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Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

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. datuma 
notikußo sarîkojumu apraksti sañemami lîdz 
méneßa 15. datumam.

Materiålu sütîßanas adrese:
Inåra Sîmane – 4NO13 Randall Road 

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

e-pasts: <isimanis@comcast.net> 

Par sludinåjuma saturu atbild sludinåtåjs; par   
raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jåbüt maßînrakstå ar autora îsto vårdu un 
adresi. Anonimus rakstus neievieto. 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: <ilmarbergman@gmail.com> 
tålr.: 847-803-0546

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
mob. tålr.: 847-828-9737 
e-past: <arijab@comcast.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tålr: 630-584-5750; fax: 630-584-1683
e-pasts: <isimanis@comcast.net>
Techniskå redaktore: Kristîna Sîmane-Laimiña
Kasiere: Årija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksåjumi par sludinåjumiem 
u.c. sütåmi kasierei.
Adreßu maiñu pieteikumi sütåmi:
Çikågas Ziñas 
P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

ČZ Nr. 386. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Čikāgas Ziņu atbildīgā redaktore. 5. Latv. centrs Mičiganā 
šogad svin 50 gadu jubileju. 9. Kontinents ar visvairāk valstīm. 10. Svinīgi 
apgalvot. 11. Kubas galvaspilsēta. 12. Papildinājums. 13. Izlabo. 17. Pelei 
līdzīgs dzīvnieks. 19. Elle. 20. Runā tukši (žarg.). 21. Pilsēta Japānā. 22. Trauka 
rokturis. 23. Nevajadzīgi.  24. Krātiņš. 28. Dzidrs. 32. Daugavas Vanagu 
dibinātājs. 33. Žurnālists, rakstnieks, izdevējs, 1950. gados latviešu 
kultūras pasākumu kārtotājs Hull House, Čikāgā. 34. Glika 
tulkojums. 35. Dzenā. 36. Likumīgs apliecinājums. 37. Krāšņa koka 
ēdams auglis. 
STATENISKI: 2. Upe Irakā. 3. Pīļu dzimtas ūdensputns. 4. Palestīnas 
populārākais polītiķis. 6. Blēņdaŗi. 7. Necilvēcīgs. 8. Krūmu vai koku cieti 
augļi. 14. Latviešu komponists (1906-1983). 15. Virsotne. 16. Rupji malt 
graudus. 17. Iemesls. 18. Pilsēta Ziemeļvidzemē. 25. Laukuma noteikts 
lielums. 26. Ieņēma ar varu. 27. Kontrolaparāts. 29. Budēļi. 30. 

LĪMENISKI: 1. Verters. 5. Kovtuna. 7. Remarks. 8. Pandora. 9. Akuraters. 
12. Skorpions. 15. Kārters. 16. Atestēt. 17. Čaplins. 19. Treknas. 20. Notraipīt. 
22. Šmidchens. 24. Orimoko. 25. Apmetņi. 26. Šķipsna. 27. Aizpute. 
STATENISKI:  1. Varšava. 2. Strupceļš. 3. Šūmanis. 4. Kartons. 5. Kastaņola. 
6. Arbitrs. 10. Ūtrupēt. 11. Anēmija. 12. Pieteic. 14. Ostende. 18. Sapņotāja. 
19. Triloģija. 20. Neptūns. 21. Triumfs. 22. Stostās. 23. Skābene.
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(domnieki) pārstāv katrs savu 
pilsētas daļu. Čikāga ir sadalīta 
50 iecirkņos (wards), un ik pa 
desmit gadiem tie tiek pār da
līti, ar domu, ka katram dom
niekam būtu līdzīga dau dzuma 
iedzīvotāji, ko pārstāvēt. 

