


Čikāgas  Ziņas�

Çikågas Ziñas iznåk ik ménesi, bet 
jünijs, jülijs un augusts ir apvienoti vienå 
izdevumå, arî decembris un janvåris ir 
apvienoti. Çikågas Ziñas süta visiem lat-
vießiem, ku®i tås vélas un no ku®iem ir sa-
ñemts vismaz $50.- ziedojums gadå. Tås süta 
ar pirmås ß˚iras pastu, tå nodroßinot åtru 
sañemßanu. 
SLUDINÅJUMU LIKMES: 
 1 lappuse.– $180.-, 1/2 lappuse – $90.- 
 mazåkais –  $45.-

ADVERTISING RATES: 
 $180.- per full page
 $90.- per 1/2 page, smallest ad $45.- 
Çikågas Ziñu nåkamå méneßa izdevumå 
ievietojamie materiåli (raksti, fotoattéli, 
sludinåjumi, sarîkojumu kalendåra infor-
måcija) redakcijå jåsañem lîdz iepriekßéjå 
méneßa 10. datumam. Tikai îsi ziñojumi un 
péc 10. datuma notikußo sarîkojumu apraksti 
sañemami lîdz méneßa 15. datumam.

Materiålu sütîßanas adrese:
Inåra Sîmane – 4NO13 Randall Road 

St. Charles, IL 60175-5044
tålr.: 630-584-5750, fax: 630-584-1683 

e-pasts: <isimanis@comcast.net> 

Par sludinåjuma saturu atbild sludinåtåjs; par   
raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jåbüt maßînrakstå ar autora îsto vårdu un ad-
resi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai 
ir tiesîbas rakstus saîsinåt. Rakstos izteiktås 
domas var nesaskanét ar redakcijas viedokli. 
Çikågas Ziñas honorårus nemakså.
Izdevéjs:
Çikågas latvießu organizåciju apvienîba
Administråtors: Ilmårs Bergmanis
e-pasts: <ilmarsb@sbcglobal.net>
mob. tålr.: 847-828-4013

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
tålr.: 847-803-0546; 
e-past: <arijab@sbcglobal.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane 
tålr: 630-584-5750; fax: 630-584-1683
e-pasts: <isimanis@comcast.net> 
Techniskå redaktore: Kristîna Laimiña
Kasiere: Årija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksåjumi par sludinåjumiem 
u.c. sütåmi kasierei.
Adreßu maiñu pieteikumi sütåmi:
Çikågas Ziñas - P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

Vāka foto: Ilze Vizule,
iekārtojums:  Mārtiņš Sīmanis         

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

LĪMENISKI: 1. Finanču iestāde. 7. Kaina brālis. 10. Latv. tautas atmodas 
ievadītājs. 11. Seno zemgaļu pilskalns. 12. Pāvesta kronis. 13. Vientiesība. 
14. Amariļļu dzimtas augs. 17. Ibsena luga. 20. Dabasskatu gleznas.       
24. Grozīt. 25. Panāk, ka atsakās. 26. Obamas viceprezidents. 27. Notveŗ. 
28. Ir nepietiekams. 29. Ne garīga. 30. Goliāta pieveicējs. 31. Iecerēt.    
32. Senās Tālavas valdības centrs. 36. Seno romiešu kaŗa dievs.                 
39. Preču novērtējumi. 42. Marksa ideoloģijas sekotāji. 43. Pilsēta Latgalē. 
44. Mākslas mūzejs Parīzē. 45. 2016. gada olimpisko spēļu zeme.   46. 
Skaņdarbs. 47. Pārbaude.
STATENISKI: 1.”Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī” dzejnieks. 2. Ļoti dusmīga. 
3. Oga. 4. Liekulīgi cildinājumi. 5. Pestītājs. 6. Ērkšķrozīte vai Pelnrušķīte. 
7. Gaŗas ļipas. 8. Sengrieķu dzejas mūza. 9. Cilvēku grupas ar kopējām 
pazīmēm. 15. Meksikas dienvidu robeža. 16. Lemberga pilsēta. 18. Spānijas 
kaimiņvalsts. 19. Jamaikas galvaspilsēta. 20. Būt saskaņā. 21. Nelabvēlīgi. 
22. Slikta nodarītāja. 23. Satika. 33. Krāces. 34. Tēls romānā “Mērnieku 
laiki”. 35. Vairākkārt tīt. 36. Gleznotājs (1906-1993). 37. Rupjmaizes graudi. 
38. Skāņa. 39. Kravāt. 40. Blaumaņa “– – – – – ēnā”. 41. Kliedzīgs.

LĪMENISKI: 1.Lāčplēsis. 7. Apstāvēja. 12. Emma. 15. Java. 17. Ūdeņi. 19. Krūze. 
21. Āzis. 22. Vēsties. 23. Roze. 24. Ecēt. 25. Pu. 26. Lu. 27. Etna. 29. Akli. 30. Beļģija. 
32. Lāra. 34. Tartu. 35. Saņem. 36. Asns. 37. Elst. 38. Zeltkalis. 43. Blumbergs.

STATENISKI: 1.Milda. 2 Jucis. 3. Filma. 4. Veste. 5. Gūstā. 8. Plēve. 9. Trīs. 10. 
Vāki. 11. Jauš. 13. Mežinskis. 14. Auseklītis. 15. Jeruzāleme. 16. Vārsbergs. 18. 
Neticēt. 20. Reaģēja. 28. Tanki. 30. Brie. 31. Lūgt. 32. Īsta. 38. Zebra. 39. Lauva. 
40. Kobra. 41 Ļerga. 42. Susēt. 

Nr. 360 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:



�01�. g. jūnijs, jūlijs, augusts �

REDAKCIJAS  SLEJA
Neticami, cik ātri laiks skrien uz priekšu! Atkal vasara pie durvīm! Jūnija, 
jūlija, augusta apvienotajam numuram ir sarežģīti rakstīt ievadu. Jācenšas 
padalīties ar notikušo, piedzīvoto, tā saucamo pagātni, kā arī paziņot par 
gaidāmajām iespējām un notikumiem nākotnē. 

Pavasaris bija nozīmīgu notikumu pilns, sākot ar AABS konferenci, 
kas aprīļa beigās pulcināja akadēmiķus un polītiķus no visas pasaules, 
turpinot ar Vīru koŗa koncertu Kurzemes cietokšna atcerei. Abos 
pasākumos čikāgieši uzņēma viesus ar dziesmu. Laikam tiek ievadīta 

dziesmota vasara. Kupls skaits delegātu no Čikāgas apmeklēja ALA kongresu tuvajā Ann Arbor, Mičigenā. 
Sapulcē, šķietami, jaunumu daudz un dalībnieku darbība braša. Čikāga maija vidū uzņēma pasaules NATO 
valsts delegātus, tostarp Latvijas Valsts prezidentu, kas atklāja Latvijas mākslas izstādi Driehaus mūzejā un 
viesojās Ciānas draudzes telpās. 

Raksts par Līgo svētkiem atgādina, ka laiks ir pienācis atkal meklēt marli dziļajā atvilktnē, lai sietu 
Jāņu sieru un liek aizsapņoties par to, kur noliktas sen nenoklausītās skaņuplates. Autores domas nepaliek 
tikai saldās atmiņās par alus glāzi īsākajā naktī. Bēgļu gaitas uzsāktas, daudziem vairs Jāņus nepiedzīvot, 
citiem tos piedzīvot tikai svešumā. 

Dziesmu svētkos Milvokos varēsim baudīt viesu kori “Ogre” no Latvijas. Varu tikai ar smaidu 
iedomāties, ko vietējie Milvoku iedzīvotāji domās, kad Pabst teātŗa zīmē parādīsies šis, amerikāņiem nepa
rastais, nosaukums. Vai nojautīs, ka zālē šis izcilais koris skanēs debišķīgi? Arī tautas deju kopa “Mārupieši” 
uzstāsies, piedāvājot ieskatu arī tēvzemes deju tradicijās. Dziesmu svētki alus un siera pavalstī Viskonsīnā 
sola plašu un interesantu programmu. Būs ko rudenī atstāstīt. 

Vasara un Gaŗezers ir kā dvīnīši. Kur viens – tur otrs. Šovasar Klinklāva galērijā varēs apskatīt lielu 
daļu no tās pastāvīgās kollekcijas, un vēlāk vasarā baudīt Lindas Trejas māksliniecisko sniegumu. Jāņos 
Gaŗezerā uzstāsies postfolkloras grupa no Latvijas “Iļģi”. Nedēļu vēlāk grupa uzstāsies Čikāgas Old Town 
School of Folk Music. Gandrīz piecdesmit gadu Gaŗezers ir bijusi vieta, kur visām paaudzēm ir labi. 
Dziesmu lejā, voleja laukumā, nometnēs, vidusskolā, Dzintaros, ēdamzālē, plūdmalē, brīvdabas baznīcā 
sanāk bērni, pusaudži, jaunieši, “pieaugušie” un pensionāri. 

Tikai šovasar Gaŗezeram pietrūks tās dibinātājs un tēvs, Vilis Vārsbergs. Dievam un Latvijai. Viņa 
aizlūgumā tika atgādināts, ka viņš bija darbu darītajs. Lāpstu rokās, mācītājs Vārsbergs ķērās klāt 
darāmajiem darbiem, nesūdzoties par sūro darbu, bet priecājoties par iespēju ietekmēt nākotni, nodrošinot, 
lai jaunai paaudzei reliģija būtu pieejama un pieņemama. Mācot ticības mācību vai lasot sprediķi, prāvests 
aizrāva klausītājus. Vēsturiskas piebildes un mūslaicīgs skatijums palīdzēja uzmanīgi sekot viņu teiktajam. 
Gaŗezera vasaras vidusskolas gados, skolas gadam sākoties, ieskatoties brīvdabas baznīcas svētdienu 
sarakstā, gaidīju mācītāja Vārsberga vārdu parādāmies.

Tagad svece ir nodota tālāk. Gaŗezers turpina pildīt savu sākotnējo mērķi – būt vieta, kur kalpot 
Dievam un Latvijai. Šovasar runas būs daudz par tās teritorijas paplašināšanu, pieņemot lielu daļu Atbalsis 
teritoriju kā dāvanu no grupas Gaŗezera draugi. Jaunā padome sola strādāt, lai visām paaudzēm būtu iespēja 
baudīt dabu, viens otra klātieni, vienlaikus piekopjot latviešu tradicijas. Pēdējos gados dabas stihijas ir 
maksājušas daudz Gaŗezeram. Vai ar sniegu lāpstu, vai ar zāģi, vai cirvi pāri plecam – talcinieki ir sekojuši 
Viļa Vārsberga priekšzīmēi. Ķeŗas pie darbiem. Priecājas par iespēju rūpēties par citiem. 

Bet, kur palikt tiem, kam vietas vairs nav Gaŗezerā? Kā jau minēju, šis īpašums pulcina no visām 
paaudzēm. Kādi varētu būt tie, kam vairs nav tur vietas? Akcionāra sapulcē tika atklāts plāns atjaunot 
brīvdabas baznīcu. Soli tur izpūdējuši, daudz gadu pagājis kopš tās atklāšanas. Baznīcas nākotnes plāni ir 
vērienīgi, tai skaitā iekļaut vietu mūžībā aizgājušo urnām. Ļaušu Jums pašam padomāt un painteresēties 
par padomes priekšlikumu nodrošināt to, lai katram, kam Gaŗezers ir bijis mīļš varētu tur atrast mūžības 
atdusas vietu. Dievam un Latvijai. Mūžīgi mūžos... 

	 	 	 	 	 	 	 														Kristīna Sīmane-Laimiņa,  foto: Ilze Vizule
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PRĀVESTS VILIS VĀRSBERgS MūžĪBĀ

landes kolledžā Nebraskā. Ieguvis 
bakalaura gradu angļu valodā, 
Vilis iestājās Čikāgas Luterāņu se
minārā un, to beidzis, 1957. gadā 
tika ordinēts mācītāja amatā.

Pirmos divpadsmit gadus Vilis 
bija mācītājs amerikāņu draudzēs 
– Albionā, MI un Konstantinē MI. 
Tur strādādams, viņš atklāja, ka 
amerikāņu gaidu organizācija 
pārdod savu nometni pie Gaŗā ezera 
(Long Lake, Three Rivers, MI).  
Vieta šķīta ļoti izdevīga, jo ir tuvu 
latviešu centriem Čikāgā, Kala
mazū, Detroitā un Klīvlandē. Tas 
bija Vilis Vārsbergs, kas pārlie
cināja latviešu draudzes un orga
nizācijas, ka nometne ir vaja
dzīga un tiešā vai netiešā veidā 
piedalījās tās pirkšanas procesā. 
No 1969. līdz 1973. gadam Vilis 
atstāja mācītāja darbu un, būdams 
Gaŗezerā administrātors, vadīja 
bērnu nometnes un vasaras vidus
skolas veidošanu. Gaŗezeru viņš 
uzskatīja par vienu no saviem 
”bērniem”.

