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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 
adresi. Anonimus rakstus neievieto. Reda-
kcijai 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 Sîmane-
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

Vaku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 365 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Dzejniece, rakstniece - 2012. g. svinēja 85. 6. Ietve.  
7. Sīks. 8. Lakstaugs ar nikotīnu. 11. Mazā teātŗa pilsēta Kalifornijā. 
14. Dziedātājs, dziesmu autors – bija čikāgietis, tagad Floridā. 15. Kuģu 
nostiprināšanās ierīce. 16. Spāņu flote, kuŗu 1588. gadā pieveica 
angļi. 18. Nerātnība. 19. Latvijas armijas ģenerālis, mira 1954. gadā 
Čikāgā (pilns vārds). 23. Dievmāte. 24. Hruščova dzimtene. 25. Augu 
speciālisti. 26. Zils dārgakmens.

STATENISKI: 1. Izcils talants. 2. Uzbrukums ar nodomu nonāvēt.      
3. Konstatē. 4. Latvietis – vairāku Amerikas pastmarku zīmētājs.        
5. Pilsēta Anglijas dienvidos. 9. Meža oga. 10. Pilsētas nodalījumi. 
12. Afrikas lielākā valsts. 13. Sapņotāji. 17. Atsākt no jauna. 18. 1935. 
gada Lavijas basketbola “Sapņu komanda” treneris – miris 1992. 
gadā Čikāgā. 20 Ļauns izsmiekls. 21. Deguns. 22. Velns. 

LĪMENISKI: 1. Rivjera. 4. Pēteris. 6. Kinča. 7. Runga. 8. Temas.        
9. Streips. 13. Ahilejs. 17. Fabula. 18. Modeļi. 19. Rodiņa. 20. Ēdiens. 
21. Balstīt. 24. Istabas. 26. Rīkla. 27. Čaula. 28. Īleni. 29. Signāls.    
30. Ķezbers.

STATENISKI: 1. Reiters. 2. Akurāts. 3. Anonims. 4. Pataisa.                      
5. Štrunts. 10. Trahoma. 11. Erudīts. 12. Plakāti. 14. Hamlets.                   
15. Līdzība. 16. Jolanta. 21. Balodis. 22. Trockis. 23. Skauģes.              
24. Iepatīk. 25. Santīms. 
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REDAKCIJAS  SLEJA
Šad tad jāpaskaidro cittautiešiem mana etniskā piederība. Esmu latviete. Kur ir Latvija? Pie Baltijas 

jūŗas. Starp Poliju un Krieviju. Netālu no Zviedrijas. Viens otrs zina, ka Latvija ir viena no trim Baltijas 
valstīm. Cits sarunu temats ir tas, kā mēs, trīs mazas valsts, kas tik tuvas viena otrai, atšķiŗamies. 

Igauņiem sava valoda, kas nav saprotama jebkuŗā līmenī tam, kuŗam nav somu ugru valodas pamata. 
Ja cittautiešiem latvieši liekas atturīgi, tad igauņiem šī raksturīpašība ir izteiktāka. Atkal lietuvieši, jeb leiši,  
atšķiŗas ar viņu katoļticību, kas Latvijā tomēr ir atrodama, tikai mazākos apmēros. Kaut gan viņu valoda 
ir latviešu valodai radniecīga, leiši mēdz sadzīvot ciešāk nekā viensētnieki latvieši. Līdzīgus vispārinātus 
raksturojumus var uzburt gandrīz jebkuŗai tautībai. 

Strādājot Lane Tech vidusskolā, marta mēnesī ar nepacietību gaidu gadskārtējās Starptautiskās 
dienas. Pulciņi, kas gatavojušies šim pasākumam jau no septembŗa, pulcējas, lai uzvestu tautiskās dejas, 
iepazīstinātu jauniešus ar savas pārstāvētās zemes gardumiem un padalītos ar dažādu tautību kultūras 
bagātībām. Katru gadu brīnos par šo jauniešu apņēmību veltīt brīvo laiku, lai uzvestu tautasdejas, kas 
reizēm savītas ar jaunmūziku, vienmēr saistošā choreografijā. Starptautiskās dienas ir spēka un izturības 
maratons, un veids, kā jauniešiem apzināt pasauli caur tautību dažādību.   

Pirms gandrīz četriem gadiem sauja jauniešu mani uzrunāja, lai palīdzu viņiem dibināt vēl nebijušu 
Lietuviešu klubu. Atceroties, ka gadiem agrāk skolā pastāvēja Baltiešu klubs, kas laika tecējumā pajuka, 
uzņēmos atvērt savu klašu telpas, lai ļautu jauniešu pašdarbībai attīstīties. Kādas gan nodarbības nenotika! 
Ceturtdienu pēcpusdienās vienmēr tika pagatavotas maizītes, kā tas ir svētdienās pēc dievkalpojuma. 

Pienāca 2012. gads. Beidzot pulciņš bija izstāvējis rindu, lai uzstātos ar tautisku deju Starptautisko 
dienu ietvaros. Vai pietiks dejot gribētāju? Jā! Kopā 17! Kopš rudens jaunieši rīko mēģinājumus skolas 
gaitenī, bet tur nepietiek vietas pat dārziņam. Vēl piedevām indiešu grupa, netālu mēģinot, ir uzgriezusi 
skaņu tik skaļi, ka baltiešu ritms nobāl. Otrā gaiteņa galā flamenko mūzika un smagie soļu piesitieni liek 
grīdai šūpoties. Negribas, lai izceļas naids starp tautībām. Sadzīvot tomēr grūti. Ko lai dara? Vajag klusu 
vietu, kur noslīpēt deju. Kur tādu atrast? Kaut kur tuvējos pilsētas ziemeļos... Kur laba dejas grīda... Pie 
sabiedriskā transporta...

Ieskatoties Čikāgas Ziņās, atbilde bija pavisam skaidra. Čikāgas latviešu biedrības nams! Sazinājos 
ar Biedrības priekšniecību.  Lai nomātu zāli, vispirms ir jāiestājas Biedrībā. Vai tad neesmu biedre? Cik 
reiž neesmu uzkāpusi par stāvajām trepēm? Cik reižu nav sēdēts pirmā stāvā pie bāra? Cauri cik sirmo 
matu sakārtojumiem neesmu centusies saskatīt skatuvi? Un nebiju līdz šim vēl iestājusies Čikāgas latviešu 
biedrībā!

Aizskrējusi uz februāŗa Superbowl viesībām, fiksi iestājos Biedrībā. Iestājmaksa man lika saprast, 
ka būtu varējusi to atļauties jau sen. Ātri vien man izdevās sarunāt zāli pulciņa pirmajam meģinājumam. 
Kamēr Lane Tech Lietuviešu kluba jaunieši slīpēja savu uzvedumu ērtajā deju zālē, kur beidzot pietika 
vietas izveidot dārziņu, aprunājos ar Biedrības vadību par tās darbību.  

Citā gadu desmitā Biedrības namā notika latviešu kāzas, iesvētības, koncerti, teātŗi un citi latviešu 
sarīkojumi. Nams bija naba latviešu sabiedrības aktīvitātēm. Arī šodien Biedrība tur rīko pasākumus, to 
starpā Miķeļtirgu, kas pulcina visu paaudžu tautiešus. Superbowl viesības un citi sarīkojumi arī reizēm 
atvelk latviešus uz namu. Biedrības biedri ir laipni lūgti īrēt zāles saviem sarīkojumiem un godiem, bet 
tas pēdējos gados notiek retāk. 

Arī Nama kaimiņi ir sapratuši, ka Biedrības telpas var nomāt saviem godiem un nodarbībām. Notiek 
pat jogas apmācības! Kaut gan Elstonas ielas apkaimes īrnieki nav latviešu izcelsmes, viņi ir tie, kas ar 
savām nodarbībām nodrošina to, ka Latviešu namā bieži spīd gaismas. Arī Lane Tech Lietuviešu pulciņš 
priecājas, ka ir atrasta ērta, droša vieta, kur noturēt savus deju mēģinājumus. Čikāgas latviešu biedrības 
pretimnākšana man atsauca atmiņā to, ko Biedrības namā biju daudzreiz piedzīvojusi. Sadarbība, saticība 
un spēks, kas rodas kopējus darbus veicot vai kopēju piedzīvojumu baudot, ir tas, kas cilvēci vieno.  

Te der pieminēt, ka vairums Lane Tech Lietuviešu kluba dalībnieku nav pat baltiešu izcelsmes. Uz 
saticību un sadarbību!                         Kristīna Sīmane-Laimiņa
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ČIKĀgAS LATVIEšU RADIo RAIDĪJUMIEM 60 gADU
Svētdien, 1952. gada 28. 
decembrī, īsi pēc četriem 
pēcpusdienā, pirmo reizi 
pus stundu gaŗš radio rai
dījums skanēja latviešu 
valodā no WOPA raid
stacijas Čikāgas priekš
pilsētā Oak Parkā.

Raidījumu program
mas pārraidīja, ierunājot 
raidstacijā un atskaņojot 
skaņu plates vai magne

tafona lenšu ruļļus tieši mikrofōnā 
(live).

Sešdesmit gadus vēlāk vie
nas stundas raidījumi skan pirm
dienās no pulksten 19:00  20:00. 
Tos pārraida WSBC 1240AM raid
stacija Čikāgā un WCFJ 1470AM 
(dienvidu) vilņos, Čikāgas priekš
pilsētā Chicago Heights.

No 2006. gada 1. janvāŗa visi 
raidījumi ir studijas datora atmiņā 
un arī diskos (audio CD). Pirms 
tam raidījumus ierakstīja magne
tafona kasetēs un tās glabājās stu
dijas plauktos. Archīva plauktos 
ir arī daudz kasešu, kuŗās ieska
ņota sōlistu, koŗu un citu izpil
dītāju mūzika. Arī šodien, saga
tavojot raidījumus, tos materiālus 
ir iespējams lietot.

2013. gadā raidījumus saga
tavo un ieraksta APPLE  IMAC 
datorā, lietojot mikrofōnus, tieši 
ierunājot izvēlētos materiālus no 
studijas datorā ierakstītā archīva. 
Šodien vēl joprojām lietojam arī 
skaņu plates, audio kasetes un  
atskaņotājus, kas ievada ieskaņo
jumus datora atmiņā. Bez archīva, 
kas ir digitālā formātā datora at
miņā, studījā vēl ir bagātīgs skaņu
plašu, kasešu un magnetofōna 
ruļļu krājums no pecdesmitajiem 
gadiem, kā arī minidiski. 

1952. gadā
Raidījumu techniskais vadītājs

V. Rūvalds.

2013. gadā programmu vadītāji – Silvija 
Kļaviņa-Barshney un Armands Birkens.  
                                 Foto: M. Galenieks 

No kr.: R. Ādams, V. Liepiņš, A. Raidonis, priekšnieks K. Dzirkalis, Jānis Vilciņš sen.,      
R. Spuris, V. Vištelis un V. Rūvalds.

