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KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 378 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Oratorija “Mesija” komponists. 6. Gleznotājs vai putns. 10. Serbu 
izcelsmes izgudrotājs (1856-1943). 11. Pilsēta Polijā. 12. Lazdas auglis.      
13. Dž. Londona “Jūŗas – – – – –”. 14. Mozus pusbrālis. 15. 18. augusta 
meitene. 16. Latvijas pirmais apsardzības ministrs. 20. Izrāda patiku.               
23. Sengrieķu zemes dieve. 25. Dzejnieks (1908-1942). 26. Ielas segums.  
27. Krimas mongoļi. 28. Kuģniecības zinātne. 29. Zeva sieva. 31. Cīnās pēc 
elpas. 34. Nepierasts. 36. Elle. 38. Apģērba gabals. 39. Priekšmets.                  
41. Apslēpts izsmiekls. 42. Gleznotājs (1907-1996). 43. Pavirza uz augšu. 
44. Neizpaužama. 45. Vārds uz Zviedrijas pastmarkas.

STATENISKI: 1. Laukuma mērs. 2 . Pilsēta Itālijas dienvidos. 3. Sengrieķu 
mīlas dievs. 4. Paliek. 5. Vecās derības dziesmas. 6. Krievijas monarchs.     
7. Paradīze. 8. Jūŗas gliemis. 9. Pameta. 16. Acumirklīgs spožums. 17. Zemgales 
dižākā upe. 18. Cīņas paņēmieni. 19. Locekļu kopums. 21. Pārsējuma 
audums. 33. Daugavas mazā vai lielā pieteka. 23. Kokiem apstādīts ceļš. 
24.Anglijas galvenais svētais. 29. Sengrieķu kaŗavīrs. 30. Augstskolas 
vadītāja. 32. Jautri (žarg.). 33. Komponista Lehārs speciālitāte. 35. Eiropas 
trīs valodu valsts. 37. Izraudzītais. 38. Dāvana. 39. Gaismeklis. 40. Neredzīgs.

LĪMENISKI: 1. Ķezbers. 4. Vāgners. 8. Bufalo. 9. Lēkmes. 10. Preiļi. 11. Ruriks. 
12. Palaiž. 15. Mošķis. 20. Skrambas. 23. Vīksniņa. 25. Lai. 26. Pjenčana. 27. 
Lambergs. 28. Skatuve. 30. Ateisms. 35. Lauma. 36. Ietve. 37. Amorāls. 38. 
Eņģelis.
STATENISKI: 1. Kautrs. 2. Zvanīja. 3. Emocija. 5. Galerts. 6. Eskorti. 7. Spekke. 13. 
Lem. 14. Ina. 16. Odi. 17. Kas. 18.Skujas. 19. Knaģis. 21. Brāļu. 22. Slavē. 23. Viļņa. 
24. Ķemme. 29. Vilciņš. 31. Trapece.  32. Kijeva. 33. Bultas. 34. Berķis.
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BAPTISTU KOŖU DZIESMU DIENA ČIKĀGĀ

Aizmugurē - koristi.  1. rindā no kr.: Dagnija Murray, Ralfs Augstroze, Gunta Plostniece, Dāvids Šmits, Sarma Aļļe, Vaira Gertnere.

sestdien mēģinājums no plkst.13:00 līdz 20:00. 
Kamerkorim vēl pielika pāris stundu klāt, tie sāka 
savu mēģinājumu plkst.10:00.

Vai koris varēs pastāvēt, ja tas lēni dilst? Vēl 
varēs. Dziedātājos redzējām tikai pāris sirmu galvu, 
vairums vidējos un jaunos gados. Labi soprani, basos 
gan šodien trūka Losandželosas vīru koŗa Valda 
Ķeŗa, kas vienmēr bijis spēks basu rindās. Un kur 
tad kamerkoris, kas agrāk saucās jaunatnes koris, kur 
rodas un mācās jaunās balsis un jaunās diriģentes.

To visu satur kopā Amerikas Latviešu baptistu 
apvienības (ALBA) Koŗu apvienība, kuŗu 1950. 
gadā dibināja ārsts un diriģents Eduards Baštiks, 
Viktora Baštika brālis, viņa vietā nāca Viktors, ta
gad Gunta Plostniece ar plašu mūzikālo izglītību.

Koncerta programmas ievadā Dāvida Šmita 
spēlētā ērģeļu prelūdija – Helmera Pavasaŗa 
“Intermezzo”. Viņa, pirms beidzamās dziesmas 
spēlētais, ērģeļu sōlo bija ļoti saistošā un mūzikāli 
bagātā Paula Dambja “Toccata alla Fantasia”. 
Latviešu komponisti, izcili atskaņoti! 

Tad klausītāju priekšā stājās koris, dziedot  no 
F. Mendelsona “Lauda Sion”  “Slavas dziesmu” un

Amerikas latviešu baptistu draudžu koŗu 65. 
Dziesmu diena 2014. gada 27. aprīlī Ciānas ev. lut. 
dievnamā Čikāgā bija pulcinājusi dziedātājus no 
Bostonas, Bukskauntijas, Čikāgas, Filadelfijas, 
Klīvlandes un Toronto draudzēm, kā arī dziedātājas 
no Sanfrancisko, Losandželosas un Mineapoles. 
Pirmajā Dziesmu dienā 1950. gadā Ņujorkā bija 40 
dziedātāju, vienpadsmitajā, kas notika1960. gadā 
Filadelfijā, piedalījās lielākais dziedātāju skaits – 
145. Ja ievēro, ka pašreiz visu latviešu baptistu 
draudžu aktīvo locekļu kopējais skaits Amerikā ir 
tikai ap 100, tad 31 dziedātāja koris un 20 sa
braukušie baptistu viesi kopā ar vietējo draudzi 
sastādija pusi no visiem latviešu baptistiem Ziemeļ
amerikā. Bija arī visi trīs draudzēs kalpojošie mā
cītāji. Klīvlandes draudzes Dr. Pauls Barbins – korī 
basa dziedātājs,  Čikāgas drau dzes Oļģerts Cakars 
– mājastēvs un elektronikas meisterotājs, Buks
kauntijas un Filadelfijas drau dzes Dr. Uldis Ukstiņš 
– uzrunas teicējs. 

Dziesmu diena pavasarī un Kongresa dienas 
augustā ir latviešu baptistu pulcēšanās svētki un pa
teicības Dievam un prieka svētki! – Svētki? Koristiem
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“Dieva rokā visi esam”. Diriģēja Ralfs Augstroze, 
klavieres skandināja Sarma Aļļe, Dāvidam ar 
ērģelēm piepalīdzot.

Ievada vārdus un lūgšanu teica Čikāgas bap
tistu draudzes mācītājs Oļģerts Cakars. Ciānas ev. 
lut. draudzes sveicienus un laba vēlējumus nesa 
draudzes mācītāja Gundega Puidza. 

Guntas Plostnieces vadībā koris dziedāja a 
capella dziesmas: T. Ķeniņa “Kristus roze” (K. Kun
dziņš), gaiši skanīgo P. Dambja “Vai tu vari izskaitīt?” 
(E. Rumba) un Ē. Ešenvalda “Mūžības mirdzums” 
(V. Lācekle). 

Otro Ē. Ešenvalda dziesmu “Pie Tava krusta” 
(V.Lācekle) kori pavadīja klavieres un stīgu trio: 
vijoles – Augustīns un Aija Tighe, čella – Linda 
AļļeMurphy. Dziesmas sōlo dziedājumi bija Julias 
Plostnieces ziņā, korim komponists ir atvēlējis 
vairāk it kā piedziedātāja, pavadītāja lomu.

J. F. Wilson arranžēto tradicionālo melōdiju 
“Vai austrumi, vai rietumi” (V. Baštiks) dziedāja 
kamerkoris, Vairas Gertneres vadīts, Benjamiņam 
Aļļem pavadot ar trompēti un Dāvidam Šmitam ar 
klavierēm, jo piāniste Sarma Aļļe, tāpat kopkoŗa 
diriģents Ralfs Augstroze bija koristu rindās. Vaira 
Gertnere arī diriģēja J. Rutter “Dievs svētīt grib 
mūs” (G. Degsnis), ko koris arī dziedāja Dāvida 
klavieŗu pavadīts.

Ļoti interesanta bija S. Martin “Aleluja” maza 
četru taktu melodija, rakstīta piecām sieviešu vai 
vīru balsīm bez pavadījuma, ieteicot sākumā dziedāt 
tikai pirmai balsij, tad pievienot nākošo un nākošo, 
kad sasniegts piecbalsīgs dziedājums, balsis atkal 
noņem, dziedājums beidzās ar pirmās balss dziedāto 
Aleluja. Dagnijas Murray vadītās kamerkoŗa 
sieviešu balsis to arī iespaidīgi izdarīja, sākot ar 
klusināto pirmo, pastāvīgi pieaugot līdz spēcīgam 
piecbalsīgam dziedājumam, kas atkal noplaka līdz 
klusinātam pirmās balss dziedātajam nobeigumam. 
Neparasti, skaisti un iespaidīgi! Dievu var slavēt arī 
klusā nopūtā!

D. Kallman Sonata trompetei un klavierēm “Il 
Andante sereno” , ko latviski varētu tulkot “lēnā mierā”. 
Tā to arī spoži nospēlēja Benjamiņš Aļļe, kuŗš tikai 
pirms nedēļas bija aizstāvējis savu doktora diser
tāciju Minesotes universitātē, iegūdams doktora 
gradu mūzikas mākslā – Art of Music. Pavadītāja ar 
klavierēm bija viņa māte Sarma Aļļe. Nav daudz 
mūziķu, kam tāda izdevība…

Dziesmu dienu tradicijā ir arī garīdznieka uz
runa. To darīt bija aicināts ALBA priekšsēdis māc. 
Dr. Uldis Ukstiņš. Kā jau nedēļu pēc Lieldienām, 
viņš izmantoja 16. psalma pravietojumu par mūsu 
prieku zinot, ka Kristus ir augšāmcēlies.

Zviedru komponista G. Strandsjo “Brīnišķīgais 
Dievs” diriģēja Ralfs Augstroze ērģeļu pavadījumā. 
Skanēja labi, bet P. Vaska “Golgātas krusts” (E. Trei
manisZvārgulis) sķiet bija īsts pacēlums klausī
tājiem un dziedātājiem. Sāpīgais krusta tēls dziesmā 
parādās astoņbalsu dziedājumos, pie kam katra pa
mata balss, piemēram, soprāns dalās un dzied tērcēs, 
harmo niski, bet abas harmoniskās soprana un alta 
dubultbalsis dzied viena pret otru sekundā, dis on ancē, 
panākot skaudru, tekstam vajadzīgu, neparastu skaņu 
gammu, tik raksturīgu P. Vaska mūzikai. Dziesma 
bija bez pavadījuma. Vai, lai izrautu klausītāju un      

Diriģente – Dir. Gunta Plostniece, vijoles –  Aija un Augustīns 
Tighe, čells – Linda Aļļe-Murphy. 

Trompete – Benjamiņš Aļļe, klavieres- Sarma Aļļe. 
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vadītāja – Sarma Aļļe. Sarma bez pavadījuma 
diriģēja V. Baštika “Kungs, piedod” (E. Vankina). 
Lūgšana par Kristus ciešanām izskanēja  iespaidīgi, 
Baštikam raksturīgie zemie basa gājieni. Velsiešu 
garīgā dziesma, V. Baštika tulkota, “Visvarens, 
visspēcīgs un mūžīgs ir Dievs” bija draudzes 
dziesma ērģeļu, klavieŗu un trompetes pavadījumā, 
saliekot arī kollekti izdevumiem.

Koŗa ilggadējā tenora Dr. Jāņa Plostnieka 
piemiņai, kas aizgāja mūžībā 2013. gada novembrī, 
bija veltīti četri V. Baštika “Rekviēma” dziedājumi, 
kam Svēto Rakstu teksti. “Es redzēju jaunas debesis” 
sōlo iejutīgi dziedāja astoņdesmitgadīgais baritons, 
klīvlandietis, Valdis Ūsis. Bija interesanti redzēt, kā 
Gunta Plostniece diriģēja sōlistu, pianisti un ērģeļ
nieku, jo, ja sōlists dzīvo Klīvlandē, pianiste Čikāgā, 
ērģeļnieks Toronto, sadziedāšanās vienā pēcpus
dienā nav pietiekama drošai sadarbībai. Dziedājumu 
nobeidza koris, dziedot a capella “Kungs, kas mājos 
Tavā dzīvoklī?”, kas ir arī nākamā koŗa dziedājuma 
nosaukums.

Šai dziedājumā ir soprana sōlo un koŗa sa
skandēšanās. Sōlo balsīs dziedāja Maija Alksnīte, 
Dagnija Murray un Velta Nama, klavieŗu un ērģeļu 
pavadījumā. Trešo dziedājumu “Es zinu, dzīvs mans 
Glābējs” iesāk trompetes uzgavilēšana, īsts instru
ments augšāmcelšanās vēsts pasludināšanai. Tad 
nobeigumā lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”, katra cil
vēka lūgšana, intima, bez pavadījumiem – ir tikai 
cilvēks un viņa Tēvs debesīs.

Par Dāvida Šmita ērģeļu sōlo jau minēju raksta 
sākumā, Koncertu nobeidzot, dzirdējām W. A. Mo
carta slavas dziesmu “Gloria” – “Liels lai ir, liels 
Tavs vārds, ak Varenais!” Diriģēja Gunta Plostniece, 
klavieres žilbināja Sarma Aļļe un ērģeles – Dāvids 
Šmits. Varens un skaists koncerta nobeigums, slavējot 
mūsu Kunga lielo vārdu un mīlestību.

Aplausi, pateicība, aicinājums visiem palikt uz 
sadraudzības maltīti ēdamzālē, kur saimnieces bija 
klājušas galdus 120 viesiem. Tikai nedaudz vietas 
palika tukšas. Tad māc. Oļģertam Cakaram 90. 
dzimšanas dienas vēlējumi, iepazīstināšana ar 
ciemiņiem un mājniekiem, jautri lasījumi, vijoles 
duets, Bukskauntijiešu kvartets, Julias Plostnieces 
sōlo un  tradicionālā Dziesmu dienas beigu dziesma 
“Šī saite mūžu dien’”.

Oļģerts Cakars
Foto: Andrejs Kalnmals

un dziedātāju no skumjajām un grūtajām noska
ņām, diriģents bija izraudzījis dzīvo un prie cīgo A. 
Purva “Dievs jau nību devis” (Z. Dzenīte)? Dziesma 
un koris gavilēja. Tāpat apsveicama arī nā košās 
dziesmas izvēle: V. Baštika “Dieva draudze” (V. 
Brīvnieks) – sie viešu korim. Mums kādreiz bija sie
viešu koŗi. Tūlīt nāk prātā A. Purva smalki skaņotās 
“Zīles” Toronto. Pat mums Čikāgā kādreiz bija 
cienījams sieviešu dubultkvartets, T. Ozoliņa vadīts. 
Tagad – tikai Brugmanes “Idvases” Indianapolē, 
kas gan, šķiet, galvenokart darbojas ar izklaides 
dziesmām. Tāpēc bija ļoti atsvaidzinoši dzirdēt šai 
koncertā otro sieviešu koŗa dziesmu, Ralfa Augstrozes 
diriģētu, Sarmas Aļles klavieŗu pavadītu.

