
     Lielu pārsteigumu sagādāja ziņa 
laikrakstā New Haven Register, ka 
baznīcu vienā no tuvējām galvena-
jām ielām (State Street) pārbūvēs par 
dzīvojamo ēku. Baznīca ir tieši līdzās 
Ņuheivenas televīzijas studijai. Vai 
tad tai ēka nenoderētu? Tajā varētu 
rīkot koncertus un izstādes. Celt-
niecības darbi jau sākušies, pie ēkas 
ir paziņojums, ka var pieteikties īrēt  

dzīvokļus, kuŗos ir viena, divas vai trīs guļamistabas.  
Esmu izlasījusi jaunas grāmatas: Dafnes di Morjē 

„Ābele” – pārspīlēts stāsts par sievas ietekmi uz vīra 
dzīvi arī pēc viņas nāves (salīdzinot ar citiem šīs autores 
darbiem, tas kaitināja); Daces Rukšānes „Mīlasstāsti”  – 
par sievietes uzticību, spītību, naidu, atriebību, spēju 
uzupurēties); somu rakstnieka Riku Korhonena „Ārstu 
romāns” – grūti saprast, kāpēc tāds nosaukums, jo par 
ārstiem tajā ir tikai vienā nodaļā, un nemitīgi bija jādo-
mā: vai tiešām mūsdienu somi ir tik netikumīgi – vienā 
laidā lieto neķītrus vārdus un arī uzvedas visai izlaidīgi. 
Kādā žurnālā lasīju, ka Somijā radies jauns literātūras 
žanrs, ko dēvē par „somu savādības” jeb hibrīdžanru. 
Iespējams, arī Riku Korhonena romāns pārstāv šo jauno 
žanru.  Būs jāpajautā kadam literātūrzinātniekam. 

Lasu lielākoties vakaros, kad mazais vīriņš jau čuču-
muižā. Tas gan tik ātri nenotiek.  Mēs, pieaugušie, esam 
noguruši, mums acis krīt ciet, bet viņš vēl met kūleņus, 
stāv uz galvas, taisa špagatu un, šķiet, varētu pat 
noskriet maratonu.  

Ļoti pietrūkst Losandželosā pašas iestādītā un izau-
dzētā citronkoka augļu. Bija pierasts katru rītu noplūkt 
svaigu citronu un piespiest kafijai. Tagad citroni jāpērk 
veikalā, un tas vairs nav tas...                     Astra Moora 

Dzīve austrumu krastā 
1. turpinājums 

Pianists Reinis Zariņš 
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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    

Lai bagāts, kas bagāts, 

Arājiņis visbagāts: 

Tam ir laba rudzu maize, 

Tam ir krietna līgaviņa. 
 
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 
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Dace Reimane aicināja 6. janvārī  ap saulrieta 
laiku braukt uz Dockweiler Beach (12001 Vista del 
Mar, Playa del Rey, Los Angeles), kur notika gad-
skārtējā Ziemsvētku eglīšu dedzināšana. Tovakar 
sadedzinātas vairāk nekā 35 eglītes.  

     Eit' projām, ziemas svētki / Ar savāmi karašām; 
     Es gaidīšu lieldieniņu / Ar baltāmi oliņām.  

Ziedojumi DK LB ar biedru 
naudas maksām 

Astrīde Chiales – $50; Lidija Dubova – 
$50; Lisa Edmondsone – $10; Aleksandrs 
Graps – $25; Līzīte Herona – $5; Tamāra 
Kalniņa – $20; Rainis Krīgens – $25; Imants 
Leitis – $15; Norma Leonarda – $50; Pauls 
Maldutis – $10; Guntars Osītis – $10; Andris 
Pētersons – $15; Antra Priede-Bergera – 
$15; Velta Purmale – $50; Ilze Stalis – $85; 
Sergejs Stašenko – $25; Biruta Šulca – $65; 
Juris Ūders – $15; Aira Veisa – $15. 

Biedrības valde pateicas visiem ziedotā-
jiem. 

