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REDAKCIJAS  SLEJA
Marta beigās Čikāgas vīru koris uzstājās ar divām 
dziesmām Čikāgas rajona vīru koŗu festivālā. Kon
certa beigās vairāk nekā simts balsis skaisti sadzie dājās. 
Koŗa dalībniekiem jāprot sadarboties, lai rezultāts 
skanētu labi. Zinām, ka čikāgieši prot dziedāt. Gai
dām noklausīties viņu sniegumus šoovasar dziesmu 
svēt kos Milvokos.   

Arī ēdienu receptēs ir svarīgi, ka ir līdzsvars 
starp sastāvadaļām. Viena sastāvdaļa nedrīkst do
minēt pāri citai. Šī mēneša recepte “Rabarberu 
krēms” atgādina, ka ir ēdieni, kas izteikti atspoguļo 
sezonu. Skābais rabarberis, līdzsvarots ar cukuriņu 
un putu krējumu, ir pavasarīgs kā maija saules 
stariņš. 

Pieminot stariņu, vēlos pieminēt Stariņa balli 
Wrigley laukumā. Cepure nost rīkotājiem Mikum 
Kīnam un Andrim Velkmem un viņu palīgiem. 
Vakars iesākās ar izglītojošu pastaigu pa vēsturisko 
stadionu, kas jau 98 gadus stāv Addison un Clark 
ielas krustojumā. 1914. gadā šis stadions tika uzcelts 
“mērkaķa ātrumā”, pāris mēnešu laikā. Toreiz 
komandu sauca Feds bet pēc tam uz īsu laiku no
saukumu nomainīja uz Vaļiem (Whales), pavisam 
nepiedienīgs pilsētai, kas tālu no sālsūdens. Tikai 
1916. gadā te sāka spēlēt komanda Lācēni (Cubs), 
kas jau bija gadu desmitiem saspēlējušies cituviet.  
Lai gan otrās pasaules kaŗa laikā bija domāts 
laukumā iekārtot apgaismojumu vakara spēlēm, 
komandas īpašnieks Wrigley nolēma atbalstīt 
militāros spēkus, noziedojot jau iegādātos gaismas 
ķermeņus militārai bazei, lai piloti varētu uzlabot 
savas iemaņas un gatavoties kaujām.

Pēc stadiona apskates, Stariņa vecāki un labvēļi 
sapulcējās privātās kluba telpās, lai kopīgi atbalstītu 
bērnu latvisko izglītību. Šopavasar, kad pirmo reizi 
beisbola atklāšanas dienā efejas laukuma tālajā galā 
jau salapojušas, varu iedomāties, ka arī bites atrod 
patvērumu šinī Čikāgas ziemeļu stadionā. Kaut gan 
sezonas sākums nedod cerību, ka šis būs ilgi gaidītais 
uzvaras gads, Lācēni turpina pierādīt, ka komandai 
jāsadarbojas, lai visi varētu gūt labumu. 

Paldies visiem Stariņa labvēļiem, kas palīdz 
nodrošināt, ka Čikāgas latviešu kopienai ir kur 
sagatavot savus visjaunākos komandas locekļus. 
Aiziet!

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Parasti šajā gada laikā zied ābeles un maipuķītes. 
Šogad agrais pavasaris mūs visus pārsteidza. Tas 
pārsteidza arī bites, kas trauslos ziedus apputekšņo 
un uzkrāj saldo medutiņu. Kā ziediem bites ir 
vajadzīgas, tā arī bitēm ziedi. Bišu saimēs strādā 
intuitīvi sadarbības likumi. Katras bites darbs ir 
svarīgs, bet svarīgāk ir sadalīt pienākumus, tā no
drošinot saskanīgu un raženu dzīvošanu. 

Šāda sadarbība ir arī svarīga mums, kaut gan 
reti to apzināmies, jo itin bieži cilvēks uzsveŗ savu 
“es”, nepadomājot par līdzcilvēku. Sports komandās 
dod spēlētājam iespēju saprast mijiedarbības prin
cipus. Ir teiciens, ka komanda ir tik spēcīga, cik tās 
vis vājākais loceklis. Šim principam nepiekrītu. Ja 
komanda ir stipra, tad, kā bites saimē, citi nāk talkā, 
jo kopējais labums pārspēj individuālo panākumu. 
Teiciens angļu valodā ir, ka nav “I” burta vārdā 
“komanda”, izceļot nozīmi, spēlei uzsākoties, pašlep
numu atstāt aiz durvīm. 

Šomēnes Čikāgas Ziņās lasām Ārija Liepiņa 
rakstu par diviem latviešu hokejistiem, kuŗi satikās 
uz ledus pretējās komandās, bet kuŗus vienlīdzīgi 
apsveica uz spēli atnākušie tautieši. Autors stāsta, ka 
pielūdzēji pēc spēles, gaidot satikt Ralfu Freibergu 
un Zemgusu Girgensonu, pārsteidza drošības sargus, 
jo dažreiz skatītāji tad saceļ traci, izrēķinoties par 
spēles laikā notikušo. Šoreiz latvieši vēlējās tikai 
novēlēt visu labu abiem sportistiem, pat ne skatoties 
uz piederību vienai vai otrai komandai. Novēlam 
abiem hokejistiem no Latvijas vienlīdzīgu veiksmi, 
gan finālos, gan ar nākotnes plāniem.

Mūsmāju sportists Edgars Legzdiņš ir guvis 
panākumus futbola laukumā. Ar divdesmit astoņu 
gadu “futenes” spēlēšanas pieredzi un deviņiem 
gadiem treneŗa postenī, Edgars piedāvā Čikāgas zie
meļu jauniešiem iespēju uzlabot savas sportistiskās 
iemaņas. Iesaku katrai Čikāgas latviešu organizācijai 
izveidot “futenes” komandu un dibināt futbola līgu 
tepat Vidienē. Čikāgas latviešu biedrības “Buļļi” 
varētu spelēt pret Stariņa “Starķiem”, Pēteŗa drau
dzes “Pantiņi”  – pret Krišjāna Barona skolas “Bār
dām”. Saspēles būtu fantastiskas!

Ir svarīgi sadarboties arī  ārpus spēles laukuma. 
Nekur tas nav spilgtāk manāms, kā sadziedoties korī. 
Ciānas draudzes koris sniedza koncertu Pūpolu 
svētdienā, lai harmoniski ievadītu Lieldienu laiku. 
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NATO SAMITS UN TIKŠANĀS AR PREZIDENTU BĒRZIŅU
NATO galotņu konfe

rence (NATO samits) notiek 
2012. gada 20. un 21. maijā 
Čikāgā. Šai konferencē kā 
viena no 28 NATO dalīb
valstīm piedalās arī Latvija. 
Blakus NATO valstīm samitā 
būs vēl 22 valstis, kuŗas pie
da lās Af ganistānas rekons
trukcijas akcijā, bet kuŗām 
tur nav kaujas vienību. Tā 
tad Čikāgā uz šo konferenci iera
dīsies 50 valstu galvas ar sa vām 
delegācijām. 

1999. gada aprīlī NATO 
galotņu sanāksmē Vašingtonā 
Latvijai un pārējām 8 kandidāt
valstīm piedāvāja izstrādāt rīcības 
plānu dalībai NATO. Šeit sākās 
sagatavošanas process. 2002. gadā 
NATO sanāksmē Prāgā Latvija 
kopā ar citām sešām kandidāt
valstīm tika uzaicināta pievieno
ties NATO. Tad uzsākās pēdējais 
posms pirms Latvija kļuva par 
pilntiesīgu NATO dalībvalsti 
2004. gada 29. martā. Šis bija ļoti 
nozīmīgs solis Latvijas nākotnei. 

Liels nopelns pie šī panākuma 
bija Baltijas valstu nacionālu or
ganizāciju Amerikā darbinieku 
neatlaidīgā apelācija pie Amerikas 
valdības par uzņemšanu NATO, it 
sevišķi pie kongresa. Šai sagata
vošanas posmā daudz palīdzēja 
arī Amerikas bruņoto spēku 
atbrīvotie latviešu, lietuviešu, un 
igauņu virsnieki. 

Tagad, septiņus gadus vēlāk, 
Baltijas gaisa telpu sargā NATO 
iznīcinātāji no bazes Šaulos, Lie
tuvā. NATO izveidotie Latvijas 
profesionālie spēki ir piedalījušies 
stabilizācijas un reizēm arī kaujas 
operācijās Bosnijā un Hercegov
inā, Irakā un pašreiz ar 175 vīru 
vienību  – Afganistanā. Pēc valsts

miem uz Afganistānu. 
Ļoti labi šos pēdējos 

gadus savā 2010. gada 18. 
novembŗa akta runā Čikāgā 
raksturoja Latvijas vēstnieks 
ASV Andrejs Pildego vičs: 
“Galvenais panākums ir tas, 
ka esam izmantojuši iespēju 
stin gri noenkuroties Rietu
mos. Pirms sešiem gadiem 
kopā ar Igauniju un Lietuvu, 
kā vienīgās bijušās PSRS 

okupētās territorijas, iestā jāmies 
Eiropas Savienībā un NATO. Tas 
bija neatgriezenisks pavērsiens mū
su vēsturē. Svarīgi apzināties, ka 
tas bija tikai sākums, nevis 
galamērķis jaunam attīstības 
posmam. Izvēr tējot Latvijas pie
redzi ES un NATO,  jāsecina ka 
esam neapstrīdami ieguvēji.”

Latvijas delegāciju NATO 
samitā vadīs Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. Konferencē arī 
piedalīsies Ārlietu Ministrs Edgars 
Rinkēvičs, Aizsardzības Ministrs 
Artis Pabriks, Aizsardzības Mi
nistrijas pārstāvis NATO Jānis

Karlsbergs, Saeimas Ārlietu 
Komi sijas priekšsēdētājs Ojārs 
Kalniņš, bijušais Latvijas vēst
nieks NATO Imants Lieģis un citi 
Latvijas valdības ierēdņi. 

*    *    *
Sestdien, 19. maijā, plkst. 

11:00 Ciānas draudzes Lielajā zālē 
notiks Tautas sanāksme un tik ša
nās ar prezidentu Andri Bērziņu 
(skat. sludinājumu 5. lpp.) 

Tautieši, pulcēsimies Tau tas 
sanāksmē, pa rā dīsim pre ziden
tam tradicionālo Čikāgas vies
mīlību un novēlēsim viņam un 
viņa delegācijai labus panā ku
mus šajā nozīmī gajā konferencē.

Jānis Vilciņš
ČLOA priekšsēdis    

Latvijas kaŗavīri Afganistānā.

Latvijas kaŗavīrs Irakā.

iedzīvotāju skaita Latvijai ir viena 
no lielākām vienībām. Šinīs akcijās 
ir bijuši arī upuŗi – astoņi latviešu 
ka ŗavīri krituši Irakā un divi Af ga
nistanā. Visās operācijās NATO 
vadība latviešu vienības ir vēr
tējusi ļoti augsti. 

Latviešu bruņoto spēku vie
nības, kopā ar citām NATO val
stīm bieži piedalās apmācībās un 
manevros. Jau gadiem latviešiem 
ir izcila sadarbība ar Mičiganas 
nacionālo gvardi. Latviešu virs
nieki un citi eksperti strādā dažā
dos NATO štabos. Pēdējos gados 
Latvija ir kļuvusi par nozī mīgu 
NATO transita punktu sūtī ju 



2012. g. maijs 5

LATVIJAS VALSTS PREZIDENTS

Andris Bērziņš
VIESOSIES ČIKĀGĀ

sesTdien,  2012. GAdA  19. mAijā

Prezidents runās Tautas sanāksmē pulksten 11:00 
Ciānas draudzes Lielajā zālē, 6551 W. Montrose Avenue 

Tautas sanāksmei sekos tikšanās ar prezidentu 
blakus zālē pie atspirdzinājumiem 

Rīko Čikāgas latviešu organizāciju apvienība

Dziedās Čikāgas vīru koris, Ciānas draudzes koris un
 Krišjāņa Barona latviešu skolas koris

Ieeja: $15.00; skolēniem un studentiem ieeja brīva 

Svētbrīdis – māc. Gundega Puidza
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BĒRNU PĒcPUSDIENA
Bērnu pēcpusdiena ir skaista 

gadskārtēja tradicija Čikāgas lat
viešu saimē. Vai kāds varētu senās 
atmiņās vai archīvos atrast, kad 
tieši šī tradicija tika uzsākta? Es  
personīgi par Bērnu pēcpusdienu 
esmu priecājusies jau vairāku 
paaudžu gaŗumā. To katru pav a
sari rīko latviešu gaidu un skautu 
vienības. Ja nu ir kādas vērīgas 
nodarbības, kuŗās mazie latvieši 
piedalās bez vecāku īpašas skubi
nā šanas, tad tās ir gaidas un skauti.  
Pat, ja garšīgās kūkas un amizan
tās izlozes pa gadiem atmiņā sa
jukušas un nosēdušās pagātnes 
labsajutā, bērnu izrādes – priekš
nesumi – vēl spilgti palikuši prātā.  
Kā var aizmirst uzvedumu “Pauks 
un Šmauks” vai arī “Eža kažociņš” 
ar vareno cūku baru, kas marša 
solī iesoļoja zālē! Un šogad?