No 1999. gada līdz 2012. ga
dam Pēteris Lapiņš noklausījies 
un pārskaņojis vairāk nekā 112 
magnetofōna lenšu ruļļus kasetēs, 
kā arī sagatavojis pārskata lapas. 
Tās ļoti palīdz programmu vadī
tājiem atrast vēsturiskus ierak
stus. Pateicamies viņam par lielo 
darbu. Jau vairākus gadus mums

ir iespējams lejuplādēt mūziku, 
mūsu Latvijas korespondenta Iva
ra Švānfelda sniegtās jaunākās 
ziņas un intervijas no Latvijas, kā 
arī ar interneta vai Skype palīdzību 
saņemt Latvijas radio materiālus. 

Kad datora atmiņā raidījums 
ir ievadīts, izgatavojam CD un to 
aizvedam uz raidstaciju.
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Pateicamies mūsu ilggadējam 
darbiniekam Jurim Valainim par 
viņa darbu, padomiem un rak
stiem presē no raidījumu sākuma 
gadiem līdz pat šai dienai. No 
1969. gada līdz 1997. gadam Ju
ris bija raidījumu priekšsēdis un 
atbildīgais vadītājs. 

Pateicamies mūsu program
mu vadītājiem –  Silvijai Kļaviņai
Barshney, Armandam Birkenam 
un visiem pašreizējiem un bijuša
jiem komitejas locekļiem. 

Vislielākā pateicība tomēr 
pienākas jums, klausītāji un atbal
stītāji. Vēlam jums labu klausī
šanos.

Valija Galeniece, priekšniece,
Modris Galenieks,

techniskais administrātors

No kr.: ČLOA prekšsēdis Jānis Vilciņš, ČLRR komitejas priekšniece Valija Galeniece, 
bijušais priekšnieks Juris Valainis, programmu vadītāji Silvija Kļaviņa-Barshney un 
Armands Birkens.                                   Foto: M. Galenieks

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

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

Latviešu gaidu kustība ASV 
un Kanadā veica labo darbiņu, at
balstot daudzbērnu ģimenes Lat
vijā. Čikāgas gaidu vienībai bija 
uzdots sagādāt pavasaŗa sveicie
nus 15 ģimenēm – kopā 89 bēr
niem. Pateicoties mūsu guntiņu, 
gaidu, lielgaidu un vadītāju ģime
nēm, sagatavojām devīgas dāvanas 
– katrai ģimenei tika nelietota 
Jāņa Širmaņa pasaku grāmata, 
Čikāgas skatu spēļu kārtis, Uno 
spēle, krāsu zīmuļi filči, piezīmju 
blociņi, lipekļi un zobu sukas. 

Fotografijā redzamas mei
tenes un vadītājas ar pavasarīgi 
izrotātām dāvanu kastēm, kuŗas 
februāŗa sākumā nosūtījām uz 
Latviju.

Ar ziemas nometnes piedzī
vojumiem vēl atmiņā, februārī 
strādājām telpās pa pulciņiem. 

dītāju Lindu Tomsoni. Viņa savas 
gaitas Gaujas 6. gaidu vienībā 
iesāka guntiņu pulciņā, turpināja 
gaidu un lielgaidu vienībā un nu 
jau vairākus gadus strādā ar gai
dām. Šī gada 16. februārī Linda 
deva vadītājas solījumu.

Vad. Daina Cera

LABAIS DARBIņš

Atzīmējām Baden Powell dienu 
un pasaules gaidu draudzības die
nu ar gadskārtējām vadītāju gata
votām pankūku pusdienām, no 
kuŗām visa peļņa noziedota Kriš
jāņa Barona latviešu skolai.

Ar lielu prieku apsveicu gai
du vienības jauno pilntiesīgo va

Labā darbiņa darītājas ar izgreznotajām dāvanu kastēm.
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gAIDU UN SKAUTU gADSKĀRTēJĀ NoMETNE gAŗEzERĀ

Miķeļa Austriņa veidotajā ziemas 
nometnes zīmē parādīts, cik lielā 
mērā ledus vairogs ir samazinājies 
– tumšā strīpa norāda ledus 
orģinālos izmērus.

2013. gada 2. februāŗa rītā 
ziemas klusās Gaŗezera takās un 
lejās atskanēja priecīgas, smejo
šas balsis. Bija sākusies gaidu un 
skautu ziemas nometne “Ledus 
vairogs”.

“Ledus vairogs” angļu va
lodā ir polar ice cap, tādēļ no
metnei vijās cauri tema par vides 
aizsardzību un mūsu atbildību to 
īstenot. Vad. Kalvja Cera dzies
motais sauciens “VAIROGS” to 
labi izsaka:

Vides 
Aizsardzība 
Ir 
Rīkojums 
obligāts 
gaidām un
Skautiem

Nometnes rīkotājs bija Kala
mazū vad. Valdis Kalniņš un gā
dīgie saimnieki – Klīvlandes va
dītāji un vecāki. Lai gan sabrauca 
bērni arī no Kalamazū, Klīvlandes 
un Milvokiem, vairums no 50+ no
metņotājiem bija čikāgieši. Prieks, 
ka Gaŗezerā bija uzsnidzis kārtīgs 
sniegs, jo Čikāgā zāle tikai mazliet 
pārklāta. Beidzot varēja saģērbties

Svētdienas aukstā rītā svētbrīdis pie ugunskura.                                Foto: I. Lucāne

Kapteinis Klimats (Kalamazū vad. Valdis 
Kalniņš) mudina nometņotājus sargāt 
mūsu vidi!                       Foto: I. Lucāne

Guntiņas ar vadītājām.                                       Foto: I. Lucāne

Lielgaidas Laila un Daiga gatavojas 
vadīt mītnes vakaru.       Foto: I. Lucāne
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Svētdien gaidas un skauti šķeršļu 
gājienā palīdzēja kapteinim Kli
matam salabot viņa vairogu. Sest
dien roveŗi piedalījās divcīņu 
sacensībās šautuvē un Dziesmu 
lejā. Divas lielgaidas gatavoja un 
veiksmīgi novadīja mītnes vaka
ru. Svētdien lielgaidas kopā ar 
roveŗiem izbraukājās ar sniega 
motocikliem (snowmobiles).
Līdz nākamai ziemai!

Vad. Daina Cera

Nometnes dalībnieki sniegā.                        Foto: M. Baginskis

Guntiņu un mazskautu veiklības un atjautības spēle par klimatu.       Foto: I. Lucāne

sniega drēbēs, uzvilkt sniega 
zābakus un brist, šļūkt un rullēties 
pa balto ziemas brīnumu. 

Guntiņas un mazskauti spē
lēja dažādas vides un klimata 
temu spēles. Svētdien pārgājienā 
viņiem bija uzdots lietot savas 
maņas, lai veiktu uzdevumus.

Gaidas un skautus apmācīja 
par āras dzīvi ziemā, piemēram, 
kur un kā būvēt nojumes. Visi cen
tās iekurināt sniegā ugunskurus.

Gaidas pie karoga nometnes slēgšanā.
Foto: I. Lucāne
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Šī gada 26. janvārī Krišjāņa Barona 
latviešu skolas (KBLS) Draudzīgā 
aicinājuma sarīkojums noritēja jaukā 
noskaņojumā. Tiklīdz Ciānas drau
dzes Lielajā zālē apklusa čalas, trīs 
vidusskolēni ienesa Latvijas karogu, 
un mēs visi vienojāmies Latvijas 
valsts himnā. “Dievs svētī Latviju” 

skanēja iespaidīgi! Sekoja māc Oļģerta Cakara pa
skaidrojums par prezidenta Kārļa Ulmaņa Drau
dzīgā aicinājuma pamatdomu – tā nebija pavēle vai 
uzsaukums; tas bija aicinājums. Prezidents Ulma
nis toreiz spēja saviļņot cilvēku sirdis, lai viņi 
vēlētos atbalstīt savu pirmo skolu un dāvinātu tai 
grāmatas un citas skolai noderīgas lietas. Mēs vēl 
arvien apzinīgi sekojam šim aicinājumam. Tur
pinājumā  mācītājs noturēja īsu svētbrīdi, kuŗā viņš 
uzsvēra labsajūtu, ko cilvēks saņem, daloties ar 
otru, dāvinot vai izpalīdzot otram, un ko cilvēks 
iegūst būdams devīgs.  

Programmas daļu vadīja ģeografijas un vēstures 
skolotājs Artis Inka. Turoties pie skolas uzdotās 
temas “Mūsu Čikāgas vēsture”, viņš vadīja mūs pa 
atmiņu takām, rādot agrāko laiku melnbaltās foto
grafijas uz lielā ekrāna. Mēs redzējām Rīcības 
komiteju, kas 1953. gadā Čikāgā organizēja Pirmos 
latviešu dziesmu svētkus Amerikā, redzējām čikā
gieti Mārīti Ozeri 1963. gadā iegūstam Miss USA 
titulu, kā arī pārsteidzoši daudz baznīcu, kuŗās ag
rāk latviešu skolas bija īrējušas telpas. Pagauvām 
pasmieties arī par to laiku modēm un stilīgām fri
zūrām čikāgiešu seno jubileju fotografijās. Skolēni 
varēja uzzināt Čikāgas latviešu kultūras vēsturi, un 
sirmgalvji varēja mazliet aizdomāties, kā tas bija 
toreiz. Starp Inkas kunga fotografiju paskaidro
jumiem, skolēni pa klasēm uzstājās. 

Bērnu priekšnesumi bija jautri un ar izteiksmi 
izpildīti. Liels paldies skolotājām par izdomu. 6. 
klase pat aicināja skatītājus dziedāt līdzi Raimonda 
Paula pazīstamo dziesmu “Kā es tevi mīlēšu.” Lāču
bērnu un bērnudārza klase lepni dziedāja “Gribam 
zināt...Ko mūsu mīļā māmmiņa dar’...”, pat ļoti 
skaļās balsīs. 3. kase kopā  4.,un 5. klasi bravūrīgi 
nodziedāja “Cāļus skaita rudenī”. Visi bērni uzstājās 
ar prieku un smaidošām acīm. Pirmā klase iespaidīgi 
noskaitiīja E. Virzas “Putni un vārdi” un 5. klase – 

Skolotājs A. Inka.

Lačubērni un bērnudārzēni “grib zināt, ko mīļā māmiņa dar”’.

3., 4.,un 5. klases skolēni “skaita cāļus rudenī”.

Māc. O. Cakars.

3. klases skolēni stāsta par redzēto Čikāgas Ziņās.

DrauDzīgais  aicinājums 
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tā ir svarīga. Viņu atbilde uz jautājumu: “Kāpēc
jāpiedalās Draudzīgajā aicinājumā?” bija: “Mēs esam 
nākotne!” Un to varēja arī manīt. 

Mūsu Čikāgas KBLS ir īsta skola. Mēs bērnus 
izskolojam latvietībā. Mēs skolēniem iemācām lat
viešu valodu un iepazīstinām viņus ar kultūru un 
vēsturi. Mūsu bērni ir mūsu nākotne – latviešu nā
kotne.  Lai visu to paveiktu, mums ir nepieciešama 
šī vērtīgā tradicija – Draudzīgais aicinājums. Paldies 
itin visiem, kuŗi nodrošina mūsu latvietības nākotni!    