Un pareizi ir! Pārstāvēt 
iedzīvotājus ir grūti! Reiz al
der maņa darbinieki man palī

dzēja izrakt mašīnu pēc sniegu vētras. Katru dienu 
redzu aldermaņa zīmi, kas mudina nesteigties 
privāto skolu zonā. Braucot garām viņa biro jam, 
zinu, ka varu tur iegriezties vai zva  nīt, ja ir prob
lēma ar at kri   tu mu aizvešanu vai krodziņu skaļiem 
apmeklētājiem. 

Kad tuvojās februāŗa municipālās vēlēšanas, 
biju patiesi pārsteigta, ka mans pārstāvis vairs 
neparā dījās kā mans kandidāts! Biju 32. iecirknī,  
tagad man bija jābalso par 2. iecirkņa kandidātu. 
Sāku painteresēties par šo jautājumu – un sapratu, 
ka 2012. gadā pilsētas galva bija klusī tiņām pārzī
mējis Čikāgas pilsētas robežas, un pavisam ātri 
vai rums aldermaņu iebalsoja jaunās robežas. 
Sakot, ka šis pārdalījums darīts, lai apklusinātu 
skaļos pilsētas galvas pretiniekus. Šīs pārdalītās 
robežas stājās spēkā tikai šogad. Man būs 
jāiepazīstas ar pavisam jaunu pārstāvi, kuŗš dzīvo 
pavisam tālā pūķu astē! Kas par pārstāvniecību! 

Skatot līkloču pūķveidīgo siluetu, kas redak
cijas slejas augšpusē, varbūt varat saprast manu 
ap mulsumu. Kā saprast pilsētas sadali ar šādām 
ro bežām? Vietām mans iecirknis ir pus kvartālu 
plats. Vietām tam ir robi, kā izkrituši zobi. Pūķis 
attīs  tījies šādā formā, jo tas mazināja brīvi 
domājošo alder maņa iespēju tikt ievēlētam, bet 
pastiprināja esošā pilsētas galvas poziciju. 

Maija mēnesis Čikāgā solās būs kluss. Muni
cipālās vēlēšanas, kas polārizēja čikāgiešus, 
vilkās no februāŗa, līdz aprīlim. Tajās tomēr uz
varēja pūķa radītājs un robežu pārzīmētājs. 

Maija mēnesī atzīmējam Latvijas otro un jācer 
paliekošo neatkarību. Latvijas kaimiņos lielais 
lācis ir sācis pārzīmēt savas robežas... kāds ir 
iecerētais Krievijas robežu pūķis? 

Dievs Svētī Latviju!    
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Šomēnes varat apskatīt 
Čikāgas Ziņās ziedo tāju sarakstu. 
To pārskatot, var skaidri redzēt, 
ka daudz mūsu lasītāju dzīvo 
ārpus Čikāgas robežām. Es 
veltu šo stāstu par pūķi tieši 
jums. Stāsts ir arī par manu 
skaisto, bet komplicēto pi lsētu 
un par tās nesenām muni ci
pālajām vēlēšanām. 

Miami/Ilinojas ciltis šo vietu sākotnēji nosauca 
shikaakwa, kas nozīmē smitdīgais sīpols. Šī 
pilsēta tagad nes cēlo vārdu Chicago. Tā atrodas 
pie Mičiganas ezera, kas ir tik liels, ka drīzāk 
atgādina jūŗu, kam nevar redzēt pāri. Upe, kas tek 
caur pilsētas centru, reizi gadā tiek svinīgi krāsota 
spilgti zaļā krāsā. Ziemas te ir aukstas un snie
gotas, bet vasaras sutīgas un svelmainas.   

Čikāga skaitās debesskrāpju dzimtene. Šie 
debes skrāpji saulē mirdz, bet vakaros ik mēnesi 
daži nomaina savu apgaismojuma krāsu. Varbūt 
lielā ezera vai augsto ēku dēļ vēji dzenas caur 
alejām un pāri ietvēm, reizēm laužot gājēju 
lietussargus. Daži domā, ka šīs pilsētas iesauka 
"vējainā pilsēta" ir stipro vēju brāzmu dēļ, bet tā 
nav taisnība. Iesauka dota, jo pilsētas iedzīvotāji 
mēdza pārlieku lepoties un, kā latvieši teiktu: 
“pūst pīlītes”. Šī runas māksla attīstījās tieši 
polītiķu aprindās. 