Meklē skolasbiedrus  
Augsburgā, Haunštetes (Haunstetten) nometnē Vācijā 1946. 

gadā latviešu valodas klasē audzinātājas Ludmilas Birnes  
(Birnītes) vadībā sāka mācīties apmēram 22 skolēni, un visi 
sadraudzējās. Vēlāk audzēkņu skaits palielinājās, bet līdz 
1949. gadam tas bija stabils. Pēc tam sākās izceļošana, un mēs 
izklīdām pa plašo pasauli. Tikai daži no mums vēl sarakstā-
mies un uzturam sakarus. Gribētos sazināties ar visiem klases 
skolēniem. Varbūt kādam ir zināma zemāk minēto personu 
adrese: Daniels Alnis, Irēne Alne, Biruta Briede, Margarieta 
Delviga, Ausma Demidova, Rita Kalniņa, Valda Kalniņa, 
Skaidrīte Kupča, Andris Liepiņš, Valdis Liepiņš, Dzintra Līce, 
Egdars Neimanis, Oļegs Rotko, Aivars Šmitchens.  

Priecāsimies par jebkuŗu informāciju.  
Zemāk minēto personu adreses mums ir, bet varbūt tās ir 

mainījušās: Edvīns Auzenbergs, Zīle Cukura, Zigrīda Jansone, 
Imants Kalniņš, Mirdza Karele, Arnis Krīgens, Skaidrīte 
Kupča, Ilga Lenša, Ilmārs Neimanis, Inese Paegle, Jānis 
Zutītis.  

Lūdzu atsaukties un sazināties ar kontaktpersonu –  Jānis J. 
Dimants, Jr. , M. D.   2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, 
Minnesota 55421-2068  USA, e-pasta adrese: 
dimants@hotmail.com  

Ceram, ka nevienu klasesbiedru neesam piemirsuši un izlai-
duši. Aicinām visus Haunštetes skolas audzēkņus un nometnes 
iemītniekus rakstīt, ja ir kādas ziņas par mūsu klasesbiedriem – 
kur viņi dzīvo, ko dara. Zināms, ka Guntis Bruniņš ir Dieva 
mierā. Būsim priecīgi par katru ziņu un jau iepriekš pateica-
mies. Nepazudīsim cits citam! Sasauksimies! 

Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 

Aicinām atgriezties Latvijā! 
Tīmeklī izveidots darba un informācijas portālu 

YourMove.lv tiem, kuŗi vēlas atgriezties Latvijā. Portālam 
pievienojušies jau 40  darba devēji Latvijā, kuŗi meklē darbi-
niekus ar pasaules pieredzi, prot viņus novērtēt un pienācīgi 
atalgo. Katru dienu portālam pievienojas kāds jauns darba 
devējs. Your Move.lv apkopo informāciju par pārcelšanos uz 
Latviju – par valsts un pašvaldību pakalpojumiem un ikdienas 
dzīvi Latvijā. 

Es Latvijā atgriezos 2016. gadā pēc studijām ASV un darba 
Rietumafrikā, Tuvajos Austrumos un Dienvidaustrumāzijā. Arī 
pārējie Your Move darbinieki atgriezušies Latvijā pēc darba vai 
mācībām ārzemēs. Your Move ir neatkarīgs uzņēmums, ko 
financējam ar pašu līdzekļiem. 

Vadu arī biedrību „Ar pasaules pieredzi Latvijā”, un pēdējā 
gada laikā esam novērojuši, ka Latvijā katru mēnesi atgriežas 
simtiem cilvēku. Esam pārliecināti, ka varam palīdzēt atrast 
ceļu uz Latviju citiem, kuŗi to vēlētos, jo te ir daudz iespēju un 
algas nemitīgi pieaug.  

