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Vāku iekārtojis Mārtiņš Sīmanis 

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 370 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Harmonija. 6. – – –– – – svētdiena. 10. Pilsēta Kurzemē. 
12. Romiešu dzejnieks. 13. Mācēt. 14. Kabata. 16. Smags āmurs. 
18. Producē. 19. Karsonis. 21. Izskaidro. 23. Kumelīšu, liepziedu u.c. 
24. Veikls 25. Kamī novele. 28. Tērēt. 29. Renesanses sākuma valsts. 
33. Šaha lielmeisters rīdzinieks. 35. Vjetnamas galvaspilsēta. 38. Griezt 
bārdu. 42. Flotova opera. 43. Elpas trūkuma slimība. 44. Ej – – – – – – , 
lasies! 45. Burvestība. 46. Triks.

STATENISKI: 2. Latv. karikatūrists. 3. Labības augs. 4. Ukrainas 
klajumi. 5. Apģērba gabali. 6. Jātnieka vajadzība. 7. Biezs kartons.        
8. Tibetas galvaspilsēta. 9. Strauja deja. 11. Veltī. 15. “Degošā sala” 
autors. 16. Trauks ziediem. 17. Liela saldūdens zivs. 18. LR ārlietu 
ministrs. 19. Regtaims. 20. Rupji lamāt. 21. Stādi. 22. Meitenes vārds. 
26. Neliels ūdens dzīvnieks. 27. Paļā. 30. Elementa vismazākā daļa.   
31. Latīņu alfabēta burts. 32. Vēlreiz. 34. Lēts alkoholisks dzēriens.     
36. Mikroskopisks vienšūnnieks. 37. Raiņa “Uguns un – – – – –.                  
39. Trauki ēdienu vārīšanai. 40. Daži vikingi. 41. Indonēzijas sala.

LĪMENISKI: 9. Bataraga. 10. Raisters. 11. Šteinere. 12. Izkārtot. 13. Jūt.  
14. Tipāns. 15. Čiepst. 16. Skaida. 21. Iesākt. 24. Ozo. 25. Koncerts.           
26. Laimests.27. Pievilka. 28. Sacentās. 
STATENISKI: 1. Jautri. 2. Vācija. 2. Jāzeps un viņa brāļi. 4. Matejs.                  
5. Orbita. 6. Vilkaču mantniece. 7. Startē. 8. Argons. 17. Kronis. 18, Iecava. 
19. Mostas. 20. Polise. 22. Šīmane. 23. Kūtras.

Çikågas Ziñas iznåk ik ménesi, bet jünijs, 
jülijs un augusts ir apvienoti vienå izdevumå, 
arî decembris un janvåris ir apvienoti. Çikågas 
Ziñas süta visiem latvießiem, ku®i tås vélas un 
no ku®iem ir sañemts vismaz $50.- ziedojums 
gadå. Tås süta ar pirmås ß˚iras pastu, tå no-
droßinot 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, sludi-
nåjumi, sarîkojumu kalendåra informåcija) 
redakcijå jåsañem lîdz iepriekßéjå méneßa 
10. datumam. Tikai îsi ziñojumi un péc 10. da-
tuma 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. 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>
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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 
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REDAKCIJAS  SLEJA
Šī, 2013. gada vasara ir grūti aprakstāma. Tik daudzu notikumu 

pilna, ka tā ir bijusi raiba kā dzeņa vēders. Pārbaudot faktus internetā, 
redzu, ka dzeņa vēders nav visai raibs, tāpēc jāmeklē jauns salīdzinājums. 
Vasara ir bijusi tik raiba kā skats uz zemi no lidmašīnas.  

Šķietami jau sen Blackhawks uzvarēja Stanley kausu, tā 
ievadot vasaru pavisam svinīgā noskaņā. Čikāgieši, nepieraduši pie 
sportistiskajām veiksmēm, ieplūda pilsētas centrā tērpušies spilgti 
sarkanos kreklos. Skats no augšas –  sarkana cilvēku jūŗa un vidū viens 
liels, spīdīgs sudraba kauss. 

Skats no augšas jūnija beigās šausmināja. Rīgas pils dega vienās 
liesmās. Sekoja liesmojoši apvainojumi par ugunsgrēka izcelšanās 
iemeslu, un kā to būtu varēts novērst.  Jautājumu un veidokļu daudz, 
atbilžu maz. Bildes izsaka to, ko vārdos grūti pateikt. Šis skats no 
augšas bija patiesi šausminošs. 

Jūlija sākumā dziesmu svētki Latvijā pierādīja, ka tauta nav 
zaudējusi savu vienotību dziesmā un dejā. Skats no augšas tautas deju 
lieluzvedumā rādīja kā precīzos latviskos rakstus veidoja un pārveidoja 

saulē sakarsušie, bet enerģijas pilnie dejotāji. Latvijas Televīzija noslēguma kopkoŗa koncertu filmēja arī 
no augšas, dodot iespēju panorāmu redzēt no neparasta leņķa. Dienas gaisma drāmatiski mainījās, saulei 
rietot pāri Mežaparka estrādei, kamēr desmitiem tūkstots koristu vienojās dziesmā. Aizraujošs skats. Kas 
netika uz Rīgu, tas varēja šogad noskatīties daļu svētku norises datorā, kā to darīja Gaŗezera vasaras 
vidusskolas audzēkņi. 

Kas netika uz tēvzemi, tas droši vasarā tika uz laukiem. Jāņus Gaŗezerā nosvinēja šogad Dzintaros 
nevis Dziesmu lejā. WiFi ievilkts, nav vairs aizbildinājumu nezināt Jāņu dziesmām tekstus. Drīz vien 
dziesmu grāmata tiks atvietota ar mobilo tālruni, kas vienlaikus kalpos par kabatas bateriju. Tikai vēl 
vajadzīga aplikācija, kas atbaida odus, vai pat labāk, kas odu kodienus kasītu. Neparasta daudzuma lietus 
dēļ, 2013. gada vasaru atcerēsies kā odu gadu.

Arī āboli, mellenes un citi augļi auga griezdamies. Skatoties no ceļa, braucot uz Mičiganu, ir koku 
un krūmu žēl. Smagie augļu nokārušies zari vai lūzt no pārbagātības. Paceļot melleņu zaru, vajaga tikai 
spainīti palikt apakšā un pakratīt uzreiz tas būs pilns. Ziemai sasaldētas īķša lieluma mellenes, un saldenie 
āboli savārīti biezenī. 

2013. ir arī mūzeju gads! Trimdas mākslas izstāde, kas rīkota Latvijā dziesmu svētku programmas 
laikā sapulcināja daudz Čikāgā strādājošo mākslinieku darbus. Viestarts Aistars, Rita Grendze, Uldis 
Krūmiņš, Marks Barens, Jānis Strods, Vitauts Sīmanis, Edvīns Stratmanis, Ojārs Šteiners un Gunārs 
Batens ir kādreiz saukuši Čikāgu par savām mājām.

Šovasar Skautu un gaidu mūzejs, O. Grīna Tautas mākslas mūzejs un Klinklāva Mākslas galerija 
rīkoja pirmo Mūzeju nakti Gaŗezerā. Izcilais notikums sapulcināja simtiem dalībnieku mākslas, vēstures 
un daiļrades vārdā. No kūciņu rotāšanas pie bagatīgi klātā uzkodu un atspirdzinājuma galda, līdz dzintara 
slīpēšanas nodarbībām, netrūka ko skatīt un iemācīties. Vasaras izstādē Klinklāva galērijā Evalda 
Dajevska darbi rāda mākslinieka spēju uzburt ainas no senlatviešu stāstiem līdz Ņujorkas tiltiem. Spējīgs 
uztvert un attēlot nianses ar izcilu krāsu izjūtu, mākslinieks aicina katru iedomāties sevi kā dalībnieku 
viņa iestudētajā lugā. 

Mana šīs vasaras nagla tomēr bija lidojums pāri Gaŗezeram, patecoties čikāgietim Jānim Robežniekam. 
Viņš sarunāja pilotus, kas pacēla gaisā GVV beidzējus un dažus citus no Trejupes lidostas un lidināja tos 
pāri Gaŗezeram. Kā izskatās šie kalni, lejas un ezeri, Meijers veikals un 131. ceļš no augšas? Raibi kā 
dzeņa vēders! Paldies, Jāni par vienreizēju piedzīvojumu un par trāpīgo apsveikumu! 

Kristīna Sīmane-Laimiņa
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ČLOA DELEGĀTU SAPULCE
Čikāgas latviešu or
ganizāciju apvie nības 
(ČLOA) delegātu sa
pulce notika šī gada 

25. jūnijā Čikāgas latviešu namā. 
To vadīja priekšsēdis Jānis Vilciņš, 
proto kolēja sekretāre Ruta Pried
kalneZirne. Pēc māc. Gundegas 
Pui dzas teiktās lūgšanas, sapulce 
pieņēma dienas kārtību, pār ska
tīja delegātu mandātus un pieņē
ma 2012. gada 24. oktōbŗa delegātu 
sanāksmes protokolu.

ČLOA priekšsēdis Jānis Vil
ciņš zi ņoja, ka 2012. gadā no 8.
10. no vembrim Čikāgā viesojās 
jaun ieceltais Latvijas republikas 
vēstnieks ASV Andris Razāns. 
Pirmajā dienā Latvijas goda kon
suls Čikāgā Roberts Blumbergs 
iepazīstināja vēstnieku ar Čikā
gās pilsētas vadību un ar vai rā
kiem Čikāgas firmu pārstāvjiem. 
Nā košajā dienā vēstnieks iepazinās 
ar Čikāgas latviešu sabiedrības 
pārstāvjiem un  Čikāgas Krišjāņa 
Barona latviešu skolas darbu un 
tās pārzini Elisu Freimani. Pēc 
rīta lūgšanas vēstnieks uzrunāja 
skolas saimi. Ciānas draudzes 
īpa šumā ir arī Čikāgas latviešu 
radio rai dījumu mītne, kur vēst
nieku sa gaidīja Radio raidījumu 
komitejas priekšniece Valija Ga
lenieks un Modris Galenieks.

Čikāgas latviešu biedrības 
namā Latvijas vēstnieku sagaidīja 
biedrības kasiere Māra Plūme un 
nama pārvaldnieks Reinis Kalnājs. 
Pie kafijas galda vēstnieks iepa
zinās ar Ciānas draudzes priekš
nieci Baibu Liepiņu, Sv. Pēteŗa 
draudzes priekšnieci Inesi Stokes, 
DV pārstāvi Daumantu Hāzneru 
un Čikāgas vīru koŗa priekšnieku 
Aivaru Osi. Aicinājām vētsnieku

sniegt akta runu 2013. gada 18. 
no vem bŗa sarīko jumā un esam 
saņēmuši apstipri nājumu. 

Latvijas neatkarības prokla
mēšanas 94. gada dienas akts un 
koncerts notika 2012. gada 17. 
novembrī Ciānas Lielajā zālē. Lūg
šanu vadīja māc. Oļģerts Cakars 
un akta runu teica Latvijas goda 
konsuls Čikāgā Roberts Blum
bergs. Koncertā piedalījās Latvi
jas operas sōliste Liena Kinča un 
Krišjāņa Barona latviešu sko las, 
Ciānas draudzes un Čikāgas vīru 
koris. Kopā bija 250 dalīb nieki.

Pārstāvot ČLOA, priekšsēdis 
ir piedalījies dažādās sēdēs, inter
vijās, teicis atvadu vārdus māc. 
Rubena Andermaņa piemiņas aiz 
lūgumā Ciānā un bijis delegāts 
ALA kongresā Sietlā.

ČLOA kasieŗa Andreja Rāves 
iesūtītajā ziņojumā redzams, ka 
kasē ir $9, 941.

Čikāgas latviešu radio rai
dījumu komitejas vadītāja Valija 
Galeniece ziņoja, ka katra rai
dījuma maksa ir $200. Viņa  pa
teicās Silvijai KļaviņaiBarshney 
un Armandam Birkenam par lielo 
darbu, ko viņi veic, sagatavojot 
iknedēļas raidī jumus. Galeniece 
pateicās arī Ciānas draudzei par 
radio studijas telpu un visiem 
klausītājiem un ziedotājiem.

Pēc 20 gadu darba vadot 
Stipendiju fondu (SF), Ruta 
Pried kalneZirne atteicās kandi
dēt šim ama tam. Stipendiju fonda 
jaunā priek šniece Solvita Baipšys 
ziņoja, ka stipendijas $4,650 
apmērā pie  šķirtas Gaŗezera va
saras vi dus  sko las, tā sagatavoša
nas skolas sko lē niem un “Sveika, 
Latvija” da  līb  niekiem. 

Par mēnešraksta “Čikāgas

Ziņas” darbību ziņoja adminis
trā tors Ilmārs Bergmanis. 2012. 
gadā, taupīgi dzīvojot, at li kums 
ir $6,374. 

Revīzijas komisijas uzdevumā 
Modris Galenieks ziņoja par iz
da rītajām revīzijām un pateicās 
ČLOA, Čikāgas latviešu radio 
raidījumu, Čikāgas Ziņu un Sti
pendiju fonda kasieŗiem. 

Par Čikāgas Daugavas Va na
gu apvienības darbu ziņoja tās 
priekšnieks Oļģerts Cakars. No
ticis Kurzemes cietokšņa atceres 
sarīkojums, kuŗā runāja Milvoku 
DV apvienības priekšnieks Ēriks 
Kākulis un dziedāja Čikāgas vīru 
koris. Paldies abiem! Piešķiras 
četras stipendijas Gaŗezera skolu 
audzēkņiem. Jāatzīmē, ka ASV 
DV zemes valde stipendijas du
bulto no saviem līdzekļiem. Iz
vesta 14. jūnija ziedojumu akcija.

“Ilinojas pensionāru bied rī
bas darbs rit parastā gaitā, biedru 
starpā mē ģi nām uzturēt drau dzī
gas un sirsnīgas saites. Sanākam 
kopā reizi mēnesī, ir svētbrīdis, 
programma, kā arī  kopējas siltas 
un bagātīgas pusdienas”, infor
mēja priekšnieks O. Cakars.

Par Čikāgas Krišjāņa Barona 
latviešu skolu ziņoja Daina Cera. 
Ir 99 skolēni un 20 skolotāji. 
Šogad 8. klasi beidza 5 audzēkņi. 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā 
skolēni vērsa skatu pagatnē un 
apskatīja Čikāgas latviešu dzīvi 
draudzēs un organizacijās. Mācību 
gads sāksiesšī . gada 7. septembrī.

Daina Cera arī ziņoja par 
latviešu gaidu nodarbībām. Labi 
izdevās gaidu un skautu sarī
kojums šī gada aprīlī. 

Ciānā. 1. jūlijā sāksies skautu 
un gaidu nometne, kuŗā apsolījies 
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Daumantu Hāzneru.
Pārunās par turpmāko dar

bību māc. Gundga Puidza no rā dī
ja, ka sarīkojumus nevajadzētu rīkot 
dievkal pojumu laikā. 18. novembŗa 
akta koncertā piedalīsies Ieva

palīdzēt Alberts Legzdiņš. Skautu 
un gaidu Lielā nometne būs 2014. 
gada augustā.

Par Ciānas ev. lut. draudzi 
ziņoja Silvija KļaviņaBarshney.
Ciānas 115. jubilejas gadu draudze 
atzīmēs visa gada gaŗumā.

Literārā kopa 20. oktōbrī rīkos 
Imantam Ziedonim veltītu sarī
kojumu.

