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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

Vaka iekārtojis Mārtiņš Sīmanis 

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 361 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1.Latvijas astotais prezidents. 4. Laikraksta Laiks žurnālists.  
6. Skaistuma karaliene, čikāgiete. 7. Sūtī. 8. Orgāns. 9. Tautai raksturīgs. 
13. Vēlēšanās iegūt. 17. Apgabals, kas nav attēlots Brīvības pieminekļa 
zvaigznēs. 18. Čikāgas Ziņu techniskā redaktore. 19. Glezniecība, 
tēlniecība vai mūzika. 21. Dumpojās. 23. Sienamais. 25. Sauda Arabijas 
zelts. 26. Pārdzīvo. 27. Komponista Bacha iecienīts mūzikas instruments. 
28. Jēzus pirmais apustulis.

STATENISKI: 1. Eiropas Savienības centrs. 2. Garanča vai Kovaļevska. 
3. “Tēvzemei un brīvībai” kā piemērs. 4. Līksmi dziedāt. 5. Plinte. 10. Izteic 
nosodījumu. 11. Gaidas; alkas. 12. Strīds. 14. Vidējo Austrumu nemieru 
valsts. 15. Dzejniece. 16. Jūŗas zivs. 19. Okupācijas mūzeja vadītāja.     
20. Romāna “Skrandas vējā” autors. 21. Sabojā. 22. Muhamedāņu 
monarchs. 24. Populārs dzēriens.

LĪMENISKI: 1.Banka. 7. Ābels. 10. Valdemārs. 11. Rakte. 12. Tiara. 13. Naivitāte. 
14. Agave. 17. Spoki. 20. Ainavas. 24. Mainīt. 25. Atrunā. 26. Baidens. 27. Ķerstī. 
28. Trūkst. 29. Laicīga. 30. Dāvids. 31. Plānot. 32. Trikāta. 36. Marss. 39. Cenas. 
42. Komūnisti. 43. Ludza. 44. Luvra. 35. Brazīlija. 46. Svīta. 47. Tests. 

STATENISKI: 1. Bārda. 2. Nikna. 3. Avene. 4. Glaimi. 5. Meija. 6. Pasaka.       
7. Astes. 8. Erato. 9. Slāņi. 15. Gvatemala. 16. Ventspils. 18. Portugāle.            
19. Kingstona. 20. Atbilst. 21. Naidīgi. 22. Vainīgā. 23. Sastapa. 33. Rumbas. 
34. Ķencis. 35. Tīstīt. 36. Milts. 37. Rudzi. 38. Skāba. 29. Cilāt. 40. Nāves.      
41. Skaļš.
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REDAKCIJAS  SLEJA
laiku tie ar godu nēsāja tautastērpus, kas nebija 
darināti, lai vilktu simtsgradīgajā sutā. Piederību tautai 
saskatīju arī raitajā rakstnieku rītā, teātŗa izrādē, koncer
tos, kā arī ballēs un tirdziņā. Ja Milvoku svētki ir 
rādītājs, tad svētki notiks šaipusē vēl ilgi. Nepacietībā 
gaidu Hamiltonas dziesmu svētkus 2014. gadā! 

Tomēr šobrīd koferis jau izlikts blakus datoram, 
jo gatavojos vasaras pēdējam cēlienam. Vieniem 
Gaŗezera izlaidums norāda uz vasaras beigām, citi, 
atkal dodas uz 3x3 nometni, vēl citi bauda ģimenes 
brīvdienas pirms sākas skolas gads. Jūtos patiesi 
laimīga, ka reti paiet vasara bez “svētceļojuma” uz 
Latviju. Kā jau daudziem Čikāgas Ziņu lasītājiem, 
man šis laiks saistās ar gaidām atkal pastaigāt pa 
mežu ar nazīti un grozu sēņu meklējumos vai ar 
pasēdēšanu kādā Vecrīgas āra kafejnicā, brīnoties 
par to, cik pasaule ir maziņa. Šis laiks saistās arī ar 
lūgumiem šo to pārvest radiem, draugiem un reizēm 
svešniekiem. Būtu nepieklājīgi man šajās rindās 
aprakstīt, ko par šiem gadiem esmu pārvedusi. Līdz 
šai dienai neizprotu, kāpēc man nesen lūdza pārvest 
(un pārvedu) spuldzes un sāli. Arī es esmu savā laikā 
lūgusi maniem vecākiem man uz Latviju pārvest 
dubultu izlietni – tādu, kāda ir gandīz jebkuŗā 
Amerikas virtuvē, bet 90os gados nebija redzēta Rīgā 
un lietotu automašīnas stūri ar visu piederošo kolonu!  

2012. gadā vairs nav iespējams bez lielas pie
maksas pielikt pilnus kofeŗus. Katram viens koferis 
un rokas soma. Sarežģī tas, ka nodotais koferis ne 
vienmēr ierodas līdz ar ceļotāju, kā var liecināt mana 
brāļa sieva, kuŗa nesen atgriezās no ceļojuma, kur 
pavadīja nedēļu bez iedzīves. Tā kā Latvijā tagad 
gandrīz visu var nopirkt, lai gan par dārgāku naudu 
nekā ASV, tad saraksts pārvedumiem ir sarucis. 
Tomēr man paiet pāris nedēļu koferi apdomāti 
piepildīt ar nepieciešamo un ar pieprasīto. 

Atpakaļceļš rada līdzīgus sarežģījumus. Grūti 
atteikt kaut vai tikai to, kas ir nelikumīgi pārvest, 
piemēram, kūpinātas zivis no Latgales ezeriem vai 
Jāņu rītā salasīto ziedu tēju, vai mājās ieburkotā 
upeņu “zapti”. Pirms gada bija jāpiepērk koferis, lai 
pārvestu sadāvināto un radu un draugu pieprasīto 
Latvijas maizi. Rupji rēķinot, pārvestā maize gan 
bija vērtīga! Tāpēc to saudzīgi nasķo, lai pietiek līdz 
nākamajai vasarai. 

  Novēlu Jums baudīt dzīves garšu! 
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Sēžos pie datora un rakstu redakcijas sleju jau 
augusta sākumā, jo pavisam drīz dodos uz Latviju. 
Braucu ciemos, mājās, pie radiem, pie draugiem. Daļa 
vasaras jau pavadīta ar tuviniekiem. Jāņos Gaŗezera 
dziesmu leja bija pārpilna paziņu un draugu. Tur 
ikkatra smaidoša “Līga” vai stalts “Jānis” sveicināja 
ar vārdiem “prieks atkal tikties”. Grupa Ilģi aizrāva 
līgotājus un ar brašo danču mūziku ieskandināja 
vasaras sākumu. 

Dziesmu svētki Milvokos pulcināja tautiešus no 
malu malām. Rīcības komiteja bija izcili gādājusi 
par viesiem, izvēloties Hyatt viesnīcu par dziesmu 
svētku nabu. Tur bija iespēja visu dzirdēt un redzēt, pat 
neiekāpjot liftā. Mākslas izstāde priecēja ar mākslas 
daudzveidību un ar apaļo telpu, kur nebija neviena 
stūŗa. Ja aizgāja aplūkot izstādi divatā, tad vienīgais 
šķērslis bija nepazaudēt kompanjonu, ejot apkārt un 
apkārt un apkārt un apkārt. Lai gan bija ilgi jāgaida uz 
liftu, tomēr bija vērts uzbraukt un baudīt mākslu un 
Milvoku panorāmu no Polaris stāva. Milvoki ir patiesi 
skaista pilsēta. 

Par dziesmu svētkiem nerakstīšu izvērstu analizi, 
jo šinī numurā varat lasīt autora llzes Cakares Laffee 
rakstu XIII Dziesmu svētkos Milvokos un kāda 
korista novērojumus par 2012. gada dziesmu svētkiem 
Milvokos. Vienīgi vēlos piebilst, ka mani mulsināja 
jautājums, ko šad tad padzirdēju: “Cik ilgi vēl notiks 
dziesmu svētki ārpus Latvijas?” Novēroju, kā jaunieši 
piebrauc autobusos no Gaŗezera, vēlāk ieraudzīju pār
gurušu jauniešu grupas gulšņājam uz sīkdīvāniem 
ārpus tirdziņa, bet vēlāk tie paši jaunieši, pēc baz
nīcas saposušies, apmierināti kāpa atkal autobusos, 
lai atgrieztos vasaras vidusskolā. Tautasdeju mēģinā
jumiem dejotāji uzvilka tkreklus, kas rādīja izdomu 
un piederību dziesmu svētku tradicijam. Pa izrāžu
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“VĒRTĪBU MĒRAUKLA – PADARĪTAIS DARBS”                 Ludvigs Bērziņš       

Amerikas Latviešu Palīdzības Fonda 60 gadu jubileja

Dibināts uz drošiem savstar
pējās palīdzības principiem,  ALPF 
sešdesmit darbības gados nebaltās 
dienās ir palīdzējis vairākiem des
mitiem tūkstošu Amerikas latviešu, 
kā arī ievērojami atbalstījis bal
tiešu sabiedrisko un kultūras dzīvi. 

Viss sākās Pensilvānijas pa
valsts vēsturiskajā mazpilsētiņā 
Lankasterā, kur 1950. gadā dzīvoja 
nedaudz vairāk nekā 100 latviešu 
– Otrā pasaules kaŗa bēgļi. Jaun
ieceļotāju iztikas līdzekļi bija visai 
pieticīgi, bet ārstniecības un apbe
dīšanas izdevumi ievērojami, tāpēc 
radās nepieciešamība pēc savstar
pējas palīdzības. Lankasteras un 
tuvākās apkārtnes latviešu biedrī
bas toreizējais valdes priekšsēdis 
Ludvigs Bērziņš ierosināja dibināt 
pašpalīdzības fondu. Kaŗa šausmas 
pārdzīvojušo latviešu atsaucība sā
kumā bija piesardzīga. Taču, 1952. 
gada 8. jūnijā Filadelfijā notika 
Pensilvānijas latviešu organizāci
ju un draudžu pārstāvju saspulce, 

kuŗā nolēma dibināt Pensilvānijas 
latviešu Palīdzības fondu, kas vēlāk 
kļuva par reģistrētu likumīgu bez
peļņas organizāciju – Amerikas 
Latviešu Palīdzības Fonds (ALPF).

Filadelfijas  starptautiskās lid
ostas viesnīcā Marriott šī gada 
19. maijā notika ALPF 60 gadu 
jubilejas svinības. Viesību organi
zētāji šo vietu bija izraudzījušies

Vakara vadītājs Dzintars Bērziņs sveic viesus.

ALPF valdes priekšsēdis Gunārs Bērziņš

ar nolūku sagādāt maksimālas ērtī
bas tālīniem ciemiņiem, sākot ar 
iespēju turpat viesnīcā pārnakšņot.

Vēlīnās pēcpusdienas kok
teiļu stundā, kas ilga no 5:00 līdz 
6:00, no malu malām sabraukušie 
svētku dalībnieki uz atkalredzē
šanos un iepazīšanos saskandināja 
vīna glāzes. Priekštelpā, pie ieejas 
sarīkojumu zālē, katrs viesis tika 
mīļi sveikts un nofotografēts. Zāles 
priekšpusē uz paaugstinājuma bija 
novietots ASV un Latvijas karogs, 
kā arī ALPF sākotnējās, pārvei
dotās un jaunās fonda emblēmas 
attēls (autors U. Nīgals). Ikviens 
ātri varēja atrast savu vietu pie 
kāda no divpadsmit skaisti klāta
jiem galdiem ar greznu ziedu pušķi 
vidū, uz kuŗiem bija kartītes ar 
viesa vārdiem. 

ALPF sarīkojuma vadītājs 
Dzintars Bērziņš, priekšsēža Gu
nāra Bērziņa brālis, apsveica vie
sus, paužot gandarījumu par fonda 
60 gadu panākumiem, atbalstot
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darbiniekiem, kā arī atbalstītājiem 
gandarījumu par paveikto darbu, 
stipru veselību un nākotnes ieceŗu 
piepildīšanos. 

Viesību dalibniekus ieprie
cināja sōliste Talija Libermane, 
Guntai Plostniecei spēlējot klavieŗ
pavadījumu, viņa nodziedāja kom
ponistu R. Štrausa, R. Šūmaņa, 
G. F. Hendeļa un V. Bellini kom
ponētās dziesmas un latviešu va
lodā A. Žilinska  “Komponistam”.  
Sajūsminātie klausītāji aplaudēja 
ne tikai par skaisto priekšnesumu, 
bet arī tāpēc, ka sōliste vēlās piln
veidot operdziedāšanas mākslu 
un par paidagoģi izvēlējusies Anitu 
Garanču. Talija bija ievērojusi, ka 
Metropolitana operā uzaicinātas 
vairākas latviešu operdziedātājas, 
viņai radusies vēlēšanās doties uz 
Rīgu. Vijolniece Guna Pantele un 
pianists Andrejs Puntelis (Andrew 
Puntel) spēlēja vairākas latvie
šiem mīļās tautasdziesmu melō
dijas. Aplausi un ziedi bija labākā 
pateicības velte māksliniekiem par 
brīnumjauko koncertu. Program
mas daļa beidzās, visiem dziedot 
“Pūt, vējiņi!”

Iejutīgus vārdus uzrunā un

baltiešu sabiedrību visā Amerikā 
un ārpus tās.

ASV himnu nodziedāja Talija 
Libermane (Talya Liberman), Gun
tai Plostniecei spēlējot klavieŗpa
vadījumu. ALPF priekšsēdis Gunārs 
Bērziņš atzina, ka 60 gadi pagājuši 
nemanot un viņš nu jau 20 gadus 
ar lielu pienākuma un atbildības 
sajūtu vada tēva iesākto darbu. 
“Tēvs būtu lepns uzzinot, cik daudz 
esam paveikuši,” viņš teica. Patiesi, 
fonds turpina strādāt ar panāku
miem, ir drošs un stabils un nesis 
svētību daudziem latviešiem.  Tad 
svētku dalībnieki, piecēlušies  kājās, 
dziedāja Latvijas himnu. 

Svētku uzrunu teikt bija uz
aicināts Pasaules brīvo latviešu ap
vienības (PBLA) priekšsēdis Jānis 
Kukainis, bet kāda pārpratuma dēļ 
Filadelfijā ieradās ar vairāku stun
du nokavēšanos. Amerikas latvie
šu apvienības (ALA) pārstāvis Val
dis Kārklis aizbildinādamies: “Kas 
gan var aizstāt Jāni Kukaini”, to
mēr mēģināja teikt dažus vārdus. 
Viņš bija pārliecināts, ka Jānis 
Kukainis noteikti būtu īpaši uz
svēris ALPF un PBLA sadarbības 
nozīmi. Laikos, kad PBLA palī
dzēja Latvijai kļūt par NATO 
dalībvalsti, bija vajadzīgs daudz 
līdzekļu. ALPF aizdeva aptuveni 
150,000 dolaru. V. Kārklis nodeva 
arī sveicienus no jaunās ALAs 
priekšsēdes Anitas Bataragas un 
minēja, ka L. Bērziņš 1951. gadā pie
 dalījās ALAs 1. kongresā. “Seš
desmit gadu esam liecinieki, ka tā 
sēkla, ko Ludis iesēja, uzdīga, ir 
labi augusi un  nesusi augļus”, runas 
beigās teica V. Kārklis. Kad, viesu 
aplausu sveikts, ieradās nosebojies, 
ilgi gaidītais J. Kukainis, arī viņš 
sveica fondu jubilejā un izteica 
prieku par tā ilgstošo un veiksmīgo 
darbību.

ALPF  60 darbības gados ir

pierādījis, ka attaisnojusies uzti
cība citam pret citu, kā arī palī
dzības darba sācējiem un darba 
turpinātājiem. Daži gan sakot: “Tas 
jau Bērziņa fonds”. Tā nepavisam 
nav, jo fondam ir valde, notiek vē
lēšanas uz demokratiskiem princi
piem, ir savi likumi, kuŗi noteikti 
jāievēro, un revidenti visu pār
bauda. ALPF visus 60 gadus ir 
bijusi stabila, uz organizāciju var 
paļauties. Valsts vispārējās krizes 
laikā, piemēram, 2008. gadā arī 
fondam bija grūtības, tomēr nekad 
nav pietrūcis naudas, ko izmaksāt.