Draudzīgā aicinājuna saimi sveica: 
*Studenšu korporācijas Dzintra locekle Inta Sprūde* 
Čikāgas latviešu biedrības priekšnieks Armands      
Birkens
*Studentu korporācijas Latvija loceklis Pauls Duks
*Daugavas Vanaga priekšņieks Oļģerts Cakars
*Sv. Pēteŗa draudzes Damas komitejas pārstāve 
Anna Blumberga
*Čikāgas latviešu organizāciju apvienības priekš
sēdis Jānis Vilciņš (pasniedza arī Dzintras Gekes 
dāvinātās 2 grāmatas “Siberijas bērni”)
*KBLS Padomes priekšsēde Solvita Baipšys

Larisa Brence, foto: G. Lucāns

J. Osmaņa “Kas ir grūti.” Dažu klašu skolēni uzstājās 
pa vienam, pastāstot par savu latvisko ģimeni un tās 
vēsturi. Katrs 3. klases skolēns atstāstīja kādu rak
stu no Čikāgas Ziņām; bija forši dzirdēt, ka daži no 
viņiem tur bija atraduši savu vārdu un fotografiju 
un varēja tieši par sevi lasīt un pastāstīt! 8. klase 
uzstājās ar prāta asināšanas priekšnesumu. Divām 
komandām uzdeva pagrūtus jautājumus par Čikāgas 
Piecīšu vēsturi. Uzvarēja otrā komanda, kuŗā kā 
“brīvprātīgais” piedalījās Armands Birkens. Vidus
skolēnu skits bija par organizācijas vadību un kādēļ 

Latvietības nākotne – priecīgā Krišjāņa Barona latviešu skolas saime – 2013. gada mācību gadā.

Saimnieces – korporācijas Dzintra locekles.
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Daugavas vanagu apvienības Čikāgā gaDa sapulce
Gada sapulci 2013. gada 3. 

februārī Daugavas Vanagu (DV) 
mītnē atklāja apvienības priekš
nieks Oļģerts Cakars, aicinot ar 
klusuma brīdi pieminēt 2012. gadā 
mūžībā aizgājušos biedrus: Kārli 
Grunduli, Ellu Jurēvicu un Fe
liksu Jurēvicu.

Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Oļģertu Cakaru, par sekretāri – 
Rūtu Veitmani.

Apvienības priekšnieks ziņoja,  
ka valde pulcējusies četrās sēdēs. 
Veiktas divas ziedojumu vākšanas 
akcijas. Gaŗezera skolēniem pie
šķirtas stipendijas. Atbalstīta  Kriš
jāņa Barona skola un Čikāgas 
latviešu radio raidījumi. Kopā ar 
Čikāgas Vīru kori rīkota Kur
zemes cietokšņa atcere. Izkārtota 
Lāčplēšu dienas pieminēšana. 
Vanadzes rīkoja dārza svētkus Ci
ānas īpašumā, piparkūku talku, 
kā arī Ziemsvētku tirdziņu, lai 
iegūtu līdzekļus palīdzībai Latvijā.  

grāmatas un dokumenti ir priekš
zīmīgā kārtībā. Pateicība kasierei 
I. Grigolatei! 

Sapulce, balsojot, pieņēma 
iesniegto 2013. gada budžeta pro
jektu $10,144 apmērā. Nolēma 
izlietot Latvijas bērnu palīdzībai 
$1,000 un $6,000 palīdzībai le
ģionāriem, līdzekļus gūstot no 
iepriekšējā gada atlikuma. 

Par apvienības priekšnieku 
ievēlēja Oļģertu Cakaru. Apvie
nības valdē ievēlēja: Armandu 
Birkenu, Ināru Grigolati, Ivaru 
Kēleru, Pēteri Lapiņu, Agri 
Šleseru, Ritu Valdmani, Rūtu 
Veitmani, Juri Valaini un Vili 
Vītolu;  revīzijas komisijā – Māru 
Boedefeldi, Ilmāru Riekstiņu un 
Ainu Salenieci.

Par delegātu DV sapulcei 
Gaŗezerā ievēlēja Ivaru Kēleru, 
par delegātu ALA kongresā – Jāni 
Vilciņu.

O.C.

2. novembrī viesojās DV priekš
nieks Andrejs Mežmalis stāstot 
par brīvības cīņām un DV orga
nizāciju Latvijā.

DV ASV delegātu sapulcē  
Klīvlandē piedalījās apvienības 
delegāts Ivars Kēlers un vanadžu 
delegāte Māra Boedefelde.

Pateicība valdei un visiem 
darba darītājiem!

Kasiere Ināra Grigolate zi
ņoja, ka 2012 gadā ieņemti $10,877, 
izdoti $10,580 tekošam darbam 
un $7,000 palīdzībai Latvijā. 

Biedrzine I. Grigolate ziņoja, 
ka 2011. gadā uzņemti pieci, bet 
miruši trīs biedri. 2012.g. 1. jan
vārī biedru skaits bija 69 – 37 
vanagi un 32 vanadzes.

I. Grigolate ziņoja par Dau
gavas Vanadžu kopas darbību. 
Kopas sapulces stāstījums zemāk.

 Revīzijas komisijas sekretārs 
Ilmārs Riekstiņš ziņoja, ka apvie
nības un Vanadžu kopas kases 

Daugavas vanaDžu gaDa sapulce

Norvindi ar palīgiem.
Par Lāčplēša dienas kafijas 

galdu rūpējās Ināra Grigolate ar 
palīdzēm.

Lielajā piparkūku cepšanas 
talkā ap Ināras Grigolates un Ai
nas Salenieces sagatavoto mīklu 
pūlējās Elvīra Alberiņa, Valdis 

Stundu pirms DV gada sa
pulces Apvienības vanadzes pul
cējās savā gada sapulcē, ko vadīja 
Vanadžu kasiere Ināra Grigolate, 
protokolēja Rūta Veitmane. DV 
apvienības Čikāgā valdē darbojās 
trīs vanadzes: Rūta Veitmane – 
sekretāre,  Rita Valdmane – sekre
tāres palīdze, Ināra Grigolate – 
kasiere/biedrzine, Rūta Veitmane 
– iekšējā aprūpe un palīdzība 
Lavijai. 

Kurzemes atceres / Čikāgas 
vīru koŗa koncerta sarīkojumā 
sniegts aukstais galds, par ko 
gādāja Ināra Grigolate.

Dārza svētki 12. augustā bija 
lietaini, tādēļ tie notika telpās.  
Pusdienas gatavoja Andra un Edis

Bērziņš, Māra Boedefelde, Oļģerts 
Cakars, Ināra Grigolatem  Flora 
Grigolate, Ivars Kēlers, Andra 
Norvinda, Aina Saleniece, Agris 
Šlesers, Rita Valdmane, Rūta 
Veitmane, Aida un Vilis Vītoli, 
Irēne Zaļuma un Mirdza Zaļuma. 
Ināra gādāja arī par talcinieku 
pusdienām.

Ziemsvētku tirdziņu vadīja 
Ināra Grigolate. Maltīti gatavoja 
Andra un Edis Norvindi. Tirdziņš 
deva $936 atlikumu. 

Vanadzes atbalstīja Krišjāņa 
Barona latviešu skolu un Čikāgas 
latviešu radio raidījumus. Latvi
jas palīdzībai – leģionāriem un 
zālēm kopā izdoti $2,500.

O.C.

Vanadžu sapulcē, no kr.: I. Grigolate un 
R. Veitmane.                 Foto: O. Cakars
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ar Latviju ir neierobežotas.
Sanāksmes noslegumā ru

nāja  Latvijas universitātes fonda 
priekšniece Laila KundziņaZvej
niece. Viņa strādā pie jaunās 
labdarības organizācijas “Latvi
jas Universitātes draugi” izveides, 
kuŗas valdē es ieņemu viceprezi
denta amatu. Atbalsts Latvijas 
izglītībai ir labākā garantija Latvi
jas spožai nākotnei. 

Šī gada 7. februārī desmit  no 
piecpadsmit Latvijas goda kon
suliem ASV tikās ar vēstnieku un 
vēstniecības personālu Latvijas 
vēstniecībā Vašingtonā, DC. Vēst
nieks Andris Razāns informēja 
mūs par Latvijas aktuālitātēm – eiro 
ieviešanu, par Latvijas preziden
tūru Eiropas Savienībā 2015. gadā, 
par Rīgas kā Eiropas kultūras gal
vaspilsētu 2014. gadā, par Latvijas 
lomu NATO un par attiecībām ar 
ASV.  Vēstniecības darbinieki iepa
zīstināja mūs ar saviem kultūras, 
polītikas un ekonomikas projek
tiem. 

Katram goda konsulam bija 
dota iespēja pastāstīt par situāciju 
un savstarpējo sadarbību viņa mīt
nes vietā. Savā runā es uzsvēru 
izdevīgo sinerģiju starp latviešu 
lielo skaitu Čikāgā un šīs pilsētas 
priekšrocībām, minot lielo skaitu 
Fortune 500 uzņēmumu, izcilās 
universitātes, ietekmīgo polītiku – 
pilsētas galvu un senātorus, kā arī 
izcilās kultūras iestādes. Tādēļ sa
darbības iespējas Ilinojas pavalstij

1. rindā no kr,: R. Blumbergs (IL), T. Sēja (MA), D. Dēliņš (NY), vēstnieks A. Razāns, U. Bērziņš (OR), S. Zirschky (WA).                 
2 rindā: A.  Lācis (MI), S. Payne (TX), J. Bolis (RI), K. Šteinmanis (OH), J. Medveckis (PA), S. Payne asistente. Foto: P. Alunāns

PBLA pārstāvis Jānis Kukai
nis stāstīja par Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju forumu, 
kas notiks no 2. līdz 4. jūlijam Rīgā. 
Foruma ideja ir pulcināt latviešus 
no visas pasaules, lai palīdzētu 
Latvijas ekonomikai. Esmu nolē
mis forumā piedalīties un ceru, 
ka vairāki čikāgieši man sekos. 

Roberts Blumbergs
LR goda konsuls Ilinojas pavalstī

LU Fonda priekšniece Laila Kundziņa-Zvejniece pasniedz Robertam Blumbergam goda 
zīmi par atbalstu LU. Kr. pusē: vēstnieks Andris Razāns.                Foto: P. Alunāns

goDa konsuli latvijas vēstniecībā vašingtonā, Dc
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rotu, vai mēs pareizi vai nepareizi 
uzvedamies, ” uzsveŗ Jānis Pried
kalns. “Mums pašiem jēredz un 
jāzina, kur ir taisnība. Un tā ir 
jāaizstāv ar pašcieņu un pašlep
numu. Tos cilvēkus, kuŗi sevi    
ciena, arī citi ciena.”

Viedi ļaudis jauniešiem ie
saka, ja vēlies dzīvē daudz sa
sniegt, pētī dižu cilvēku biografi
jas un memuārus – un grāmatu 
‘Izcilības spēks’ varu ieteikt visiem 
tieši kā tādu lasāmvielu.

Jānis Priedkalns savā mūžā 
ir paveicis daudz gan zinātnē, gan 
polītikā, gan kā sabiedrisks dar
binieks un sešu bērnu tēvs. Viņa 
atbilde uz jautājumu, kā cilvēks 
var visu apgūt? ir: “pašdisciplīna, 
neatlaidība, mērķtiecība”.