Čikāgas latviešu biedrības 
priekšnieks Armands Birkens 
ziņoja, ka pagājušā gada oktōbrī 
bija Danču vakars, decembrī pu
zuru darināšanas talka, janvarī 
viesojās komponists Pēteris Vaskis 
un viņa dzīves biedre Dzintra Geke, 
stāstot par Sibirijas bērnu  filmu 
un par ieceri veidot filmu par 
Vācijas DP laiku. 15. janvarī rā
dīta filma par ansambli “Prāta 
vētra”. Aprīlī notika prof. Dzidras 
Rodiņas pirmā lekcija “Gra  matika 
bez asarām”. 21. aprīlī Biedrības 
namā uz bērnu sarī kojumu iera
dās necerēti daudz bērnu. 19. 
maijā rādīta filma par Zigurdu 
Miezīti. Rudenī notiks Valmieras 
teātŗa iz rādes: 14. septembrī – 
“Bez kau nīgie veči”, bet 29. sep
tembrī Mi ķeļa tirgus laikā luga 
bērniem un plkst. 15:00 “Mēs un 
mūsu sieva”. 

Par Sv. Pēteŗa draudzi ziņoja 
priekšniece Inese Stokes. Diev
kalpojumi notiek katru svētdienu. 
20. augustā ieradīsies jaun ie vē
lētais draudzes mācītājs Ojārs 
Freimanis un sāks uzņemties arī 
draudžu uzdevumus. 

ČLOA valdes amatpersonu 
vēlēšanās par priekšsēdi ar akla
māciju ievēlēja Jāni Vilciņu, prezi
dijā – Rutu PriedkalniZirni, Ainu

Eglīti un Helmūtu Lāčkāju. 
Revīzijas komisijā ievēlēja Modri 
Galenieku, Gundegu Rupeiku un

Kristofers A. Kalnmals ieguva bakalaura gradu ķīmijā ar augstāko 
izcilību (summa cum laude) 2013. gada pavasarī Ilinojas Technoloģijas 
Institutā. Saņēmis pilnu stipendiju četru gadu studijām maģistra un 
doktora gradam Stanfordas universitātē Palo Alto Kalifornijā.

Kristofers ir koŗu diriģenta Rūdolfa Kalnmala dēla Andreja 
pirmdzimtais.   

Akurātere un visi mūsu koŗi. Pēc 
pārrunām nolemj sarīkojumu sākt 
plkst. 14:00, lai skolēniem nebūtu 
tik gaŗa diena, jo no rīta notiek 
parastās mācības.

   O.C.

No kr.: Rūdolfs Kalnmals, Kristofers Kalnmals, Andrejs Kalnmals.

IZGLĪTĪBA

1. rindā no kr.: Modris Galenieks, Inese Stokes, Jānis Vilciņš, Ruta Priedkalne-Zirne, 
Helmūts Lāčkājs. 2. rindā Žubīte Streipa-Glass, Inta Zariņa, Daina Cera, Valija 
Galenieks, Armands Birkens, Gundega Puidza, Ilmārs Bergmanis.   Foto: O. Cakars 
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Žurnālā Sestdiena 5. 10. jūlija numurā bija 
citēts Imanta Ziedoņa neilgi pirms viņa aiziešanas 
teiktais: “...dzīves jēga ir prieks, man gribas to 
prieku, jābauda katra diena”. Tik tiešām ir prieks 
lasīt Ziedoņa dzejas un darbus, ir prieks dzirdēt 
dziesmas ar Ziedoņa tekstiem. Domāju, ka vai katrs 
vīru koŗu dalībnieks ar lielu prieku dzied Valtera 
Kaminska komponēto “Mūžu mūžos būs dziesma”. 
Un kas gan var palikt vienaldzīgs, klausoties Rai
monda Paula komponēto dziesmu “Svētvakars”?

Šī Dieva zeme ar Gaujas lejām, 
Ar stārķu ligzdām un kurmju ejām,
Ar Cēsīm, Talsiem un jaunām sejām,
Ar ļaužu balsiem un Raiņa dzejām.

Šī gada sākuma posmā dzirdējām šo dziesmu  
Māras Vārpas un Ingrīdas Jennings izpildījumā 
Draudzīgā aicinājuma sarīkojumā.
Drau  džu dienās Floridā Imanta 
Ziedoņa piemiņas vakarā piecas 
mācītājas (ieskaitot mūsu Gundegu 
Puidzu) dziedāja šo dziesmu, kā arī   
Čikāgas Vīru koris savā 2013. gada 
pavasaŗa koncertā ar sajūsmu sniedza 
šo dziesmu. Lasu  “Jaunā Gaitā” (Nr. 
273, Vasara 2013,  46. lp), ka vairāk kā 
50 komponistu ir lietojuši 464 Ziedoņa 
dzejas savām dziesmām!

Pavasarī Čikāgas Literātūras gru
pa savā sanāksmē pieminēja Imantu 
Ziedoni, lasot viņa dzejas, citus da r
bus, skatot senāko laiku intervijas ar 
dzej nieku, atceroties dzejnieka vie so
ša nos Čikāgā (Ziedonis pavadīja 
ilgāku laiku Čikāgā, lai veseļotos. Tajā 
laikā viņš apmeklēja arī Čikāgas 
latviešu sa rīkojumus). Nodziedājām 
pat kopīgi iepriekš minēto dziesmu 
“Svētvakars”.

Tad vairākām Literātūras grupas 
dalībniecem nāca doma – vai tad tikai 
mūsu samērā mazā grupiņa ciena 
diženo dzejnieku? Taču vai katrā 
Čikāgas latviešu ģimenē būs goda 
vietā kāda Ziedoņa grāmata. Viņa

PRIEKS
darbi ir priecējuši gan latviešu skolas skolēnus, 
Gaŗezera audzēkņus, skolotājus, gan citus lasītājus 
un klausītājus. Arī tiem ir jādod iespēja lielākā 
pulkā pieminēt izcilo domu un vārdu meistaru.

Tādēļ Literātūras grupa nolēma, ka ir jārīko 
lielāka apmēra piemiņas sarīkojums. Rezultātā 
piemiņas pēcpusdiena notiks svētdien, 20. oktōbrī, 
plkst. 13:00 Ciānas draudzes telpās.  Būs Ziedoņa 
darbu skandējumi, būs dziesmas (Čikāgas vīru 
koris Māras Vārpas vadībā). Iespējams, ka būs vēl 
kāds ansamblis, noteikti būs stāsts par dzejnieka 
dzīvi, darbiem, varbūt pat visi klātesošie varēs  
nodziedāt skaisto dziesmu“Svētvakars”. 

Tātad, rakstiet tūlīt savā vecmodīgajā kalendārā  
vai jaunmodīgajā telefonā datumu un laiku – 20. 
oktobrī plkst. 13:00 (svētdienas dienā pulkstens 
vienā, Ciānā).

Ivars Antens
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nodarbībām nometnēs.
Čikāgas latviešu biedrības 

bibliotēkas darbinieki Leo Trin
kūns un Māris Preiss ir projektam 
sagādājuši vēsturiski interesantus 
materiālus, piemēram, 1949. gadā 
izdotā grāmatiņu YMCA Phrase 
Book (Latvian English) un kon
ferences materiālus no Fišbachas 
1947. gada Ģimnaziju latviešu 
valodas skolotāju kon ferences, ko 
rotētā technikā iz devusi Ba vā
rijas apgabala baltu filologu kopa.

Komiteja vēl joprojām meklē 
dokumentus, pro  gram mas, die
nas grāmatas, vēstules,  foto gra   fi jas, 
piemiņas lietas un at miņas šai 
izstādei. Ja vēlaties ziedot/aizdot 
kādu priekšmetu, lūdzu sazi nie
ties ar latviešu noda ļas vadītāju 
Daci Ķezberi, tālr.: 7739193936, 
epasts <itsdace@gmail.com>.

Pašreiz daļu izstādes mate
riālu var apskatīt Facebook, mek
lējot “Displaced Persons” un tī
meklī <Displaced Pe r   sons.org>, 
kas pagaidām pār slē gsies uz 
Balzekas mūzeja mājaslapu.

Dace Ķezbere
    

Kā ziņots Čikāgas Ziņu 
aprīļa numurā, Čikāgā visu 2014. 
gadu būs izstāde “Disp laced to 
This Place”, kas apskatīs baltiešu 
izbraukšanu no viņu dzimtenēm 
pēc Otrā pasaules kaŗa, viņu dzīvi 
“dīpīšu” no metnēs Vācijā un viņu 
dzīvi sākuma gados Ziemeļ
amerikā. Papildus izstādei ir plā
noti vairāki sarīkojumi, referāti 
un mazākas izstādes. Izstādes 
latviešu daļu organizē Latvju 
tautas mākslas mūzeja un Čikāgas 
latviešu biedrības darbinieki.

Izstādes atklāšana būs 2014. 
gada 26. aprīlī Balzekas Museum 
of Lithuanian Culture telpās 
Čikāgā. Sarunas ir iesāktas ar 
Hamiltonas Dziesmu un deju 
svētku komiteju to rādīt dziesmu 
svētkos.

 Projekts sekmīgi virzās uz 
priekšu.  Šovasar sevišķi rosīgi ir 
darbojusies projekta izglītības 
konsultante Ināra Bundža, sastā
dot materiālu komplektu sko
lotājiem par DP laikiem, kuŗā 
ietilpst dažādi ieteikumi skolēnu 
projektiem, paraugu stundu plāni 
un liels avotu saraksts. Šos ma

teriālus skolotāji lietos rudenī 
latviešu, lietuviešu un igauņu 
skolās savās klasēs. Projekta mut 
vārdu vēstures nozarei viņa ir 
ieskaņojusi vairāku čikāgiešu 
atmiņas par sportu un mākslas

un ieteikumus, kā arī uzņēmumus, 
avīžu izgriezumu kopijas un citus 
materiālus par  LBF:  J. J. Dimantam, 
Jr., M.D., 2330 Innsbruck Parkway, 
Minneapolis, Minn. 554212068, 
USA, epasts: <dimants@hotmail.
com>.   

Pateicamies visiem par sa
darbību, jo nenoliedzami darāmā 
vēl ir daudz, lai stiprinātu Latviju.

Jānis  J. Dimants, Jr., M.D.
LBF pārvaldes 

vicepriekšsēdis ASV 
    

LATVIJAS BRĪVĪBAS FONDAM 40 GADI !
Apsveicam  Latvijas Brīvības  

fondu  (LBF),  jo šogad piepildās 
40 gadi kopš tas tika dibināts.

Laika tecējumā esam daudz 
piemirsuši  par fondu, tā tapšanu 
un darbību. LBF dibināts 1973. 
gadā ALAs kongresā Priedainē. 
Grupa dedzīgu un apzinīgu tau
tiešu Demoinā, Aiovā ziedojumos 
savāca pirmos $5,300 ar ietei
kumu dibināt fondu, ar kuŗa lī
dzekļu procentiem varētu  uzturēt 
un turpināt nacionalpolītisko dar 
bību ārzemēs Latvijas labā.

Fondā pie dalījās ļoti daudz 
tautiešu, jo saredzēja tā nepie
ciešamību. Atsaucība bija liela un 
saprotoša. 

Katram no mums ir bijusi sa
skare ar šo fondu, savi piedzī
vojumi un atziņas. Tāpēc tagad 
vēlamies to visu apkopot vienā 
izdevumā, kas atstātu pēdas vēs
turei un mūsu pašu zināšanai.

Tāpēc aicinu visus tautiešus 
palīgā. Laipni lūdzam ikvienu 
tautieti sūtīt savas atmiņas, atzi
ņas, slēdzēnienus, novē ro jumus

BALTIEŠU DP IZSTĀDE ČIKĀGĀ 2014. GADĀ
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LĪGO! LIHGO! LĪGŌ!
Kāda “Ārzemju latviešu kolektīvu” dalībnieka Dziesmu svētku iespaidi

Droši vien brīnāties, ko tas 
rakstītājs tik daudz te raksta to 
“Līgo!”? Lieta tāda, ka svētku lai kā 
es daudz ko no jauna iemā cījos. 
Tagad es zinu, ko tas “Līgo” no
zīmē. Noslēguma koncerta pro
gammā ir teikts (balts uz zila, ne 
melns uz balta), ka “Līgo” senajā 
lībiešu valodā nozīmē “Lai top!” 
Un svētku Noslēguma koncertā 
bija vismaz kādas septiņas vai 
visas astoņas dziesmas ar “Līgo!” 
piedziedājumu. Skaisti!

Iebraucot Rīgā, varēja tūlīt 
redzēt, ka tā ir gatava svētkiem –
karogi visapkārt, Dziesmu svētku 
karogi un zīmes, pat dekorātīvi 
kuģīši kanālā ar Dziesmu svētku  
burām. 

Svētki tik tiešām ļoti labi 
izdevās. Protams, nevarēja jau 
neviens izstaigāt visus sarīko ju
mus, nedz televīzijā visu no ska
tīties, jo mums ir tikai tās 24 
stun das dienā vien dotas, un kājas 
jau arī nav kā Dāliņam. Svētku 
Noslēguma koncerta programmā 
lasu atmiņas par pašiem pirmiem 
svētkiem Dikļos, kas notika 1864. 
gadā: “Kad tie vienā korī Dievam 
par godu un savai tautai par lie
cību četrām balsīm dzie dāja, tad 
klausītājiem sirds uz augšu devās 
svētku līgsmībā.” Tik tiešām, 
izcili noorganizētie XXV Dziesmu 
svētki, skaistās dziesmas, koncerti 
un tautasdejas deva vienu līk
smības vilni pēc otra.

Noslēguma koncertā it se
višķi patika Pulsa Efekta per
kusionistu sniegums koŗa dzies
mu starp laikā dzirdējām putnu 
dzies  mas, kalēju darbarīku skaņas, 
āmuri, vīles, lukta jaukā saskaņā.

Mūsu puses diriģents Roberts 
Zuika vēlreiz pierādīja, ka pat 
simts gadu vecumā var vēl veikli 
uzkāpt tribīnē un novadīt “Dievs, 
svētī Latviju”. Īstenībā nav jau ko 
brī nīties, jo visiem pazīstamā dzies
mā tas skaidri teikts: “Bet tas, kas 
vīru korī dzied, tas dzīvo trīs reiz 
ilgāk!”

Koristi gan bija diezgan no
mocīti ar mēģinājumiem, iešanām 
un uziešanām. Viena otra mēģi
nājuma laikā vai katru pustundu 
bija dzirdami saucieni: “Ārstu, 
ārstu! Un tad jau “ātrie”, tērpušies 
viegli ieraugāmās,  koši sarkanās 
uniformās, bija klāt. Kāda rīta 
mēģinājumā četrus vai pat piecus 
dziedātājus nonesa ar nestuvēm. 
Saulē ilgi stāvot, ātri vien var kas 
gadīties. Tomēr dziedātājiem bija 
liels gandarījums redzēt abos ģe
nerālmēģinājumos visus skatītāju 
solus pilnus klausītāju, (un tas jau 
ir skaitāms tā ap 30,000 solos 
vien), kur nu vēl pašā Noslēguma 
koncertā, kad Mežaparks bija 
pārpil dīts. Patika “Lokatiesi mežu 
gali”, Melngaiļa apdarē, jo, kā tas 
bija ari citos svētkos, šķita, ka ap
kār tējie koku gali tik tiešām lokās 
10,000 + balsu raidītajā skaņu 
vilnī. Patika Artūra Mas kata 
“Jāņu dziesma” ar skanīgo ”Ja!” 
izsaucienu, Auļu grupas (neteikšu 
to vārdu “kolektīvs,” jo tas man 
pagalam netīk) pavadījumā.  

Visizcilākais sarīkojums no
teikti bija Vokāli simfōniskās mū
zikas koncerts Arēnā Rīga ar  pāri 
par 800 balti tērptiem dziedā
tājiem, izmeklēti laba latviešu 
kom   po nistu mūzika, vairāku sim
fō nisko orķestŗu (Rīgas, Liepājas)  

izpil  dījumā. Bez tam, Latvijas 
Universitātes Lielajā aulā bija 
Jāzepa Vītola 150 gadu piemiņas 
koncerts, kur ļoti labs diriģentu 
koris dziedāja Vītola dziesmas. 