Latvijas vēstnieks ASV An
drejs Pildegovičš jubilejas svinībās 
nevarēja ierasties, jo tajā laikā 
viņš piedalījās NATO dalībvalstu 
pārstāvju sanāksmē Čikāgā. Viņš 
bija atsūtījis apsveikumu: “Augsti 
godātais Bērziņa kungs un fonda 
biedri, sirsnīgi sveicu jūs 60 gadu 
jubilejā. Šajās sešās dekādās jūsu 
organizācija ir apliecinājusi savu 
augsto uzdevumu, palīdzot vai
rākām latviešu paaudzēm izveidot 
un nostiprināt dzīvi ASV. Lai ne
apsīkst enerģija un rosīšanāšajā 
labdarības misijā.” Vēstnieks pa
teicās par ielūgumu un novēlēja

ALPAF darbinieki. No kr. Andris Gulbis, Ināra Brozovska, Jolanta Mockus, ALPF 
priekšsēdis Gunārs Bērziņs Rita Vilciņa, Dāvis Bērziņs, Iveta Knese.
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galda lūgšanā teica prāveste Anita 
Vārsberga Pāža. Pēc vakariņām 
runātāji cits pēc cita devās pie pults, 
atcerējās un sumināja Ludvigu 
Bērziņu, atzinīgi novērtēja un patei
cās viņa darba turpinātajiem, īpaši 
dēlam Gunāram. Lankasteras lat
viešu biedrības pārstāve Māra 
Andersone pasniedza Gunāram 
Bērziņam Lankasteras latviešu 
biedrības valdes sēžu pirmos 17 
protokolus, jo Ludvigs Bērziņš 
ilgus gadus ir bijis aktīvs tās da
lībnieks. Aivars Osvalds atgādi
nāja, cik liela nozīme laikposmā 
no 1964. līdz 1995. gadam bijusi 
2x2 nometnēm, kuŗās vairāk nekā 
2000 jauniešu papildināja savu 
latvisko izglītību. Pēc desmit ga
du pārtraukuma nometnes darbību 
bija jāsāk no nulles. ALPF pir
mais atsaucās un ievērojami palī
dzēja. Kopš 2006. gada trijās 2x2 
nometnēs piedalījušies apmēram 
400 jauniešu, tostarp  fonda biedri

un jaunieši no Latvijas. Aivars aug
sti vērtē  2x2 vadītāju sadarbību 
ar fondu, un gada beigās jaunā lat
viešu paaudze gatavojas tikties 
skaistajos Malibu kalnos Kali
fornijā.

Laikraksta Laiks izdevēja 
Dace Rudzīte pateicās ALPF par 
reklāmām, tādējādi palīdzot segt 
izdošanas izdevumus. 

Viesis no Latvijas, Triju zvaig
žņu ordeņa kavalieris Dr. Harijs 
Knesis apsveica fondu gadadienā 
un nolasīja medicīnas sabiedrības 
ARS valdes priekšsēža Māŗa An
dersona veltījumu: “Medus iegūs
tams ar bites pacietību; mālam 
vajag dvēseli un darbu, un, lai ska
nētu, klāt lielu mīlestību.” Harijs 
Knesis vēlēja mīlestībā veiktajam 
darbam saulainu un ilgu turpi
nājumu.

<www.LatvianUSA.com> 
mājas lapas veidotāja, jauniebrau
cēju pārstāve Ilona Vilciņa patei 

Svinību dalībnieki.

cās par atbalstu Bruklinas latviešu 
skolai un mājas lapai un uzdāvinaja 
lielu vāzi, novēlot, lai tajā nekad 
netrūktu puķu, kaut vai plaukstoša 
bērza zara. Bruklinas latviešu sko
lā  mācās daudzu jauniebraucēju 
bērni. Nav iespējams vienā rakstā 
uzskaitīt visus fonda labos darbus 
un, lai piedod tie, kuŗu vārdi nav 
pieminēti.  

ALPF sekretāre Iveta Knese 
nolasīja sveicienus no Kanadas lat
viešu kreditsabiedrības, Gaŗezera, 
Čikāgas Ziņu izdevējiem un lat
viešu radio raidījumu vadītājiem. 
Sirsnīgu Ņujorkas skautu un gaidu 
apsveikumu bija atsūtījuši Pēteris 
Aivars un Nora Aivara.

Dzintars Bērziņš diezgan sīki 
izklāstīja fonda vēsturi, pieminot 
svarīgākās personas un īpaši at
ceroties Irmu Janševsku, jo viņa 
aizritējušā gadsimta 50. gadu sā
kumā jau bija ASV pavalstniece 
un tiesīga parakstīt inkorporācījas
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bet tā, lai tas, kalpodams šodienai, 
nemitīgā laika ritēšanā arvien kal
potu rītdienai.” 

Iespējams, ka nejaušas sakri
tības dēļ, fonda birojā  60 gados ir 
strādājuši 60 darbinieki. Savu da
lībnieku ārstēšanai, nelaimes, nāves 
u.c. palīdzības gadījumos izmaksāti 
58 miljoni dolaru! Tagad fonda 
biroja darbi rit nesalīdzināmi ātrāk 
un saimnieciskāk, nekā jebkad ag
rāk, jo birojā ir jaudīgi datori.

Ņudžersijas latviešu biedrības 
priekšsēdis Jānis Students ar pa
teicību pieminēja tos laikus, kad 
ALPF atbalstīja “Priedaines” (NJ) 
celtniecību. Apsveikuma runā  viņš 
atgādināja dziesmas vārdus: “Pa 
kuŗu laiku nosirmoja jūŗa, pa 
kuŗu laiku nosirmojām mēs …”

Paaudzes mainās, un tēvu vietā 
stājas dēli: fonda birojā, pildot 
finanšu konsultanta pienākumus, 
sācis darboties Gunāra jaunākais 
dēls Dāvis, bet Fildelfijas brīvo 
latvju biedrību vada dēls Kārlis un,  
kā viņš pats smejot piemetināja, 
sadarbība starp abām organizāci
jām turpinās ne tikai tādēļ, ka 
uzvārds ir Bērziņš.

Informācija par Amerikas 
Latviešu Palīdzības Fondu atrodas 
mājas lapā <www.LRFA.org>.

                        Laima Dzene
Fotos no APLF archīva

stāstīja, ka viņam, astoņpadsmit 
gadu vecumā ierodoties svešā zemē, 
tieši L. Bērziņš ieteicis studēt 
Mīlenburgas kolledžā (Muehlen-
burg College) Pensilvānijā. A. Zie
donis toreiz nevarējis iedomāties, 
ka daudzus gadus vēlāk viņš kļūs 
par profesoru, saņems neskaitāmas 
godalgas un atbalstu braucienam 
uz Latviju, lai Latvijas Universitātē 
dibinātu Teoloģijas fakultāti. Buks
kauntijas un apkaimes latv. lut. 
draudzes vārdā mācītājs sveica 
gaviļniekus jubilējā: “Lai Dievs 
svētī latviešu palīdzības fondu un 
paldies tā valdei, pilnvarniekiem 
un citiem par pašaizliedzīgo darbu, 
kā arī par personīgi saņemto svē
tību no Bērziņu ģimenes.” Uzrunu 
viņš beidza ar vārdiem no Mateja 
evanģelija: “Tad nu visu, ko jūs 
gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat 
darait arī jūs viņiem. ( 7:12)”

Lielu pateicību pelnījusi Iveta 
Knese ar palīdzēm, kā arī Uldis 
Vilciņš un visi citi, kas pielika roku 
60 gadu jubilejas svinību rīkošanā. 
Katrs viesis saņēma piemiņas velti 
– somu ar ciparu “60” un žurnālu, 
kuŗā aprakstīta ALPF vēsture no 
pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

Laikraksta Laiks redaktors 
Kārlis Rabācis reiz teicis : “Kāds 
gaišs saprāts fonda dibinātājiem 
bija iečukstējis ausī šo gudro pa
domu – necelt namu tikai šodienai, 

dokumentus. I. Janševska veselī
bas stāvokļa dēļ viesībās nevarēja 
ierasties, bet viņas meita Sandra 
Milevska nodeva mātes sveicienus. 
Fonda pateicības rakstus saņēma 
ilggadējais un vecākais pilnvar
nieks Dainis Rudzītis, Andris Ri
tums, Ivars Švānfelds, Ints Rupners, 
Jānis Zvārgulis un Dzintars Bēr
ziņš. Valdes locekļu un pilnvar
nieku vārdā Silvija Augstroze un 
Ints Rupners pasniedza dāvanu 
Gunāram Bērziņam un pateicās 
par dāsno darbu, kam viņš jau div
desmit gadus veltījis savas zināša
nas un enerģiju. Svētku viesi dzie
dāja “Nevis slinkojot un pūstot”.

Vakariņu laikā uz liela ekrāna 
attēlos varēja vērot fonda tapšanu, 
kā arī noskatīties Viļa Lapenieka 
70. gadu dokumentālfilmu par fon
da dibināšanu, ko reti kāds bija 
redzējis. Filmas sākumā skan Jana 
Sibēliusa brīnišķīgā mūzika dzies
mai “Ved mani, Dievs, un manas 
gaitas svētī”. 

Amerikas latviešu baptistu 
apvienības kā arī Filadelfijas un 
Bukskauntijas baptistu draudzes 
vārdā runāja māc. Uldis Ukstiņš, 
bet  Filadelfijas Sv. Jāņa latviešu  
ev. lut. baznīcas vārdā – draudzes  
priekšniece Mudīte Jansone. Abi 
runātāji augsti novērtēja fonda 
darbību un svētīgo palīdzību. 

Mācītājs Arvīds Ziedonis

ALPF STENDS DZIESMU SVĒTKOS MILVOKOS

XIII Vispāējo latviešu dziesmu svētku 
ASV uguņošana Milvokos.

Loterijas laimētāja Pārsla Gagaine un 
Iveta Knese.

Gunārs Bērziņš ar loterijas laimētāju 
Baibu Akkerman. 



Čikāgas  Ziņas�

ČIKĀgAS gODA KONSULS LATVIJĀ
Šī gada jūlija pirmo nedēļu man bija iespēja 

pavadīt Latvijā. Lai gan Rīgā pavadītais laiks bija 
ļoti interesants, tā tomēr nebija nekāda atvaļinājuma 
nedēļa. Katru dienu bija jāvelk uzvalks!

Šajā laikā Rīgā bija kārtējais Latvijas goda 
konsulu salidojums, uz kuŗu dalībnieki bija ieradu
šies no visām pasaules malām. Mans blakus pienā
kums bija palīdzēt noorganizēt ASV uzņēmumu 
delegācijas apmeklējumu Latvijā.

Rīgā ierados 30. jūnijā, un tikai dažas stundas 
pēc nolaišanās lidlaukā bija jādodas uz Saeimas 
prezidija pieņemšanu pie Saeimas priekšsēdētājas 
Solvitas Āboltiņas. Pieņemšana notika pasakaini 
skaistā vietā – Saeimas Jūrmalas rezidencē, kas ir 
netālu no Dzintaru koncertzāles un blakus Benjā
miņu ģimenes vasaras īpašumam. Interesants bija 
Solvitas Āboltiņas stāstījums par viņas darbu Ārlietu 
ministrijā, kad viņa tur strādāja savas karjēras sāku
ma gados. Pieņemšanā tikos ar daudziem Saeimas 
deputātiem, kā arī ar ASV kongresa locekļiem, 
kuŗiem par godu bija rīkota šī pieņemšana. Ilgāku 
laiku sarunājos ar Čikāgas kongresa locekli Luis 
Gutierrez, kuŗš šķita bija nopietni ieinteresēts noti
kumos Latvijā. Satiku arī Ārlietu komisijas priekšsēdi, 
mūsu, Ojāru Kalniņu, ASV vēstnieci Judy Garber, 
deputātu Valdi Liepiņu, aizejošo vēstnieku ASV 
Andreju Pildegoviču un jauno vēstnieku Andri 
Razānu. Vakars bija ļoti jauks un interesants.

Nākamā diena bija svētdiena, bet atpūtai maz 
laika. Valsts prezidents Andris Bērziņš Prezidenta  
pilī bija sarīkojis pieņemšanu vairākiem goda kon
suliem, Latvijas uzņēmējiem un ASV uzņēmumu 
delegācijas dalībniekiem. Tur tikos ar Latvijas uzņē
mējiem, piemēram, farmacijas firmas Olainfarm 
priekšnieku Valeriju Maliginu, ar prezidenta biroja 
vadītāju G. Daudzi un ar Boeing un GATX uzņē
mumu pārstāvjiem, kuŗus biju ielūdzis uz Latviju. 

Pēc pieņemšanas kopā ar Boeing, GATX, 
Warner Brothers, General Dynamics uzņēmumu 
pārstāvjiem un Latvijas Balzama priekšsēdi Gunti 
ĀboltiņuĀboliņu noskatījāmies Eiropas futbola 
finālspēli. Latvijas Balzams ir ļoti ieinteresēts 
attīstīt tirgu ASV.

Pirmdien ASV uzņēmēju delegācijas aktivītātes 
sākās pilnā sparā. Lielāko dienas daļu pavadījām 
Rīdzenes viesnīcā, kur daudzi valdības un uzņēmumu

pārstāvji sniedza pārskatus par Latvijas ekonomiku 
un tās izaugsmes iespējām. Man personīgi visvairāk 
interesēja informācijas tehnoloģijas (IT) nozare, jo 
vienmēr esmu domājis, ka taisni šajā disciplīnā 
Latvijai būtu visvairāk ko piedāvāt.

Otrdiena izvērtās par visinteresantāko dienu.
Kopā ar ASV uzņēmējiem viesojāmies ASV vēs
tniecībā pie Judy Garber. Pārrunas galvenokārt bija 
par ekonomisko sadarbību. Pēc tam bija tikšanās ar 
ministru prezidentu Valdi Dombrovski un viņa pa
domdevējiem. Ielūgti bija tikai trīs goda konsuli un 
pieci lielāko ASV uzņēmumu pārstāvji. Mani  
ielūdza, jo biju palīdzējis  ASV uzņēmumu pārstāv
jiem ierasties Latvijā. Ministru prezidents bija ļoti 
ieinteresēts ASV uzņēmumu iespaidos par Latviju. 
Gandrīz visu pārstāvju uzskats bija, ka Latvijai 
daudz vairāk sevi jāreklāmē, jo tā ir perspektīva 
vieta, kur lielie ASV uzņēmumi varētu attīstīties.

Otrdienas vakarā Brīvdabas mūzejā ministru 
prezidents rīkoja pieņemšanu visiem ASV uzņē
mumu delegācijas dalībniekiem. Pilnīgi negaidīti 
biju  pārsteigts, kad ministru prezidents man pasnie
dza pateicības rakstu par manu atbalstu eko nomis
kai sadarbībai starp Latvijas un ASV uzņēmumiem. 
Pārsteigums bija arī, kad ekonomikas ministrs 
Daniels Pavļuts Brīvdabas mūzeja baznīcā sāka 
spēlēt ērģeles, skaisti aizraujot visus klātesošos. 
Līdz ar to beidzās ASV uzņēmumu delegācijas 
misija Latvijā.

Trešdien aktivītātes turpinājās Ārlietu minis

Premjērs Valdis Dombrovskis rāda Robertam Blumbergam 
ministru kabineta sēžu zāli.
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Ceturtdiena pagāja goda konsulu kopīgā sa
nāksmē, kur tikos ar daudziem ļoti interesantiem 
konsuliem, piemēram, no Indonēzijas, Singapūras, 
Marokas, Čiles un citām valstīm. Ārlietu ministrs 
E. Rinkēvičs atklāja goda konsulu sanāksmi. Gal
venie tās temati bija par iespējām, kā vislabāk 
palīdzēt Latvijai tieši ekonomiskā plāksnē. Ļoti 
laba prezentācija šī jautājuma risināšanā bija 
Andrim Ozolam no Latvijas Investīcijas un attīstī
bas aģentūras. Tā kā mani goda konsula pienākumi 
vienmēr bijuši tēmēti tieši šajā laukā, tad jutos ērti. 
Kopš sanāksmē piedalījās  ap 150 goda konsulu no 
daudzām pasaules malām,  visa dienas darbība 
norisa Kongresa namā, nevis Ārlietu ministrijā.