Pastāv arī tradicija (pēc 65 gadiem), ka vienu 
kopkoŗa dziesmu diriģē rīkotājas draudzes diriģents. 
Čikāgas draudzei koŗa vairs nav, bet ir laba diriģenta 
aizstājēja – Ciānas draudzes koŗa pianiste, diriģentes 
palīdze, Čikāgas vīru koŗa koncertu klavieŗu pa  

Rikotājas draudzes diriģentes lomu veica Sarma Aļļe, vadot 
kori bez pavadījuma.

Sadraudzības maltītes dalībnieki.
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ĻAUNAJĀ DIENĀ – PASTĀVĒT!
Māc. Gundegas Puidzas 

Kurzemes cietokšņa atceres 
svētbrīža  uzruna

“Dievs mums nav devis 
bailības garu, bet gan 
spēka, mīlestības un saprāta 
garu”.  (2. Tim. 1:7)

Maija mēnesis vēstu
riski Latvijas kalendārā ir 
piesā tināts ar visai pretējiem 
no tikumiem – gan ar pa

došanos, gan uzvarām, gan 
ar zaudē jumiem, gan arī ar 
iegu vu miem. Mēs vēstures 
lappusēs esam mācījušies 
gan pieņemt likteni, gan 
tam pretoties un tieši šie 
vēstures pagriezieni ir lielā 
mērā mūs veidojuši par tiem cilvēkiem, kas esam 
šodien un par kādiem mācām būt savus bērnus un 
mazbērnus. 

Tā ir drosme, kas vadījusi mūs gan brīvprātīgi, 
gan piespiedu kārtā pieņemtajos lēmumos. Tā ir 
drosme, kas likusi skatīties acīs gan īstenībai, gan 
ienaidniekam, gan arī nezināmai nākotnei ar jau
tājumu, vai tā mūsu tautai atnesīs laimi vai ne
veiksmes. Drosmes un cerību vārdā jūs iznesāt 
Latvijas vārdu savās sirdīs un lūgšanās, un tās 
pašas drosmes un cerību vārdā arī mēs, kas 
palikām un uzaugām okupētajā Latvijā, spējām 
tajā izdzīvot un sagaidīt neatkarības rītu.

Drosme un cerība pirms desmit gadiem 1. 
maijā Latviju iecēla Eiropas savienības klēpī, 
cerot un paļaujoties, ka Padomju savienība tai 
mūs nekad vairs neatņems. 

Taču šodien par drosmi un cerību dzirdu 
arvien mazāk. Un tas sāp. Ja mēs domājam par 
visiem mūsu spēka arsenālā esošajiem cīņas 
paņēmieniem kā palīdzēt mūsu Latvijai joprojām 
šodien, tad dziļi sirdī sāp skaļās un negatīvās 
šaubas par Latvijas stabilitāti. Klausos, kā bailēs 
par savu drošību, tautieši atceļ lidojumus uz 
Latviju šai vasarai, bažās par savu drošību, maina 
savus atvaļinājuma plānus no Latvijas uz kādu 

citu pasaules valsti un 
domas par Latvijas ap
ciemošanu nomaina uz 
citiem mērķiem, jo sak, 
tur taču tagad neko 
nevar zināt! Tik tiešām, 
vai tāda ir mūsu pat
riotiskā attiek sme pret 
savu valsti, pret savu 
mīļo Latviju, par kuŗu 
bijām gadiem ilgi gatavi 
atdot teju vai visu, pret 
Latviju, kuŗu esam 
solījušies atbalstīt ar vi
siem saviem spēkiem?

Ticīgi cilvēki saka, 
ka lūgšanām ir liels 
spēks. Bet mūsu 

lūgšanas ne vienmēr izskan uz Dievu tikai vārdos, 
bet bieži arī domās. Tādā gadījumā – mūsu 
domām arī ir liels spēks. Tad mīļie draugi, kas 
notiek ar mūsu do mām par Latviju šodien? Cik 
daudz tajās vairs ticības, pozitīvisma, drosmes un 
tēvzemes mīlestības? Kur palikušas mūsu stiprās, 
drosmīgās domas un lūgšanas par Latviju? Vai 
tās ir izgājušas no modes vai mūsdienās vairs 
netiek uzskatītas par patriotiskām? Kur ir mūsus 
spēka vārdi par Latviju, kur mūsu mīlestības 
pilnās domas un ticības pildītās lūgšanas? Kāpēc 
ap klusušas mūsu spēka dziesmas, kuŗu latviešiem 
ir pilni dainu skapji? Piem.:

 Sveši ļaudis aiz kalniņa
 Lūko manas tēvu zemes.
 Es jums saku sveši ļaudis
 Šai zemē’i nenāciet’i.
 Ir man arkl’is zemi art’i 
 Zobens, zemes sargātājs’i.  
Ja patiesi vēlamies drošu un stipru Latviju ne 

tikai sev šeit, bet arī tiem, kas vēl ir palikuši 
Latvijā un cenšas turienes skaudro ikdienu 
uzticīgi izdzīvot, tad mums jāsāk ar stiprām un 
drosmīgām domām un visas gļēvās šaubas un 
negatīvā skepse jāizmēž kā vecais raugs. 

Māc.Gundega Puidza.                            Foto: O. Cakars
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bet pret varām un spēkiem, pret šīs tumsas 
pasaules valdniekiem un ļaunuma gara spēkiem 
debesīs Ņemiet visus Dieva ieročus, lai jūs varētu 
stāties pretī ļaunajā dienā un, visu pārvarējuši, 
pastāvēt!” (Efez. 6:11 – 13) 

Mūsu latviešu gara mantojums ir ļoti bagāts, 
par to nav šaubu. Vai mēs to izmantojam un 
liekam lietā, kad tautai iet grūti? Un tas ir mūsu 
iespējās, cīnīties ar visu, kas mums ir garīgs, 
spēcīgs un pozitīvs. Atcerieties vārdus no 
Timoteja vēstules, ar kuŗiem iesāku svētbrīdi: 
“Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan 
spēka, mīlestības un saprāta garu”. Iesim un 
darīsim – vieglu domādami, labu gribēdami, 
spēku izdziedādami un gaismu savās sirdīs 
iznesdami! Āmen! 

ar tām ilgām un vēlējumiem, 
kas tik raksturīgas mums, 
tālumā dzīvojošiem.
Akta runu “8. maija atcere” 
teica Daumants Hāzners. 8. 
maijs ir cīņu nobeiguma 
diena, vācu spēku padošanās 
uzvarētājiem. Mūsu latviešu 
leģionāriem, Kurzemes cīnī
tājiem, tā bija smagas iz
šķiršanās diena: vai padoties 
ļaunajai sarkanajai varai, 
vai turpināt cīņu Latvijas 
mežos, vai arī  mēģināt 
izbēgt uz kādu kaŗa neskartu 
valsti. Tas izdevās ap 140 
leģionāriem, nokļūstot ne

itrālajā Zviedrijā. Šo vīru gaitas, cīņu pret 
izdošanu, badastreiku, zviedru tautas nostāju, 
iejauktajiem palīgiem, autors attēloja ļoti iz
smeļoši, vairākārt pieminot badastreika līdz
gaitnieci, ievainoto latviešu vīru kopēju “māsu 
Martu”, beigās norādot, ka tā atrodas klausītāju 
rindās un visiem pazīstama kā dziedātāja un 
skolotāja Marta LamberteCakare, viņai pateicībā 
pasniedzot baltu rožu velti. 

 KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE ČIKĀGĀ

Māsa Marta Cakare.                    Foto. O. Cakars

Kurzemes cietokšņa atcere 
2014. gada 3. maijā, kas notika 
Ciānas draudzes dievnamā, 
bija pulcinājusi ap 60 dalīb
nieku. Visiem pieceļoties 
kājās, Čikāgas vīru koris 
Māras Vārpas vadībā, 
dziedāja J. Kalniņa svinīgo 
“Lielo jundu”, pieminot tos, 
kas par savu tēvu zemi ir 
atdevuši savas dzī vības.

Svētbrīdi vadīja Gundega 
Puidza. Pēc tam dziedājām 
“Dievs, mūsu tēvu stingrais 
patvērums” (O. Cakars).

Daugavas Vanagu ap
vienības Čikāgā priekš nieks 
Oļģerts Cakars sveica atceres dalībniekus un 
aicināja iznākt priekšā cīnītājus, leģionārus, 
lūdzot tos pastāstīt par savām iesaukšanas gaitām 
Latviešu leģionā. Tie bija Pēteris Lapiņš, Vilis 
Vītols, Ilmārs Riekstiņš, Juris Valainis un Oļģerts 
Cakars. Ināra Grigolate katru apveltīja ar baltu 
neļķi. Ar katru gadu šo vīru ir mazāk un mazāk. 

Runātājs nobeigumā aicināja vienoties valsts 
himnā “Dievs, svētī Latviju!” Tā ieskanējās sirdīs

Ja nesekojam vēstures drosmīgajam piemēram 
mūsu tautā un ja skaļi apšaubam Latvijas nākotni, 
tad es tiešām nezinu, ko mēs šodien šeit darām? 
Tikai apraudam to piespiedu pakļaušanos un 
sagrāvi, ko nācies piedzīvot? Kā vārdā mēs šodien
esam sanākuši? Vai skumju, ciešanu un bezcerības 
vārdā? Jā, mūsu uzdevums ir gan atcerēties vēs
turiskos notikumus, godināt un pieminēt kritušos, 
cīņubiedrus, zaudējumus un neveiksmes, bet pāri 
visam vai tad ne stiprināties? Vai negatīvās domas 
un šaubas par Latviju mūsos jebko var stiprināt? 
Mīļie draugi! Ir laiks, un varbūt pat pēdējais laiks, 
ņemt rokā tos gara ieročus, par kuŗiem runā 
Pāvils vēstulē efeziešiem: “Bruņojieties ar visiem 
Dieva ieročiem, lai jūs varētu stāties pretī velna 
viltībām, jo mūsu cīņa nav pret miesu un asinīm, 
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Čikāgas vīru koris, 
diriģentes Māras Vārpas vadīts, 
dziedāja R. Paula “Dzīvības 
mūžīgais vārds” (J. Peters) un 
dirģentes arranžēto strēlnieku 
dziesmu „Mirdzot šķēpiem”. Īsti 
vietā bija T. Bērziņa arranžētais 
„Maršu popūrijs”, kur gribējās 
līdzi dziedāt… M. Lasmaņa 
“Mans mantojums” (A. Elksne). 
Koris labi iederējās šai vīru, 
cīnītāju piemiņas vakarā! Lai 
korim labas veiksmas viņu pašu 
koncertā 17. maijā! Dziesmas pie 
klavierēm delikāti pavadīja Arūnas Kaminskas – 
lietuvietis!

Visi dziedājām “Lāčplēšu dziesmu” Mārai 
Vārpai pavadot. 

Pateicība, ziedi. Tad ēdamzālē Inaras Grigolates 
brīnumaini skaisti sakārtotie un saklātie galdi, kas, 

Aizmugurē Čikāgas vīru koris. Priekšā no kr. Arūnas Kaminskas, Māra Vārpa, 
Daumants Hazners.                        Foto: O. Cakars

ienākot šajā ikdienišķajā, pierastajā telpā, deva 
pacilātības un svētku izjūtu arī draudzības vakaram. 
Nenogurstošās vanadzes Aina Saleniece un pa lī
dzes bija gādājušas par gardumiem un atspir
dzinājumiem. Paldies viņām. 

 O. Cakars

Pasaules latviešu mākslas centra 
SVINĪGA ATKLĀŠANA

Lielā skolas iela 6, Cēsis, Latvija
Sestdien, 2014. gada 28. jūnijā, plkst. 17:00

Visi laipni aicināti!

Pēc daudzu gadu plānošanas, intensīva darba un ar sabiedrības atbalstu ziņojam, ka PLMC vērs galerijas 
durvis Cēsī. Tomer, lai to paplašinātu un uzturētu, ir nepieciešami līdzekļi, tādēļ griežamies pie jums, Čikāgas 
Ziņu lasītājiem, ar lūgumu ziedot šim vienreizīgam projektam. Jūsu ziedojums ir nozīmīgs ieguldījums Trimdas 
kultūras mantojuma saglabāšanā, tā iekļaušanai Latvijas kultūras apritē.  
Čeki rakstāmi: Global Society for Latvian Art, sūtāmi Inārai Sīmanei 4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175.
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dārzeņiem augt. bērniem 
vislabāk patika meklēt 
slieku mazuļus. Tie  tiešām 
ir ļoti, loti maziņi. 

Kādu citu dienu bērni 
zīmēja vaboles. No sākuma 
katrs to uzzīmēja tādu, kāda 
viņam tā šķita. Tomēr otrā 
nedēļā, kad bērni bija jau 
skatījuši to attēlus, mācī
jušies par vaboļu locek
līšiem, spār niņiem un citām 
ķermaņa daļiņām, bērnu 

zīmētie kukainīsi izskatījās gluži pēc vabolēm.  
Tagad, kad mācību gads tuvojas beigām, sākam 

mācīties dziesmas un rotaļas mūsu izlaiduma 
izrādei, kas šogad būs 12. jūnija vakarā.  

Sveicam Aiju Kīnu atgriežamies Stariņā. Aija 
ir piekritusi atkal pieņemt Stariņa direktores darbu.  
Lai tev labi veicas, Aija!

Andārtes Phillips raksts un fotos

Jā vienmēr Stariņā 
mēs esam ļoti aizņemti. 
Maija mēnesī mācī jāmies 
par kukaiņiem un rāpuļiem 
– par vabolēm, par biz biz 
mārī tēm un par sliekām. Šī 
tema bērnus ļoti interesēja 
un ar lielu sajūsmu mācijās 
par vaboļu ķer meņa 
daļām, par to, cik spārnu ir 
biz biz mārītei, pat par to, 
kā sliekām piedzimst 
mazuļi.  

Kopā ar skolotājām bērni izveidoja sliekām 
mājokli, kur tām uzturēties Stariņa telpās. Katru 
dienu bērni varēja sliekām barot augļu un dārzeņu 
miziņas, un olu čaumalas, kā arī parūpēties par 
zemes pietiekamu mitrumu.Bērni šai veidā 
iemācijās ne tikai par to, kā var rūpēties par dzīvām  
radībām, bet arī pr to, ka ar sliekām jāapietās 
uzmanīgi, jo  tās palīdz stādiem, puķēm un 

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

Aerin Reinfelde un Vasara 
Rauda pēta sliekas.