Pilsētas nesenā vēsture ir īpaši krāšņa. Kād 
ceļojot lepojos, ka mana mājvieta ir Čikāga, ne 
retam pretim tiek iztēloti šāvieni gaisā, jo kas 
tad nezina par Al Capone un par divdesmito 
gadu gang steriem. Šie šāvieni man, diemžēl, 
atgādina, ka es dzīvoju liel pilsētā, kur noziedzīgie 
grupējumi (gangs) viens ar otru izrēķinās ikdienā. 
Lai gan čikāgietim Capone vārds vispirms saistās 
ar tīri garšīgu picu, diem žēl, pilsētas vadībā 
atspoguļojas viņa bravūrīgā stāja. 

Te nu nerunāšu par dinastijām vai par indivi
duāliem pilsētas vadītājiem, jo jātiek pie pūķa. 
Čikāgā pilsētas galvai ir svarīgi pierādīt, ka viņs 
strādā pilsētas iedzīvotāju labā. Lai iedzīvotājus 
netraucētu ar skolas jautājumiem, viņš pats ieceļ 
savus padom devējus. Bet citi svarīgi lēmumi tiek 
izšķirti pilsētas  domē (city council), kur aldermaņi

StāStS par pūķi

REDAKCIJAS SLEJA
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2015. gada 1. martā Svētā Pēteŗa draudzē notika 
gadskārtējā pilnsapulce, kuŗā piedalījās  54 drau dzes 
locekļi. Sapulce iesākās ar īsu lūgšanu un kopīgi 
dziedātu dziesmu. Pēc sapulces vadītājas, sekretāra 
un balsu skaitītāju izraudzī šanas tika apstiprināts 
iepriekšējā gada pilnsapulces protokols. 

Sapulci raitā gaitā vadīja Inese Stokes. 2015. 
gada draudzes budžets tika pieņemts kā proponēts, 
bez izmaiņām. Turpinājumā notika draudzes amat
personu vēlēšanas. Šogad draudzei bija nepieciešams 
ievēlēt jaunu priekšnieku. Ar aklamāciju par 
draudzes priekšnieku ievēlēja Uldi Pūliņu un par 
drau dzes priekšnieka palīdzi – Inesi Stokes. Draudzes 
valdē ievēlēja Pārslu Gagaini, Lūciju Sprenni, 
Rūtu Veitmani, Jānis Ievānu un Viju Reinfeldi. 

Uz pilnsapulces dienu draudzē bija 186 balss 
tiesīgie locekļi, tādēļ nākošajam darbības gadam 
bija nepieciešami deviņi Padomes locekļi.  Draudzei 
vajadzēja ievēlēt arī piecus jaunus Pa domes lo
cekļus. Sapulce izraudzīja sešus kandi dātus, no 
ku ŗiem Padomē ievēlēja Maiju TilikuDombrovsku,  

Elizabeti Freimani, Daci Penci, Intu Rāvi un Ēriku 
Sprenni. Padomes kandidāts – Modris Galenieks. 
Sapulce ar aklamāciju pārvēlēja Gunti Kiršteinu 
Revīzijas komisijā.

Revīzijas komisijas loceklis Ivars Kēlers ziņoja, 
ka komisija ir revidējusi draudzes kases un finanču 
grāmatas no 2014. gada. Komisija  izsaka atzinību 
kasierēm un draudzes valdei par ieturēto finan
ciālo kārtību. 