Savā nākamajā Latvijas apciemojumā vēlētos 
paceļot pa Latviju un tuvāk iepazīties ar mūsu tautas 
kultūras pasākumiem.

 Lai gan šīs nedēļas notikumi bija ļoti saspringti, 
tomēr esmu gandarīts, ka tur biju. Nākotnē turpi
nāšu, cik vien man iespējams, palīdzēt Latvijas eko
nomikas attīstībā.

 Roberts Blumbergs
Latvijas goda konsuls Čikāgā

Premjērs Valdis Dombrovskis pasniedz pateicības rakstu 
Robertam Blumbergam.

Prezidenta pila dārzā. No kr.: Roberts Blumbergs, goda 
konsuls Čikāgā, Vita Liberte, Adnāns Ben Abdullāhs, LR goda 
konsuls Marokā un Talis Seja, goda konsue Bostonā.

trijā. Četri goda konsuli stāstīja par viņu pārstāvēta
jām valstīm. Interesanta bija Latvijas uzņēmumu 
pārstāvju iepazīstināšana ar saviem ražojumiem, kā 
arī ierosinājumi, kā mēs varētu viņiem palīdzēt 
atrast noņēmējus ASV tirgū. Mana atziņa ir, ka tikai 
ar dažiem izņēmumiem, lielākā daļa Latvijas uzņē
mumu, kuŗu pārstāvji tikās ar mums, ir pārāk mazi, 
lai varētu sekmīgi izplatīt savus produktus ASV.
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KOŗA “OgRE” KONCERTS ČIKĀgĀ

Koris “Ogre”, ceļā uz dziesmu 
svētkiem Milvokos, iepriecināja 
čikāgiešus ar koncertu, sauktu 
“Skaista mana brāļu sēta”.

Koncerts notika šī gada 1. jū
lijā Ciānas Lielajā zālē, kur kar
stajā svētdienas pēcpusdienā bija 
pulcējušies ap simts atsaucīgu 
klausītāju. Rīkotāji bija Ciānas 
draudzes koris un Čikāgas vīru 
koris, kuŗu dāmas rūpējās par 
viesu cienāšanu un labsajūtu. Ini
ciātors un koncerta organizātors 
bija Armands Birkens.

Koris “Ogre” dibināts 1972. 
gadā. No 1973. gada par koŗa gal
veno diriģentu strādā Jānis Zirnis, 
Jāzepa Vītola Latvijas Valsts Kon
servātorijas diriģentu un mūzikas 
maģistrantūras kursu beidzējs, 
tagad šīs mācībiestādes emeritēts 
profesors. Bijis virsdiriģents četros 
Vispārējos dziesmu svētkos Lat
vijā, diriģējis arī Latvijas operas 
izrādes un ir diriģents vēl divos 
pašdarbības koŗos.

Koris “Ogre” ir rūpīgi salie
dētas balsis. Balsīs dziedot, visa

šķiet ka, tas bija viņa īsais sōlo 
dziedājums, kas izraisīja šo nepa
rasto satraukumu, kā viņš pats to 
vēlāk apstiprināja.

Pārsteidza gan diriģenta Jāņa 
Zirņa tērps – tikai balts krekls 
pāri gaišajām biksēm, kamēr  šajā 
karstajā laikā vīri smaka smagajos 
pelēkas vilnas tautiskajos svārkos 
un sievas gaŗo brunču tautastērpos. 
(Iemesls: diriģenta koferis vēl ne
bija atceļojis viņam līdzi. Red.) 
Neskatoties uz to, diriģents dina
miski vadīja kori, un klausītāji 
arvien vairāk un vairāk veltīja 
uzmanību un atsaucību izpildī
jumam, nnevis diriģenta nepa
rastajam apģērbam.

Koncerts iesākās ar Lūcijas 
Garūtas “Mūsu Tēvs”. Pēteŗa 
Vaska “Golgātas krusts” laikme
tīgās harmonijās. Kā tās izpaudās? 
Nāk prātā, piemēram, Viktora 
Baštika līdzīga satura dziesma, 
kur vārdos “Golgātas krusts” sa
skanīgi akordi cildina šo kris
tietības simbolu.  Pēterim Vaskam 
vārds “Golgāta” skan tāpat, bet

grupa, gan sievu, gan vīru balsis, 
skan kā viens. Patīkami bija, kad 
seši pirmie soprāni, augsti un skaļi 
dziedot, nenomāca pārējās balsis, 
kā tas dažkārt dzirdēts pat profe
sionāļu koŗos. Pāris vietās, dziedot 
spēcīgus forte fortissimo, daža 
tenora balss “izlēca” un zaudēja 
virstoņus, kas padara balsi pievi
lcīgu. Basi un baritoni dziedāja 
saliedēti, bet dzirdētā doma, ka labs 
bass esot vismaz četrdesmitgad
nieks – koŗa “Ogre” basi vairumā 
bija vēl jaunības spēka gados.

Abrīnoju koncertmeistari Irī
nu Mihailovski, kuŗa dziedāja gan 
sōlo partijas, gan uzdeva ar skaņu 
dakšiņu toni visām balsīm pat 
grāmatā nepaskatoties – apbrīno
jama mūzikāla atmiņa, jo koris 
dziedāja divdesmit četras dzies
mas vidažādākos žanros. Arī te
nora sōlists Matīss Palsāns visas 
dziesmas zināja no galvas, līdz – 
šausmas – Emīļa Melngaiļa “Jāņu 
vakars”, tik pazīstamā un daudz 
dziedātā dziesmā – viņa rokās 
pēkšņi uzradās nošu grāmata, bet, 
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Richarda Skultes “Līgo saule 
vakarā”, kas bija daļa no koncerta 
nobeiguma Jāņu dziesmu virknes, 
kuŗā bija arī Artūra Maskata 
“Jāņu dziesma”. 

Visam punktu pielika Ērika 
Ešenvalda “Aizej, lietiņ’” ļoti īpat
nējs, savdabīgs jaunā komponista 
opus, kad klausoties notrīsam izjū
tās: Cik dziļa var būt cilvēka dzies
mu dvēsele!

Interesanti bija vērot koŗa 
dziedātājus un pašu diriģentu da
žādu dziesmu atskaņojumos. Bija 
reizes, kad viss koris dziesmas garā 
ņirbēja un atsaucās uz diriģenta 
dedzīgajiem mājieniem arī fiziski – 
kustībās. Aizraujošs un neaizmir
stams koncerts!

Pēc aplausiem un rožu pa
sniegšanas koris dziedāja Jāzepa 
Vītola “Gaismas pils” un “Bēdu 
manu lielu bēdu”. Koŗa priekšniece 
Ilona Palsāne pasniedza  pateicības 
balvas koncerta rīkotājiem: Ar
mandam Birkenam, Jānim Vil
ciņam, Ciānas koŗa priekšniecei 
Ainai Caunei, un Čikāgas vīru 
koŗa diriģentei Mārai Vārpai un 
priekšniekam Aivaram Osim.

Marta un Oļģerts Cakari
Foto: O. Cakars

laikiem, kad nebija papīra, un katrs 
rakstu galiņš bija jānodod cenzūras 
pārbaudei. Tomēr varēja redzēt, ka 
tas dod dziedātājiem nelielu at
elpas brīdi, lai padzertos, un tiem, 
kuŗi redzes dēļ nevar izlasīt pro
grammu, ziņu par nākamo dziesmu. 
Pieteicēja bija Ligita Zadvinska.

Otrā daļā Jāņa Cimzes “Rīga 
dimd” koris sāka bez diriģenta, 
kuŗš tomēr, sākot otro pantu, uzra
dās. Skaista un skanīga Pāvula 
Jurjāna “Skaista mana brāļa sēta”. 
Iepriekš dzirdētas bija arī Imanta 
Ramiņa “Pūt, vējiņi” un iemīļotā 
Emīla Melngaiļa “Jāņu vakars”, 
spoži nodziedāta. Visvairāk sa
trauca un iepriecināja Ilonas Ru
paines latgaliešu tautas dziesmas 
sabalsojums “Oki, leji leitiņ’” un 
“Saule brida rudzu lauku”. Sabīnes 
Ķezberes “Pūra dziesma”, Valta 
Pūces “Augu naktī”, kad dziesmas 
netiek vien godīgi un skaisti četr
balsīgi nodziedāta, bet tur ir sōlo 
iekritieni, čuksti un korim ne
parastas skaņas, izmantojot pat  
dziesmu grāmatas par sitamiem 
instrumentiem, un viss cits, kaspa
darīja šo koncertu neaizmirsta
mu, arī dziedot vēl Aldona Kalniņa 
“Līdzat, meitas, man dziedāt” un

“krusts” asās disonancēs. Krusts 
komponistam ir brutāls nāves mo
ku smbols. Paula Dambja “Burvju 
lokā”, par kuŗu diriģents paskaid
roja, ka tā veltīta Plostnieku pārim 
(Gunta un Jānis Filadelfijā), kā arī 
šī koŗa dziedātājas, komponistes, 
Agnetes Krilovas “Klusuma bērns” 
– nedzirdētas, interesantas, jaunas 
harmonijas, sajūsmināja. 

Sešas klasiskās, daudz dzir
dētās, dziesmas, protams, publikai 
patika. Bet pēc dziesmas  “Klusu
ma bērniem” Jāzepa Mediņa  “Va
saras vakars”, lai gan nevainojami 
nodziedāta, nesaistīja, bija grūti 
pārslēgties. Pēteŗa Barisona “Lat
vijā” palīdzēja, tāpat Jāzepa Vītola 
“Upe un cilvēka dzīve”. Emīla 
Dārziņa trīs dziesmas –  “Sapņu 
tālumā“, “Senatne” un īpaši pir
mās daļas pēdējā dziesma “Lauz
tās priedes” nevarēja neiespaidot 
dziesmu mīļotājus, tā bija jāat
kārto. Kāpēc Latvijas koŗi, vieso
joties pie latviešiem svešumā, 
neatved sev līdzi jaunās, nedzir
dētās dziesmas no latviešu bagātā 
dziesmu pūra?

Latvijā tik parastie pieteikumi 
pirms katras dziesmas liekas lieki. 
Tas, iepsējams, palicis no Padomju

Čikāgas latviešiem pa
zīstamā un allaž izpalīdzīgā 
sabiedriskā darbiniece Ilze 
Ievāne ir piedalījusies gan
drīz visos Amerikas konti
netā rīkotajos latviešu dzies
mu svētku tirdziņos, kā arī 
daudzos citos sarīkojumos 
gan Čikāgā, gan ārpus tās. 
Arvien smaidīga Ilze, bieži  
kopā ar meitu Ingrīdu, sēž 
aiz Čikāgas Piecīšu stenda, 
piedāvājot Čikāgas Piecīšu  
dziesmu ieskaņojumus un ci
tas piemiņas lietas, kā arī 

KUR NOZĪMĪgS SARĪKOJUMS, TUR ILZE

Dziesmu svētku tirdziņā Milvokos. No kr.: Rotakalis un 
koŗa “Ogre” korists Normunds Jākobsons, Piecīšu 
darbīgā dvēsele Ilze Ievāne un Ilzes palīdze Ingrīda 
Ievāne                                Foto: I.B.

bieži vien – Cikāgas Ziņas. 
Tā arī nule notikušajos 

dziesmu svētkos Milvokos 
tirdziņā Ilzei pie kreisās 
rokas sēdēja Ingrīda, bet pie 
labās – smaidīgais un veik
smīgais savu rotu kā arī koŗa 
“Ogre” ieskaņojumu un grā
matu pārdevējs no Ikšķiles 
– Normunds Jākobsons. Ilze 
minēja, ka pārdošana ir vei
kusies kolosāli, un pie viņu 
stenda apgrozījušies daudz 
pircēju.

I.B.
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XIII DZIESMU SVĒTKOS MILVOKOS
Pirmā kārtā Jānis Zirnis diriģēja 
dziesmu svētku viesu kori “Ogre”, 
jo tam mēģinājums bija paredzēts 
pēc īsa laika citā teātrī.  Pavaicāju, 
kur baritoni, jo meklēju kungu no 
Ogres, kuŗam biju ieskaņojusi ar 
viņa iPad koncertu Čikāgā. Gri
bēju ieskaņojumu nokopēt, bet 
neveicās. Viņš lūdza man ieskaņot 
arī viņu koncertu dziesmu svētkos. 
To nevarēju, jo man nebija biļetes 
“Ogres” koncertam.

Likās interesanti, ka tiem, kuŗi 
gribēja pieteikties Latvijas pilso
nībai vai atjaunot savu pasi, tas 
bija iespējams, jo dziesmu svētkos, 
Latvijas vēstniecības ASV darbi
nieki bija iekārtojuši pārvietojamo 
pasu darbstaciju.  Brāļa uzdevumā 
jautāju, kas būtu darāms, lai viņš 
varētu iegūt Latvijas pilsonību.  
Atbilde – viņam būtu jāatsakās 
no ASV pilsonības, bet Saeimā 
tiekot apspriests likums, kas ļautu 
Latvijas pilsonību iegūt, nezau
dējot tagadējo.

Jāaplūko tirdziņš.  Bija daudz 
privātu pārdevēju, kā arī stendi 
organizācijām – Gaŗezers, 3x3, DV, 
ALA, LELBA, laikraksts Laiks, 
Latviešu kredīt sabiedrība, Latvijas 
okupācijas mūzejs un citi. Tur tad 
satiku OM Valteru Nollendorfu, ku
ŗam nodevu manas mātes, Martas 
Cakares, materiālus par izdota
jiem leģionāriem Zviedrijā. No 
Laika redaktores Ligitas Kovtunas 
lūdzu atļauju lietot laikrakstā ievie
toto rakstu par bijušo leģionāru 
Zviedrijā Ēriku Žilinski, manis 
rediģētai Juŗa Lamberta grāmatas 
“Nāvei nolemtie brāļi” jaunam, pa
pildinātam izdevumam egrāmatā 
latviešu un angļu valodā. Apru
nājos arī ar DV pārstāvi Zigurdu 
Rīderu, par to, kā iegūt Latvijas 
leģionāru pieminekļu fotografijas.

Ilze Cakare Laffee

Dziesmu svētki
Sarkanbaltsarkanais – plīvo vējā,
un kaijas klaigā gaisā ap mastu.
Ir laiks satikties!
Tautiešu balsis un smaidi, un prieki,
un vecie, un jaunie draugi,
un tālumu pāršalc dziesmu koŗi,
un soļi dun uz dejas grīdas,
un tautas tērpi augumus šūpo,
un viesnīcas telpā 
skan vientuļa kokle. –
Bērniņi, Latvijas nākotne,
vecāki, Latvijas tagadne,
vecvecāki, Latvijas pagātne,
ir atkal dziesmu svētki!

Kāpēc braukt uz dziesmu 
svētkiem? Nu, tur dzied un dejo, 
būs milzums ļaužu un arī mana 
skaistā Gaŗezera laika draudzenes.

Milvoku pilsētas centrā iera
dos piektdienas rītā. Lai gan 
pulkstenis rādījā tikai 7:30 no rīta, 
gaiss jau bija karsts un sutīgs. 
Izkāpjot no automašīnas, pirmais, 
ko redzēju, bija Latvijas karogi 
plīvojot dienvidu karstajā vējā.  

Ieejot Hyatt viesnīcā, man 
pretī šalca skaļas čalas. Šķita, ka 
cilvēki meklēja, kur brokastot vai 
savus paziņas. Latviešu valoda bija 
dzirdama visapkārt. Daudzi bija  
tērpušies izrakstītos, krāsainos 
kreklos vai blūzēs, kas liecināja, 
ka valkātājs ir bijis vai nu citos 
dziesmu svētkos, vai Gaŗezerā, 
vai ir dalībnieks kādā deju kopā.   