1973. gadā, kad  pavērās ceļš 
uz mācītāja darbu Ciānas latviešu 

draudzē Čikagā, Vilis ar pārliecību 
atgriezās savā amatā. Kalpodams 
lielajā Ciānas draudzē, viņš  bija ini
ciātors LEDA (Draudžu apvienība) 
veidošanai, kas vēlāk pārtapa par 
Latviešu Evaņģeliski Luterisko 
Baznīcu Amerikā jeb LELBA. 
No 1984. – 1993. gadam Vilis 
Vārsbergs bija LELBA pārvaldes 
priekšnieks. Būdams Latvijas eksīl
baznīcas pārstāvis, viņš ir cīnījies 
par mūsu baznīcas  tiesībām divās 
Pasaules luterāņu federācijas 
(Lutheran World Federation) 
sanāksmēs Eiropā. 

Jau pirms Atmodas laika viņš 
sāka braukt uz Latviju, tur satikās 
ar mācītājiem un izmantoja  katru 
iespēju sprediķot baznīcās, runāt 
radio un lasīt lekcijas universitātē. 

1994. gadā Vilis  pārcēlās  uz 
Rīgu un uzņēmās Teoloģijas fa
kultātes dekāna pienākumus Lat
vijas Universitātē. Par nopelniem 
baznīcas un teoloģijas laukā Lat
vija Universitāte 1996. gadā piešķīra 
Vilim Vārsbergam doktora gradu. 
2002. gadā par nopelniem Latvi
jas labā viņš saņēma Triju zvaig
žņu ordeni.

1960. gada 2. jūlijā Vilis  
Vārsbergs salaulājās ar Birutu 
Grīnbergu. Piecdesmit divus ga
dus Viļa  līdzgaitniece, palīdze, 
atbalstītāja un stiprinātaja ir bijusi 
klusā, laipnā, pacietīgā Biruta, 
kuŗa sev nekad nav meklējusi ievē
rību vai godu. Ja Vili salīdzina ar 
kuģi, kas dodas vētrainos ūdeņos, 
gūst uzvaras, piedzīvo arī sadurs
mes un ievainojumus, tad Biruta 
viņam bija mierīgā osta, kur valdīja 
dziļa, sirsnīga mīlestība. 

Prāvesta Viļa Vārsberga iz
vadīšanā īpašu noskaņu radīja       
LELBAs paplašinātā pārvaldes sē
de, kas šai nedēļas nogalē notika 

Č i k ā g a s 
latviešu saimi 
šī gada sākumā 
satrauca vēsts 
par prāv. Viļa 
Vārsberga no
pietno slimību, 
kas pārtrauca 
viņa kalpošanu 
Sv. Pēteŗa ev. 
lut. draudzē. 
2012. gada 22. 
aprīlī. viņš aiz
gāja mūžībā.

V i l i s 
Vārsbergs dzi

mis 1929. gada 1. jūnijā Prau
lienas pagasta Silkaļpu mājās, 
Latvijā. Viņš bija otrais bērns 
Viktora un Martas ģimenē. Bei
dzis Praulienes pagasta pamat
skolu, viņš paspēja vienu gadu 
mācīties Madonas ģimnazijā 
pirms ģimene devās bēgļu gaitās. 
No mājām zirgu pajūgos ceļš veda 
līdz Liepājai, ar kuģi uz Brēmen
hafenu un vilcienu līdz Berlīnei. 
Tur 1945. gada 18. martā uzlido
jumā nogalināja tēvu, un, būdams 
vienīgais vīrieša kārtas ģimenes  
loceklis, 16 gadus vecais Vilis 
uzņēmās ģimenes galvas pienā
kumus. 

Ģimnaziju Vilis absolvēja 
dīpīšu” nometnē Hersbrukā. 1949. 
gadā kopā ar māti un māsam  izce
ļoja uz ASV Misisipi kokvilnas 
laukiem. Senatobijas pilsētiņā mā
cītājs Pāvils Ķirsons bija noor
ganizējis latviešu draudzi. Viņš 
uzņēmās tādu kā tēva gādību par 
draudzes jaunajiem puišiem un 
sagādāja Apvienotās luterāņu baz
nīcas stipendijas saviem “dēliem” 
– Vilim, Vitautam Grīnvaldam 
un  Laimdotam Grendzem. 1950. 
gada rudenī viņi sāka studēt Mid
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tejas priekšniece Anita Briede
Bilsēna, Čikāgas draudžu sadarbī
bas komitejas šī gada priekšnieks 
māc. Oļģerts Cakars – arī Baptistu 
draudzes un savas ģimenes vārdā. 

No korporācijas “Ventonijas” 
atvadas teica seniors Herberts 
Everss, no korporācijas “Selga” – 
Ārija Bergmane un no Čikāgas 
Korporāciju kopas – Juris Meistars.
Gaŗezera padomes priekšsēdis 
Imants Ejups un divi pavadoņi 
cildināja aizgājēju un pateicās 
viņam par Gaŗezera aizsākšanu 
un izveidošanas gadiem. Atvadu 
vārdus turpināja teikt Ilmārs Berg
manis, Kr. Barona latviešu skolas 
pārzine Elisa Freimane, Čikāgas 
latviešu radio raidījumu komitejas 
priekšniece Valija Galeniece,  no 
Okupācijas mūzeja, kur kādu lai
ku Vilis Vārsbergs bija valdē, – 
Lelde Neimane, no Čikāgas  
latviešu organizāciju apvienības 
– priekšsēdis Jānis Vilciņš, no 
gaidām un skautiem – Inga Lucāne, 
no Lutheran Immigration & Re-
fugee Services – Linda Hartke un 
Ciānas draudzes bijušais koŗa 
diriģents Rūdolfs Kalnmals.

Saņemti arī rakstiski vēlējumi 
no LELB bīskapiem Pāvila Brūvera 
un Eināra Alpes.

Tad archibīskapa E. Rozīša 
svētības vārdi, dziesma “Go, My 
Children, with My Blessing”, un 
garīdznieki, godinot savu aizgā
jušo amata brāli, gājienā atstāja 
dievnamu un izveidoja baznīcas 
izejā goda sardzes rindas, pa kuŗu, 
vīru nestais šķirsts klusu aizslī
dēja, pārkāpjot dievnama slieksni 
– uz neatgriešanos.

Draudzes dāmas bija savie
sušas uzkodu galdu baznīcas lejas 
zālē. Piederīgo vārdā Anita 
VārsbergaPāža pateicās klāteso
šajiem par līdzjutību.

	 	 	 O. Cakars																			

Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā. 
Sērotāju pulkam pievienojās sēdes 
dalībnieki un viesi, mācītāji un 
draudžu pārstāvji.

Tuvinieki bija aicinājuši sēru 
draudzi sērst atvadas ceturdien, 
26. aprīlī. Aizgājēja dzīves biedre 
Biruta, meitas Anita un Krista, 
dēls Viktors, māsas Maija Gren
dze no Klīvlandes, Anna Lāčkāja, 
jaunakā masa Baiba Gersa (Gerss)	
no Alabamas, Birutas māsa un 
brāļi no Kanadas, un liels maz
bērnu, brālēnu un māsicu pulks 
sveica Čikāgas draudžu locekļus, 
draugus un cienītājus, kas bija 
ieradušies atvadīties no aizgājēja. 
Kustība, cilvēks pie cilvēka, un 
aizgājējs, dusot atvērtajā šķirstā 
ar amata krustu uz krūtīm, vai
nagu un ziedu ietverts, izskatā 
mazliet svešāds.

Vilis Vārsbergs bija dziesmu 
draugs, dziedājis Ciānas draudzes 
korī, bet vēl līdz pēdējam –  Čikā
gas vīru korī. Abi koŗi atvadījās 
no sava dziesmu biedra. Ciānas 
draudzes koris diriģentes Ingrīdas 
Dženingas (Jennings) vadībā dzie
dāja A. Ābeles  “Lūgšana”, Sar
mai Aļļei ar klavierēm pavadot. 
Dziesmu nobeidzot, abi macītāji, 
kuŗi dzied korī, Ida Rautenšilde un 
Oļģerts Cakars teica atvadu un pa
teicības vārdus aizgājušā piemiņai.

Čikāgas vīru koris diriģentes 
Māras Vārpas vadībā dziedāja 
Bruno Skultes “Aijā”. Atvadu svei
cienus teica koŗa priekšnieks Ai
vars Osis.

Prāvesta Viļa Vārsberga izva
dīšanas dievkalpojums 27. aprīlī 
pulksten 15:00 pārpildītajā Sv. 
Pēteŗa draudzes baznīcā sākās ar 
pāri par divdesmit garīdznieku 
procesijas ienākšanu dievnamā, 
šķirstu altāŗa priekšā novietoja un 
godsardzē stāvēja korporācijas 
Ventonijas  krāsneši.

Pēc paša aizgājēja izmeklētās 
kopdziesmas “Par svētajiem, kas 
tagad mierā dus” ievada lūgšanu 
teica LELBĀL archibīskaps Elmārs 
Rozītis. Anitas VārsbergasPāžas  
sagatavoto Viļa Vārsberga   dzīves 
stāstu lasīja viņa bērni Viktors, 
Krista un Anita.

Pēc kopdziesmas “Vilnis no 
dzelmes uz krastu mūžīgi veļas” 
Svētos Rakstus – 23. Psalmu, Jāņa 
ev. 14. nodaļā un Pavila I vēstules 
korintiešiem 15. nodaļā lasīja   
LELBA vidējā apgabala priekš
nieks prāv. Gunārs Lazdiņš un 
vadīja Apustuļu ticības apliecību.

Pārliecinošu svētrunu teica 
Minesotas Miera draudzes mācī
tājs Andris Sedliņš.

Mūzikālā meditācijā dzirdē
jām Māras Leonardas čella spēli 
un Pārvaldes sēdes dalībnieku 
ansambli (apmācītāja māc. Sarma 
Eglīte) dziedot “Diena jau paga
lam, vakars tuvu klāt”.

Lūgšanu vadīja LELBA pār
valdes priekšniece prāv. Lauma 
Zušēvica, pateicoties Dievam par 
aizgājēja mūža darbu. Funerālijas 
teica archibīskaps E. Rozītis un 
pārējie dievkalpojuma vadītāji, 
tad visi klātesošie garīdznieki vi
ens pēc otra, pieminot mūsu, 
kristiešu, augšāmcelšanās ticību.

“Ir tomēr Viens, kas gaismas 
valsti rada” (K. Kundziņš) bija 
nākošā aizgājēja izmeklētā dzies
ma, ērģelnieces Rūtas Pūliņas 
pavadīta.

Atvadu runas iesāka teikt 
LALBĀL archibīskabs Elmārs Ro
zītis, viņam sekoja LELBA priekš
niece prāv. Lauma Zušēvica, prāv. 
G. Lazdiņš nolasīja archibīskapa 
Jāņa Vanaga un LELB atvadu vār
dus, Sv. Pēteŗa draudzes priekš
niece Inese Stokes, Ciānas drau
dzes priekšniece Baiba Liepiņa, 
Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu komi
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Ieradies uz NATO konferenci 
Čikāgā, Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš viesojās pie 
Čikāgas latviešu saimes sestdien, 
19. maijā, Ciānas ev. lut. draudzes 
īpašumā. Prezidenta vizīte sākās 
ar Krišjāņa Barona latviešu skolas 
telpu un draudzes dievnama 
apskati, tad tikšanās ar apmēram 
200 tautiešiem Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienības (ČLOA)  
rīkotajā Tautas sanāksmē Ciānas  
draudzes Lielajā zālē.

Kad prezidents un viņa pava
doņi, aplausu sveikti, sarīkojuma 
telpā ieņēma vietas, Krišjāņa 
Barona skolas koris, ko diriģēja 
Silvija KļaviņaBarshney, ģitaris
tam Alnim Ceram pavadot, braši 
nodziedāja tautasdziesmu “Bēdu 
manu lielo bēdu”.

ASV un Latvijas karogus 
ienesa Krišjāņa Barona skolas 
skolēni un Čikāgas skauti un 
gaidas. Sanāksmes dalībnieki vie
nojās ASV himnā. Dziedājām 
mūsu himnu. Tā nav bravūrīga, tā 
ir lūgšana par valsti un tautu  – 
Dievs, svētī Latviju!

Svētbrīdi vadīja mācītāja 
Gundega Puidza.

Diriģentes Māras Vārpas 
vadībā, Sarmai Aļļei spēlējot kla
vieres, Čikāgas vīru koris dzie
dāja G. Ramana “Tēvzeme”. Ciānas 
draudzes koris, Ingrīdas Jennings 
vadībā, Sarmai Aļļei pavadot, 
dziedāja Z. Liepiņa “Zibsnī zvaig
znes aiz Daugavas” (t.dz.). Prezi
dents iestājās katra koŗa rindās – 
koristu un fotogafu priekam.

ČLOA vicepriekšsēde Inese 
Stokes iepazīstināja klātesošos ar 
prezidenta pavadītāji, sākot ar 
Latvijas vēstnieku ASV Andreju 
Pildegoviču un Latvijas goda kon
sulu Ilinojā Robertu Blumbergu.

Ceļā no dievnama uz Lielo zāli.  1. rindā no. kr.: drošības sargs, Zane Ventere, prezidents 
Andris Bērziņš un Jānis Vilciņš.