Šī gada 18. martā uzveduma 
nosaukums bija “Kuģis, jūŗa un 
zelts”. Intriģējošs nosaukums. (pro
fe sors Endzelīns būtu priecājies 
par mīk stināto burtu “r” vārdā jūŗa!) 
Dzir dēju, ka uzvedums būšot par 
pirā tiem. Vareni. Kad apjautājos 
savai mazmeitiņai, kādu lomu viņa 
spē lēs, viņa atbildēja, ka būšot 
ūdens zāle. Nu jā, kaut kur jāsāk!

Sarīkojuma dienas kartība sā
kās ar Ciānas draudzes un Sv. 
Pēteŗa draudzes kopēju dievkal
pojumu Ciānas draudzes dievnamā.  
Katru dievlūdzēju pie ieejas sa
gaidīja ar košu pavasaŗa ziedu. 
Tas jau uzreiz uzbūra gaišu no
skaņojumu. Dievnama soli pildījās 
priecīgiem Čikāgas latviešiem un 
vienam otram ģimenes draugam 
vai radam no tālākām vietām. Tad 
parādījās baltie gaidu un skautu 
karogi un aiz tiem ienāca gan gun
tiņas un gaidas, gan arī mazskauti 
un skauti ar saviem vadītājiem. 

Visi svinīgi tērpušies formās ar 
kaklautiem. Iespaidīgais skats uz
vandīja lepnumu par mūsu jau nā
ko paaudzi. Pēc mācītājas Ai nas 
Pūliņas sprediķa draudzes kop
dzies mām, gaidu/skautu litāni ju un 
guntiņu apbalvojumiem, vienī bas 
svinīgi izgāja no dievnama. 

Tad devāmies uz pusdienām 
ēdamzālē. Iespaidīga bija pirātu 
temā greznotā telpa un piedāvātie 
ēdieni. Par visu bija piedomāts:  
galdi rotāti mirdzošām pērļu vīt
nēm, miroņgalvu monētām un ana
nasos sadurtiem svaigu augļu ies

miņiem. Mūs skubināja tos ņemt 
un našķoties. Arī ēdieni bija ietu
rēti pirātu temā. Pie gaļas bija 
paskaidrojums: “Jo mežonī gāks 
zvērs, jo gardāka gaļa”. Manis 
izvēlētajām ga ļas šķēlītēm es uz
lēju vīna mēr ci ar vīģēm! Kartu
peļi, nosaukti par iekšzemes zeltu, 
bija gatavoti ar garšvielām no tā
lām salām. Sau tētie jūŗas kāposti 
nāca no bez di bens katla. Bija arī 
kapt eiņa maize ar sviestu un jūŗas 
lauptāju salāti. Viss garšīgs!

Pec pusdienām šķērsojām 
pagalmu uz otro ēku. Pavasarīgais

Kuģos Vijolīte.            Foto: D. Tomsone Laumiņas ar lādi zelta. F oto: D. Tomsone

Vijīgās jūŗas zāles.          Foto: D. Tomsone
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vec māmiņa, kuŗa bija ieradusies 
no Latvijas!

Pēc izrādes bija iespēja pa
vadīt laiku sadraudzībā pie bagā
tīgā kūku un kafijas galda. Kamēr 
pieaugušie baudīja gardumus, bēr 
ni ar nepacietību drūzmējās ap 
mantu loterijas galdu. Laimesti 
šķita būt piemeroti dažādām ber
nu interesēm un vecumiem.

Bērnu pēcpusdienas sarīko
juma vadītājas – Māra Gundrum 
un Anna Blumberga – ir pateicīgas 

vecākiem un vadītājiem, kuŗi ga
tavoja skatuves dekorācijas, pi rātu 
karodziņus, kostīmu daļas, pus
die nas, strādāja pie izlozes un 
sagā dāja gardumus maiznīcai. Mēs, 
sarīkojuma apmek lētāji, esam prie 
cīgi, ka gaidu un skautu Bērnu pēc
pusdienas pūrā pievienotas jaunas 
atmiņas par “Kuģi, jūŗu un zeltu”.   

Ja pagājušā gada Bērnu pēc
pusdienas recenziju parakstīja R. 
Overis, tad šogad to paraksta: 
                                        O. Mīte

laiks (kas gaidas un skautus bija 
pārsteidzis jau Ziemas nometnē 
februārī, izkausēdams visu sniegu 
un ledu) marta mēnesi bija pār
vērtis karstā vasarā. Spožā saule 
gluži apžilbināja. Ciānās Lie la jā 
zālē bija vēl lielākas pārmaiņas – 
skatuve ar salu, jūŗu un kuģi.  Gar 
durvīm – pirātu karodziņi.

“Kuģis, jūŗa un zelts” bija 
raita izrāde, kuŗā darbojās visu 
vienību dalībnieki. Liela pateicība 
pienākas ludziņas autorei un reži
sorei Silvijai KļaviņaiBar shney. 
Silvija stāstīja, ka pirātu ideja 
radusies jau pagājušajā gadā, kad 
viņa atskārtusi, ka šī tema nav 
agrāk izmantota un berniem tā bū
tu pievilcīga. Ar lepnumu Silvija 
no vērtēja gaidas, kuŗas savus dia
lo gus esot pašas sacerējušas.  Reizēs, 
kad nav bijis viegli satikties lielo 
attālumu dēļ, gaidas nolēmušas 
pārrunāt norisi ar technolģijas iz
gu d rojuma Skype palī dzību! 

Uzvedumu lieliski bagātināja 
pa reizās vietās atskaņotā mūzika 
(ar kaiju klaigām un ūdens šļaka
tām), kā arī laba apgaismošana, 
lielis kie, efektīvie kostīmi, asprātī
gās situācijas. Tur bija gan vijīgās 
zaļās ūdenszāles, delfīni, astoņ
kājis un nāras, gan arī bezgala 
daudz mērkaķu ar varenām ausīm 
un astēm. Cilvēkēdāji ķēra gaidas, 
lai tās varītu zupā, bet gaidas pār
liecināja mežoņus, ka frikadeļu 
zupa ir garšīgā . Man vislabāk 
patika divi skauti, kuŗi tēloja 
laumiņas. Abi, saģērbušies baleta 
tērpos, nesa lādi ar zeltu. Šiem 
ska utiem – liela dūša, un mums, 
ska tītājiem, – lieli smiekli.  Labi 
skanēja nodziedātā dziesma “Bēdu 
manu, lielu bēdu”. Būtu tomēr 
gribējusi dzirdēt vēl kādu šādu 
dziesmu.  Uzvedums bija izdevies, 
un skatītāji atsaucīgi. Starp citu, 
man priekšā sēdēja kādas guntiņas 

Atbilde uz rAkstA Autores o. Mītes jAutījuMu

No 1999. gadā izdotās “Gaujas 6. gaidu un Staburaga 70. skautu 
vienības 50 gados” grāmatas:

“Pirmo bērnu pēcpusdienu vienību vecāku padomes 
rīkoja 1969. gada pavasarī. Cik daudz gadu, tik daudz dažādu 
Bērnu pēcpusdienu! Ir uzstājušies gan vecāki, gan bērni paši ar 
vadītājiem, gan viesu mākslinieki. Ir tēlotas gan pašrakstītas 
lugas, gan tulkotas, gan pazīstamu autoru darbi; ir bijušas 
uzveduma virknes, leļļu teātŗi, burvju mākslinieki; vienmēr 
bērniem spēles, loterijas, nodarbības. Temas ir bijušas par 
īstām vietām un lietām, ir bijusi tīra fantāzija. Ir bijušas lielas, 
ir bijušas mazākas. Latviešu namā vai Ciānas Lielajā zālē, 
visbiežāk pavasarī, bet kādreiz arī ziemā...”

D. Cera

“Frikadeļu zupa ir garļļgļka”, saka gaidas.                                   Foto: D. Tomsone
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KR. BARONA SKOLĀ –  Oliņ, boliņ, cipiņ’, ripiņ’, Vējiņ, kājiņ, BUMS!  
“Kad mēs sāksim? Kad mēs 

sāksim to spēlēt, mammiņa?,” 
smuks, mazs lāčubērns vaicāja 
savai mammai. Cits mazulis rādīja 
gaŗu lūpu un raudāja, jo viņa oliņa 
izkrita no groza un saplīsa. 
Lielākie bērni stāvēja pie sienas, 
smejoties, gandrīz vai lepojoties, 
ka viņiem nav jābūt mācību 
stundās. Vidusskolēni cītīgi gata
vojās saviem pienākumiem, jo 
VIŅIEM piešķirts vadīt šodienas 
nodarbības.  Un tā iesākās KBLS 
Lielās Dienas atzīmēšana!

Mūs visus – skolēnus sko lo
tājus, vecākus un viesus – sasauca 
kopā lielajā Kroņluktuŗu zālē, un 
skolas pārzine Elisa Freimane 
atklāja pavasaŗa saulgriežu svinē
šanu. Pateicāmies Ingai Lucānei 
un visiem viņas palīgiem par gar
dajiem olu sacepumiem, svaiga
jiem augļiem un skaistajām maizī
tēm, ko pasniedza pusdienās. Tad  
priek šā  nostājās folkloras skolo
tāja Daina Jauntirāne, kamēr visi 
bērni nemierīgi čabinājās ar sa
viem groziem, bļodām vai kas
tītēm pilnām ar izkrāsotām olām.  
Apbalvošana! Bērni nepacietīgi 
klausījās, kā skolotāja Daina iz
dalīja balvas par visskaistāk no
krāsotām olām: 3. vietu ieguva 
Elizabete Dudorāne, 2. vietu –
Rūdis Sprenne, 1. vietu – Sarma 
Ejupa. Vēl izdalīja divas īpašas 
balvas: Par Jāņa Čakstes olu –
Krišs Brunovskis, Par zemūdens 
olām – Dārija un Dārijus Baginski. 
Dziedāšanas skolotāja Silvija Kļa
viņaBarshney tad lūdza bērn
dārzniekus un 1. klases skolēnus 
pienākt priekšā. Ņiprie skolēni 
smaidošām sejiņām un roku kustī
bām nodziedāja dziesmu “Pavadu 
Liel dienu...”. Tad mūs sadalīja 
četrās grupās un aicināja iet ārā.

Urrā! Kas par skaistu dienu 
ārā! Saule ne tikai spīdēja, bet 
sakarsēja dažus līdz sviedriem.  
Citi pat iedega! Tiešām grūti bija 
ticēt, ka atrodamies Čikāgā 17. 
martā. Laiks vienkārši nevarēja 
būt burvīgāks. Zaļajā mauriņā, 
bija iekārtoti četri stendi, kur gru
pas pa vadīja ap desmit minūtēm 
pie katra. Stendi bija dažādi. 
Pirmā stendā grupa izveidoja apli 
un pa pāŗiem sita viens otra olām. 
Vis pirms ar smailajiem galiem, 

pēc tam ar apaļajiem. Pie otrā stenda 
stāvējām rindā un gaidījām kārtu, 
kad pa trim būs jānes ola uz koka 
karotes līdz zemē iespraustajam 
kociņam un tad atpakaļ. Ne visi 
ievēroja, ka kociņa galā bija pār
šķeltas olas dzeltenums. Naka
majā stendā bija olu ripināšana. 
Pa vie nam uzlikām cieti novārītu 
olu uz koka silītēm, kas bija 
novietotas slīpi – augšgals dažas 
collas no zemes. Ola noripoja pa 
silīti un turpināja ripot pa zemi,

Lāčubērni balso.