Grāmatā lietota pirmskaŗa 
izkoptā rakstība ar mīkstināto “ŗ” 
un “ch” atbilstīgos svešvārdos. 
To laidis klajā apgāds “Antava” 
un  izdevniecība “Universitas”.

Dace Kokareviča 
“Latvijas Avīze”

Savukārt raksts pārņemts no  
laikraksta “Austrālijas Latvietis” 

 2012. g. 5. sept.

iznākusi grāmata par jāņa prieDkalna Darbiem
“Man ir dziļš 
un patiess 
prieks, ka va
ram piedāvāt 
l a s ī t ā j i e m 
grāmatu par 
profesora Jāņa 
Priedka lna 
darbiem, jeb, 

citiem vārdiem sakot, – ar 
vērtībām, par ko mēs, latvieši, 
varam lepoties”, grāmatas ‘Izci
lības spēks’ ievadrakstā raksta 
virsredaktors Māris Rutks.

Profesoru Priedkalnu, kuŗu 
dižais vēsturnieks Edgars Duns
dorfs jau 1975. gadā grāmatā 
“Baltic Dilemma” novērtējis  kā 
vienu no trim ievērojamākiem 
baltiešu imigrantiem Austrālijā, 
Latvijā pazīst daudzi. 1996. un 
1997. gadā viņš bija Latvijas Re
publikas (LR) 6. Saeimas depu
tāts, pēc tam – LR ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks un pastā
vīgais pārstāvis ANO, Latvijas 
Zinātņu  akadēmijas Āzemju no
daļas vadītājs, kā arī mācījis 
vairākās Latvijas augstskolās.

Grāmatā ‘Izcilības spēks’ ie
tverti laikrakstā “Lauku Avīze” 

Prof. Jānis Priedkalns ar dzivesbiedri Dr. 
Ilgu Vēveri grāmatas atvēršanas laikā 
2012. gada augustā Rīgā pie Pulvertorņa.

un citos preses izdevumos pub
licēto interviju fragmenti un prof. 
Priedkalna paša raksti. Grāmata 
atsauc atmiņā, kāda bija polītiskā 
situācija Latvijā deviņdesmitajos 
gados un 1999. gada jūnijā, kad 
tēvzemieši J. Priedkalnu bija iz
virzījuši par Valsts prezidenta 
kandidātu, tāpat atgādina par ne
pieciešamību latviešiem arvien 
saglabāt stingru stāju savai valstij 
svarīgos jautājumos. “Mums nav 
jāliecas un nav jāprasa atļauja 
prominentām personām ne rie
tumos, ne austrumos, lai noskaid

Apsveicu mūsu slavenos Čikāgas Piecīšus 
par Mūzikas ierakstu Gada balvas saņemšanu Latvijā, 

kas viņiem piešķirta par ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā.
Piecīši ar savām dziesmām uzturēja brīvības dzirksti okupētajā Latvijā. 

Par to Čikāgas Piecīšiem liels paldies!

Roberts Blumbergs
LR goda konsuls Ilinojas pavalstī
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atklāta vēstule Čikāgas latviešu sabieDrībai
Pirms divdesmit četriem ga

diem Ciānas draudze nopirka 
savu īpašumu. Nav zināms, cik 
lieli plāni draudzei un līdzpir
cējiem toreiz bija; tikai zināja, ka 
tā būs mājvieta draudzei un 
Krišjāņa Barona latviešu skolai. 
Ciānas draudze ieguldīja milzī
gus līdzekļus, un draudzes locekļi 
ieguldīja lielu darbu, lai izveidotu 
telpas, kas būtu lietojamas un 
mājīgas. Arī skola ieguldīja gan 
naudu, gan laiku, lai pieskaņotu 
telpas savām vajadzībām.

Ar laiku vairākas organi
zācijas rada mājvietu Ciānas īpa
šumā, piemēram, Daugavas Va
nagi, LELBA archīvs, Latviešu 
radio raidījumi, Mercy Lift, gaidas 
un skauti, bībelnieki, pensionāri, 
Draudžu sadarbības kopa, dejo
tāji, dziedātāji, lasītāji. Daudzi 
čikāgieši šodien uzskata Ciānas 
īpašumu par Čikāgas sabiedrisko 
centru.  Viņi jūsmo par to, ka ir 
tāda vieta, kas ir parocīga un 
viegli sasniedzama, bez kāpnēm, 
ar ērtu auto novietošanu.  Vien re
tais saprot, cik dārgs ir šis prieks. 

Pirms vairākiem gadiem Ci
ānas Lielajā zālē notika tautas 
sapulce, kuŗā piedalījās krietns 
pulks pārstāvju no dažādām or
ganizācijām un draudzēm, kur 
apsprieda idejas par Čikāgas lat
viešu nākotni un, kas būtu darāms, 
lai to nodrošinātu. Nekas nemai
nījās, izņemot to, ka Ciānas drau
dze ar saviem līdzekļiem tur
pināja uzturēt sabiedrisko centru.   

Pirms dažiem gadiem ČLOA 
delegātu sēdē es paziņoju, ka 
Ciānas draudze vairs nevar atļau
ties uzturēt sabiedrisko centru, 
un, ja nekas nemainīsies, tā būs 
spiesta pārdot savu īpašumu. Tas 
notika tieši ap to laiku, kad Lat

viešu nams bija spiests krasi iero
bežot izīrēšanas iespējas, jo kai
miņi sūdzējās par troksni, ko ra
dīja namā notiekošās ballītes, un 
Čikāgas latviešu biedrība (ČLB) 
apsvēra domu pārdot namu un 
pārņemt Ciānas īpašuma dienvidu 
ēku. Līdz šai dienai nekas nav mai
nījies, bet kopš 2007. gada Ciānas 
draudze ir izsmēlusi vairāk nekā 
$250,000 no saviem  rezerves lī
dzekļiem, lai Čikāgas latviešiem 
varētu būt sabiedriskais centrs. 
Šāda situācija nav ne godīga, ne 
taisnīga pret Ciānas draudzi.

Vai tas ir pareizi, ka Ciānas 
draudzei ir jāiztukšo savs maks, 
lai Čikāgā varētu būt sabiedriskais 
centrs?  

Tad, kad notiek kāds sarīko
jums, piemēram, Latvijas prezi
denta viesošanās Čikāgā, dzird 
cilvēkus runājam: “Vai nav labi, 
ka ir tāda liela telpa, kur var uz
ņemt prezidentu?” Taču, vai tā ir 
Ciānas draudzes atbildība segt da
žādus izdevumus, lai ik pa četriem 
gadiem varētu sveikt Latvijas pre
zidentu? Mūsu Lielā zāle reti kad 
tiek lietota, un bieži to lieto skola 
un gaidas un skauti saviem sarī
kojumiem bez maksas. Vai tā ir 
Ciānas draudzes atbildība meklēt 
īrniekus savām telpām, lai varētu 
uzturēt sabiedrisko centru? Mums 
ir jāizdod līdzekļi, lai telpas būtu 
minimāli sildītas un krāsnis uz
turētas labā kārtībā. 

Čikāgas pilsēta tagad liek 
baznīcām un citām bezpeļņas or
ganizācijām maksāt par ūdeni.  
Ņemot vērā to, cik daudz cilvēku 
apgrozās Ciānas draudzes telpās, 
īpaši pa mācību gadu sestdienās, 
tas būs liels izdevums. Lai gan 
skola solījusi maksāt 30% no 
ūdens rēķina, Ciānas draudzei būs

jāsedz 70%, kas nozīmē, ka mēs 
būsim spiesti paaugstināt likmes 
sarīkojumiem, kaut gan rīkotāji 
jau tagad sūdzas par augstajām 
īres maksām.

Mēs sākām sarunas ar ČLB 
cerībā, ka tā varēs pārdot namu 
un pārņemt Ciānas dienvidu ēkas 
apsaimniekošanu. Pa šiem gadiem 
nama pircējs nav atrasts, un Čikāgas 
pilsēta liek mums ceļā visādus 
šķēršļus. Uzzinājām gan, ka mēs 
tos varētu pārvarēt, bet tas mums 
izmaksātu lielu naudu (vismaz 
$10,000). Vai tā ir Ciānas drau
dzes atbildība, lai īpašums taptu par 
sabiedrisko centru? Vai draudzei 
nebūs tā kā Latviešu namam, kam 
telpas jāizīrē cittautiešiem, lai 
tikai retu reizi noturētu kādu lat
viešu sarīkojumu savās telpās?

Gadu gaitā Ciānas draudze 
un tās darba spēks ir sarucis, un 
ar katru gadu mūsu maks kļūst 
tukšāks. Pienāks diena, kad Ciānas 
draudze teiks: “Pietiek, mēs vairs 
neesam ar mieru, ka visi mūsu lī
dzekļi ir iztērēti, lai Čikāgas latvie
šu sabiedrībai būtu sabiedriskais 
centrs, bet tā neko nedara lietas 
labā.”  

Stundām ilgi esmu domājusi 
un runājusi ar citiem par šo te
matu, bet es nezinu atrisinājumu. 
Kad, pirms trim gadiem, aprak
stīju mūsu problēmu Ciānas Vēst
nesī, meklējot kādu ideju, ierosi
nājumu vai atbalstu, nesaņēmu 
nevienu atbildi. Vai tāda vispār ir? 

Mīļie čikāgieši, kā jums šķiet, 
vai pēc pieciem vai desmit gadiem 
sabiedriskais centrs būs vajadzīgs?  
Vai jūs esat ar mieru vilkt no sa
vām kabatām makus, lai par to 
maksātu?  

Baiba Liepiņa
<liepinsbaiba@yahoo.com>  
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Latviju savus jau ASV izaugušos 
bērnus. Ar lepnumu un mīlestību 
Kārlis saviem bērniem stāstīja 
par to un tās vēsturi. Turpat div
desmit gadus Kārlis mēroja šo 
gaŗo ceļu. Ikvienā viņš izraisīja 
siltas un sirsnīgas jūtas.

Aizvadītā gada 25. decembrī 
Dievs bija devis mums vēl brī
nišķīgu iespēju savstarpējiem ap
sveikumiem Kristus dzimšanas  
svētkos. Bet savu tālāko dzīves 
gā jumu mēs nekad nevaram zināt.
Tas ir Dieva prāts un Dieva plāns. 
Dievs uzlūko mūsu dzīves gājumu 
un visus mums uzticētos uzdevu
mus. Vērtējot padarīto, sauc mūs 
uz mūža mājām. Domājams, tā bija 
arī šoreiz. Bija nodzīvota skaista 
dzīve.

Ar lielu mīlestību Kārlis iz
skoloja bērnus, iemācīja viņiem 
dzīves vērtības, kā galveno vērtību 
– mīlestību uz Dievu. Viņš sagai
dīja brīnišķīgus mazbērnus un 
deva svētību vēl nedzimušajiem.

Paldies tev, mīļais. Tu mums 
visiem pietrūksi. Tomēr ir gaiša 
cerība un ticība, ka visi reiz tik
simies Debesu Tēva mājās.