Tālākā sapulces kārtībā bija jautājums par 
draudzes locekļu ikgadējiem ziedojumiem (no
devām). Uldis Pūliņš paskaid roja, ka apmēram 
puse no LELBA draudzēm lieto brīvprātīgi pie
teikto ziedojumu sistēmu, kas darbojas veik
smīgāk par noteikto draudzes locekļu ziedojumu 
(nodevu) sistēmu. Pilnsapulce pieņēma draudzes 
Satversmes maiņu, kur attiecīgā pantā turpmāk 
būs rakstīts: “Locekļi, kas katru gadu samaksā 
savus pieteiktos ziedojumus draudzei un piedalās 
draudzes uzturēšanā, ir balsstiesīgi.”

Draudzes pilnsapulces gaitā tika veikta arī

Svētās Pēteŗa draudzes Valdes, Padomes un Revīzijas komisijas locekļi. (visi ievēlētie nav klātesoši). Pirmajā rindā no kr.: 
Benita Lāčkāja, Ināra Ievāne, Inese Stokes, Lūcija Sprenne, Inta Rāve, Rūta Veitmane, Elizabete Freimane, Dace Pence un 
Maija Tiliks-Dombrovska. Otrajā rindā: Kalvis Cers, Ēriks Sprenne, Jānis Ievāns, Uldis Pūliņš, māc. Ojārs Freimanis, Modris 
Galenieks un Ivars Kēlers.                                                                                         Foto: no Ojāra Freimaņa personiskā albuma

SVēTĀ PēTEŗA DRAUDZES PILNSAPULCE
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aptauja par nepieciešamību noturēt Bībeles 
stundas mūsu dievnamā, ko bija ierosinājuši 
vairāki draudzes locekļi. Turpmāk, sākot no 2015. 
gada 24. maija, reizi mēnesī svētdienā pēc 
dievkalpojuma un sa draudzības pusstundas plkst. 
12:00 notiks Bībeles stundas. Iesāksim ar Jēzus 
Kalna sprediķi, kas vispilnīgāk pierakstīts 

Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļās.
2015. gada 12. aprīlī Baltajā svētdienā diev

kalpojuma sākumā notika svinīga Svētā Pēteŗa 
draudzes amatpersonu ievešana kalpošanā. Lai 
Dievs palīdz mūsu draudzei evaņģēlija vēsts 
izplatīšanā Čikāgas apkārtnes latviešu sabiedrībā!

Mācītājs Ojārs Freimanis 

13. junijā, pulksten 10:00 no rīta Sv. Pēteŗa drau
dzes telpās. Mācīsimies siet Jāņu sieru. Dalības mak sa 
– tikai $20.00. Jautra un draudzīga gaisotne. 
Nāciet paši un aiciniet līdz arī amerikāņu draugus.

Pavāru klases dalībnieki.
Vija Reinfelde – pasniedzēja, Silvija Ezera – 

Dāmu komitejas priekšniece.
Ārija Bergmane, Maruta Bergmane, Ināra Blum
berga, Maija Borisa, Uldis Briedis, Robyn Duncan, 
Elizabete Freimane, Dace Friša, Mirdza Gaiķe, 
Pārsla Gagaine, Ināra Ievāne, Iveta Jurēvica, 
Gunta Kiršteina, Vita Levar, Laura Ludika, Aija 
Mrugaz, Dace Pence, Mārīte Plūme, Rasma Priede, 
Ruta Pūliņa, Aleksandrs Rācenis, Ingaborga 
Rācene, Sandra Robežniece, Silvija Salna, Māra 
Skulte, Inese Stokes, Dace Ventera.

ā.b. Foto: no O. Freimaņa ā albuma

Labi izdevusies Svētā Pēteŗa draudzes Dāmu 
komitejas pirmā Pavāru klase.

Svētdien, šī gada 12. aprīlī, Svētā Pēteŗa 
drau dzes lejas telpās notika pirmā Pavāru klase, 
kuŗā piedalījās 26 dāmas un 2 kungi. Vija 
Reinfelde mums mācīja pagatavot “Lauku torti”. 
Recepte un mutiskie paskaidrojumi bija angļu 
valodā, jo dažas dāmas bija uzaicinājušas savas 
latviski ne ru  nājošās drau dzenes. Vija parādīja kā 
sagatavo katru sastāvdaļu, kā tās saliek kopā un 
kā izgrezno torti. Tās, kuŗas bijām iedomājušās 
ka tortes cepšana ir ļoti sarežģīts process, uz zi
nājām, ka nav jābūt profesionāliem  pavāriem/
ēm, lai trezultāts būtu veiksmīgs. Pēc pamācībām 
baudījām gar šīgo torti un glāzi vīna.  