Mūsu vietne tīmeklī: YourMove.lv / Par mums 
Facebook lapa: facebook.com/YourMoveLV 

YourMove.lv izveidotājs un vadītājs Jānis Kreilis 
janis@yourmove.lv 

+371 25 939 939 
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Daži augām Latvijā, daži ārpus tās, bet mūzika mūs vieno! Esam starptautiska latviešu post-folk  
grupa „Imanta Dimanta un draugi”. Piedāvājām mūsdienu tautasdziesmu koncertu „Skaista 

mana tēvu zeme” visām paaudzēm un gaumēm. Lai skan latvju dziesma ASV, lai mūs sadzird un 
iepazīst visi! Vienosimies dziesmā un dejā Latvijas simtgadi gaidot! 
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Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim, 
brāļi!” diriģentes Lauras Rokpelnes-Mičules vadībā 
gatavojas 20 gadu jubilejas koncertam, kas notiks       
28. aprīlī plkst. 6.00 pēcpusdienā Losandželosas latviešu 
namā. Koŗa repertuārā ir vairākas jaunās, talantīgās 
komponistes un pianistes Līgas Ceriņas dziesmas, kā arī 
citu latviešu, kā arī ārzemju komponistu koŗa dziesmas. 

7. aprīlī korim būs koncerts Sanfrancisko latviešu 
Draudzes namā.  

27. janvārī kopā ar skaņu inženieri Marku Matsonu  
(Mattson) vīru koris ieskaņoja savu otro albumu slave-
najā Holivudas skaņu ierakstu studijā EastWest Studios, 
kur mūziku ieskaņojuši daudz slaveni sōlisti un ansam-
bļi, tostarp  Frenks Sinatra un The Rolling Stones. 

Losandželosas latviešu vīru koris „Uzdziedāsim, brāļi!”  
gatavojas 20 gadu jubilejas koncertam 

No kr.: skaņu ierakstu inženieŗi  Čezs Sekstons 
(Chaz Sexton) un Marks Matsons,  koŗa diriģente 

Laura Rokpelne-Mičule, pianiste Līga Ceriņa Bundzinieks Eriks Jerumanis 
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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 
 
Dievkalpojumi notiks:  
3. martā 
7. aprīlī  Lieldienu dievkalpojums 
5. maijā  Vasarsvētku dievkalpojums 
Dievkalpojumi sākas plkst. 12.00;  
pēc dievkalpojumiem kafijas galds 

 

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

 

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

 
 

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

Vietne tīmeklī: www.sandiegodraudze.com 

Grāmata par barikāžu laiku  
Latvijas Republikas Saeima izdevusi grāmatu 

„Janvāŗa chronika” (431 lpp.), kuŗā sakopotas spilgtas 
liecības par 1991. gada notikumiem.  

Izdevumā ievietoti Latvijas toreizējā likumdevēja  – 
Augstākās padomes – preses ziņojumi,  ko barikāžu 
laikā izplatīja ārvalstu plašsaziņu līdzekļiem. Tajā 
publicēti dažādi tālaika dokumenti, kuŗi atspoguļo 
saspringto stāvokli Latvijā aizritējušā gadsimta 90. gadu 
sākumā.  

Grāmatu var lasīt Saeimas vietnē tīmeklī: http://
www.saeima.lv/files/1991_January_Chronicles.pdf 

101 grāmata bērniem! 
Bērnu grāmatu apgāds „Liels un mazs” Latvijā   

2012. gadā sāka izdot kabatas formāta  serijas 
„Bikibuks” illustrētas grāmatiņas ar kādu latviešu 
klasiķa vai mūsdienu autora vienu dzejoli.   

Apgāda mērķis bija izdot 100 grāmatiņu. Tagad 
iznākusi pēdējā  – 101. dzejoļgrāmata „Ja Bikibukam 
būtu divritenis”, kuŗā „Bikibuka” mākslinieciskā 
redaktore Rūta Briede illustrējusi serijas sastādītājas 
Ineses Zanderes sacerēto dzejoli par  Bikibuku.  

Serijas nosaukums „Bikibuks”  aizgūts no  Jāņa 
Baltvilka skaitāmpanta Biki-buki par ziņkārīgu ragaini.  

Visu paaudžu iemīļoti dzejoļi izvēlēti no trīs 
laikposmiem: līdz 1940. gadam, no 1940.-1990. gadam, 
pēc 1990. gada. Grāmatas illustrējuši vairāk nekā 30 
mākslinieku.  