No kr.: Bibliotēkārs Gunārs Lucāns, prez. 
Andris Bērziņš, skolas pārzine Elisa   
Freimane. Foto: Latv. Valsts prez. kanceleja

No kr.: Ināra Grigolate, Silvija Kļaviņa-
Barshney, māc. Gundega Puidza, prez.
Andris Bērziņš Ciānas dievnamā.

Prezidents iepazīstas ar Krišjāņa Barona latviešu skolu un tās pārzini Elisu Freimani, un 
skolotājām Solvitu Baipšys, Rasmu Krauli un Benitu Lāčkāju.

LATVIJAS VALSTS PREzIDENTA VIESošANĀS ČIKĀgĀ
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ČLOA priekšsēdis Jānis 
Vilciņš savā uzrunā apskatīja 
Čikāgas latviešu sabiedrības vei
kumus: pirmie dziesmu svētki 
ASV, draudzes, biedrības, rosīga 
latviešu kultūras dzīve, 59 gadus 
skan latviešu radio raidījumi, 36 
gadus iznāk mēnešraksts Čikāgas 
Ziņas; neatlaidīgs darbs cīņā pret 
komūnismu un par Latvijas neat
karības atgūšanu. Pirmā Latvijas 
Tautas frontes atbalsta grupa bija 
Čikāgā. Pēc neatkarības atgūša
nas sākās neatlaidīgas cīņas ASV 
Kongresā, lai pieņemtu rezolūciju, 
atzīstot Latvijas okupāciju, un lai 
Latviju uzņemtu NATO  saimē. 

“...Mēs Jums, prezidenta kungs, 
un Jūsu delegācijai novēlam labas 
sekmes un tagad ar lielu prieku 
sveicam Jūs pie mums Čikāgā,” 
nobeidza runātājs, un, aplausu 
sveikts, pie runātāja pults stājās 
Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš.

Prezidents lietišķi un optimis
tiski apskatīja Latvijas polītisko 
un ekonomisko stāvokli pašrei
zējās Eiropas krizes iespaidā un 
sadarbību ar ASV, at Baltijas val
stīm un Poliju.

Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš  
uzrunā Tautas sapulces dalībniekus. Svētbrīdi vada māc. Gundega Puidza. Goda sardzē  – skolēni un gaidas un skauti. 

Prezidents ar Krišjāņa Barona latviešu skolas kori. 

Prezidents ar Ciānas draudzes kori. û
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Prezidents cildināja no Latvijas 
vēstniecības aizejošo vēstnieku 
ASV Andreju Pildegoviču, kuŗam 
nākotnē ir lielas iespējas likt lietā 
savas zināšanas un pieredzi Lat
vijas ārpolītikas darbā. 

Jānis Vilciņš prezidentam 
pasniedza Čikāgas pilsētas  skatu 
albumu un latviešu mēnešrakstu 
Čikāgas Ziņas, savukārt no prezi
denta saņemot divus lielus rupj
maizes klaipus un Latvijas sal
dumus, ko svētdienas rītā baudīja 
abu latviešu ev. lut. draudžu lo
cekļi pēc dievkalpojuma paka
vējoties  pie  kafijas galda. 

Tautas sanāksmes beigās Māras	
Vārpas klavieŗu  spēles pavadījumā 
visi piecēlušies dziedājām “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija” – Jāņa 
Mediņa, V. Plūdona un mūsu 
vēlējums mīļajai Latvijai.

Pēc oficiālās daļas blakus tel
pā bija iespēja sasveicināties ar 
prezidentu, pateikties viņam par 
darbu Latvijas labā un vēlēt viņam 
veselību un Dieva svētību.

Tautas sanāksmi rīkoja ČLOA 
un to vadīja tās priekšsēdis Jānis 
Vilciņš ar palīgiem. Viņš arī izpil
dīja prezidenta vēlēšanos nolikt 
ziedus pie ģen. Jāņa Kureļa kapa 
Akācijas kapsētā, ātrumā izkār
tojot formālitātes ar prezidenta 
apsardzi un kapsētas adminis
trāciju. 

O.C.
 Foto: G. Lucāns

http://glucans.zenfolio.com/

Prezidents ar gaidām un skautiem.

Prezidents ar Čikāgas vīru kori.

Prezidents ar ČLOA prezidiju. No kr.: Modris Galenieks, Helmūts Lāčkājs, Inese Stokes, 
prez. Andris Bērziņs, Andrejs Rāve, Jānis Vilciņš, Inta Rāve, Ruta Priedkalne-Zirne. 
Iztrūkst Ilmārs Bergamanis.

ČLOA prezidija vārdā izsaku 
sirnsīgu paldies visiem, kuŗi 
palīdzēja izkārtot Tautas sanāk-
smi, lai godam sveiktu Latvijas 
Valsts pezidentu Andri Bērziņu 
un viņa pavadītājus  mūsu vidū.

               J.  Vilciņš
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MĀRTIņš RĪTIņš CBS RĪTA zIņU RAIDĪJUMĀ ČIKĀgĀ 

Par godu  NATO samitam Kultūras krustceļu programmas (Cultural Crossroads Program) iniciātīvā 
Ilinojas restorānu asociācijas (Illinois Restaurant Association) izkārtojumā bija aicināti vairāku NATO 
dalībvalstu šefpavāri, lai slavenākajos Čikāgas restorānos dalītos ar savas valsts kulināro māku. Ielūgumu 
saņēma arī Latvija, un, kuŗš gan labāk var pārstāvēt Latviju šinī laukā, ja ne Rīgas slavenā restorāna 
Vincents īpašnieks/šefpavārs, pasaules kulinārijas aprindās pazīstamais, Mārtiņš Rītiņš. Tādā sakarībā 
Čikāgas CBC televīzijas stacijas 8. maija rīta ziņās raidīja īsu interviju ar Mārtiņu Rītiņu.

Interviju ar CBS televīzijas raidstaciju sarunāja goda konsuls Roberts Blumbergs. Pīrāgus, ko Rītiņš 
tajā rītā pasniedza intervētājiem bija cepusi Ināra Blumberga, rupjmaizi (Lāču) Rītiņš bija atvedis no 
Rīgas. Ritiņš bija arī aicināts savu māku rādīt Signature Room restorānā, John Hancock ēkā, kur viņš 
cienāja restorāna viesus ar latviešu gaumē gatavotajiem ēdieniem. 

Interviju iespējams noskatīties, ieslēdzot saiti: <http://www.restorans.lv/lv/>.                             Red.

Mārtiņš Rītiņš ar latvisku ēdienu paraugiem CBS raidstacijā.  
Signature Room restorānā. No kr.: M. Rītiņš, R. Blumbergs, 
restorāna Vincents virspavārs Ivans Smigarevs.

LATVIJAS VALSTS PREzIDENTA PIEņEMšANA DRIEhAUS MūzEJĀ

Trešais no kr.:Andris Pelšs, Zane Ventere, Līga Krapāne, Gundars Daudze, sen. 
Dick Durbin, vēstnieks Andrejs Pildegovičs, prezidents Andris Bērziņš, goda 
konsuls Roberts Blumbergs.         Foto: Toms Kalniņš, prezidenta preses dienests

Šī gada 18. maijā Latvijas 
vēstniecība ASV un Latvijas Trans
atlantiskā organizācija (LATO) 
sadarbībā ar Latvijas goda konsulu 
Ilinojā Robertu Blumbergu  rīkoja 
Latvijas Valsts prezidenta Andra 
Bērziņa un viņa pavadītāju pieņem
šanu Driehaus mūzejā Čikāgā.   

Pieņemšana sākās ar Hanud 
Ladjeverdi uzrunu Important Con-
temporary Artists of Latvia	
izstādes atklāšanā.

Roberts Blumbergs iepazīs
tināja prezidentu un viesus ar šī va
kara mājastēvu, mūzeja  direktoru, 
Richard Driehaus un viņa kundzi 
Inesi Driehaus un Ilinojas senātoru 
Dick Durbin. Sekoja uzrunas, pa
teicības un sadraudzīga vieso
šanās.                                  Red.



Čikāgas  Ziņas10

VĪRU KoŗA KoNCERTS UN KURzEMES CIEToKšņA ATCERE

Klīvlandes! Jāpiemin arī Marks 
Linots (Mark Lynott) amerikānis,  
kuŗš latviski māk tikai dziedāt, 
bet pieder pie vīru koŗa “dzelzs 
inventāra”.

Koncerta otro daļu ievadīja 
pieci skanīgi tautasdziesmu sa
balsojumi. P. Līcītes “Jātnieciņa 
dēliņš biju”, E. Dreiblata sabalsotā 
Latgales tautasdziesma “Čī, čī 
Pīteri” – tā bija pārāk īsa, gribējās 
vēl klausīties; vecmeistara E. 
Melngaiļa “Bij man vienas rozes 
dēļ” un pašas diriģentes Māras 
Vārpas “Ai, jel manu vieglu prātu” 
– viegli, kā jau kad prāts viegls, un 
šarmanti sabalsotu tautasdziesmu. 
Melōdiski un tonāli skaista bija V. 
Juozapaičio sabalsotā lietuviešu 
tautasdziesma “Ant kalno kark
lai”. M. Lasmaņa “Tā kā sauli” (J. 
Ziemeļnieks) bija koncerta  tur
pinajumā. V. Kaminska “Piltenes 
noktirne” klausītājiem gāja pie 
sirds bez gala, bet to, neskatoties 
uz aplausiem, neatkārtoja R. Pau
la “Kur tad tu nu biji, āzīti manu” 

No kr.: Māra Vārpa, Oļģerts Cakars, Daina Borģiele, māc. Ida Ņ. Rautešilde.         
                                                                                                           Foto: O. Cakars

Kurzemes cietokšņa atceres 
un Čikāgas vīru koŗa koncertā 
2012. gada 5. maijā Ciānas Lielajā 
zālē sapulcējās ap simts divdesmit 
dalībnieku. Visiem pieceļoties, 
Latvijas karogu ienesa Ivars 
Kēlers, Vilis Vītols un Daumants 
Hāzners. Vīru koris Māras Vārpas 
vadībā dziedāja svinīgo J. Kalniņa 
“Lielo jundu”, karogam sveicienā 
noliecoties, pieminot tos, kuŗi par 
savu tēvu zemi savas dzīvības ir 
atdevuši.

Daugavas Vanagu apvienības 
Čikāgā priekšnieks Oļģerts Ca
kars sveica atceres dalībniekus. 
Godinot desmit klātesošos leģio
nārus, priekšnieka palīgs Ivars 
Kēlers pasniedza katram patei
cības rakstu un biedrzine Ināra 
Grigolate – neļķes ziedu.

Svētbrīža ievadā dziedājām 
korāli. Izjusti runāja māc. emer. 
Ida Ņ. Rautenšilde par Kurzemes 
cietoksni, vīru dziesmu un Dievu. 

Akta runu, “Strēlnieki un 
leģionāri”, teica Oļģerts Cakars, 
runā atzīmējot to, kas abām šīm 
grupām bija kopīgs un liktenīgs 
Latvijas tapšanā un otrreizējā at
dzimšanā. Nobeigumā viņš aicināja 
vienoties valsts himnā “Dievs, 
svētī Latviju!”. Tā ieskanēja sirdīs 
ar ilgām un vēlējumiem, kas ir tik 
raksturīgi mums, tālumā esošiem.

Čikāgas vīru koŗa koncertā 
vērojām diriģentes Māras Vārpas 
neatlaidīgā darba rezultātus: basu 
saliedētību, intonācijas tīrību un 
dziedāšanas disciplīnu. Liekas, ka 
arī paši koristi apzinās šo augšanu 

un veidošanu un to priecīgi atbal
sta. Vīri grib dziedāt, vīri mīl 
dziedāt. Bija patīkami noskatīties 
vīru atsaucību savas diriģentes 
mūzikālajām vēlmēm šai sirsnī
gajā koncerta gaitā. 

Koncerta pirmā dziesma J. 
Norviļa “Vakarjunda” (L. Breikšs) 
skanēja, kā dažkārt koncerta pir
mā dziesma, vēl mazliet nedroši, 
arī intonācija vietām šķobijās. To
ties katrā nākošā pirmās daļas 
dziesma – Ģ. Ramana “Tēvzeme” 
(V. Ļudēns), R. Paula “Es vējā 
saucu” (J. Peters) un R. Paula 
“Kurzeme” (J. Peters), kas bija jā
atkārto, skanēja aizvien pārlie
cinošāk un sirsnīgāk.

Pēc starpbrīža koŗa jaunais 
priekšnieks Aivars Osis pastāstīja 
par koŗa nodomiem un  sastāvu. 
Pārsteidzoši un priecīgi bija dzir
dēt, ka korī dzied Rūdis Dzelz
kalns, Jānis Inveiss un Vilnis 
Strēlnieks no Milvokiem; Andris 
Ubāns un Aris Vilemsons no Gaŗ
ezera – un Aristrīds Cers pat no 
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sabalsots kā īsts grāvējs, kur mēs 
visi jutām līdzi nabaga āzīša 
nelaimēm, bija koncerta pēdējā 
dziesma un bija jāatkārto. 

Pēc pateicības un ziedu   pa
sniegšanas izpildītājiem un par 
divdesmit gadu kalpošnu koŗa 
bijušajam priekšniekam Jurim 
Valainim piedevām vēl dzirdējām 

krāšņo V. Kaminska “Latvija”.
Klavieŗu pavadījumus apzi

nīgi spēlēja Daina Borģiele – ilgi 
nedzirdēts talants mūsu sabiedrībā. 