Tos, kuŗiem nebija iespējams šajā klasē pie
dalīties, aicinām atnākt uz nākamo klasi sestdien,

PIRMĀJĀ PAVĀRKLASē MĀCĪJĀS CEPT “LAUKU ToRTI” 
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PIEDZĪVoJUMI DIENVIDfLoRIDĀ

laika pavadījis, lasot grāmatas. Jaunībā Edvards 
Liedskalniņš ir piedalījies 1905. gada revolūcijā. 26 
gadu vecumā Liedskalniņš saderinājies ar Hermīni 
Lūsi, taču īsi pirms kāzām līgava viņu atstājusi. 
1912. gadā, iespējams nelegāli, Liedskalniņš ieradās 
Amerikā. Strādājot kokrūpniecībā, viņš dzīvoja 
dažādās vietās Kanadā un ASV (Vašingtonas štatā, 
Oregonā, Kalifornijā, Teksasā, līdz 1919. gadā 
apmetās Floridā). Apmēram no 1920. līdz 1940. 
gadam Liedskalniņš cēla Koraļļu pili Floridā kā 
veltījumu dzimtenē palikušajai līgavai. Pats 
Liedskalniņš sauca līgavu par Mīļoto Seš padsmit 
(Sweet Sixteen), bet amerikāņiem līgavas vārds 
bija Agnese Scuffs. Koraļļu pils vienmēr tika celta 
nakts laikā, māksliniekam visus darbus veicot 
vienatnē. Viņš izmantoja vienkāršas pašdarinātas 
sviras un vinčas. No 1937. līdz 1939. gadam Lieds
kalniņš pārveda koraļļus uz jaunu vietu 10 jūdžu 
attālumā, netālu no Houmstedas. Koraļļu pils būv
niecības laikā Edvards Liedskalniņš vienatnē spēja 
pārvietot koraļļus, kas kopumā svēra pāri par 
1100 tonnām. Neko tuvāk nepaskaidrojot, tēlnieks 
apgalvoja, ka viņš ir atklājis piramīdu celtniecības 
paņēmienus. 

Arī mūsdienās neviens nav spējis izskaidrot, 
kā Edvards Liedskalniņš vienatnē spēja pacelt 
milzīgos koraļļu bluķus. Daži cilvēki uzskata, ka 
Liedskalniņš vienkārši ir bijis ģeniāls konstruktors 
un inženieris, bet citi uzskata, ka tēlnieks spējis 
atklāt un izmantot kādu antigravitātes spēku, kas 
viņam ļāva pacelt un pārvietot koraļļus līdzīgi kā

Pēc Dienvidfloridas latviešu 
draudzes uz aicinā juma Elizabetei 
un man, šo rindu autoram, Ojāram 
Freimanim bija iespēja 2015. 
gadā no 11. līdz 17. martam pa
vadīt Floridas dienvidu daļu Fort 
Lauderdale apkārtnē. Šis ceļojums, 
kā arī kalpošana draudzē mums 
ir palikuši spilgtā atmiņā, jo sais
tās ar brīnišķīgiem cilvēkiem, pie
 dzīvojumiem un vietām. Pieņemu, 
ka Čikāgas latviešiem ceļojumi 
uz Floridu nav nekas sevišķs, jo 
tur noteikti ir būts neskaitāmas 
reizes, pārsvarā tad, kad Čikāgā 
ir vēss laiks. Arī mums ceļojumi uz Floridu ir 
bijuši vairākas reizes. Tomēr šis ceļojums mums 
palicis atmiņā kā viens no labā kajiem mūsu dzīvē. 
Tad nu visu pēc kārtas.