Ja vairs nebija iespējams dabūt 
biļetes uz kādu koncertu, varēja 
doties tur, kur nevajadzēja  pirkt 
biļetes, piemēram, Vērmanes 
dārzā. Tur trijās estradēs nepār
traukti uzstājās dažādi ansambļi 
–  dejotāji, dziedātāji, or ķestŗi un 
folkloras grupas. Un kur vēl 
simtiem tetšu ar amatnieku izstrā
dājumiem, acis nogurst ska toties. 
Tad vēl gaŗa grāmatu iz devēju un 
grāmatnīcu telšu rinda, kur varēja 
stundām skatīties un lasīt. Un pa 
vidum itin bieži va rēja ieraudzīt 
vai satikt pa zīs tamus ļaudis no 
Čikāgas vai tās apkār tējām 
pavalstīm, vai pat no Vašingtonas. 
Sveiks, Svētkos!

Ja gribēja, ko citu, tad Doma 
laukumā arī vienmēr kas notika 
– gan pūtēju orķestri, gan viesu 
koŗu vai dejotāju priekšnesumi. 
Un tādu viesu bija liels pulks – gan 
vācieši, gan horvāti, gan japāņi, 
gan daudzi citi), spēj tik visur 
aiziet, un, ja paiet tikai pāris soļu, 
tad jau atkal redz, jā, tur un tur ir 
tāda tērpu un audumu izstāde. Ā, 
re’ – Ņujorkas latviešu koris 
Latviešu Biedrībā, Garīgās mū zi
kas kon certs Sv. Jāņa baznīcā, tepat 
Doma baznīcā sāksies atkal kāds 
kon certs. Tā pa visu Rīgu, no Me
ža  parka līdz Torņakalna baznīcai, 
no Ķīpsalas līdz Brīvdabas mū
zejam, no Arēnas Rīga līdz Dau
gavas stadionam, visur kas tiek 
skandēts, rādīts, darīts.

Ja nu kāds gribēja redzēt
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brītiņu ciemojās Rī gā, 
taisni tad, ka  d sēdēju 
vēl Vērma nes dārzā. 
Pēr kons rībina, lietus 
gāž, bet man ir lie lais 
lie tussargs un biju 
lielais “džentelbeņķis”, 
vienu smuku rīdzinieci 
pat pa glābu no sa mirk
šanas! 

Nevajaga ai zmirst, 
ka 2014. gadā Rīgā būs 
Vispa saules Koŗu olim
piāde. Uz to koŗi ga ta
vojas jau tagad. Olim
piādē piedalīsies Miami 
Universitātes vīru koris, 
kuŗu jūs jau dzirdējāt 
tepat Čikāgā Sv. Jose
fāta baznīcā šī gada 9. 
jan vārī. 

Ko es vēl iemācījos: 
1. Nepildīt īrētās auto
mašīnas degvielu tanku 

ar Nr. 95. benzīnu, ja līgumā ir 
teikts “Lieto dīzeļ deg vielu”. Tāda 
darbība ātri vien iztukšo kabatas 
maku...

2. Ja par mājvietu izmeklē 
viesnīcu FG Royal  (agrākā Hotel 
de Rome), tad noteikti jāslēdz 
logui ciet, citādi līdz plkst 4:00 no 
rīta ir jāklausās latvju un citt autu 
dziesmas, tās skan no laukumiņa 
starp viesnīcu un Mak donaldu,  
diemžēl, dzies mas netiek izpil
dītas tā, kā koŗi vai sōlisti tās 
dziedātu, bet gan spēcīgi un ar 
krietnu alkohola piedevu.

3. Pacietību – ja nu lidlaukā 
par 100 dālderīšiem dod 42 
latiņus, tad Makdonalda apkārtnē 
jau var dabūt 50, bet pacietīgais 
paiet vēl tālāk pa Brīvības ielu un 
tad dabū rokā visus 54 latus!

Patientia vincit omnia!
I.A.

totālu precīzitāti, dis ciplīnu, 
lo kanumu un raitu soli, tad 
gan tam bija jāsagādā biļetes 
uz tautasdeju lielsa rīko ju mua 
“Tēvu laipas” un jāsēž ska tīt
āju tribīnē pašā augšejā rindā. 
Ai, kas par skatiem! Raitie 
soļi, vingri pasviestās rokas 
un kājās, skaistā mūzika un 
raksti. Ap bu roši, brīnisķīgi 
latvju tēvu,  meitu,  sievu, dēlu 
deju rakstā vei  dotie raksti – 
gan Saules rak sti, gan Lai
mas zī mes, gan Austras koks, 
gan Māras villaine. Rit miskā 
“Spriguļu deja”, līganā “Aiz 
ezera aug sti kalni”. Katrā 
dejā laukumā ir tā ap divi 
tūkstots jaunu, senioru un 
videjās pa audzes dejotāju. 
Pašā pēdējā dejā laukumā 
uznāk visi 14,000 dejotāji, 
vēl arvien raitā solī! Neap
rakstāmi, ap brī nojami skaisti! 

Ar sarīkojumu laikiem jau 
bija tā, ka tie vienmēr ilga mazliet 
ilgāk nekā paredzēts. Dziesmu 
koncerts ilga aptuveni sešas stun
das, ar visiem atkārtojumiem un 
aplausiem, gājiens arī ilga kādas 
sešas stundas. Taču, kā gan vairāk 
nekā 40,000 dalībnieku varētu to 
ātrāk veikt. 

Gājiens sākās pie Brīvības 
pieminēkļa plkst. 10:00 no rīta 
un paši pēdējie to vietu atstāja 
tikai plkst 16:00! Skaisti skati, 
deju grupas pat nesoļoja, tās 
dejoja, plandošiem svārkiem! 
(“...un mūžu mūžos Dziesmu 
svētkos nāks mei tene baltās 
zeķēs!” – I. Zie donis). Čikāgas  
vīru koris gājienam pul cējās pie 
Pulveŗtorņa tā ap plkst. 13:00, 
bet pie soļošanas tika ap plkst. 
14:00. Gājām mūsu dri ģen tes 
Māras Vārpas un priekšnieka

Uģa Sprūdža vadībā kā pati pirmā 
grupa “Ārzemju latviešu kolek
tīvu” daļā. Pirmie bija Vidzemes 
koŗi un dejotāji, tad Kurzemes, 
Zemgales, Latgales vienības. Pēc 
mums nāca Rīgas kopas. Gājienā 
jau nebijām viss koris, uz 
svētkiem bija brau kuši tikai kādi 
divpadsmit no divdesmit sešiem 
koristiem. Bija interesanti redzēt 
lielo ār zemju latviešu pulku, 
kopskaitā pāri pa 1,000 dziedātāju 
un de jotāju – no Beļģijas, Īrijas, 
Dānijas, Jaunzē landes, Austrālijas, 
Kanadas, An glijas, ASV un citām 
pasaules pusēm.

Brauciens uz svētkiem ļoti 
labi izdevās, gan redzētā, gan 
dzirdētā, gan radu un draugu tik
šanās  ziņā. Tāpat arī laika ap
stākļu ziņā, jo netik vien Saulīte 
bija klāt katru dienu, bet Pērkons 
kādu pēcpus dienu tikai uz īsu īsu 

Rīgā pirms gājiena. No kr.: Jānis Inveiss, Vilnis Strēlnieks, 
Māra Vārpa, Aldis Siltumens, Uģis Sprūdžs.

Foto: M. Vārpa
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GAISMA LĪGO LATVIJĀ UN MĒS ARĪ
Trīs skaistākās nedēļas Lat

vijā!  Vai tiešām?  Nu jau vairākus 
gadus braucam diezgan bieži uz 
Latviju. Kas tad šoreiz tik sevišķs?  
Vai Jāņi? Dziesmu svētku gaisotne?  
Jā, protams, bet ne tikai!

Tā kā mūsu dzīvokli Rīgā 
neviens nepieskata mūsu prom
būtnes laikā, abiem ar vīru ir 
zināms uztraukums: kā būs šoreiz?  
Vai nebūs plīsusi kāda caurule?  
Tas gan vēl nekad nav noticis.  
Un arī šovasar, atslēdzot dubultās 
durvis un lēni uzmanīgi tās pa
veŗot vaļā, liekas, ka viss kārtībā.
Ir elektrība. Ir ūdens. Drīz būs arī 
gāze (tā lēni plūst pa šaurajiem 
vadiņiem pēc uzgriešanas). Vāzēs 
nav netīšām atstāts puķu ūdens.  
Pastkastītē nav neviena bridinā
juma par nokavētiem maksājumu 
termiņiem vai sodiem. Varbūt ta
gad protam dzīvot nevien Ame
rikā bet arī vecā labā Eiropā. Var 
uzlādēt mobilos telefonus, var labi 
izgulēties. Cerīgs sākums.

Un tad! Tad tik sākās! Jau 
nākamajā vakarā “Skroderdienas 
Silmačos”. Izrādi neesam redzējuši 
kopš mūsu vasaras vidusskolēni 
to uzveda pirms vairākiem gadiem 
Gaŗezerā. Lielisks ievads Jāņiem 
un līgošanai. Vienīgi brīnāmies, 
ka, iznākot no meijām rotātā Na
cionālā teātŗa, citi apmeklētāji 
apstājās uz ietves un uzmanīgi 
skatās Vecrīgas virzienā.  Arī mēs 
paskatāmies, bet ja tur kaut kas ir, 
tad varbūt saulriets. Latvijā ap 
Jāņu laiku saule noriet vēlu.  Tikai 
nākamā rītā ziņās pavēsta par 
traģisko ugunsgrēku Rīgas pilī.

Laiks ir saulainākais nekā 
jebkad esam piedzīvojuši Rīgā.  
Vietējie gan to sauc par karstu, un 
saulē estrādē koristiem vilnas

tautastērpos noteikti bija karsti.  
Tomēr ar Čikāgas tveici un sutu 
to nevar salīdzināt. Darba ko
mandējumos arabu ze mēs mans 
Jānis jau sen iemanījies iet pa 
ielas ēnaino pusi. Un vēl kas, ātri 
izžūst bļodā izmazgātā veļa.

Doma laukumā ir zāļu diena.  
Kalnciema ielā tirdziņš un Suitu 
sievas. Vēlos nogaršōt latviskos 
ēdienus. Un ir ar. Nopērku sklandu 
rausi (Arturs Gaiķis būtu gan da
rīts). Malkoju bērzu sulu ar cit
rona šķēlīti, tad bļodiņu jēŗa gaļas 
harčo. Uzēdu gugelmugel saldē
jumu. Šo vārdu pēdējo reizi dzir
dēju agrā bērnībā. Tepat var arī 
nopirkt Jānim jau gata vu  vainagu. 
Kas par ērtību!

Līgojam Daugavmalā, jo va
ram viegli kājām aiziet un pārnākt 
mājās. Lēnā gaitā virzā mies pa 
drūzminās ielas labo pusi estrādes 
virzienā. Tad, kaklus stai  pīdami, 
ejam gar mūzikantiem, grie žam 
apli un pa ielas kreiso pusi nākam 
atpakaļ. Tāda kā prome nāde. Lai
ku pa laikam satiekam paziņas no

Amerikas. Smaržo šašļiki, dūmo 
milzīgie ugunskuri, lieli ekrāni 
rāda to, kas redzams estrādē. Jāni 
fotografē citu zemju tūristi. Daži 
Latvijas krievi (lat viešu skolotāju 
pavadīti) pat lūdz atļauju uz brī
tiņu aizņemties Jāņa vainagu lai 
paši arī varētu no fotografēties.  
Vai tā nav integrācija? Viela pār
domām. Lielajā ļaužu burzmā pa
zaudēju savu vīru, ilgi gaidu un 
meklēju. Beidzot sadū šojos viena 
iet mājup. Atslēgas man tak ir. 
Lai gan ir pāri pus nak tij, un ielas 
ir tumšas, tomēr nav neomulīgi, 
jo visur mana līgo tā jus, pat ģi
menes ar maziem bēr niem. Esmu 
jau gandrīz pie dzī vokļa kad 
sastopu Jāni, kas, tāpat kā es, ne
sekmīgi centies mani satikti,  tā
dēļ devies mājup pa blakus ielu.  
Dzīvoklī ieslēdzam televīziju un 
skatām, kā tad īsti bija tajā lielajā 
pūlī Daugavmalā, no kuŗas tikko 
kā pārnākuši. Nu var arī labi re
dzēt Raimondu Paulu estrādē.

Līdz Dziesmu svētiem atli
kušas vēl dažas “brīvas”dienas.  

Jānis ar savu ozollapu vainagu Daugavmalā.                                   Foto: R. Priedes 
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Piedzīvojumi mijās gan sērīgi, 
gan līksmi. Piedalāmies radinieces 
pelnu urnas apbedīšanā. Aizgājēja 
bija mans pirmais īstais dzimtenes 
draudziņš. Okupētās Latvijas laikā 
viņa mani ņēma savā uz raudzībā 
un pamācīja, ko var, ko nē. Ilgu 
mūžu nodzīvojusi, viņa pelnījusi 
atpūtu, bet man viņas  pietrūks.

Aizbraucam uz Jāņa dzimto 
Krustpils pusi.  Jānis labi orien
tējās auto vadīšanā. Izciemojā
mies četrās mājās, un nākamajā 
dienā atpakaļceļā piestājāmies  
arī Likteņdārzā. Citu dienu ciemo 
jāmies Kurzemē – es Engurē, bet 
Jānis Ugālē. Kūpinātas zivis – 
nekur citur tās nav tik gardas. 
Manas māsīcas znots Agris ir 
tālbraucējs šoferis. Viņš vada mil 
zīgu dubultīgu kravas automašīnu 
(furgonu) ar precēm gan pa Ei
ropas valstīm, gan arī pa Krieviju. 
Agris man atļauj uzrāpties fur
gona kabīnē un aplūkot migu –
ērtu guļamvietu, kur atpūsties 
starp garajiem pārbraucieniem.  
Šajā pašā vakarā viņš atstāj Rīgu, 
lai dotos austrumu virzienā uz tālo 
Novosibirsku. Dzirdot šo vārdu, 
es momentā izjūtu kautko baisu 
un mocošu, bet Agris atsmej, ka 
esot pieradis. Vienīgās raizes va
rētu būt ilgā aizķeršanās pie ro
bežas. Nīkšana.  Lai Dieviņš stāv 
klāt tālajā ceļā! 

Okupācijas mūzejs atzīmē 
20 gadu pastāvēšanu, kur piedalās 
visi “Who’s Who”. Uzrunas ir no
zīmīgas un pacilājošas. Patīk, ka 
runātāji neatkārto iepriekš teikto.

Rīgas Biedrības namā notiek 
Pasaules latviešu saiets (PLS), 
kur sapulcējušies milzum daudz 
bijušo trimdinieku. Kāds prieks 
satikt sen neredzētus draugus!

Latviešu goda konsuls Či
kāgā Roberts Blumbergs atzīmē

savu dzimšanas dienu. Uz viesī
bām viņš ir uzlūdzis arī mūs abus. 
Un kas dzied šajā vakarā Rober
tam un viņa viesiem? Oper dzie
dātāja Liene Kinča, kuŗa pārnak
šņoja mūsmājā Evanstonā sakarā 
ar viņas uzstāšanos pagājušā gada  
18. novembŗa  aktā Čikāgā. Liene 
ir dabiska, draudzīga. Tagad, kad 
operas sezona Rīgā beigusies, vi
ņai ir sarunāts dziedāt operas 
Toska  lomu Makau operā. 

Lielu jubileju atzīmē arī kād
reizējā čikāgiete Aina Rod riguez
Mata. Vērā ņemami ir viņas 95 
gadi. Aina svin veselu nedēļu – 
gan kokteiļu viesībās, gan res
torānā Vincents, gan īpašā saietā 
Vērmanes dārza restorānā Bib
liotēka. Viesības ir izsmal ci nātā 
gaumē un labi saskaņotas. Draugi 
un radi sapulcējušies no plašās 
pa saules. Pati Aina staro.