Ar atvadu sveicieniem no Lat
vijas Kārlim Sigurdam – māsīcas 
un brālēni ar saviem tuvākajiem.

 2013.g.12.februārī. Rīgā.           

mūžības gaismā mūsu mīļais kārlis sigurDs alsens
Šī gada 27. janvārī pēc pēkšņas 

grūtas slimības aprāvās mūsu 
mīļā brālēna Kārļa Sigurda šīs 
zemes dzīves ceļš. Kārļa tuvinie
ki Latvijā ir dziļās sērās kopā ar 
aizgājēja ģimeni un draugiem 
ASV. Ir grūti samierināties ar šo 
lielo zaudējumu, kas nāca tik 
negaidīti. Mūžības gaismā pie 
sava Kunga ir aizgājis no mums 
tuvs brālēns, draugs, savas dzim
tenes Latvijas bērns un patiess 
Dieva bērns.

Karlis ir dzimis 1934. gada 
3. jūlijā Rīgā. Viņa skaistā un 
bezrūpīgā bērnība sev tuvāko 
lokā tika aprauta līdz ar 1940.
gada Latvijas valsts okupāciju un 
iekļaušanu PSRS. Jau  pašā oku
pācijas sākumā tika represēti un 
aizvesti uz Sibiriju viņa tuvākie 
radi. Kaŗa liesmās un bēgot no 
jauniem PSRS draudiem, arī  des
mit gadus vecais Kārlis kopā ar 
saviem vecākiem ir spiests atstāt 
savu dzimteni un doties bēgļu 
gaitās uz Vāciju.

Pēc Vācijā piedzīvotajām kaŗa 
un bēgļu dienām ceļš kopā ar 
vecākiem atved uz ASV, jo krievu 
okupētajā Latvijā atgriezties ne
var.  Jaunajā mītnes zemē ir jāsāk 
mācības un jāspēj iedzīvoties ne
zināmā vidē. Ar lielu zinātgribu 

un spējām Kārlis absolvē Illinois 
Institute of Technology, iegūstot 
augstāko izglītību 1956. gadā 
mechānikas un 1960. gadā elek
trotechnikas nozarē. Seko gaŗš dar
ba mūžs un, ar sev piemītošo sirds 
siltumu, rūpes par savu kuplo 
ģimeni.

Kaut kaŗa liesmas Kārlim 
bija atņēmušas dzimteni, mīles
tību uz savu dzimto zemi viņš 
nebija zaudējis nekad. Pēc Latvi
jas neatkarības atgūšanas, jau 
1992. gada aprīlī, viņš brauc uz 
Latviju. Vārdos neaprakstāms bija 
visu mūsu atkalredzēšanās prieks 
pēc piecdesmit gaŗiem gadiem.

Vairākkārtēji viņš veda uz

our Dearest carl sigurD alsen in the light of eternity
The path of life of our dear 

cousin Carl Sigurd Alsen ended 
on January, 27 after a sudden and 
tough disease. Carl’s relatives in 
Latvia are in deep sorrow together 
with the family and friends of the 
deceased in the U.S.A.

It is hard to acquiesce with 
the loss which was so unexpected. 
A dear cousin, a friend, a child of 
his motherland Latvia and a true

child of God has gone to his Lord 
in the light of eternity.

Carl Sigurd Alsen was born 
on July 3, 1934 in Riga. His beauti
ful and careless childhood ended 
in 1940 when Latvia became oc
cupied by the Soviet Union. His 
closest relatives were taken to 
Siberia at the very beginning of 
the occupation. Escaping from 
threats of the Soviet Union, the 

10year old Carl together with his 
parents was forced to leave his 
motherland and to go into exile to 
Germany.

After experiencing war and 
exile in Germany, the road took 
him further to the U.S.A because 
it was impossible to return to the 
occupied Latvia.

He had to start education and 
to get acquainted with the new 
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rest. Presumambly this time it 
was like that. Carl Sigurd had a 
beautiful life, he gave his chil
dren all the values of life and the 
most valuable one – love of God. 
He awaited his grandchildren and 
gave his blessings to the ones 
who were not born.

Thank you, our dearest one. 
You will be missed. 

There is hope and faith that 
one day we will all meet in our 
Father’s home.

With farewell greetings to
 Carl Sigurd, 

cousins with relatives in Latvia

environment in his new home
land. He graduated Illinois Insti
tute of Technology getting a di
ploma in mechanics in 1956 and 
a diploma in electrotechnics in 
1960. A long life of work and 
care for his large family fol
lowed.

Although war had taken 
away from him his motherland, 
he had never lost love for his na
tive land. After Latvia regained 
its independence, he goes to Lat
via in 1992. After  50 long years, 
the joy of reunion was indescrib
able. He took his children to Lat

via very often and told about its 
history with pride and love. 

He took this path for almost 
20 years, causing warm and sin
cere feelings in everyone.

On December, 25, 2012, God 
gave us another chance for recip
rocal congratulations on the day 
of the birth of Jesus Christ.

We can never know what our 
life will be like tomorrow. It is 
only in the hands of God. He 
looks upon our lives and all the 
tasks that were given to us. By 
evaluating what have we done he 
calls us to our home of eternal

viņu paturēsim mūsu atmiņās. 
Piemiņas svētbrīdi vadīja 

māc. Gundega Puidza. Svētos rak
stus lasīja Sarma Grase un Silvija 
KļaviņaBarshney. Armands Bir
kens dziedāja paša komponēto 
“Es dziedāšu par tevi, tēvuzeme”. 
Aizgājēja mazmazmeitas Daniele 
un Andrea uz vijolēm vienkārši 
un skaisti spēlēja “Ave Maria” 
sabalsojumu.

Atvadu sveicienu no Ciānas 
ev. lut. draudzes teica Baiba Lie
piņa, no Ciānas koŗa – Aina Caune, 
no Čikāgas vīru koŗa – Juris Pūliņš 
un no Daugavas Vanagiem – Oļģerts 
Cakars. Ciānas koris atvadoties 
dziedāja itāļu melōdiju “Jaunā 
Jeruzāleme” un P. Bukstiņa “Dār
gākie brīži” diriģemtes Ingrīdas 
Jennings vadībā, Mārai Vārpai ar 
klavierēm pavadot. Čikāgas vīru 
koris, Māras Vārpas vadībā dzie
dāja B. Skultes “Aijā”.

Atvadu mielastā draudzes 
ēdamzāle bija aizņemta līdz pē
dējai vietai, liecinot par Egona 
Jansona draudzīgo iespaidu čikā
giešu vidū.

O.C.

egons jansons mūžībā
Egona Jansona piemiņas 

svētbrīdis 2013. gada 3. februārī 
Ciānas ev. lut. baznīcā, tūlīt pēc 
dievkalpojuma, bija pulcējis labu 
pulku pavadītāju, kā arī abus 
Čikāgas latviešu koŗus, kuŗu 
rindās Egons bija dziedājis.

Egons Jansons dzimis 1923. 
gada 27. janvārī Auru pagastā El
lai un Jānim Jansoniem. Ģimenē 
biju  māsas – Dzidra un Erna un 
brālis Maigonis. Mācījies lauk
saimniecības skolā, iesaukts Lat
viešu leģionā, cīnījies Krievijā.
Vācijā Egons sagaidījis kaŗa bei
gas. Dzīvojot Ambergas bēgļu no
metnē, iepazinies ar vācu meiteni 
Lilitu, apprecējās un laulībā no
dzīvoja četrdesmit gadus. Ģimenē 
ir meita Ingrīda.

Vācijā piedalījies policistu 
apmācībās. 1951. gadā ieceļojis 
ASV, viņš strādā vairākās ap
sardzes firmās. Pēc sievas aizie
šanas mūžībā viņš 1995. gada 4. 
februārī apprecas ar Ivetu un lai
mīgā laulībā nodzīvo astoņpad
smit gadus. Pēdējā diena ļoti sli
majam Egonam bijusi zīmīga. 20. 
janvārī no sievas rokas baudījis

Ciānas draudzes locekļu dzimša
nas dienu godināšanā pasniegto 
kūku. Par to māc. Gundega Pui
dza minēja savā svētrunā: “Kaut 
neapzinoties, sieva Iveta ar savām 
rokām nodeva Egonu Dievam 
tīru, paēdušu un mierīgu. Viņi 
bija izrunājušies, lūguši Dievu, 
saķērušies rokās, sabučojusies”. 
Tā Egons sievas rokās pārcēlās 
mūžībā 2013. gada 21. janvārī.

Egona dzīves prieks bija mū
zika un dziesmas. Viņš bija nodibi
nājis kapelu, kas spēlēja latviešu 
godos un sarīkojumos. Priecīgs un 
smaidīgs bija Egons, tādu mēs
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architekte elfa folDi – ozoliņa Dieva mierā
Elfa Foldi uzzināja, ka viņai 

ir aizkuņģa dziedzeŗa vēzis (pan
creatic cancer) pagājušā gada 
Lieldienu rītā. Savu cīņu viņa 
zaudēja tieši pirms Ziemsvētkiem, 
2012. gada 23. decembrī.

Elfa dzimusi 1935. gada 13. 
decembrī Rīgā, Latvijā. Tēvs, 
Ādolfs Ozoliņš, ir zvērināts advo
kāts, ventonus, māte, Lilija Ozoli
ņa, – gleznotāja. Elfai ir vienpad
smit gadus vecāks brālis, Elmārs. 

Neatkarīgās Latvijas laikā pa 
ziemas mēnešiem ģimene dzīvo 
Rīgā, bet vasaras māte ar bērniem 
pavada vasarnīcā, Rīgas Jūrmalā. 
Sākas Otrais pasaules kaŗš, un, 
kad pēc 1940.  gada sarkanarmija 
atstāj Latviju, Elfas tēvs uzzin, ka 
ģimenei ir draudējusi izsūtīšana 
uz spaidu darbiem. Māte ar asto
ņus gadus veco Elfu dodas trimdā 
uz Vāciju, bet tēvs un brālis iet 
cīnīties par Latvijas brīvību. Elfa 
atceras, ka stāvējusi uz kuģa klāja, 
dziedājusi līdz ar citiem “Dievs, 
svētī Latviju”, un, kuģim attāli
noties no Rīgas ostas, vērojusi kā 
deg pilsēta. 

Vācijā pirmā dzīves vieta ir 
Tiringenas apgabalā, bet, kad 
tuvojoties kaŗa beigām, ir zināms, 
ka krievi okupēs Tiringenu, māte 
ar meitu uz municijas vilciena va
ļējas platformas brauc uz nezinā
mu mērķi rietumu virzienā. Sāk 
dibināties bēgļu nometnes, un uz 
dažiem mēnešiem par viņu māj
vietu kļūst Vircburgas latviešu 
nometne Bavārijā. Bet tad māte 
saņem ziņu no Sarkanā krusta, ka 
Ziemeļvācijā, angļu zonā, gūs
tekņu nometnē atrodas viņas dēls 
Elmārs. Tā Elfa ar māti vēlreiz 
dodas ceļā, šoreiz uz Oldenburgu, 
Omstedes nometni. Sarkanā krusta

ziņas tomēr izrādās nepareizas, jo 
gūstekņu nometnē atrodas Elfas 
tēvs, nevis brālis. Vēlāk ģimene 
uzzin, ka brālis ir saņemts krievu 
gūstā un nosūtīts uz Sibiriju.