Grāmatiņas ir numurētas, lai tās būtu ērti krāt mājas 
bibliotēkā. 

Dāvana latviešu skolai 
Losandželosas latviešu 

skola Ziemsvētkos saņēma 
sūtījumu no Ilzes un Lauras 
Katrīnas Kaparšmitēm Latvijā. 
Kaparšmitu ģimene skolai 
uzdāvināja divus mūzikas 
tvartus  un divas grāmatas  – 
Kristīnes Jacino „Kur rodas 
milti” un „Kur rodas piens”.  

Ilze Kaparšmite dzīvo Rīgā, 
viņa dzimusi Gulbenē un ir 
savas pilsētas un novada pat-
riote. Vēstulē viņa apraksta 
Gulbenei svarīgus vēsturiskus 
notikumus un vietas, ko tūris-
tiem vēlams apskatīt – šaur-
sliežu mazbānīti, Gulbenes pili 
un baznīcu, Martina Lutera 
pieminekli; kā arī atgādina, ka 
šajā pilsētā šūpulis kārts Latvijā pazīstamiem gulbēniešiem – 
koŗdiriģentiem Imantam un Gido Kokariem, aktierim Uldim 
Anžem, aktrisei Antrai Liedskalniņai, dziedātājai Lindai 
Dinsbergai, sōlistam Ingum Pētersonam, literātūrzinātniekiem 
Viesturam un Ojāram Zanderiem un citiem. 

Lasot Kristīnes Jacino grāmatas, var uzzināt pārtikas pro-
dukta ceļu no laukiem līdz pat veikala plauktiem. Grāmatās ir 
brīnišķīgas illustrācijas ar paskaidrojumiem, kā notiek ražoša-
na un pārstrāde.  

Laurai Katrīnai Kaparšmitei ir deviņi gadi, viņa mācās 
Rīgas Teikas vidusskolas 3. klasē.  

Paldies Kaparšmitu ģimenei par šo jauko dāvanu, tas bija 
patīkams pārsteigums visai skolas saimei!  

Tautiskā mantojuma stundā latviešu skolas 5. klases sko-
lēni sameklēja Latvijas kartē Gulbenes pilsētu, izkrāsoja tās 
ģerboni (balts gulbis uz melna fona) un tīmeklī atrada Gulbenē 
dzimušos ievērojamo latviešu fotografijas. Varbūt kāds no 
skolēniem vasaras ceļojumā pa Latviju iegriezīsies Gulbenē 
un pabraukās ar mazbānīti.  

Skolotāja Aija Zeltiņa-Kalniņa 

Ilze un Laura Katrīna 
Kaparšmites 
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JOCIŅI  
Kalniņu ģimenē sieva runā vienā laidā bez pārtrau-

kuma. Ciemos atnācis viņu mazais krustdēls un jautā. 
„Tēvoci Robert, kad tu runā?”  

Tēvocis nopūšas un atbild: „Tikai miegā, bērniņ!” 
*** 

Kafejnīcā pie galda sēž korpulenta sieviete. „Ko jums 
atnest? Biepzienkūku, magoņmaizīti, radziņu, siermaizīti, 
pīrāgu?” jautā viesu apkalpotāja.  

„Jā, lūdzu to un tieši tādā secībā,” atbild apmeklētāja. 
*** 

„Kas ir tavs tēvs?” skolotāja jaunā mazajam Pēterim. 
„Dzērājs,” atbild Pēteris. 
„Es gribu zināt, ko viņš dara,” skaidro skolotājs. 
„Nu, viņš nemitīgi gulšņā.” 

*** 
„Vai vari iedomāties – šodien nebija elektrības un 

man gandrīz divas stundas vajadzēja nīkt celtnī,” Andris 
stāsta savai draudzenei.  

„Tev tad ir bijusi liela laime. Man visu laiku vajadzēja 
pavadīt uz slīdošajām kāpnēm!” 