Staro arī Rīga. Saka, ka svēt
kos pasaule kļust labāka. Šajā 
ziņā latvieši dara, ko var.  Latvieši 
prot svētkus svinēt. Visos dārzos 
un laukumos dzied un dejo, mūzicē 
un spēlē teātri. Koŗu kaŗi aulā un 
Baltajā zālē, tautudejas Ķīpsalā, 
izstādes zem Rātsnama, “Trimdas 
māksla” Arsenālā, oikūme nis kais 
dievkalpojums Domā. Es eju, kur

vien varu. Ja vairs nevaru, tad ska
tos lieliskās pārraides televīzijā.  

Labas biļetes mums ar Jāni ir 
tikai uz vokali sim fōniskās mūzi
kas koncertu,  kas notiek arēnā. 
Šis koncerts ir milzīgs pār dzī
vojums. Ja vēl pirms dienas Jūr
malā debatējām ar Jāni un Vir
džiniju Lejiņiem par cilvēka auru 
un vai to zinātnieki var izmērīt (arī 
Liene Kinča tic aurai), tad nu 
jāapgalvo, ka šajā vakarā arēnā ir 
aura. Liekas, ka mēs visi pacel si
mies gaisā no sajūsmas par izcilo 
koncertu. Lieliska programma, 
lielisks izpildījums. Citi zinīgāki 
cilvēki ir jau aprakstījuši Dziesmu 
svētkus Rīgā un vēl citi droši vien 
turpinās to darīt arī nākotnē. Man 
viss patīk un es esmu lepna par 
mūsu latviešu tautu un tās kultūru.  
Mans 82 gadus vecais brālēns no 
Amatas koŗu gājienā pa Brīvības 
ielu tik aizrautīgi dziedāja, ka ne
saklausīja manis saukto Amata! 
Amata! 

Vai šie svētki nebija dziesmu 
maratons? Noslēguma koncerts 
ilga vairāk nekā sešas stundas!  
Un tad vēl sekoja sadziedāšanās 
visu nakti. Vai tas ir iespējams?  
Vai to var izturēt? Spēks tomēr 
pietiek visiem.    

No kr.: Rasma un Jānis Priedes ar Ainu Rodriguez-Mata.                
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Esot veldzējoši būt starp sa
vējiem. Kuŗi tie ir? Mēs ar Jāni 
abi divi jūtamies labi abos kon
tinentos, abās kultūrās. Vai tā nav 
bagātība? Tā saka, ka terapeitu 
salāpītais modernais cilvēks ne
drīkstot būt nelaimīgs, tad tas, 
kuŗš šovasar bijis Rīgā, pārlieci
noši starjo – vismaz līdz nākama
jiem svētkiem! 

Novēlējums Čikāgas Ziņu 
lasītājiem: priecāsimies vairāk! 
Jau laikus ieplānosim dzīvi tā, lai 
radītu skaistas atmiņas!

Rasma Priede Evanstonā

Brīnišķīgā kārtā Rīgā ir 
iebraukusi arī mana senu laiku 
draudzene Ruta, kuŗa jau ilgus 
gadus dzīvo Salt Lake City un, 
kuŗu reti vairs satieku. Ruta bija 
mūsu kāzās līgavas māsa! Jā, tas 
bija itkā manā agrākajā dzīvē. 
Ejam, skatāmies, klausāmies, 
pļā  pājam, priecājamies un kopā 
veidojam jaunas atmiņas.  

Ir jau arī mazi prieki, mazas 
laimītes. Pāri ielai uz stūŗa no
pērku smaržīgas Latvijas ze
menes. Turpat blakus pārdod arī 
manis iemīļotos puķu zirnīšus.  

Kādēļ tos nevar atrast Amerikā?  
Vai tad neaug? Nopērku pušķīti 
dzīvoklim. Tos nenesīšu tālāk, 
iedama viesos.  Maziņa laimīte ir 
arī grāmatu veikali, īpaši ja ir 
laiks vienā mierā pētīt jaunākos  
piedāvājumus. Es nopērku Imanta 
Ziedoņa Epifanijas. Drīz Či kāgā 
būs dzejnieka piemiņai veltīta 
pēcpusdiena. Mums ir mazdēls 
vārdā Nikolas. Viņam izvēlos 
bagātīgi illustrētu grāmatiņu ar 
saistošo nosaukumu “Negantais 
Niks”. Varbūt bērns būs ziņkārīgs 
un to izlasīs.

disciplīnēti? Bija taisni pārstei
dzoši dzirdēt koŗa labo dikciju. 
Aizdomas, ka šī šarmantā diri
ģente ir ļoti, ļoti prasīga un ar 
vieglu, bet  prasmīgu rokas mā
jienu “pielauž” savus vīrus. Tā 
tam arī jābūt. Gadu gaitā esam 
vērojuši, ka koris ir arvien vairāk 
balsīs saliedēts, kā arī uz ma nīgi 
seko diriģentes mūzikālajām 
prasībām.

O. Cakars

ČIKĀGAS VĪRU KOŖA KONCERTS
Šī gada 18. maijā 
Čikāgā Ciānas drau 
dzes Lielajā zālē 
notika Čikāgas vīru 
koŗa koncerts.

Vai šī raksta 
lasītāji un dziesmu 

draugi ap zinās, ka ASV ir tikai 
divi latviešu vīru koŗi – Čikāgas 
vīru koris un Los andželosas vīru 
ko ris “Uzdziedāsim, brāļi!”. Ne
zinu sīkāk par Losandželosas 
kori, bet Čikāgas vīru koris ir 
neparasts. Rakstītājs, kuŗš pats 
dziedājis gan Latvijas, gan vācu, 
gan zviedru, tāpat latviešu koŗos 
ASV jau 75 gadus, jūtas aiz
kustināts un saviļņots, redzot korī 
dziedātājus, kas tālu braukuši, lai 
būtu vīru koŗa rindās un dziedātu 
– nu tā, kā to var vienīgi vīri…

Bet ir arī savi trūkumi. Pir
majos tenoros bija tikai viens 
čikāgietis – Juris Valainis. Pārējie 
bija trīs milvokieši – Vincents 
Dindzāns, Jānis Inveiss un Ivars 
Zušēvics un viens – Āris Vilem
sons no 140 jūdžu tālā Gaŗ ezera 
Latviešu ciema. Citās balsīs

vēl uz Milvoku “priekšpilsētu” 
Čikāgu bija at braukuši Rūdis 
Dzelzkalns un Vilnis Strēlnieks, 
bet no Latviešu ciema Gaŗezerā 
arī Andris Ubāns un no Klīvlades, 
Ohaio – Aristīds Cers.

Tā redziet, cik dziļa un stipra 
ir vīru dziesmu mīlestība – ko 
kopj un vada šarmantā Čikāgas 
vīru koŗa diriģente Māra Vārpa.

Bet tūlīt arī rodas pārdomas. 
Kā tas nākas, ka koris dzied tik
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Jūnija beigas. Mēs ar 
māsīcu Ilonu dodamies uz 
Latviju – es divdesmito, 
Ilona – piekto reizi. Gribam 
satikt radus, būt skatī tā jām 
un klausītājām dažos dzies
mu svētku koncertos un 
doties uz mums nepazīs ta
mām Latvijas vietām.

Radi mūs sagaida ar 
trans portu un maigas krāsas 
puķu zirnīšiem.

Sagadās, ka mūsu dās
nie radi mums sagādājuši biļetes 
uz sešiem koncertiem, tāpēc iespē
ja iepazīt Lat  viju ārpus Rīgas 
mums sanāca tikai vienu reizi. 
Ko nu? Kā lai apraksta koncertus? 
Tie jau domāti ausīm, ne lasīšanai. 
Vienīgi varu daļēji izteikt savas 
jūtas. 
Okupācijas mūzeja jubileja.

Pirmais sarīkojums, kurp do
damies, ir Okupācijas mūzeja 20. 
gadadienas svīnības. Tās notiek 
vaļējā telpā mūzeja durvju priekšā.  
Šai telpā, kas atvērta spirdzinošai 
vēja plūsmai, ir sarindoti krēsli, 
un mēs ar Ilonu apsēžamies tuvu 
runātāju pultij, lai visu labi redzētu 
un dzirdētu. Gar mū zeja sienu un 
pie durvīm no vietotas meijas. 
Tās manas domas aizved uz manu 
bērnību. Lūk, vectēvs Vasarsvē
tkos vienmēr at nesa meijas, lai 
pušķotu mūsu dzīvokli, un jauno 
bērzu īpatnējā smarža manām 
nāsīm vēl tagad pazīstama. Biju 
aizdomājusies, bet pagaidām 
priekš telpā vienīgi tekalē direk
tore Gundega Michele, pār lie
cinādamās, ka viss ir  vislabākā 
kārtībā. Vēlāk, pēc viesu uz ņem
šanas, viņa pieteica runātājus. 
Redzam, ka pults tuvumā no vie
tojas mazs koris, kas mūs pēcāk

iepriecē ar dažām dziesmām. Pēc 
brīža pamanām, ka mums priekšā, 
tikai četras rindas atstatu, sēž četri 
Latvijas prezidenti. Kaut kas tam
lī dzīgs mūsu dzīvē gan nekad vairs 
neatkārtosies! No šiem četriem 
runā divi: tagadēj ais prezidents 
Andris Bērziņš un bijusī prezi
dente Vaira Vīķe Freiberga. Abi 
runā īsi un kodolīgi, pieskaŗoties 
padarītajam, raugoties nākotnē. 
No pārējiem runātājiem, manuprāt, 
visinteresantākie un vis informā
tīvākie bija tie, kuŗiem radās ideja 
iepazīstināt šis dienas latviešus 
un pasauli ar mūsu tau tas smaga
jiem pārdzīvojumiem un ciešanām 
abu okupāciju laikā. No sākot nē
jās domas par grāmatu atplaik
snījās ideja par plašāku apjomu 
– un radās mūzejs. Kāds prieks 
un pacilātība, ka tā aizvien vēl 
aug un veidojas!

Pēc šī sarīkojuma sākas mūsu 
amoka skrējiens pa koncertiem.
Prof. Jāzepa Vītola jubileja.

Pirmais ir prof. Jāzepa Vītola 
150. dzimšanas dieni veltītais 
koncerts Latvijas Universitātes 
aulā – skanīgs sarīkojums ska
nīgā telpā. Priekšējā rindā mūsu 
prezidents un simgadnieks, virs
diriģents, Roberts Zuika – fan tas 

tiski labā fiziskā stāvoklī, 
ņemot vērā viņa vecumu.

Programma ir gaŗa, bet 
bet klausītāji ir loti atsaucīgi 
pret koŗu un instrumen tā la
jiem sniegumiem. Dzirdam 
populāros darbus “Beverīnas 
dziedonis” un “Gaismas pils”, 
retāk dzirdētas un arī tādus 
darbus, kas daļai klausītāju, 
ieskaitot mani, ir kaut kas 
jauns. Iestarpinātās viņjetes 
no Vītola dzīves dod labu 

iespēju garīgi pārslēgties no 
viena koncerta snieguma uz citu. 
P.S. No vinjetes uzzinu, ka, 
dzīvojot Pēterburgā, tātad jau 
brieduma gados, Vītols mācījies 
runāt latviski.
Vokāli simfōniskā mūzika

Nākamais ir vokālo simfōnis
kās mūzikas koncerts Arēnā Rīga. 
Ir rēns vakars, un mēs ar baudu 
soļojam uz arēnu – tā nav tālu no 
mūsu dzīvokļa. Ļaudis bariņos 
dodas tai pašā virzienā. Arēna ir 
plaša, bet klausītāji to piepilda. 
Koncertā piedalās trīs simfōniskie 
un viens kamerkoris, divdesmit 
trīs dažāda lieluma koŗi (izskaitīju), 
vokāli un instrumentāli sōlisti, arī 
daudz diriģentu. Un tik daudz 
komponistu, dažādu žanru! Liekas, 
ka varētu klausīties vēl un vēl, ja 
vien nedraudētu garīgā pārslodze. 
“Lielisks koncerts”, teica viena 
no radiniecēm, “skaistākais koncerts 
manā mūžā”, teica Ilona. Ir jau 
vēls vakars, kad ceļš vijas mājup, 
bet  esam Rīgā – vēl arvien ir gaišs.
Diasporas māksla

Nākamajā dienā dodamies 
uz Arsenālu – uz diasporas māk
slas izstādi. Izstāde ir ļoti plaša: ir 
nedaudz sīku skulptūru, toties 
daudz gleznu dažādās technikās. 

AMOKA SKRĒJIENS PA KONCERTIEM 



No kr.: Dr. Sigrida Mežciema Renigere, Ilona Balcers 
Obermiller – Sigridas greznajā dzīvoklī Rīgā.
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Vairums no ASV. Acis tīri apžilbst 
šai krāsu pasaulē. Citreiz glez
nojums saprotams, citreiz jā
gudro, ko gleznotājs ar šo darbu 
domājis. Beigu beigās, katram 
skatītājam ir pašam savs iztul ko
jums un spriedums. To var vērot 
burtnīciņa ar viesu komentāriem. 
Viens raksta, ka izstāde ir lieliska, 
ka to vajadzētu visiem redzēt. 
Cits saka, ka tas ir “kitch”, ka 
tādus darbus izstādīt ir kauns 
(atskaitot “kitch” es necitēju, tikai 
dodu domu kopsavilkumu). Un 
manī sanāk sašutums par šādiem 
vārdiem, it sevišķi, kad tie ir vēr
sti pret manis cienītajiem  māksli
niekiem – Kalmīti, prof. Annusu, 
Vidbergu, Puzinas un daudz citu. 
Izstādē pavadījām divas stundas. 
Iznākumā – vizuāls pārsologo
jums. Vajadzētu skatīties vēlreiz, 
bet nebūs jau laika.
Vērmanes dārzā

Nākamajā dienā ejam uz 
Vērmanes dārzu. Tur ir uzcelta 
estrāde, kur uzstājas dažādas 
dzie dātāju un dejotāju grupas. 
Mums izdodas noskatīties dažas 
nelielas dziedātāju grupas dažādu 
instrumentu pavadībā. Tad ejam 
gar pārdevēju galdiem, kur iz
stādītas rotas, grāmatas, piemiņas 
lietiņas, kokizstrādājumi, kera
mika un daudz kā cita. Skatāmies 
pēc kaut kā piemiņai vai arī kādai 
dāvaniņai.
Koŗu un deju kopu gājiens

Svētku kulminācijas diena 
sākas ar koŗu un deju kopu gā
jienu no Rīgas Latviešu Biedribas 
uz Brīvības pieminekli, tad tur
pinoties līdz Dailes teātrim. Šo 
parādi skatāmies televīzijas tieš
raidē. Stundām vērojam grupas 
defilējam gar pieminekli. Smai
došas sejas, ziedu pušķi, krāšņi

kostīmi. Ja, kostīmi – visi pilnīgi 
vienādi. Ja kādam/kādai krekls ar 
savādāku rakstu, to televīzijā ne
redz. Ja brunčiem būtu individuā
las krāsu atšķirības, to jau varētu 
ievērot. Un vīriešiem vestes? Vai 
tās tiešām bija iegājušās sava 
laika goda tērpos? Metas drusku 
skumji – vai Latvijā nav vairs 
kreklu izrakstītāju, jostu audēju? 
Vai nav iespēju likt noaust brun
ču drānu ar sevis dotu krāsu 
salikumu, protams, sava apgabala 
ietvaros? Apbrīnojama ir šo gā
jēju izturība – viņiem taču vaka
rā jāuzstājas.