Olu sišanas sacensības.
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līdz kamēr tā apstājās. Gala punktu 
izmērīja ar dzijas pavedienu, ar 
ko tad varējām sa lī dzināt savas 
‘spējas’ ar pārējiem ripinātājiem. 
Ceturto sten du bija grūti atstāt – 
tur zīmējām un krāsojām olas uz 
lielām papīra loksnēm. Daži krā
soja ar krītiem un zīmulīšiem pie 
galda un citi ar otām pindzelēja, 
sēžot uz zemes. Ēnā starp trešo 
un ceturto stendu bija iekārtots 
vēl viens, neizziņots galds: “Vis
labā kais galds”.  Tur sēdēja Krišs 
B. un Gunārs R. ar lielu kaudzi 
“Gotiņām”. Uzdevums bija – aiz
taisīt acis un skaitīt līdz desmit.  Tas 
viss – tad bērni sa ņēma saldumu! 
Vienreizēji prieki. Un, kad pēdē
jais zvans nozvanīja, negribējās 
atgriezties telpās. Tomēr, kad 
katrs ienāca pa dur vīm, tas ievilka 
dziļu elpu un nopūtās, jo telpās 
bija vēsi un patīkami. Paldies 
visiem, kuŗi pielika roku, lai  mūs

visus, un ne tikai bērnus, ieprie
cinātu ar garšīgiem ēdie niem, jaut
ro dziesmu, jaukām spēlēm, lieliem 

smiekliem un skaistām atmiņām!
Larisa Brence

Foto: Gunārs Lucāns

ATBALSTĪSIM LATVIETĪBAS PASTĀVĒŠANU
laika posmā SF piešķīris $138,320, 
kas izdalīti 520 stipendijām, ko 
saņēmuši 137 jaunieši, kas caur
mērā ir 20 stipendijas katru gadu. 
Sākuma gados šai naudai bija 
lie lā ka vērtība. Stipendijas ir 
izsnieg tas studijām Latvijā, Lat
vijas Universitātes, Eiropas vasa ras 
vidus skolas, Minsteres latvie šu 
ģimna zijas, Rietummičiganas lat
viešu studiju centra, Gaŗezera va
saras vidusskolas, Gaŗezera sa ga
ta  vošanas skolas, “Sveika, Latvija” 
un 2x2 programmu apmek lē
šanai. 

Esmu ļoti pateicīga tiem, kuŗi 
ir jau iepriekš ziedojuši SF 
nākotnes darbībai, bet tagad atkal 
no sirds aicinu Jūs ziedot, lai SF 
varētu turpināt atbalstīt tos 
jauniešus, kuŗi grib mācīties lat
viešu valodu un kuŗi vēlas palikt

pie latviešu tautas. Ja vēlaties, 
varat ar savu artavu atbalstīt arī 
kādu atsevišķu jaunieti. Tos jau
niešus, kuŗi paši ir saņēmuši SF 
stipendijas, lūdzam nepalikt malā 
– ”dots, devējam atdodas”.

Ziedojumi sūtāmi Stipendiju 
fonda kasierim Gunāram Lucānam, 
1713 North New England Ave., 
Chicago, IL 60707. 

Čeki rakstāmi United Latvian 
Association of Chicago Scholar-
ship Fund vārdā.

jauniešiem, kuŗi vēlas šo
gad saņemt stipendiju latviešu 
izglītībai, tā jāpieprasa līdz šī 
gada 5. maijam, rakstot rutai 
Priedkalneizirnei, 6033 North 
Sheridan Rd, Apt. 39 J, Chicago 
IL 60660.

Ruta Priedkalne-Zirne
ČLOA SF priekšsēde

Čikāgas latviešu 
organizāciju apvie
nības Stipendiju fon
da (ČLOA SF) 
mērķis ir ar naudas 

pabalstiem sekmēt jauniešu izglī
tības centienus, piedaloties kādā 
latviešu izglītības iestādē vai pa
sākumā. SF darbojas, lai veicinātu 
un koptu latvietību un saglabātu 
latviešu valodu, iedēstot palie
kamu patriotismu un nacionālo 
pašapziņu. Tikai tad nākotnē varē
sim sagaidīt nacionālus latviešu 
sabiedrības jaunatnes darbinie
kus, kuŗi varētu nodot latvisko 
mantojumu nākošajām paaudzēm, 
kas veidos tautas nākotni.

Stipendiju fondu nodibināja 
1985. gadā, bet stipendijas sāka 
piešķirt 1986. gadā un turpināja 
to darīt līdz 2011. gadam. Šajā

Emmas kārta ripināt olu. Gunārs un Krišs pie vislabākā galda.

Adele zīmē.
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ČIKĀgAS LATVIEŠU BĒRNUDĀRZS UN PIRMSSKOLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Šī gada aprīlī, tieši pirms 
brīvdienām, bērni Sta riņā svinēja 
Lieldienas. Jau veselu mēnesi 
pirms svētkiem bērni sāka tiem  
gatavoties. Viņi mācī jās par lat
viešu Lieldienu tradicijām – 
sakām vārdiem, parunām un ticē
jumiem, kā arī mācījās dziesmas, 
rotaļas un skaitāmpantus. Lieldienu 
dienai pienākot, bērni bija labi 
sagata vo jušies.  

Pāris dienas pirms svinībām  
visi krāsoja olas – kā vienmēr 
sīpolu mizās, bet šogad no skolas 
direktrises Kristīnes viņi iemā
cījās, ka uz olām var uzziest mel
leņu ievārijumu, un olas iznāk 
skaistā gaiši violetā krāsā! Bērni 
kopā ar sko lotājām veidoja ziedu 
un pū polu sakārtojumu, ar ko 
greznojām svētku mielasta galdu!

Tieši svinību dienā bērni 
sveica savus biedrus ar pūpolu za
riem, mazliet nopeŗot katru sakot: 
“Apaļš kā pūpols, mudīgs kā 
skudra. Apaļš kā pūpols, vesels 
kā rutks!” 

Pēc sasveicināšanās iemai
sījām ķimeņmaizītēm mīklu, un, 
kamēr mīkla siltā vietā rūga, katrs 
bērns paņēma lupatiņu un mazgāja 
visas iespējamās vietiņas skolā, 
lai svēt kiem māja būtu tīra.  Kad 
mīkla bija uzrūgusi, bērni veidoja 
ķi meņ maizītes, cik vien apaļas 
varēja, lai tās būtu līdzīgas saulei.

Vēlāk devāmies uz parku, pa 
ceļam sasaucām putnus, dziedot, 
“Nāciet putnu saucējiņi, šūvo 
šūvo!” Parkā izšūpinājām viens 
otru, lai vasarā odi nedzeļ, un tad 
ripinājām olas, mēģinot trāpīt kā
dai citai olai. Jauka spēle!

Pēc pusdienām un diendusas 
bērni saposās savos baltajos krek
liņos un palīdzēja saklāt mielasta

galdu, uz kuŗa likām apaļās, paš
ceptās ķimeņmaizītes, olas, dzēr
venes un ābolus. 

Pirms ēšanas visi devāmies 
ārā mazgāt sejiņas, lai būtu skaists 
visu gadu. Ienākuši atpakaļ telpās, 
sēdāmies pie mie lasta galda, kur 
pirms ēšanas bija olu sišanas 
sacensības, lai uzzi nā tu, kuŗam ir 
visstiprākā ola. Bērni pagaršoja

1. rindā no kr.:  Annika Smith, Kate Andersone, Līga Phillips, Sofija Šaltāne, Sloane 
Kīna, Sofie Reinfelde, Vasara Rauda.  2.rindā:  Zinta Lucāne, Nora Blumberga, 
Lūkas Šlesers, Nikolajs Rozentāls, Emīls Slokenbergs, Aldis Kīns, Gustavs Crane, 
Kristīne Shlain. Aizmugurē:  Dana un Andārte.

Annika Smith un Sofija Šaltāne liek zie-
dus ūdenī, kur vēlāk mazgāja sejiņas. 

Annika Smith mazgā sejiņu, lai visu cauru 
gadu tā būtu skaista.

arī pa kādai dzērvenei, lai visu 
gadu būtu sārti vaigi.  

Lieldienu svinības nobeidzām 
ar vairākām rotaļām, bet pēdējā 
bija: “Lielai dienai vārti vaļā, visi 
cauri iet.  Un kad Lielā diena galā, 
vārti veŗas, vārti veŗas, vārti 
veŗas… CIET!”  

Raksts un fotos: 
Andārte Phillips
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kvalitāti, gan par mūsu vīru stilīgo 
un brašo izskatu. 

Nākamā Čikāgas vīru koŗa 
uzstāšanās būs piektdienas vakarā, 
27. aprīlī, AABS konferences 
ietvaros. 28. aprīlī vīri būs vie su 
koris norvēģu vīru koŗa va kara 
programmā Wellington res torānā, 
Arlington Heights pilsētā. Nedēļu 
vēlāk sekos tradicionālais Čikāgas 
vīru koŗa pavasaŗa kon certs kopā 
ar Kurzemes cietokšņa atceres  
aktu 5. maijā.

Uģis Sprūdžs

ČIKĀgAS VĪRU KORIS ATKLĀj KONcERTSEZONU IgAUŅU NAMĀ

Piektdien, 30. martā, Čikāgas 
vīru koris diriģentes Māras Vārpas 
vadībā uzstājās ar divām dzies
mām Čikāgas rajona vīru koŗu 
Dziesmu festivālā (Festival of Song). 
Sarīkojumā piedalījās astoņi vīru 
koŗi, kuŗi izpildīja dziesmas nor
vēģu, zviedru, vācu, latviešu, 
igauņu un somu valodās. Čikāgas 
vīru koris nodziedāja Valtera 
Kaminska “Piltenes noktirne” un 
Raimonda Paula “Kurzeme”. Pie 
klavierēm pavadītāja bija Una 
Stroda, un īsu paskaidrojumu angļu

valodā par katru dziesmu sniedza 
otrais tenors Uģis Sprūdžs. Pro
grammas beigās uz skatuves sa
stājās visu astoņu koru dziedātāji, 
un vairāk nekā 100 vīru izpildī
jumā atskanēja sešas populāras 
dziesmas angļu valodā. To skaitā 
bija F. Šūberta “Sanctus”, kuŗu 
diriģēja mūsu pašu Māra Vārpa. 

Festivāls notiek jau trīsdesmit 
divus gadus, bet Čikāgas vīru 
koris tajā pie dalījās tikai otro 
reizi. No publikas bija daudz kom
plimentu – gan par priekš  nesuma

2012 gada 11. martā Čikāgas 
Korporāciju kopa (Č!K!K!) pie
da lījās ar goda sardzi Oskara 
Kalpaka piemiņas dievkalpojumā 
Sv. Pēteŗa dievnamā Vuddeilē, 
Ili nojā.  Draudzes mācītājs prv.
Vilis Vārsbergs, Vent! ir saslimis, 
bet viņa šim gadījumam sagatavoto  
sprediķi nolasīja dievkalpojumā.  

Č!K!K! pastāv kopš 1950. 
gada un visus šos gadus ir bijusi 
aktīva, rīkojot vai piedaloties 
dažādos sarīkojumos.

Kā citus gadus, arīšogad viss 
dievkalpojuma kolekts ar Č!K!K! 
pielikumu tiks ziedots Okupācijas 
mūzejam Latvijā.
Juris Meisters, Bev!, Č!K!K! t/l seniors

No kreisās:  M. Daiga, Tal!, P. Antens, Fr. Liv!, A. Sprūdžs, Sel!, Pēteŗa draudzes 
priekš niece Inese Stokes, Imeria, ar karogu N. Zušēvics, Gers!, kopas seniors J. 
Meisters, Bev!, V. Jakobsons, Lett!, I. Priedītis, Latv!, R. Gaiķis, Patr!, D. Blumbergs, 
Lettg!.

ČIKĀgAS KORPORĀcIjU KOPA KALPAKA PIEMIŅAS 

Māras Vārpas vadībā 8 koŗu 100 vīri nodziedāja F. Šūberta “Sanctus”.                                                      Foto: prof. Siim 
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cIĀNAS DRAUDZES KOŗA KONcERTS ČIKĀgĀ
Kā ik gadu Pūpolsvētdienā, 

arī šogad 2012. gada 1. aprīlī 
Ciānas draudzes koris aicināja 
klausītājus uz savu koncertu. 
Programmas vākā, zem no notīm 
veidotā krusta, tas gan bija devēts 
par Pavasaŗa koncertu. Nav 
brīnums, ka vāka autorei Silvijai 
KļaviņaiBarshney un mums vi
siem prātā ir sešas nedēļas par 
agri atlidojušais pavasaris. Viss 
vienos ziedos, zaļo koki, sāk pat 
ziedēt ceriņi. Bet, apskatot dzies
mu tekstus, redzam, ka tikai 
Melngaiļa ”Dievam pieder zeme” 
un Liesmas tulkotai kopdziesmai 
“Saulstaru zeltā“ ir kaut kādas 
pavasaŗa jausmas tekstā. Visas 
pārējās dziesmas runā par Dievu, 
kā tas arī baznīcas koŗa garīgo 
dziesmu koncertā pienākas. Prieks 
arī, ka tikai divas koŗa dziesmas 
nav latviešu komponistu darbi. 
Tas tā – apskatot programmu 
pirms dziemu plūduma. 