*** 
Jaunietis uzbrauc vecākam vīram ar divriteni.  
„Vai tev acu pierē nav?” vīrs rājas. 
„Jums vēl ir laimējies,” saka ritņbraucējs. „Ja šodien 

nebūtu svētdiena, es sēdētu pie autobusa stūres!” 
*** 

„Vai tu mani pavadīsi uz autobusu?” krustmāte Olga 
jautā krustdēlam. 

„Diemžēl neiznāks. Tiklīdz tu esi aizgājusi, mēs vien-
mēr ēdam. 

*** 
Kristīne piezvana draudzenei un žēlojas: „Es esmu tik 

nelaimīga! Mārtiņš izrādījās īsts nelietis.”  
„Kā pēc tik īsa kopā pavadīta laika vari tā apgalvot? 

Tu taču viņu vēl nemaz nepazīsti!” noraizējusies jautā 
draudzene. 

„Vakar  pirms atvadīšanās viņš man pasniedza orchi-
deju un teica, ka tiksimies, pirms tā novītīs. Orchideja 
bija mākslīga!” 

*** 
Kārlīša mātei piedzimuši trīnīši, un skolotājs viņam 

piešķiŗ vienu brīvdienu. Mājās māte viņam jautā, ko  
skolotājs par trīnīšiem teicis. „Es viņam pateicu tikai par 
vienu brālīti, par abiem pārējiem pastāstīšu divās 
nākamajās nedēļās!” 

*** 
„Tēvs sliktās liecības dēļ mani pamatīgi nopēra!”  

Jānis stāsta draugam. 
„Bet mēs  taču tās saņemsim tikai trešdien!” 
„Tad jau viņš būs aizbraucis komandējumā.” 

Angus un Edmonda 
 jaunie piedzīvojumi 

Gunna Diksone (Dickson) pērnā gada nogalē laida 
klajā jaunu grāmatu The Italian Mystery Adventures of 
Angus and Edmond par divu jauku minču piedzīvoju-
miem. Lasītāji viņus jau iepazinuši  pirmajās divās grā-
matās The Adventures of Angus and Edmond  un The 
Key West Adventures of Angus and Edmond. Visu trīs 
grāmatu illustrātors ir Džons Makintošs (Jon McIntosh).  
Viņš ir ļoti daudzpusīgs un par saviem darbiem tēlotāj-
mākslā, reklāmām, kōmikiem, grāmatu illustrācijām, 
dizainu ieguvis daudzas godalgas. 

Gunna Diksone un Džons Makintošs grāmatnīcā 
Floridā, Kīvestā (Key West)  
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Draudzes Ziņas 
Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes izdevums 

2018. gada  marts/aprīlis  

„Atceries Jēzu Kristu, kas tika augšāmcelts no mirušajiem!”  
(2Tim 2:8) 

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) 709-4738 
Sekretāre Daina Ābele: 2908-B Camino Capistrano, San Clemente, CA 92672                      (949) 443-5170 
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde: 29 Sunset Ave., #1, Venice, CA 90291                   (310) 396-5244 
 
*Draudze ir bez mācītāja. Gadījumā, ja nepieciešama palīdzība,  lūdzu zvanīt kādai no draudzes 
amatpersonām 
Baznīcas adrese:  1927 Riverside Dr., Los Angeles, CA  90039  
 
Draudzes Ziņas izdod Dienvidkalifornijas latviešu ev. lut. draudzes padome; 
autori ir atbildīgi par rakstu saturu un pareizrakstību 
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DRAUDZES DZĪVES KALENDĀRS  
 4. martā      plkst. 11:00      Gavēņa laika trešās svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu  
                                                                 (māc. Mārtiņš Rubenis) 
25. martā         plkst. 11:00      Pūpolsvētdienas dievkalpojums  
        (draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 
  1. aprīlī           plkst.  9:00      Kristus Augšāmcelšanās svētdienas dievkalpojums  
                                                             (draudzes locekļu vadīts/laju dievkalpojums) 
Pēc dievkalpojuma dāmu komitejas rīkotas Lieldienu brokastis plkst. 10:30 baznīcas lejas zālē 