Pēc stindzinošā Čikāgas agrā rīta (bija ap 30°° 
F) un vairāk nekā 2 stundu pārlidojuma ērtajā AA 
kompānijas lidmašīnā, ielidojām Fort Lauderdale 
lidostā ap 9:00 no rīta. Mūs sagaidīja 70° F un 
Dienvidfloridas draudzes priekšnieks Andrejs Jūgs. 
Viņš nogādāja mūs pie laipnās, viesmīlīgās un 
enerģijas pilnās draudzes locekles Dzidras Bren
des (Čikāgā labāk pazīstama kā Dzidra Bokal
dere), kuŗai turpat jau 90 un Čikāgas Svētā Pēteŗa 
draudzes locekles Pārslas Gagaines, kuŗa ir Dzidras 
meita. Ja šo uzņemšanu varētu mērīt grados pēc 
Farenheita, kā āra gaisa temperatūru, tad mēs to 
sajutām kā apmēram 100° F – ļoti sirsnīgu un 
mājīgu, it kā mēs būtu pazīstami veselu mūžību.

Pēc garšīgajiem speķa pīrādziņiem un bagā
tīgām uzkodām, izmantojām laiku, lai nedaudz 
baudītu Floridas silto saulīti. Bet tā bija karstāka 
nekā sagaidījām! Pēc pludmalē pavadītām ap
mēram divarpus stundām, bijām sarkani kā vārīti 
vēži un vēl ilgi lobījām savu ādu nost līdzīgi kā 
čūskas to dara mainot savu ādu. 

Nākošajā dienā kopā ar Pārslu devāmies uz 
Maiami tuvumā atrodošos Coral Castle, latvieša 
Edvarda Liedskalniņa būvēto Koraļļu pili. 

“Zināms, ka Edvards Liedskalniņš audzis na
badzīgā ģimenē un pabeidzis skolā četras klases. 
Tā kā Edvards bērnībā bija slimīgs zēns, viņš daudz

Edvarda Liedskalniņa Coral Castle pie sirds formas koraļļu galda.      Foto: P. Gagaine
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Nākošajā dienā mēs atkal piedzīvojām jaunu 
notikumu – Everglades nacionālā parka apmek
lējumu. Vizinājāmies gaisa laivā (air boat) un izbau
dījām brīnišķīgo Dienvidfloridas floru un faunu, 
neskatoties uz dažbrīd pārāk skaļo laivas propel
lera rūkoņu. Tur auga ananāsu koki un citi mums 
nepazīstami koki, krūmi un zāles, dažādi putniņi 
dejoja gaisā pie laivas, lai baudītu kādu kumosu 
maizes, ko laivas kapteinis tālredzīgi bija paņēmis 
līdzi. Un, protams, pats galvenais – aligatori, kas 
uzmanīgi sekoja līdzi laivas kustībām. Mēs tikām 
brīdināti nebāzt rokas ūdenī un nebarot aligatorus. 
Paldies Dievam, to neviens nedarīja, un visi dzīvi 
atgriezāmies piestātnē. Tur mūs sagaidīja efektīga 
aligatoru izrāde. 

Svētdien, 15. martā, devāmies uz Shepard of 
the Coast Lutheran baznīcu, kur Dienvidfloridas 
latviešu draudze īrē telpas dievkalpojumiem. Pus
stundu pirms dievkalpojuma man caur modernās 
technoloģijas programmu Skype piezvanīja ģimenes 
draugs no Latvijas un pastāstīja, ka nelaimes ga
dījumā pirms dažām stundām bija bojā gājis viņa 
māsas dēliņš, kuŗu biju kristījis kādā draudzē 
Latvijā. Ne viss šajā pasaulē ir skaists un saulains 
kā Dienvidfloridā marta vidū. Dzīvē bieži notiek 
arī nevēlamas un ļaunas lietas. Tās atgādina mums 
par to, cik bezpalīdzīgi un nedroši mēs esam šajā 
pasaulē bez Dieva, un, ja arī dzīvojam ticībā Dievam, 
neesam absolūti pasargāti no nelaimēm. Vienīgā 
atšķirība ir tā, ka ticīgie zina – dzīve šajā pasaulē 
mums ir uz īsu laiku, ar ciešanām un nelaimēm, 
bet mēs, līdzīgi kā Jēzus Kristus, piedzīvosim aug
šāmcelšanos un mūžīgo dzīvību Debesu valstībā. 
Tur tiksies visi, kas reiz ir šķīrušies šajā pasaulē.