Ciānas ev. lut. draudzes pas
pārnē koris savās rindās ir 
iesaistījis dziesmas un garīgo 
dziesmu mīlētājus no visām 
Čikāgas latviešu draudzēm un 
kopām. Tur vienotā pulkā ir 
Ciānas un sv. Pēteŗa ev. lut., 
baptistu draudzes un Čikāgas 
katoļu kopas dziedātāji.

Draudzes ērģelniecei Mārai 
Vārpai spēlējot ērģeļu prelūdi, 
koris ienāca dievnamā, kur soli 
bija pagriesti tā, lai klausītāji varētu 
nevien dzirdēt, bet arī redzēt 
dziedātājus. Draudzes mācītāja 
Gundega Puidza lasīja Psalmu 47: 
78 un aicināja dziedāt Dievam. 

Emīla Melngaiļa “19. Dāvida 
dziesma” ar vārdiem: “Debesis 
daudzina Dieva dižu Garu” bija 
skaists un piemērots sākums kon
certam, kas dziesmās daudzināja

un pielūdza Dievu. Diriģēja koŗa 
nenogurstošā un prasīgā diri ģente 
Ingrīda Jennnings, kla vieŗu pava
dītāja bija koŗa koncert meis tare 
Sarma Aļļe.

Daces  Aperānes “Gavilējiet 
tam Kungam” (Psalms, A. Voit
kus) – brāzmaini gaviļu saucieni 
mainās ar liriskiem dziedāju
miem, nobeidzot gavilēs; inte
resanta dzies ma pirms nākamā, 
Melngaiļa labi pazīstamā opusa 
“Dievam pieder zeme” kas iz
skanēja ļoti pārlie cinoši.

Korim elpu atvelkot, Ingrīda 
Jennings un Māra Vārpa duetā, 
Māras ģitaras pavadījumā, dzie
dāja Karenas Lofortijas “Dieva 
valstība” (tulk. M. Vārpa). Dzies
mā, dziedātā beztremola balsīs, 
kas labi savijās minora melōdijā, 
bija patīkami noklausīties.

Sekoja trīs dziedājumi no 
Viktora Baštika kantātes “Dieva 
vadība”. Pirmais dziedājums “Kur 
ņemšu dziesmu Ķēniņam?” rak
stīts soprāna sōlistei un ko rim. 
Sōlo daļu dziedāja visi soprāni un 
dziedājumam “uzkāp jot augstumos” 
varēja manīt, ka tas ne visām dzie
datājām ir īsti pa spēkam.

Vīri, kas 4. kantātes dzie dā
jumā “Varens Dievs, mans sar
gatājs” (O. Cakars), tāpat bija 
baritona sōlista lomā, bet turējās 
la bāk. 5. kantātes dziedājums “U  z
ticies” (A. Mēters) rakstīts du bult
kvartetam un korim, šoreiz abas 
daļas dziedot tikai korim, bija 
veiksmīgākais no kantātes dziedā
jumiem. Erģeļu pavadīju mus spē
lēja Māra Vārpa, bet klavieŗu – 
Sarma Aļļe. Kantāti, kā arī daļu no 
programmas pārējām dziesmām 
vasarā dziedās Milvoku Dziesmu 
svētku Garīgās mūzikas  koncertā, 
kam koris cītīgi gata vojas. Diriģēt 
tur ir aicināta arī Ingrīda Jennings!

Pie sirds gāja Sarmas Aļļes 
iz justi spelētās Chrisa Rica 
“Variācijas”.

Koŗa un arī draudzes dziedātā 
senā melōdija “Saulstaru zelts” 
(tulk. Liesma) ievadīja koncerta 
trešo daļu, kuŗā noklausījamies 
Oskara Šepska daudz dzirdēto 
un vienmēr jauno “Moteti” un 
Ādolfa Ābeles “Lūgšanu” (V. San
ders). Koris dziedāja skanīgi un 
pār liecinoši, kā staigājot pa zīs
tamās un mīļās tekās. Ingrīda un 
Māra ģita ras pava dījumā dziedāja 

1. rindā trešāno kr.: Māra Vārpa, Sarma Aļļe, Gundega Puidza, Ingrīda Jennings.
   Foto: G. Lucāns
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ir Indianapoles un Gaŗezera 
diriģente Aija Brugmane. Tā mēs 
sildāmies un priecājamies šīs 
dziesmotās ģimenes paspārnē.

Neatsveŗams ieguvums korim 
ir arī uzticīgā pavadītāja, dziesmu 
mācītāja Sarma Aļļe. Ar viņu pie 
klavierēm koris jūtas drošs – viss 
ir (vai būs) kārtībā!

Pir koristu sanestā cienastā 
tikās dziedātāji un ne pārāk lielais 
klausītāju pulks priecīgā drūzmā, 
kā jau, kad darbs ir labi padarīts.

  Marta Cakare

Dā vida Evana “Lai klusa top mana 
dvēsele” (tulk. G. Jukumsone).

Gordona Junga “Gavilēšu 
savam Dievam” (tulk. R. Kanmals) 
kaut kā neiederējās šīs program
mas latviešu komponistu dziesmu 
vidū. Vai tai trūka smalkuma? 
Unisonā dziedātās frazes pārāk 
uzbāzīgas un primitīvas? Toties 
otrā cittautu komponista, P. C. 
Lutkina “Tas Kungs lai tevi svētī” 
(4. Mozus 6: 2426) – pazīstamie 
dievkalpojuma nobeiguma svētības 
vārdi, izskanēja – kā svētības vārdi

un mūs noskaņoja lūgšanai “Mūsu 
Tēvs debesīs” no Lūcijas Garūtas 
kantātes “Dievs, Tava zeme deg”, 
kas bija koŗa labākais sniegums. 
Ērģeļu pavadījumu spēlēja Māra 
Vārpa, bet klavieŗu Sarma Aļļe.

Koncerts bija skaists, lai arī 
paīss. To varam saprast, zinot, ka 
koŗa diriģente Ingrīda, divu mazu 
bērniņu māte, savu trešo mazulīti 
sagaidīja iepriekšējā gada rudenī. 
Ir jābūt izturībai un dziesmu prie
kam, lai visu to varētu veikt. Droši 
vien, palīdz arī tas, ka viņas māte 

Lai gan Elainia nespēdama 
sazi nāties latviski, viņa tik labi 
orien tējas norisēs Latvijā, it kā tur 
būtu pavadījusi visu savu laiku. 
Mēs visi, kuŗiem ir bijusi saskar
sme ar viņu, ar priecīgu smai du 
un ap brīnu atce ramies ar kādu 
degsmi Elaina ap liecina Dieva 
klātbūtni savā dzīvē.

LELB piešķiŗ Uzticības vai
rogu saviem draudžu locekļiem 
un atbalstītājiem. Tā ir baznīcas 
pateicība un atzinība par nesavtīgu

PAR LELB APBALVOjUMU
Šī gada 16. aprīlī tikāmies 

Ciānas draudzē neparastā noti
kumā. Latvijas evaņģēliski lute
riskā Baznīca (LELB) apbalvo
jumu dome piešķīra Elainai 
Sny derei Uzticības vairogu, kuŗu 
mācītāji Guntis Kalme un Artis 
Eglītis pasniedza viņai svētbrīdī 
dievnamā. Bijām sanākuši nelielā 
pulkā – Elainas tuvākie paziņas 
un draugi. 

Elaina ik dienas ir ļoti tuvu 
baznīcai. Patiesībā būtu grūti uz
skaitīt norises, kuŗās viņa nav 
bijusi iesaistīta – gādājusi grā ma
tas Lutera Akadēmijas bibliotēkai 
un amata tērpus mācītājiem, lū
gusi par baznīcu un to aiz
bildinājusi.

Vesela virkne mācītāju no 
Latvijas, viesojoties māsu drau
dzēs Amerikā un ceļojot caur 
Čikāgu, arvien varēja paļauties uz 
to, ka Elaina palīdzēs nokārtot 
ceļam nepieciešamo. Katrs, kuŗš 
saņēmis viņas viesmīlības pilno 
atbalstu, var atcerēties mū zeju un 
koncertu apmeklējumus un rūpes 
par nepieciešamībām ikdienā. 

Apbrīnojami, ka savā ikdienā 
saskaroties ar cilvēkiem, Elaina 
sevi atklāja kā Latvijas patrioti un 
Latvijas baznīcas atbalstītāju. 

atbalstu. Visprecīzāk apbalvojumu 
raksturo tā devīze no 3. Jāņa vēstules 
– “...ar uzticību tu visu esi darījis...”. 

Svētbrīdis Ciānas draudzē un 
kopīgas vakariņas mūsos – Elainas 
atbalstītājos, draugos un tuvi nie
kos – nostiprināja atziņu, ka 
arvien ir labi būt kopā un atbalstīt 
savus tuvākos – Dieva bērnus. To 
arī ar prieku apliecinājām. Visi, 
kas vi ņu pazīstam, sveiksim viņu 
šajā priecīgajā brīdī!

Mācītājs Artis Eglītis

No kreisās: Jānis Zvīgulis (no Rīgas AABS konferencē prezentētājs), Laura Zvīgule, 
Ciānas draudzes priekšniece Baiba Liepiņa, māc. Guntis Kalme, Latvijas ev. lut. 
draudzes apbalvojuma saņēmēja Elaine Snyder, māc. Artis Eglītis, māc. emer. Ida Ņ. 
Rautensilfe, Māra Boedefelde un Greg West. Aizmugurē Ilmārs Bermanis.         Foto: A.B.               
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FLORAI gRIgOLATEI –100
Meitas Ināras aicināti, ap 

simts viesu pulcējās 14. aprīlī 
Ciānas Lielajā zālē, lai priecātos, 
pateiktos Dievam un svinētu viņas 
māmiņas Floras lielo simts gadu 
jubileju. Svinības notika ne ap
rūpes namā, ne mājās ap slimnieka 
gultu, bet draugu vidū Ciānas 
draudzes telpās, kur Flora vēl ik 
nedēļas piedalās gan dievkal po
jumos, gan pensionāru sanāksmēs, 
gan kā klausītāja DV sēdēs un 
sanāksmēs.

Agri ierodoties zālē, redzu, 
ka Ināra rūpīgi dekorē galdus, 
izvieto puķes un galda kartes –
Floras vienīgās meitiņas lielais 
darbs savai māmiņai. Bet man 
jāsteidzas uz baznīcas telpu, kur 
notiek Ciānas draudzes koŗa mē
ģinājums jubilāres apsveikšanas 
dziesmām. Flora trīsdesmit piecus 
gadus ir bijusi šī koŗa dziedātāja 
un sākumā esot uz mēģinājumiem 
ņēmusi līdzi arī savu meitiņu, kas 
vēl tagad ir koŗa altiste.

Gaidot sarīkojuma sākumu, 
tiek piedāvāti pīrāgi. Negals, cik 
tie garšīgi! Kad slepus virzos uz 
to pusi, lai ņemtu otreiz – visi jau 
apēsti…

Draudzes ērģelniece Māra 
Vārpa ir pie vecā flīģeļa, un viņas 
pavadībā mēs visi, svinības sākot, 
dziedam “Teici to Kungu, to godī
bas Ķēniņu svētu”, kas ir pirmā 
dziesma krāsaini puķotajā un 
tauriņotajā programmas lapiņā – 
“Floras Dzimšanas Diena!“. Mācī
tāja Gundega Puidza lasa no 16. 
Psalma un runā par Dieva vadību 
un gādību mūsu dzīvēs. Un mēs 
ar pārliecību dziedam Luda Bērziņa 
brīnišķīgo dziesmas ziedu “Tuvums 
un tālums, vakari un rīti”.

Ināras māsicas Nansijas vīrs 
Džerijs Klausers (Jerry Clauser) 

saka sirsnīgu lūgšanu angliski. Dzie
dam “Dienu, ko Dievs tev dod“.

Floras piederīgo pulkā pie 
pirmā galda ir pati Flora un Ināra, 
tad divas viešņas no Rīgas, Ināras 
māsica Dzintra Kalniņa un brā
lēna sieva Baiba Burtniece, māsica 
Nansija Klausera ar vīru Džeriju 
un viņu meita Jill Galyon ar jau 
lieliem bērniem Kalla Galyon un 
Brock Galyon.