Katru kopu piesaka, bet 
nelieto vārdu kopa vai koris, bet 
gan “kollektīvs”. Zinu, šis vārds 
nav radies padomju laikā, bet 
ikdienas lietošanā tas nonāca 
tikai tai periodā. Tā man šis vārds 
vienmēr prātā atsauc komūnisma 
rēgu.

Pēc gājiena dalībnieki dodas 
uz autobusiem kaut kur Sporta 
ielas galā, dodot mums – gan no 
4. stāva – iespēju viņus redzēt 
mazāk organizētus, toties tuvāk, 
gan pārsvarā no mugur puses. Tā, 
ejot no loga uz tele vīzijas aparātu, 
tad atpakaļ pie loga u.t.t., mums 
misējās – ne redzējām Čikāgas 
ļaudis.
Dziesmu svētku beigu koncerts

Beigu koncertu noskatos 
televīzijas tiešraidē, bet Ilona 
aizit uz Mežaparka estrādi to 
noklausīties. Koncerts ilgst 6 1/2 
stundu, tam seko sadzie dāšanās 
līdz rīta gaismai.

Koncertu ievada Latvijas 
himna, ko diriģē mūsu veterānis 
Roberts Zuika. Viņš esot pie dalī
jies arī pārējās tās nakts izdarībās 
līdz pulkst. 7:00 no rīta. Vēlu dau
dziem jauniešiem tādu izturību! 

Par koncertu: bagātīgs, daudz  vei
dīgs, bet arī nogurdina pat mani, 
kas zviln uz dīvāna.

Pārējie koncerti jau notiek 
ār pus dziesmu svētku ietvariem.
Inese Galante Māras baznīcā

Vispirms Ineses Galantes 
koncerts Domā, jeb, kā mana 
paaudze to dēvēja – Māras baznīcā. 
Tā piepildīta līdz pēdējai vietai. 
Programma bagātīga, bet latviešu 
komponisti nav reprezentēti. Ga
lantes balss un Aivara Kalēja 
ērģeļu pavadījums plašajā telpā 
pārpilnam apņem klausītāju. Nez’ 
kāpēc, varbūt spēcīgās balss dēļ, 
iedomājos Galanti fiziski līdzīgu 
bijušajai Rīgas oper dziedonei 
BrechmaneiŠtengelei. Bet pēc 
koncerta ērģeļu telpā viņa nonāk 
lejā, dodamās uz altāŗa pusi. Viņa 
paiet man gaŗām dažus soļus 
atstatu. Un es ievelku elpu: pretēji 
BrechmaneiŠten gelei Galante ir 
neliela augumā, un, kā jau to redz 
visos uzņē mumos, tumšiem 
matiem, tumšu sejas ādu, tumšām 
acīm.
Senās mūzikas festivāls

Jūlijā sākas senās mūzikas 
festivāls. Atklāšanas koncerts 
notiek Sv. Jāņa baznīcā. Izvēlētie 
komponisti ir no 16.  18. g.s., 
ieskaitot Hendeli, Pergolēzi un 
Mīteli (Müthel). Pēdējais sava 
mūža beigās četrpadsmit gadus 
dar bojies Rīgā par kapelmeistaru. 
Šī koncerta izpildītāji ir vokāli 
sōlisti, ieskaitot Eiropā izslavēto 
kontrtenoru Sergeju Jēgeru,  Doma 
zēnu koris, ko papildina ērģeles 
un baroka orķestris. Pie tam, 
klausoties mūziku, var mielot arī 
acis, raugoties baznīcas griestu 
veidojumā.

Otrs senās mūzikas festivāla 
koncerts noris Mazajā Ģildē. Pirms
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daļām. Pavadone skaidro par ve
ŗa mām durvīm, kas ir bez metalla 
eņģēm. Var redzēt, ka šo objektu 
aprūpē – dažā vietā izburbējis 
baļķis aiz stāts ar jaunu.

Netālu no ezerpils ir at
jaunotas Āraišu vējdzirnavas. Ar 
ieejas biļeti rokā drīkstam izkā
pelēt iekšpusi, apbrīnot milzīgos 
zob ratus, kas nevien griež dzirnas, 
bet arī vērš dzirnavu spārnus pret 
vēju. Trūkst vienīgi Don Kihota.

Pienāk laiks doties mājup. 
Sapērkamies Latvijas maizi sev un 
savējiem. Sapakojam dāvātās Lai
 mas šokolādes, Piebalgas medus 
podiņu un dažas Rīgas sprošu 
kārbiņas. 

Un tad – uz redzēšanos, 
Latvija! Sveikas, ASV!

Dr. S. Mežciema-Renigera 
    

Beigās uzstājās "Imanta" 
bērnu vokālā grupa "7. 
līnija", dziedot "Tici brīnu
mam" (Raimonds Pauls/
Guntars Račs) un "Es gribu 
kā bērns vēl just" (A. 
Mednis). Lieliski! Pēc 
koncerta mums bija arī 
iespēja ar šīem izcilajiem 
bērniem satikties.

Līgo zāle ir grezna. 
Mēs, koncerta apmeklētāji, 
tiešām baudījām šos snie
gumus, lai gan zālē bija 

nežēlīgi karsti. Dzirdējām kādu 
sakām, ka šoreiz neviens nesū
dzēsies, ka viņam bija auksti.

Bērnu un jauniešu centram  
“Imanta” tika savākti ziedojumi, 
un Ausma OzolaMarsh slēdza šī 
vakara norises.

Ilona Balcers Obermiller  

koncerta apskatām telpas. Priecā  
jamies par sienu gleznojumiem, 
kuŗos attēlotas dažādas pilsētas, 
piem., Lībeka, Wenden – Cēsis 
u.t.t. Priecājamies arī par krāsai
najām vitrāžām, kur redzami vācu 
amata meistari, liekas 16.  vai 17. 
g.s. tērpos, kā arī daži me cenāti 
18. g.s. tērpos, piem., kāds, kas 
ziedodjis bāreņu namam. Skatā
mies pēc Müller – Ilonas uzvārda 
(Obermiller) dēļ. To arī  atradām.

Koncertā ir Bachs, Hendelis 
un Korelli. Insrumenti: blokflauta 
(recorder) baroka čello, klavesīns. 
Atkal lietišķi pavadīts vakars. 
Vai jūs zināt, ka ir dažāda gaŗuma 
blokflautas? Vai zināt, ka tās ir no 
dažāda koka, metalla vai 
plastikas? Šie divi pēdējie 
jautājumi tikai pierāda manu 
nezināšanu par šo instrumentu.

Celojums ārpus Rīgas
Pēdīgi “last, but not least” 

dodamies ārpus Rīgas. Mans 
radinieks Vecpiebalgas apkārtnē 
uzcēlis nelielu vasaras māju, lielu 
daļu darba veikdams pats. Tā bija 
jāapskata, jo pirmsākumu redzēju 
tieši priekš 20 gadiem.

Pa ceļam iegriežamies Āraišu 
ezerpilī, ko arī redzu otru reizi. 
Apaļu baļķu celtnes darinātas ar 
vecu  laiku cirvjiem uz apaļu baļ
ķu pamata (tikai noturies kājās!) 
vēl aizvien intriģē. Kas ar che
ologiem 1965. gadā lika intere sē
ties par kokiem apaugušo saliņu? 
Vai tā bija teika par no grimušo 
pili? Vai pieredze citur Latvijā vai 
Eiropā? Atrokot saliņu, atrada veco 
baļķu pamat us, un virs tiem at tie
cīgi uzcēla ēkas pēc vecā pa rauga 
– bez naglām vai citām metalla

LABDARĪBAS KONCERTS BĀREŅU ATBALSTAM LATVIJĀ
Labdarības koncerts 

un pieņemšana Latvijas 
bāreņu at bal stam notika šī 
gada 9. jūlijā  Rīgas Lat
viešu Biedrības nama Lī
go zālē. 

Kopā ar draudzenēm 
no Kalamazū – Aiju Ku
kaini un Ņujorkas Lute
rāņu sociālā atbalsta die
nesta direktori Ausmu 
Ozolu Marsh, baudījām 
jauku koncertu.

Vispirms vokālā grupa 
“Solare” dzied “Rīta dziesmiņa”. 
Tad direktore Ausma Ozola Marsh, 
kuŗa spon sorē Rīgas pašvaldības  
bērnu un jauniešu centra “Imanta” 
koncertu, sveica klātesošos. Turpi
 nā jumā “Solare” dzied “Šī diena”,  
“Pavasaris” un “Laternu stunda” 
(R. Pauls). Slave nais pi an ists

No kr.: Ilona Balcers Obermiller, Ausma Ozola Marsh, Aija 
Kukaine.

Dr. Joseph Holt spēlē “Three 
Preludes” (G. Gershwin), ”Alegro 
de Doncerto” (Enrique Granados) 
, kam seko – “Warsaw Concerto” 
(Richard Addinsell). Publikai ļoti 
patika, kad vokālā grupa “Solare” 
un pianists J. Holts uzstājās ar 
“Hallelujah” (Leonard Cohen).  



Čikāgas  Ziņas16

Kīnu ģīmene ierodas Latvijā.

17,000 cilvēku koris; tas ir pašam 
jādzird. Patika liela daļa koncertā 
dziedātās dziesmas, bet mīļākās 
bija “Saule, Pērkons, Daugava” un 
“Gaismas pils”. Pēdējā dziesma 
koncertā “Dvēseles dziesma” ir 
arī viena no mūsu mīļākām. 
Vakars nebei dzās ar šo dziesmu.  
Publika dzie dāja un dejoja līdz ar 
dalībniekiem visu nakti. Uz Rīgu 
devāmies ap 6:30, lai paņemtu 
kofeŗus un dotos uz mājām. Ne
va r iedomāties la bā ku noslē gumu 
trīs skaistām nedēļām Latvijā!
Aijas un Ērika Kīnu ģimene

Dziesmu svētki ar trīs ma
ziem bērniem.  Skaisti.  Savādāki.  
Nogurdinoši. Piedzīvojumu pilni.  
Pavadījām mūsu dienas Vēr ma
nes dārzā, kur bērni varēja brīvi 
skriet, klausīties kādu folkloras 
koncertu, paskatīties “Skroder die
nas Silmačos” un tad atkal skriet 
un ēst saldējumu. Tikmēr mamma 
centās apstaigāt skaisto, bagātīgo 
tirdziņu un nopirkt katram bērnam 
lina krekliņu, koka karotītes un

skaistus latviskus rakstus. Kon
certa beigās 15,000 dejotāji at
vadījās no pub likas, veidojot 
lielus viļņus ar spīdīgām metalla 
plāksnēm.

Kalngals svētkiem bija No
slēguma koncerts. Nav iespējams 
vārdos izskaidrot, kā izklausās

Diesmu kaŗi kanāla krastos.

Esmu piedalījusies kā koriste 
un dejotāja neskaitāmos dziesmu 
un deju svētkos Amerikā un Ka
nadā. Esmu noskatījusies daudz 
video ierakstu par dziesmu svēt
kiem Latvijā, bet nekad tos ne
biju piedzīvojusi. Nolēmu šogad 
aizbraukt un tos piedzīvot.

Svētki bija brīnišķīgi. It se
višķi aizkustinoši bija redzēt tik 
daudz latviešu vienā vietā, ru  
nājot mūsu valodu, dziedot mūsu 
skaistās dziesmas un dejojot 
mūsu dejas. Satiku palielu skai tu 
čikāgiešu Rīgā. Šeit ir viņu 
iespaidi par svētkiem.
Kristīna un Matīss Granti

Mēs abi ar Matīsu visā pil
nībā izbaudījām dziesmu un deju 
svētkus. Ar sajūsmu vērojām 
svēt ku dalībniekus tautastērpos 
staigājam pa Rīgas ielām.  Gājām 
uz cik vien daudz sarī ko  jumiem 
varējām – pie Brīvības piemi
nekļa, Doma laukumā, Bas tej
kalnā, Pēteŗa baznīcā, Vērma nes 
dārzā. Bieži netīšām atradām 
sarīkojumus, piemēram, braucot 
ar laivu no Bastejkalna pa kanālu, 
pēkšņi atradāmies koŗu kaŗa vidū 
– dziedātāji abos krastos un mēs 
laivā kanāla vidū! Citu reizi, 
mek   lējot restorānu Vecrīgā, ne
gaidīti uzgājām bērnu deju grupas 
uz vedumu. Ko gan tie mazie ne
varētu mums iemācīt par dejo
šanu! Tādu piedzīvojumu svētkos 
bija daudz.

Nedēļas beigās noskatījāmies 
deju koncertu Daugavas stadionā.  
Tas bija fantastisks! Uzve dums 
bija iespaidīgs, sākot ar tā orga ni
zēšanu. Ir nepiecišams liels ta
lants, lai iemā  cītu tūkstošiem de
jotāju uzdejot un nodejot no lau
kuma taisnās virknēs un veidotu 

XXV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKU IESPAIDI
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ent experience. How the thou
sands of dancers can wind, chan
nel, and maneuver around each 
other is astonishing.  I was, hap
pily, sufficiently high up to ap
preciate the geometric art, some
thing inadequately reflected in 
the large monitors. By contrast, 
the monitors in the gala song 
per formance were remarkably 
effec tive, creating the illusion 
you could actually see the faces 
that were so beautifully harmo
nizing – even if six hours was a 
touch excessive for all that lyri
cism.
Debbie Morrissette (physical 
therapist from Channahan, IL) 

My son and I were in Riga 
during the Song and Dance Fes
tival. It was encouraging to see 
so many happy people in the 
city. We went to see the dance 
performance, and it was very 
impressive! It was wonderful to 
see young people who are proud 
of their culture, singing and 
dancing without being paid! It 
was all perfect.

Intervijas – Dace Ķezbere

kādu rotu. 
Mūsu ģimenes spilgtākajā 

atmiņā paliks danči ar draugiem 
un fokloras grupas “Iļģi.” mūz i
kantiem  Mēs visi lēcām, svīdām 
un priecājāmies.

 Uz Noslēguma koncertu 
gājām ar abiem lieliem bērniem. 
Tik daudz dziedātāju! Brīžiem 
bērni klausījās, brīžiem apcie
moja Mežparka ēdienu sten dus, 
un ap 1:00 no rīta, kamēr lielais 
koris vēl sparīgi dziedāja, aizmiga 
mūsu klēpjos. Atmiņas paliks uz 
mūžu, un gaidīsim to  dienu, kad 
visi pieci varēsim piedalīties. 
Juris Jauntirāns, sr.

Svētki bija fantastiski un 
kvalitātīvi augstā līmenī.  Tie bija 
dalībnieku svētki, nevis klausītāju 
un skatītāju svētki. Piemērs: uz 
katra skatītāja bija apmērām trīs 
dejotāji katrā izrādē.

Kāpēc noslēguma koncerts 
ilga apmērām sešas stundas un 
se kojošā sadziedāšana vēl sešas 
stundas? Tapēc, lai nākamajos 
dziesmu svētkos koncerts ilgtu 
četras stundas un sadziedāšanās 
– astoņas stundas.

Nagla bija gadatirgus Vēr
manes dārzā. Šeit varēja katru 
dienu no agra rīta līdz vēlam va
karam pavadīt klausoties dažādus 
koŗus, ansambļus, folkloras gru
pas, orķestŗus, skatīties teātŗus 
un tautasdeju grupas, iemācīties 
aust prievītes un segas, taisīt rotas, 
pīt kurvjus, kalt dzelzi un noda
rboties ar citām praktiskām un 
neprak tiskām lietām. Pērkot dāv
ānas, varēja izdot visu naudu, kas 
bija kabatā. Varēja pavadīt gan
drīz vai visu dienu grāmatu alejā, 
pēc tam nopirkto grāmatu sākt 
lasīt kādā no vairākām ēstuvēm,  
bau dot Valmiermuižas alutiņu.

Kritiski skatoties, vajadzētu 
pilnīgi pārorganizēt biļešu izdalī
šanu/pārdošanu. Biļešu Paradīze 
bija biļešu murgs. Noslēguma kon
 certā man blakus bija trīs brīvas 
vietas. 