Biļetes uzvedumiem bija pēr
kamas otrā stāvā, bet tā kā biju 
ieradusies pārāk  agri, atlika laiks 
aplūkot apkārtni. Viesnīcas priekš
telpā bija redzami tās daudzie stāvi, 
un katru stāvu greznoja sarkan
baltsarkanais Latvijas karogs. Ļoti 
iespaidīgs skats.

Otrā stāvā vairākās istabās 
bija iekārtoti tirdziņi. Tur redzēju 
daudzas gan pazīstamas, gan ne

Viesnīcas Hyatt Regis tornis.

Viesnīcas katrā stāvā Latvijas karogi. 

pazīstamas sejas. Iegriezos Crystal 
Room. Meklēju Latvijas okupā
cijas mūzeja (OM) priekšnieku 
Valteru Nollendorfu, bet velti. 
Toties Amerikas latviešu apvie
nības (ALA) galds bija atvērts, 
kur pārdeva kā pieaugušo, tā bēr
nu grāmatas. Nopirku skatu albu
mu par Kurzemi.  

Pienāca laiks nopirkt biļetes 
tautasdeju lieluzvedam un kop
koŗu koncertam – tikai $75 par šo 
prieku. Labi, ka vietas nebija nu
murētas, varēju sēdēt kopā ar 
draudzeni.  

Iegāju balles zālē, kur notika 
koŗa mēģinājums. Centrā sēdēja 
dziedātāji, malās uz galdiem –
ūdens un kafija. Dabīgi, ka karstajā 
laikā dzeramie bija nepieciešami. 
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diriģenti, izņemot vienu, arī tautas 
tērpos. Bija patīkami redzēt pirmo 
reizi virsdiriģentu rindā arī An
dreju Jansonu, Guntu Plostnieci, 
un mūsu pašu Māru Vārpu un 
Ingrīdu Jennings. Pie tam Čikāgas 
vīru koŗa diriģente Māra Vārpa 
vadīja jauktā koŗa dziesmas, bet 
Ciānas koŗa diriģente Ingrīda Jen
nings – vīru koŗa B. Skultes 
“Aijā”, ko klausītāji prasīja at
kārtot. Arī Māras Vārpas diriģētā 
E. Melngaiļa “Tumša nakte” bija 
jāatkārto.

Bija prieks redzēt un just, ar 
kādu sajūsmu un atdevi kopkoris 
dziedāja, neskatoties uz gaŗajiem un 
nogurdinošajiem mēģinājumiem 
pirms koncerta. Visvairāk iespai
doja koncerta pēdējā daļa “Dzies
ma vieno”, kur izskanēja gan pie
minētā “Aijā”, gan arī I. Kalniņa 
“Varoni gaidot” – diriģente Aija 
Vintere Brugmane, gan E. Dārziņa 
“Lauztās priedes” – diriģents 
Jānis Zirnis, gan Liepiņu “Zibsnī 
zvaigznes aiz Daugavas” – diriģente 
Vizma Maksiņa, gan J. Vītola 
“Gaismas pils” – diriģents Ernest 
Brusubārdis II, gan A. Jurjāna 
“Tēvijai” – diriģents Ernests Brusu
bārdis III, gan Indras Brusubārdes 
sōlo, ko pavadīja orķestris un arfa.

Koncerts beidzās lielā  pacilā
tībā. Jādodās mājās. Braucot 
mājās vēl kavējos Dziesmu svētku 
iespaidos un atmiņās. Šīs svētku 
dienas nekad neaizmirsīšu.

Ilze Cakare Laffee
Foto: Ilze Cakare Laffee

Redzot tirdziņa skaistās lietas, 
kārdinājumi lieli. Meklēju dāvanu 
amerikāņu draudzenes kāzām. 
Beigās nopirku sienas audumu ar 
latviskiem rakstiem. Biju nolē
musi izdot tikai zināmu summu 
papīra naudas, nevis lietot čekus 
vai kreditkartīti – izdevās. Mājup 
braucot, makā vēl bija dolars un 
sīknauda. 

Sastapu dažus čikāgiešus un 
Gaŗezera draugus. Jauki redzēt 
pazīstamas sejas lielajā burzmā.  
Laiks tuvojās pusdienas stundai.  
Viesnīcā un vietējos restorānos 
cenas – mākoņos. Tomēr viesnīcas 
tuvumā atradu vietu, kur varēju 
labi paēst par samērā lētu naudu.

Vakarā – tautasdeju lieluzve
dums.  Jāstaigā vesels puskvartāls 
no viesnīcas! Slāpst. Tavu trakumu!  
Par mazu glāzīti sodas prasa četrus 
dolarus. Padzēros brīvo fontāna 
ūdeni. Arēnā sēdekļi neērti, maz 
vietas kājām. Bet neērtības aiz
mirsās, kad sākās uzvedums.

Dejotāji arēnā iedejoja no 
visām pusēm. Vilnis Strēlnieks 
pieteica katru tautasdeju kopu.  
Tur bija arī pusmūža un vecāki 
dejotāji, kā arī Čikāgas Zīlītes un 
citas grupas ar maziņiem, sākot 

no trīs gadu vecuma. No Čikāgas 
bija deju kopa Dzelmieši, Randiņš 
un Uguntiņa ar trīs grupām. Pār
steidza redzot starp dejotājiem trīs 
melnās rases pārstāvjus – tēvs ar 
dēlu un meitu. Varēja redzēt, ka 
visi dejo lielā nopietnā sajūsmā, 
jo jādanco taču pareizie soļi! Mū
zikas pavadījumi bija dažadi. Man 
visvairāk pievilka kokļu, piemēram, 
Ačkupā. Bija arī akordiona, stīgu 
un dūdu pavadījumi un ansambļu 
dziedāšana. Dejotāji ienāca un no
stājas zilganā pustumsā. Dejām 
sākoties, iedegās gaismas un tērpu 
krāsu prieks. Vislabāk patika dejas 
ar gandrīz visiem dalībniekiem, 
kā arī mazo dejotāju kopas. Iespai
dīgi izskatījās vīri gaŗajos svār
kos, nevis vestēs, jo, tā dejojot, 
bija vairāk kustību.

Plašā 11,000 vietu arēna gan 
nebija piepildīta, tomēr skatītāju 
prieks par dejām un dejotājiem 
bija jūtams.

Sestdiena bija vējaināka un 
vēsāka. Viesnīcas telpās kustējās 
vēl lielāks pulks latviešu, daži  pat 
tautastērpos, jo no rīta turpat vies
nīcā bija tautastērpu skate. Gaidīju 
ALAs solīto kafijas un pīrāgu 
“mielastu”. ALAs pārstāvis domāja, 
ka viņš bija  pasūtīnājis septiņsimts 
pīrāgu, bet cepēja atnesa ap simts.  
Nav brīnums, ka visi pīrāgi pazu
da pusstundas laikā.

Citā viesnīcā satikos ar vai
rākām Gaŗezera draudzenēm.  In
teresanti, ka to vasaru draudzība 
ir pastāvējusi pāri pa četrdesmit 
gadiem. Gaŗezers un tas laiks ir 
bijis nozīmīgs tik daudzu latviešu 
jauniešu dzīvē, tāpat Rietummiči
ganas universitātes vasaras latviešu 
valodas kursu draudzība.

Kopkoŗa koncerts notika Mil
voku teātrī. Klausītāji tērpušies 
kā jau karstā laikā piederas, bet 
koristi – tautastērpos. Šoreiz visi 
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Šī diena būs svētku  diena!*
Kāda korista novērojumi par 2012. gada Dziesmu svētkiem Milvokos

Un nevien viena vien, bet 
veselas piecas Svētku dienas! 
Mazais latvju pulciņš Milvokos 
bija  veicis apbrīnojamu darbu – 
svētki bija brīnišķīgi labi  noor
ganizēti, gods un slava svētku 
galvenajai spēka naglai – Ernestam 
Brusubārdim III ! Likās,  ka viss iet 
kā pa diedziņu. Sarīkojumi notika 
tad, kad tiem vajadzēja notikt, bija 
ceļu un vietu rādītāji, puķu pasnie
dzēji,  kafijas lējēji, diriģenti savās 
vietās, pavadītāji klāt pie saviem 
“štrumentiem”, katrs savās vietās, 
un plakāti, ai, tie mainījās katru 
dienu, sniedzot visjaunāko infor
māciju. Galvenie rīkotāji bija redza
mi vai ikkatrā sarīkojumā. Un tad 
vēl tāds interesants jaunums:  gal
venās svētku viesnīcas Hyatt priekš
telpā – visu dalībnieku (ap sešsimts 
dejotāju, vismaz četrsimts dziedā
tāju) saraksts, salikts ar priekš
vārdiem pirmā vietā – tā nu varēja 
noskaidrot, ka Andris/Andrejs ir 
populārākais vārds, tādi bija vai 
pāri par trīsdesmit, kādi  divdesmit 
Ēriki, Ivari bija tikai kādi astoņi, 
bet tikai viena pati Žižī.

Iebraucu Milvokos. Sen nebiju 
bijis tās pilsētas centrā, tādēļ, no
braucu gaŗām pareizajai nobrauk
tuvei. Braucu vien tālāk, sāku jau 
maldīties, te redzu, kādas augstas 
celtnes galā latvju karogs! Tagad 
visa tā lieta skaidra, jābrauc, līdz 
tiek pie nama ar šo karogu. Pie
braucis tuvāk, redzu, ka visa iela ka
rogota. Vēlāk ievēroju, ka arī visas  
sarīkojumu vietas ir karogotas, pat 
Hyatt viesnīcas visi iekšējie stāvi. 
Prasu kādam milvokietim, kā tie 
visi radušies. Atbilde – latvju sie
vas gan tumšos ziemas vakarus, 
gan līdz pat dienai, kad tie vilkti 
mastos, ir pavadījušas šujot karogus. 

 Jā, Milvokos bija karrrsssti. 
Kad nu tā padomā, kālab arī nē, 
taču visādās pilsētās koŗi gatavojās 
svētkiem, dziedot atkal un atkal 
par saules prieku, lai saule līst, 
par saulausmas tāļu  sasniegšanu,  
lai tiek dota siltā saule, lai dod 
vasariņu. Tā iznāk, ka rīkotāji 
neapdomīgi izvēlējušies dažādas

XIII Dziesmu svētku atklāšana un Vīru koŗu koncerts 4. jūlijā.             Foto: Ģ. Rība

saules saukšanas dziesmas, nu, ko 
tad nabaga Saulīte, lai citu dara, 
kā dot dubultīgi, lai tiem latvjiem 
tiek īsti silti svētki. Protams, visas 
mēģinājuma un sarīkojuma telpas 
bija aukstas, tādēļ vienmēr bija jā
nēsā līdzi kāds drēbes gabals, lai 
glābtos no “skunstīgā” aukstuma. 
Pēdējā dienā gan meteoroloģiskā

XIII vispārējos latviešu dziesmu svētku ASV rīcības komitejas darba rūķi. 1.rindā no 
kr.: Vincents Dindzāns, Pēteris Burģelis, Ēriks Kākulis, Katrīna Puķīte, Ēriks 
Krūmiņš, Andris Kursietis, Rebecca Brusubārde, Chris Decker, Ildze Rudzīte. 2. 
rindā: Ruta Mudlaff, Līga Strykowski, Silvija Hunt, Ingrīda Seraphim, Santa 
Maksteniece, Lauma Zušēvica, Aija Burģele. 3. rindā:  Miķelis Abuls, Kārlis Dindzāns, 
Armīns Muižnieks, Edvīns Erkmanis, Maija Strēlniece, Vilnis Strēlnieks.
Trūkst: Rosemarie Kursiete, Kaija Petrovske, Ernests Brusubārdis III, Laura 
Beldava, Mary Germain, Tija Abula, Sandra Kalve, Kaija Zušēvica.
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vīru koŗa koncerta mēģinājuma 
pusdienas bija pieņemamas, bet 
ne izcilas. Mēģinājumos vienmēr 
bija divējas kafijas, īstenā un “falšā”, 
kā arī diva veida ūdens – aukstais,un 
“kipetoks” (karsts ūdens tējai. No 
krievu valodas, populārs vārds 
Latvijā ap Pirmo pasaules kaŗu 
un arī šodien krievu restorānos).

Pa kopkoŗa mēginājumu sēžu 
basu rindās un skatos uz koristēm. 
Alti sēž priekšā, Gaŗezera jaunieši 
visapkārt tērpušies dzeltenos krek
los. Dzeltenos kreklos bija arī Īrijas 
eLVē koŗa dziedātājas). Klausos 
– tie Gaŗezera jaunieši, cik nu 
viņiem tās dziedāšanas pieredzes, 
taču dzied itin kā zinātu kas jādara, 
dzied ļoti labi, dzied kā labi saga
tavojies koris. Gaŗezerā mācības 
taču iesākās tikai pēc Jāņiem. 
Tagad atvesti uz Milvoku svētkiem 
divos autobusos, kas ir piecu vai 
sešu stundu brauciens. Starpbrīdī 
uzprasu, kā viņi pusotras nedēļas 
laikā ir tik labi iemācījušies pro
grammas samērā grūtās dziesmas, 
tā taču viņiem varbūt ir pirmā rei
ze svētkos. Atbilde – vainīga pie 
labās iemācīšanās ir mūzikas sko
lotāja Andra Fenhane. Pēkšņi iedo
mājos, vai šie jaunieši zina, kur

viņi ir iekrituši? Vai viņi zina, ka 
tā dziesmu svētku lieta ir varen 
lipīga padarīšana? Kam nu tā  
dziesmu svētku kaite pielīp, tas 
visu mūžu no tās vairs netiks vaļā. 
Aizeju pie skolotājas Andras Fen
hanes un izsaku viņai atzinību. 
Ne jau katrs var tādu darbu izdarīt. 
Tad man nokrīt kā zvīņas no acīm, 
tā jau arī mēs, tagadējie sirmgalvji, 
tā iekritām. Pie šīs iekrišanas ir 
vajadzīgas vismaz trīs lietas: 1. 
Laba dziedāšanas skolotāja, tāda, 
kuŗa pierāda jauniešiem, ka tie 
spēj izdarīt vairāk, nekā viņi paši 
to apzinās. 2. Svētku dziesmām ir 
jābūt tādām, kuŗas dzied ar sa
jūsmu un, dziesmu beidzot, ir pa
nākuma sajūta, ka tādas dziesmas, 
kā “Dziesma pacelsies”, “Gaismas 
pils”, “Lauztās priedes” ir galvā 
un tās skan. 3. Tā dziesmu svētku 
kaite visvairāk pielīp tieši jaunie
šiem. Protams, uz  svētkiem ir arī 
jāsagatavojas un jābrauc krietns 
ceļa gabaliņš, tādēļ korī noteikti 
jābūt apmēram tikpat daudz mei
teņu kā zēnu, lai viņiem ir uz ko 
skatīties, varbūt pat rociņu paturēt, 
vai pat acīs skatīties.

Senā pagātne, 1948. gads, 
Fišbachas dziesmu svētki.  Mūsu 
Augsburgas Ausekļa ģimnazijas 
koŗa dirigente bija Velta Delle –
Grāvīte, ļoti laba skolotāja (lai 
viņai tagad īpaši vieglas mūzikālas 
smiltis!). Viss koristi dziedādami 
braucām kautkādā smagā (vaļējā) 
automašīnā samērā tālo ceļu no 
Augsburgas uz Fišbachu. Vēl tagad 
Milvoku svētkos stāvēju blakus 
dažiem seno dienu ausekliešu 
dziedātājiem – Andrim Ubānam, 
Modrim Galeniekam, Aivaram  
Aistaram. Tagad Milvoku mēģinā
jumā prātoju, kādēļ dažas dziesmas 
man iet kā ieziepētas, nav ne notīs, 
ne tekstā  jāskatās. Mājās atbraucis 
aši tvēru Bērzkalna grāmatu**. 

situācija mainījās uz vēsāko pusi. 
Par to jāpateicas  Ilģiem, Mārupie
šiem un citiem tautasdeju dejo
tājiem un mūziķiem – ar “Sēju 
vēju”, “Pērkoņdanci”, “Pūt, vējiņi”, 
un citiem līdzīgiem gabaliem lai
ka apstāļu lieta tika uzlabota.