Ir pienācis laiks cienastam. 
Ināra izdara vienīgo “fušier” svi
nībās. Viņa noteic, ka uz blakus 
telpu paņemt mielasta gardumus 
iešot vispirms 1. un 12. galds, tad 
2. un 11. u.t.t. Un mēs sēdam pie 8. 
galda, pašās beigās. Ka tik ne
iznāk tāpat kā ar tiem pīrāgiem. 
Bet nē, visa kā ir pa pilnam, viena 
gardāka lieta par otru, kafija un 
kūka un sīkumiņi.

Priekšā staltā Jubilāre Flora Grigolate.                                             Foto: O. Cakars

Diriģentes Ingrīda Jennings un Māra vārpa duetā.                           Foto: O. Cakars
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jām un vadītajām. Labā,  svētīgā 
vakara nobeigumā visi dzie dam 
pazīstamo un iemīlēto “Ved mani, 
Dievs, un manas gaitas svētī“.

Šo rakstu vēlos nobeigt ar 
Ainas Caunes epastā korim sū
tītajiem vārdiem: “Domās vēl 
kavē jos Ciānas Lieajā zālē, kur 
sirsnī gā sadraudzībā sestdien pa
vadījām jaukas stundas, atzīmējot 
Florinas lielo jubileju. Lai mīļš 
pal dies Inārai par šo skaisto pēc
pusdienu! Tik daudz jautru cil 
vē  ku ilgi nebiju redzējusi pie 
galdiem Lielajā zālē!”

   O. Cakars

KAS jĀDARA, LAI VIENKOPUS PULcINĀTU 
BIjUŠOS UN ESOŠOS ČIKĀgAS PIEcĪŠUS? 

tajiem bijušajiem un esošajiem 
grupas dalībniekiem. Vakars pa
gāja jautrā noskaņā. Klātesošie ar 
šampanieša tostu sveica Čikāgas 
Piecīšus 50 gadu jubilejā. Pilnās 
skatītāju zāles nenopietno gaisotni 
uzturēja paši grupas dalībnieki, 
sniedzot  mini koncertu un atbil
des uz skatītāju jautājumiem. Bija 
iespēja aplūkot dažas no Čikāgas

Daži no filmā minētajiem Čikāgas Piecīšu dalībniekiem.

Atbildi uz šo jautājumu saņē 
mām šī gada 25. martā, kad 
Čikāgas latviešu biedrība noorga
nizēja J. Podnieka filmu studijas 
uzņemtās dokumentālās filmas 
“Par mani, draudziņ, nebēdā” 
izrādi Čikāgā. Šī filma atspoguļo 
Čikāgas Piecīšu vēsturi. Skatī
tājiem bija reta iespēja satikt vien
kopus vairākus no filmā minē 

Piecīšu relikvijām, nobaudīt gru
pas īpašo dzērienu Escorial un 
iegādāties viņu mūzikas ierakstus. 

Vakaru  noslēdza ar kopīgi 
no dziedāto dziesmi “Hei lailī” ar 
Alberta Legzdiņa šim pasākumam 
uzrakstīto tekstu.

 Paldies Jums, Piecīši, par šo 
īpašo vakaru!

Laura Ludika, Foto: M. Jantirāne

Tad laiks nopietnākām lietām. 
Ciānas draudzes koris dzied, 
Ingrīda Jennings diriģē un Sarma 
Aļļļei ar klavierēm pavada A. 
Bukstiņa “Dzīves gājuma dārgā
kie brīži“ (V. Dzelmītis). Dzies
miņa ir piemērota šīm svinībam 
– mazliet sentimentālā – par dzīvi 
un Dieva vadību, kad beigās “pa
liek vienīgi mīlestība“. Emīļa 
Melngaiļa “Dievam pieder zeme” 
koris skandēja īsti pārliecinoši. 
No Ciānas draudzes jubilāri 
sveica draudzes priekšniece 
Baiba Liepiņa, no draudzes Dāmu 
komitejas – Aina Saleniece, no 

Ciānas koŗa – priekšniece 
Aina Caune. No Daugavas Van
agiem un Pen sionāru biedrības 
sveica to priekšnieks Oļģerts 
Cakars. Biju šais Ciānas koŗa 
diriģents Rūdolfs Kalnmals pa
teicās Florai par divdesmit gadu 
ilgo sadarbību un personīgi viņu 
sveica Skaidrīte Cukura.

Māra Varpa  un Ingrīda Jen
nings dzied duetā Māras ģita ras 
pavadījumā Karī nes Lofortijas 
“Dieva valstība”. Skaisti!

Tad atkal ir laiks kopējām 
dzies mām gan programmā iespie  
sta jām, gan Juŗa Valaiņa ieteikta 
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LATVIEŠI SPĒLĒ HOKEjU LINKOLNĀ
Šī gada 23. marta vakarā 

Linkolnas latvieši lielā skaitā pul
cējās vietējā hokeja arēnā, lai ska
tītu spēli starp Lincoln Stars un 
Dubuque Fighting Saints. Vienības 
sastāv U.S. Hokey League 16 ko
man dās, kas spēlē deviņās ASV 
Vidienes pavalstīs – no Nebraskas 
līdz Miči ganai. Šīs abas komandas 
satiekas tikai divas reizes sezonā, 
jo atro das citā grupējumā. 

Linkolnas vienībā spēlē Ralfs 
Freibergs (Rīga), kuŗš arī šogad 
varētu iegūt līgas labākā aizsarga 
titulu. Jau tagad viņam ir 42 punkti, 
ar 8 gūtiem vārtiem un 34 rezult ātī
vām piespēlēm. Ik nedēļu lasām 
par viņu avīzes sporta nodaļā. 
Pirms pāris mēnešiem viņam tika 
veltīts plašs apraksts. 

Debjūkas (Dubuque) vienības 
uzbrucējs Zemgus Girgensons ir 
atzīts par vienu no labākiem jau
niešu ho kejis tiem Amerikā. Pa
redzams, ka jūnija Nacionālās 
hokeja līgas (NHL) jauno spēlētāju 
izvēlē viņš ieņems 20. vietu vai 
pat vēl labāku. Tas būtu vēl aug
stāk nekā Sandim Ozoliņam 1991. 
gadā ar 30. numuru.

Jau  pirms  spēles “iesil dī ša
nās” laikā mēs sveicām mūsu 
hokejistus ar Latvijas karogiem, 
karodziņiem un lieliem plakātiem, 
kas spēlē tā jos izraisīja smaidus 
un roku mā jie nus. Arēna jau sen 
skaitījās gan drīz iz pārdota, un 
tikai ar Anitas Silenieces pūlēm 
tika panākts lat viešu skatītāju no
vietojums kopā. Tur mēs varējām 
brīvi māt ar karo dzi ņiem un pa
celt lielo plakātu “Sveiks!”.

Šoreiz spēlē vārtus neguva 
ne Ralfs, ne arī Zemgus. Spēle 
bija ļoti intensīva ar vairākkārtēju 
cīņu starp latviešu hokejistiem, 
un beidzās ar 3:1 Linkolnas labā.

Pēc spēles viesu vienības diez
gan ātri atstāj savu ģērbtuvi, lai 
kāptu autobusos mājup ceļam. Stei 
dzā mies turp nokļūt pirms Zemgus   

nēsāja apmeklētāji. Viens no viņem 
pieliecās Rolfam un teica: “It’s 
amazing, it seems like the whole 
country has turned out to greet 
you guys!”.

Ar nepacietību gaidām finā
lus, jo abas vienības atrodas savas 
līgas – rietumu un austrumu – gru
pas pirmajās vietās. Žēl, ka šī se
zo na ir pēdējā abiem spēlētājiem 
(USHL) līgā. Nākošo sezonu Ralfs 
spēlēs Bowling Green universi
tātes, bet Zemgus Vermontas uni
ver sitātes hokeja vienībā. Vēlam vi
ņiem sekmes un panākumus. Mēs 
ceram, ka arī tur latvieši atbalstīs 
mūsu jauniešus.

Ārijs R. Liepiņš

atstāj arēnu. Ieraugot lielo latviešu 
pulku un nezinot tā tiešos nolūkus, 
drošības sargi, kas de žū rē starp 
ģērbtuvēm, sākumā bija diezgan 
satraukti. Viņu uzdevums ir, lai 
starp pretējo vienību spēlē tājiiem 
laukumā gūtās domstar pības ne
uzliesmotu arī pēc spēles. Ar pa
lielām grūtībām viņus pārlieci
nājām, ka mēs vēlamies sa tikt ne 
tikai Ralfu Freibergu, bet arī 
Zemgusu Girgensonu, lai viņus 
apsveiktu. Arī Zemgusa treneris 
bija pretimnākošs un autobusa at
stāšanu vēl novilcināja. Kad no 
tel  pām iznāca Rolfa hokeja biedri, 
arī tie bija pārsteigti par dau dza
jiem Latvijas hokeja krekliem, ko

“Iesildīšanās” laikā linkolnieši visizteiktāk varēja izrādīt sajūsmu.    Foto: Ā. Liepiņš

Pēc spēles pretinieki, Ralfs un Zemgus, vietējo latviešu vidū.          Foto: Ā. Liepiņš
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sTePover  soCCer TrAininG 
ir futbola apmācību programma
domāta 6 līdz 14 gadu veciem

 zēniem un meitenēm, kuŗi dzīvo 
Čikāgas ziemeļu vai ziemeļrietumu 

priekšpilsētās.

Treniņos tiks izvērtētas katra spēlētāja spējas
 un kā tās uzlabot ar individuāliem

 vai
 grupas teniņiem.

Kursus vada Edgars Legzdiņš 
6308876342

<http://www.stepoverst.com> 

KAS ES ESMU?
Esmu Edgars 

Legzdiņš. Absolvēju 
Krišjāņa Barona lat
viešu skolu Čikāgā, 
Gaŗezera vasaras 
vidus skolu un I li no
jas universitātē bei
dzu Finaņču no za
res fakultāti.  

Organizētu futbolu sāku spēlēt Lombardā, 
Ilinojā, Glenbard East vidusskolā un turpināju arī 
Ilinojas universitātē. Futbolu spēlēju arī Vidējo 
valstu Daugavas Vanagu vienībā, kas četras reizes 
iegva Latvijas kausu un sudraba medaļu Valmieras 
Trīs zvaigžņu spēlēs.

Pēdējos deviņus gadus esmu trenējis zēnu un 
meiteņu vienības Čikāgas Noble Charter vidusskolā, 
kā arī Northbrook SPARTANS futbola klubā. 

E.L.

Šī gada 16. martā Latvešu leģiona atceres dienas 
notikumi norisinājās daudz mierigāk, nekā tas bija 
iepriekšējos gados. Gājienā no Doma baz nīcas 
piedalījās apmēram 2000 cilvēku. Presē raksta, ka 
bija piesaistīti arī 1200 policistu. Redzējām arī labu 
skaitu plakātu  ar uzrakstiem pret PSRS un nacistiem, 
ko bija sagatavojuši latvieši. 

Pēc pasākuma pie Brīvības pieminekļa devā
mies uz Lestenes kapiem, kur, teicu īsu uzrunu. 

  Andrejs Mežmalis

LEģIONĀRUS PIEMINOT

Skats no brīvības piemiekļa.                       Foto: A. Mežmalis

16. marta Doma baznīcā dievkalpojums.     Foto: A. Mežmalis

Lestenes brāļu kapos.                                 Foto: A. Mežmalis
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(26. aprīlis–12. maijs), Čikāgā – 
driehaus mūzejā (18.–21. maijs). 
Noslēgums – Latvijas Nacionālajā 
mākslas mūzejā no 8. līdz 22. 
jūnijam. 

Nenoliedzot izstādes (kā tādas) 
nepieciešamību un priecājoties 
par mākslas profesionāļu, valsts 
sektorā strādājošo un sponsoru – 
Cemex, Latvijas dzelzceļš, SIA 
Domuss u. c. – “satikšanos vienā 
punktā”, mākslas portāla <art
eritory.com> galvenā redak tore 
Anna Iltnere komentārā Kristāla 
kurpe vai krupis? (www.arteritory.
com) aizsākusi diskusiju, vai šajā 
izstādē tiešām ir skatāms labākais 
no latviešu laikmetīgās gleznie
cības un cik lielā mērā, piemēram, 
Latvijas vēstniecība Vašingtonā ir 
respektabla izstāžu telpa Amerikas 
profesionāļu vidē. Atlasītie darbi 
skatāmi:
<www.importantlatvianartists.lv> 

Diena, 
autore Undīne Adamaite

DEVIŅU LATVIEŠU MĀKSLINIEKU cEļOjOŠĀ IZSTĀDE PA AMERIKU 

redaktore Eleanora Hārtnija (rak
sta arī izdevumiem Washing ton 
Post, The New York Times) u. c. 
Izvēlēti darbi laika periodā no 
XX gadsimta 80. gadiem līdz šo
dienai. Izdots arī katalogs, kuŗu, 
apspēlējot Latvijas nacionālās krā
sas, noformējis mākslinieks Ojārs 
Pētersons. Ievadu katalogā sarak
stījis amerikāņu mākslas kritiķis 
Marks Alans Švēde, kurš pēta un 
kollekcionē Latvijas mākslu, īpaši 
XX gs. 80./90. gadu mākslinieku 
paaudzi. M. A. Švēde 10 gadus 
pie da lījies par padomdevēju slave
nās Nortona un Nensijas Dodžu 
Pa dom ju Savienības nonkonfo
rmis ma mākslas kollekcijas iz
veidē, paš  laik Ohaio Universitātes 
profesors. Priekšvārdu rakstījusi 
amerikāņu mākslas kritiķe Eleanora 
Hārtnija. 