Svētku gājiena organizētāji 
un vadītāji, acīm redzot, neie vē
roja, ka gājiena ceturtajā stundā 
starp grupam bija tik lielas at
starpes, ka visa Latvijas armija 
tur varētu soļot.

Vispārējā organizācija bija 
laba, kaut gan nebija pamanāma. 
Paldies Rīgas pilsētas galvam 
Uša ko vam par Rīgas Satiksmes 
sagādāto brīvo transportu. Tas 
gan neesot nekas jauns, tā no
tiekot katros svētkos.
Alan Barr (professor from 
Evanston, IL)

I had heard (as a wideeyed 
outsider) about the overwhelming 
effect of the Latvian song fes
tival’s signature events. This July, 
I went to the song and dance 
festival in Latvia. Although I had 
seen the events in the States, the 
magnitude and professio nalism 
in Riga was a categorically differ 

Iļģi spēlē dančus.
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koristi, viņi mēro tālus ceļa 
gabalus, tikai lai varētu dziedāt 
vīru korī. Daudzi no viņu 50 
dziedātājiem ir saistīti ar darbu 
meža nozarē, jo oriģinālie koŗa 
dibinātāji 1980. gadā bija mežu 
rūpniecībā strādājošie. No tā arī 
cēlies koŗa nosaukums, kas 
latīniski nozīmē “mežinieks”. 

Turklāt Dikļu pilsētiņu var 
uzskatīt par latviešu dziesmu 
svētku šūpuli, jo te pirmo reizi uz 
kopīgu koncertu 1864. gadā 
sanāca sešu atsevišķu pilsētu 
latviešu koŗi. Tie bija vīru koŗi. 
Mēs, šodienas vīru koŗa dalīb
nieki, izjutām dziļu baudu, ko
pību un simbolisku nozīmi, Dikļos 
parādot, ka latviešu vīru koŗa 
tradicija vēl ir stipra un ne tikai 
Latvijā bet arī tālu aiz Latvijas 
robežām. 

Dikļu koncertā Čikāgas vīru 
kori pārstāvēja diriģente Māra 
Vārpa, koŗa priekšnieks Uģis 

Sprūdžs, bass Vilnis Strēlnieks, 
baritoni Gatis Plūme un Ivars 
Kēlers, un otrais tenors Jānis 
Inveiss. Mūsu diriģente diriģēja 
vīru koŗa dziesmas „Dzīvības 
mūžīgais vārds” (Pauls/Peters) 
un „Zaļā dziesma” (Siliņš/
Kalnietis) un, koncerta beigās 
kopkoŗa izpildījumā, “Lokatiesi 
mežu gali” (Melngailis).

Pēc koncerta Dikļu kultūras 
nama dārzā pie ēdienu un dzē
rienu galdiem visi trīs koŗi līk
smoja līdz vakara stundai, gan 
dziedot, gan dejojot, gan drau dzī
gās un jautrās sarunās. 

Auto busā, atpakaļceļā uz 
Rīgu, dzie dāšana turpinājās. Mūsu 
dzie  došais auto buss rādīja priekš
zīmi dziesmu vēlāk s vētku nedēļā 
sa sto pa majiem dziedošajiem tram 
vajiem.

Latvijas dziesmu svētku 
laikā notiek daži lieli sarīkojumi 
– deju lieluzvedums un noslēguma 

ČIKĀGAS VĪRU KORIS DIKĻOS 2013. GADA VASARĀ
Lielpilsēta Čikāga ar kņadu, 

debesskrāpjiem un tautu daudz
veidību – Latvijas mežs, ar koku 
šalkoņu, plašumu un zaļumu... 
vai būtu lielāks kontrasts par šo? 
Vai vispār ir iedomājams, ka 
Čikāgai un Latvijas mežam va
rētu būt kāds kopsaucējs? 

Izrādās, ka ir. Tā ir vīru koŗu 
dziesma. Lūk, kā: pirms gada 
Čikāgas vīru koris (ČVK) sa
draudzējās ar “Silvicola”, Valsts 
akciju sa biedrības Latvijas Valsts 
Meži sponsorēto vīru kori, kas 
mīl dziedāt Latvijas mežiem 
veltītas dziesmas. “Silvicola” vīri 
bija atbraukuši piedalīties Mil
voku dziesmu svētkos un viņu 
māk slinieciskais vadītājs Aivars 
Opin cāns bija starp atklāšanas 
koncerta diriģentiem. Mums ar 
viņu radās ļoti sirsnīgs un sa
protošs kontakts, kuŗa rezultātā 
dažas viņu dziesmas uzņēma 
ČVK repertuārā un tās izskanēja 
mūsu šīgada pavasaŗa koncertā.
Sadarbība turpinājās un drīz pēc 
tam, šovasar, ČVK ciemojās pie 
“Silvicola”. Kopā ar “Silvicola” un 
Valmieras sieviešu kori “Jumara” 
uzstājāmies Dikļu kultūras namā 
XXV. Vispārējo latviešu dziesmu 
svētku atklāšanas dienā 30. jūnijā. 
Šajā koncertā ČVK di riģente 
Māra Vārpa diriģēja mežinieku 
dziesmas, noslēdzot loku starp 
Čikāgu un Latvijas mežiem. 

“Silvicola” ir unikāls visā 
Latvijā, jo sevī apvieno dziedā
tājus no sešām Latvijas pilsētām, 
kas reizi mēnesī sanāk uz kopīgu 
mēģinājumu un koncertu kādā 
Latvijas pilsētā, bet starplaikā, 
lokālā ansambļa diriģenta vadībā, 
turpina iestudēt un papildināt 
repertuāru. Līdzīgi kā daži ČVK

ČVK pārstāvji Dikļos ārpus koncertzāles, pie pieminekļa, kas veltīts Dikļu muižā 
notikušai pirmajai latviešu teātŗa izrādei.
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PS: Čikāgas vīru koris aicina pie sevis visus vīrus, kam patīk un kas grib dziedāt. Iepriekšēja koŗ
dziedāšanas pieredze nav obligāta. Sākot no septembŗa, mūsu mēģinājumi notiek otrdienas vakaros plkst. 
19:30 Ciānas draudzes telpās, 6551 West Montrose. Lai saņemtu sīkāku informāciju, laipni lūdzam pieteikties 
mūsu Facebook lapā: <https://www.facebook.com/ChicagoLatvianMensChorusCikagasViruKoris> 
vai atsūtiet epastu  uz <mvarpa@sbcglobal.net  vai  <usprudzs@yahoo.com>.

Koristu un diriģentu grupas bilde pēc koncerta.

piederību dziesmu svētku pirm
sākumu turpinājumam. Lai tā 
notiktu arī nākotnē!

Uģis Sprūdžs, ČVK priekšnieks

koncerts – bet tos papildina 
neskaitāmi mazie, kas bieži 
neiegūst televīzijas uzmanību, 
bet svētku noskaņu izplata tautā. 

Čikāgas vīru koris piedalījās 
lielajā noslēguma koncertā, bet 
esam pateicīgi, ka varējām arī 
“mazajos” Dikļos apliecināt savu

TIKŠANĀS AR GODA VIRSDIRIĢENTU RĪGĀ
vienreizējo goda virsdiriģentu 
Robertu Zuiku, kuŗš šajā koncertā 
dirģēja “Dievs, svētī Latviju”. Tik 
pat enerģiski viņš vadīja arī Kala
mazū vīru kori “Kalējs”. Izjutu, ka 
dziesma tie šām ir viņa un mūsu 
spēks. Pēdējās trīs dzies mas bija 
īpaši skaistas – “Saule, Pērkons, 
Dau gava”  (M. Brauns, J. Rainis), 
diriģents Romāns Vanags, “Gais
mas pils” (J. Vītols, Au sek lis), 
diriģents Sigvards Kļava un “Dvē
seles dziesma” (E. Ešen valds, A. 
Kārk li  ņa), sōlisti – Inese Roman
cāne, Zigfrīds Muktupāvels, diri
ģente Aira Birziņa. 

Ilona Balcers Obermiller

Dziesmu svētku laikā man 
bija izdevība satikties ar manas 
ģimenes draugu goda virsdiri
ģentu Robertu Zuiku. Dziesma 
un latviskā patriotisma spēks viņu 
atveda no Kalamazū simtgadu ve
c umā, lai atkal diriģētu kori svētku 
Noslē guma koncertā Mežaparkā. 
Mēs abi domājam, ka gaŗais ceļš 
no Kalamazū uz dzimteni mūs  
fiziski  nogurdināja, bet piedalīšanās 
dzies mu svētkos dzimtenē mūs 
uz mundrināja.

Sēžot Mežaparka lielajā es
trādē Noslēguma koncertā, biju 
aizkustināta, sajūs mināta un lepna, 
ka personīgi pazīstu šo enerģisko, 
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MŪZEJA “LATVIEŠI PASAULĒ” STENDS VĒRMANES DĀRZĀ
Latvijā dziesmu svētku ne

dēļa ir pagājusi ar savu krāšņo 
daudzveidību, skaistām dziesmām, 
kopības sajūtu un vasaras svelmi.  
Mūzejs “Latvieši pasaulē” (LaPa) 
arī piedalījās svētkos, piedāvājot 
dziesmu svētku apmeklētājiem 
tikšanos ar mūzeja darbiniekiem 
un brīvprātīgajiem palīgiem Vēr
manes dārza amatnieku tirdziņā. 
Šeit mūzejam kopā ar Pasaules 
Brīvo latviešu apvienības Izglī
tības nodaļu (PBLA IzN) visas 
sešas tirdziņa dienas bija savs 
stends par temu “Dziesmu svētki, 
Dziesmu dienas un Kultūras 
dienas ārpus Latvijas”. Stendu 
rotāja divi lieli plakāti ar LaPa 
krājumā atrodamām šo svētku 
afišām no svētkiem Austrālijā, 
Amerikā, Kanadā, Anglijā, Vācijā 
un Zviedrijā, sākot ar dziesmu 
svētkiem Anglijā 1947. gadā līdz 
pat mūsdienām. 

Mūsu galvenais uzdevums 
bija ievākt ziņas un gūt kon taktus 
ar cilvēkiem, kuŗi gribētu dalīties   
pieredzē par dziesmu svētku, dzies
mu dienu un kultūras dienu 
svinēšanu ārpus Latvijas – per so
nīgos stāstus un piedzīvojumus, kas  
sais tīti ar lat viskās kultūras uztu
rē šanu trimdā. Atmiņas par dzies
mu svētkiem trimdā tiks ap kopo
tas mūzeja izdevumā “Dzies ma 
trim dā”, kas iznāks 2014. gadā.

Aicinājums apmeklēt mūsu 
stendu raidīts Latvijas Radio, kā 
arī dažādos rakstu medijos gan 
internetā, gan presē Latvijā  un 
ārpus tās. Bijām patīkami pār
steigti par ārzemju latviešu un arī  
vietējo iedzīvotāju atsaucību un 
lielo interesi par šo temu. Kaut 
arī mūsu stends bija novietots 
nelielā ejā nostāk no centra un

svētku svinēšanu cittautiešu vidū; 
attiecības starp dalībniekiem no 
citām pilsētām, novadiem, valstīm; 
nakts uzdzīve un dziedāšana līdz 
rītam; paaudžu atsķirības un 
daudz kā cita.   

Atmiņu un stāstu dokumen
tēšana  vēl turpinās. Pa epastu un 
personīgi vēl meklējam ziņas par 
dziesmu svētku piedzīvojumiem, 
kā arī fotografijas un priekšmetus 
– nozīmītes, afišas, tērpus, instru
mentus u.c. Loti vēl ētos “Latvieši 
pasaulē” krājumā iegūt tādu uni
kālu un asprātīgu priekš metu, kā  
ceļošanas kom plektu, kas tika iz
gatavots Aus trālijas latviešu da
līb niekiem uz Gotlandes dziesmu 
svētkiem. Pēc nostāstiem, kom
plektā ietilpa soma, uzpūšamais 
spilven tiņš un lidojošais šķīvītis 
– The Visby Frisbee, ko dalībnieki 
izmantoja, gan mētājot to ar drau
giem plud malē, gan lietojot to par 
šķīvīti Jāņu svinību laikā.  

Ja jūs vēlaties pastāstīt savas 
atmiņas par dziesmu svētkiem 
vai jums ir kāds priekšmets, kuŗu 
jūs gribētu dāvināt “Latvieši pa 

tādēļ bija grūtāk atrodams plašajā 
tirgus labirintā, jau pirmajā dienā 
pienāca daudz cilvēku, kuŗi gri
bēja pastāstīt savu pieredzi dzies
mu svētkos ārpus Latvijas vai 
uzzināt vairāk par mūzeju un tā 
darbību. Priecājāmies par saru
nām ar latviešiem no Aus trālijas, 
Amerikas, Anglijas, Bra zīlijas, 
Kanadas, Vācijas, Zviedrijas, kā 
arī no pašas Latvijas. Īsākos pie
redzes stāstus centāmies pie
rakstīt uzreiz, kamēr gaŗākas 
intervijas sākām veikt tūlīt pēc 
dziesmu svētku noslēguma, pirms 
cilvēki atgriezās savās mītņu 
zemēs. 

Interviju procesā atklājās 
vai rākas galvenās temas, kas 
caurstrāvo cilvēku piedzīvoto 
dziesmu svētkos ārpus Latvijas –  
latviešu identitātes uzturēšana un 
kopības sajūta; ceļošana tālus ga
balus, lai piedalītos dziesmu svēt  
kos; emōcionāli brīži, sanākot 
visiem kopā latvietības vārdā; 
iespēja piedzīvot īpašu diriģentu, 
dziedātāju, komponistu, kopas 
uz stāšanos; lepnums par dziesmu 

Stenda kopskats.
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saulē” krājumam, lūdzu rakstiet 
mūzejam <lapainfo@gmail.com  
> vai “Latvieši pasaulē”, Ausekļa 
iela 6a12, Rīga, LV 1010. Vairāk 
informācijas par mūzeju skatiet 
tīmeklī <www.lapamuzejs.lv> .

Cilvēku lielā ieinteresētība 
stendā deva mums, “Latvieši pa
saulē” darbiniekiem un brīvprātī
gajiem palīgiem, apstiprinājumu, 
ka mūsu darbs dokumentēt lat 

tādejādi nodrošinot, lai stends bū
tu apsaimniekots visu tirdziņa 
laiku – sešas dienas divpad smit 
stundu gaŗunā. Stenda dar bība ne
būtu bijusi iespējama bez “Latvieši 
pasaulē” biedru un at balstītāju 
palīdzības. Paldies jums! 

Projektu “Dziesma trimdā” 
financiāli atbalsta Latvijas valsts 
Kultūrkapitāla fonds. 

Marianna Auliciema

viešu pieredzi un dzīvi ārpus Lat
vijas, ir vērtīgs un vajadzīgs.  
Sirsnīgs paldies visiem stenda 
ciemiņiem par jūsu stāstiem, 
ieinteresētību un labvēlību 
mūzeja idejas īstenošanā! Liels 
paldies Džeremijam Smedem par 
lieliskajiem, informātīvajiem pla  
kātiem. Sirsnīga pateicība  tiem 
mūzeja draugiem, kuŗi ziedoja 
laiku, palīdzot strādāt stendā,

KĀ SASNIEGT VESELĪGUS, SALĪDZINOŠI SAKARĪGUS 95 GADUS

cilvēku darīšanās. 
Esmu Dieviņam lielu pa

teicību parādā par to, ka Viņš man 
devis raibu notikumu un pārmaņu 
bagātu dzīvi. Man laimējās satikt 
vienu brīnišķīgi jauku spānieti un 
daudzus dažādu tautību cilvēkus, 
ar kuŗīem man draudzība ilgst nu 
jau 50 un vairāk gadu un kuŗi 
brauc uz manām lielajām dzim
šanas dienām no Amerikas, Ka
nadas, Spānijas, Vācijas un pat 
no Ekvadoras.