Kate Andersone ar slieku 
gredzeniem.

mūsu tēvu valodu, dziesmas un tradicijas, es atceros 
KĀPĒC.

“Dots devējam atdodas.” Ar tādu sakām vārdu 
es uzaugu. Un ar to es jums visiem izsaku vislielāko 
paldies par jūsu atbalstu, ne tikai šovakar, bet 
pagātnē un nākotnē.

Aija Kīna  

STARIŅA DIREKTORES PATEICĪBA  SKOLAS LABVĒĻU SARĪKOJUMĀ
Mīļie viesi, Stariņa tagadējās ģimenes, bijušās 

ģimenes un skolas labvēļi!
Pirms deviņiem gadiem, kad atvērām durvis 

vienīgajam latviešu pilna laika bērnu dārzam 
Amerikā, daudzi neticēja, ka mūsu skola pastāvēs, 
ka nav iespējams uzturēt un financēt licencētu 
skolu. Bet, par laimi, bija arī tie daudzie, kas ticēja, 
darīja, atbalstīja un līdz šai dienai turpina to darīt.

Stariņa skola ir mūsu skola.  Bez labvēļiem šī 
mīļā skola nepastāvētu un neturpinātu au dzināt, 
mīlēt un veidot mūsu vismazākās latviešu dvēselītes.

Bet KĀPĒC? Kāpēc veltīt laiku, pūles, naudu 
un darbu šai mazajai skolai? Sestdienās, aizejot uz 
Krišjāņa Barona latviešu skolu Čikāgā, es ar baudu 
un milzīgu lepnumu vēroju mūsu skolas pirmā 
izlaiduma bērnus, kuŗi drīz būs padsmit nieki. 
Dzirdot viņa valodu, redzot, kā viņi ir auguši, es 
saprotu KĀPĒC.  

Kad Gaŗezerā dzirdu Stariņa bērnu balsis un 
valodu, es atkal atceros KĀPĒC. Kad ikdienā redzu, 
kā mūsu abas skolotājas, kuŗas jau deviņus gadus 
dzied, veido, mīl un māca vismazākajiem latviešiem

Stariņa dibinātāja, pirmā un pašreizējā direktore Aija Kīna 
pēta sliekas kopā ar Kati Andersoni un Audri Kīnu.
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Šī gada 10. maijā Krišjāņa Barona lat
viešu skolā Čikāgā mā  cību gadu noslē
dza ar dižu skolas talku. Pēc īsas atvadu 
stundas skolēni devās talkā, lai tīrītu un 
uzpostu klašu telpas, ēdam zāli un 
Kroņluktuŗu zāli. Skolēni bija čakli 

darba darītāji. Viņi ar prieku tīrīja galdus, mazgāja 
grīdas, purin āja paklājus un slaucīja putekļus. 

Tajā pašā laikā skolēnu vecāki piedalījās 
pieaugušo talkā, pārnesot skolas noliktavas mantas 
uz citu telpu, tīrot virtuvi un veicot citus darbus. 
Vairāk nekā 40 ģimeņu, tātad apmēram 100 cilvēku, 

piedalījās skolas talkā.
Pēc labi padarītā darba bija skolas mācību gada 

īss noslēguma sarīkojums, kuŗā uzstājās koklētāji un 
dziedātāji. Ar Latvijas valsts himnu noslēdzām 
oficiālo daļu. Nodarbību beigās skolas padome 
cienāja talciniekus ar pusdienām, ko baudījām turpat 
zāļājā zem nule izplaukušajām koku lapām.

2014./2015 gada mācību gadu sāksim 6. sep
tembrī, kad notiks arī Bērnu svētki. Informāciju par 
Krišjāņa Barona latviešu skolu var saņemt, rakstot 
uz <kblskola@gmail.com>.

  Elisa Freimane, KBLS pārzine, foto: A. Kīna

6. klase. Julia Kiusala un Ella Magone 
mazgā Kroņluktuŗu zāles grīdu.

Bērnudārza audzēknes Māra Kīna, Kate Andersone, Sofija Šaltāne un Annika Smith 
mazgā klases krēslus.

4. klase. Alīna Dimante, Jancis Hounihan 
un Edgars Cers gatavi darbam.

6. klase. Ērikas Baipšys un Valdis 
Slokenbergs pagalmā purina paklājus.

3. klase. Tamāra Ozola un Matejs Brencis 
nes plauktus uz jauno klases telpu.

ACIS DARBA IZBIJĀS, ROKAS DARBA NEBIJĀS, ZINĀJĀS PADAROT
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"Lai roku rokā gaidas,
Mēs labus darbus veicam,
Lai ceļoties un miegot,
Ar darbiem sevi teicam!"

Kādās no pēdējām darbības gada no darbībām 
Gaidu un skautu vienību dalībnieki veica labos dar
biņus Izaak Walton dabas pasagāšanas īpašumā. 
Vadītāja Helmūta Lāčkāja vadībā guntiņas un gaidas 
iestādīja astoņus kokus Des Plaines upes krastā, kamēr 
mazskauti un skauti ga tavoja sētiņas, ko aplikt 
jaunajiem kociņiem. Maz skauti un skauti palīdzēja 
iztīrīt mežu un ar savāktajiem zariem uzkurināja 
milzīgu ugunskuru, kamēr guntiņas un gaidas mežā 
salasīja neticami daudz atkritumu.

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>

Mazskauti Jancis Hounihan, Edgars Cers, Nikolas Gundrum, Andrejs Teivāns un 
Vincents Sīmanis Izaak Walton īpašumā.                          Foto: K. Cers

“Kad atnāk pavasars un atspīd saules stars, 
Uz nometni tad mums traucas gars. 
Kādēļ tad mājās būt, ja varam mežā kļūt, 
Un sevīm spēkus no dabas gūt.”
Lai gan kārtējās sestdienu nodarbības bei gušās, 

nākošos mēnešos mūsu vienībām stāv priek šā vēl 
divi lieli notikumi. Maija beigās jūnija sākumā 
piedalīsimies gadskārtējā vienību nogales nometnē. 
Nometņosim Ilinojas ziemeļrie tumos, Piscawsaw upes 
krastā. Šogad daļa Čikā gas vadāmo un vadītāji 
piedalīsies arī latviešu gaidu un skautu 11. lielajā 
nometnē “Mantojums” New Jersey pavalstī.

Vēlam mūsu labvēļiem skaistu, raženu vasaru!
Vad. Daina Cera

Kaija Briede, Elise Ozola, Anika Bendika
stāda kokus. Foto:                      Ž. Streipa

“Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai...”
Šī zeme, Latvijas zeme – dažam jau sirmam vadītājam dzimtene, citam tēvzeme, jaunākajiem tēvtēvu 

zeme. Un vēl citiem jaunajiem – tomēr arī dzimtene. Šī zeme, tās vēsture, tās dziļi iesakņojušās tradicijas 
un dzīves ziņa mums ir nodota glabāšanā, sargāšanā un tālāk nodošanā.

Latviešu skautam un latviešu gaidai ir nodots tālāk ne tikai latviskais mantojums bet arī skautiskais 
un gaidiskais mantojums. Jau gadu desmitiem veidotas tradicijas, kurti ugunkuri, doti solījumi, veidoti 
skautu un gaidu raksturi pēc mūsu likumiem un labā darba tradicijām.

Gan latvietim, gan skautam ir tuva zeme un daba. Esam iemantojuši šo zemes lodi, šo planētu, kuŗā 
varam kopt savu latvisko ‘es’, kur varam skautot un gaidot, kur varam baudīt un mīlēt dabu. Arī šis 
saņemtais mantojums ir jākopj, jātur svēts, un jānodod tālāk nākamajām paaudzēm, un jānodod labāks, 
tīrāks un skaistāks, nekā mēs to saņēmām.    

Katram skautam un katrai gaidai ir pazīstami šie Leonīda Breikša rakstītie vārdi:
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kompozīcijām, gan aicinot Armandu Birkenu 
dziedāt “Čikāgas Piecīšu” repertuāra dziesmas, gan 
kā arī citas latviešiem tik tuvas un mīļas dziesmas. 
Varis Vētra mūs pārsteidza, zibenīgā ātrumā 
pārslēdzoties no savas ģitāras uz zāles malā no
liktajām klavierēm un sāka spēlēt mūziku, kas 
iedvesmoja publiku laisties dejas ritmos. Dros mī
gā kās skatītājas pat devās uz ska tuves, lai kopā ar 
māksli nie kiem nodziedātu dziesmu "Vecais 
zābaciņš". 

Pateicamies māksliniekiem un šī sarīkojuma 
organizātoriem par mums doto iespēju jauki pavadīt 
svētdienas vakaru.  

Raksts un foto: Laura Ludika

MĪLAS KARUSELIS  GRIEZĀS ČIKĀGAS LATVIEŠU NAMĀ

Maigas dzies mas, jauka dzeja – 
viss par mī les tību un prieku. Tādā 
noskaņā pa vadījām 27. aprīļa 
vakaru Či kāgas latviešu namā 
kopā ar māksliniekiem no Lat vijas 
– dziedātāju Ingūnu Kalniņu, 

aktieriem Anitu Grūbi un Vari Vētru.
Varis Vētra ir viss vienā –dzejnieks, kompo

nists, aktieris un izpildītājs. Klausījāmies viņa  
mīlestības pilnajās dziesmās un sapratām, ka tās 
atspoguļo viņa romantisko pasaules redzējumu. Šo 
dziesmu skanējumu papildi nāja Ingūna Kalniņa ar 
savu skanīgo balsi un Anitas Grūbes dzejas lasījumi.

Mākslinieki mūs priecēja gan ar Vaŗa Vētras

No kreisās: Ingūna Kalniņa, Armands Birkens, Anita Grūbe, Varis Vētra.

No kr: Ingūna Kalniņa, Anita Grūbe, Sabīne Jaunroze, Rineta Tincu, Aiga Osīte, 
Varis Vētra.

Armands Birkens un Anita Grūbe.

Gunta Vilciņa un Guntis Bruns.

No kr.: Jānis Vilciņš, Dainis Lazda, Silvija 
Rūtenberga.
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māmiņa atbildējusi, ka kāds laulāts pāris svin 50 
gadu kāzu jubileju un ir pasūtinājuši torti savos 
īpašajos svētkos. Mazais Ivars ļoti nobrīnījies, ka 
ir iespējams nodzīvot kopā veselus 50 gadus. 
Viņa vecākiem tas neizdevās, jo māmiņa pāragri 
aizgāja mūžībā, kad Ivaram bija tikai 8 gadi. 
Taču, kā Ivara un Hedwigas ģimene: 6 bērni un 6 
mazbērni, tā arī radi un draugi 27. aprīlī klātesot 
liecināja, mazā Ivara pārsteigums par tādu 
brīnumu kā 50 laulības gadi piepildījās viņa paša 
dzīvē. Un tā ir liecība mums visiem, ka Dieva 
spēkā patiesa mīlestība, savijoties ar savstarpēju 
cerību, pacietību un izturību, iespēj pārvarēt 
dažādus šķēršļus. Kā Hedwig, tā Ivaram stiprā 
klints un izturības avots visa mūža gaŗumā ir 
bijusi ticība Dievam, pie kā abi grūtībās un 
pārbaudījumos ir smēlušies dvēseles mieru un 
saņēmuši spēku dzīvot mīlestībā arī tālāk. 

Šodien pēc 50 gadu mīļas kopābūšanas mēs 
lasām Hedwig un Ivara dzīvi kā patiesu romānu 
bez izdomātām beigām, mēs sveicam viņus tik 
ilgu mūžu kopā nodzīvojot, un raugāmies uz 
abiem zelta kāzu gaviļniekiem kā izturīgas 
mīlestības piemēru, no kā mācīties paaudžu 
paaudzēs vēl tālu nākotnē. Daudz skaistu mirkļu 
arī nākamajos laulības gados – Hedwig un Ivar! 

Mācītāja Gundega Puidza

HEDWIG UN IVARAM MAYRENIEM  - ZELTA KĀZU JUBILEJA!   

Vējainā 27. aprīļa pēcpus dienā steidzos uz 
skaistu un svinīgu pasākumu – Hedwig un Ivara 
Mayrenu 50 gadu kāzu jubileju. Tik priecīgus 
mirkļus savā mācītājas darbā piedzīvoju reti, jo 
mūsdienu pasaulē nav daudz pāŗu, kas nodzīvo 
stiprā laulībā veselu pusgadsimtu. 

Tajā tālajā 1964. gada 27. aprīlī miertiesneša 
birojā Čikāgā jauneklis Ivars no Jaunsaules Lat
vijā turēja vācu meitenes no Sudētijas – Hedwig 
roku savējā un solījās būt viņai līdzās, mīlēt, 
cienīt un būt par viņas stipro plecu visa mūža 
gaŗumā. Toreiz viņi bija tikai divi vien. Klāt 
nebija neviena liecinieka. Tie pievienojās vēlāk, 
kad viņu laulībā viens pēc otra pasaulē nāca 5 
atvases: Miķelis, Ingrīda, Jānis, Ronalds un 
Linda. Šogad 27. aprīlī tieši abu zelta kāzu jubilejā 
Hedwig un Ivars secināja, ka ieskaitot Ivara vecāko 
meitu Maiju, viņiem ir tik fantastiski liecinieki – 
6 bērni un 6 mazbērni, kādus abi pat ar vissmalkāko 
gaumi nebūtu varējuši izvēlēties. Ivars jau no 
agras jaunības ļoti vēlējās lielu un stipru ģimeni. 
Mīļā Hedwig atbalstīja viņa cerības, un tā 
izveidojās viņu kuplā saime. 

Vēl bērnībā, kad mazais Ivars, mammai pie 
rokas pieķēries, gājis gaŗām kādai beķerejai, 
skatlogā ieraudzījis lielu torti ar ciparu 50. Zēns 
prasījis mātei, kāpēc tādi cipari uz tortes. Uz to

Zelkāznieku jubilejas svinības norisa Jolly Inn restorānā lielās ģimenes lokā.
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RAKSTNIEKA KĀRĻA ĶEZBERA SIMTGADES SVINĒŠANA LATVIJĀ
Lai atzīmētu rakstnieka Kārļa Ķezbera simto 

dzimšanas dienas jubileju, vienpadsmit viņa 
Čikāgas ģimenes locekļi pavasarī devās divas reizes 
uz Latviju.  Tur kopā ar pagasta ļaudīm no 
Vecmokām, Tumes un Tukuma viņi piedalījās vai
rākos rakstniekam par godu rīkotajos pasākumos. 

2014. gada 2. martā, kad apritēja rakstnieka 
100. dzimšanas diena, viņa dzimtajās Vecmokās 
Lazdu bibliotēkā notika Arņa Šablovska orga
nizētais Kārļa Ķezbera atceres sarīkojums, kur 
vietējie ļaudis satikās un pie glāzes vīna patērzēja 
ar rakstnieka meitām Daci un Mārīti. Sarīkojuma 
gaitā abas aizdedzināja sveci savam tēvam par 
godu.