Paldies, vīri, par skaisto un 
sirsnīgo koncertu! Tomēr zināmu 
ēnu tam uzmeta pagājušā nedēļā 
izvadītā koŗa baritona, prāvesta 
Viļa Vārsberga aiziešana mūžībā.

Pēc koncerta saviesīgajā daļā 
par maltīti bija gādājušas Čikāgas 
DV vanadzes ar Ināru Grigolati 
priekšgalā. Bija izloze veltīta vīru 
koŗa darba vajadzībām. Vakara 
turpinājumā pie galdiem vēl ska
nēja dziesmas un bija sajūta, ka ir 
piedzīvots kaut kas skaists un labs.

	 	 Marta Cakare

Tagad skolas gads tuvojas 
beigām. Šogad no Stariņa skolas 
aizies Elīse Ozola, Madeline Sei
ple, Marisa Eggersdorfer, Kārlis 
Baipsys un Aldis Kīns. 

Mēs vēlam šiem skolēniem 
sekmes gan bērnudārzos, gan citās 
lielākās  skolās.

ČIKĀgAS LATVIEšU BēRNUDĀRzS UN PIRMSSKoLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Taurentiņš uz lapas sēž,
Mazu oliņu tas dēj.
No tās iznāk kāpuriņš,
kas ēdīs cik vien spēj.
Aug un aug un lielāks kļūst,
Aug un aug un lielāks kļūst,
Aug un aug un LIELĀKS  kļūst.
Kūniņā tad ietinās,
Aizmidzis tas pārvēršās.
No kūniņas tad iznāk viņš,
Nav viņš tad vairs kāpuriņš.
Tagad viņš ir taurentiņš!
Lido, lido taurentiņ!
	 -Andārte Phillips –

Šī gada aprīlis un maijs ir 
bijuši ļoti interesanti un informā
tīvi – bērni mācījās  par taureņiem 
un par skudrām. Bērni varēja ka
tru dienu vērot, kā īstas skudras 
savā īpatnējā stikla mājiņā rok 
tuneļus un nēsā lapas un maizes 
drupačas, ar kuŗām mēs viņas 
barojām. Katru dienu viņi zīmēja 
īstas skudras. Viņi iepazinās arī  ar 
skudras ķermeņa daļām. Bērniem 
īpaši patika vārds krūškurvis, ko 
visi ar prieku atkārtoja, kad bija 
jāzīmē skudras. 

Viņi vērojā arī. kā īsti 
kāpuriņi pēc kāda laika pārvērtās 
par taureņiem! Bērni ar lielu 
prieku un interesi sekoja šim da
bas brīnumam. Aplīšos bērni 
mācījās par taureņa attīstības cik
lu, par taureņu izskatu – par to 
krāsām un simetriskajiem spār
niņiem.

Neiztrūka arī dziesmu dzie
dāšanas un dzejoļu skaitīšanas 
par skudrām, taureņiem un citiem 
kukaiņiem. Bērni arī klausījās un 
skatījās pasaku par skudru, kam 
ezis palīdz būvēt mājiņu. 

Kad dienas kļuva siltākas, 
bērni arī ārā redzēja skudras un 
taureņus un lielā sajūsmā mēģinā
ja tos noķert. Kad beidzot būs 
pietiekami silts laiks, mēs izve
dīsim mūsu skolas taureņus ārā un 
ļausim tiem lidot projām. 

Andārte dod skudrām ūdeni padzerties.

Sofia Reinfelde ar taureņa pirkstu lelli.

Annika Smith ar savu simetrisko taureni.

Līga Phillips pēta taureņus.
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KRIšJĀņA BARoNA SKoLAS IzLAIDUMS 2012. gADĀ
Uz  Kr. Barona latviešu skolas 

Čikāgā 62. mācību gada izlaidu
ma  aktu 12. maijā Ciānas draudz
es Lielajā zālē pulcējās skolēnu 
vecāki, piederīgie un skolas drau
gi. Bija prieks noskatīties uz skolas 
saimi, kas sarīkojumā ieņēma krēslu 
pirmās rindas. Tik daudz smaidoši 
nopietnu sejiņu un seju mazāka
jiem un lielākajiem. 

Latvijas karogu ienesa Kārlis 
Baumanis, Enia Kiusāla un Laila 
Baumane. 

Pēc Latvijas valsts himnas 
nodziedāšanas lūgšanu teica un 
izlaiduma dalībniekus sveica sko
las pārzine Elisa Freimane. Skolas 
padomes apsveikumu beidzējiem 
teica padomes priekšsēde Lita 
Sīmane, tāpat beidzēju klases 
audzinātāja Benita Lāčkāja.

Uz paaugstinājuma krēsli sko
las  beidzējiem, priekšā galdiņš ar 
trim iedegtām svecēm, ziediem 
un grāmatu ar sudraba plāksni uz 
vāka – Kr. Barona skolas absol
ventu reģistrs. Cik gaŗas beidzēju 
vārdu rindas skolas sākuma ga
dos! Šogad tikai pieci. Tomēr, vi
sus šos gaŗos gadu desmitus nav 
bijis gada, kad nebūtu ierakstīti 
jauni absolventu vārdi, skola ir 
darbojusies. Vai visu to vecāku 
vārdi, kam bērni apmeklē un 
beidz skolu ir šajās lappusēs, 
lielais vairums šodienas skolas 
skolotāju vārdu ir tur. Un vienu 
pēc otra izsauc pamatskolas bei
dzējus. Tie ir: Sabīne Brunovska, 
Denvers Dimants, Elizabete Dudo
rāne, Laima Līcīte un Talia Tom
sone. Liecību un piemiņas balvu 
pasniedza pārzine Elīsa Freimane 
un klases audzinātāja Benita 
Lāčkāja, bet kakla ķēdīti šī brīža 
piemiņai – Rasma Kraule. Tad 
beidzēji pie galda ierakstīja savus 

Pie karoga no kr.: Laila Baumane, Kārlis Baumanis, Enia Kiusāla. Skolas beidzēji:  Sabīne 
Brunovska, Elizabete Dudorāne, Denvers Dimants, Laima Līcīte, Talia Tomsone.

vārdus vēsturiskajā reģistrī.
Katrs 8. klases beidzējs atvadu 

uzvedumā, izteica savu pateicību 
un atzīmēja skolas gaitās iegūto. 
8. klases vecāku pārstāve Brigita 
Dimante pateicās skolotājiem par 
darbu un mīlestību. Tad 7. klases 
pārstāvji Annelī Cera un Lillia 
Dimante sveica beidzējus.

ČLOA priekšsēdis Jānis Vilciņš	
aicināja klātesošos uz Tautas sa
nāksmi nākamajā sestdienā sveikt 
Latvijas valsts prezidentu. 

Māc. Oļģerts Cakars mudi
nāja dzīvē iet mīlestības ceļu.

Tautasdeju uzvedumi sko
lotāja Marka Baginska vadībā, 
skolotājai Zintai Lucānei palīdzot, 
šogad bija sevišķi interesanti. De
joja septiņas dejas, sākot ar “Jan
dāliņu” un beidzot ar “Ai, ai, ciema 
bērni”, pie kam Marks katrai de
jai uz vietas izvēlējās un sadalīja 
dejotājus no visas skolas saimes, 
neskatoties uz klasēm un vecumi
em. Tas liecināja, ka visi dejotāji, 
sākot ar bērnudārzniekiem līdz 
vidusskolēniem visas šīs dejas prot. 
Gadījās arī kādam puisēnam savu 
meitenīti dejas drūzmā pazaudēt, 
bet prieks un jautrība bija liela 
gan dejotājiem, gan skatītājiem

Skolas pārzine Elisa FReimane.

8. klases audzinātāja Benita Lāčkāja.

Padomes priekšsēde Lita Sīmane.
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taisni otrādi, tur tēviņi ir tie 
krāšņie!)  Bet mīļie Lāču bērniņi, 
mazie kunkulīši, visi bija baltās 
blūzītēs un krekliņos un dancoja 
“Kur tad tu nu biji, āzīti manu” 
un, man likās, pārspēja visus 
krāsu mutuļus un visas izmaņas! 
– (Vai tad rakstītājam kādreiz nav 
brīv no sirds priecāties?!).

Pēc karogu iznešanas skolas 
un visa pārējā svētku saime sastā
jās lielā aplī, sadevās rokās un 
dziedāja Raiņa nemirstīgos vārdus 
“Daugav’ abas malas”.

Edamzālē saimnieces bija gā
dājušas par gardu maltīti skolēniem 
un viesiem.

	 	  O.C.
Foto: G. Lucāns

un savu mīļuļu fotografiem. Man kā puisietim gan bija žēl noskatīties, 
ka gandrīz visas meitenītes un meitenes bija tautastērpos, bet ar 
puisiešiem – nu, tā pavāji. Un tie, kas arī bija tautiski, nekādi nevarēja 
līdzināties meiteņu krāsu priekam. (Vai esat ievērojuši, ka dabā tas ir 

Bet mīļie lāča bērniņi, mazie kunkulīši.....

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>

Vadītāji Alnis un Dāvids dod padomus mazskautiem Andim 
Ceram, Dārijusam Baginskim, Miķelim Brunovskim un Vilim             
Simanim pirms pāriešanas uz skautiem Eagle Cave izbraukumā.

Skauti Eagle Cave izbraukumā Viskonsīnā no 13.-15. aprīlim.Daiga Cera un Laila Baumane ar sajūsmu “pārlec” uz lielgaidām!

Guntiņas Nikola Gonchar, Laila Rība, Dārija Baginska un So-
phie Circene atvadās no vadītājām Dainas un Žubītes pirms 
pāriešanas uz gaidām.
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AABS – ChiCAgo 2012
Pēc sešpadsmit gadu prom

būtnes Baltijas studiju veicinā
šanas apvienības (The Association 
for the Advancement of Baltic 
Studies) šogad no 26. līdz 28. 
aprīlim AABS 23. konferences 
mājvieta bija atkal Ilinojas Uni
versitātes telpās Čikāgā (UIC). 
Debašu  temats – “Globālā Baltija 
– nākamie 20 gadi”. 

Konferenci rīko reizi pa di
viem gadiem un tās administrātīvā 
rīkošana vienmēr ir bijusi lietu
viešu akadēmiķu izkārtojumā un 
vadībā. Izvēle, kas piedalīsies 
konferencē tiek veikta laikus –
potenciālie prezentētāji nosūta 
konferences organizātoriem savu 
uzstāšanos kopsavilkumu. Orga
nizātori savukārt tos izvērtē un 
lemj vai konkrētais pieteikuma 
autors piedalīsies konferencē kā 
prezentēntājs, vai nē.

Šajā konferencē tika pieteikti 
trīsdesmit četri latviešu izcelsmes 
akadēmiķi, no kuŗiem sešpadsmit 
bija no Latvijas Universitātes. 

Konferencē debatēja galveno
kārt par Baltijas valstu valodas, 
vēstures un ekonomikas attīstības 
gaitu nākamajos divdesmit gados. 

Konferences dalībnieki, kop
skaitā ap 200, bija ieradušies gan 
no Baltijas valstīm, gan no ASV, 
gan no tādām attālām valstīm kā 
Japāna un Austrālija. Konferences 
organizātori secināja, ka ir pie
audzis AABS biedru skaits, kas 
daļēji saistīts ar piedalīšanos  kon
ferencē. Ir pieaudzis arī iesūtīto 
publikāciju skaits, kas norāda uz 
pētnieku interesi par Baltjas val
stīm un to  attīstību.

Konferences atklāšanā ar uz
runām piedalījās visu trīs Baltijas 
valstu vēstnieki – ASV Marina 
Kaljurand (Igaunija), Žygimantas

valstu neatkarības atgūšanā. Tāpat 
vēstnieki runāja par Baltijas val
stu sekmīgo pāreju no plānveida 
uz tirgus ekonomiku tik īsā laika 
periodā, kā arī  uzsvēra vēl arvien 
labo sadarbību ar ASV. 

ASV pārstāvji savās uzrunās 
īpaši uzsvēra Baltijas valstu sa
darbību ar ASV, kā arī Baltijas 
valstu darbību NATO. Parstāvji 
atzīmēja  Baltijas valstu vienlī
dzīgo vieta NATO valstu saimē, 
kā arī īpaši pasvītroja faktu, ka 
Baltijas valstis kā NATO dalīb
valstis var justies pasargātas no

Pavilionis (Lietuva) un Andrejs 
Pildegovičs (Latvija), kā arī ASV 
prezidenta nacionālās drošības 
padomnieka vietnieks stratēģiskās 
komunikācijas un runu rakstīšanas 
jautājumos Benjamin Rhodes un 
Baltā nama Nacionālās drošības pa
domes Eiropas lietu vecākā direk
tore Elizabeth SherwoodRandall.