Vienmēr esmu teicis, ka mēģi
nājumi ir interesantāki un mūzi
kāli labāki, jo neviens diriģents 
neatstās mēģinājumu, ja viņa vai 
viņš nebūs totāli apmierināts ar 
izpildījumu. Par tautasdeju mēģi
nājumiem neko nevaru teikt, jo 
nebiju klāt, bet arī tur tāpat vien 
būs bijis. Jūs jau dzirdēsit, ka 
svētki labi izdevušies. Par tiem 
rakstīs zinātāji,  mūzikas eksperti. 
Mums pašiem jau arī likās, ka 
koncerti skanēja tā, kā tiem bija 
jāskan, tomēr ziniet, mēģinājumos 
bija vēl labāk!! Vienīgi varu pre
cīzi izvērtēt mēģinājumos  dzie
dātājiem pasniego pusdienu kva
litāti un kvantitāti. Pirmā vietā 
tad nu tiek Garīgās mūzikas kon
certa mēģinājums, lepnas pusdie
nas, pie tam galvenās sōlistes Indras 
Brusubārdes personīgi pasniegtas! 
Otrā vietā kopkoŗa koncerta mēģi
nājums – plašās telpās, ar kastītēs  
saliktiem labumiem. Trešā vietā 

Dziesmu svētku diriģenti. No kr.: Ernests Brusubārdis III, Māra Vārpa, Aivars 
Opincāns, koncertmeistare Evija Belicka, Jānis Zirnis.
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Jā, tās dziesmas jau rāvām vaļā 
Fišbachā – Pēteŗa Barisona “Lat
vijā”, Emīla Dārziņa “Lauztās prie
des”, Jāņa Zālīša “Ceļš uz dzimteni”, 
Volfganga Dārziņa “Birzēm rotāts”, 
Jāzepa Vītola “Gaismas pils”. 
Gribētu saderēt, ka liela daļa no šo
dienas Gaŗezera jaunajiem dziedo
ņiem vēl pēc sešdesmit plus gadiem 
(tā ap 2076. gadu) būs klāt ar 
savām balsīm kādos svētkos. Savu 
taisnību jau es pats tad nedzirdēšu, 
bet visu jau nevar dabūt.

Mazliet par dažiem sarīkoju
miem. Vīru koŗa mēģinājumā  liels 
pārsteigums –  mežinieku koŗa Sil
vikola daudzie dziedātāji tik tie
šam vareni balstīja šo pasākumu.  
Diriģenti ar jaukiem vārdiem –
Vārpa, Zirnis, Opincāns, Brusu
bārdis –  mūs kārtīgi “iztribulierēja” 
un tādēļ jau skanēja arī. “Applau
disemangas dipitori” (no Brāļu Kau
dzīšu romāna “Mernieku laiki”) 
rūpējās par to, lai abas sagatavotās 
piedevas arī tiktu nodziedātas. 
Mūsu koŗa diriģente Māra Vārpa 
saņēma ziedus par koncerta no
organizēšanu.

Garīgās mūzikas koncerts 
baznīcā ļoti labi skanēja, un koris 
“Ogre” bija galvenais balsts. Ļoti

dītāju Uģi Sprūdžu demonstrējam 
jaunākās tautas tērpu modes. Uz
braucu viesnīcas tornī. No tā va
rēja labi redzēt visu sakarsušo pil
sētu. Iegriezos arī mākslas darbu 
izstādē, tomēr iesaku mākslas cie
nītājiem doties uz Gaŗezeru, kur 
Līga Ejupe ir izveidojusi apbrīno
jamu kollekciju. Un kā tad nu bez 
Piecīšiem. Šoreiz viņi bija veseli 
astoņi, ar Krišnu Birkenu, īstajā 
vārdā Armandu, galvenajā lomā.

Kā Valters Kaminskis savā 
dziesmā – “Mūžu mūžos būs 
dziesma” teica (Imanta Ziedoņa 
vārdi), tā arī bija. Bija daudz labu 
dziesmu, bija “smeķīgais” alus, 
tikai gan neganti dārgs  (par mazo 
pudelīti vietējā Milvoku alutiņa  
viesnīcā noprasīja veselus piecus 
dālderus un vēl piecus desmitus 
centus, burlakas tādi!), un tad, 
protams, arī nāca meitene, ak nē, 
daudzas meitenes, arī sievas, bal
tās zeķēs! Bija gan ko klausīties, 
gan ko skatīties. 

*Lolita Ritmane, “Dziesma pacel
sies!”, vārdi – Andris Ritmanis

**Valentīns Bērzkalns, “Latviešu 
Dziesmu svētki trimdā, 1946  1965”, 
Grāmatu Draugs, 1968, 50. lappusē.

Ivzrs Antens

gribējas redzēt programā pieteikto 
sakrālo deju, bet tas mums nebija 
lemts – koristiem bija jāpaliek  
koŗa atpūtas telpā, kamēr notika 
koncerta sākums un sakrālā deja. 
Tā arī nezinām, kāds tas dancis 
bija. 

Pašiem patika dziedāt Baštika 
kantāti “Dieva vadība”, patika 
klausīties koŗa “Ogre” dziedātās 
dziesmas, kā arī “Ogres” sōlista 
Sanda Stepiņa dziedātā Ērika 
Ešenvalda “Pie Tava krusta”.  

Kopkoŗa koncerts arīdzan labi 
izdevās, īpaši dziesmas orķestŗa 
pavadījumā. Atzīmējams, ka mū
su, Čikāgas Ciānas koŗa, dirģen
tes Ingrīdas Jennings vadītā Skul
tes “Aijā” bija jāatkārto. Dziesmas 
“Gaismas pils” un “Tēvijai” gan
drīz vienmēr jāatkārto, tā tas bija 
arī šoreiz. Patika Zigmara Liepiņa 
“Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”, 
patika Imanta Kalniņa “Varoni 
gaidiet” (Andreja Upīša vārdi), lai 
gan dzirdēju vienu otru latvi 
sakot:  “Ko tad tas Andrejs Upītis 
te meklē?”.

Nu,  ko vēl varētu teikt? Viss 
jau bija ļoti labi. Tautastērpu skatē 
pat varēja redzēt mūsu Čikāgas 
koristu un Literātūras grupas va

Koŗa “Ogre” koncerts Dziesmu svētkos Milvokos.                            Foto: Ģ. Rība
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Čikāgas latviešu 
organizāciju ap
vienības Stipen
diju fonds (ČLOA 
SF)  ir vienmēr at

balstījis latviešu jaunatnes izglī
tības centienus, dodot palīdzību šī 
mērķa sasniegšanai. Mums vaja
dzētu būt lepniem uz savu tautību, 
bet ir radusies situācija, ka latviski 
runājošo un aktīvo latviešu skaits 
sarūk. Mums ir jāpiestrādā pie 
latviskās kultūras un valodas kop
šanas un stiprināšanas. Mums ir 
morāls pienākums atbalstīt latviešu 
jauniešus, lai viņi, gūstot latvisko 
izglītību, sajustu piederību savai tau
tai – mēs tad dāvātu latviešu valodu 
un kultūru kā saulainu dzintaru 
no paaudzes uz paaudzi.

Nepaļaujoties globālai plūs
mai, varam uzturēt savu latvisko 
identitāti, ja mums ir latviešu jau
nieši, kuŗiem ir latviskā identitāte, 
jo, lai arī mūsu krūtīs pukst lat
viska sirds, mūsu nākotne būs at
karīga no tā, kā to veidos tie, kuŗi 
nāks pēc mums. Nākamie tautas 
darbinieki latvietības uzturēšanai

nĀkOtnes CeRība
veidosies no latviešu jaunatnes 
rindām. 

Latviskai identitātei ir vaja
dzīgs jauns kodols, kas varētu būt 
mazs, bet pievilktu citus jauniešus, 
jo nelielā saimē nozīmīgs ir katrs 
latviešu jaunietis, kuŗš kā sēklas 
graudiņš varētu plaukt un augļus 
nest, pievienojoties nacionālai jau
natnes darbinieku saimei, kur viņi 
varētu atrast savu latvisko dvēseli.

Tādēļ SF atbalsta latviešu 
skolas un Latvijas apmeklēšanu, 
lai latviešu jaunieši sajustu pie
derību savai tautai. Tilts, kas mūs 
vieno ar dzimtenes vai tēvzemes 
latviešiem, ir latviešu valoda, un 
latviskā identitāte. Būtu skaists 
žests, ja citas organizācijas atbal
stītu šos mērķus, ziedojot atliku
mu no kāda sava sarīkojuma SF. 
Bijusī Latvijas Valsts prezidente 
Vaira VīķeFreiberga aicina: “Jūs, 
visi tie, kam Latvija ir dzimtene 
vai senču tēvu zeme, atcerieties, 
ka arī jūs esat daļa no tā ļaužu 
kopuma, kam par pienākumu ir 
gādāt, lai Latvija būtu, lai zeltu, 
plauktu, lai pastāvētu”.

Pateicoties tautiešu iepriekšē
jam atbalstam, SF ir varējis veicināt 
latvietības uzturēšanu, 2012. gadā 
piešķiŗot 22 stipendijas latviešu 
skolas jauniešiem: Darijai Bagin
skai, Dariusam Baginskim, Kārlim 
Baumanim, Lailai Baumanei, 
Sabīnei Brunovskai, Krišam Bru
novskim, Miķelim Brunovskim, 
Anelī Cerai, Daigai Cerai, Andim 
Ceram, Imantam Ceram, Kristīnai 
Circenei, Sophie Circenei, Matīsam 
Dālem, Elizabetei Dudorānei, Sar
mai Ejupei, Eniai Kiusalai, Alenam 
Klints, Dāvidam Lāčkājam, 
Emīlam Magonim, Lailai Rībai, 
Gunāram Robežniekam.

Šogad stipendiju sadalījums 
ir šāds: Gaŗezera vasaras vidus
skolas mācībām – 11 skolēniem un 
Gaŗezera sagatavošanas skolas mā
cībām – 11 skolēniem. Šajā gadā 
esam atbalstījuši ar $5,825.

Sirsnīgs paldies visiem zie
dotājiem par nacionālo atbalstu, 
jo bez jūsu palīdzības nebūtu bijis 
iespējams šos jauniešus atbalstīt.

Ruta Priedkalne-Zirne
ČLOA SF priekšsēde  
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2012. gada vasarā tēlotājmākslā darbība bija 
īpaši spraiga. Mākslas cienītājiem bija daudz skatā
mā un baudāmā. Maijā vasaras izstāžu sezonu 
atklāja Čikāgā ar Leldes Kalmītes rīkoto izstādi 
“Apparitions and Constructions”, Bridgeport Art 
Center. Izstādē piedalījās četri mākslinieki: Lelde 
Kalmīte ar gleznām, Rita Grendze ar telpiskiem 
darbiem, Alan Leder ar fotografijām un Diana Gabriel 
ar  instalāciju.  

Izstādes saistošā tema bija mākslinieku per
sonīgi spēcīgā attiecība ar dabu, tās saglabāšanu, kā 
arī izpostīšanu. Kalmīte savu darbu aprakstā pauž 
savas domas par viņas abstraktajām ainavām, kuŗās 
atspoguļojas rūpju izjūta par šīs pasaules ekoloģisko 
nākotni. Turpinot izpētīt Kalmītes pagājušā gada 
personālizstādes (Klinklāva galerijā) temu, veidojot 
precīzi struktūrētas ainavas, no kuŗām ārā laužas 
brīvas izplūsmes otas triepieni, Kalmīte izveidojusi 
personīgo formālo elementu vārdnīcu; taisnās līnījas 
nozīmē distanci, vertikālās –  toņu gradācijas – laiku.  
Paralēllās līnijas simbolizē cilvēka saprātu, skatoties 
dabā un diagonālas līnijas darbojās kā ēnas. Gleznā 
“Runway to Nowhere” precīzās līnijas liek saprast 
mākslinieces jautāto: “Kurp cilvēcei iet?” mūsu zemes 
katastrofālā izpostīšanas turpinājumā. Šogad Kal
mīte izmanto karmīna spožās krāsas, kas kā šokē
jošs pieturas punkts uz pelēcīgā fona pievelk aci. 

Rita Grendze savos darbos pēta attiecības 
būtiski atšķirīgiem elementiem. Laika bēgumu un 
paisumu, vēja spēku kas liek grozīties uz vienu pusi, 
tad uz otru.  Māksliniece apraksta savus darbus kā 
šīs līdzsvaru saraušanas sekas suverēniem:  ūdens
līmenim pēc plūdiem vai vēja vētras izkaisītiem 
gruvešiem. Darbā “Magda & Agnes” (sizala aukla, 
grafīts, papīrs un dzels) ritmiskie raksti veidoti stun
dām gaŗa sīva darba atkārtošanā: metriem gaŗās 
sizala auklas grieztas, nobružātas un tad piesietas 
mezglos uz atrastām dzelzs formām, pie kuŗām pie
stiprināti precīzi darināti zīmējumi, kuŗi izdzēsti, 
saņurkāti un ieplēsti. Organiskais top mākslīgs un 
teātrāls, bet ģeometriskais toties pārstrādāts mīksts 
un līdzīgs audumam. Grendzes darbi ir veidoti, 
izpostīti un beigās pārveidoti.

18. maijā Čikāgas NATO konferences ietvaros 
atklāja izstādi “Important Contemporary Latvian 
Artists”.  Izstādi organizēja Hamid Ladjevardi kopā 
ar Latvijas vēstniecību Vašingtonā, Latvijas Ārlietu

ministriju, Latvian Transatlantic Organization un 
U.S. Baltic Foundation (USBF). Izstādi iekārtoja 
Driehaus mūzejā –  greznajā 19 .g.s. precīzi restaurētā 
bijušā baņķiera Nickerson ģimenes privātmājā.  Izstā
dē bija skatāmi sešu Latvijas mākslinieku darbi: 
Ernesta Kļaviņa, Leonarda Laganovska, Ingas

MĀkslas izstĀdes asv vidienē 2012. gada vasaRĀ 

Lelde Kalmīte Bridgeport Art Center izstādes atklāšanā.

Rita Grendze Bridgeport Art Center izstādes atklāšanā.
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glezniecība, fotomāksla, grafika, tēlniecība un tel
piskā māksla. 

Amerikas latviešu mākslinieku apvienība 
(ALMA), neatkarīgi no žūrētās izstādes, pasniedza 
balvas māksliniekiem Alfrēdam Stinkulim, Ritai 
Grendzei un Ilmāram Rumpēterim.

Šī izstāde nepretendēja uz kādu nopietnu, dziļu 
latviešu mākslas Amerikā iztirzājumu. Tā bija veidota 
kā neliels ieskats astoņpadsmit latviešu izcelsmes 
mākslinieku daiļradē, un interesanti, ka izstādē ne
manot bija radies patīkams līdzsvars starp latviešu 
sabiedrībā labāk pazīstamiem māksliniekiem un 
jauniem, ne tik bieži redzētiem autoriem.

Mākslai veltīto vasaru noslēdzot, šogad pirmo 
reizi tika izstādīta daļa Gaŗezera Klinklāva mākslas 
galerijas kollekcijā esošo darbu. Lai iepazīstinātu 
publiku ar kollekcijas bagātību un dažādību, kop
skaitā 100 gleznas, grafikas un skulptūras, reprezen
tējot 61 mākslinieku, bija iekārtotas galerijas telpās. 
Tā bija tikai viena piektā daļa no Klinklāva galerijas 
kollekcijas. Izstādītie darbi kalpoja GVV un GSS 
mākslas vēstures stundās, kā arī 3x3 mākslas vēstures 
ievirzē. Izstādi būs iespējams apskatīt visu rudeni, 
zvanot uz Latviešu centra Gaŗezera galveno biroju.