Elfai sākas seši nometnes ga
di, kuŗos viņa pabeidz pamatskolu, 
piedālās gaidās un lielgaidās, 
spēlē volejbolu, dejo tautasdejas 
un mācās baletu, dzied un sarī
kojumos deklamē daudz dzejoļu. 
Pēdējo viņa dara ne ar īpaši lielu 
sajūsmu, jo, kad citi jaunieši pa
vada brīvo laiku izklaidējoties, 
viņai jāmācās “no galvas un ar 
izteiksmi” vēl viens jauns dzejolis 
kādam nometnes sarīkojumam. 

Tā kā vairums iedzīvotāju ir 
izceļojuši uz ārzemēm, 1950. ga
dā slēdz nometnes skolas, bet 
Elfas tēvs vēl grib palikt tuvāk 
Latvijai un sagaidīt brīnumu, kad 
Latvija atkal kļūs brīva. Tā pirmo 
vidusskolas klasi Elfa noiet vācu 
meiteņu skolā. 

Drīz likvidē arī Omstedes 
bēgļu nometni, un, redzot, ka 
Latvijas statuss nemainās, tēvs 
negribot piekrīt izceļot uz ārze
mēm. Čikāgā dzīvo Elfas mātes

māsica, kuŗa garantē ģimenes uz
turēšanos ASV. 

Ir 1951. gads, un sākas jauns 
posms Elfas dzīvē. Čikāgā Elfa 
pabeidz vidusskolu, bet 1960. 
gadā absolvē  Ilinojas Universtāti 
(University of Illinois), iegūstot 
bakalaures gradu architektūrā 
(Bachelor of Architecture). Pēc 
valsts eksāmenu nolikšanas, Elfa 
kļūst par pilntiesīgu architekti. 
Septiņdesmitajos gados viņai ir 
pašai savs architektes birojs. 1961.  
gadā Elfa apprecas ar savu darba 
kollēgu, ungāru architektu Laszlo 
Foldi. Pēc četriem laulībā pava
dītajiem gadiem piedzimst meitiņa 
Vita. Laulībai izirstot, Elfa savu 
biroju slēdz un strādā dažādos ar
chitektu uzņēmumos pie lielcelt
ņu plānošanas. 1996. gadā Elfa 
pensionējas. Pēc tam vēl desmit 
gadus nostrādā, mācot zīmēšanu 
un gleznošanu, bet veselībai pa
sliktinoties, pensionējas otrreiz.

Elfai mīļa ir māksla, klasiskā 
mūzika, balets un ceļošana, bet 
vistuvāka sirdij ir S!K! Imeria, 
kuŗai Elfa ir devusi lielu daļu 
savas dzīves, būdama gan Globālā 
seniore, gan Imerias Ziņas redak
tore, gan arī pildot kopas amatus.

Elfas aizlūgums bija skaistā, 
saulainā, bet aukstā sestdienā, 26. 
janvārī, Čikāgas latviešu ev. lute
riskā Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā, 
prāv. Laumas Zušēvicas vadībā. 
Organizāciju pārstāvji no Mil
vokiem un Čikāgas, bērnības un 
jaunības draugi, bijušie skolu un 
studiju biedri, kā arī citi mēroja 
lielus attālumus, pat no Kalifor
nijas, Pensilvānijas, un Ziemeļka
rolainas, lai atvadītos no Elfas. 
Imerias locekles no Milvokiem, 
Čikāgas un citām pilsētām stāvēja



2013. g. marts 17

atmiņas no milvoku Dziesmu svētkiem! 
Piedāvāju DVD ierakstus:

Dziesmu Svētku pārskats (1 DVD) $20.00
Vīru koŗa koncerts (1 DVD) $20.00

Ogres koŗa koncerts (2 DVD) $30.00
Tautas deju lieluzvedums (2 DVD) $30.00

ASV vai Kanadā piesūtīšanas izdevumi ir ieskaitīti.
Čeki, vai “money order” rakstāmi uz Māra Jambor un nosūtāmi 

3400 Tal Meadow Drive,  Birmingham, AL  35216
Sīkāka informācija pie Jambormedia.com      

kā arī pie marajambor@gmail.com vai pa telefonu 2052496000

godasardzē. Imerias dzeltenās 
rozes ar Imerias krāsām puškoja 
altāru un urnas galdiņu, ap kuŗu 
bija novietoti arī rožu un citu ziedu 
sakārtojumi. 

Kā daļu no Elfas dzīves pār
skata, prāveste Lauma Zušēvica 
stāstīja par Elfas apņēmību iegūt 
architektūras gradu. Elfa bija celm
lauze architektūras laukā, būdama 
vienīgā sieviete viņas klasē. Šķēr
šļu bija daudz. Prāveste stāstīja 
par gadījumu, kad kāds no Elfas 
universitātes profesoriem bija iz
teicies visas klases priekšā, ka 
sievietēm ir pienākums būt mājās 
ar bērniem, nevis studēt vīriešu 
profesiju.

Ir reizes, kad pat skumjos 
brīžos esam priecīgi pārsteigti, jo, 
kad pienāca laiks atvadu vārdiem, 
Elfas bijušais klases biedrs, Mike 
DeLapp, University of Illinois De
partment of Architecture, Class of 
1960, turpināja stāstu, pieminot 
to, ko mēs citi līdz šim nezinājām. 
Pēc profesora teiktā, ka sievietēm 
nav vietas architektūras skolā, Elfa 
esot piecēlusies un izgājusi no 
klases. Tūlīt pēc tam, izrādot Elfai 
atbalstu, viņai sekoja liels skaits 
viņas studiju biedru! Stāstam

piepeši bija jauns, iepriecinošs 
nobeigums.

No Elfas atvadījās Milvoku 
latviešu ev. lut. Sv. Trīsvienības 
draudzes priekšniece Sandra Kalve, 
Milvoku Daugavas Vanagu pār
stāve Ildze Rudzīte, Milvoku Stu
denšu korporaciju kopas pārstāve 
fil! Inta Veldre (daugaviete), un 
S!K! Imerias Milvoku kopas 
seniore fil! Silvija Hunt. Imerias 
Čikāgas kopas seniore fil! Māra 
Sventecka atvadījās no Čikāgas 
kopas, kā arī nolasīja atvadu 
sveicienus no Kalamazū kopas 
seniores fil! Silvijas Newcomer
Pilmanes. Atvadu vārdus no

Omstedes nometnes pamatskolas 
klases teica Eugenijs (Nenis) 
Počs. Atvadījās arī draugi Juris 
Bluķis un Dolores Juergens, kuŗas 
rakstiskos sveicienus nolasīja 
prāveste Lauma Zušēvica.

Aizlūguma beigās, imerietes 
un citu studenšu korporaciju lo
cekles atvadījās dziedot: “Šauras 
mums tekas… ”Pēc aizlūguma sēru  
viesi baudīja azaidu, pakavējoties 
vairākas stundas dievnama lejas 
telpās. Satikās veci draugi, kā arī 
iepazinās viesi no vairākiem Elfas 
dzīves posmiem. Ir reizes, kad 
attālumi un gadi nav nozīmīgi. 

 Vita Levar

Dziesma Dainās

Es bij’meita, man bij’ dziesma,
Es varēju gavilēt!
Visi tautu tīrumiņi
Aiz dziesmām locījās.

Lai man bija kāda dziesma,
Ta man kaunu nedarīja;
Daža laba valodiņa,
Ta padara lielu kaunu.

Dziesmiņ’ mana, kād’ dziesmiņa,
Dziesmiņ’ kauna nedarīja,
Dziesmiņ’ kauna nedarīja,
Kā tā blēņu valodiņa.
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PBLA  KULTŪRAS  FONDA  PAZIŅOJUMS
Kandidāti apbalvojumiem piesakāmi līdz  2013 . gada  1. aprīlim

Līdzekļu pieprasījumi iesniedzami līdz  2013. gada  1. jūlijam
PBLA Kultūras Fonds (KF) aicina ierosināt kandidātus 2013. gada apbalvojumiem šādās kultūras 

nozarēs: humanitāro un sociālo zinātņu, lietišķās mākslas, mūzikas, paidagoģijas, preses, rakstniecības, tautas 
un mākslas deju, teātŗa mākslas, technisko un dabas zinātņu, tēlotājas mākslas. Motivētus ierosinājumus var 
iesniegt grāmatu izdevēji, autori, komponisti, ieinteresētas personas vai organizācijas līdz ar apbalvojamās 
personas pareizu pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un telefona numuru un divām (2) atsauksmes vēstulēm 
KF nozaru vadītājiem (skat. zemāk) elektroniski, ne vēlāk kā līdz 2013. gada 1. aprīlim,

Rakstniecības, humānitāro un sociālo zinātņu nozarēs darbiem jābūt izdotiem pēdējos divos gados. Tos vēlams 
iesniegt piecos, bet ne mazāk kā četros eksemplāros, lai visiem nozares referentiem būtu iespējams laikus ar tiem 
iepazīties. Ieteicam sazināties ar attiecīgas nozares vadītāju, lai uzzinātu kam grāmatas/darbi nosūtāmi.  

Skaņu mākslā, vokālajā vai instrumentālajā nozarē, darbiem jābūt publicētiem vai pirmo reizi publiski 
atskaņotiem divos iepriekšējos kalendāra gados. Var arī ierosināt godalgot skaņu vai teātŗa mākslā izcilus veikumus, 
kas notikuši divu iepriekšējo gadu laikā. Zinātniskie darbi humānitāro un sociālo zinātņu vai technisko un dabas 
zinātņu laukā var būt uzrakstīti svešvalodās, bet tādā gadījumā jāpievieno īss atstāstījums latviešu valodā. 

PBLA KF apbalvo tikai ārzemēs dzīvojošus latviešu autorus, māksliniekus un izglītības un kultūras darbiniekus, 
kā arī cittautiešus, kuri veicina latviešu kultūras tēlu  ārzemēs.

PBLA KF piešķiŗ goda balvas ($2,000), goda diplomus (bez naudas balvas), kas atzinības ziņā pielīdzināmi 
goda balvām, Kr. Barona prēmijas ($1,000) un atzinības rakstus saskaņā ar KF noteikumiem, vadoties no darba 
kvalitātes, attiecīgas nozares vadītāja un referentu atzinuma un PBLA KF priekšsēža apstiprinājuma.

Visās desmit (10) KF nozarēs nozaru vadītāji korespondences ceļā vienojas ar saviem referentiem par ieteikumu 
KF apbalvojumam. 

Noteikumi paredz, ka viena autora darbus vai veikumus tanī pašā nozarē var godalgot ne agrāk kā pēc trim (3) 
gadiem, bet otru naudas balvu citā nozarē var piešķirt pēc diviem (2) gadiem.