PATEICĪBA UN 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 LELBAs darbam 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 

 

24. decembrī 136   $1453.00 $10.68           9     Laju vadīts 

14. janvārī 23 21 $435.00 $18.91      Māc. Mārtiņš Rubenis 

28. janvārī 18   $455.00 $25.28       Laju vadīts 

 4. februārī 48 35 $782.00  $16.29        18     Prāv. Gunārs Lazdiņš 
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PĀRDOMĀM 
 

Jēzus sacīja: „Viss piepildīts!" (Jņ 19:30)  
 

 Daudzi ir uzauguši, vairāk dzirdot pasakas nekā 
Bībeles stāstus. Brīnumpasakās kāds atnāk un 
piedāvā piepildīt vienu vēlēšanos, reizēm pat trīs. 
Laiks pārdomām nav ilgs. Apstākļi, kuŗos tas 
notiek, neparasti. Un tas, kuŗš piedāvā izpildīt 
vēlēšanos, ir satikts pirmo reizi un, tikpat ātri kā 
uzradies, tūlīt pazudīs. Tā varbūt zelta zivs, pēkšņi 
noķerta tīklā, vai arī Laimes māte, kas lūdz atļauju 
sasildīties. Kā lai tādos apstākļos neuztraucas un 
izdomā svarīgāko vēlēšanos, kas padarīs laimīgu 
visu atlikušo dzīvi?  

 Pats pirmais, ko mēs vēlamies, laikam ir tas, par 
ko esam bijuši nomākti. Zvejnieks atcerējās par 
saplīsušo sili pussagruvušās būdiņas priekšā un 
lūdza to salabot. Saimniece vēlējās, kaut desa 
ceptos krāsnsaugšā. Gan zvejnieks, gan saimniece 
būtu laimīgi par piepildīto vēlēšanos, ja vien kāds 
cits nesāktu kritizēt. Pēc zvejnieka sievas domām 
vajadzēja prasīt smuku māju un labas drēbes. Pēc 
saimnieces vīra domām vajadzēja prasīt naudu un 
bagātību. It kā laipnība, kas parādīta, palaižot zivi 
brīvībā vai arī ielaižot māmuļu sasildīties, dotu 
tiesības pieprasīt. 

Abas pasakas beidzas ar fiasko, jo mēs vēlamies, 
nē – pieprasām arvien vairāk, līdz beigās pazaudē-
jam visu jauniegūto un stāvam turpat, kur bijām 
pirms tam. Pie cauras siles. Bet kaut kas tomēr ir 
mainījies. Gudrība, pieredze, ka ir kaut kas 
svarīgāks par tābrīža mazo problēmu. Vai tādā 
veidā nav piepildīta vēlēšanās, kuŗu mēs nekad 
nebūtu varējuši formulēt, bet kuŗu nesam sevī visu 
dzīvi? Dzīvot laimīgi, dzīvot piepildīti, tikai  – kā?  

Jēzus pēdējie vārdi pie krusta: „Viss piepildīts!” 
To saka kāds, kuŗš kādai vēlmei nupat pielicis 
punktu. Pats ar savu dzīvi. Tie, kas vēlējušies, tie, 
kas ilgojušies, ir cilvēki gluži kā mēs. Bībeles 
tautas vēlēšanās ir sāpējusi gadsimtiem ilgi. To nav 
bijis ne viegli izteikt, ne arī viegli iztulkot. 
Vēlēšanās pēc tautas atbrīvotāja, pēc kāda, kas 
darīs brīnumus citu pēc cita. Pie krusta šīs 
vēlēšanās sabrūk...   

Bet kaut kas tomēr ir mainījies. Viņš mirst 
metaforiski – kopā ar mūsu šī brīža vēlmēm. Viņš 
mirst burtiski – tāpat kā agrāk vai vēlāk visi cilvēki. 

Viņam sāp tāpat kā mums. Visu visas ilgas Viņš ir 
piepildījis, nevis tā, kā mēs to iedomājāmies, bet 
izdzīvojot mūsu visu cilvēciskas ilgas caur sevi.  