Baltijas valstu vēstnieki paka
vējās atmiņās par Baltijas valstu 
neatkarības atgūšanu, uzsveŗot 
Baltijas valstu ASV dzīvojošo 
pārstāvju, kā arī ASV kā Latvijas 
sabiedrotās lielo nozīmi Baltijas

No kr.: Vejas Gabriel Liulevicius, Lindsay Young vēstures profesors Tenesijas 
universitātē. Astrīda Orle Tantillo UIC pagaidu dekāne, ģermāņu valodas studiju un 
vēstures profesore sveic kongresa dalībniekus.                    Foto: Mr.Jonas Kuprys

No kr.: Latvijas vēstnieks Andrejs Pildegovičs, Igaunijas vēstniece Marina Kaljurand,           
ASV Baltā nama Nacionālās drošības padomes vecākā direktore Elizabeth Sherwood-
Randall, ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieka vietnieks Benjamin Rhodes, 
Lietuvas vēstnieks Zygimantas Pavilionis un prof. Vejas Gabriel Liulevicius, Lindsay 
Young vēstures profesors Tenesijas Universitātē.                             Foto: Jonas Kuprys
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apliecina Baltijas valstu izaug
smes potenciālu ekonomikas, kul
tūras, izglītības un citās jomās.

Nākamā konference notiks 
2014. gada martā Jēlas universitātē.

Konferences   noslēguma die
nas vakarā dalībnieki noklausījās 
lietuviešu vīru ansambļa “Daina
va” Darius Polikaitis vadībā un 
latviešu Čikagas vīru koŗa Māras 
Vārpas vadībā koncertu.  

IB/JZ

ārējiem draudiem saskaņā ar 
vienošanos 5. panta kārtībā, kas 
paredz, ka uzbrukums jebkuŗai 
NATO  dalībvalstij ir uzbrukums 
visām. ASV pārstāvji arī atzinīgi 
novērtēja Baltijas valstu darbību 
NATO misijās, paužot apliecinā
jumu par sekmīgu sadarbību arī 
nākotnē gan bilaterālajās attiecī
bās, gan NATO  valstu aliansē.

Konferences laikā pārrunātais 
liek domāt, ka Baltijas valstu at

tīstība ir balstīta uz sen ielikta
jiem, īpašiem pamatiem. Kopš 
Baltijas valstu neatkarības atgū
šanas bijuši daudzi spilgti noti
kumi, kas ļāvuši tām atkal atmir
dzēt pasaules spējīgo valstu saimē. 
Baltijas valstis un ar tām saistītie 
jautājumi – kā redzams – nav ti
kai pašu Baltijas valstu interešu 
lokā. Baltijas valstu jautājumiem 
ir pievērsušies gandrīz visu konti
nentu pētnieki. Tas tikai vēlreiz 

Čikāgas vīru koris AABS konferences noslēguma koncertā.                                                                          Foto: Jonas Kuprys

IECIENĪTAIS LATVIJAS PoSTfoLKLoRAS ANSAMBLIS IĻĢI
Iļģi atkal atgriežas Či
kāgā, kur 2007. gadā viņi 
iepriecināja Čikāgas  lat
viešus, bet šoreiz viņi 
iepazīstinās plašāku klau

sītāju loku ar latviešu postfolk
loras mūziku Čikāgas Old Town 
School of Folk Music.

Iļģu sastāvs: Ilga Reizniece, 
Māris Muktupāvels, Gatis Gauje
nieks, Egons Kronbergs, Mārtiņš 
Linde.

Iļģi dzima kā folkloras an
samblis. Viņi brauca pie teicējiem, 
mācījās dziesmas, instrumentu 
spēli, paši darināja tautastērpus, 
mūzikas instrumentus; uzzināto 
un apgūto dziedāja, stāstīja, rādīja, 
mācīja citiem – kur vien Latvijā 
atrada dzirdīgas ausis un redzīgas 
acis. Mūzikas spēlēšana bija sais
tīta ar interesi par latviešu tautas 

senvēsturi, archeoloģiju, etnogra
fiju, mitoloģiju, tradicijām, bet, tā 
kā visā iepriekšminētajā netrūka 
temu, ko padomju vara centās aiz
liegt un noklusēt, nodarbošanās 
ar folkloru tolaik bija kas disiden
tisks. Folkloristus vara uzraudzīja 
ar līdzīgu kontroles mechanismu 
kā rokmūziķus un citus, pakļaujot 
ik koncertprogrammu detalizēt
am ideoloģiskam izvērtējumam un, 
neapmierinātības gadījumā, lie
dzot publicitāti.

Kā Iļģi tapa par postfolkloras 

grupu? Pēc Ilgas Reiznieces atzi
numa, viņi jau kopš paša sākuma 
izjutuši sevi nevis tikai kā folklo
ristus, tautas gara mantojuma izzi
nātājus, glabātājus un populārizē
tājus, bet arī kā jaunradi alkstošus 
mūziķus, lai arī klausītāji viņus 
pilnā mērā iepazina tikai pēc des
mit gadiem – laikā, kad bija kritis 
dzelzs priekškars un nekas neliedza 
smelt no pasaules mūzikas aprites, 
ne pašiem tajā iekļauties.

Ilģi ir daudz koncertējuši arī 
ārzemēs – mūzikas festivālos,  kul
tūras svētkos un citos sarīkojumos.

Koncerts Čikāgā – 30. jūnijā, 
plkst. 20:00 Old Town School of 
Folk Music, 4545 N. Lincoln Ave.   
Myron R. Szold Music & Dance 
Hall, Tālr. 7737286000.

Teksta izvilkumi gūti tīmeklī:
<http://ilgi.lv/lv_biografija.php>
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AMERIKAS LATVIEšU APVIENĪBAS 61. KoNgRESS 
2012. gada Amerikas latviešu 

apvienības (ALA) kongress  notika 
no 4. līdz 6. maijam Ann Arbor 
pilsētā, Mičiganā.

Kongresā piedalījās 68 dele
gāti. Čikāgas delegāti bija Baiba 
Liepiņa (Ciānas draudze), Kārlis 
Lenšs (ALJA/Latviešu skautu 
kustība ASV), Inga Lucāne (ASV 
gaidu jenda), Ruta Priedkalne
Zirne (Čikāgas latviešu biedrība), 
Jānis Vilciņš (DV apvienība Čikāgā).

Ziņojumi par ALAs darbību 
bija saņemti jau ALAs gada pār
skata grāmatā, bet par svarīgāka
jiem punktiem ziņoja katras noza
res pārstāvis. Par kongresa darba  
grupu paveikto un to nākotnes plā
niem dzirdējām rezolūcijās.

Informācijas nozare uzsvēra, 
ka Dziesmu svētkos Milvokos būs 
iespējams saņemt Latvijas Repub
likas (LR) jaunās pases – viena no 
pārvietojamām darbstacijām ir 
LR vēstniecībā Vašingtonā, DC. 
Pasu darbstaciju sūta uz latviešu 
centriem, ja tur pieteikušies vairāk 
nekā divdesmit Latvijas pavalst
nieku, kuŗi vēlas iegādāties jaunu 
pasi. Gan nozares ziņojumā, gan 
tās darba grupā daudz runāja par 
dubultpilsonību.

Izglītības nozare ziņoja, ka 
ALAs mājaslapā ievietos pārvei
dotu latviešu valodas programmu 
ar jaunu mācībvielu, lietojot vizuālu 
pārskatu. Valodas mācība ir pare
dzēta visām paaudzēm. Ziņoja arī 
par ALAs rīkotajiem “Sveika, 
Latvija” un citiem braucieniem uz 
Latviju. Klātesošos aicināja atbal
stīt kādu latviešu jaunieti. 

Kultūras nozare ziņoja par 
latviešu sabiedrisko lietu meistar
klasēm jauniešiem un ASV lat
viešu datu bazes veidošanu. 

Biedru nozares aicinājums 
bija – latviešu centros izveidot sa
karnieku tīklu ar Amerikas latviešu 
apvienību.

Finanču darba grupa ieteica 
apvienībai balansēt ieguldījuma 
drošību un peļņu, kā arī minēja, 
ka cilvēkiem ir pat izdevīgi testa
mentā novēlēt naudu ALAi.

“Sadarbība ar Latviju” (SAL) 
nozare ziņoja, ka uz Latviju ir aiz
sūtīti 1 ¾ milj. dolaru. Pašreiz ALAs 
kasē ir 1 1/4	milj. dolaru, kas sazie
doti SAL vajadzībām.

Sporta nozare ziņoja, ka pē
dējā braucienā uz Latviju pieda
lījās simts piecdesmit sportisti no 
ASV un Kanadas.

Kultūras nozare ziņoja par 
darbību, lsi saglabātu latviešu kul
tūru ārzemēs un paskaidroja, kā 
to veicinājusi kultūras imigrācijas 
konference Minesotā, kur Mine
sotas universitātes imigrācijas archī
vam ir novēlēti ALAs maateriāli. 

Kasiere ziņoja, ka ALAs kapi
tāls ir pāri par 4 milj. dolaru, bet 
2 milj. no tiem  ir ar ierobežojumiem. 
Latvijas Brīvības fondā, kur ap 
2000. gadu bija vairāk kā 4 milj. 
dolaru, pašreiz  ir  tikai 1.6 milj. 
dolaru. Daudz naudas tika izdots 
par Latvijas iestāšanos NATO un 
ES. Ziņojumā atgādināja, ka nāko
šā NATO galotņu sanāksme no
tiks Čikāgā, kur viesosies arī LR 
prezidents Andris Bērziņš un daži 
valdības pārstāvji. Čikāgas latvieši 
ar viņiem tiksies 19. maijā Tautas 
sanāksmē. 

Izglītības darba grupas  pār
runu laikā 3x3 un 2x2 nometnes 
pārstāvji aicināja tautiešus pieda
līties šajās nometnēs un  uzsvēra, 
ka tās ir kā tilts starp Latviju un 
mītnes zemēm, kas palīdz saglabāt

latvisko identitāti.
Jauns ALAs projekts ir ALAs 

darba stratēģiskā plānošana ar 
skatu uz nākotni. Par ALAs al
gotu darbinieci uz vienu gadu  ir 
pieņemta Ilze Garoza, kuŗa Mine
sotas universitātes trimdas archī
vos ir pētījusi latviešu sabiedrības 
vēsturi. ALAi ir jāraugas gan uz 
ilggadējiem biedriem, gan uz tiem 
latviešiem, kuŗus varētu piesaistīt  
nākotnē – jauniebraucējus no Lat
vijas, sabiedriski aktīvos, jaukto 
laulību pārstāvjus un “pazudušo 
paaudzi”, kuŗi pēc aiziešanas no 
ALJAs, nēpāriet uz ALAu. Šajā 
jomā ALA varētu palīdzēt vietē
jām organizācijām.  ALAi jārada 
arī vieta kontaktpersonai ar jaun
iebraucējiem. Latviešu sabiedrībai 
sākot novecot, jāsaglabā organi
zāciju vēsture. Nākotnē ALAi va
jadzētu dibināt sazināšanās cen
tru sadarbībai ar organizācijām. 
Būtu labi, ja latvieši, kuŗi pārceļas 
uz ASV, piereģistrētos vēstniecībā 
vai kādā vietējā organizācijā, jo 
tad viņus būtu vieglāk apzināt. 

ALAs budžetu pieņēma ar 
904,236  dolariem ienākumiem un 
1,152,005 dolariem izdevumiem 
t.i., ar 147,236 dolaru iztrūkumu. 

Kongresam iesniedza div
desmit sešas rezolūcijas un piecus 
ieteikumus.

Kongresa programmā bija arī 
LR goda konsulu diskusijas, ko 
vadīja LR vēstniecības ASV vadī
tāja vietnieks Juris Pogrebņaks. 
Diskusijās piedalījās godakonsuli 
Dr. Juris Buņķis no Kalifornijas 
un Roberts Blumbergs no Ilino
jas, kā arī PBLA priekšsēdis Jānis 
Kukainis. Šie goda konsuli daudz 
laika un līdzekļu ziedo Latvijas 
labā.
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Kādā no darba posmiem iz
smeļošu runu, sniedza Rīgas Tech
niskās universitātes (RTU) mācību 
prorektors Uldis Sukovskis par 
tematu “Augstākās izglītības attīs
tība Latvijā aizvadītajos gados”. 
Viņa universitātes astoņu pasnie
dzēju grupa no Rīgas bija ieradu
sies darba vizītē. 

Maltīšu laikā dzirdējām inte
resantas runas. LR ārlietu minis
trijas speciālo uzdevumu vēstnieka 
Ronalda Lappuķes runas tema bija 
“Latvijas valsts sadaarbība ar 
tautiešiem ārzemēs”.  Žurnāla “Ir” 
polītiskā komentātora Aivara Ozo
liņa  temats bija “Latvijas polītika 
pēc valsts prezidenta ‘Rīkojums 
Nr. 2‘”. Eiropas latviešu apvienības 
(ELA) priekšsēža Alža Austera 
tema – ”Jaunā emigrācija un lat
viešu skolas Eiropā”. Viņš minēja, 
ka pašreiz Eiropā ārpus Latvijas 
darbojas 34 sestdienas vai svētdie
nas skolas ar 1,122 skolēniem un 
119 skolotājiem.