Ņujorkā izstāde būs skatāma 
Nacionālās mākslas klubā (3.–20. 
aprīlis), Vašingtonā, DC – Latvijas 
Republikas vēstniecībā Vašingtonā 

“Daudzveidība un dažādība” 
– ar šādu moto no 3. aprīļa līdz 21. 
maijam Ņujorku, Vašingtonu un 
Čikāgu apceļos latviešu laik me
tīgās mākslas izstāde Nozīmīgākie 
latviešu laikmetīgie mākslinieki, 
kuŗai atlasīti deviņi mākslinieki 
– Kaspars Brambergs, Harijs Brants, 
Andris Eglītis, Ieva Iltnere, Ernests 
Kļaviņš, Daiga Krūze, Leonards 
Laganovskis, Inga Meldere un 
Miervaldis Polis. Izstādi organizē 
ASV un Baltijas fonda līdzpriekš
sēdētājs Hamids Ladjevardi sa
darbībā ar Latvijas Transatlantisko 
organizāciju LATO. Kritērijus 
“no zīmīgumam” un laika robežas 
“laikmetīgumam” noteikusi starp
tautiska komisija: mākslas zināt
niece Helēna Demakova, Latvijas 
Nacionālā mākslas mūzeja kurā
tore Irēna Bužinska, Igaunijas Māk
slas mūzeja kuratore Sirje Helme, 
Nortona un Nensijas Dodžu kol 
ekcijas bijusī kuratore Dr. Alla 
Rozenfelde, Art in America līdz

Ieva Iltnere Andris Eglītis

Harijs Brants

Ernests Kļaviņš

Kaspars Brambergs

richard H. driehaus museum
40 East Erie Street
Chicago, IL 60611

Tālr. 3124828933, ext. 21
<info@driehausmuseum.org>
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“Miss Saigon” uzvedums. Uzve du
mā ar dejošanu un dziedāšanu 
piedalījās galvenokārt Dziesmu svēt
 ku Rīcības komitejas locekļi.  Paul 
Thompson, Kathryn Williams un 
Rebecca Brusubārde uzstājās gal
venajās lomās.  Eduards Brusubārdis 
izveicīgi gādāja par skaņu un gais
mām. “Miss Saigon” stāsts likās 
piemērots latviešu leģionāru pie
miņai. Skatītāji ļoti priecājās par 
iespaidīgo un skaisto sniegumu.  

Pēc izrādes bija saviesīgs va
kars. Par garšīgajām vakariņām 
gādāja Sandra Breņke ar palīgiem 
– Katrīni Puķīti un Armīnu 
Muižnieku.

Rīcības komiteja nokārtojusi, 
lai svētku sarīkojumu biļetes būtu 
iespējams pasūtināt caur internetu 
Dziesmu svētku mājaslapā: 
<www.latviansongfest2012.com>.  

Lūdzam ievērot, ka Čikāgas 
Piecīšu koncerta turpmākajiem 
pasūtīnājumiem galda izmērs ir 
mainījies no desmit līdz astoņām 
personām pie katra galda. 

Vēlam skaistu pavasari!
Dziedāsim, dejosim,
Latvju tautu vienosim!

Vincents Dindzāns
Informācijas nozare

DZIESMU SVĒTKU ASV RĪCĪBAS KOMITEJAS ZIŅOJUMS

Viesu koris “Silvicola” XIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos ASV.

XIII Vispārējo latviešu dzies
mu svētku ASV Rīcības komiteja 
cītīgi gatavojas svētkiem. Pēdējā 
sēde notika ceturtdien, 15. martā.

Galvenās dziesmu svētku vies
nīcas, Hyatt Regency Mil wau kee, 
visas istabas jau aizrunātas. Ista
bas vēl var rezervēt Hilton Mil-
wau kee City Center vai Double t-
ree by Hilton Milwaukee Down   town 
viesnīcā. Tas viegli izdarāms dzies
mu svētku mājas lapā: 
<www.latviansongfest2012.com> 
vai zvanot pa  tālruni: Hilton Mil-
waukee City Center – 4149355949 
vai Doubletree by Hilton Milwau-
kee Downtown  – 4142732950.  
  Mūzikas nozares vadītājs, 
Ernests Brusubārdis III ziņoja, ka 
Vīru koris “Silvicola”  apstiprinājis  
piedalīšanos XIII Latviešu dzies
mu svētkos ASV.  Meža darbinieku 
vīru  koris “Silvicola ” dibināts 
1980. gada 21. februārī. Koŗa no
sau kums “Silvicola” tika izrau
dzīts mežkopja Miervalda Buša 
ierosi nājumā. Toreizējais mež
saim nie cības ministrs Leons Vītols 
(ministrs arī dziedāja šajā korī) ar 
humoru teica, ka šis latīņu vārds 
ir atbil stošs nozares specifikai, 
pietiekami ne sapro tams, arī skanīgs. 
Vārds Silvicola nozīmē mežinieks, 
meža iemītnieks arī mežkopis. 
Koŗa repertuārs ir ļoti plašs, sākot 
ar koŗa klasiku, oriģināldziesmām, 
dziesmām par mežu, dabu, medī
bām, kā arī tautasdziesmas. Koris 
savos 288 koncertos izdzie dājis 
267 dziesmas. Koŗa kopas “Silvi
cola” darbības princips ir unikāls. 

Tas darbojas uz ansambļu bazes, 
ir vienīgā šāda tipa pašdarbības 
kopa valstī, jo tikai reizi mēnesī 
dziedātāji sabrauc kopā uz mēģi
nājumu un koncertu. Tāpēc arī 
korim sākumā daudzi paredzēja 
īsu mūžu, bet meža darbinieki pie
rādīja pretējo. Tas joprojām dzied, 
piedalās valstiskos pasā kumos, ska 
tēs, dziesmu svētkos un vienmēr ir 
labāko koŗu skaitā. Dziedātāju bal
sis ir skanē jušas visos Latvijas no
va dos, arī ārzemēs – Lietuvā, 
Igaunijā, Uk rainā, Gruzijā, Krievijā, 
Balt krie vijā, Vācijā, Čechijā, Itālijā, 
Anglijā, Zviedrijā, Dānijā, Ungā
rijā, Slovā kijā, Spānijā, Maltā, 
Argentīnā.   

Kori “Silvicola” vada Aivars 
Opincāns. Milvokos “Silvicola” 
piedalīsies vīru koŗu koncertā un 
kopkoŗu koncertā.

Līdzekļu vākšanas darbi svēt
kiem vēl arvien notiek. Sadarbībā 
ar Milvoku Daugavas Vanagu kopu, 
Rosemarie Kursiete šī gada 10. 
martā Milvoku Latviešu na mā 
novadīja “Miss Saigon” izrādi.  Va
kara pirmajā daļā notika Milvoku 
Da ugavas Vanagu gadskārtējā le
ģio  nāru atcere Milvoku Daugavas 
Vanagu priešnieka Ērika Kākuļa 
vadībā.  Priekšnesuma daļā notika
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MūSU MĪļĀ “MĪMAMA” - LūcIjA gAgAINIS
Lūcija Viktorija Gagainis, 

otrā meita Alfrēdam un Almai 
Kal niņiem, piedzima 1916. gada 
19. jūlijā. Kalniņu ģimene dzīvoja 
pie Indzera ezera, ap 6 km no 
Alūk snes. Kad Lūcijai bija kādi 
pieci gadi, ģi menē piedzima dvīņi 
– māsa Gaida un brālis Jānis. 
Kopā ar vecāko māsu Ēriku Lūcija 
palī dzēja mā tei auklēt dvīnīšus. 
Lūcija izauga brīvajā Latvijā, 
skaistajos gados, kad Latvijas ka
rogs plīvoja zemē. Kalniņi dzīvoja 
laukos un ap saim niekoja savu ze
mīti. Tēvs bija pagasta policists. 
Ģimene bija mū zikāla, tēvs spēlēja 
vietējā orķestrī, brālis Jānis mā
cījās spēlēt vijoli. 

Gadu gaitā Lūcija satika un 
iemīlēja Osvaldu Ga gainiKagaini 
no Mado nas, Litena pagasta. Viņš 
dienēja Latvijas armijā, 7. Siguldas 
pulkā. Lūcija ar Osvaldu sade ri
nājās Lūcijas mātei nezinot, jo 
viņa bijusi ļoti pret meitas lau
lībām. Osvalds tomēr pierunāja 
Lūciju doties ar viņu pie macītāja 
pieteikt lau lības. Tā kāzas notika 
1938. gada 24. junījā Kalniņu 
ģimenes mājā, kur tās turpinājās 
vairākas dienas, kā tas ir ierasts 
Latvijas laukos.

1941. gada jūnijā, kad krievi 
sāka bumbot Alūksnes apkārtnē, 
un Osvalds bija dienestā, Gaga i
ņiem piedzima dēls Vilnis. Lūcija 
stāstīja, ka slimnīcā varēja dzirdēt 
bumbošanu, tādēļ daudzas žēlsir
dī gās māsiņas aizbēga pro jām, at
stājot pacientus bez ap rūpes. Lūcija 
ar Vilni pārdzīvoja šīs bries mas 
un abi turpināja dzīvot Alūksnē, 
kur viņiem bija kopējs dzīvoklis 
ar Lūcijas māsu “Ekinu” un viņas 
dēliņu Valdi. 1943. gadā bija jāsāk 
bēgļu gaitas. Lūcija paņēma Vilni 
pie vienas rokas, dažas mantas

kā arī vairāki draugi. Lūcija atrada 
darbu Schussler Knitting Mills, 
kur viņa nostrādāja pāri par 25 
gadiem. Viņa ne tikai strādāja 
pilna laika darbu, bet izaudzināja  
dēlu, apkopa māju un rīkoja dau
dzas viesības savās mājās, jo Os
valds bija ļoti sabiedrisks cil vēks. 
Visvairāk Lūcija mīlēja strā dāt 
dārzā, kur visu cauru vasaru 
ziedēja ļoti skaistas puķes. Viņa 
arī bija ļoti laba pavāre – viņas 
ceptais cālis, pīrāgi, pipar kūkas, 
Aleksan dra kūka un sietais Jāņu 
siers bija izcili. Neviens no Lūcijas 
galda neaizgāja projām izsalcis! 
Viņa aktīvi darbojās arī Ciānas 
draudzes dāmu grupā.

Negaidot 1976. gadā Osvalds 
aizgāja mūžībā. Kopš viņš bija 
ģimenes šoferis, Lūcijai nebija 
vajadzējis vadīt automašinu. Kad 
Osvalds nomira, un Lūcija gribēja 
braukt uz kapiem apkopt puķītes, 
Vilnis iemācīja mātei vadīt auto
mašī nu. Sešdesmit gadu vecumā 
Lūcija ieguva pirmo braukšanas 
atļauju. Līdz ar to viņa kļuva ļoti 
patstāvīga un bija šoferis savām 
draudzenēm un mazbērniem. 
Viņa uzplauka!

1992. gadā Lūcijai laimējās 
apciemot Latviju. Tur kopā ar māsu 
Gaidu viņa aizbrauca uz savu 
dzim to mājvietu pie Indzera ezera. 
Māja vēl tur bija, bet cits nekas ne
bija tā, kā tas uzglabājies atmi ņā. 