Uz šo tikšanos bija aicinātas Kārļa Ķezbera 
meitas Dace Ķezbere un Mārīte Plūme, kuŗas 
pastāstīja par savu tēvu kā ģimenes cilvēku, 
rakstnieku, sabiedrisku darbinieku un pastmarku 
krājēju un tirgotāju. Sarīkojuma dalīb niekiem bija 
iespēja noklausīties senu ierakstu, kuŗā rakstnieks 
pats lasa noveli “Atslēga” un pasaku “Pupa, salms 
un ogle”.

Mūzikas priekšnesumu pauzē Aija Pendere 
aicināja visus kopā nodziedāt Čikāgas Piecīšu  
dziesmu “Mūsu mīlestība” un aicināja uz rakst
nieka jubi lejas sarīkojumu turpinājumu 4. maijā, 
kad Tumes kultūras namā dziedās Lorija Vuda un 
Armands Birkens, bet Lazdu bibliotēkā atklās 
rakstniekam veltītu piemiņas zīmi – kaķis.

Dienu iepriekš Tukuma bib liotēkā atklāja 
rakstnieka simt gadei veltītu izstādi, kuŗā bija apska
tāmas fotografijas, lasāmi atmiņu stāsti un literāro 
darbu fragmenti. Mazu pārsteigumu tik šanās dalīb
niekiem sagādāja bērnu teātris “Knifiņš”, rādot 
fragmentu no lugas “Takšelis Makšelis” ko rādīs 2. 
maijā.  Savukārt uz gaŗāku, bet ļoti inte resantu 
sarunu klāt esošos aicināja filoloģijas zinātņu 
doktore Ingūna DauksteSila sproģe, kuŗai bijusi tā 
laime reiz satikt Kārli Ķezberu Čikāgā. Viņa stāstīja 
par rakst nieka dzīvi un darbiem. Ingūna Daukstes
Silasproģes secinājums bija, ka rakst nieka spēja 
veidot lielus tēlu portretus, palīdz izprast trimdas 
sabiedrību un vēl skaidrāk ierau dzīt skaudrās ilgas 
pēc Latvijas, kas daudziem trimdas latviešiem 
nezuda un nezudīs nekad. Pēc referāta, klausītājus 
pacienāja ar kliņģeri un vīnu.

Dace un Mārīte aizdedzina Kārļa  Ķezbera  dzimšanas dienas 
svinību sveci.

Dace un Ingūna Sila-Sproģe pēc viņas referāta par rakstnieka 
dzīvi.

Šī gada 2. maijā Tumes kultūras namā bērnu 
teātris “Knifiņš” uzstājās ar lugu “Takšelis Makšelis”.  
Lugu veidojusi režisore Rudīte Poča, pamata temu 
ņemot no Kārļa Ķezbera tā paša nosaukuma 
grāmatas.  Publikā bija vairāk nekā 150 bērnu un 
viņu vecāki. Visi priecājās par dzīvnieku izdarībam, 
kas norisa uz skatuves.

Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. 
maijā, pie Lazdu bibliotēkas Vecmokās atklāja 
rakstniekam veltītu piemiņas zīmi – pie ozolkoka 
bluķa piekļāvies runčuks, kas apmierināts asina 
nagus. Rakstnieka mīļais Brencītis. Tam par godu 
Tumes vidusskolas skolotāju vokālais an samblis 
nodziedāja “Ūsaino dziesmu”. Piemiņas zīme 
tapusi pēc amatnieka un Valdemārpils Zeļļu skolas 
izveidotāja Igurda Baņķa ieceres, bet, lai iegūtu 
zeļļa diplomu, to veidojis māceklis Agris.  Veidotāji 
paskaidroja: “Jūs visi zināt – ja kaķītis tā skrāpējas, 
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sacerētās dziesmas,. Publika 
tika aicināta pievienoties dzie s
mām, ko tā ar prieku darīja. 
Tikmēr bērni zāles priekšā aiz
rautīgi dejoja dziesmu ritmā. 

Kārļa Ķezbera meitas Dace 
un Mārīte, kuŗas šajos sarī
kojumos pie dalījās kopā ar sa
vām ģime nēm, pateicās visiem, 
kas palīdzējuši šai iecerei īs
tenoties, bet vis lielāko paldies 
viņas sacīja Arnim Šablovskim: 
“Arnis uzbūvēja to tiltu no 
Latvijas uz Ameriku, kas bija 
vajadzīgs, lai mēs varētu at
griezties savā tēva dzimtenē, 
lai te varētu atgriezties mūsu 
bērni un maz bērni, lai mēs 
varētu satikt tik daudzus dar

bīgus šīs puses ļaudis, par kuŗiem tēvs mums bija 
stāstījis. Viņam noteikti patiktu būt šeit un piedzīvot 
visu, turklāt Latvijai tik īpašā dienā”.

Dace Ķezbere

un ņurd, tad tas ir ļoti lai mīgs. Šis 
kaķītis, kādu rakstnieks Kārlis 
Ķezbers bija domājis, tāds ir un šī 
sajūta ielikta šajā darbiņā. Mēs 
esam no Ārlavas pagasta – šis 
ozola bluķis ir nācis no 300 gadu 
vecas Ārlavas ozolu birzs. Šī pie
miņas zīme ir mūsu devums Lat
vijai, cieņas apliecinājums rakst 
niekam un jums visiem”. Piemiņas 
zīmē rakstīts: “Veltījums rakst nie
kam Kārlim Ķezberam (02.03.1914. 
Vecmokās – 12.3.2006. Čikāgā) 
un viņa varonim Brencītim. Pa
teicīgie lasītāji 2014.”.

Pēc skulpturiņas atklāšānas 
Tumes kultūras namā notika Latvijas 
nozīmīgajai dienai un rakstniekam 
veltīts koncerts, kuŗā piedalījās 
bērnu un jauniešu teātris “Knifiņš”, Tumes 
vidusskolas skolotāju ansamblis un tautā iemīļotie 
mūziķi Lorija Vuda un Armands Birkens.Viņi 
dziedāja Čikāgas Piecīšu, kā arī vairākas Armanda

Visi radi pie piemiņas zīmes Lazdu bibliotēkas pagalmā. Dace glauda Brencīti.
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ALA’S KONGRESS FILADELFIJĀ 2014. MAIJĀ

No kr.: L. Ejupe , AlAs priekšsēde Anita Bataraga,         
J. Vilciņš, R. Priedkalne-Zirne.               Foto. R. Eglītis 

Amerikas Latviešu Apvie
 nības (ALA) 63. kongress 
notika Filadelfijā 2014. gadā 
no 2. līdz 4. maijam. Kongresā 
piedalijās 77 delegāti. Čikāgas 
delegāti bija Līga Ejupe, Ruta 
PriedkalneZirne un Jānis 
Vil ciņš. Kongresa pirmo and 
pēdējo dienu ievadīja ar svēt
brīdi. Pēc kongresa atklāšanas 
un uzrunām sekoja apsveikumi. 

Pirmā apsveicēja bija LR 
ministru prezidente Laimdota 
Straujuma, kuŗu iepazīstināja LR vēstnieks ASV A. 
Razāns. Viņai sekoja citi apsveicēji: Latviešu nacio
nālās apvienības Kanādā (LNAK) priekšsēdis A. 
Ķesteris, Pasaules brīvo latviešu apvienības priekš
sēdis (PBLA) J. Kukainis, ASV Daugavas Vanagu 
bijušais priekšsēdis Z. Rīders, Amerikas latviešu 
palīdzības fonda priekšsēdis G. Bērziņš, Latviešu 
skautu kustības priekšnieks P. Aivars, Latviešu gaidu 
kustības priekšniece N. Aivara, Dienvidkalifornijas 
latviešu biedrības priekšnieks I. Mičuls, bijušo 
ALAs priekšsēžu vārdā sveica J. Mežinskis.

Pilnīgie ziņojumi par ALAs paveikto bija 
iepriekš izsūtītajā ALAs gada pārskata grāmatā. 
ALAs priekšniece A. Bataraga pastāstīja par ALAs 
vispārējo darbību. Tad dzirdējām atsevišķo nozaŗu 
ziņojumus.

PBLA priekšsēdis J. Kukainis ziņoja, ka PBLA 
var piedalīties Saeimas Saliedētības nozares darbā 
Latvijā, kā arī beidzot ir nokārtots dubult pa
valsniecības jautājums. Piestrādāts arī pie 3x3 
programmas, kam piešķirti ap 50,000 lati. 

PBLA kultūras fonda priekšsēde V. Zuntaka
Bērziņa ziņoja, ka rīkos Zinātnisko konferenci 
“Latvija ārpus Latvijas”, kā uzdevums būs atbalstīt 
kultūru, veicināt nacionālismu un latvisko audzi
nāšanu ārpus Latvijas. Šī gada konferences temats 
“Trimda un kultūra – nacionālā identitāte” ir  dias
poras vēsture un ārzemju latviešu kultūras devums. 
PBLA KF Valstssvētku akta ietvaros apbalvo arī 
organizāciju ieteiktos veikumu kandidātus. 

Apvienotās Baltiešu komitejas (JBANC) 
pārstāve  L. Juberte ziņoja ka bijusi tikšanās ar ASV 
senāta pārstāvjiem un ASV ārlietu ministriju sakarā

ar Ukrainas jautā ju miem. 
JBANC rak stī jusi NATO 
ģenerāl  sekre  tāram, aici
not Amerikas Savienotās 
Valstis veidot pastā vīgas 
militāras bazes Lat vijā, kā 
arī pa stiprināt ekono mis
kas sankcijas pret Krieviju 
un atvieglot ASV energo
resursu pieeju, kas mazi
nātu atkarību no Krievijas 
enerģijas avotiem.

Latvijas Brīvibas 
fonda (LBF) pārvaldes priekšsēdis J. Lucs ziņoja, 
ka fonds, kas dibināts Lat vijas neatkarības darbam 
ārzemēs, financē PBLA 95% apmērā. Budžets 
izstrādāts $321,000 apmērā, bet 2014. gada budžets 
ir samazināts par $100,000 jo PBLA ir samazinājusi 
savus izdevumus. Pagājušā gada beigās fondā bija 
$1,5 milj. dolaru. Pēdējos 4 gados PBLA ir 
izmaksāti $1,029 milj. – ja nebūs atkal financiāla 
krize, tad varēs financēt PBLA līdz 2020. gadam.

Revīzijas komisijas priekšsēdis R. Šverns 
ziņoja, ka kase ir labā kārtībā, lēmumi izpildīti un 
budžets sabalansēts.
TIEŠĀ ALA’s DARBĪBA ATSPOGUĻOJAS 
NOZAŖU ZIŅOJUMOS

Informācijas nozari vada T. Zoldnere. Nozare 
organizātoriski un financiāli ir atbalstījusi Pasaules 
latviešu ekonomikas un inovāciju foruma rīkošanu 
Latvijā. Sadarbība ar Latvijas vēstniecibu ASV, 
Pilso nības un migrācijas lietu pārvaldi un PBLA, 
Vašingtonā ir rīkots seminārs par Lat vijas dubult pa
valstniecību. Rezolūcijās nosodīta Krievijas iejauk
šanās Ukrainas iekšējās lietās, iz teikta patei cība 
NATO par atbalstu. Latvijas valdība aicināta pa
aug stināt Latvijas aizsardzības budžetu uz 2%, kas 
ir NATO norma, no pašreizējā 1%. Arī aicina ASV 
valdību pildīt sankcijas pret Krieviju, sniegt pareizu 
informāciju krieviski runājošiem, un vispārīgi 
skaidrot Baltijas stāvokli. Bez tam informācijas 
nozares jomā ir aicināt ASV latviešus aktīvi 
piedalīties vēlēšanās, jo ir svarīgi lai ievēlētu nacio
nālos spēkus un aicināt Saeimu pieņemt preambulu.

Izgļītības nozare, ko vada A. Zommre, 
modernizē programmas skolu mācību grāmatām un
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timeklī. Saņemts Latvijas valdības atbalsts diasporas 
skolām. Nozare atbalsta latviešu skolas un rīko 
skolotāju konferences. Vasarā rīko izglītojošus 
braucienus uz Latviju – “Sveika, Latvija!”, “Hello, 
Latvija/Sveika, Dzimtene!” latviešu skolu absol
ventiem un pieaugušajiem. Ir atbalstīti praktikanti 
mūzeju un vasaras nomeņu darbā.

Kultūras nozari vada L. Ejupe. Par savu no
zīmīgāko darbu pagājušajā gadā viņa uzskata finan
ciālo atbalstu Valmieras drāmas teātŗa turnejai ASV 
ar izrādi “Bezkaunīgie veči” un financiālo atbalstu 
ASV latviešu koŗu un deju kopu līdzdalībai XXV 
Vispārējos latviešu dziesmu and XV deju svētkos 
Latvijā. Pie Gaŗezera izveidoti mūzeji, un šī ideja 
turpina attīstīties arī vairākos latviešu centros. Sep
tembrī izveidos nākamo Trimdas archīva konferenci. 
Kongress uzdod kultūras nozarei plašāk atbalstīt ar 
kultūras sarīkojumu idejām un pabalstiem latviešus, 
kuŗi dzīvo ārpus lielākiem centriem, kā arī uzdod 
ALAs valdei ierosināt Latvijas valdībai izveidot 
kultūras padom nieka atašeja posteni Vašingtonā.

ALAs Kultūras fonds, ko vada S. Šūmane, ir 
piešķīris financiālu atbalstu kvalitātīviem un daudz
pusīgiem kultūras projektiem ASV un Latvijā. ALAs 
KF ienākumu kopējā summa 2013. gadā bija 
$20,444, piešķirti –  $10,600.

“Sadarbība ar Latviju nozares” (SAL), 
vadītājs E. Krūmiņš ziņo, ka sakarā ar Zolitūdes 
traģēdiju, ALAs valde nolēmusi ziedot $10,000, lai 
izveidotu konkursu, kas veicinātu un uzlabotu būv
projektu pārraudzību un ēku konstrukciju drošību

Prezidijs nopietni strādā. No kr.: Indra Halversone, Ruta Priedkalne-Zirne 
vars Mičuls, Pēteris Blumbergs, Edgars Zālīte.                    Foto: R. Eglītis

Latvijā. SAL turpina atbalstīt 
daudz bērnu ģime nes, bāreņus un 
studentus Latvijā. Pagājušajā gadā 
daudzbērnu ģi me ņu pabalstu sa
ņēmušas 65 ģi menes, kuŗās aug 
vairāk nekā 290 mazgadīgi bērni. 
Augstskolu sti pendijas saņēmuši 
14 studenti. Pagājušajā gadā 
Latvijas Bērnu fondam nosūtīti 
$250,275. Kopsummā uz Latviju 
nosūtīti $2,250,000, rezervē ir ap 
$250,000, tātad rezerves ir vēl 
diviem gadiem.