L. Ejupe 

Melderes, Miervalža Poļa, Harija Branta un Andŗa 
Eglīša. Mākslinieku darbu lielā dažādība atspoguļota 
Poļa fotoreālistiskos darbos, ieskaitot gleznu no Bārtas 
tautastērpu cikla, Branta intensīvi personīgos oglē 
darinātajos portretos, Kļaviņa primitīvajos, krāsu piesā
tinātajos akrila darbos, Laganovska sarkastiskajos 
un asprātīgajos akvareļu un zīmuļu zīmējumu sērijā.  

Izstādes atklāšanā Latvijas goda konsuls Čikāgā 
Roberts Blumbergs, Latvijas vēstnieks Andrejs Pilda
govičs un Ilinojas senātors Richard Durbin uzrunāja 
publiku, bet Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 
pateicās Inesei un Ričardam Driehaus par sirsnīgo 
un eleganto uzņemšanu. Pēc atklāšanas viesi paka
vējās, baudot glāzi vīna, mākslas darbus un eleganto 
vidi. Vienīgais iebildums par skaisto vakaru – kapēc 
nebija izstādīti visi oriģinālizstādes mākslinieku 
darbi Čikāgā? Par izstādi var lasīt, apmeklējot inter
neta saiti <www.importantlatvianartists.lv>.

Mākslas izstāžu turpinājumā bija XIII Vispārējo 
latviešu dziesmu svētku ASV skate, ko atvēra 5. jūlijā 
Milvokos Hyatt viesnīcas Polaris telpā. Tās apaļais 
iekārtojums patīkami pārsteidza skatītājus. Pa visiem 
logiem bija redzama Milvoku pilsētas un Mičiganas 
ezera ainava, un dabiskā dienas gaisma apspīdēja 
mākslas darbus. Izstādes telpās pašā vidū bija iekār
tots bārs, un gar logiem galdiņi, pie kuŗiem varēja bau
dīt gan pilsētas vareno skatu, gan mākslas darbus. 
Izstādei bija pieteikušies astoņpadsmit mākslinieki. 
Mākslas darbi bija atvesti no vairākām ASV pavalstīm 
– Kalifornijas, Vajomingas, Ilinojas, Viskonsīnas, 
Ņudžersijas, Masachūsetas, Ohaijo, Indiānas un 
Teksasas, kā arī no Latvijas. Skatē bija pārstāvēta

Pauls Edvīns Reinfelds 2012. gada maijā ieguvis 
doktora gradu (PHD) no Illinois Institute of Techno
logy “molecular biology”, aizstāvot dissertāciju: 
“Structural survey of select spectrin type repeats 
within the rod region of dystrophin using hydro
phobic moment analysis and molecular dynamics 
to supplement crystallographic data.” 

V.R.

zinĀtŅu dOktORs

Driehaus mūzeja. No kr.: Latvijas Valsts  prezidents Andris 
Bērziņš, Līga Ejupe un izstādes riīkotājs Hamid Ladjevardi.
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Dienu pirms NATO galotnes konferences, kas 
notika Čikāgā Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš šī gada 19. maijā tikās un uzrunāja Čikāgas 
latviešus Tautas sanāksmē Ciānas draudzes Lielajā 
zālē. Pēc sanāksmes prezidents un viņa pavadoņi de
vās uz Akāciju kapsētu, kur viņš nolika ziedus pie 
Latvijas ģenerāļa Jāņa Kureļa un viņa kundzes 
atdusas vietām.

Pēcpusdienā ceļā uz NATO konferenci Mičiga
nas nacionālās gvardes lidmašīnā no štāba Lansingā 
Akāciju kapsētā ieradās Latvijas aizsardzības mi
nistrs Artis Pabriks, Latvijas bruņoto spēku koman
dieris ģenerālis Raimonds Graube un viņa pavadoņi, 
lai atklātu Latvijas Okupācijas mūzeja ziedoto piemiņas 
plāksni ģenerālim Kurelim. Uz plāksnes atklāšanas 
ceremoniju bija ieradies kupls skaits tautiešu. Svētbrīdi 
vadīja mācītāja Gundega Puidza.

Atklājot piemiņas plāksni, ministrs Pabriks 
teica: “No ģenerāļa Kureļa ikviens no mums var mācī
ties mīlestību pret dzimteni. Viņa augstākā vērtība 
bija Latvijas brīvība, kam viņš palika uzticīgs visu 
savu dzīvi.” Ministrs norādīja, ka mūsdienās bieži 
nenovērtējam to, ka mums ir sava brīva valsts un šo 
faktu pieņemam kā pašsaprotamu. “Mēs aizmirstam, 
ka brīvibā ir arī liela atbildība, jo, par to cīnoties, 
daudzi ir samaksājuši ar savu dzīvību.” Pabriks arī 
pieminēja, ka ģenerālis Kurelis pat grūtākajos laikos 
valkāja tikai Latvijas armijas formas tērpu, skaidri 
paužot savu cerību pēc neatkarīgas valsts.

Latvijā 1944. gadā ģenerālis Kurelis, maldinot 
vācu autoritātes, izveidoja militāru vienību, ko viņš  
bija iecerējis par atjaunotas Latvijas nacionālās 
armijas kodolu. 14. novembrī Jāni Kureli un viņa 
štābu pēkšņā uzbrukumā apcietināja vācu drošības 
dienests. Astoņus virsniekus nošāva, Jāni Kureli 
paturēja uzraudzībā un vēlāk nosūtīja uz Vāciju, kur 
viņš sagaidīja kaŗa beigas. 1951. gadā ģenerālis 
Kurelis ar ģimeni izceļoja uz Ameriku.

Okupācijas mūzeja dāvinātā piemiņas plāksne 
godina ne tikai ģenerāli Kureli, bet arī visus Latvijas 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, kuŗu 
sapnis bija demokratiska Latvija, brīva no Padomju 
Savienības un nacistiskās Vācijas okupācijas varām. 
Uz plāksnes rakstīts: “Pat drūmākajos laikos viņam 
bija ticība Latvijas valsts nākotnei.” 

Ģenerālis Jānis Kurelis mira Čikāgā 1954. gada 
5. decembrī. 

J.V.    

ČikĀgĀ atklĀta PieMiŅas PlĀksne ĢeneRĀliM JĀniM kuReliM

No kr.: Artis Inka, prezidents Andris Bērziņš, vēstnieks Andrejs 
Pildegovičs.                     Foto: J. Vilciņš

No kr.: māc. Gundega Puidza, ministrs Artis Pabriks, ģen. 
Raimonds Graube, Artis Inka.                          Foto: J. Vilciņš

No kr.: pulkv. Juris Bezzubovs, ģen. Raimonds Graube, Jānis 
Vilciņš, pulkv. Lt. Christopher Seal, USMC.
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aicinājums
Mani mīļie Čikāgas draugi un draudzenes! 

Es taisos apciemot Čikāgu! Šis manos 94 gados droši vien būs mans 
pēdejais brauciens uz pilsētu kur pavadiju 43 manas dzīves laimīgākos gadus.
Braucu, lai vēlreiz uzmestu acis skaistākajai Amerikas pilsētai un mīļākajiem 
un draudzīgākajiem cilvēkiem, kuŗus man bija lielā laime satikt un iepazīt.

Būšu Čikāgā no 3. līdz 11. oktōbrim un es ļoti priecātos jūs visus satikt.Es 
gribu  aiziet uz Ciānas draudzes 7. oktōbŗa dievkalpojumu un man būtu liels 

prieks ar Jums tikties kafijas stundā pēc dievkalpojuma, izņemot protams tos, kuŗiem tajā 
svētdienā  (Pļaujas svētki?) ir kas svarīgāks ko darīt. Cerot Jūs visus apkampt un samīļot, uz 
drīzu  redzēšanos!                                                                                       Aina RodriguezMata

 bijušo Apspiesto 
tautu komitejas 
priekšsēdi (1974.
līdz 1986. gadam)  
Ilmāru Bergmani 
uz divām intervi
jām šī gada 5. ap
rīlī un 8. augustā, 
lai mūzejam no
dotu mutisku un 

konspektīvi sagatavotu rakstisku liecību par tā laika 
darbību, papildinot to ar foto attēliem, rezolūciju tek
stiem, sanāksmju aprakstiem par Apspiesto tautu 
komitejas rīkotajām parādēm, sanāksmēm un rezo
luciju parakstīšanu prezidenta klātbūtnē Baltajā 
Namā. Mūzejs šo devumu novērtēja kā ļoti svarīgu 
vēstures ‘aukstā kaŗa’ posmu, kuŗā tik efektīvi bija 
rīkojusies Čikāgas Apspiesto tautu komiteja.

I.B.

Aukstā kaŗa vēsture Čikāgas mūzeja archīvā
aPsPiestO tautu nedēļa

1957. gadā 17. jūlijā prezidents Dwight D. Eisen
hower pieņema un izsludināja rezolūciju Public Law 
8690,  ka katru gadu prezidentam ir jāizsludina un 
jāparaksta šī rezolūcija, atzīmējot jūlija trešo nedēļu 
par Apspiesto tautu nedēļu. Gadu gājumā šŠī 
rezolūcija izvērtās par vienu no nozīmīgākajām un 
mums svarīgākajām no visām rezolūcijām, kādas 
jebkad prezidents ir pieņemēmis un Kongress ar 
likuma spēku apstiprināji apspiesto tautu labā visā 
‘aukstā kaŗa’ laikā.

 Šī likuma spēku pozitīvī izmantoja gandrīz 
visu lielāko Amērikas pilsētu apspiesto tautu etniskās 
komitejas, ik gadu rīkojot apspiesto tautu sanāksmes 
ar rezolūcijām, runām un parādēm pilsētu centros 
un laukumos. Šo sanāksmju efektīvais spēks bija 
neizmērojams palīgs visu mūsu cīņai par tautu 
atbrīvošanās centieniem no padomju jūga.

Sekmīgi šo likuma spēku izmantoja Čikāgas Ap
spiesto tautu komiteja, jau no pašiem pirmiem gadiem. 
Čikāgā līdz 1974. gadam šo komiteju efektīvi vadīja 
tā laika priekšsēdis Viktors Vīksniņš, rīkojot sanāk
smes, aicinot arī visu apspiesto tautu piederīgos 
piedalīties ar runām un rezolūciju pieņemšanu Daley 
Plaza. Tika rīkotas parādes pa Čikāgas centra ielu 
State Street, kur daudzi, tērpušies tautastērpos, 
soļoja ar karogiem un plakātiem, atgādinot un prasot 
ASV polītiskajām partijām un to vadošām personām 
iestāties par visu tautu brīvību un pašnoteikšanos.

 Šo svarīgo ‘aukstā kaŗa’ vēstures posma zinīgi 
aprakstītu pārskatu Čikāgas Vēstures mūzejs (Chicago 
History Museum) vēlējās ievietot savā archīvā,  aicinot

Parāde Čikāgas galvenajā ielā State Street.

No kr.: Ilmārs Bergmanis, Čikāgas ves
tures mūzeja archīvists Peter Alter.
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nieku draudzību un stiprināt sa
ites ar latviešu sabiedrību.

Par Staburaga 70. skautu un 
Gaujas 6. gaidu vienību ziņoja Žu
bīte StreipaGlas. Darbībā iesais
tīti 60 skauti, mazskauti un gaidas.

Par Čikāgas latviešu pirms
skolu “Stariņš” ziņoja Andārte 
Phillips. Skolā ir 21 bērns, bet sep
tembrī paredzams skaita pieau
gums. Audzinatājas ir Dženija 
Lāčkāja un Andārte Phillips.

Par Kr. Barona latviešu skolu 
ziņoja Lita Sīmane. Jaunā skolas 
padomes priekšsēde ir Solvita 
Baipsys, sarīkojumu vadītāja – 
Brigita Dimante. Skolā mācās ap 
100 audzēkņu.

Par ev. lut. sv. Pēteŗa draudzi 
ziņoja draudzes priekšniece Inese 
Stokes. Lai gan draudzei vēl nav 
mācītāja, dievkalpojumi notiek 
katru svētdienu. Draudzes gana 
amatam ir pieteikušies pieci ka
ndidāti. Dāmu komiteja ziedojusi 
$700 skolas bērniem Latvijā. 21. 
un 22. septembrī būs tirdziņš, lai 
šo palīdzības darbu varētu turpināt. 
Dāmu komiteja arī ziedojusi $200 
Gunta Kalmes grāmatas par 
Sibirijas bērniem izdošanai.

Debatēs par ziņojumiem bija 
jautājums – vai Čikāgas Ziņas va
rētu izsūtīt arī pa epastu?

ČLOA amatpersonu vēlēšanās 
pārvēlēti: priekšsēdis  Jānis Vilciņš, 
prezidijā  Inese Stokes, Revīzijas 
komisijā Modris Galenieks un 
Gundega Rupeika.

Turpmākajā darbībā ziņoja, 
ka šogad 18. novembŗa atceres 
sarīkojums būs 17. novembrī, runās 
Latvijas goda konsuls Čikāgā 
Roberts Blumbergs, koncertā uz
stāsies Čikāgas koŗi un iespējams, 
ka kāds viesis no Latvijas. 

O.C.

ČlOa delegĀtu saPulCe
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienības (ČLOA) delegātu sa
pulci 2012. g. 27. jūnijā Čikāgas 
Latviešu namā vadīja Jānis Vilciņš, 
protokolēja Ruta PriedkalneZirne. 
Ievadā māc. Oļģerts Cakars teica 
lūgšanu, pieminot arī aizgājēju, 
ilggadējo Čikāgas Ziņu redaktoru 
Albertu Raidoni.

Priekšsēdis Jānis Vilciņš ziņoja 
par 18. novembŗa svētku norisi. 
Labu runu sniedzis  Kārlis Streips, 
programmā uzstājās Čikāgas Pie
cīši. Bija ap 300 apmeklētāju. Pal
dies saimniecēm par labo mielastu!

Šī gada 18. februārī balsošanā 
par krievu valodas ieviešanu kā otru 
valsts valodu Latvijā, Čikāgas vēlē
šanu iecirknī balsu skaits bija 4 
par, 353 pret, kas bija lielākais 
balsotāju skaits latviešu vēlēša
nās Čikāgā.

Ciānas Lielajā zālē 19. maijā 
viesojās Latvijas Valsts prezidents 
Andris Bērziņš. Dziedāja Kr. Ba
rona skolas, Čikāgas vīru un Ciānas 
koris. Prezidents sniedza lietišķu 
pārskatu par Latvijas stāvokli. At
vadījāmies arī no aizejošā Latvijas 
vēstnieka ASV Andreja Pilde
goviča. Bija ap 200 klausītāju. 
Prezidents devās arī uz Akāciju 
kapsētu un nolika ziedus pie ģen. 
Jāņa Kureļa kapa, kur vēlāk Lat
vijas aizsardzības ministrs Artis 
Pabriks un Latvijas bruņoto spē
ku virspavēlnieks ģen. Raimonds 
Graube atklāja piemiņas plāksni 
šim cīnītajam par Latvijas valsti.

J. Vilciņš ir piedalījies arī 
AABS konferencē, kas notika Čikā
gā no 26. – 28. aprīlim, 2012. gada 
ALAs kongresā, kā arī daudz laika 
ziedojis, kārtojot koŗa “Ogre” vie
sošanos Čikāgā. 

ČLOA kasieris Andrejs Rāve  
ziņoja, ka kases kontos ir $10,613.

Radio raidījumu komitejas 
priekšsēde Valija Galeniece ziņoja, 
ka 2011. gadā ir $2,444   atlikums, 
jo raidījuma laiks samazināts  uz 
30 minūtēm. Ir parakstīts jauns 
līgums, maksa par katru raidī
jumu ir $145. Viņa aicina sūtīt 
ziņas par sarīkojumiem, klausīties 
raidījumus un tos atbalstīt ar zie
dojumiem.