Gadu pēc Latvijas ceļojuma 
pārcietusi sirds trieku, Lūcija pār
cēlās pie dēla Vilņa un vedeklas 
Pārslas, kur viņa laimīgi nodzīvoja 
vairāk nekā septiņpadsmit gadus. 
Ar lielu prieku Lūcija palīdzēja 
audzināt trīs mazbērnus – Larisu, 
Ingrīdu un Lūkasu. Viņa apkopa 
dārzu, stādīja puķes, mājas priekšā 
pat iestādīja divus bērzu, kuŗus

pie otrās rokas un kopā ar brāli 
Janci un citiem bēg ļiem devās 
kājām uz Polijas robe žas puses. 
Toreiz viņa nezināja kur Osvalds 
bija, pat nezināja vai viņš vēl dzīvs. 
Turpinot bēgļu gaitas, Lūcija ar 
Vilni nokļuva Vācijā. Otram pa
saules kaŗam bei dzoties, viņi 
nokļuva latviešu bēgļu nometnē 
“Valka”. Tur viņi vadīja savas 
dienas, ilgu laiku nezinot nekā 
par Osvaldu. Pēc kāda laika Lūcija 
saņēma ziņu, ka Osvalds ir ievie
tots kādā nometnē angļu zonā, un   
ģimenei laimējās atkal būt kopā.

1950. gadā Gagaiņi izceļoja 
uz Ameriku, kur Dienvid dakotā 
Ree Heights apkārtnē viņus sagai
dīja Fawcett ģi mene, kuŗiem pie
derēja vairā ki tūkstoši akru zemes, 
kur viņi audzēja labību un lopus. 
Osvalds strādāja par “cow boy”, bet 
Lūcija apkopa Fawcett ģi menes  
māju. Vietējie amerikāņi sadā vi
nāja Gagaiņiem ikdienā ne pie
ciešamas mantas. Vilnis mācī jās 
vietējā skolā.

Pēc gada Gagaiņi nolēma pār
celties uz Čikāgu, kur jau dzī voja 
un strādāja Lūcijas brālis Jānis,
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bija atvedusi no Minesotas. Bērzi 
tagad ir stalti un veselīgi!

Dēla Viļņa slimības dēļ 2011. 
gadā Lūcija pārcēlās pie brāļa Jāņa. 
Diemžēl decembŗa sākumā viņa 
cieta smadzeņu trieku, un  tika 
ievietota Hillcrest Nursing mājā. 
Cerība bija, ka viņa atgriez īsies 
mājās, bet 2012. gada  21. februārī 
Lūcija cieta otru, smagāku trieku. 
Viņa aizgāja mūžībā 23. februārī.

Par Lūciju sēro dēls Vilnis, 
vedekla Pārsla, mazbērni Larisa, 
Ingrīda un Lūkas, kā arī māsa 
Ērika (Kanadā), māsa Gaida (Rīgā) 
un brālis Jānis. 

Dieva miers mūsu mīļajai 
mīmamiņai.

Gagaiņu saime

PATEICĪBA
Izsakām dziļi izjustu pateicību visiem, kuŗi piedalījās 

mūsu mīļotāsmātes un vecāsmātes
LCIJAS GAGAINES

izvadīšanā uz pēdējo dusu.
Sirsnīgs paldies māc. Ainai Pūliņai par labajiem 

vārdiem, ērģeļu pavadītājai Rūtai Pūliņai, Silvijai 
Ezerai par gardo mielastu, Mārai Skultei par kliņģeri, 
Vijai Reinfeldai, Anitai Briedei-Bilsenai un Uldim 
Püliņam un Sv. Pēteŗa daudzei par lielo palīdzību. Mīļš 
paldies visiem radiem, tuvajiem un tālajiem draugiem, 
kuŗi personīgi vai rakstiski ar ziedojumiem un ziediem 
izteikuši līdzjutību.

VILNIS UN PĀRSLA GAGAŅI AR ĢIMENI

DAUMANTS TOMSONS AIZSAULĒ
Daumanta Tomsona pēkšņā 

aiziešana mūžībā saviļņoja visu 
Čikāgas latviešu sabiedrību, jo 
viņš bija iesaistījies tik daudzos 
pasākumos.

Daumants dzimis 1927. gada 
8. jūlijā Cēsīs. Kaŗa gadus viņš 
pavadīja, dienējot gaisa izpalīgos. 
Pēc kaŗa beigām skolojās Fērdenes 
(Verden) Latviešu techniskajā ģim
nazijā. Vēlāk strādāja pie Rīgas 
Filmas (A. Jekste) par sinchro ni
zētāju. 1960. gadā ieceļoja ASV, 
kur ātri apnika lauku dzīve Pen
silvānijā un viņš pārcēlās uz Fila
delfiju, kur strādāja foto labo
ratorijā, kā arī iesaistījās latviešu 
sabiedrības rosīgajā dzīvē. 1968. 
gada beigās viņš pārcēlās uz 
Čikāgu. Ar drau gu palīdzību Dau
mants atrada darbu pie Encyclo-
paedia Britannica par mā cību 
filmu ani mātoru, kur strā dāja līdz 
aiziešanai pensijā.

Gadu gaitā Daumants slēdza 
mūža derību ar Māru Romāni un 
audzināja meitu Dainu.

Piecīšiem, kā arī vairāki viņa zī
mējumi grezno skaņu plašu un 
disku apvalkus.

Daudz laika Daumants ir 
veltījis 3x3 nometnēm un Gaŗe
zera rotkalšanas darbnīcas attīs
tībai, apmācot gan jauniešus, gan 
mācekļus (jaunos bleķus). 

Daumanta kollēģi raksturoja 
viņu kā mākslinieku, kam patika 
strādāt tautas labā, nerēķinoties ar 
to, vai personīgi viņam nāks kāds 
labums.

Viņš bija Latvietis ar lielo 
burtu “L”.

Bēŗu namā izvadot Daumantu,  
Arturs Gaiķis nolasīja sekojošās 
rindiņas:

Pienāk reiz brīdis, 
kad diena pēdējā 
novīst kā zieds. 
Izbeidzas gaita ikviena,
visu noglāsta riets.

Pasaule ir tukšāka bez viņa.
Draugu un kollēģu sniegtās 

atmiņas par Daumantu apkopojis 
Alberts Legdziņš

Daumantu varēja sastapt gan
drīz visos latviešu sarīkojumos ar 
fotokameru kak lā. Viņš ir dari nā
jis skatuves dekorācijas teātŗa izrā
dēm un nozīmīgiem sarīkoju miem, 
bija izcils grafiķis, veidojot zī
molus Čikāgas Ziņām, Latviešu 
radio raidījumiem un Čikāgas 
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                      820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Rubens Andermanis, tālr.: 708-771-5695
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

2012. gada maijā
Svētdien,  13. maijā, 10:30  Dievkalpojums ar 
 Sv. Vakarēdienu.
Svētdien. 14. oktōbrī, Baptistu draudzes 105.  
 gada svētki Ciānā.

ČIKĀgAS LATVIEŠU 
EV. LUTERISKĀ
cIĀNAS DRAUDZE

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499,  tālr.: 773-725-3820 
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534.
Draudzes priekšniece: Baiba Liepiņa, tālr.: 773-202-8416 
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
Trešdien,  2. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  6. maijā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 uzrunu un nodarbībām bērniem.   
 Kafijas galds.
Svētdien,  13. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas  
 dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  
 Siltas pusdienas.
Trešdien,  16. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  20. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Svētdien,  27. maijā 10:00 – Dievkalpojums kopā  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi. Ciānas draudzes  
 dievnamā.

ČIKĀgAS LATVIEŠU
BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., chicago, IL 60618

tālr.: 773-588-2085, fakss: 773-588-3405
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Sestdien, 5. maijā no 12:00-18:00 “Kentucky Derby” 
sacīkstes pārraide Čkāgas latviešu nama Kluba telpās, 
4146 N. Elston Ave. Piedāvāsim tipiskus “Derby” 
ēdienus un kokteiļus. Sagatavojiet cepures skaistākās 
cepures konkursam!

gAUjAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

STABURAgA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>    

Lielākie jaunumi abās vienībās ir tas, ka gun-
tiņu un mazskautu pulciņi stipri samazinājušies, 
bet gaidu un skautu pulciņi pieauguši. 

14. aprilī Viskonsīnas alā četri mazskauti 
pārgāja uz skautiem. Dārijus Baginskis, Miķelis 
Brunovskis, Andis Cers un Vilis Sīmanis bija līdzi 
skautiem izbraukumā uz Eagle Cave, kur arī divas 
naktis pārnakšņoja alā. Arī Zigurds Līcis un Ēriks 
Nīkurs tagad ir skautu pakāpē.

21. aprilī meža klajumā notika guntiņu un 
gaidu pāriešana. No guntiņām uz gaidām pārgaja 
Dārija Baginska, Sophie Circene, Nikola Gonchar, 
Isabelle Gundrum, Laila Rība un Elīza Scoggin. No 
gaidām uz lielgaidām pārgāja Laila Baumane un 
Daiga Cera.

Bezgala ātri skriem laiks; īpaši skaidri tas 
redzams atskatoties. Kamēr mūsu skatiens vērsts 
tikai uz tagadni, laiks maldina mūs – tik nemanāms 
ir tā straujais ritms. 

Ik diena jāizkārto tā, it kā tā noslēgtu rindu un 
mūžā būtu pēdējā (...) Ja Dievs mums piešķīris 
rītdienu, pieņemsim to ar prieku. Kas sagaida 
rītdienu bez satraukuma, ir vislaimīgākais cilvēks 
un bez rūpēm pieder pats sev. 

L.A. Seneka

* * *
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Dievkalpojumi un sarīkojumi 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
                                      <e-pasts: ineses@ameritech.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,  
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>    

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

2012. gada maijā
Piektdien, 4. un sestdien, 5. maijā no  9:00 – 15:00  
 Ratnīcas un maiznīcas tirgus. 
Svētdien, 6. maijā, 10:00 – Dievkalpojums; kalpos  
 Uldis Pūliņš.  Kafijas galds.
Svētdien, 13. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu;
 kalpos māc. Dace Skudiņa. 
 Kungu gatavotas siltas pusdienas.  
Trešdien, 16. maijā, 14:30 – Draudžu sadarbības  
 kopas sēde.           
Svētdien, 20. maijā, 9:00 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
 11:45 – Valdes sēde.
Svētdien, 27. maijā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 ar dievgaldu Ciānā*; 
 kalpos māc. Gudega Puidza.

2012. gada jūnijā
Svētdien, 3. jūnijā, 10:00 – Trīsvienības svētku  
 dievkalpojums ar dievgaldu; 
 kalpos māc. Kristīne Sūna-Koro.
Svētdien, 10. jūnijā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 Ciānā*.  Visu draudžu pikniks Ciānas  
 dārzā pēc dievkalpojuma.
*Reizēs, kad vienā dievnamā ir kopīgs dievkal-
pojums, otrā dievnamā dievkalpojums nenotiek.

Dr. inGrĪdA jUrēviCs, 
dzimusi Alutis;
dzimusi 1927. gada 10. maijā 
Rigā, Latvijā; 
mirusi 2012. gada 29. martā Čikāgā, IL. 
 mAijA vALdA Priede, 
dzimusi Nārums;
dzimusi 1929. gada 19. janvārī 
Jaunaucē, Latvijā; 
mirusi 2012. gada 29. martā 
Burbank, Illinois; apbedīta Oakridžas  
kapos Hillside, IL. 
Dr. LYdiA mAriA soPHiA nĪKUrs, 
dzimusi Halden;
dzimusi 1922. gada 8. augustā 
Cosel, Kreis Breslau, Oberschlesien,Vācijā; 
mirusi 2012. gada 28. martā  
Northbrook, IL; apbedīta Wisconsin 
Memorial Park, Brookfield, Wisconsin.

“Mana dvēsele līksmojas manā Dievā, jo 
Viņš mani apģērbis ar pestīšanas drānām, 
ar taisnības svārkiem Viņš mani ir apsedzis.”  
                                       Jes.61:10

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
608 S. Grove Ave. Apt.1, Oak Park, IL 60304
Tālr.: 708-445-8569, e-pasts:<valainisjuris@yahoo.com> 
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts:<zitavelkme@juno.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Vija Velkme
tālr.: 312-810-8473 

Immaculate conception church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Pastor-Father Eric C. Meyer, C.P.

ČIKĀgAS LATVIEŠU 
KATOļU KOPA

Svētdien 17. jūnijā, plkst. 12:00 Čikāgas katoļu 
kopas dievkalpojums parastajā vietā – 7216 
W.Talcott Ave., Čikāgā. Pēc dievkalpojuma pusdienas 
un  īpaša programma ar ērģelnieka Antonija 
Puntuža un dzī ves biedres Emily’s un kopas 
jauniešu pieda līšanos.

Pēc dziesmu svētkiem Milvokos no 12. -17. 
jūnijam Čikāgā viesosies priesteris Juris Jalinskis 
no Rīgas. Būs arī dievkalpojumi.

P A T E I c Ī B Ā  P I E M I N A M

✞

✞

✞

P A T E I c Ī B Ā  P I E M I N A M

LŪCijA viKTorijA GAGAinis, 
dzimusi Kalniņš;
dzimusi 1916. gada 19. jūlijā Alūksnē; 
mirusi 2012. gada 23. februārī 
Libertyville, Illinois. 