ALAā jaunievēlētās perso
nas:  priekšniece – Anita Batara
ga, priekšnieces vietnieks un 
Biedru un līdzekļu nozares vadītājs 
– Andrejs Ramāns, sekretārs – Ju
ris Mežinskis, kasiere – Vaira 
Rozentāle, Izglītības nozares va
dītāja – Andra Zommere, Kultūras 
nozares vadītāja – Iveta Vesmane
Felzenberga, Informācijas nozares 
vadītāja Taira Zoldnere, “Sadarbība 
ar Latviju” nozares vadītājs –  Ēriks 
Krūmiņš. Sporta nozares vadītājs 
– Toms Trautmanis, Kultūras fon
da vadītāja – Sarma Muižniece
Liepiņa, Latviešu institūta vadītājs 
– Arvīds Bļodnieks, Revīzijas 
komisijā Valdis Kārklis, Mārcis 
Jansons un Roberts Šverns.

ALAs nākošais  kongress būs 
Sietlā, Vašingtonas pavalstī.

RP

ALAs 61. Kongresa prezidija: no kr.: Zigurds Rīders, Vitauts Hāzners, Baiba Liepiņa, 
Dainis Rudzītis, Pēteris Blumbergs, Tanja Vītiņa, Ruta Priedkalne-Zirne. Iztrūkst 
Jānis Robiņš.                Foto: J. Vilciņš 

No kr:  goda konsuls Juris Buņķis, Kalifornija, Latvijas vēstnieka ASV vietnieks  
Juris Pogrebnaks, goda konsuls Roberts Blumbergs Ilinojā un PBLA priekšsēdis 
Jānis Kukainis.                Foto: J. Vilciņš

ALAs valde un ALAs biroja darbinieki. 1. rindā no kr.: Vaira Rozentāle, Taira Zoldnere, 
Iveta Vesmane-Felzenberga, Sarma Muižņiece-Liepiņa, Anita Bataraga, Dace Eglīte, 
Ingrīda Valdmane, Anita Juberta. Ilze Garoza. 2. rindā: Ēriks Krūmiņš. Juris Mežinskis, 
Valdis Kārklis, Roberts Šverns, Mārcis Jansons, Raits Eglītis.    Foto: Samuels Knochs III 
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PAVASARĪ
Agrāk tas tā nebija, 
bet pavasaris ir kļuvis 
man par vismīļāko 
gada laiku. Sajūtas ir 
izcilas! Ziema izturēta, 
priekšā vasara! Visa 
daba, ieskaitot dau

dzus no mums, atdzimst no jauna. 
Saule un vēji kļuvuši siltāki, mīlī
gāki. Prieks, dzīvot!

Šis gada laiks padarīja Lori
jas un manu šī gada pavasaŗa 
koncertūri par īpaši skaistu un 
neaizmirstamu. 

Loriju pazīstu jau no bērnu 
dienām, kad mūsu ģimenes drau
dzējās. Vēlāk izrādījās, ka mūs 
abus saista mūzika, abi dziedā
jām. Un tā vien šķiet, ka liktenis 
ir lēmis, lai mēs arī kopā dziedam 
un visievērojamākā veidā – 
Čikāgas Piecīšos.

Kopā dziedājām arī ārpus 
Piecīšiem. Latvijā esam duetā 
uzstājušies Jāņos un pirms diviem 
gadiem, ap Valentīnas dienu snie
dzām trīs koncertus veltītus mī
lestībai. Šie mīlestības koncerti 
izdevās, un pašiem bija tik patī
kami, ka nolēmām to darīt atkal. 
Šogad īstenojām mūsu vēlmes, ne 
Valentīnas dienā, bet pavasarī. 
Programmā sōlo, dueti; dziesmas 
par mīlestību – gan nopietnas, 
līriskas, gan vieglāka satura hu
moristiskas. Dziedājām arī par 
pavasari. Šai tūrei  uzrakstīju trīs 
jaunas dziesmas. Vienas nosau
kums ir “Pavasarī“, otras “Nezi
nāmajam kareivim”. Šīm abām 
pamatā ir Ramonas Frišmanes 
dzeja. Trešā jaunā dziesma ir 
“Nerātna dziesmiņa” – V.  Krāslavieša	
dzeja. Pašam ir prieks un ganda
rījums, jo klausītāji jaunās dzies
mas pieņēma ar sajūsmu.

Izziņotie koncertturnejas datumi 
Latvijas pilsētās

 7. aprīlī Jelgavas Kultūras centrā
 8. aprīlī Ērgļos
 9. aprīlī Ogres Kultūras centrā
11. aprīlī Jēkabpils Tautas namā
12. aprīlī Balvos
13. aprīlī  Dobelē
14. aprīlī Slampes Kultūras pilī
15. aprīlī  Drustu Kultūras centrā
17.  aprīlī Gulbenes Kultūras centrā
18. aprīlī Limbažos
22. aprīlī Rīgā, “Splendid Palace”
24. aprīlī Jaunolainē
26. aprīlī Ķekavā
27. aprīlī Liepājā, Latviešu 
 biedrības namā
29. aprīlī Saldus Kultūras centrā
30. aprīlī Ventspils Kultūras centrā

Uz mūsu tūres producentes 
Lailas aicinājuma Latvijas pilsē
tām pieteikties uz mūsu koncerta 
piedāvājumu atsaucās patīkami 
daudzas pilsētas. Nedaudz pārbau
dot mūsu dziedāšanas izturību, ar 
pavasarīgu optimismu, cerot uz to 
labāko, piekritām aprīlī sniegt 
sešpadsmit koncertus. Tā mēs abi 
ar Loriju aprīļa mēnesi pavadījām 
braukājot pa Latviju un dziedot.
Viss izdevās, un bijām patiešām 
aizkustināti un gandarīti par visu. 
Satikām arī daudzus mūsu drau
gus, to starpā Ivaru Švānfeldu 
Rīgā un Arni Akseli ar sievu Dzi
dru – Liepājā. Redzējām pirmos 
starķus un sniegpulkstenītes. Ma
nu	prāt, Latvijā pavasarī valda 
īpaša aura un tāds skaistums, ko 
dvēselē izjust var tikai latvietis.

Šis pavasaris man bija un 
vienmēr būs īpašs, jo to pavadīju 
kopā ar Loriju, Latviju, mīlestību 
un dziesmu! Tagad gaidu vasaru, 
kad varēšu atkal dziedāt ar Loriju, 
bet šoreiz ar Piecīšiem pilnā sa
stāvā Dziesmu svētkos Milvokos 
Čikāgas Piecīšu koncertā 4. jūlijā. 

Armands Birkens

Pēc koncerta Splendid Palace zāles 
priekštelpā. No kr.: divu jauno dziesmu 
autore, dzejniece, Ramona Frišmane, 
Armands Birkens, Lorija Vuda.            

 Foto: V. Legzdiņš

Rīgā pēc koncerta.  Foto: Anita Stūrāne
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Arī mūsu mazā, sešpadsmit 
cilvēku, grupiņa mēroja šo grūto 
bēgļu ceļu. Mums bija lieli rati, 
bet tikai viens spēcīgs vīrs un viens 
kaŗa invalīds, pārējie bija bērni un 
sievietes. Ceļš pieaugušajiem bija 
grūts, velkot smagos ratus pa kal
niem augšā un lejā. Arī bērniem 
bija grūti visu dienu ejot līdzi ra
tiem. – kājas noberztas un tul
znainas, izsalkums liels. Šad tad 
kāds vācu saimnieks iedeva krū
zīti piena vai gabaliņu maizes.

Tā pienāca Jāņu vakars. To 
pavadījām zirņu laukā. Lielais 
nogurums visus ātri vien nolauza. 
Neviens daudz nerunāja. Katram 
sirds bija pilna, dienā piedzīvoto 
un  pārdzīvoto atceroties. Lai gan 
tuvumā bija vēl kādas latviešu 
grupiņas, nekur neskanēja Jāņu 
dziesmas. Likās, ka naktij pāri 
klājas sāpīgs klusums. Tikai mana 
māte no ceļmalas baltā āboliņa 
nopina man mazu vainadziņu, kas 
visu nakti saldi smaržoja. Visi ātri 
vien aizmiga, tikai mazais četrus 
mēnešus vecais Valaiņu Jurītis 
visu nakti skaļi raudāja.

Tad nāca vēl daudzi citi Jāņi  
– gan Mainas, gan Nekaras, gan 
Reinas krastos. Atkal vainagi tika 
vīti, alus brūvēts, Jāņu siers siets.
Papardes ziedi tika meklēti, atrasti 
un zaudēti. Visu nakti Jāņu dzies
mas tika dziedātas un dejots līdz 
saullēktam.

Droši vien arī šogad skanēs 
senais “Līgo, līgo” visās pasaules 
malās, kur vien runā latviešu valo
du, lai tas būtu Latvijā, Čikāgā, 
Gaŗezerā vai citās tālās zemēs.

Katru gadu Jānīt’s nāca,
Nu atnāca šovakar.

R.B.  

LĪgo!

Šķiet, ka tikai pirms pāris 
nedēļām bija Ziemsvētki un iesā
kās jaunais gads, arī Lieldienas 
jau aizvadītas. Pavasaris ir atnācis 
un, cik ilgi   būs vasara, būs Jāņi.

Pārcilājot vecās skaņuplates, 
klausos sen ieskaņotas Jāņu dzies
mas. Tās ir melōdijas, kas jau 
dzirdētas simtām reižu, tomēr 
šajās melōdijās ir kaut kas ma
ģisks; tās ievilina mūs citā pasaulē, 
kuŗa ir bezgala tālu no mūsu stei
gas pilnās ikdienas. Tās atveŗ 
mūsu atmiņu pilnos apcirkņus un 
ieved mūs citā laikā, citā pasaulē. 
Lai gan šīs dziesmas mēs klausā
mies ar ausīm, mēs tomēr tās 
dzirdam ar sirdi.

Jāņi ir svētki, kad daba visā 
pilnībā ļauj mums izbaudīt tās 
bagātības un skaistumu. Smaržo 
vīstošie Jāņu vainagi un uz grīdas 
izkaisītās kalmes. Visur ir izlik
tas meijas un Jāņu zāļu klēpji. 
Visu nakti tiek līgots un dejots. 
Plūst alus, tiek garšots Jāņu siers. 
Visos kalnos deg Jāņugunis, un 
daba līgo līdz. Tā ir Jāņu nakts 
burvība, tie ir skaistie Latvijas 
Jāņi.

Bet tie nav mani Jāņi. Tie ir 
Skalbes, Akuratera, Virzas vai 
Jaunsudrabiņa Jāņi. Tās ir viņu 
atmiņas, tie ir viņu stāsti, kas 
lasīti un pārlasīti neskaitāmas 
reizes un ir dziļi iespiedušies 
atmiņā un sirdī, un, katru reizi tos

lasot, liekas katrs pats atkal un at
kal tos piedzīvojam.

Bet ne visi Jāņi bija pušķoti 
meijām un ozolu vainagiem. Ne 
visas naktis tika aizvadītas dejo
jot un līgojot. Domāju par saviem 
pēdējiem Jāņiem Latvijā, kad 
tālumā bija jau dzirdami kaŗa 
draudi. Šur tur uz ceļiem jau parā
dījās bēgļu pajūgi, kam piesieti 
mājlopi, lēni virzamies uz Kurze
mes pusi. Un mājas ļaudis viens 
otram jautāja: “Vai arī mums šis 
ceļš būs jāmēro?“ Tā bija rūpju un 
neziņas pilna vasara.

Tika jau līgots, alus tecēja, 
Jāņu siers tika siets, bet Jāņu dzies
mas neskanēja tik dzidri un ar 
tādu sirdsprieku kā agrāk. Kā 
tumša nakts priekšā stāvēja rīt
diena. Daudzas mātes izvadīja sa
vus dēlus uz austrumiem. Arī mans 
brālēns Emīls Cepurītis aizgāja 
un vairs nepārnāca. Dzimtenes 
meitenes vēl pušķoja savus zēnus 
ar ziediem un Jāņu vainagiem, un 
tie aizgāja dziedādami. Daudzi 
aizgāja, daudzi nepārnāca.

Un tad nāca nākošie Jāņi – 
svešā zemē, svešos ļaudīs. Kaŗš 
bija beidzies, bet miers vēl nebija 
iestājies. Vēl neskaitāmi tūkstoši 
bēgļu no izbumbotām pilsētām 
un izpostītiem laukiem klīda pa 
Vācijas lielceļiem, atstājot aiz se
vis mājas, ģimenes un dzimteni, 
meklējot  pajumti svešā zemē, jo 
ceļi atpakaļ uz mājām bija slēgti. 
Cik naktis tika pavadītas klajā 
laukā zem tumšām debesīm! 
Ceļmalas bija pilnas salūzušiem 
dažāda lieluma vāģiem un rati
ņiem, kur vējš šķirstīja atstāto 
atmiņu albumu lapas, atklājot 
smaidīgu seju fotografijas, vēstot 
par laimīgiem laikiem. 
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deja “Dieviņš bija” ieguva 2.vietu; Dobelē 2010. 
gadā konkursā “Ābolu kauss” “Mārupieši” ieguva 
balvu, ceļojošo Ābolu maisu.

Mārupieši ir uzstājušies arī ārzemēs: starptau
tiskos festivālos:  Gruzijā; Turcija; Malāizijā; Kat
mandu un Pokarā, Nepālā; Vācijā Dienvidkorejā.