Musdienās vēstules iet ar 
epastu, un man ir jau gadiem 
dzīva sarakste ar cilvēkiem  Mad

No kr.: Olita Kīna, Aina Rodriguez-Mata, Maggie Kīna.

Kad ārsts Spānijā 
uzzināja, ka man ir 94 
gadi, viņš nolika sa vu 
rakstāmo, pagriezās 
pret mani un dekla
rēja: “Lai nodzīvotu 
ilgu mūžu, ir jāievēro 
trīs lietas: ēst maz, 
kus tēties daudz un 
intensīvi nodarbināt 
smadzenes.

Un to es patiešām 
daru. Edu maz, jo 
ēdiens man ir maz
svarīgs. Es vingroju 
četrdesmit minūtes no 
rītiem un vakarā četr
desmit mi nūtes minu vel o sipēda 
pedāļus. Nedēļā es izlasu sešas 
avīzes četrās valodās, risinu 
krustvārdu mīklas trijās valodās 
un gultā lasu līdz pulksten 24:00. 
Tā vietā resni cilvēki ēd daudz un 
pie tam kārtīgu barību, ne kustas  
nemaz, vai ļoti maz un stundām 
ilgi sēž pie televīzijas, skatotoies 
program mas, kuŗas ļoti maz 
rosina smadzeņu aktīvitāti.

Ak, ja! Un, lai saglabātu 
stiprus un veselus zobus, tos 
birstē divas reizes dienā, jāiet  pie 
zobārsta trīs reizes gadā un 
jāizvai rās arī bāzt degunu citu

ridē un Čikāgā, kur mēs 
ar vīru  pavadījām mūsu 
dzīves intere santākos un 
lai mīgākos gadus.

Mana nesena vizīte 
Či kā gā uzvandīja daudz 
skaitu atmiņu! Čikāga 
patiesi ir brīnišķīga pil
sēta, jo tā spēj silti uzņemt 
cil vē kus no visas pa sau
les, kuŗi tur meklē mājas 
īsākam vai ilgā kam lai
kam. Ziemas es tagad 
pavadu Spā  nijā, jo Lat
vija man ir par aukstu un 
slidenu. Ja es kristu, no
teikti lauztu vairākus 

kaulus. Bet pa va saŗi, vasaras un 
rudeņi Latvijā ir visskaistākie, un 
šogad Dziesmu svētku un manas 
dzimšanas die nas svinībām sau
līte mūs sildīja visu svētku nedēļu, 
un dzimšanas dienas svinības bija 
pilnas mū zikas, smaidu un mī
lestības!

Tagad, protams, ir Dieviņa 
zinā, vai man būs lemts sasniegt 
manu 100 gadu jubileju. Mūs
dienās notiek arī tādi brīnumi. Un 
mans nākamais raksts nebūs no 
debesīm, bet tepat no Rīgas.

Aina Rodriguez-Mata
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VIDUSSKOLĒNI ATKLĀJ MŪZEJU PĒCPUSDIENU GAŖEZERĀ
Eiropā attīstījusies tra

     dicija ik gadu rīkot Mūzeju 
nakti, kad publikai bez 
maksas pieejami visa vei
da mū zeji. Francija šo pa
sākumu uz sāka jau 1999. 
gadā un to ātri pārņēma 
pār ējās ieinteresētās val 
stis. Latvijā kopš 2005. 
gada valsts mērogā mū zeji 
vie nu nakti gadā atveŗ 
durvis publikai. Dau dziem 
nav bi ju  si iespēja vai in te
rese kā du no mūzejiem 
apmeklēt. 

Latvija 2012. gadā 
izveido jusi trīs gadu cik lu, 
kas noslēgsies 2014. gadā, 
kad Rīga būs Eiropas kul
tūras galvaspilsēta. Kat
ram ga  dam iz raudzīta no
teikta krāsa. Pagājušā gadā 
tā bijusi zilā cerību krāsa, 
simbolizējot jūŗu, šogad 
 zaļā, atainojot me žu un 
dabu. 2013. gadā Mūzeju 
naktī piedalās 120 Latvijas 
apgabalu mūzeju ar pāri 
par 220,000 apmek lētāju.

2013. gadā pirmo 
reizi visi trīs Gaŗezera 
mūzeji – Skautu un gaidu 
mūzejs, O. Grīna Tautas 
mākslas mūzejs un Klin
klāva mākslas galerija 27. 
jūlijā atvēra durvis savai 
Mūzeju pēcpusdienai.
Skautu un gaidu mūzejs  

Mūzejs, ko pārzin vad. 
I. An tona sāka dar boties 
1989. gadā, kad vienā telpā 
iekārtoja šo orga ni zāciju uzskata
mības ekspo nā tus. Priekšmetu 
zie dotāju atsaucība bija tik liela, 
ka pavisam drīz mūzejam ap trūka 
telpas to no vietošanai. Mū zejs 
pārcelās uz Kron valda zāli līdz 

tam, kad vadītājs R. Rollis un 
vadītāja D. Copeland 2007. gadā 
pa nāca jau nas mūzeja ēkas celt
niecību, kam Gaŗezers atvē lēja 
zemes gabalu. 
O. Grīna Tautas mākslas mūzejs 

Mūzeja pārzine ir A. Grīna

Reve liņa. Tas dibināts 
1970.  gadā, kad rotkalis/
mākslinieks O. Grīns 
iekārtoja vienu vitrīnu 
Gaŗ  ezera vidusskolas tel
pās. O. Grīns mū zejam 
dāvināja savu privāto 
tautas mantu kollekciju, 
bet, v i ņam mū žībā aizejot, 
tai pie vie no jās arī viņa 
dzīves biedres Lizetes  vai
 rāk kā simts priekšmetu 
ziedo jums, kuŗā starp tau
tastērpu brunčiem, krek
liem, jostām, vainagiem 
bija vairāk ka 100 cimdu 
pāŗu. Tautastērpos, palīdzot  
etnografei L. Kaugarei tos 
veidot etnogra fiski parei
zus, apģērbti divdesmit trīs 
manekeni. Nesen vienā vit
rīnā izstādītas A. Sanderes 
dāvinātās 32 tautastērpos 
ietērptas lellītes. Mūzejā 
apskatāmi netikai tau
tastērpi, bet arī audumi – 
gultas segas, dvieļi, rotas 
lietas, metalla kalumi, kok
griezumi, seni darba rīki. 
Šodien, ārpus Latvijas šī 
mū zeja tautas mākslas kol
 lekcija ir lielākā pasaulē. 
Klinklāva Mākslas gale
rija         

Pārzines kurātores L. 
Ejupes gādībā galerijā 
šodien uzglabāti pā ri par 
400 mākslas dar bu – glez
nas, grafikas, skulptūras, 
fotogra fijas, kā arī ir viena 

no lie lākām māklsas krā tuvēm 
ārpus Latvijas. Noliktavas telpās 
darbi visu gadu tiek turēti 
temperatūras un mitruma kontrolē. 
Galerijas telpās pirm kārt izstādīti 
pastā vīgās kollek cijas objekti, 
rīkotas jaunrades izstādes, lekcijas

Mākslas galerijas pagalmā ikvienam bija iespēja parādīt 
savas gleznošanas iemaņu.              Foto: Dz. Tropa

Tautas mākslas mūzeja vadītāja Astra Reveliņa demonstrē 
dzintara apstrādes techniku mūzeja apmeklētājiem. 
            Foto: Dz. Tropa

No kr.: Rotkalšanas instruktors GVV Alfons Mednis, skautu 
vadītājs Aristīds Cers.                               Foto: Dz. Tropa
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stāstītājām uzzinājām, ka pir mie 
koklētāji bijuši vīrieši, kuŗi, sie
vietēm ziemas vakaros vērpjot un 
aužot, spēlējuši kokli. 

Skautu un gaidu mūzejā 
jaunieši demonstrēja telšu būvi, 
de bes pušu noteikšanu, uguns ie
kuršanu, kā arī maltīšu gatavo
šanu pri mitīvos apstākļos.

Mūzeja pēcpusdienas ap
mek   lētāji, izteikdami  dziļu cieņu 
pret GVV audzinātājiem, paci
lātībā vē  rojot skolēnu lielo inte
resi un zinā ša šnas mūsu tautas 
etno gra fiskās vērtībās un bagātībā, 
devās mājup arī paši bagātināti 
un atzinības pildīti.

 Ilze Šīmane 

un noturētas klases Gaŗ ezera vas
aras vidus skolas un tās saga ta
vošanas sko las audzēkņiem. 
Vidusskolēnu dalība Mūzeju 
pēcpusdienā

Audzinātāju vadībā GVV au
dzēkņi, paši piedalī damies nod ar
bībās – kokles spēlē, metall kalšanā, 
dzintara ap strādē, valdziņu pī   šanā, 
ik vie nam apmeklētājam spēja 
pastāstīt un paskaidrot par vit
rīnās izstā dītajiem priekš metiem. 
Tā 1. klases audzēkne Solvita 
Kārkliņa veikli stāstīja par Ab
renes tautastērpu, raksturodama 
katru tērpa daļu – galvas segu, 
villaini, blūzi, brunčus, sudraba 
saktiņas. Viņa arī uzsvēra, ka Ab 

renes tautastērps ir visgaišākais 
starp visiem tautastērpiem, un tik 
tiešām, to redzot, jādoma par 
tautasdziesmu “Balta nāca tautu 
meita”. Tikpat raiti par Nameja 
gredzenu zināja stāstīt arī 1. kla
ses audzēknis Andris Ģērmanis.

Apbrīnojamas bija māk slas 
galerijas “gidi” – 4. klases au
dzēkņi, kuŗi zināja pa stāstīt par 
sev tīkamāko gleznu, raksturojot 
pat darba techniku. Vairums bija 
izvēlējies E. Da jevska darbus.

Koklētāju grupa apmek lē
tājus iepriecēja ar savu spēli, vis
pirms kopspēlē atskaņojot “Lā
cītis ir bēdīgs” un tad spēlējot pa 
vie nai, rādīja savu prasmi. No 

Pirmais Pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju forums 
notika Rīgā 2013. gadā no 2. līdz 
4. jūlijam. Foruma virsmērķis ir 
veicināt ilgtspējīgu Latvijas eko
nomisko izaugsmi un stiprināt 
ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu 
piederību Latvijai.
Foruma tiešie mērķi:
• Veicināt savstarpēju saziņu un 
sadarbības projektu veidošanos 
starp dažādu uzņēmējdarbības 
no zaŗu pārstāvjiem Latvijā un 
pasaulē;
•  Veicināt investīciju un zināšanu 
kapitāla piesaisti Latvijai;
• Veicināt ārvalstu investīcijām 
pievilcīgas un godīgas uzņē mēj
darbības un tiesiskās vides izveidi 
Latvijā;
• Stiprināt ārpus Latvijas dzī
vojošo latviešu saikni ar Latviju 
un veicināt to līdzdalību Latvijas 
ekonomikas izaugsmes procesā.

Forumā aicināti piedalīties 
latviešu uzņēmēji un dažādu no
zaŗu profesionāļi no visas pasaules, 

PAR PASAULES LATVIEŠU EKONOMIKAS UN INOVĀCIJAS FORUMU

Foruma dalībnieki kopā ar LR prezidentu Andri Bērziņu Rīgā Melngalvju namā. No 
kreisās: Kārlis Vizulis, Uldis Sīpols, Arnis Kīns, James Staples, Jānis Kukainis, 
Andris Bērziņš, Lisa Flynn, goda consuls Čikāgā Roberts Blumbergs un Aleks 
Kīns.                                  Foto: LETA

vijas Ārlietu ministrija (ĀM) – 
rīkoja preses konferenci, lai 
pastāstītu par forumā gūtajām 
atziņām un turpmāko rīcību 
Latvijas izaugsmes veicināšanai.

Informācija no tīmekļa:
<http://www.db.lv/finanses>

kā arī Latvijas uzņēmumu, valsts 
pārvaldes, izglītības un pētnie
cības iestāžu pārstāvji.
PLEIF organizātori – Pasaules 
brīvo latviešu apvienība (PBLA), 
Latvijas Tirdzniecības un rūp
niecības kamera (LTRK) un Lat 
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rēnu un lācīti, gan leļļu veidolā, 
gan pašu aktieŗu tēlojumā, arī 
bērniņiem pub likā būs jāpiedalās. 
Ludziņa esot izklaidējoša un arī 
pamācoša.

Labi “izgulējušies” pēc va sa
ras kulturālās hibernācijas, cerams, 
ka ar jauniem spēkiem un labu 
apetīti apmeklēsim bagātīgo sarī
kojumu klāstu. Ja neesat biedrs 
kādā augšminētajā organizācijā, 
aicinu Jūs iestāties. Ja tajās nesa
skatāt ko pie vil cīgu, dibiniet savu 
organi zā ciju. Zinu, ka mūsu vīru 
koris vienmēr aicina jaunus 
dziedā tājus, īpaši tos ar augstām 
bal sīm. Pirmie tenori, jūsu vokālā 
hibernācija ir beigusies! 

Ja vien iespējams, piedalie
ties, pieliekiet savu roku mūsu 
sabiedrības darbam. Galvenais 
ne slinkot un nepūt!

Uz tikšanos sarīkojumos!
Armands Birkens

HIBERNĀCIJA
Vasaras kultūras dzīves hi

ber nācija Či kā gā ir beigusies. 
Agrāk to sauca par vasaras guļu, 
bet mūsdienu va lodā tā ir hi be
rnācija. Kā sa mie gojušies lāčus 
septembris mūs pa modinājis. Lē
nām lienam āra no vasaras alas, 
skatāmies Čikāgas Ziņas sarī
kojumu kalen dāra slejā, meklē
dami ko garšīgu. 

Ko tur redzam? Sarīkojumus. 
Viss atkal notiek notikumu bagā
tajā Čikāgā. Re tā pilsētā ir tik 
daudz organi zāciju, cik mums: 
latviešu skola, pirmsskola Stariņš, 
skauti, gaidas, drau dzes, studenti, 
med nieki, mak šķernieki, pen sio
nāri, Literārā kopa, radio raid ī
jumi, Daugavas Vanagi, Ciānas 
jauktais koris, Vīru koris un Lat
viešu biedrība. Vasaras atpūta ir  
beigusies. Šovasar netrūka noti
kumu, bet tie nebija Čikāgā. Tie 
bija Dziesmu un deju svētki Lat  

vijā un sarīkojumi Gaŗezerā. Tā ir 
jau vēsture. Jāsāk rakstīt Čikāgas 
rudens sezonas vēsture.

Ja latviešiem teātris nebūtu 
tik mīļš, tad septembrī nerādītu 
divas lugas, trīs, ja ieskaita lu
dziņu bērniem. Pirmo reizi šeit 
viesosies slavenais Val mieras teāt
ris ar iemīļoto Anšlava Eglīša lugu 
“Bezkaunīgie veči“. Tad Miķeļa 
tirdziņa svētdienā, trīs aktieŗi 
izrādīs komēdiju “Mēs un mūsu 
sieva”. Aida Ozoliņa, kuŗu atce
ramies no lugas “Pērku jūsu vīru”, 
šajā lugā tēlo sievu. Vīri ir Jānis 
Kirmuška un Imants Vek manis. 
Izrādes izkā r  tojis mūsu draugs un 
impre sārijs Andris Māgurs. 