Stipendiju fonda priekšsēde 
Ruta PriedkalneZirne ziņoja, ka šo
gad piešķirtas 22 stipendijas $5,245 
dolāru apmērā. Gadskārtējais sarī
kojums šogad būs 28. oktōbrī.

Čikāgas Ziņu galvenās re
daktores Ārijas Bergmanes pār
skatā redzams, ka 2011. gadā iz
devumi pārsnieguši ieņēmumus, 
tādēļ 2012. gada budžets sama
zināts no $40,000 uz $37,000.

Revidenti Modris Galenieks 
un Gundega Rupeika atraduši 
kases grāmatas un dokumentus 
labā kārtībā.

ČLOA esošo organizāciju 
darbību ziņojumus iesāka Čikā
gas Latviešu biedrības priekšnieks 
Armands Birkens. Bijuši dažādi 
sarīkojumi, ieskaitot Vecgada balli, 
kas izdevusies ļoti labi.

Ciānas ev. lut. draudzes priekš
niece Baiba Liepiņa ziņoja, ka 
15. jūlijā būs draudzes 115. gada 
svētki. Draudžu sadarbības kopas 
Celsmes vakaros oktōbrī Līga Ej
upe referēs par mākslu un reliģiju.

DV apvienības Čikāgā priekš
nieks Oļģerts Cakars ziņoja, ka 
leģionāru un daudzbērnu ģimeņu 
palīdzībai Latvijā ir nosūtīti $9,000, 
kā arī divu vispārēju ziedojumu 
akciju dāvinājumi $4,200 un 
Vanadžu palīdzība $1400 apmērā.

Pensionāru biedrības mērķis, 
kā to ziņoja priekšnieks O. Cakars, 
ir veicināt pensionāru un vientuļ
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daudz laimes dzimšanas dienā!     
 Dr. Rasmai Vitrungai 

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Ar ļoti lielu mīlestību novēl
meitas: Daina, Silvija, Ingrīda un

mazbērni: Aiva, Jana, Lāra, Kārlītis, Laila
 un Gunārs.

Pēdējā laikā Čikāgas latviešu 
sabiedrībā arvien biežāk redzētas 
jaunākās modes cepures. Šī gada 
17. jūlijā to valkātājas tika aicinātas 
Ināras Blūmbergas ģimenes vies
mīlīgās mājas dārzā, lai  vērtētu un 
lemtu,  kuŗa cepure ir godalgojama. 
Vērtēšanas procesā bija jāņem 
vērā ne tikai cepures izmērs un 
krāšņums, bet arī, jāvēl par iztu
rīgāko pret stipru vēju un lietu, kā 
arī valkātāju pasargātu no šīs 
vasaras 100° karstuma un žilbi
nošās saules stariem.

Redakcijai ziņots, ka esot bau
dītas uzkodas un atspirdzinājumi 
un ka godalga netika pasniegta 
nevienai viesei, jo visas cepures 
esot bijušas kvalitātīvas, izturīgas, 
kā arī krāšņumā vienādas, tādēļ 
uzvarētāju nebija iespējams skai
dri noteikt. 

   I.B.

1. rindā no kr.: Anda Sokalski, Ārija Bergmane, Ināra Baldwin, Chapeau rīkotāja 
Ināra Blumberga, Emīlija Blomberga, Nora Blumberga, Rūta Dzelme, Dzintra 
Erkmane, Anna Blumberga. 2. rindā: Gunta Cepurīte, Inta Duka, Velta Lazda, Māra 
un Lidija Blūmbergas. Aizmugurē: Inta Rāve, Gunta Kiršteina un Rūta Freimane. 
Iztrūkst: Vija ZuntakaBērziņa.                                                                   Foto: VBZ

ČikĀgas latvieŠu dĀMas MOdelē JaunĀkĀs CePuRes
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Šovasar 21. jūlijā Gaŗezera vasaras vidusskolas 
3. klases skolēns Gunārs Robežnieks un vienpadsmit 
viņa klases biedri lidoja pāri Gaŗezeram.

Kopš 2006. gada  Gunāra tētis  Jānis Robežnieks 
un viņa kollēga Richard Jackson mazā lidmašīnā 
lidojuši uz Gaŗezeru, lai pavizinātu Gunāru un viņa 
biedrus pāri Gaŗezera territorijai. Šogad Jānim  un 
Richard piebiedrojās pilots Steven Turley ar savu Trej
upēs stacionēto lidmašīnu, tādēļ šai ekskursijai bija 
pieejamas divas lidmašīnas – trīsvietīga un piecvie
tīga. Lidojumi pāri Gaŗezeram un Dūņu ezeram 
sākās no Trejupju lidlauka un ilga pus stundu.

Redzēt no citas perspekīvas tās vietas, kur pa
vadītas vairākas vasaras, jaunietim ir neiazmirstams 
piedzīvojums. Bez Gunāra klases biedriem šogad 
lidojumos piedalījās vēl citi piecpadsmit skolēni, 
skolotāji, audzinātāji un vecāki. Jauniešiem bija arī 
iespēja lidlaukā apskatīt dažādās lidmašīnas. Īpašu 
uzmanību zēni pievērsa nelielai dzeltenai lidmašīnai, 
kas pazīstama kā “pusher”, jo propelleris tai ir aiz
mugurē, tas nozīmē, ka lidmašīna tiek stumta, nevis 
vilkta.

Jānis plāno lidojumus arī 2013. gadā un cer, ka 
Gunarām piebiedrosies visi 30 viņa klases biedri. 

J.R.

VIDUSSKOLĒNI SKATA GAŖEZERU NO GAISA!

Šeit viņi ir, smaidošām sejām 
pulcējušies vienkopus, atviegloti 
pēc Gaŗezera vasaras vidusskolas 
(GVV) eksāmenu nokārtošanas, 
vairākās mācību vasarās lolotais 
un šodien skaistākais zieds Gaŗ
ezerā. Vakar vēl 4. klases au
dzēkņi, bet šodien jau 2012. gada 
GVV absolventi, kuŗus Gaŗezerā 
kopā saveduši ceļi no ASV, Kana
das un pat Francijas.  Ar cēlu stāju 
viņi ir gatavi turpmāk savās dzī
vēs nest un dalīties latviskās zinā
šanas mantojumā, kas apgūts četrās 
GVV pavadītās, ar skaistu draudzī
bas pavedienu cauraustās un dzīvē 
neaizmirstamās vasarās.

Dievpalīgu turpmākās gaitās! 
Teksts un foto; Dz. Tropa

1. rindā no kr.:  Krista Zamura, Rūta Auziņa, Māra Spalviņa, Marisa Ejupa, Maija 
Inveisa, Krista Vīksniņa, Krista Baumgarte, Aurora Zemjāne un GVV direktore 
Sandra Kronīte-Sīpola.2. rindā: Ariāna Ūle, Brita Skrodele, Vija Veinberga, Tija 
Pūtele, Kristīne Circene, Astrīda Kreile, Ariāna Daukša un Alija Ozere. 3. rindā:  
Dāvids Heinze, Kārlis Abuls, Andrejs Ruperts, Arnolds Ruperts, Nikolajs Keizer, 
Kalvis Melbārdis, Kārlis Baumanis, Kaspars Mikelšteins un Ādams Willems.

GAŖEZERA   VASARAS   VIDUSSKOLAS   2012 . GADA   ABSOLVENTI 

No kr.: Gunārs Robežnieks (Ilinoja), Nikolajs Veidis (Ņudžersija), 
Olivers Krūze (Meina).                              Foto: J. Robežnieks

NO kr.:  Dūņu ezers un Gaŗezers.            Foto: J. Robežnieks
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Ciema “Latvija” parka apstādīšana un izdaiļošana 
ir pabeigta. Nākamgad parks izskatīsies daudz labāk 
un būs krāšņāks, nekā pēc viesuļvētras. Daudz darba 
stundu, pūļu un sviedru izliets, lai visu to paveiktu. 
Iestādīti divdesmit ziedoši koki, četri krāsainie koki,  
divpadsmit egles, divdesmit četri skuju krūmi, div
padsmit dzīvības kociņi, četrpadsmit kannas (cannas) 
un četrdesmit pieci košumkrūmi, daļu no tiem zie
doja Ada, Daiga, Gaida un Inta. Rūdis aplika brūnus 
režģus ap paviljona sāniem. Uģis nomazgāja tiltu. 
Ārijs uzstādīja karogu mastus. Modris cītīgi dalījās 

ar visiem pārējiem darbiem. Tika nozāģēti koki, kuŗi 
nepārziemoja. Tagad visi jauniestādītie koki un 
krūmi jālaista, lai tie kārtīgi ieaugtu. Tas prasa daudz 
cītīga darba. Paldies Gaidai, Rūtai un Rūdim par 
darbu izkārtošanu. Paldies arī visiem pārējiem val
des locekļiem un talciniekiem, kuŗi piedalījās 
parka izdaiļošanas darbos.

Pilnsapulcē apspriestā ierosinājuma rezultātā, 
Ciema “Latvija” valde nolēma pacelt biedru naudu uz 
$25.00 par katru zemes gabalu. Lēmums ir spēkā ar 
šo ziņojumu. Pielikums mums ir vajadzīgs, lai segtu 
augošos pasta un citus izdevumus.

Šogad atvadas vasarai sarīkojumā svinēsim ciema 
“Latvija” 45 gadu jubileju, bet korim “Ciema balsis”  
–  25 gadu jubileju. Jūs visi jau tagad esat aicināti 
piedalīties jubilejas svinībās sestdien, 22. septembrī 
4:00 pēcpusdsienā mūsu parka paviljonā. Ēdienu 
par maksu pagatavos saimnieces. 

Mēs apzināmies, ka ciema ļaužu aktivā darbība 
un sarīkojumi pamazām sarūk darbinieku trūkuma 
dēļ. Valde turpinās aktīvi strādāt Ciema “Latvija” 
apvienības uzturēšanā un  pastāvēšanā, kamēr būs at
balsts no Ciema un apkārtnē dzīvojošiem cilvēkiem.

Andrejs Rozentāls,
CL valdes priekšsēdis

“Ciema balstis” Koristi, kuŗi dziedāja šī gada svētkos  Milvokos, 
1. rindā no kr.: Viktorija Krieva, Šeri Eriņa, Inta Reine, Gita Grīviņa, 
Gaida Veidemane. 2. rindā: Daina Melbārde, Vilma Bolšteina, 
Laima Grāmatiņa-Patton, Jānis Eriņš, Rūta Rpzentāle. Iztrūkst 
Andris Ubāns.  Visu 25 gadu pastāvēšanas laikā koŗa mūzikālā 
vadītāja ir Baiba Dumpe, priekšniece Gaida Veidemane. 
Koris kuplina visus ciema Latvija sarīkojumus, dziedājis arī 
Grandrapidos, Kalamazū un arī dziesmu svētkos. 

“CIEmA BALSIS” jUBILEjAS GAIDāS

Laipni lūdzam Jūs piedalīties
Ciema “Latvija” 

45 gadu jubilejas svinībās
 un

koŗa “Ciema Balsis” 
25 gadu jubilejas svinībās

Sestdien, 22. septembrī, plkst. 16:00
Ciema parka paviljonā
 10969 Kurzeme Road

Programma un siltas vakariņas
Ieeja: $25. no personas, 

skolēniem $10.

Lūdzu pieteikties līdz 12. septembrim
zvanīt: Ligitai 269-244-5442 

vai
Mārītei 269-244-5691

        

CIEmA “LATVIjA” pARKA ApSTāDīšANA pABEIGTA

Brūnais režgis un iestādītās kannas ap paviljonu.
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spēlēšanu. Ieslēdzot tīmekļa saiti 
<www.youtube.com> un ierakstot 
Štromberga vārdu, ir skatāmi dau
dzi viņa brauciena segmenti olim
piādē, kā arī izziņas par viņa 
panākumiem pagātnē.

Vieglatlētikā labākie panā
kumi bija Inetai Radēvičai, kuŗa 
tāllēkšanā bija tikai 1 cm no bron
zas medaļas. Māris Štrombergs 
būtu karognesējs nobeiguma cere
monijā, bet viņš to godu novēlēja 
Inetai. Māris esot jau labu laiku 
dzīvojis Kalifornijā, droši vien tur 
ir labākas iespējas treniņiem un 
vieglāk tikt uz sacensībām.

Atklāšanas un nobeiguma ce
remonijas bija īpatnējas – daudz 
dažādu priekšnesumu, daudz gais
mas efektu, “karaliene” “Džeimsa 
Bonda” pavadībā  izlec ar izpletni 
no helikopteŗa, kāda grupa dejo 
ar atkritumu tvertnēm, daudz mo
dernu dziedoņu, pat mūķenes dejo
jot paceļ savus svārkus un rāda 
apakšbikses, kas darinātas no britu 
karogiem. Bija arī nopietnāki priekš
 nesumi, bet to bija mazāk.

A.Kuplis

LATVIjAS KOmANDA OLImpIāDĒ LONDONā

2000. gadā biju Sidnejas olim
piādē, kur bija labs kontakts ar 
spēlēm un sportistiem. Sidnejas 
latviešu biedrības namā satiku 
vairākus Latvijas sportistus. Šoreiz 
informāciju guvu galvenokārt te
levīzijā un tīmeklī. Londonas iesā
kuma ceremonijā vismaz desmit 
sekundes bija redzama Latvijas 
komanda iesoļojot arēnā, un NBC 
nosauca karognesēja Pļaviņa vār
du. Vairāku iepriekšejo ziemas un 
vasaras olimpiāžu televīzijas raidī
jumos latviešu iesoļošanu arēnā 
izlaida, lai rādītu reklāmas. 

Šogad Latvijas komandā bija 
46 sportisti/sportistes, galvenokārt 
vieglatlēti. Visbiežāk televīzijas rai
dījumos bija redzami divi mūsu 
plūdmales volejbola pāŗi. Samoi
lovs un Sorokins tika līdz ceturt
daļfinālam, bet Pļaviņš un Smēdiņš 
– līdz pusfinālam, kad zaudēja vis
augstāk vērtētajai Brazilijas ko
mandai, bet tad trīs setos uzvarēja 
pret Nīderlandi un ieguva bronzas 
medaļu. Tās spēles diezgan daudz 
raidīja televīzijā, bet NBC bieži 
mainīja informāciju par to, kuŗā

kanālā būs tiešraide, tādēļ bija grūti 
sekot. Šad tad vakara programmā 
parādīja spēles segmentus kopā ar 
visiem citiem dienas notikumiem. 
Tīmeklī bija skatāmas gandrīz visas 
spēles. Plūdmales volejbola spēles 
bija interesantā vietā, tieši kara
lienes galma laukumā, kur bija 
pievests daudz smilšu no jūrmalas 
un uzbūvētas tribīnes. 

BMX riteņbraukšanu televīzijā 
maz rādīja, bet tīmeklī bija re
dzams, ka tur un arī pie plūdmales 
volejbola spēles laikā skatītājiiem 
bija Latvijas karogi un dzirdami 
mudinājumi. BMX riteņbrauk
šana ir tikai otro reizi olimpiādē, 
un Māris Štrombergs abās ieguva 
zelta medaļu. Treimanis un Veide 
tika līdz pusfinālam. Braukšana 
notiek pa daudziem pakalniem un 
līkumiem, tā kā bija vajadzīgs ne 
tikai ātrums bet arī stratēģija un 
veiklība, lai izvairītos no sadurs
mēm. Laimējās tīmeklī  atrast īsu 
segmentu, rādot BMX medaļu 
ceremoniju. Pa medaļu pasnieg
šanas laiku rādīja Latvijas karoga 
pacelšanu un Latvijas himnas

Māris Štrombergs zelta medalists. Volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš/Jānis Šmēdiņš saņem bronzas medalas.
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Mīļa Vilnim bija mūzika, bet 
vēl mīļāk viņš nodarbojās ar auto
mašīnām. Savus spēkratus Vilnis 
uzturēja labā kārtībā, pats veicot 
daudzus mechaniskos darbus. Vilnim 
patika piedalīties auto sacīkstēs 
(drag racing). Viņš bieži devās uz 
Viskonsīnas Union Grove trasssi. 
Kad Pārslas brālēns Ojārs Ander
sons vēlējās nodibināt līdzīgas sa
censības Rīga, Latvijā, Vilnis viņam 
palīdzēja ar padomu. 