Pēc dievkalpojuma tikāmies sadraudzības 
pus stundā, kur tuvāk iepazināmies ar klāteso ša
jiem draudzes locekļiem un baudījām līdzpaņemtos 
latviešu gardumus, kas nešķiŗojot debesu puses, 
visur ir garšīgi. Dievs mūs, cilvēkus, ir aicinājis 
prie cāties par dzīvi, baudīt visu, ko varam un kas 
pieejams, bet neaizmirst arī to, kā dzīve šajā pa
saulē nav bezgalīga, tādēļ mums ir nopietni jādomā 
par savu nākotni, par to, kas būs pēc tam. Saprotams, 
ka mēs, pēc Floridas saules un siltuma, atgrie
zāmies Ilinojas štata vēsajā pavasarī, bet ar jaunu 
enerģiju un pieredzi, kā arī nedaudz saulē 
apdedzinātajiem deguna galiem.  

Čikāgas Sv, Pēteŗa draudzes mācītājs O.Freimanis

Everglades parkā. Elizabete Freimane, Ojārs Freimanis un 
Pārsla Gagaine.                           Foto no O. Freimaņa albuma

Pēc dievkalpojuma, māc. O. Freimanis.           Foto: J. Čigužis

burvim. Liedskalniņš sarakstījis arī publicistiskas 
brošūras angļu valodā “Minerālu, augu un dzīvnieku 
dzīve”, “Magnētiskā straume” (par magnētismu) 
un “Grāmata katrā mājā” (par dzīves uzskatiem). 
Edvards Liedskalniņš mira 1951. gada 7. decembrī 
no nieŗu slimības. Pēc viņa nāves Koraļļu pils kļuva 
par tūrisma objektu un 1984. gadā tika iekļauta 
ASV Nacionālajā vēsturisko vietu reģistrā.
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MĀRTIņA BoNDARA  VIZĪTE UN REfERĀTS ČIKĀgĀ

minētās jomas viņš kā prezidenta 
amata kandidāts uzskata par 
prioritātēm. Lai apjaustu reālo 
situāciju un sekotu līdzi sabied
rības viedoklim, Mārtiņš Bondars 
ir viesojies daudzos novados un 
pilsētās, īpaši daudz runājis ar 
jauniešu auditoriju, kas būs mūsu 
nākotnes sabiedrības veidotāji. 
Kādā no šādām tikšanās reizēm 
polītiķi negatīvi pārsteigusi Kul
dīgas vidusskolēnu atziņa, ka 
gan studēt, gan strādāt viņi domā 
visur citur, tikai ne Latvijā. Jau
niešu teiktais Bondara kunga 
skatījumā norāda uz reģionu 
polītikas neesamību un valdības 
nevēlēšanos vai nevarēšanu ilg
stoši šo situāciju labot. Visiem 
sen ir zināms smagais ekono
miskais stāvoklis Latvijas reģi
onos, kur cilvēki, konstatējot, ka 
nav iespējams ne atrast darbu, ne 
izskolot bērnus (jo skolas ir lik
vidētas), dodas strādāt un dzīvot 
ārpus Latvijas. Tieši ģimenēm 
labvēlīgas dzīves un darba vides 
radīšanu reģionos Bondara kungs 
minēja kā pareizāko risinājumu, 
lai veicinātu reemigrāciju – iz 

No kr.: Alberts Legziņš,  Roberts Blumbergs, Ieva Bondare, Mārtiņš Bondars, Jānis 
Vilciņš, Gunta Vilciņš.