Apbalvojumu pieteikumu veidlapas atrodamas PBLA mājaslapā  (www.PBLA.lv) zem  PBLA Kultūras fonds. 
Pieteikumi iesūtāmi elektroniski līdz 2013 .gada 1. aprīlim  nozaŗu vadītājiem uz sekojošām adresēm: 

Humānitāro un sociālo zinātņu nozare: 
Jānis Peniķis
1214 E. Belmont Ave.
South Bend, IN 46615   USA
leizhans@yahoo.com
Lietiskās mākslas nozare:  
Lilita Spure
153 Forest Glen
Wood Dale, IL 60191 USA
lilitasp@sbcglobal.net
Mūzikas nozare:   
Dace Aperāne
11 Cat Rocks Dr.  
Bedford, NY 105062023  USA
aperanscrd@aol.com
Paidagoģijas nozare:    
Elizabete Petersone
15 Cherrystone Dr.
Toronto, ON M2H 1R8  CANADA
elitapetersons@sympatico.ca

Preses nozare: 
Gunārs Nāgels
PO Box 6219
South Yarra, VIC  3141  AUSTRALIA
redakcija@laikraksts.com
Rakstniecības nozare: 
Rolfs Ekmanis
50 Cedar Lane
Sedona, AZ 863365011  USA
rekmanis@gmail.com    
Tautas un mākslas deju nozare:  
Iveta Rone
4 Wilona Ave.  
Greenwich NSW 2065  AUSTRALIA
iveta.ronis@tafensw.edu.au
Teātŗa mākslas nozare:  
Inta Purva
236 Bowood Ave.
Toronto, Ont.  M4N 1Y6   CANADA
IntaPurvs@rogers.com
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Technisko  un dabas zinātņu nozare:             
Arnis Gross
27 Gissing St.
Blackburn South,   VIC  3130   AUSTRALIA
agross@deksoft.com 

Tēlotājas mākslas nozare:  
Guna Mundheim
131 E 69th St.. Apt.9B
New York, NY 10021   USA
smhome@aol.com

Pieteikumus un darbus pēc izvērtēšanas PBLA KF nodod Latviešu Institūtam vai archīvam, ja nav 
pievienots norādījums par atpakaļ sūtīšanu.  Godalgoto vārdus paziņosim  presē un 18. novembŗa svinībās  
latviešu centros.

Līdzekļu pieprasījumi izglītības un kultūras projektu atbalstam iesūtami elektroniski PBLA 
birojam ASV  – pblaasv@verizon.net  līdz šī  gada 1. jūlijam.

Ja līdzekļu pieprasījums pārsniedz  ASV$1,000, iesniegumam jāpievieno sīkāks izdevumu apraksts.  
Visiem pieprasījumiem, obligāti jāpievieno vismaz  divas (2) atsauksmes vēstules. 
Apbalvojumu pieteikumu un līdzekļu pieprasījumu veidlapas atrodamas PBLA mājas lapā  (www.              

PBLA.lv) zem  PBLA Kultūras fonds
Tuvāka informācija pieprasāma PBLA KF priekšsēdei Vijai Zuntakai Bērziņai, 
vija@berzinsdesign.com , vai  58 Dix Woods Dr., Melville, NY, 11747, USA

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības Kultūras fonda (PBLA KF) līdzekļu piešķīrumi 2012. gadā.

“PBLA Kultūras fonda uzdevums ir atbalstīt latviešu kultūras saglabāšanu un jaunradi un godalgot izcilus 
latviešu kultūras sasniegumus un darbiniekus, kā arī veicināt nacionālo identitātes pastāvēšanu, pabalstot skolas, 
jaunatni un latvisko audzināšanu”. 

PBLA Kultūras fondā, kas dibināts 1972. gada 16. novembrī, šobrīd darbojas sešas centrālās organizācijas: 
Amerikas latviešu apvienība, Latviešu nacionālā apvienība Kanadā, Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē, 
Eiropas latviešu apvienība, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienība un Krievijas latviešu kongress.  Šīs 
organizācijas apstiprina savus pārstāvjus fonda valdē, kā arī izvirza desmit kultūras nozaru priekšsēžus un referentus.   
Līdzekļi KF piešķīrumiem nāk no PBLA budžeta.  Par 2012. gadā pieteiktajiem projektiem nobalsoja 17 KF 
amatpersonas,  piešķirot pabalstu 9 pieprasījumiem $20,200 vērtībā.  
Atbalstu saņem: 
1. Rakstu krājums “Jaunā Gaita”  $5,000;
2. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kataloga “Latviešu māksla trimdā” sagatavošanai  $4,000;
3. J. Klotiņš, grāmatas “No zobena dziesma” (par Zuikas vīru kora gaitām un tā diriģentu R. Zuiku) izdošanai  $1,500;
4. A. Jansone, grāmata “Aleksandra Dzērvīte” (par latviešu lietiskās mākslas attīstību) izdošanai  $1,500;
5. Roberta Mūka muzejs, aprīkojuma iegādei  $700;
6. Latvieši pasaulē muzejs un pētniecības centrs, dokumentālās filmas “Vārpa” sagatavošanai  $2,000;
7. Fonds Sibīrijas bērni, dokumentālās filmas “Dieva putniņi” sagatavošanai  $2,000;
8. Fonds Sibīrijas bērni, dokumentālās filmas “Kur palika tēvi” sagatavošanai  $2,0000;
9. Čikāgas Piecīši, dziesmu grāmatas izdošanai  $1,500. 

Kopš 1972. gada PBLA KF ir piedzīvojis uzplaukumu. Pēc Latvijas atjaunošanas, ārzemēs radās šaubas un 
neziņa par organizāciju turpmāko pastāvēšanu. Kā redzam, tās pastāv un tās turpina darboties. Šodien KF darbības 
mērķi ir atbalstīt un respektēt latviešu tradīcijas, identitātes meklējumus, maiņas sabiedrībā, kā arī veicināt jaunradi 
un darbību desmit KF nozarēs.  

2013. gada līdzekļu pieprasījumi izglītības un kultūras projektu atbalstam iesūtāmi elektroniski PBLA 
birojam ASV – pblaasv@verizon.net līdz š. g. 1. jūlijam. Tuvāka informācija pieprasāma Vijai ZuntakaiBērziņai,  
58 Dix Woods Dr.,  Melville, NY  11747, USA.  Līdzekļu pieprasījumu pieteikumu  veidlapas ir atrodamas PBLA 
mājaslapā (www.PBLA.lv) zem KF vai tās saņemamas no KF priekšsēdes.
                  Vija Zuntaka-Bērziņa 
                   PBLA KF priekšsēde
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 Birojs atvērts otrdienās un ceturtdienās
 no 13:00 līdz 19:00

viņi apzīmēja savu rociņu uz papīra, tad izgrieza tās 
veidolu, ko tad aplīmēja ar zelta papīrīšiem un uz
līmēja torņa galā. Latvijas karogu bērni darināja no 
tumši sarkaniem un baltiem dzijas pavedieniem, 
uzlīmējot tos uz papes gabaliņiem. 

Rīgas torņi, augsti torņi,
Uz tiem torņiem gaiļi sēž.
Vaŗa gaiļi, diži, plati
Gailim sekstē svilpo vējš.                 A. Phillips 

Čikāgas latviešu bērnuDārzs un pirmsskola
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Šī gada janvāris Stariņa skolā aizskrēja gaŗām 
ātri, mācoties, dziedot, priecājoties. Atgriezušies  
skolā pēc brīvdienām, sākām mācīties par Latviju, 
par šo valsti, kas atrodas tālu pāri lielajam okeānam. 
No rītiem runājām par Latvijas pilsētām, īpaši par 
Rīgu, Valmieru un Jelgavu, kā arī par upēm, bet 
galvenokārt par Daugavu. Bērni iepazinās arī ar 
latviešu mūzikas instrumentiem – ar kokli un vijoli 
un tās sastāvdaļām. Viņi pat dancoja, vijoles mūzikas 
pavadīti. Pēcpusdienās bērni mācījās par Rīgas 
torņiem, un varēja pat atšķirt, kuŗš ir Doma kate
drāles un kuŗš Sv. Pēteŗa baznīcas tornis. Bērniem 
patika veidot Pēteŗa banīcas torņa gaili. Vispirms

Skolā visi nopietni strādā.

Daugava kāda Stariņa skolēna skatījumā.
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Aicinån apciemot River Country Miçiganas dienvidrietumos, kur  atradîsit izcilus restorånus, 
dažådas åra nodarbîbas, savdabîgås pilsétiñas un apmeßanås vietu dažådîbu. Müsu apvidus bagåtîgo 
vésturi raksturo senås kapenes (Mound Builder), indiåñu ka®u vésturiskås vietas, civîlå ka®a laika 

pazemes dzelzce¬a pieturas vietas, ko lietoja vergu pårvietošanas nolükos, kå arî Amish dzîves
 stils, ko vél joprorojåm piekopj ßo seno iece¬otåju pécteçi.

BED AND BREAKFAST:

T&R Inn Between the Lakes, Three Rivers;

We are located in St. Joseph County just 2 1⁄2 hours from either
Chicago or Detroit, between I-94 to the north and I-80/90 to the south.
Explore our hidden wonders and enrich your life by experiencing our
picturesque River Country.

Welcome to Michigan’s St. Joseph County
River Country
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 Ģimenes   īpašūmā   un vadībā
 kopš 1883. gada

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056-2161

 847/394-2336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634-394 

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302

Palatine, Illinois 60074
 (847) 202-0120 

facsimile (847) 202-0122
email address: robeznieks@aol.com

engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of 

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

 

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu, 
garāžu un logu pārbūves, jumtu un māju sienu 
segumu, cementa lējumu, elektrības kabeļu, 
santechnikas un krāsošanas darbus, kā arī 
palīdzību jebkādos sīkākos darbos.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves

Brīva konsultācija. 

Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

Tel/fax:  630-790-0320 vai �00-�6�-�977�00-�6�-�977

CELTNIECĪBAS DARBI
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Dievkalpojumi un sarīkojumi
2013. g. martā 

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

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 
2013. g. martā

“Palieciet vienmēr lūgšanā, nepagurstot pateikties 
Dievam.” (Kol. 4:2)5   

Svētdien,  3., 10:00 – Dievkalpojums, kalpos  
 Oļegs Andrejevs; kafijas galds.

Piektdien, �., 1�:00 – 1. Piektvakars Ciānā.   
 “Viesmīlība Pāvila uztverē”,  
  māc. Oļģerts Cakars.

Svētdien,  10., 10:00 – Pulkv. O. Kalpaka un brīvības 
 cīnītāju pieminēšanas dievkalpojums;
 kafijas galds.
 12:00 – Sv. Pēteŗa draudzes pilnsapulce.

Piektdien, 15., 1�:00 – 2. Piektvakars Ciānā.  
 “Viesmīlība Marijas un Martas gaumē”,  
 māc. Gundega Puidza.

Svētdien,  17., 10:00 – Dievkalpojums. Kalpos viesu  
 māc. Ojārs Freimanis no Latvijas;
 kafijas galds.

Piektdien, 22., 1�:00 – 3. Piektvakars Ciānā.  
 “Viesmīlība Vecajā derībā.” – 
 Oļegs Andrejevs.

Svētdien,  2�., 9:00 – Padomes konstruēšanās  
 sēde.
 10:00 – Pūpolu svētdienas dievkalpo- 
 jums, kalpos māc. Ojārs Freimanis;  
 kafijas galds.