Pēc grada iegūšanas Viļņa pir
mais darbs bija dzelzs rūpniecībā 
par priekšnieku. Pēc tam viņš strā
dāja Precision Valve Company un 
Borden Mystik Tape uzņēmumā  
par kvalitātes kontroles vadītāju, 
vēlāk – Jessup Manufacturing Com
pany par ražošanas darbības vice 
prezidentu.

2009. gada jūlijā Vilnim bija 
sirds kušanas operācija Cleveland 
Clinic, OH, bet chirurgam bija grū
tības uzstādīt diagnozi. Tikai  nā
kamā gada februārī ārsti uzzināja, 
ka Vilnim ir kaitīga reta slimība 
amyloidosis. Sirds ārste ieteica 
Vilnim doties uz Mayo Clinic, 
Rochester, MN. Tur pēc daudzām 
pārbauēm viņam ieteica sirds trans
plantācijas operāciju, kas tika iz
darīta 2011. gada janvārī. Tomēr 
Vilnim veselība turpināju slīdēt, 
un 2011. gada jūlijā ārsti viņam 
ieteica operāciju, lai pie sirds 
pievienotu sirds pumpi, ko 2011. 
gada 6. septembrī arī darīja. Pēc 
operācijas Vilnis pavadīja trīs mē
nešus St. Mary’s slimnīcā, kur viņš 
mazliet atguva spēka un varēja 
braukt mājās. Terapijas viņš turpi
nāja Edward slimnīcā, Naperville 
IL., bet amyoidosis pārņēma Viļņa 
sirdi un 2012. gada 4. maijā tā ap
klusa pukstēt. 

Vilnis apbedīts blakus viņa 
tēvam un mātei Oakridžas kapsētā.

P. Gagaine

VILNIS GAGAINIS
Vilnis Gagainis dzima 1941. 

gada 30. jūnijā Ziemeļvidzemē, 
Alūksnes apkaimē, laikā, kad bija 
jau dzirdami bumbu sprādzieni. 
Viļņa tēvs Osvalds bija seržants 7. 
Siguldas pulkā, māte Lūcija strā
dāja veikalā. Ģimene dzīvojā kopā 
ar Lūcijas māsu Ēriku un viņas 
vīru Kārli un dēlu Valdi. Kaŗš 
iztraucēja ierasto dzīvi, un Lūcija 
ar Vilni devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju. Toreiz viņi nezināja, kur 
Osvalds atrodās, jo viņš bija aiz
sūtīts uz fronti Krievijā. 

Vilnim bija nepilni četri gadiņi, 
kad viņš ar māti nonāca Vācijā. 
Pēc kaŗa ģimenei laimējās būt 
atkal kopā, un Vācijā Valkas bēgļu 
nometnē nodzīvoja līdz izceļošanai 
uz ASV 1950. gadā. 

Dienviddakotā Gagaiņus pie
ņēma Fawcett ģimene, kur Osvalds 
strādāja par govju ganu (cowboy) 
un Lūcija – par saimnieci Fawcett 
ģimenes mājā. Desmit gadu vecumā 
Vilnis sāka skolas gaitas Ree 
Heights, SD pamatskolā. Pēc gada 
Gagaiņi pārcēlās uz Čikāgu, kur 
Osvalds iesaistījās darbā pie 
National Tea Company, Lūcija pie 
Schuessler Knitting Mills.

Gagaiņi dzīvoja Čikāgas pil
sētas ziemeļu daļā. Vilnis turpināja 
skolas gaitas un pēc pamatskolas 
beigšanas iestājās Lane Technical 
ģimnazijā. Viņš bija liels sportists, 
piedalījās airēšanas komandā kā 
arī cīņas sportā. Savā pēdēja vidus
skolas gadā Vilni ievēlēja par  
kapteini divās vingrošanas klasēs. 
Pēc ģimnazijas beigšanas Vilnis 
turpināja izglītību Wright Junior 
kolledžā, University of Illinois – 
Navy Pier, bet bakalaura gradu 
uzņēmumu vadībā (Business 
Administration) ieguva Roosevelt 
universitātē Čikāgā.

Akordeonu spēlēt Vilnis mā
cījās mūzikas konservātorijā. Viņam

bija dotība dzirdēto mūziku no
spēlēt bez notīm gan uz akordeona, 
gan klavierēm. Tautasdeju grupā 
Vilnis bija gan dejotājs, gan deju 
pavadītājs uz akordiona.

 Deju grupā Vilnis iepazinās 
ar Pārslu Bokalderi, un 1970. gadā 
viņi apprecējās. Ģimemē piedzima 
trīs bērni, Larisa, Ingrīda un 
Lūkass. Visi ir gājuši Kr. Barona 
latviešu skolā Čikāgā, Gaŗezerā un 
piedalījušies gaidās un skautos.

Vilnis bija viens no Čikāgas 
muzikas ansambļa “Grupa kabare” 
dibinātājiem. Ar oriģināliem ski
tiem un muzikāliem priekšnesu
miem ansamblis uzstājās Kr. Ba
rona skolas ballēs, Ciānas draudzes 
jubilējās, 18. novembŗa sarīkoju
mos, ALAs un Daugavas Vanagu 
sanāksmēs, Čikāgas dziesmu svētku 
naudas vākšanas sarīkojumos, kā 
arī uzstājās citās ASV pilsētās un 
Toronto Kanadā. Gan pats, gan 
kopā ar grupas dalībniekiem Vilnis 
komponēja mūziku un dziesmas. 
Viņš uzrakstīja latviešu rap dzies
mu latviešu skolas atbalstam un 
uzstājās skolas jubilejas sarīkoju
mā. Vilnis ir mūzicējis arī ar Čika
gas Piecīšiem. Vilnis un Pārsla  
Gagaiņi kopā ar Ivaru un Loriju 
Cinkusiem un Silviju Hartmani  ar 
nosaukumu “Sniega putni” uzstājās 
Dienvidfloridas latviešu biedrībā.
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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. g. septembrī
Svētdien, 2. sept.*, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 Sv. Pēteŗa dievnamā; kalpos Uldis  
 Pūliņš; kafijas galds.
pirmdien, 3. sept.,19:00 – Čikāgas draudžu  
 sadarbības komitejas radio raidījums;  
 māc. Oļģerts Cakars.
Svētdien, 9. sept., 9:00 – Dāmu komitejas  sēde.
 10:00 – Dievkalpojums; kalpos māc.  
 Michael Bradburn  – sprediķis angļu  
 valodā; liturgs Uldis Pūliņš; kafijas galds. 
 11:30 – Padomes sēde. 
 13:00 – Kapu svētbrīdis Olīvkalna  
 kalpos māc. Oļģerts Cakars.
Svētdien, 16. sept., 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; diak. Dāgs Demandts;.   
 draudzes pikniks.
21. un 22. sept., no 9:00 līdz 15:00 Dāmu   
 komitejas rīkots Ratnīcas tirgus.
Svētdien, 23. sept., 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; kalpos diak. Dāgs Demandts;  
 kafijas galds. 
Svētdien, 30. sept., 10:00 – Dievkalpojums;  
 kafijas galds.

2012. g. oktōbrī
pirmdien, 1. okt., 19:00 – Čikāgas draudžu   
 sadarbības komitejas radio raidījums 
 Sv. Pēteŗa draudzes izkārtojumā. 
Svētdien, 7. okt., 10:00 – Pļaujas svētku dievkal- 
 pojums ar dievgaldu; kalpos māc. Dace  
 Zušmane; siltas pusdienas.
17., 18., un 19. okt., Celsmes dienas Ciānā.

*Reizēs, kad vienā dievnamā ir kopīgs dievkal
pojums, otrā dievnamā dievkalpojums 
nenotiek.

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

“Un es tos stiprināšu paļāvībā uz to Kungu, un 
viņi staigās tā Kunga vārdā!” - saka tas Kungs”

Cakarijas 10:12

2012. g. septembrī

Svētdien, 2. sept., 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi Vuddeilē.

Trešdien, 5. sept.,12:00 – Bībeles stunda.

Svētdien, 9. sept., 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds.

Svētdien, 16. sept., 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

Trešdien, 19. sep.,12:00 – Bībeles stunda.

Svētdien, 23. sept.,10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

Svētdien, 30. sept., 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2012. g. oktōbrī

Svētdien, 7. okt.,10:00 – Pļaujas svētku   
 dievkalpojums ar uzrunu un   
 nodarbībām bērniem. Siltas pusdienas.  
 Tikšanās ar iesvētāmajiem jauniešiem  
 un viņu vecākiem.

 Aicinām uz iesvētes mācību!

Pirmā tikšanās iesvētāmajiem jau
niešiem un viņu vecākiem 7. oktōbrī 
pēc Pļaujas svētku pusdienām Ciānā. 

Gaidīsim! 
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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

Svētdien, 16. septembrī, 10:30 dievkalpojums ar  
 Sv. Vakarēdienu.
Svētdien, 14. oktōbrī, Baptistu draudzes 105. gada  
  svētki Ciānā.

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis > 
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

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>773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

2012. gada 30. septembrī (svētdien), plkst. 11:00 - Miķeļa 
tirgus latviešu namā, 4146 N. Elston Ave. (1. stāvā). Ieeja brīva, 
pusdienas $10, zupa $5, svaigi spiestas sulas $3. Plkst. 
15:00 sekos “Mazie laupītāji” filmas izrāde Latviešu nama 
2. stāvā. Ieeja pret ziedojumiem no $7, bērniem brīva.

2012. gada 20. oktōbrī (sestdien), plkst. 19:00 – Piecīšu 
filmas “Par mani, draudziņ, nebēdā” izrāde, Latviešu namā, 
4146 N. Elston Ave. (1. stāvā). Ieeja $5 jauniešiem no 
13-18, $8 biedriem un pensionāriem, $10 citiem.

2012. gada 3. novembrī (sestdien) – Danču vakars ar 
Denveras Jūrmalniekiem Latviešu nama 1. stāvā. 

2012. gada 1. decembrī (sestdien) – Ziemassvētku 
koncerts ar latviešu izcelsmes dziedātāju Joni Bishop 
latviešu nama 2. stāvā. Tuvāka informācija sekos.Svētdien, 4. novembrī,. plkst 12.00 Kopas diev-

kalpojums parastajā vietā. Pēc dievkalpojuma 
draudzības saiets lejas zālē – 18. novembrim veltīta 
programma un pusdienas.    
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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

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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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 SEPTEMBRIS

Sestdien, 8. sept. Kr. Barona skolas 2012./13.  mācību  
 gada sākums un Bērnu svētki.
Svētdien,   9. sept., Kapu svētki Olīvkana kapos  
 plkst. 13:00.
Trešdien,  12. sept., pensionāru biedrības saiets
 pie Ainas Eglītes plkst. 12:00.
Sestdien ,  22 .  sept.,  Ciema “ Latvija” 45 g.  jubileja,  
 koŗa “Ciema  balsis” 25 g. jubileja 
 Ciema parka paviljonā,  plkst . 16:00.
28., 29. un 30. sept., Nogale Nākotnei un  29. un 30 sept. 
 Latviešu Fonda pilnsapulce Filadelfijas  
 Brīvo latvju biedrībā.  

Svētdien, 30. sept.,  ČLB – miķeļa Tirgus Latviešu  
 nama 1. stāvā plkst. 11:00.

2012. gada OKTōBRIS
Svētdien, 14. okt., Baptistu draudzes 105. gada  
  svētki Ciānā.
Sestdien, 20. okt., ČLB – piecīšu filmas “par mani,  
 draudziņ, nebēdā” izrāde Latviešu nama  
 1. stāvā plkst. 19:00.
Svētdien,  28. okt., ČLOA Stipendiju fonda    
 gadskārtējais sarīkojums Ciānā. Kafijas  
 galds 11:30, priekšnesums 12:30.

2012. gada NOVEMBRIS
Sestdien, 3. nov., ČLB –Danču vakars ar Denveras  
 jūrmalniekiem Latviešu nama 1. stāvā.

Sestdien, 17. nov.,  Latvijas Valsts svētku akts,   
 koncerts un saviesīgs vakars Ciānā. Akta  
 runa – goda konsuls Roberts Blumbergs.

2012. gada DECEMBRIS
Sestdien,  1. dec.,  ČLB – Ziemassvētku koncerts  
  Latviešu nama 2. stāvā. 

SARīKOjUmI / SANāKSmESČIKāGAS ZIņām ZIEDOjUšI 
no  2012. g. 11. maija līdz 2012. g 11. augustam

130.  Ivars Mayrens

100.  Jānis Grāmatiņš (Silver Spring,MD), Mark  
 Ķirsons, Ilga Reke-Andersone (Oconomowoc, WI),

 80. Rubens Andermann, 

 60.  Māris Preiss, Ēvalds Siliņš (Minneapolis, MN),  
 Valdemārs Sīmanis (Warren, MI),

 55.  E. un M. Būdenieki, Daina un Alnis Ceri,  
 Dzintra Muša,

 50.  Ilze un Ēriks Antoni, Sofija Baginska, Bruno  
 Baumanis (St. Pete Beach, FL), Armands  
 Birkens,  Irisa Šīmane-Blaine, Laura un  
 Pēteris Blumbergi (Arlington, VA), Valdis  
 Bole (Louisville, KY), Valda Bole, Bruno un  
 Maija Borisi, Jānis Cakars (Albany, CA),  
 Olģerts Cakars, Kārlis Dzintars (Glendale,  
 WI), LKSAA ‘Dzintars’(Rīga, LV), Mirdza un  
 Arturs Gaiķi, Aina Kalēja (St. Claire Shores,  
 MI), Kārlis Kalējs (La Crescenta, CA),   
 Ricchards Kalunds, Imants Kiusals, Liene  
 Kukaine (Clermont Ferrarind,France),         
 V. un E. Kursītes, Artūrs Lačkājs, Jānis un  
 Nora Lebedevi, Milda Padleckas, Valdis  
 Petrītis, Mirdza Puriņa, Kristina Roberts,  
 Arnis Robežnieks (NYC, NY), Daina Sigate  
 (Jēkabpils, LV),  M. un A. Skultes, J. Valainis,

 40.  Māra Tupese (Cambridge, WI),

 30.  Irēne un Dr. Paulis Lazda (Eau Claire,WI),

 20.  Helene Graudiņa.

Pateicamies visiem Čikāgas Ziņu lasītājiem 
par atbalstu ar ziedojumiem.

Cikāgas Ziņu redakcijas saime
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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

2012. gada
SEPTEMBRIS

  1 S Ilmārs, Iluta, Austrums
  2 Sv  Elīza, Lizete, Zete
  3 P Berta, Bella
  4 O Dzintra, Dzintars,   
 Dzintara
  5 T Klaudija, Persijs, Vaida                 
  6 C Maigonis, Magnuss,   
 Mariuss
  7 P Regīna, Ermīns
  8 S Ilga
  9 Sv  Bruno, Telma
10 P Jausma, Albertīne
11 O Signe, Signija
12 T Erna, Evita, Eva 
13 C Iza Izabella
14 P Sanita, Santa, Sanda,   
 Sanija, Sandija
15 S Sandra, Sondra,   
 Gunvaldis, Gunvaris
16 Sv Asja, Asnate, Dāgs
17 P Vera, Vaira, Vairis
18 O Liesma, Elita, Alita
19 T Verners, Muntis
20 C Guntra, Marianna,   
 Ginters
21 P Modris, Matīss, Mariss  
22 S Māris Maigurs, Marica
23 Sv Vanda, Veneranda,   
 Venija
24 P Agris, Agrita
25 O Rodrigo, Rauls 
26 T Gundars, Kurts, Knuts
27 C Ādolfs, Ilgonis
28 P Sergejs, Svetlana, Lana
29 S Miķelis, Mikus, Miks,   
 Mihails
30 Sv Elma, Elna, Menarda

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Svari
24.sept.- 23.okt.
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