Tajā pašā dienā, visi  trīs 
aktieŗi uzvedīs bērnu lu dziņu, ko 
īpaši šiem trim aktie ŗiem uzraks
tījusi Jāņa sieva Laila Kirmuška. 
Lugas nosaukums – “Jau  trās astes”. 
Izrādē tiksimies ar kaķīti, vāve

GAŖEZERA  VASARAS  VIDUSSKOLAS  2013. GADA  ABSOLVENTI

1. rindā no kr.:  Līga Brammane, Māra Treiberga, Katrīna Kore, Lāra Tolka, 
Tamāra Lūse-Zondo, Laura Nīgale un GVV direktore Sandra Kronīte-Sīpola. 2. 
rindā:  Jūlija Lazdiņa, Elīsa Steele, Aleksandra Bērziņa, Laura Kontere, Laila 
Kubuliņa, Sarma Āruma un Ilze Vizule. 3. rindā:  Kristaps Eilands, Dāvis Lāčkājs, 
Kalvis Roze un Olivers Krūze. 4 rindā:  Āris Putenis, Ansis Ramoliņš, Aleksandrs 
Berkolds, Alens Klints, Kristaps Liziņš, Gunārs Robežnieks, Ojārs Bērziņš, 
Nikolais Kārkliņš, Krišs Brunovskis un Nikolajs Veidis.                    Foto: Dz. Tropa

Vakar, bijušie GVV 4. klases 
audzēkņi, šodien jau absolventi 
no ASV un Kanādas ir gatavi nest 
pasaulē savas skolas vārdu un 
slavu. Gaŗezerā jauniešus kopā ir 
saveduši tāli ceļi, lai rastu izprat
ni par savu tēvu un vectēvu zemi  
Latviju, apgūtu tautas kul tūras 
mantojumu un stiprinātu lat viešu 
valodas prasmi. Kopā pavadot 
četras vasaras mācībās, tautas
dziesmās un dejās, viņi, ir gatavi 
dalīties ar ikvienu GVV gūtajās 
zināšanās, nest tās ļaudīs, stāstot 
par savas tautas kultūru un māk
slu Aizsāktās draudzības būs, kā 
tau tastērpa villainē ieausts krāšņs  
pavediens, lai turpinās caur viņu 
turpmāko dzīvi.

V. Trops
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LATVIJAS VALSTSSV‰TKI ÇIKÅGÅ
sestdien, 16. novembrī, plkst. 14:00 (jauns laiks – 2:00 pp.)
Ciānas draudzes telpās – 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL

Akta runa  
Latvijas Republikas vēstnieks ASV

Andris Razāns

Koncertā
Ieva Akurātere ar dēlu Matīsu,

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

Sama Aļļe – klavieres

RĪKO ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

1918           2013
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Tank of Gas Getaway
Just 2 ½ hours east of Chicago

Southwest Michigan’s St. Joseph County

Come experience the gem of River Country in Southwestern Michigan! Call about our fall and 
winter packages and discover rich, unique historical sites of Indian Wars, Underground 

Railroad and a glimpse into the Amish lifestyle.

RIVER COUNTRY LODGING FACILITIES
HOTELS:

America’s Best Value Inn, Three Rivers; American Inn, Sturgis; Hampton Inn, Sturgis; Holiday 
Inn Express Hotel & Suites, Three Rivers; River Country Super 8, Three Rivers 

MOTELS:
Little County Inn, White Pigeon; Spartan Motel, Three Rivers; Sturgis Express Inn, Sturgis; 

Plaza Motel, Three Rivers; Country Hearth Inn, Sturgis
BED AND BREAKFASTS:

T&R Inn Between the Lakes, Three Rivers

Fishing • Canoeing • Art • History • Trails • Magic Shows

River County Tourism Council
P.O. Box 214, Three Rivers MI 49093
800-447-2821 or 248-459-0125
www.rivercountry.com  rivercountrytour@att.net 
Follow/Like us on Facebook/Twitter

Experience the Amish 
Lifestyle

Canoe our lakes, rivers and 
streams all year long

Buy apples and produce
 at Farmers Markets

Take advantage of our 
Winter Ski Packages
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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
e-mail 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 800-464-8977

CELTNIECĪBAS DARBI
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Dievkalpojumi un sarīkojumi 
2013. g. septembrī

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.
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

Dievkalpojumi un sarīkojumi 
  2013. g. septembrī 

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

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

Dievkalpojumi:
Svētdien, 15. septembrī, 10:30   Dievkalpojums 
 ar sv. Vakarēdienu.  

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

Svētdien, 1. sept., *10:00 – Kopīgs dievkalpojums Ciānā
Sestdien, 7. septembrī,Kr. Barona skolas bērnu svētki.
Svētdien, 8. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar   
 dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 15. septembrī,10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds. 
 13:00 – Kapu svētki Olīvkalna kapos, 
 kalpos māc. Ojārs Freimanis.
Svētdien,  22. septembrī,10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu. Kafijas galds.   
Svētdien,  29. septembrī,  9:00 –  Padomes sēde.
 10:00 –Dievkalpojums. Kafijas galds.

2013. g. oktōbrī
Svētdien,  6. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku dievkal - 
 pojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 13. oktōbrī, 10:00– Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
*Reizēs, kad vienā dievnamā ir kopīgs dievkalpojums, 
otrā dievnamā dievkalpojums nenotiek.

Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi 
kalpot Tam Kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, 
neatlaidīgi savās lūgšanās. (Vēstule romiešiem 12:11-12)
Svētdien, 1. septembrī, 10:00 - Kopīgs dievkalpojums  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi Ciānā. Kafijas galds.
Svētdien,  8. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
Svētdien, 15. septembrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Trešdien,  18. septembrī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  22. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
Svētdien,  29. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.  
  Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2013. g. oktōbrī
Svētdien,  6. oktobrī, 10:00 – Pļaujas svētku   
  dievkalpojums. Siltas pusdienas.

Vēlam  dievpalīgu 
Sv. Pēteŗa draudzes mācītājam 

Ojāram Freimanim  un viņa dzīves biedrei Elizabetei
iesākot jaunu dzīvi Čikāgā.

                                               Čikāgas Ziņu redakcijas saime

 
Sventecku ģimenei izsakām dziļāko līdzjutību

 sabiedriskajam darbiniekam
Konstantīnam Sventeckim mūžībā aizejot.

Vieglas smiltis.
                                      Čikāgas Ziņu redakcijas saime
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Jautrās saimnieces

Bērnībā bija biližu grāmata Karalis  Kartu-
pelis. Tā stāstīja, ka saknes un dārzāji visi gribēja, 
ka viņus ievēl par karali, un katrs lielījās, cik 
skaists un garšīgs vai vērtīgs viņš ir. Pašās beigās 
runāja kartupelis: “No manis gatavo kartupeļu 
biezputru, zupu vai sacepumu. Mani vāra ar vai 
bez mizas. Mani cep krāsnī, pannā, ugunskurā. 
Visiem garšo kartupeļu skaidiņas un

KARTUPEĻU 
PANKŪKAS

Kartupeļi, cepamie 1 1/2 mārciņas
Sīpols, vidējs –1 gab.
Olas, lielas – 2 gab.
Milti – 2 ēdamk.
Cepampulveris – 1/2 tējkk.
Sāls – 1 tējk.
Pipari  – pēc garšas
Eļļa cepšanai

Kartupeļus nomizo un sarīvē uz rupjas rīves. 
Liek sietā notecināt. Tad vēl ar rokām pamatīgi 
nospiež šķidrumu. Ja vēlas, var kartupeļus 
nosusināt ar papīra dvieli. Sīpolu sīki sakapā. 
Visas sastāvdaļas samaisa. Mīklu liek ar 
ēdamkaroti smagā pannā sakarsētajā eļļā. Cepot, 
saplacina ar koka karoti. Cep brūnas no abām 
pusēm.

Kartupeļu pankūkas pasniedz karstas ar 
skābu krējumu, ābolu biezeni vai brūkleņu 
ievārījumu.

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085 

mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Sestdien, 2013. g. 14. septembrī, plkst. 18:00 
Čikāgas latviešu nama 2. stāva zālē Anšlava Eglīša 
lugas izrāde “Bezkaunīgie veči”, Valmieras teātŗa 
izpil dī  jumā. TILTS un Čikāgas Latviešu biedrības 
izkārtojumā. Biļetes pie durvīm: $20 biedriem un 
pensionāriem, $25 citiem virs 18 gadiem, $10 
jauniešiem no 13-18. Bērnu auklēšana pa izrādes 
laiku $10/bērnu. Tuvāka informācija par izrādi: <http://
www.vdt.lv/public/lat/izrades/0/bezkaunigie_veci/>.

Svētdien, 2013. g. 29. septembrī, Plkst. 11:00-
16:00 1. stāva zālē: ikgadējais Miķeļa tirgus: rokdarbu 
tirdziņš, pusdienas, kafija, tortes un citi atspirdzinājumi, 
bērnu nodarbības. Ieeja brīva, pusdienas pret maksu. 
Plkst. 13:00-15:00: ziedu kompozīciju gatavošana. 
Plkst. 12:00 3. stāva zālē: Izrāde bērniem “Jautrās 
astes”. $8 / $20 ģimenes biļete (3+ personas). 
Plkst. 15:30 2. stāva zālē: Teātŗa izrāde “Mēs un 
mūsu sieva”. $20 biedriem/pensionāriem, $25 citiem 
virs 18 gadiem, $10 jauniešiem no 13-18. Bērnu 
auklēšana izrādes laikā $10 par bērnu.

Kopš mūsu vienību nogales nometnes jūnija 
sākumā, esam dzīvojuši pa citām nometnēm, ceļojuši, 
strādājuši un baudījuši vasaru.

7. septembrī KBLS reģistrācijas laikā būs arī 
Gaujas un Staburagu vienību reģistrācija. 

14. septembrī atsāksies gaidu un skautu vienību 
nodarbības.

Gaidīsim vadītājus un vadāmos ar sajūsmu 
uzsākt 2013./2014. darbības gadu. 

Gatavosimies 11. Lielajai nometnei “Mantojums”, 
kas notiks  2014. gada augustā New Jersey pavalstī.
Veiksmīgu rudeni!

Vad. Daina Cera

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>
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Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEDOJUMS:

$

Redakcija lūdz vismaz $50.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:                            Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:                           

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

2013. gada SEPTEMBRIS
Sestdien, 7. septembrī, Krišjāņa Barona latviešu  
 skolas mācību gada skolēnu reģistrēšana  
 Ciānā plkst. 10:00. Seko gadskārtējie  
 Bērnu svētki.
Sestdien, 7. septembrī, Gaujas un Staburagu   
 vienību reģistrēšana Ciānā plkst. 10:00.
Trešdien,  11. septembrī Pensionāru saiets Ciānā  
 plklst. 12:00.
Sestdien,  14. septembrī, ČLB izkārtojumā Anšlava  
 Eglīša lugas izrāde “Bezkaunīgie veči”,  
 Valmieras teātŗa izpil dī  jumā Čikāgas lat. 
 nama 2. stāva zālē. plkst. 18:00.
Sestdien, 14. septembrī, gaidu un skautu    
 nodarbības Ciānā.
Svētdien, 15. septembrī, Kapu svētki Mt. Olive   
 kapsētā plkst. 13:00
No 20.-22. septembrim Saiets “Daiļās dāmas”  
 notiks Gaŗezerā.
Svētdien, 29. septembrī, ČLB rīkotais Miķeļa tirgus
 Čikāgas latv. nama 1. stāva zālē  
 no plkst. 11.00 līdz 16:00. 
 Plkst. 13:00-15:00 Ziedu kompozīciju   
 veidošana. 
 Plkst. 12:00 Izrāde bērniem “Jautrās astes”  
 Latv. nama 3. stāva zālē:
 Plkst. 15:30 Teātŗa izrāde “Mēs un mūsu  
 sieva” Latv. nama 2. stāva zālē. 

2013. gada OKTŌBRIS
Svētdien, 20. oktōbrī, Piemiņas pēcpusdiena veltīta  
 Imantam Ziedonim Ciānā.

2013. gada NOVEMBRIS
Sestdien, 16. novembrī, Latviajs valsts svētku akts,  
 koncerts un saviesīgs vakars Ciānā   
 plkst. 14:00 (jauns laiks – 2:00 pp).

SARĪKOJUMI / SANĀKSMESČIKĀGAS ZIŅĀM ZIEDOJUŠI 
no 2013. g. 7. maija līdz 2013. g. 5. augustam:

100.-   Linda Cukura, Valdis un Ilze Dongo, Vaida M.            
 Jordan (Canyon Lake,TX),Mark R. Ķirsons,  
 Larisa Michell (Studio City, CA), Larisa un Scott  
 Phillips, Ausma Pormala, Vilnis Vīlips;

 76.-  Astrīda Vītoliņa un Ivars Švānfelds (Salaspils,LV);

 75.-  Andrejs un Silvija Ezeri, Persijs Laube   
 (Somers, MT), Ieva Reich (Madison, WI), 
 Arnis un Māra Skultes, Liene Sorenson; 

 65.-  Ruta Kress (Moorpark, CA), Sigurds un Ruta  
 Krolli (Madison, MS);

 60.-  Ilmārs Erkmanis, Aivars un Ligita Inkas, Uldis  
 Streips (Prospect, KY), Andrejs Swenton;

 55.-  Edvīns un Melita Būdenieki, Dzintra Muša;

 50.-  Alma Aizkalna, Inta Andermane, Vēsma un  
 Andris Baltmaņi, Iriss Šīmane-Blaine, Kārlis  
 Dzintars (Glendale, WI), Jānis un Šerija Eriņi  
 (Three Rivers, MI), Dace Friša, Ingrīda Ievāna,  
 Ruta Jostsons, Baiba Kahn, Roman Kahn,  
 Kārlis Kalējs (La Crescenta,CA), Imants  
 Kiusala, Valdis un Mārīte Krūmiņi (Fairfax, VA),  
 Nīls Krūmiņš (Fairfax, VA), Dace Kūlāna, Alberts  
 un Skaidrīte Legzdiņi, Alberts Legzdiņš,  
 Vēra Mozga, Jānis un Ruta Ozoli  (Hastings,  
 MN), Brigita Ozoliņa, Valdis Petrītis,   
 Arianna Anita Poča, Irēna Robežniece, Māris  
 Roze, Zane Rožkalna, Arnolds Ruperts (Grand  
 Rapids, MI), Pēteris un Dana Šaltāni, Marta  
 Schafer (Lafeyette, MN), Elaine Snyder, Ēriks  
 Sprenne (Highland, IN), Luanna un Mārtiņš  
 Stāki, Vija Twardzik, Brigita Valters (East  
 Brunswick, NJ), Ināra un Heino Witt (Santa  
 Rosa, CA), Vilnis Zvejnieks;
 30.-  Visvaldis Krīgers.
 25.-  Andis Ķizans (Bend, OR);
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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
SEPTEMBRIS

  1 Sv Ilmārs, Iluta, Austrums
  2 P  Elīza, Lizete, Zete
  3 O Berta, Bella
  4 T Dzintra, Dzintars,   
 Dzintara
  5 C Klaudija, Persijs,   
 Valda 
  6 P Maigonis, Magnuss,   
 Mariuss
  7 S Regīna, Ermīns

  8 Sv Ilga
  9 P Bruno, Telma
10 O Jausma, Albertīne
11 T Signe, Signija
12 C Erna, Evita, Eva 
13 P Iza Izabella
14 S Sanita, Santa, Sanda,   
 Sanija, Sandija

15 Sv Sandra, Sondra,   
  Gunvaldis, Gunvaris
16 P Asja, Asnate, Dāgs
17 O Vera, Vaira, Vairis
18 T Liesma, Elita, Alita
19 C Verners, Muntis
20 P Guntra, Marianna,   
 Ginters
21 S Modris, Matīss, Mariss
22 Sv Māris Maigurs, Marica
23 P Vanda, Veneranda,   
 Venija
24 O Agris, Agrita
25 T Rodrigo, Rauls 
26 C Gundars, Kurts, Knuts
27 P Ādolfs, Ilgonis
28 S Sergejs, Svetlana, Lana

29 Sv Miķelis, Mikus, Miks,   
 Mihails
30 P Elma, Elna, Menarda

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Svari
24.sept.- 23.okt.
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