Lai mēs zinātu, ka Dievs cieš kopā ar mums 
vienmēr. Jēzus zina, cik sāpīgi ir jautāt: „Mans 
Dievs, kāpēc Tu mani atstājis?" Viņš mirst kā 
mirstīgie mīlestības dēļ.  Jo Viņam mēs un 
attiecības ar mums ir svarīgas. Būt līdzās mums.  

Zilgme Eglīte       
 Eskilstunas un Vesterosas draudzes mācītāja 

   (Raksts no 2018. g. Baznīcas gadagrāmatas) 

 
 
 
 
 
 

APSVEICAM! 
MARTĀ DZIMUŠI DRAUDZES LOCEKĻI 
  1. Richards Teteris, Vilhelms Zaķis 
12. Laila Reimane 
13. Skaidrīte Jakobsone (Jacobson) 
21. Pārsla Blāķe 
22. Tamāra Rūse, Līga Sviksa 
27. Tālivaldis Paegle 
31. Maija Paegle, Ariāna Vītola 

 
 APRĪLĪ DZIMUŠI DRAUDZES LOCEKĻI 
 1.  Liene Zemjāne 
 6.  Sandra Tolka 
10. Annija Tetere 
11. Dzintra Švarca 
18. Anita Circene, Aira Veisa, Aija Reimane 
21. Sarma Zemjāne 
26. Jānis Janavs 
27. Aleksandrs Berkolds 
29. Velta Nichola, Valdis Pavlovskis 

       Sirsnīgi sveicam visus jubilārus! 
                     Draudzes padome                 

    
Ja esam kādu izlaiduši, lūdzu ziņot  
Tamārai Rūsei vai Dainai Ābelei        
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ZIEDOJUMI 
DRAUDZES VAJADZĪBĀM 
A. Blūmentāls – $400; Z. Dumpis – $100; 
D. & G. Reins – $500; M. Rosental – $50;  
P. & V. Simsons – $100; A. & S. Tolks – $100 

 

DIEVNAMA REMONTIEM 
B. Schultz – $50; P. & V. Simsons – $50 

 

ARCHIBĪSKAPA FONDAM 
A. Blūmentāls – $50; Z. Dumpis – $50;  
S. Ērmanis – $50; K. Kalējs –  $50; B. Schultz – $40;                 
P. & V. Simsons – $50 

 

PALĪDZĪBA LELBAs DARBAM LATVIJĀ 
B. Schultz – $50 

 

ZIEMSVĒTKU ZIEDOJUMI 
A. Ābele – $250; D. Ābele – $100; R. Ābele – $50;     
A. Avots – $100; W. & J. Banga – $100;                      
A. & I. Briška – $200; Z. Cīrulis – $50;                        
Z. Dumpis – $100; L. Edmondsone – $10; 
S. Ērmanis – $50; D. & P. Freimanis –  $100;  
L. Gonia – $250; L. Heron – $50;  
J. & D. Janavs – $150; K. & K. Kalējs – $200;   
I. Kalviste – $50; I. & R. Kipper  – $200;  
J. & S. Ķivuls – $250; A. & D. Krūmiņš – $50; 
K. Laurs – $50; L. & G. Linde – $200;   
P. Maldutis – $40, M. McPartland – $50;  
I. Mičulis – $40; N. Mičule – $20;  
K. & S. Millers – $25; E. Ozoliņš – $250;  
T. & M. Paegle – $1000; V. & D. Pavlovskis – $200;  
V. Purmalis – $25; J. & K. Riekstiņš – $50;  
J. Ripa  –$50; E. & T. Rūsis – $200; B. Schultz – $150;  
P. & V. Simsons – $45; J. & I. Stern – $100; 
A. & D. Švarcs – $100; A. Teteris – $50;  
I. Teteris – $50; A. & D. Tūbelis – $200; 
O. & C. Tūbelis – $500; D. & S. Vallis – $100:  
E. Vanags – $100; A. Veiss – $50:  H. Vinters  – $200;  
A. & V. Vītols – $500; V. Žagars – $50;   
V. & D. Zaķis – $50. 