Sporta nozari vada T. Traut
manis. Minneapolē rīkotas 62. 
Amerikas latviešu meistar sacīk
stes basketbolā un volejbolā. Ga

tavojas šīs vasaras turnejai Latvijā. Katru gadu rīko 
meis tarsacīkstes basketbolā, volejbolā un hokejā. 
Gol fa sacensībās 2013. gadā piedalījušies 384 
golfisti. Ir notikušas arī futbola kausa izcīņas, 
novusa turnīrs, sporta nometne, bērnu vieglatlētikas 
sacen sības un volejbola nogale, kuŗā piedalijās 
vairāk nekā 200 spēlētāju. Kongress uzdeva Sporta 
nozarei izveidot ASV studējošo latviešu sportistu 
datu bazi. 

Biedru un līdzekļu vākšanas nozari vada A. 
Ramāns. ALAs biedru skaits ir 5,107. Mūža biedru 
skaits ir pieaudzis. Ienākumi sasnieguši $84,000.  
100 gadu testamentārie novēlējumi sasnieguši 
$2,200,000. 

ALAs kasiere V. Rozentāla ziņoja, ka, kaut arī 
ALAs kapitāls ir $4,500,000, tikai maza daļa ir 
pieejama, lai atbalstītu nozaŗu darbību. Šogad 
ierobežoto kapitālu kopsumma ir vairāk nekā 
$1,000,000. Budžets ir izpildījies ar $333,996 
atlikumu. Ienākumi – $1,357,172, izdevumi – 
$1,023,195. 2014. gada budžetu pieņēma ar 
$1,487,508 ienākumiem, $1,183,710 izdevumiem. 

Čikāgas delegāts J. Vilciņš ziņoja par iecerēto 
trīs Baltijas valstu kopējo demonstrāciju 23. augustā 
Čikāgas centrā Daley Plaza, atzimējot 25 gadus 
kopš “Baltijas ceļa” idejas, kas bija cilvēku ķēde, 
kuŗa vijās no Tallinas caur Rīgai līdz Kauņai, lai 
parādītu pasaulei tieksmi uz šo valstu brīvību. 
Demonstrācijā atzīmēs arī pirms 75 gadiem 
parakstīto MolotovaRibentropa paktu, kā rezultātā 
Baltijas valstis tika nodotas Padomju Savienībai.
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Referāti kongresa maltīšu laikā:
LR vēstnieks ANO J. Mažeiks 

“Situācija Ukrainā un Krievijas 
agresijas mācību stunda Latvijai”.

Latvijas Nacionālās biblio
tekas directors A. Vilks runāja par 
Nacionālās bibliotekas izveido
šanu. Turpinājumā mūzikas priek š
 nesumi G. un A. Pantele izpildījumā.

Speciālo uzdevumu vēstnieks 
R. Lappuķe runas tema “Veidojot 
valsts diasporas polītiku – skats 
no Ārlietu ministrijas”.

ALA ievēlētās amat pers onas:   
ALAs priekšsēde – A. Bataraga, 
priekšsēdes vietnieks un Biedru 
un līdzekļu vākšanas nozares vadītājs – A. Ramāns, 
kasiere – V. Rozentāla, kasieres palīgs – J. Grāmatiņš, 
sekretāre – M. Gudrā, Iekšējās informācijas vadītāja 
– T. Zoldnere, Ārējās infor mācijas nozares vadītājs 
– M. Videnieks, Izglītības nozares vadītāja – A. 
Zommere, Kultūras nozares vadītāja – L. Ejupe, 
Sporta nozares vadītājs–  T. Trautmanis, “Sadarbība 
ar Latviju” vadītājs  – E. Krūmiņš, “Sadarbība ar

Latviju” vad. viedniece – K. Petrovska, Latviešu 
institūta vadītājs – A. Bļodnieks, Kultūras fonda 
vadītāja – S. Šūrmane, revidenti – L. Jēkabsone, R. 
Šverns un M. Jansons.

Sestdiena beidzās ar balli, bet svētdienas rītā 
sekoja rezolūciju pieņemšana. Bija iesniegtas 33 
rezolūcijas, bet dažas pārveidoja par ieteikumiem

Ruta Priedkalne-Zirne, Jānis Vilciņš

Pagājušajā rudenī Imanta Ziedoņa 
dzejai veltītā pēcpus dienā, ko rīkoja 
Či kāgas literārā pulciņa ierosmē, pul
cējās vai rākas paaudzes kā pro
grammas iz pil  dītāju, tā arī klausītāju 
vidū, kas ir reti redzams Čikāgas lat
viešu sarī ko jumos.

Liels paldies programmas vei do
tājiem – mācītājai Gundegai Puidzai 
un Elisai Freimanei un viņu palīgiem.

Sarīkojuma atlikums pēc izde
vumu segšanas, tika sada līts sekojošiem projektiem:  
Kr. Barona latviešu skolai draudzīgā aicinājumā, 
Latviešu fondam un Imanta Ziedoņa fondam “Viegli”.

Ziedojumu Ziedoņa fondam nodeva Dace 
Friša, esot Latvijā šī gada aprīlī. Savukart Zie doņa 
fonda pārstāvis čikāgiešiem uzdāvināja 2013.gadā 
fonda izdoto Imanta Ziedoņa pēdējo grāmatu “No 
Jāņiem līdz Murjāņiem”, ko dzej nieks sa rakstījis 
kopā ar Aivaru Berķi. Grā matā izman totas Ziedoņa

NO ČIKĀGAS LĪDZ RĪGAI
dienas grā mata, viesu grāmata, in ter
vijas un bagātīgs klāsts foto grafiju no 
dzejnieka dzīves. 

Murjāņos Ziedonis uz cēla sev 
vasaras māju, kuŗu tagad veido par 
radošu centru un mūzeju ”Dzirn
akmeņi”.

Dace Friša lūdza fonda pārstāvi 
grāmatā ierakstīt veltījumu Krišjāņa 
Barona latviešu skolas Čikāgā bib
liotēkai. Šī grā mata tagad ir pie ejama 

skolas bibliotēkā jebkuŗam lasītājam.
Imanta Ziedoņa fonds “Viegli” ir izveidots 

2010. gadā kopā ar pašu dzejnieku, lai godinātu, 
izceltu un turpinātu Imantam Ziedonim svarīgas 
vērtības, atbalstītu jaunradi un iedvesmotu latviešus 
visā pasaulē.

“Tauta grib pati savu spēku redzēt”,  teicis 
Imants Ziedonis.

Dace Friša

ALAs jaunievēlētās amatpersonas.                Foto: R. Eglitis
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Tuvojoties Latvijas 
re pub likas Neatkarības at
jau nošanas dienai, šī gada 
4. maijā Ordeņa kapituls 
piešķīris Latvijas valsts ap
balvo ju mus par nopelniem 
Latvijas labā.

Līdzās polītiķiem, dip
lomātiem un valsts iestāžu 
darbiniekiem, apbal vo ju
mus saņem sportisti un viņu 
treneŗi, kas olimpis kajās 
spelēs izcīnīja medaļas.

Triju zvaigžņu ordeni saņem arī vairāki Valsts 
ugunsdzēsības  un glābšanas dienesta  (VUGD) un 
neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dar
binieki par varonīgu, drošsirdīgu un pašaizliedzīgu 
rīcību glābšanas darbu veikšanā un par augsti 
profesionālu un pašaizliedzīgu darbu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšanā Zolitūdes tra
ģēdijas laikā. Savukārt par sevišķiem nopelniem 
Latvijas valsts labā par varonīgu, drošsirdīgu un 

ATZINĪBA PAR NOPELNIEM LATVIJAS VALSTS LABĀ
Valodnieks prof. Guntis Šmidchens saņem Atzinības krustu

pašaizliedīgu glābšanas dar
bu veikšanā (pēc nāves) ar 
Viestura ordeni apbalvoti 
un atzīti par Viestura ordeņa  
lielkrusta  komandieŗiem ir 
trīs traģēdijas glābšanas 
darbu laikā bojā gājušie 
VUGD glābēji– kaprālis 
Sergejs Ižiks, virsleitnants 
Edgars Reinfelds un kap
teinis Vilnis Šteinītis.

No ārzemju latviešiem 
šajā reizē vienīgais atzi

nību izpelnījis valodnieks, Vašingtonas Univer
sitātes Skandināvu studiju departamenta Baltijas 
Studiju programmas nodaļas direktors, asociētais 
profesors Guntis Ivars Šmidchens, saņemot At zi
nības krusta IV škiru. 

Sveicam mūsu valodnieku ar godam nopelnīto 
apbalvojumu.

Latvija Amerikā
2014. gada 3. maijā

No kr.: profesors Guntis Šmidchens un Latvijas Valsts 
prezidents Andris Bērziņš.

No kr.: Sv. Pēteŗa draudzes priekšniece Inese Stokes, Dāvids Lāčkājs (Sv. Pēteŗa), māc. Ojārs Freimanis, Krišs 
Brunovskis (Ciāna), māc. Gundega Puidza, Ciānas draudzes priekšnieces vietniece Silvija Kļaviņa-Barshney un 
Gunārs Robežnieks (Ciāna).

CIĀNAS DRAUDZES UN SV. PĒTEŖA DRAUDZES JAUNIEŠU IESVĒTE
2014. gada 4. maijā Ciānas draudzes dievnamā
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SARUNA AR ANNU
Tagad Anna jau ir at

griezusies Latvijā, kur studē 
paidagoģiju un īsteno savas 
enerģiskās idejas. Bet divus 
gadus viņa pavadīja Čikāgā 
un kļuva par daļu no mūsu 
latviešu sabiedrības, atstājot 
arī savus sirds nospiedumus 
uz mūsu dzīvēm. Annu pirmo 
reizi pamanīju Krišjāņa 
Barona latviešu skolā, kur 
viņa pusotru gadu strādāja 
par pamat skolas skolotāju. Viņas smaids, labsirdība 
un dzī vesprieks atspīdēja arī mūsu, skolotāju, dzīvēs. 
Man Anna tik ļoti iepatikās, ka tad, kad uzzināju par 
viņas došanos atpakaļ uz Latviju, sapratu, ka 
jāizmanto iespēja ar Annu parunāties un atspoguļot 
arī citiem Čikāgas latviešiem šīs 22 gadīgās Latvijas 
jaunietes pozitīvā pieeja dzīvei un latvietībai. Kaut 
gan jau 15 gadus esmu strādājusi Amerikas latviešu 
sa biedrībā, Annas personība mani pārsteidza vispo
zi tī vākajā veidā. Tik sabiedriski ieinteresētu, 
atsaucīgu un dzīvespriecīgu jaunieti no Latvijas 
laikam satiku pirmo reizi. 

Kopā ar Armandu Birkenu, Annu uz interviju 
lūdzām pērnā gada nogalē, kad viņas kofeŗi ceļam 
uz Latviju jau bija gandrīz sapakoti un viņa pati – 
ceļa jūtīs. 
Kādi ir Tavi sākumi šajā pasaulē?

Esmu dzimusi 1991. gada 5. jūnijā, Rīgā, 
augusi un dzīvojusi Pārdaugavā. Mācījos Rīgas 41. 
vidus skolā un pēc tam Āgenskalna (tagad Rīgas 
Valsts Vācu) ģimnāzijā. Pēc tam pusotru gadu 
studēju RPIVA (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības Akadēmija) izglītības vadību. Kad absol
vēšu aka dēmiju, varēšu strādāt par skolas pārzini 
vai direk tori ar visiem vadības pamatiem. Studiju 
specialitāte ir 5.9. klašu skolotāja. Akadēmijā 
nostudēju pus otru gadu. Arī šeit Amerikā mazliet 
pastudēju izglītību, biznesa likumus un vadības 
pamatus.
Kurā brīdī saprati, ka gribi braukt uz Ameriku?

Esmu šeit, pateicoties manai Čikāgā dzīvojo
šajai radiniecei Kristai Laukmanei Schmidt, kuŗa 
pirms vairākiem gadiem mudināja atbraukt uz 
Ameriku un palūkoties uz dzīvi šeit. Nekad neticēju, 

ka man jebkad dzīvē būtu 
tāda iespēja. Taču dažādu 
noti kumu un sarunu rezul
tātā, atbraucu un divus 
gadus biju auklīte Ditas 
Viņķeles ģimenē. 
Kurā brīdī iesaistījies Krišjāņa 
Barona latviešu skolā?
Tā kā strādāju ģimenē, kur 
mamma ir latviete, braucu 
līdzi auklējamajiem 
bērniem uz latviešu skolu. 

Un man iepatikās tā vide. Tā kā augstskolā studēju 
tieši paidagoģiju, biju ieinteresēta skolēnu 
mācīšanā. Mani īpaši interesēja bērni no 5. līdz 9. 
klasei. Sazinājos ar skolas pārzini Elisu Freimani 
un pajautāju, vai man būtu iespēja mācīt šajā skolā. 
Tā tiku pie 6. klases mācīšanas. 
Ko vari pateikt par Krišjāņa Barona latviešu skolu? 

Man ļoti patīk, un jo īpaši tas latviskums, kāds 
šeit tiek mācīts bērniem. Es noteikti nekad nebūtu 
sagaidījusi, ka ārpus Latvijas varētu justies tik lat
viski. Es domāju, ka šejienes latvieši par latvietību 
zin vairāk nekā vidusmēra latvietis Latvijā. Man 
bija arī iespēja apmeklēt Dziesmu svētkus Milvokos, 
un tur es sajutos tik mājīgi, kā Latvijā. Biju pār
steigta, ka tādu mājas sajūtu var izjust esot tik tālu 
prom no mājām. 
Kādos projektos Tu vēl esi šeit piedalījusies?

Iesaistījos Imanta Ziedoņa piemiņas pēcpus
dienā. Tajā runāju Ziedoņa epifāniju, bet pēc tam 
uzrakstīju rakstu par šo sarīkojumu gan Čikāgas 
Ziņām, gan avīzēm “Laiks” un “Latvija Amerikā”. 

Latviešu Biedrībā biju uz filmu par “Prāta 
Vētru” un mūzikālo tikšanos ar Ievu Akurāteri. 
Apmeklēju arī gramatikas pēcpusdienu, kas man 
ļoti patika, jo bija interesanti salīdzināt latviešu gra
matiku, kādu lieto šeit un kāda tiek lietota Latvijā. 

Pēdējais, ko pirms došanās uz mājām paguvu 
izdarīt, bija KBLS Ziemassvētku eglītes sarīkojums, 
ko noorganizēju decembrī. 
Kas Tevi ir pārsteidzis mūsu sabiedrībā?