✞
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Ģ i m e n e s   ī p a š u m ā   u n   v a d ī b ā   k o p š   1 8 8 3.   g a d a

410 E. Rand Road • Mt. Prospect, IL 60056-2161• 847/394-2336
3440 N. Central Ave. • Chicago,  IL. 60634-3943 • 773/545-5420

www.matzfuneralhome.com

CELTNIECĪBAS DARBI
Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu, garāžu 
un logu pārbūves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas 
un krāsošanas darbus, kā arī palīdzību jebkādos 
sīkākos darbos.
Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Brīva konsultācija. 

        Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

Tel/fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
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ČIKĀgAS ZIŅĀM ZIEDOjUŠI 
 2012.g  17. marta līdz 2012.g. 28. martam.

50.- Aina Fraktniece (Venice, FL), Harijs Hunters,  
 Rūta Houseworth, Gunārs un Irene Jansoni,  
 Arvīds Kadeģis, Rūta Kartheise (Richfield, MN),  
 Lelde Kalmīte, Andris un Diāna Kārkliņi  
 (Plainvell, MI), Ausma Ķiegele, Ināra   
 Kiršteina, Indra Kiršteina (Rifle, CO), Zinta  
 Konrad, Alexander Laugalis (Las Vegas, NV),  
 Zeltīte Lutovsky, Vineta Marzec, Edmund  
 Melkers (Milwaukee, WI), Jānis un Ausma  
 Mežmaļi, Biruta Norrell, Arnolds Ozols,  
 Rūta un John Ozoli (Hastings, MN), Ilze  
 Pauliņa, Vallija un Jānis Pavasari (East Troy,  
 WI), Valdis Pavlovskis (Los Angeles, CA),  
 Dace Pencis, Katrina Pipasts, Jānis Priede,  
 Gundega Puidza, Rūta Radvany, Pērle  
 Raidone, Ervīns un Laura Ramaņi (Hingham,  
 MA), Mirdza Ranne, Haralds Robežnieks,  
 A. un Dz. Rodiņi, Arnolds Ruperts (Grand  
 Rapids, MI), Aina Saleniece, John un Loreta  
 Salkas, Vija Sherman (Raleigh, NC), Fricis  
 Sīpols (Troy, MI), Regīna Šlesere, T. un A.  
 Slokas, Imants Spalis, Ēriks Sprenne   
 (Highland, IN), Rūta Štolcera, Zinaida Stroda,  
 O. un V. Svilāni, Ēriks un Māra Sventecki,  
 Andrejs Swenton, Astrīda Orle Tantillo,  
 Gunta Tapiņa, Velta Torres, Andrejs   
 Treibergs (Salt Lake City, UT), L. un N.  
 Trinkuni, Edvīns Tums (Silver Spring, MD),  
 Vija Twardzik, A. Veidemanis, Jānis un  
 Māra Velkmes, Tālis Vilciņš (Brookfield, WI),  
 Ivars Vilciņš, Jānis un Gunta Vilciņi, Aivars  
 Vilemsons (Clearwater, FL),Egils un Rūta  
 Vitandi, Daina Vitrunga,
  48.- Rudolfs Kalnmals (Three Rivers, MI),
  45.- Vija Reinfelde, Velta Šulca (Parma Hts, OH),  
  40.- Sergejs Garklāvs, Mārīte Plume, J. Rice  
 (Oconomowoc, WI),
  28.- Ciānas Grāmatu galds,
  25.- Raimonds Dunkelis, Indulis Lācis (Brooklyn,  
 NY), Pat Michalski, Ilona Obermiller (Jensen  
 Beach, FL), Renāte Reicha, Marta Reicha,
  20.- Andis Ķizāns (Bend, OR). 

200.- Larisa Saleniece (Zurich, Switzerland),
125.- Kārlis Blumbergs (Malvesa, PA),
100.- Leontīne Anstrata, Tālis un Gunta Cepurīši  
 Andris un Rūta Dzelmes, Līga un Imants  
 Ejupi,  Jānis un Cheryl Ēriņi, Herberts  
 Everss (Three Rivers, MI), Jānis un Velta  
 Lazdas, Nina Maslow-Kowal (Naples, FL),  
 Andris Ozoliņš (San Antonio, TX), Livia  
 Ozola (Marco Island, FL),
 80.- Gundars un Kristīna Jēgeri,
 75.- Uldis un Ieva Brieži, Modris un Valija  
 Galenieki, Aija Horton, Arnis Šrāders, Inta  
 Šrādere,
 74.50 Uldis Streips (Prospect, KY),
 70.- Dzidra Brende (Boynton Beach, FL), Juris  
 un Irēne Ercumi (Houston, TX), Renāte  
 Polan,
  60.- Miķelis Austriņš, Victor Berzin, Laimonis  
 un Lija Bērziņi (Alameda, CA),Laura  
 Coblentz (McLean, VA), Regīna Čunčule,  
 Paulis un Inta Duki,Valda Dundura,   
 Rasma un Olģerts Gīļi (Milwaukee, WI),  
 Guntis un Gunta Kiršteini, Līvija Rutkowski  
 (Memphis, TN), Astrīda Siliņa, Jānis  
 Vanags, Dita Viņķele,
  55.- Ināra Bundža, Ramona Clucas, Ilmārs  
 Riekstiņš, Aina Rozenberga (Minneapolis,  
 MN), Māra Tunzi, Aris Vilemsons (Three  
 Rivers, MI),
 54.- Vilma Irbiīte,
 50.- Kārlis Alsens,Laimdota Anšmita, Kristīne  
 Anstrata, Ojars Atslēga, Gaida Barena (Los  
 Angeles, CA), Maija Bilsēna (Scottsdale,  
 AZ), Dagnija Bite (Lincoln, NE), Ilmārs  
 Blaumanis, Aivars un Ilga Bokalderi,  
 Māra Brogan, Aida Ceriņa (Indianapolis, IN),  
 Arturs Cīrulis (Three Rivers, MI), Velta  
 Cukura, Mārtiņš Daiga, Gaida Datava,  
 Don Dauksts (Wyoming, MI), Aigars un  
 Maija Dambrovski, Maija Downing (Tucson,  
 AZ), Andrejs Dumpis (Kalamazoo, MI),  
 Baiba Dumpe (Three Rivers, MI), Mārtiņš  
 Dumpis (Laverne, CA), Daina Jurkus-Ellerth,  
 Elmārs Ēvele, Jānis Grīslis, Benita Ezeriņa,  
 Kārlis un Peggy Ezeriņi (Three Rivers,MI),  

Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!
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Pasütiniet Çikågas Ziñas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

ZIEDOJUMS:

$

Redakcija lüdz vismaz $50.- vai vairåk ziedojumu gadå sagatavoßanas un iespießanas tießo izdevumu segßanai.

Vélos, lai redakcija süta kartîti:                            Vélos paziñot par dåvanu pats/pati:                           

Dåvinåtåja vårds un uzvårds:

Adrese:

Vårds, uzvårds:

2012. gada MAIJS
No 4. - 6.  maijam ALAs 61. Kongress  Ann Arbor,  
 Mičiganā.
Sestdien,  5. maijā, Čikāgas vīru koŗa koncerts un  
  Kurzemes cietokšņa atcere ciānas   
  Lielajā zālē plkst. 17:00.
Sestdien,  5. maijā, Kentucky Derby sacīkstes   
  pārraide Čikāgas Latviešu nama Kluba  
  telpās no plkst. 12:00-18:00.
Trešdien,  9. maijā, Pensionāru biedrības saiets  
  ciānā plkst. 12:00.
Sestdien,  12. maijā, Krišjāņa Barona latviešu skolas  
  mācību gada noslēguma un izlaiduma  
  akts plkst. 10:00.
Sestdien,  20. maijā Latvijas Valsts rezidents Andris  
  Bērziņš runās Tautas sanāksmē ciānā  
  plkst. 11:00.

2012. gada JūNIJS
Sestdien,  23. jūnijā jāņu svinības gaŗezerā.

2012. gada JūLIJS
No  4. līdz 8. jūlijam XIII Vispārējie latviešu dziesmu  
 svētki ASV – Milvokos, Viskonsīnā. 
Svētdien,  22. jūlijā, Kapu svētki Akācijas kapos 13:00.

2012. gada AUGUSTS
Svētdien,    5. augustā, Kapu svētki Oak Ridge kapos  
  plkst. 10:00.

2012. gada SEPTEMBIS
Svētdien,   9. septembrī, Kapu svētki Mt. Olive  
  kapos plkst. 13:00.

2012. gada OKTōBRIS
Svētdien,  14. oktōbrī, Baptistu draudzes 105. gada  
  svētki ciānā.
Svētdien, 28. oktōbrī, ČLOA Stipendiju fonda   
  gadskārtējais sarīkojums ciānā.

SARĪKOjUMI / SANĀKSMES

Maija mēnesī zemnieku tirdziņos, veikalos un 
vienam otram pašu dārzā ir svaigi rabarberi. Gards 
un atspirdzinošs saldais ēdiens ir

RABARBERU  KR‰MS

Rabarberi  1 mārciņa, nomizoti un sagriezti  
1 collas gabaliņos
Apelsīnu sula  1/2 krūze, dalīta
Cukurs  1 krūze
Želatīns  1 aploksne
Citronu sula  1 ēdamk.
Putu krējums  1 krūze

Rabarberus savāra ar cukuru un 1/4 krūzi 
apelsīnu sulas.  Želatīnu  samaisa ar 1/4 krūzi 
apelsīnu sulu. Kad želatīns piebriedis, to iemaisa 
karstajos rabarberos, karsē un maisa līdz želatīns 
izkusis. Noņem no plīts un iemaisa citronu sulu. 
Atdzesē līdz vārījums kļust auksts un biezs.

Kad masa sabiezējusi, tajā iecilā saputotu krē 
jumu un iepilda saldā ēdiena traukā. Dzesē ledus
skapī vēl 23 stundas.

Pasniedz izgreznotu ar svaigām zemenēm un, 
ja vēlas, vēl putu krējumu.

Jautrās saimnieces
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian Newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Association of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824.
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 1621 South 17th Street,            
Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546.

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
JĀNIS VILCIŅŠ
PRIEKŠSĒDIS
6007 North Sheridan Road, #18J,Chicago, IL 60660
Tālr. mājās: 773-728-3947, darbā: 773-221-3000

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI notiek
pirmdienās no 7:00 - 7:30 vakarā. Tos pārraida
WSBC AM 1240 un WCFJ 1470 AM (dienvidu) viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 309-750-9654, e-pasts <sil@skbdesign.org>
Armands Birkens • Tālr.: 773-282-6510

Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Ilmāram Riekstiņam 203 Regency Drive, #422, Bloomingdale, IL 60108-2149
Raidījumu ierakstu CD’s/kasetes var pas�tināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00

2012. gada 
MAIJS

  1 O Ziedonis
  2 T Zigmunds, Sigmunds,   
 Zigismunds
  3 C Gints, Uvis
  4 P Latvijas Republikas   
 Neatkarības diena.  
 Vizbulīte, Vijolīte, Viola
  5 S Ģirts, Ģederts 
 6 Sv  Gaidis, Didzis
  7 P Henriete, Henrijs, Jete
  8 O Staņislavs, Staņislava,   
 Stefānija
  9 T Klāvs, Einārs, Ervīns
10 C Maija, Paija
11 P Milda, Karmena, Manfreds
12 S Valija, Ināra, Ina, Inārs
13 Sv Ģimenes diena.        
 Irēna, Irēna, Ira, Iraīda
14 P Krišjānis, Elfa, Elvita,   
 Aivita
15 O Sofija, Taiga, Arita,   
 Airita
16 T Edvīns, Edijs
17 C Herberts, Umberts, 
 Dailis
18 P Inese, Inesis, Ēriks
19 S Lita, Sibilla, Teika
20 Sv Venta, Salvis, Selva
21 P Ernestīne, Ingmārs,   
 Akvelīna 
22 O Emīlija, (visu kalendāros  
  neierakstīto vārda diena)
23 T Leontīne Lonija, Ligija,   
 Leokādija
24 C Ilvija, Marlēna, Ziedone
25 P Anšlavs, Junora
26 S Eduards, Edvards, Varis
27 Sv Vasarsvētki. Dzidra,   
 Dzidris, Gunita, Loreta
28 P Vilis, Vilhelms
29 O Maksis, Raivis, Raivo
30 T Vitolds, Lolita
31 C Alīda, Jūsma

Vērsis
21.apr. - 20.maijs

Dvīņi
21.maijs - 21.jūn.
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