Plašinot savu plūdumu, tik daudz vēl gribam 
paveikt – gan saglabāt savu sprigano un eleganto de
jas stilu, gan iestudēt jaunas dejas, gan ar savu dejas 
mākslu priecēt pašmāju un ārzemju skatītājus.

<www.marupiesi.lv/>

MILVoKoS DEJoS LATVIJAS  VIDēJĀS PAAUDzES DEJU KoPA
Vidējās paaudzes deju kopa (VPDK) 
“Mārupieši” ir dibināta 1989. gadā. 
Sākotnēji tā bija entuziastu grupa, 
kas meklēja iespēju rādīt un mācīt 

strādājošajiem latviešu folkloras tradicijas, etnogra
fiskās dejas un to skatuviskās apdares. Kopas 
dibināšanas galvenais mērķis bija, lai kā kolhoza Mār
upes vidējās paaudzes pulciņš tiktu uz 1990. gada 
Dziesmu un deju svētkiem. Aktīvā koncertdarbība un 
piedalīšanās dažādos deju konkursos gadu no gada 
arvien vairāk uzlaboja kopas māksliniecisko kvalitāti, 
kas sekmēja “Mārupiešu” izaugsmi Latvijā un  ir iz
veidojusies par vienu no labākajām vidējās paau
dzdeju kopām. Netiek aizmirsta arī jaunrade – deju 
kopa regulāri iestudē jaunas latviešu tautasdejas. 
Laika gaitā skaits no sešpadsmit dalībniekiem ir iza
udzis līdz četrdesmit pieciem dejotājiem.

Pateicoties kopas vadītājai Guntai Skujai, 
“Mārupieši” ir kļuvuši par vienu no pazīstamājākiem 
deju ansambļiem Latvijā. Kopas sasniegumi uz Lat
vijas deju skates :vairākkārtēja ceļojošā Salaspils 
kausa ieguvēja; visas Latvijas deju choreografu 
jaunrades deju skatē 2010. gadā Valmierā G.Skujas  

KoRIS “ogRE” KoNCERTē ČIKĀgĀ
Svētdien, 1. jūlijā, plkst. 13:00
Ciānas draudzes Lielajā zālē

$20. ieeja
$15. pensionāriem/studentiem
skolēniem zem 14 g.v.  brīva

Tuvākai informācijai zvaniet:
Armandam Birkenam, 773-282-6510 vai

Ainai Caunei, 708-456-4853

Latviešu dziesmu svētku simtgades gaidās 1972. gadā 
Ogres trikotāžas rūpnīcas mākslinieciskās daļas vadītāja Gunāra 
Freidenfelda un diriģentu Maijas Rožlapas un Romualda Gibnera 
iniciātīvā dzima jauktais koris. 1974. gadā Rožlapas aicināts, 
diriģenta pienākumus uzņēmās Jānis Zirnis. 

Koris “Ogre” ir bijis Dziesmu svētku laureāts, par ko 1980. 
gadā tam piešķirts Tautas koŗa nosaukums. Koris ir dziedājis vi-
sos turpmākajos dziesmu svētkos Latvijā, kā arī ārvalstu koncertos.

“ogre” ir vienīgais Latvijas jauktais koris, kas ir 
aicināts piedalīties XIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 
ASV, kas notiks šī gada jūlijā Milvokos. 

Koncertā Čikāgā koris sniegs īpašu programmu, kas 
atšķiŗas no Dziesmu svētku progammas.

Diriģents Jānis Zirnis un koristi mīļi aicina tautiešus kopā 
ar viņiem pavadīt dziesmotu pēcpusdienu.

Koŗa “Ogre” uzņemšanu Čikāgā izkārtos Čikāgas vīru koris un 
Ciānas draudzes koris.  

www.korisogre.lv/koris.html
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LATVIJAS REPUBLIKAS  VĒSTNIECĪBAI ASV
fakss 202 328 2860 e-pasts consulate.usa@mfa.gov.lv

IESNIEGUMS

vārds, uzvārds      personas kods

adrese ASV       tālrunis ASV

Dokumentu pieprasu  sev 
  savam  bērnam      

                           vārds, uzvārds 

Pieprasāmā dokumenta veids  pase
  personas apliecība

Personas apliecībā  aktivizēt sertifikātus
  neaktivizēt sertifikātus

Augums centimetros  …………. cm

Bērnus ierakstīt pasē  jā        nē

Vēlos, lai pasē tiktu iekļauta   jā  
arī mana vārda oriģinālforma  nē

Vēlos, lai pasē tiktu iekļauta arī  jā  
 mana vārda vēsturiskā forma  nē

Pasi nosūtīt uz manu dzīvesvietas adresi jā     nē

                 Datums      Paraksts

Vēlaties saņemt jaunu Latvijas pasi nebraucot uz vēstniecību Vašingtonā?
Jums ir iespēja to izdarīt XIII Vispārējo latviešu dziesmu svētku laikā 

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 13. JŪNIJAM !!!
Kā pieteikties? 
Nosūtiet uz Latvijas vēstniecības faksu 202 328 2860  vai e-pastu consulate.usa@mfa.gov.lv :
1. iesniegumu (veidlapa zemāk šajā lappusē)
2. Latvijas pases kopiju (ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad dzimšanas 
apliecības kopiju un apliecinājumu par personas koda piešķiršanu)
3. Amerikas Savienoto Valstu pases, zaļās kartes vai vīzas kopiju 
 (lai apliecinātu, ka Jūs uzturaties Savienotajās Valstīs legāli).

Vairāk informāciju meklējiet vēstniecības mājas lapā www.latvia-usa.org,  
rakstiet uz e-pastu consulate.usa@mfa.gov.lv vai zvaniet uz vēstniecību 202 328 2840.



2012. g. jūnijs, jūlijs, augusts 23

Soļosim uz Gaŗezeru! 
23. jūnijā

10:00 Lāča Annas paviljonā 
atbalsta GVV braucienu uz 

Dziesmu svētkiem

JŪNIJĀ
2. Supertalka
23. Jāņi
24. GVV, GSS un GBN reģistrācija un 
atklāšana
25. GBD 1. posms sākas
Dievkalpojums plkst. 10:30 māc. Gundega
Puidza
JŪLIJĀ
1. Dievkalpojums plkst. 10:30 māc. Ilze Larsen
4. - 8. XIII Vispārējie Dziesmu Svētki Milvokos
8. GSS un GBN 2. posms sākas
Dievkalpojums plkst. 10:30 māc. Roberts
Franklins
15. Dievkalpojums plkst. 10:30 māc. Aija Graham
20. - 22. Vasaras svētki
22. GBN kultūras posms sākas
Katoļu dievkalpojums plkst. 10:30 prāv. Juris 
Jalinskis
28. Jauniešu voleja turnĪrs
29. 4/2 voleja turnīrs
Baptistu dievkalpojums plkst. 9:30
AUGUSTĀ
3. - 4. Daiļdarbu tirdziņš Kalpaka zālē
4. GVV izlaiduma koncerts
5. GVV izlaidums
Dievkalpojums plkst. 10:30 prāv. Lauma 
Zušēvica
5. - 12. 3X3 nometne
12. Dievkalpojums plkst. 10:30 māc. Aivars 
Pelds
OKTOBRĪ
6. Rudens talka un “Oktoberfest”

   Gaŗezera 2012. gada kalendārs

“Visu gadu Jānīts jāja”
Postfolkloras ansambļa IĻĢI koncerts

20:00 Dziesmu lejā
$25 / $10 jauniešiem (12-18 g.v.)

Dr. V. Kores piemiņas golfa turnīrs
8:00 Pine View Golf Club
info: Miķelis Kore (mkore@adelphia.net) / 
Modris Krautmanis (kmanismo@sbcglobal.net)

Dziesmu svētku mēģinājumi
kopkoris 8:00 Kronvalda zālē
tautas dejas 8:30 Graša paviljonā

Pastāvīgās kollekcijas izstādes atklāšana
13:00 Klinklāva galerijā

Jāņi Gaŗezerā 23. VI

līgošana 
tautas dejas/danči/zaļumballe

SPORTA NOMETNE  
KAS? Nometne veltīta sportiem: volejs, baskets, 

futenis, teniss, loks & bulta, burāšana, peldēšana....

KAD? No pirmdienas, 30. jūlija līdz piektdienai, 
3. augustam (nedēļa starp voleja nogali un 

GVV izlaidumu)

KAM? Visiem jauniešiem no 8 – 14 gadiem, 
neatkarīgi no latviešu valodas spējām

Sīkāka informācija būs pieejama www.garezers.org

ES TO NEZINĀJU!

Kā tapa Brīvības piemineklis? Kas ir latviešu mūzikas 
pamatlicēji? Ko mēs sakām nepareizi latviešu valodā 

ikdienā?..............????...............utt.

Visi laipni gaidīti „Pieaugušo mūžizglītības kursos”.

Šovasar tiks piedāvātas neformālas minilekcijas par 
dažādiem tematiem.

Lektori - Gaŗezera vasaras izglītības programmu 
mācībspēki.

 Kur? Klinklāva galerijas dzesinātajās telpās.
 Kad? Ceturtdienās: 28. jūnijā, 12., 19., un 26. jūlijā.
 Cikos? Plkst. 20:00. Ieejas maksa? Zinātkāre.

DJ KTops
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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
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  1 P Biruta, Mairita, Bernedīne
  2 S Lība, Emma
  3 Sv Inta, Ineta, Intra
  4 P Elfrīda, Sintija, Sindija 
  5 O Igors, Margots, Ingvars
  6 T Ingrīda, Ardis
  7 C Gaida, Arnis
  8 P  Frīdis, Frīda, Mundra
  9 S Ligita, Gita
10 Sv Malva, Anatols
11 P Ingus, Mairis, Vidvuds
12 O Nora, Lenora, Ija
13 T Zigfrīds, Ainārs, Uva
14 C Komūnistiskā genosīda   
 upuŗu piemiņas diena. Tija,  
 Saiva, Sentis, Santis, Saivis
15 P Baņuta, Vilija, Vits
16 S Justīne, Juta
17 Sv Latvijas Republikas 
 okupācijas diena. 
 Artūrs, Artis
18 P Alberts, Madis 
19 O Viktors, Nils
20 T Rasma, Rasa, Maira
21 C Emīls, Egita, Monvīds
22 P Varoņu piemiņas diena.   
 Ludmila, Laimdots, Laimiņš
23 S Līgo diena. Līga
24 Sv Jāņu diena. Jānis
25 P Milija, Maiga
26 O Ausma, Inguna, Inguns,   
 Ausmis
27 T  Malvīne, Malvis
28 C Viesturs, Kitija, Viestards
29 P Pēteris, Pāvils, Pauls,   
 Paulis
30 S   Tālivaldis, Mareks

Vēzis
22.jūn. - 22.jul.

  1 Sv Imants, Rimants, Ingars,  
  Intars
  2 P Lauma, Ilvars, Halina
  3 O Benita, Everita, Verita
  4 T ASV Neatkarības diena.   
 Ulvis, Uldis, Sandis
  5 C Andžs, Andrejs, Edīte,   
 Esmeralda
  6 P Anrijs, Arkādijs
  7 S Alda, Maruta
  8 Sv Antra, Adele, Ada
  9 P Zaiga, Asne, Asna
10 O Lija, Olīvija
11 T Leonora, Svens
12 C Indriķis, Ints, Namejs
13 P Margrieta, Margarita
14 S Oskars, Ritvars, Anvars
15 Sv Egons, Henriks, Egija,   
 Egmonts, Heinrihs
16 P Hermīne, Estere
17 O Aleksis, Aleksejs
18 T Rozālija, Roze
19 C Jautrīte, Kamila, Digna
20 P Ritma, Ramona
21 S Meldra, Meldris, Melisa
22 Sv Marija, Marika, Marina
23 P Magda, Magone, Mērija
24 O Kristīne, Krista, Kristīna,   
 Kristiāns
25 T Jēkabs, Žaklīna
26 C  Anna, Ance, Annija
27 P Marta, Dita
28 S Cecīlija, Cilda
29 Sv Edmunds, Edžus, Vidmants
30 P  Valters, Renārs
31 O    Rūta, Ruta, Angelika,   
 Sigita

2012. gada 
JËLIJS

Vēzis
22.jūn. - 22.jul.

Lauva
23.jūl. - 23.aug. 

  1 T  Albīns, Albīna
  2 C Normunds, Stefans
  3 P Augusts
  4 S Romāns, Romualds,   
 Romualda  
  5 Sv Osvalds, Arvils  
  6 P Askolds, Aisma
  7 O Alfrēds, Fredis, Madars
  8 T Mudīte, Vladislavs,   
 Vladislava
  9 C Madara, Genoveva
10 P Inuta, Brencis, Audris
11 S Olga, Zita, Zigita, Liega
12 Sv Vizma, Klāra 
13 P Elvīra, Velga, Rēzija
14 O Zelma, Zemgus, Virma
15 T Zenta, Dzelde, Zelda   
16 C Astra, Astrīda
17 P Vineta, Oļegs
18 S Liene, Liena, Helēna, Elena,  
 Ellena
19 Sv Melānija, Imanta
20 P Bernards, Boriss
21 O Janīna, Linda
22 R Rudīte, Everts
23 C Vitālijs, Ralfs, Valgudis
24 P Bértulis, Boļeslavs
25 S Ludvigs, Ludis, Ivonna,   
 Patrīcija
26 Sv  Natālija, Tālija, Broņislava,  
 Broņislavs
27 P Žanis, Jorens, Alens
28 O Auguste, Guste 
29 T Armins, Vismants, 
 Aiga
30 C Alvis, Jolanta, Samanta
31 P Vilma, Aigars

Lauva
23.jūl. - 23.aug.