Pārsteidza izteiktais latviskums. Daudzi ir 
bijuši vai nav pat atgriezušies Latvijā, bet māca 
saviem bērniem un mazbērniem latviešu valodu, un 
bērni tik tiešām arī runā latviski. Tas apliecina, ka
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ar citiem domubiedriem stāstīju jauniešiem par 
šiem aktuālajiem jautājumiem un problēmām. Kad 
iesaistījos “Papardes ziedā”, man bija tikai 16 gadi. 
Bet man ļoti patīk arī dejot, dziedāt un ceļot. 
Par ko Tev ir kļuvuši šie divi Amerikā pavadītie 
gadi?
Es neatbraucu uz Ameriku, lai nopelnītu naudu. 
Šeit esmu pilnveidojusi pati sevi un zinu, ko tagad 
gribu darīt. Tagad man ir skaidrs, ka vēlos turpināt 
jau Latvijā iesākto: vadīt, iestāties politiskā partijā 
un rosināt arī citus domāt plašākās kategorijās nekā 
tikai sava personīgā dzīve. Manuprāt, esmu daudz 
iemācījusies no ASV izglītības sistēmas, ko varētu 
pilnveidot Latvijā. Gribu tiekties augstāk, lai manas 
idejas kāds sadzirdētu un tās varētu īstenot visas 
Latvijas mērogā un varbūt pat starptautiski.

Jautāta, vai plāno atgriezties Amerikā, Anna 
atbildēja, ka vēlētos vismaz vienu vasaru nostrādāt 
Gaŗezera vidusskolā. Annai ļoti iepatikās Gaŗezers 
turienes latviskās vides dēļ. Tomēr citādi Anna 
neredz sevi šejienes sistēmā. Visi viņas plāni saistās 
ar Latviju. Tur viņa uzreiz pēc atgriešanās “metīsies” 
atpakaļ paidagoģijas studijās, labdarībā, tautas
dejās, izdzīvos visu savu jaunības maksimālismu 
mērķos, un centīsies īstenot sapņus par labāku, 
skaistāku un laimīgāku Latviju. Anna turpinās mek
lēt sabiedrotos, cerēs uz cilvēku resursiem, ar ko 
kopā īstenot progresīvas, tālejošas idejas Latvijas 
nākotnes veidošanai.

Pēc intervijas Anna lūdza, lai mēs viņas vārdā 
pasakām paldies Kristai LaukmaneiSchmidt, kam 
pateicoties aizsākās Annas ceļš uz Ameriku, kā arī 
Ditai Viņķelei ar vīru, kuŗi uzņēma Annu pie sevis 
šos divus gadus, uzticēja auklēt savus bērnus, un 
kuri bija fantastiskākie viesvecāki, kādus Anna 
jebkad varētu vēlēties. Un vēl kāds īpašs paldies no 
Annas Elisai Freimanei, kuŗa ticēja Annas spējām 
tikt galā ar spurainajiem pamatskolēniem Krišjāņa 
Barona latviešu skolā, un no kuŗas Anna pusotra 
gada laikā ļoti daudz iemācījās gan profesionāli, 
gan personīgi. 

Savukārt mēs, iepazinuši Annas talantus, spējas 
un mērķus dzīvē, novēlējām viņai labu ceļa vēju, 
izcilas sekmes studijās un vienojāmies, ka vienu 
dienu, kad viņa būs Latvijas izglītības mi nistre, 
mēs gaidīsim viņu mūsu saimē uz kādu no 18. 
novembŗa sarīkojumiem teikt svinīgo svētku runu.

Gundega Puidza un Armands Birkens

latviešu valodu var iemācīties, un ka tas nav nekas 
neiespējams. Pat trešajā un vēl ceturtajā paaudzē te 
runā latviski. Latvieši savu uzdevumu ir izpildījuši 
ar uzviju. 
Kā Tev patīk Čikāga?
Patīk, bet visvairāk tomēr man patīk Čikāgas 
latviešu sabiedrība. Sajūsmina tie, kas jau dzimuši 
Čikāgā. Visgrūtāk taču ir saglabāt latviskumu, kad 
tu jau esi te dzimis, līdz ar ko man tas šķiet vēl 
lielāks fenomens, ka šī sabiedrība tik sīksti, stipri 
un spēcīgi turās pie valodas, tradīcijām un kultūras. 
Vēl joprojām ir daudz bērnu, kuri mācās latviešu 
skolā, un es apbrīnoju, ka to visu var izdarīt un pa
veikt, un ka tas ir cilvēku gribasspēks to visu saglabāt 
un iespēt. Tāpēc manī bija pārliecība, ka arī man ir 
jāpiedalās, jārīko pasākumi, lai arī es varētu kaut ko 
sniegt no sevis, kas kādam varētu būt noderīgs. 
Ko Tu novēlētu vai ieteiktu jauniebraucējiem no 
Latvijas?

Man radies iespaids, ka viena daļa ir skeptiski 
no skaņoti pret šejienes latviešiem. Bet it sevišķi, ja tev 
ir bērni, tad tev ir jādomā par to, ka ja nebūs neviena 
latviešu drauga, tad arī tavi bērni drīz nerunās ne
maz latviski. Ļoti svarīgas ir draudzības, jo tās 
stiprina latvietību, tradīcijas, kultūru, pat ja ne tik 
daudz pašu valodu. Tas atšķiŗ no amerikāņu vides. 
Tas saglabā autentiskumu, ka tu esi latvietis. Tā 
varbūt ir jauniebraucēju sāpe, kāpēc viņi ātrāk grib 
asimilēties un aizmirst savas latviskās saknes. Tas ir 
ļoti skumji. Viens ir tas, ka tev ir slikti gājis Lat v ijā 
un valdība nekam neder. Bet ir taču arī tautas dzies
mas, Latvijas daba, folklora un tautastērpi, kas ir 
izdzīvojuši gadsimtiem ilgi un ir būtiska katra lat
vieša identitātes sastāvdaļa. Ir svarīgi zināt, no kurie
nes tu nāc un kas tu esi. Un pat ja tu to zini, padomā, 
vai tavi bērni to zinās, vai viņiem ir kāda identitāte. 
Vismaz atnākt, pamēģināt un redzēt šo sabiedrību, kas 
uztur arī viņu senču latviskumu, tas taču ir svarīgi.
Kādas bija Tavas aktīvitātes un intereses 
Latvijā? 

Latvijā es aktīvi darbojos nevalstiskajā orga ni
zācijā “Papardes zieds”, kas nodarbojas ar jauniešu 
izglītošanu seksuālos jautājumos. Tā ir no valsts 
neatkarīga, sabiedriska organizācija. “Papardes zieds” 
izglīto sabiedrību par AIDS, nevēlamām grūt nie
cībām, seksuāli transmisīvām slimībām un citiem ar 
seksualitāti saistītiem jautājumiem. Izgāju ap mācību 
par visām šīm temām, braucu uz skolām, kur kopā 
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nogāzē pie upītes? Vai skudru lauvas vēl mīt 
Mežvidos? Visiem tiem jautājumiem un citiem 
radīsim atbildes. 

Varēsim atcerēties pie dzīvojumus no no metnes 
dienām un dalīties ar atmiņām.

Mežvidu apskatei līdzi ņemamas atmiņas un 
ziņkārība. Pārējais radīsies uz vietas.

Launagosim groziņu veidā. Mēs gādāsim par 
traukiem un ēdamrīkiem maltītei. 

Dalības maksa: $5.00 no deguna izdevumu 
segšanai.

Pieteikšanās pie: Andreja <arvien@aol.com>,   
tālr. 2692445181vai Lidijas <lvtarbunas@att.net>,   
tālr. 6166670863.

Andrejs Rozentāls

ATKAL “MEŽVIDOS”
Vairākus gadus pirms Gaŗezeru dibināja 

Mežvidos bija labākā bērnu vasaras nometne ASV 
vidienē. Tur ieradās bērni no Kalifornijas, 
Virdžīnijas, Ohaio pavalstīm, kā arī no Milvokiem, 
Mine apoles, Bos tonas, Čikāgas, Grandrapidiem un 
citām pilsētām. 

Nometni vadīja mācītāja V. Fricsone ar vīru 
Voldemāru. Nometnes bērnu skaits parasti svār
stījās starp 40 un 50. Vadītāji un audzinātāji arī nāca 
no dažādām vietām ASV.

Mums ir vienreizēja izdevība atkal tikties 
Mežvidos šī gada 6. septembrī no 12:00 līdz 17:00. 
Apskatīsimies, kā tur tagad izskatās. Vai lielais 
ozols vēl stāv? Vai pirtiņa vēl ir? Vai ūdens vēl turas 
ezeriņā? Vai vēl var lēkt smilšu

kuŗām rūp Latvijas nākotne. Ziedojumi netiek 
aplikti ar nodokļiem. Konkrētās kampaņas līdzekļi 
tiks izmantoti, lai izveidotu uzņēmējdarbības pro
grammu Latvijas Universitātē, kas atbalstīs LU 
studentus un nesenos absolventus ar financējumu, 
lai palīdzētu viņiem uzsākt pašiem savus mazos 
uzņēmumus.

Spēcīga ekonomika ir ļoti nozīmīga Latvijas 
nākotnei, un šī programma veicina ekonomikas 
izaugsmi. Ziedojums jebkādā apmērā tiek augstu 
novērtēts. Mēs vēlētos būt spējīgi pilnībā izmantot 
attiecīgos līdzekļus, tādēļ nākamā gada laikā mums 
ir nepieciešams savākt $ 50,000. 

Čekus lūdzam rakstīt Friends of the University 
of Latvia vādrā un sūtīt uz:

Friends of the University of Latvia
c/o Roberts Blumbergs
230 W. Monroe Street, Suite 1125
Chicago, IL 60606

Latvijas Ministru Prezidente Laimdota 
Straujuma tikās ALAs kongresa laikā Filadelfijā 1. 
maijā ar Friends of the University of Latvia valdi un 
apņēmās atbalstīs šīs organizācijas centienus sniegt 
pabalstu Latvijas Universitātes studentiem. Minis
tru prezidente bija  pārsteigta par to, ka tik īsā laikā 
ir saņemti tik lieli ziedojumi.

Roberts Blumbergs, LR goda konsuls Čikāgā

Latvijas Universitātes draugu organizācija The 
Friends of the University of Latvia ir jauna lab
darības IRS 501c organizācija ASV ar mērķi 
palīdzēt financēt izglītības iniciatīvas Latvijā. Tās 
valdē ir vairāki ievērojami valdes locekļi, tajā skaitā 
Latvijas Republikas goda konsuli un ALAs valdes 
locekļi. Tā kā esmu šīs organizācijas prezidents, vēršos 
pie Čikāgas Ziņu lasītājiem, aicinot ziedot mil zīga 
financējuma piesai stīšanas iniciatīvas atbalstam. 

Latvijas goda konsuls Fi ladelfijā John Med
veckis kopā ar Čikāgas filantropiem Inesi un 
Richard Driehaus ir apņēmušies saskaņot jebkuŗu 
ziedojumu, ko mēs, draugu organizācijas valde, bū
sim ieņēmuši no privātpersonām un organizācijām, 

LR GODA KONSULA ČIKĀGĀ ROBERTA BLUMBERGA AICINĀJUMS

No kr.: LR goda konsuls Čikāgā R. Blumbergs,  LR ekonomikas 
ministrs V. Dombrovskis, LR vestnieks ASV A. Razāns, LR 
Ministru prezidente L. Straujuma un LR goda konsuls Filadelfijā 
J. Medveckis.
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mū zikas speciālists, tik vien, kā esmu dziedājis 
koŗos jau no jaunības dienām un to daru vēl 
šodien. Taču dziesmu izpildījumā varēja manīt 
kaut ko ļoti augstvērtīgu – gan kvalitāti, gan 
labu skolu. Klausos un klausos. Tā jau nav tik 
tāda jauno studenšu dziedāšana, tā ir pasaules 
klase! Es jau nezināju šo studenšu vārdus, tikai 
savā prātā nodomāju, ka ar tik jauku balss kva
litāti mēs kādu no šīm jaukajām dziedatājām 
noteikti atkal dzirdēsim dziedot uz kādas no 
Eiropas vai Amerikas lielajām skatuvēm. 

Koncerta laikā redzu, ka baznīcas vienā 
pusē ir uzcelta tāda kā pustelts. Tur dziedātājas, 
viņu apmā cītājas, skolotājas un pavadītājas, 
gaida savu kārtu dziedāt. Koncerts nav pārāk 
ilgs, nu, kāda stundiņa jau bija. Pēc koncerta 
pieejam pie galvenās skolo tājas un sakām: “Nu, 
vai ziniet, te jau izklausījās kā Metropolitānas 
operā. Paldies, paldies, paldies par brīnišķīgo 
koncertu!” Skolotāja (varbūt profesore) tad 
saka: “Kuš, kuš, ne tik skaļi, meitenes kļūs vēl 
lepnas un iedomīgas!” Mēs tad vēl skaļāk 
noteicām, ka viņām tik tiešām ir ar ko lepoties, 
lai tik seko ceļa zīmēm uz Metropolitānas un 
La Scala skatuvēm. 

Kopš tā laika ir pagājuši kādi 10 vai 15 
gadi, un ko mēs redzam un dzirdam? Latviešu 
dzie dātājas (un arī dziedātāji, mūziķi) ir 
pasaules klase. Piemēram, minēšu tikai pirmos 
piecus vārdus, kas ienāk prātā: Kristīne Opolais, 
Marina Rebeka, Maija Kova ļev ska, Elīna 
Garanča, Inessa Galante.

Ivars Antens

PATĪKAMS “PAREĢOJUMA” PIEPILDĪJUMS

Tagad kinoteātŗos par samērā pieņemamu 
cenu var noskatīties Metropolitānas operas 
izrādes. Tā nesen bijām uz Pučīni La Boheme 
tiešraidi. Pirms uvertīras pie priekškara iznāk 
operas vadītājs un saka, ka paredzētā Mimi 
lomas izpildītāja ir sa sli musi un viņas vietā 
lomu izpildīs Kristīna Opolais. Vēl piemin, ka 
klausītāji piedzīvos notikumu, kāds vēl visā 
Metropolitānas operas 131 gada vēsturē  nav 
noticis. Iepriekšējā vakarā Kristīna Opolais  
dziedāja Cio-Cio-San lomu Pučīni operā  
Madama  Butterfly. Viņa ir pirmā dziedātāja, 
kuŗa tik īsā laika sprīdī dzied divas galvenās  
lomas.

Tā nu atmiņā iezibējās kāds notikums vai 
nu 1990to gadu otrā pusē, jeb 2000to gadu 
pirmā pusē. Biju aizbraucis uz Latviju darba 
komandējumā (mana darba vieta, US Environ-
mental Protection Agency, sadarbojās ar Latvijas 
Vides Aizsardzības ministriju, tādēļ mums bija 
vairāki kopēji projekti). Pēc darba satiekos ar 
veco Augsburgas Ausekļa ģimnazijas laika 
skolas biedru Juri Štrausu, kuŗš jau tad bija 
pārcēlies no Čikāgas uz Rīgu. Abi ejam meklēt 
atspirdzinājumus. Ir vēla pēcpusdiena, krodziņi 
vēl tādi pustukši. Ejam gaŗām Sv. Pēteŗa 
baznīcai, redzam plakātu, tur rakstīts, ka tikos 
un tikos baznīcā būs Vītola Konservātorijas 
studentu koncerts bez ieejas maksas. Paskatā
mies pulkstenī, līdz koncerta sākumam atlikušās 
tikai pāris minūtes. Ejam iekšā.