Ceturtdien, 2�.,** 19:00  Zaļās ceturtdienas   
 Oikūmenisks dievkalpojums visām  
 Čikāgas latviešu draudzēm 
 ar dievgaldu visu draudžu locekļiem. Cīānā.
Piektdien, 29., 1�:00 – Lielās piektdienas 
 dievkalpojums.

Svētdien, 31., �:00 – Augšāmcelšanās svētku  
 dievkalpojums.

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

Svētdien,  3. martā 9:15 –  Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Laju dievkalpojums. Kafijas galds.
Piektdien, �. martā, 1�:00 – Piektvakars:   
 “Viesmīlība Pāvila uztverē”, 
 māc. Oļģerts Cakars.
Svētdien, 10. martā 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
Piektdien, 15. martā, 1�:00 – Piektvakars:   
 “Viesmīlība Marijas un Martas gaumē”,  
  māc. Gundega Puidza.
Svētdien 17. martā, 10:00 –  Draudzes darbinieku  
  amatā ievešanas dievkalpojums.  
  Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Piektdien,  22. martā, 1�:00 – Piektvakars:   
 “Viesmīlība Vecajā derībā”, 
  dokt. Oļegs Andrejevs.
Svētdien,  2�. martā, 10:00 – Pūpolu svētdienas  
  dievkalpojums. Siltas pusdienas.
Ceturtdien, 2�. martā,19:00 – Zaļās ceturtdienas  
 Oikūmenisks dievkalpojums visām  
 Čikāgas latviešu draudzēm 
 ar dievgaldu visiu draudžu locekļiem.
Piektdien,  29. martā, 16:00 – Lielās piektdienas  
  dievkalpojums.
Svētdien,   31. martā, �:00 – Augšāmcelšanās  
  svētku dievkalpojums. Brokastis.

Priecîgas 
Lieldienas!
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                      820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi:
Ceturtdien, 2�. martā,19:00  – Zaļās ceturtdienas  
Oikūmenisks dievkalpojums visām Čikāgas latviešu 
draudzēm ar dievgaldu visu draudžu locekļiem. Cīānā.
Svētdien, 31. martā, 10:30 –  Lieldienu dievkalpoj-
ums ar sv. Vakarēdienu.

Izsaku  sirsnîgu pateicîbu visiem, 
ku®i piedalîjås mana vîra måcîtåja 
Rubena Andermaña piemiñas brîdî 
2012. gada 16. decembrî, kå arî ik 
vienam, ku®ß pielika roku, lai viss labi 
izdotos.

Paldies par garîgo un laicîgo
 atbalstu man.

Paldies! Paldies! Paldies!

 Inta Andermne 

 Pateicîba

...Šur tur karklājā ap ciņiem 
sniedzās laukā pa zaļai pureņu 
lapai, bet zieda vēl neviena. Bet, 
kas tur tik zeltoti mirdz pašā 
krūmu vidū triju jaunu priedīšu 
saulgozī? Pūpoli zied!

Pūpoli zied! Vesels pūpolu 
krūms! Cik brīnišķīgi kupls viņš 
stāv savā dzeltenajā rotā! No tā 
jau ir jāņem pirmie pavasaŗa 
mesli (nodevas - red.), tur nekā 
nevar darīt. Bet, kā viņiem tiks 
klāt? Kā citādi, ja ne ar lielu 
veiksmi un labu gribu, pa ciņiem, 
šūpojoties, cilpiņas metot un ne-
žēlojot kājas pie reizes no aukstā 
slapjuma. 

Kad meitenes ar pūpolu klēpi 
uzkāpj augšā pa līča nogāzi, viņas 
paliek stāvot, vēja purinātas, 
apdziedātas un apsvilptas. Līziņa 
sauc:

“Skaties, skaties, cik skaisti! 
Kā strauji viļņi! Ai upe, upe! Cik 
tā tagad liela, cik plata! Ai puto-
jošie, melnie pavasaŗa ūdeņi!”

Saldi, saldi smaržo pūpoli!
Ik ar dienu pūpoli uzziedēja 

krāšņāki. Kuŗš nāca no lauka pāri 
upei, tas atnesa pa zaram, 
iesprauda grieztos vai ielika lielā 
traukā. Kalni saldu smaržu vēlās 
no viņīem.

Anna Brigadere 

PŪPOLI
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Jautrās saimnieces

Samaļ mazos gabaliņos, pieliek sviestu un kuļ līdz  
masa turas kopā.

Sakulto masu ieliek 9 collu krokotā tortes 
pannā (fluted tart pan) ar noņemamu malu. Masu 
stingri iespiež panā un tās malā. Uzliek uz cepamās 
pannas un cep krāsnī 20 minūtes. Ļauj, lai atdziest.

Lielā bļodā ieliek šokolādes gabaliņus, mazliet 
sāli. Mazā katlā uzkarsē putu krējumu un uzsilda 
līdz vārīšanai un tūlīt uzlej uz šokolādes gabaliņiem. 
Pēc 1 minūtes maisa, līdz šokolādes gabaliņi ir 
izkusuši. Izkusušo šokolādi pārlej atvēsinātam 
pamatam.  Ieliek ledus skapī, līdz šokolāde sacietē.

Noņem pannai malu un šokolādes brīnumu 
pasniedz apbērtu ar svaigām avenēm.

Šo cepumu var turēt ledusskapī vairākas dienas.

Šokolāde sniedz baudas un laimes sajūtu, 
kā arī uzlabo garastāvokli!

Šokolādes brīnums
Šokolādes vafales (wafers) – 32 (apm. 8 unces)
Cukurs – 2 ēdamk.
Sāls – ½  tējk.
Sviests, nesālīts, - 6 ēdamk.
Šokolādes gabaliņi 
(semisweet chokolate chips) – 12 unces
Putu krējums – 11/4 krūzes
Avenes – 1½  krūzes (8 unces)

Iesilda krāsni 350° F
Cepumus, cukuru un  sāli ieliek Food processor. 
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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:

ČIKĀGAS ZIņĀm ZIEDOjUŠI
no 2013. g. 17. janvāŗa līdz 2013. g. 16. februārim

2013. gada MARTS

Trešdien, 13. martā, Pensionāru biedrības gada  
  sapulce Ciānā plkst. 12:00.

2013. gada APRīLIS

Sestdien, 13. aprīlī, Stariņa Pavasaŗa balle
 Stan mansion, Čikāgā. 
 Sākums plkst. 19:00.

Svētdien, 21. aprīlī, Ciānas draudzes koŗa    
 Pavasaŗa koncerts un Draudzības stunda  
 plkst.13:00.

Svētdien, 21. aprīlī, Bērnu pēcpusdiena “Putnu  
 dienas” Čikāgas latviešu nama 1. stāvā 
 plkst. 11:00. 

Svētdien,  2�. aprīlī, Sv. juŗa dienas dievkalpojums,  
 seko pusdienas un dziesmota izrāde;  
 Ciānas dievnamā un citās telpās. 

2013. gada MAIjS 

Sestdien, �. maijā, Kurzemes cietokšņa atcere   
 Ciānas Lielajā zālē plkst. 17:00. 

Sestdien, 1�. maijā, Čikāgas Vīru koŗa koncerts
  un dziesmu vakars. 

Svētdien, 19. maijā,  tautas deju choreografa
 Zigurda miezīša daudzinājuma filmas  
 izrāde Čikāgas latviešu nama kluba telpās  
 plkst. 13:00.

SARĪKOjUmI / SANĀKSmES

ČIKĀGAS LATVIEŠU
BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
�1�6 N. Elston Ave., Chicago, IL 6061�

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> 

�0.- Eva Pūris (Portland, OR),
75.- Kārlis un Astrīda Robežnieki,
65.- Velta Auzāne,
60.- Aina Berziņa, Ivars Bukalders (Wauwatosa,  
 WI), Dzidra Ozoliņš,
55.- Irēne Balka,
50.- Velta Cukura, Agita Ellere-Zuika, Aivars  
 Kuplis, Māra Lazda, Gatis un Minjona Plūmes, 
 Vineta Plūme, Māra Rozentāle (Lansing, MI), 
 Ilze Šmidchene, Guntis Šmidchens, (Seattle   
 WA), Daina Sprūde, Anna Treimane (Amherst, 
 MA), Ruta Treknais, Zita Velkme, Vilis Vītols,    
 Edvīns Upītis, Ivars Zuševics (Greendale,WI), 
�5.- Andris Magurs (Beaver Dam, WI), Ingeborg  
 Rācene,
20.- Visvaldis Krīgers.

Svētdien, 21. aprīlī, plkst. 11:00, Čikāgas latviešu 
nama 1. stāvā “Putnu dienas” – bērnu pēcpusdiena 
visiem vecumiem. Uzstāsies bērnu deju grupa “Zīlīte”, 
dziedās bērnu ansamblis, būs rotaļas, darbošanās 
“ligzdas” un citi pārsteigumi! Ieeja visiem no 1 g.v. – 
$10, ģimenes biļete, sākot ar 3 personām, – $25.

Svētdien, 19. maijā, plkst. 13:00, Čikāgas latviešu 
nama kluba telpās tautas deju vadītāja un choreografa 
Zigurda Miezīša daudzinājuma filmas izrāde un 
pārrunas ar Uldi Rozi.

Kļūdas labojums

Viens no pēdējiem mohikāņiem ir
Valdis Tums

nevis 
Valdis Tims 

kā tas rakstīts šī gada februāŗa 
Čikāga  Ziņās
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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 - 8:00 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

2013. gada
MARTS

  1 P Ivars, Ilgvars
  2 S Lavīze, Luīze, Laila

  3 Sv Tālis, Tālavs, Marts
  4 P Alise, Auce
  5 O Austra, Aurora
  6 T Vents, Centis, Gotfrīds
  7 C Ella, Elmīra
  8 P Dagmāra, Marga, 
 Margita 
  9 S Pelnu diena. Ēvalds

10 Sv Silvija, Laimrota, Liliāna
11 P Konstantīns, Agita
12 O Aija, Aiva, Aivis
13 T Ernests, Balvis
14 C Matilde,  Ulrika
15 P Amilda, Amalda, Imalda 
16 S Guntis, Guntars, Guntris

17 Sv Ģertrūde, Gerda
18 P Ilona, Adelīna
19 O Jāzeps
20 T Made, Irbe
21 C Una, Unigunde,   
 Dzelme, Benedikts
22 P Tamāra, Dziedra
23 S Mirdza, Žanete, Žanna

24 Sv Pūpolu svetdiena
 Kazimirs, Izidors 
25 P Komūnistiskā genosīda  
  upuŗu piemiņas diena.   
 Māra, Mārīte, Marita 
26 O Eiženija, Ženija
27 T Gusts, Gustavs, Tālrīts
28 C Zaļā ceturtdiena 
 Gunta, Ginta, Gunda
29 P Lielā piektdiena 
 Aldonis, Agija
30 S Nanija, Ilgmārs

31 Sv  Lieldienas Gvido, Atvars

Auns
21.marts - 20.apr.

Zivs
21.feb. - 20.marts
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