 

ZIEMSSVĒTKU ZIEDIEM 
S. Upenieks – $100 

 

(Minētie ziedojumi saņemti līdz 2018. g. 10. februā-
rim.) 

Lūdzam neaizmirst iemest kādu centu vai dolaru 
„Zvannieku cūciņā” baznīcas priekštelpā.  

 

DRAUDZES PADOME PATEICAS PAR 
ZIEDOJUMIEM!  

 
Mīļš paldies Ritai Ābelei 
par ziedotajām šokolādēm  

PATEICĪBAS 
Dāmu komitejas priekšniece Liene Linde 

pateicas visām dāmām kuŗas piedalījās 
Ziemssvētku tirdziņā. Mīļš paldies arī visām 
dāmām kuŗas atved maizītes un saldumus 
draudzes kafijas galdiem! 

                          Baznīcas gadagrāmatu     
        2018.  gadam var iegādāties 
        pirms vai pēc dievkalpojuma       
        no draudzes darbiniekiem. 
         Cena $20  

The Latvian Evangelical Lutheran 
Church of  So. California welcomes 

everyone! 
Church Services and Calendar of 

Events 
March 4  11:00 am                                         
Service with Holy Communion                     
           (Pastor Mārtiņš Rubenis) 
 
March 25  11:00 am                                    
Palm Sunday Church Service                            
(led by members of our congregation) 
 

April 1   9:00 am                                               
Easter Service                                              
(led by members of our congregation) 
followed by Easter Brunch – church 
basement 
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2017. gada Ziemsvētku vakara laju 
dievkalpojumā 

No kr.: Dace Taube (kasiere), Liene Linde (dāmu 
komitejas priekšniece), Egils Ozoliņš (ērģeļnieks), 
Tamāra Rūse (draudzes priekšniece),  Guna Reina 
(padomes locekle), Daina Ābele (sekretāre) 

Paldies Paulam Berkoldam un Losandželosas 
latviešu korim par piedalīšanos Ziemsvētku vakara 

dievkalpojumā! 
 
Pateicamies Emmetam (Emmett), Aidenam (Aidan) 

un Lailai Dženningsiem (Jennings) par skaisto 
dziesmu! 

 

Lūdzam draudzes locekļus, 
kuŗi vēlas likt ziedus uz altāŗa 
ģimenes piemiņai vai citāda 

veida atceres gadījumos, 
sazināties ar 

Birutu Šulci (Schultz): 949-297-3958 
vai ierakstīt savu vārdu 
PUĶU KALENDĀRĀ  
baznīcas priekštelpā  

Viesos prāvests Gunārs Lazdiņš  
no Indianapoles  

LELBAs pārvaldes priekšnieks prāvests 
Gunārs Lazdiņš 4. februārī vadīja draudzes 
dievkalpojumu ar dievgaldu. Pateicamies 
prāvestam par skaisto sprediķi par draudzī-
bu. Paldies Brigitai Džeimsonei (Jamesonai) 
par pavadījuma spēlēšanu dziesmām, 
Losandželosas latviešu skolas audzēkņiem un 
Edvīnam Rūsim par mūzikālajiem 
priekšnesumiem.  Pēc dievkalpojuma 
pakavējāmies pie kafijas galda, un prāvests 
mums pastāstīja par Baznīcas situāciju 
Latvijā un par LELBAs darbu Latvijā un 
ārpus Latvijas. Liels paldies prāvestam un 
viņa kundzei Martai par viesošanos.   

Gaidām viņus ciemos jebkuŗā laikā!  

No kr.: Jānis Circenis, prāvests Gunārs Lazdiņš, 
Marta Lazdiņa, Ingrīda Dženningsa  (Jennings) 



 
 
 
 
 
 

 
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: 
Latvian Assoc. of So. Cal. 1955 Riverside Dr. Los Angeles, CA 90039 

 

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

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

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

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

NON-PROFIT. ORG. 
U.S POSTAGE PAID 

PERMIT No. 178 
VAN NUYS CA 91409-9998 