Koncerts brīnišķīgs. Ar patiesu prieku klau
sos vienu āriju pēc otras. Neesmu jau nekāds

Inessa Galante. Elīna Garanča. Maija Kovaļevska. Kristīne Opalis. Marina Rebeka.
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Pateicoties dzied nie
cis kajai vibrācijai, kas iet 
cauri cilvēka ķermenim, 
paaug stinās pašizve seļ o ša
nās iespējas, tiek izgai si
nāti enerģētiskie bloki un 
ener ģijas sablīvējumi, kas 
ro das no stresa, noguruma, 
neizdzīvotām emocijām, 
ikdienas bailēm, u.c.

Skaņas masāža ar 
Tibetas dziedošajiem traukiem ir sens meditāciju 
veids, kas mūsdienās (zināms kopš apmēram 2 1/2 
gadiem) kļūst ļoti populārs gan Eiropā gan Amerikā. 
Skaņu terapeiti izmanto šo masāžu sāpju, depre
sijas, daudzu citu slimību ārstēšanai un organisma 
profilaksei.

Daiga Ķimene 
Emocionālās brīvības technikas (EFT) un 

Tibetas dziedošo trauku 
un gongu skaņu terapeite

TIBETAS DZIEDOŠO TRAUKU SKAŅAS, KAS DZIEDĒ UN RELAKSĒ
Tibetas dziedošie trauki 

ir sens austrumu mūzikas in
struments. Šie trauki rada 
neatkārtojamas ska  ņas, kas 
dziedinoši iedarbojas uz cil
vēka dvēseli un ķermeni. 
Trauki ir roku darbs, kas 
izgatavoti no septiņu me tallu 
sakausējuma, kas palīdz radīt 
šo unikālo, no citiem in
strumentiem atšķirīgu skaņu. 
Traukiem ir izteikti dziļš un ilgstošs skanējums. 
Skaņas ir uzlādētas ar koka berzi gar trauka metallu 
vai piesitot to ar speciālu vālīti. Šie instrumenti 
rada papildus skaņas – virstoņus, kuŗus ar ausi vis
biežāk nedzirdam. Virstoņi satur tīru vibrāciju 
(frekvenci). Fizioloģiski virstoņi ietekmē sirdsdar
bību, elpošanu, muskuļu tonusu un smadzeņu 
viļņus un sasniedz šūnu, atomu un molekulu līmeni. 
Tibetas dziedošie trauki ir kā mazs gongs. 

Vai Jūs zinājāt, ka mēs paši esam kā staigājošs 
orķestris? Ar ko mēs radām skaņu? Smadzenes rada 
elektriskos impulsus, sirds rada magnētiskos im
pulsus. Apvienojoties kopā, tas rada elektro mag
nētisko lauku, kas arī ir skaņu frekvence, ko mēra 
HZ (hercos) Skaņu frekvences tiek radītas ar do
mām. Pēc zinātnieku pētijumiem dienā cilvēkam ir 
aptuveni  60,000 domu, 77% diemžēl ir negatīvas. 
Smadzeņu viļņi iespaido visa organisma sistēmas 
darbību – elpošanu, sirdsdarbību, asins spiedienu, 
nervu sistēmas funkcijas, muskuļu tonusu.

Skaņas terapija palīdz līdzsvarot, mazināt un 
stimulēt smadzeņu viļņu aktīvitāti. Ja domāšanas 
process ne mirkli neapstājas, fiziskajam ķermenim 
ir jāiztur ārkārtīgi liela slodze. Tas uzliek papildus 
slodzi atsevišķiem orgāniem un sistēmām. 

Skaņa var palīdzēt ik pa brīdim izslēgt un regu
lēt šo procesu dabīgā veidā. Klasiskā masāža ar 
šiem traukiem ir guļus stāvoklī. Masāžas laikā cil
vēks ir apģērbts un tiek pārsegts ar pledu. Sākotnēji 
tiek attīrīta cilvēka aura. Tibetas dzie došais trauks 
tiek ieskandināts uz cilvēka ķermeņa,  ļaujot skaņai 
un vibrācijai maigi saplūst ar ķermeni. Trauka 
“dziedāšana” pakāpeniski pārņem cilvēka prātu un 
ļauj ieslīgt dziedinošā relaksācijā. Sesijas laikā tiek 
izmantoti dažāda izmēra un skanējuma trau ki. 

Palîdzu un apmåcu sakårtot emocionålo 
un fizisko paßsajütu ar Tibetas dziedoßo 
trauku, relaksåcijas, pozitîvås domßanas, 
EFT, elpoßanas un ener©étiskajiem 
vingrinåjumiem.

Jüsu labsajütai piedåvåju: individuålas 
sesijas, praktiskos seminårus nelielås 
grupås.

Ir iespéja iegådåties Dåvanu karti skañåm!

    Uz tikßanos!

Tel: 708 351 0671
daiga.kimene@yahoo.com

SKAŅU TERAPIJA

Praktizéjoßa EFT 
(Emocionålås Brîvîbas Technika)
un sertificéta skañu terapeite.
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3X3 GAŖEZERĀ 2014. G. NO 10. – 17. AUGUSTAM 
Zane un Laima Rožkalnas. Darbnīcā varēs 
gravēt vai kausēt stiklu ceplī, liedēt 
krāsainas stikla formas vai darināt dārza 
ornamentu. Rotkalšanu vadīs Astrīde Otto 
kopā ar Lilitu Spuri, Andri Rūtiņu un 
jaunāko meistari Zintu Rūtiņu. Pēc 
iepazīšanās ar vēsturiski latviskām for

mām un rakstu ele mentiem, dalībnieki varēs 
izgatavot latviskas rotas.

Kokgriešanas ievirzē varēs virpot, iegrebt vai 
iededzināt rakstus, vai izgatavot dažādus vienkāršus 
koka priekšmetus. Keramiķis Uldis Stepe vadīs 
podniecības ievirzi, kuŗā dalībnieki mācīsies veidot 
māla figūras vai traukus uz podnieka ripas un arī bez 
tās.  Tiem, kam patīk zīmēt vai gleznot, kā arī tiem, 
kas iedomājas, ka ir bez talanta, bet vēlas kaut ko 
radīt, varēs ar mākslinieces Lindas Treijas palīdzību 
nespiestā un brīvā vidē to darīt mākslas ievirzē.

Šogad būs arī divas jaunas ievirzes.  Māksliniece 
Inga ŠtrauseGodejord palīdzēs dalībniekiem apgūt 
dažādas zīda apgleznošanas technikas. Līga Daiga 
mācīs uz mazām stellītēm aust latviskas prievītes 
un aproces no krāsainām stikla pērlītēm – ievirzi 
sauc Pērlīšu prievītes.  Bez pārrunu vai rokdarbu 
ievirzēm, vēderam arī ir sava tiesa – latviskā 
virtuve. Elgas Pones vadībā varēs mācīties cept 
sklandu raušus, siet Jāņu sieru, cept saldskābo 
maizi, gatavot aukstās zupas vai citus tradicionālus 
latviskus ēdienus.

Bērniem būs nodarbības rītos, bet pēcpusdienas 
varēs pavadīt pludmalē pie Gaŗā ezera. Vakaros 
dažādas nodarbības visiem vecumiem – rotaļas un 
spēles, dziedāšana, pārrunas, lekcijas, uguns kurs, 
filmas, danči, varbūt kāds koncertiņš vai pasakas un 
citi uzvedumi.  Ņemiet līdzi mūzikas instrumentus 
saspēlēšanai – redzēsim, kas sanāks, kā skanēs.  

3x3 nometnē Gaŗezerā valda draudzīgs, jautrs 
gars. Laba atpūta ar interesantām nodarbībām un 
interesantiem cilvēkiem tuvu pie dabas. 

 Nometni šogad vadīs Daiga Rūtiņa un Maija 
Zaeska. Sīkāku informāciju par 3x3 Gaŗezerā var 
iegūt, sazinoties ar Maiju, tālr. 7639722521, 
<zaeska@frontiernet.net> vai tīmeklī  <www.3x3.lv>  
vai <www.3x3garezera.com>.

 Uz redzēšanos Gaŗezerā!
Maija Zaeska

Tiem, kas grib paplašināt savas latviskās 
zināšanas, būt kopā ar tautiešiem visos 
vecumos, baudīt dzīvi tuvu pie dabas, būs 
iespēja šovasar 3x3 nometnē Gaŗezerā 
pavadīt nedēļu latviskā vidē. 

Katru gadu nometnes programma 
mazliet mai nās, tomēr šoreiz pamatā būs 
divpadsmit ievirzes pieaugu šajiem, bet dalībnieku 
bērniem atsevišķas nodarbības dažāda vecuma 
grupiņās.  

Jau no 3x3 sākuma gadiem, polītikas ievirze ir 
bijusi ļoti iecienīta. Šogad no Latvijas būs pazīs
tamais demografs Ilmārs Mežs. Viņa ievirzē pārrunās 
Latvijas svarīgākās problēmas – zemo dzimstību, 
emigrāciju un latvietību – kas padara mūs visus par 
latviešiem un kā varam nodrošināt latviskuma tur
pi nāšanos nākotnē. Tiem, kuŗi vēlas papildināt ziņas 
par sava dzimtas koka senākiem zariem un uzzināt 
vairāk par saviem vecvecvecākiem, būs iespējams 
Ilmāra vadībā atrast šo informāciju tīmeklī.  Mek
lējumu uzsākšanai vajag paņemt līdzi radinieka 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un vietu.

Archeologs Guntis Zemītis, kuŗš vada Latvijas 
Universitātes Latvijas vēstures institūtu, vadīs ievirzi 
“Kas jauns Latvijas aizvēsturē šodien”, kuŗā pārrunās 
arī Eiropas Savienības interesi par archeoloģiskā 
mantojuma aizsardzību un sabied rības izpratni par to.  
Uzzināsim arī to, kas raksturīgs senajiem kuršiem, 
zemgaļiem, latgaļiem un sēļiem.

Folkloras ievirzē uzsvars būs uz Zemgali.  
Ievirzes vadītāja būs etnomūzikoloģe un Dobeles 
folkloras kopas “Leimaņi” vadītāja Inese Mičule, 
kuŗa iepazīstinās ar folkloras kustību Zemgalē, 
tradicionālās dziedāšanas stiliem Latvijā, novadu 
atšķirībām un dziesmu formām.  

Jau no pirmajām nometnēm ir bijušas “amat
nieku” ievirzes. Bez tām nebūtu pilnīgas 3x3 nometnes.  
Tie, kam patīk ar rokām kaut ko veidot, varēs iz vē
lēties no vairākām nodarbībām. Ja patīk šūt, izšūt, 
adīt, pīt vai aust, rokdarbu ievirzē varēs strādāt pie 
iesāktā darba vai mācīties ko jaunu no Zintas Enze
liņas, pazīstamas rokdarbnieces no Toronto.  Šogad 
ar viņu sastrādās Latvijas Dabas mūzeja botāniķe 
Janta Meža, ierādot dziju krāsošanu ar augiem un 
krāsvielām, bet  bērniem viņa mācīs pīt draudzības 
jostiņas un aproces. Stikla apdari/vitrāžu ap mācīs
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Gaŗezera vasaras vidusskola: no 28. jūnija līdz 10. augustam. 
Gaŗezera sagatavošanas skola: 1. posms no 29. jūnija līdz 12. jūlijam.
2. posms no 13. jūlija līdz 2. augustam.
Gaŗezera bērnu nometne: 1. posms no 29. jūnija līdz 12. jūlijam.

2. posms no 13. jūlijam līdz 26. jūlijam.
Kultūras posms no 27. jūlija līdz 2. augustam. 
LIV sportu nometne no 4. augusta līdz 8. augustam.
Gaŗezera bērnu dārzs: Seši vienu-nedēļu gaŗi posmi.

JŪNIJS
7. Supertalka
21. Ginta Grinberga personālizstādes atklāšana, pulksten 15:00, Klinklāva galerijā
Jāņi Dzintaros
29. GVV, GSS un GBN kopējā atklāšana Brīvdabas baznīcā, pulksten 15:00

JŪLIJS
5. „Soļosim uz Gaŗezeru” Walkathon, Bērnu svētki, gadskārtējais pikniks Atbalsīs groziņa veidā
12. „Vino un van Gogh” Lāča Annas paviljonā
26.-27. GVV svin 50 mācību gadus

Dievkalpojumi:
Katru svētdienu no 22. jūnija līdz 10. augustam

Katoļu dievkalpojums 20. jūlijā
Baptistu dievkalpojums 3. augustā

AUGUSTS
2.-3. Voleja nogale
9.-10. GVV izlaiduma nogale
10.-17. 3x3 nometne visām paaudzēm
30. „Cognac triples” voleja turnīrs

OKTOBRIS
11. Rudens talka un „Oktoberfest”

DECEMBRIS
31. Jaungada sagaidīšana
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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 winter & 
spring packages and discover our rich, 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; American 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  river_country@aol.com 
Follow/Like us on Facebook/Twitter

Experience the Amish 
Lifestyle

Canoe our lakes, rivers and 
streams all year long

Mark Your 
2014 Calendar 

Take advantage of our 
Winter Ski Packages

 May 11  
 Antique & Collectibles   
 at the St. Joe County    
 Grange Fairgrounds
 June 12 - 14
 Three Rivers Water    
 Festival
 June 21
 Covered Bridge Days 
 July 31 
 Hummingbird Festival 
 July 23 - August 9
 Magic Festival 



Čikāgas  Ziņas30

 

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 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

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

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada
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  1 Sv Biruta, Mairita, Bernedīne
  2 P Lība, Emma
  3 O Inta, Ineta, Intra
  4 T Elfrīda, Sintija, Sindija 
  5 C Igors, Margots, Ingvars
  6 P Ingrīda, Ardis
  7 S Gaida, Arnis
  8 Sv Vasarsvētki
 Frīdis, Frīda, Mundra
  9 P Ligita, Gita
10 O Malva, Anatols
11 T Ingus, Mairis, Vidvuds
12 C Nora, Lenora, Ija
13 P Zigfrīds, Ainārs, Uva
14 S Tautas sēru diena. 
 Tija, Saiva, Sentis,   
 Santis, Saivis
15 Sv Baņuta, Žermēna, Vilija,  
 Vits
16 P Justīne, Juta
17 O Artūrs, Artis
18 T Alberts, Madis 
19 C Viktors, Nils
20 P Rasma, Rasa, Maira
21 S Emīls, Egita, Monvīds
22 Sv Ludmila, Laimdots,   
 Laimiņš
23 P Līgo diena. Līga
24 O Jāņu diena. Jānis
25 T Milija, Maiga
26 C  Ausma, Inguna, Inguns,  
 Ausmis
27 P Malvīne, Malvis
28 S Viesturs, Kitija, Viestards
29 Sv Pēteris, Pāvils, Pauls,  
 Paulis
30 P Tālivaldis, Mareks

2014. gada
JËNIJS

Vēzis
22.jūn. - 22.jul.