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Dvīņi
21.maijs - 21.jūn.

2012. gada 
AUGUSTS

2012. gada 
JËNIJS
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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 jūnijā
Svētdien, 3. jūnijā, 10:00 – Trīsvienības svētku  
 dievkalpojums ar dievgaldu; 
 kalpos māc. Kristīne Sūna-Koro.
 Siltas pusdienas.
Svētdien, 10. jūnijā*, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 Ciānā. Visu draudžu pikniks Ciānas  
 dārzā pēc dievkalpojuma.
Ceturtd.,  14. jūnijā*, 19:00 – Visu draudžu  
 kopīgs aizvesto piemiņas    
 dievkalpojums Ciānā. 
Svētdien, 17. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; kalpos māc. Aina Pūliņa.   
 Kafijas galds.
Svētdien, 24. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

2012. gada jūlijā
Svētdien, 1. jūlijā*, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 Ciānā. Pusdienas.
Svētdien, 8. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. “Mini”  
 kafijas galds.
Svētdien, 15. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; kalpos māc. Aina Pūliņa.  
 “Mini” kafijas galds.
Svētdien, 22. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 “Mini” kafijas galds.
 13:00 – Kapu svētki Akācijas kapsētā.
Svētdien, 29. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; kalpos māc. Aina Pūliņa.  
 “Mini” kafijas galds.

2012. gada augustā
Augustā Sv. Pēteŗa draudzē dievalpojumi  notiks 

katru svētdienu.

Jūlijā un augustā Sv. Pētera draudzē kafijas galda 
nebūs –  pēc dievkalpojuma sadraudzības stundā 
varēsit pakavēties pie “mini” kafijas galda.

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

No 12. līdz 17. jūlijam Čikāgā viesosies Latvijas
priesteris Prof. Dr. Juris Jalinskis.

Svētdien, 15.jūlijā, plkst. 14:00 Immaculate 
Conception baznīcā būs priesteŗa vadīts dievkal-
pojums. Pēc dievkalpojuma draudzības saiets 
Lejas zālē. Visi aicināti.

Augusta mēnēša dievkalpojums/saiets būs š.g.12. 
vai 19. augustā.

✞
 mūsu draudzes mācītājs 

prāv. emer. VILIS VĀrSbErgS 
dzimis 1929. gada 1. jūnijā Praulienā;
ordinēts 1957. gada 14. maijā;
miris 2012. gada  22. aprīlī  Oak Brook, IL.
Bēŗu dievkalpojums un izvadīšana notika 
Sv. Pēteŗa dievnamā  27. aprīlī.

VILNIS gAgAINIS
dzimis 1941. gāda 30. jūnijā
Alūksnē, Latvijā;
miris 2012. gada 4. maijā, Naperville, IL
Apbedīts Oak Ridge kapsētā. 

✞

P A T E I C Ī B Ā  P I E M I N A M

“Patiesi es jums saku: Kas manus vārdus 
dzird un tic tam, kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā 
dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir 
iegājis dzīvē.” (Jāņa ev. 5:24).

Svētdien, 5. augustā, 10:00 – Kapsu vētki 
 Oak Ridge kapsētā.
Svētdien, 9. septembrī, 13:00 – Svētbrīdis  
 Olīvkalna (Mt. Olive)   kapos.

*Reizēs, kad vienā dievnamā ir kopīgs dievkal
pojums, otrā dievnamā dievkalpojums nenotiek.
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ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499,  tālr.: 773-725-3820 
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534.708-453-0534.
Draudzes priekšniece: Baiba Liepiņa, tālr.: 773-202-8416 
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

Dievkalpojumi un sarīkojumi

2012. gada jūnijā

Svētdien, 3. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

Trešdien, 6. jūnijā, 12:00 – Bībeles stunda.

Svētdien 10. jūnijā 11:00 – Draudžu sadarbības  
 kopas rīkotais dievkalpojums Ciānas  
 dievnamā. Pikniks.

Ceturtd.,  14. jūnijā, 19:30 – Visu draudžu   
 kopīgs aizvesto piemiņas    
 dievkalpojums. 

Svētdien, 17. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

Trešdien 20. jūnijā, 12:00 – Bībeles stunda.

Svētdien 24. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2012. gada jūlijā

Svētdien 1. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums kopā  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi Ciānas dievnamā.  
 Pusdienas.

Svētdien, 8. jūlijā, Ciānā nebūs dievkalpojuma  
 sakarā ar Dziesmu svētkiem. Visi laipni  
 aicināti apmeklēt dievkalpojumu Sv.  
 Pēteŗa draudzē Vuddeilē plkst. 10:00.

Svētdien, 15 jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums un  
 draudzes 115. gada dienas atzīmēšana.  
 Aukstais galds.

Svētdien, 22. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
 13:00 – Kapu svētki Akācijas kapsētā.

Svētdien, 29. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

                      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

Svētdien,  3. jūnijā, 10:30 dievkalpojums ar 
 Sv. Vakarēdienu.
Svētdien,  29. jūlijā, 10:30 dievkalpojums ar 
 Sv. Vakarēdienu.
Svētdien,  12. augustā, 10:30 dievkalpojums ar  
 Sv. Vakarēdienu.
Svētdien,  9. septembrī, 10:30 dievkalpojums ar  
 Sv. Vakarēdienu.

Sērojot pieminam ilggadējo 
Latvijas Okupācijas mūzeja fonda 

un
Okupācijas mūzeja atbalsta grupas ASV

padomes locekli
Triju zvaigžņu ordeņa virsnieku

PrĀVESTU
VILI VĀrSbErgU 

1929–2012
Latvijas 50 gadu okupācijas mūzeja 

atbalsta grupa
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība

Latvijas Okupācijas mūzeja saime

2012. gada augustā

Svētdien, 5. augustā, 10:00 – Kapu svētki
 Oak Ridge kapsētā.

Svētdien 12. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 DV pikniks.

Svētdien, 19. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.  
 Padomes sēde.

Svētdien, 26. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Draudzes dārza svētki.
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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:  6307900320 vai 80046489778004648977

50. Gundārs Grīslitis (Indianapolis, IN), John  
 Gruels, lze Sprudža Hirsh, Ingrīda Ievāne, 
 A. Jakobsons, Māris un Iveta Jurēvici,
 Baiba Kahn, Anita Kalniņa, Valdis Kalniņš,  
 Ausma Kandroviča (Minneapolis, MN),  
 Dace Ķezbere, Daiga Kiršteina, Kaija   
 Kiršteina, Aelita Kivirist, Anna Lāčkāja,  
 Jānis un Nora Lebedevi, Lidija Lebedeva,  
 Alberts un Skaidrīte Legzdiņi, Laura Moehs,  
 Vēra Mozga, Laura Nichols, B. Ozoliņa,  
 Elisabeth Pavloviča, Maija Piccinni, Ēriks  
 Priede (Southport, CT), Zigurds Rīders  
 (Avon Lake, OH), Irēna Robežniece, 
 Vitālijs Rudzāts (Indianapolis, IN), 
 G. K. Rupeiks, Elfa Russell-Taiga, Pēteris  
 un Dana Šaltāni, Jānis Sedliņš, Gundega  
 Shropshire (Ludington, MI), Andris Šlesers,  
 Visvaldis Stepe, Klitija Theisz, Mirdza Tocupa  
 (Milwaukee, WI), Rūta Treknais, Antons  
 Tutins (Orlando, FL), Dagmāra Vallena  
 (New York, NY), Brigita Valtera (East   
 Brunswick, NJ), Raita Vilniņa, Inese Zicmane,  
 Edīte Ziemele (Henderson, NV), 
 Vilnis Zvejnieks, 
40.- Herta Krūmiņa, Anita Tērauda (Silver Spring,  
 MD),
30. Astrīda Vītoliņa un Ivars Švānfelds   
 (Salaspils, LV),
25.  Vija Bērziņa (Melville, NY), 
10.  Viki Chapman.

ČIKĀGAS ZIņĀM ZIEDOJUŠI   2012.gadā no 29. marta līdz 10. maijam   

200. Pēteris Plūme,

130.  Ivars Mayrens,     

100. Amerikas Latviešu Palīdzības Fonds,  
 Gunārs un Ināra Blumbergi, Linda Cukura,  
 Valdis un Ilze Dongo, Inese Driehaus,  
 Vaida Jordan (Canyon Lake, TX), Larisa  
 Mitchell (Studio City, CA), Guntis un Lelde  
 Ores, Skaidrīte Reinerte (Manchester N.J.),  
 Ināra un Heino Witt (Santa Rosa, CA),

80. Ārija Babāne,

75. Silvija Danielson, Māra Gundrum, Jānis un  
  Ināra Ievani, Valdis Mežainis (Herndon, VA),  
  Ieva Reich (Madison, WI), Rita Sprudža,

70. Silvija un Andrejs Ezeri,

65. Ināra Baldwin, 

61. Rūta Krese (Moorpark, CA),

60. Spodra Bērziņa, Rasma un Jānis Priedes,  
  Lili B. Darrow, Pēteris Strods,

55. Rita Baginskia, Aivars un Ligita Inkas,  
  Auseklis un Dagnija Skombas, Ilona Šmita,  
  Inta Zariņa,

 50. Pēteris un Sarma Aļļes, Andrejs Baciāns  
  (Madison, WI), Solvita Baipsys, Bruno un  
  Daina Baumaņi (St.Pete Beach, Fl.,) Rita  
  Birkena, Dāvids Blumbergs, Peteris un  
  Laura Blumbergi (Arlington,VA), Bruno un  
  Maija Boriss, Solveiga Brunovska, Sandra  
  Burvikova, Lorija  Cinkusa (Rīga, LV), Alma  
  Deksne (Green Bay, WI), Jānis Dimants  
  (Minneapolis, MN), lmārs Erkmanis, Elfa Foldi  
  (Milwaukee, WI), Intra Ģērmane (Oakton, VA), 

Paldies visiem ziedotājiem! 
Vēlam jauku vasaru!  
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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 JūNIJS
Trešdien,  13. jūnijā, Pensionāru biedrības saiets 
 Ciānā 12:00.
Sestdien,   23. jūnijā Jāņu svinības Gaŗezerā.
Sestdien,  30. jūnijā, Latvijas postfolkloras ansamblis  
 ILĢi uzstāsies Čikāgā, Old Town School of  
 Folk Music 20:00. 

2012. gada JūLIJS

Svētdien,  1. jūlijā Latvijas jauktā koŗa “Ogre” koncerts  
 Ciānas draudzes Lielajā zālē 13:00.

No  4. līdz 8. jūlijam XIII Vispārējie latviešu dziesmu  
  svētki ASV – Milvokos, Viskonsīnā.
Trešdien,  11. jūlijā, Pensionāru biedrības saiets
  Ciānā 12:00.
 Svētdien,   22. jūlijā, Kapu svētki Akācijas kapos 13:00.

2012. gada AUGUSTS
Svētdien,    5. augustā, Kapu svētki Oak Ridge kapos  
  plkst. 10:00.
Trešdien, 8. augustā, Pensionāru biedrības saiets  
 Ciānā 12:00.
Svētdien,  12. augustā , Daugavas Vanadžu    
 izbraukums Cīānas dārzā.

2012. gada SEPTEMBRIS
Sestdien, 8. septembrī Kr. Barona skolas 2012./13.  
 mācību gada sākums un Bērnu svētki.

Svētdien,   9. septembrī, Kapu svētki Mt. Olive   
  kapos plkst. 13:00.
Trešdien,  12. septembrī, pensionāru biedrības saiets 
 Ciānā 12:00.

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

SARĪKOJUMI / SANĀKSMES

Jautrās saimnieces

Šie salāti ir viegli pagatavojami – garšo lieliski!

broKoļU (broccoli) SALĀTI
Brokoļu  galvas – 2-3, sagrieztas atsevišķos 
gabaliņos
Sarkanais sīpols, sakapāts  –1gab. 
Bekons – 1/2 mārciņa, izcepts, sakapāts
(var arī lietot 1/2 krūzes (Meyers bacon bits)
Rozīnes, gaišās – 1 krūze
Saulespuķu sēklas – 1/2 vai 1 krūze  (grauzdētas, 
sālītas, bez čaulas) 
Sarkanās vīnogas, sagrieztas uz pusēm – 1 krūze
Majonēze   – 3/4 krūzes
Skābais krējums – 1/4 krūzes
Sarkans vīna etiķis – 1 ēdamk.

Bļodā samaisa skābo krējumu, majonēzi, un 
vīna etiķi.

Bļodā ieliek sagrieztos brokoļu gabaliņus, 
sīpolu, bekonu, rozīnes, saules puķu sēklas, vīnogas. 
Pieliek klāt mērci, samaisa, ļauj laiku ievilkties.

Var arī pievienot sakapātu seleriju. Sastāvdaļu 
daudzumus var mainīt  pēc garšas.
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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, mob: 773-633-3524

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 pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00
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