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

2014. gada
JËLIJS

Vēzis
22.jūn. - 22.jul.

Lauva
23.jūl. - 23.aug. 

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

2014. gada

AUGUSTS

Lauva
23.jūl. - 23.aug.

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Dvīņi
21.maijs - 21.jūn.
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; <e-pasts: 
ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
<e-pasts: ineses@ameritech.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Silvija Ezera 
tālr.: 847-362-2329, e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

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

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

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

Svētdien, 6. jūlijā,  10:30 – Dievkalpojums ar
Sv. Vakarēdienu.
Svētdien, 10. augustā, 10:30 – Dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu. 

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts: <zitacccvelkme@juno.com>

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

2014. g. jūnijs
Svētdien, 1. jūnijā*, 11:00 – Kopīgs dievkalpojums Ciānā.  
 Pēc dievkalpojuma kopīgs draudžu izbraukums  
 Ciānas draudzes izkārtojumā. Sv. Pēteŗa  
 draudzes dāmas atbildīgas par smalkmaizītēm  
 un kafijas galdu.
Svētdien, 8. jūnijā, 10:00 – Vasarsvētku dievkalpojums ar  
 dievgaldu. Kafijas galds. 
Svētdien, 15. jūnijā*, 10:00 – Trīsvienības svētki.  Kopīgs  
 aizvesto un bēgļu atceres dievkalpojums Ciānā.
Svētdien, 22.jūnijā, 10:00 – Jāņa Kristītāja diena.   
 Dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 29. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

2014. g. jūlijs
Svētdien, 6. jūlijā*, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums Sv.  
 Pēteŗa draudzē, sprediķi teiks Oļegs Andrejevs.  
 Mini kafijas galds.
Svētdien, 13. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Mini kafijas galds.
Svētdien, 20. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Mini kafijas galds.
Svētdien, 27. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Mini kafijas galds.

2014.g.augusts
Svētdien, 3. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Mini kafijas galds.
Svētdien, 10.augustā, 10:00 –  . Dievkalpojums. 
 Mini kafijas galds.
Svētdien,17. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Mini kafijas galds.
Svētdien, 24. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Mini  kafijas galds.
Svētdien, 31.augustā*, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums Sv.  
 Pēteŗa draudzes baznīcā. Mini kafijas galds.

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> 

Svētdien, 2014. g. 28. septembrī, np plkst. 11:00-
16:00 Čikāgas latviešu nama1. stāva zālē ikgadējais 
Miķeļa tirgus: rokdarbu tirdziņš, pusdienas, kafija un 
tortes, citi atspirdzinājumi, bērnu nodarbības. 

Ieeja brīva, pusdienas par maksu. 

AUSTRA TREKNAIS, dz. Birziņa
dzimusi 1909. gada 29. martā 
Meirānu pagastā Latvijā,
mirusi 2014. gada 21. aprīlī Crystal Lake, IL.
Izvadīta no Crystal Lake Memorial Park 
kapsētas.

Jēzus viņai sacīja: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. 
Kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo 
un tic man, nemirs ne mūžam!” (Jāņa ev. 11:25)

✞

P A T E I C Ī B Ā    P I E M I N A M
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ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

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

Dievkalpojumi un sarīkojumi

2014. g. jūnijs
Svētdien, 1. jūnijā, 11:00 – Oikūmenisks   
 dievkalpojums. Draudžu sadarbības  
 kopas izbraukums Ciānā.
Svētdien, 8. jūnijā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde 
 10:00     – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien, 15. jūnijā, 10:00 – Oikūmenisks   
 dievkalpojums izsūtīto un bēgļu piemiņas  
 dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien, 22. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
Svētdien, 29. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.
  Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2014. g. jūlijs
Svētdien, 6. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums 
 Sv. Pēteŗa draudzē. Sprediķo Oļegs  
 Andrejevs. Kafijas galds.
Svētdien, 13. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Sprediķo māc. Aina Pūliņa. Kafijas galds.
Svētdien, 20. jūlijā, 10:00 – Ciānas draudzes 117  
 gadu pastāvēšanas dievkalpojums.  
 Aukstais galds.
Svētdien, 27. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Sprediķo māc. Aina Pūliņa. 
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2014.g.augusts
Svētdien, 3. augustā, 10:00 – Kapu svētki 
 Oak Ridge kapsētā.
Svētdien, 10. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Daugavas Vanadžu pikniks.
Svētdien, 17. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Svētdien, 24. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Ciānas draudzes dārza svētki.
Svētdien, 31. augustā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi Vuddeilē. 
 Kafijas galds.

Teresei Lāčplēsei (Longina† un Jolantas 
Lāčplēšu meita) un vīram Derek Stancik 2014. gada 
5. janvārī piedzima pirmais dēliņš, Gabriel Longins. 
Vecmāmiņa Jolanta un visa ģimene ir sajūsmā un 
ļoti lepni par jauno atvasīti. 

Mazais Gabriels tikai dažu mēnešu vecumā 
apmeklēja Ciānas draudzes koŗa pavasaŗa koncertu 
un priecājās par vecmāmiņas Jolantas dziedāšanu.

Liels  zemesgabals
pie Gaŗezera

10872 DELIHANT ROAD 
(Lots 53 & 54)

Ezera dienvidu krastā, 
pie Brīvdabas baznīcas platības stūŗa

Gaŗums: 202 ft., platums 132 ft. 
85 ft. pludmale

$160,000

(773) 935-7460

PĀRDOŠANĀ
(FOR SALE)

MAZIŅŠ LETIŅŠ

No kr: Juris Valainis, Jolanta Lāčplēse arr mazdēliņu Gabrielu, 
Terese un Derek Stancik.
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$400.00 *V. Riekstiņa,
$400.00  Anonims,
$395.00  *Lidijas Lebedevs piemiņai 
 (ģimene, radi un draugi),
$300.00 Anonims, *L. Cukurs, 
$200.00 Ilinojas pensionāru biedrība,
 M. un V. Galenieki (Ārijas Babāns piemiņai),
 Matz Funeral Home, M. Vārpa,
$175.00 *V. Cukurs, 
$150.00 *R. Treknais,
$145.00 *P. un I. Duki,
$130.00 *M. un V. Galenieki,
$125.00 *S. Danielson, *R. Veitmane, 
$120.00 *P. Lapiņš,
$110.00 *A. un V. Baltmaņi 
 (J. Valaiņa jubilejas apsveikums)
$100.00 Amerikas Latviešu Palīdzības Fonds,
 L. Anstrats, M. un A. Austriņi, A. Bajārs,
 O. un M. Cakari, Čikagās literārā kopa,
              I. Jansone (Egona Jansona piemiņai),
              R. Kalnmals, H. Kitners, K. un L. Laimiņi, 
 J. un V. Lazdas, *I. Meyrens, A. un M. Nīkuri, 
 Dr. I. Ņ. Rautenšīlde,
 I.Riekstiņš (Ārijas Babāns piemiņai),
 I. Sīmane, A. Šrāders, Z. Strods, 
 *J. Valainis, A. Vilemsons, J. un G. Vilciņi,
  V. Vīlips, 
$80.00 V.Galeniece, J. un G. Vilciņi 
 (M. Galenieka jubilejas apsveikums),
$87.00 *I. Dukāts,
$75.00 *I. un M. Dišlers, L. Sprenne 
$70.00   I. Helmane, *I. Jansone, G. un M. Plūmes  
$65.00 I.Grigolats
$60.00 *V. Krīgers
$50.00 I. un A. Bergmaņi, V. Bērziņš,
      Čikagās Latviešu biedrība,
             Čikagās makškernieku klubs, M. Daiga,
            V. Dunskis, A. un R. Dzelmes, A. Eglīte,
          H. un R. Eichenfeldi,*R. Kalunds, 
           I. un A. Kēleri, I. Kiršteins, A. Konters,
           V. Liepiņa, V. Linde, S. Osis.   

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMIEM 
ZIEDOTĀJU DAĻĒJS PĀRSKATS

no 2013. gada 1. janvāŗa līdz 2013. gada 31. decembrim.
Čikāgas Ziņu maija (Nr. 378) izdevuma 18. lappusē 
kreisās puses slejā bija nogriezti cipari.

Redakcija atvainojas par kļūdu.

Sīpols, sakapāts – 1 liels
Ķiploks, sakapāts – 2 daiviņas
Sviests – 4 ēdamk.
Vistas buljons – 4 krūzes
Baltie pipari – 1/2 tējk.
Kartupeļi, nomizoti – 4 vidēji lieli
Lasis, sālītais (lox) – 6 unces
Dilles, sakapātas – 1 krūze
Sāls – pēc garšas

Zupas katlā sviestā sautē sakapāto sīpolu, līdz 
tas ir mīksts. Pievieno sakpātos ķiplokus, sautē vēl 
pāris minūtes.

Kartupeļus sagriež mazos kubiņos, ieliek katlā 
kopā ar buljonu un pipariem. Vāra līdz kartupeļi 
mīksti.  Zupu kuļ ātrkūlējā (blender), līdz viendabīgi 
bieza. Pieliek gabaliņos sagrieztu lasi un dilles. 
Vāra apm. 5 minūtes. Zupu bļodiņā var bagātināt 
ar karoti skābā krējuma.

Variācija: vistas buljonu var atvietot ar pienu, 
vienīgi kartupeļus sākumā vāra maza dzuma ūdenī. 
Kartupeļus var atstāt nesasmalcinātus.

Labu ēšanu!
 Jautrās saimnieces

LAŠA VIRA

Igaunijas, Latvijas un Lietuvas goda konsuli Čikāgā 
aicina visus piedalīties viņu rīkotajās demonstrācijās      
šī gada 23. augustā plkst. 3:00 p.p.  Čikāgas centrā 
pie Daley Plaza, lai atzīmētu pirms 25 gadiem Balatijas 
valstu iedzīvotāju veidoto “Baltijas ceļu” – dzīvo ķēdi 
pāri šo valstu robežām – lai pierādītu vēlmi būt brīviem. 
Šajā dienā atgādinās arī pirms 75 gadiem parakstīto 
Molotova-Ribentropa paktu, kas nodeva Baltijas valstis 
Padomju Savienībai.

Ņemiet līdz karogus un plakātus. 
Informācijai zvaniet: 312-730-7459 vai 773-728-3947.

AICINĀJUMS
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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:

2014. gada jūnijs
Svētdien, 1. jūnijā, Oikūmenisks dievkalpojums.  
  Draudžu sadarbības kopas izbraukums  
 Ciānā plkst. 11:00.
Trešdien, 11. jūnijā, Pensionāru saiets Ciānā 
 plkst. 12:00.
Svētdien, 15. jūnijā, Oikūmenisks dievkalpojums  
 izsūtīto piemiai Ciānā plkst. 10:00.

2014. gada jūlijs
Trešdien, 9. jūlijā, Pensionāru saiets Ciānā 
 plkst. 12:00.

2014. gada augusts
Svētdien, 3. augustā, Kapu svētki Oakridge    
 kapsētā plkst. 10:00.
Svētdien, 10. augustā, Dievkalpojums plkst 10:00.  
 Pēc dievkalpojuma Daugavas Vanadžu  
 pikniks Ciānā. 
Trešdien, 13. augustā, Pensionāru saiets Ciānā 
 plkst. 12:00.

2014. gada septembris
Sestdien, 6. septembrī, Kr. Barona skolā 2014./2015. 
  mācību gada sākums un Bērnu svētki. 
Svētdien, 14. septembrī, Kapu svētki Mt. Olive   
 kapsētā plkst. 13:00.
Svētdien, 21. sept., Sv. Pēteŗa draudzes pikniks
Svētdien, 28. septembrī, ČLB Miķeļa tirgus Čikāgas  
 latviešu namā 1. stāva zālē 
 no plkst. 11:00-16:00.

2014. gada novembris
Sestdien, 15. novembrī Valstssvētku sarōkpjums  
 Ciānā plkst. 16:00.

2014. gada decembris
6 un 7. decembrī Ziemsvētku tirdziņš 
 Sv.  Pēteŗa draudzē.

SARĪKOJUMI / SANĀKSMESČIKĀGAS ZIŅĀM ZIEDOJUŠI 
no 2014.g. 11. aprīļa līdz 2014.g. 19. maijam

200.- Pēteris Plūme
100.- V. Bērziņš (Rīga, LV), Gunārs un Ināra Blumbergi,  
 Andris un Rūta Dzelmes, 
 Larisa Phillips,
 76.- Astrīda Vītoliņa un Ivars Švānfelds (Salaspils, LV), 
 Valdis Mezainis ( Washington, DC), 
 65.-  Daina un Alnis Ceri,
  60.-  Aivars un Ligita Inkas, Nina Maslow-Kowal  
 (Naples. FL), 
 55.-  Jānis Kuģis, Arianna Anita Počs,
 50.-  Dagnija Bite (Lincoln, NE), Valda Bole, Bruno un  
 Maija Borisi, Aina Drillis (Three Rivers, MI),  
 Kārlis Dzintars (Glendale, WI), Arturs un Mirdza  
 Gaiķi, Silvija Jēgena, Zinta Konrad, Māra Lazda,  
 Ārijs Liepiņš ( Lincoln, NE),  Jānis un Ausma  
 Mežmaļi,  Helene Pizics,  Rasma Plāte   
 (Kalamazoo, MI), Pēteris Šaltāns, Ilze Sprudža-  
 Hirsh, Lonija Staka (Glendale, WI), Ojārs Šteiners,  
 Valentīna Svilāna, Antons un Raita Tutini   
 (Orlando, FL), Vija Twardzik, Ināra Witt   
 (Kelseyville, CA),
 40.-  Laura Moehs,
   5.-  Vilmārs un Dzintra Kukaiņi ( Northfield, OH).

Čikāgas Ziņu redakcija pateicas visiem 
ziedotājiem, kuŗi ir atsaukušies uz 2014. gada 
redakcijas lūgumu ziedot žurnāla sagatavošanai 
un izsūtīšanai. 

Jūlija un augusta mēnešos Čikāgas Ziņas 
neiznāks. Sākot ar septembŗa numuru Ziņas 
piesūtīs tikai tiem, kuŗi būs atsaukušies uz šo 
aicinājumu ziedot. 

Redakcija dara visu iespējamo,  lai lasītāji 
Čikāgas Ziņas saņemtu laikus.

Red.
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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
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