Šī gada 29. marts bija 
skaista un rosīga diena. Gan 
tāpēc, ka Ciānas draudzē notika 
Pūpol svētdienas koncertdiev kal 
po jums, kuŗā dziedāja Ciānas 
draudzes koris, gan tāpēc, ka 
tajā pulcējās kupls dievlūdzēju 
skaits un arī tāpēc, ka mūs ar 
savu klātbūtni bija pagodinājis 
12. Saeimas deputāts un partijas 
“Latvijas Reģionu apvienība” 
valdes priekš sēdētājs Mārtiņš 
Bondars. Kopā ar kundzi Ievu, 
asistenti Kristīni Liepu un Lat
vijas godakonsulu Čikāgā Robertu 
Blumbergu viņš pie da lījās mā
cītājas Gundegas Puidzas vadītajā 
dievkalpojumā un pēc tam pie 
draudzes Dāmu komi tejas ba
gātīgi klātajiem pusdienu gal
diem dalījās ar vairāk nekā simts 
klātesošajiem savā ska tījumā 
par patreizējo situāciju Latvijā, 
tās polītikā un tuvākajos četros 
gados veicamajiem dar biem.

Lai iepazīstinātu lasītājus 
ar šo polītiķi, var minēt dažus 
būtiskākos viņa biografijas datus: 
pirms polītiķa karjeras Mārtiņš 
Bondars profesionāli spēlējis 
basketbolu, vēlāk ieguvis maģistra 
gradu publiskajā pārvaldībā 
Har  vardas universitātē Bostonā, 
ASV. Laika posmā no 1999. līdz 
2006. gadam bijis Valsts prezi

dentes VairasVīķesFreibergas 
kan ce lejas vadītājs. Bondara 
kungs paš  reiz ir pirmais polī
tiķis, kuŗš oficiāli izvirzīts prezi
denta ama tam.

Prezidenta amata kandidāts 
Ciānas draudzes ēdamzālē snie
dza savu ieskatu par valsts dro
šības stāvokli, ekonomisko iz
augsmi un demografisko situāciju 
Latvijā.

Referāta gaitā Bondara kungs 
īsi un konstruktīvi aprakstīja 
savas prioritātes, ko viņš kā 
prezidenta amata kandidāts uz
skata par būtiskākajām paš
reizējā situācijā – tā ir valsts 
drošība un reģionu attīstība, 
kas, savukārt, ir cieši saistīta ar 
ekono misko izaugsmi un 
Latvijas iedzīvotāju labklājību. 

Pēc referāta sekoja klau
sītāju jautājumi, un politiķis ar 
aktuāliem piemēriem skaidroja 
savu nostāju, kāpēc tieši augstāk

Māc. Gundega Puidza, Mārtiņš Bondars.
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nības” aicinājumam kandidēt uz 
augsto Valsts prezidenta amatu. 

Klātesošie turpināja jautāt 
un izteikt savas domas Bondara 
kungam. Viņš labprāt uz klausīja 
ikvienu, kā arī sniedza izsme
ļošas atbildes. 

Sirsnīgs paldies par šīs  
tikšanās noorganizēšanu ČLOA 
priekšsēdim Jānim Vil ciņam, 

braukušo latviešu atgriešanos. 
Pašreiz, kad sabiedrībā ir ak

tuālizējies jautājums par to, kas 
būs mūsu nākamais prezidents, 
tika apspriesta arī šī tema. Šajā 
kontekstā Bondara kungs minēja 
tādu interesantu faktu, ka viņa 
pārstāvētā partija “Latvijas Re
ģionu apvienība” bija iesniegusi 
Saeimā likumprojektu, kas no
saka, ka valsts prezidentam ir 
jābūt ar augstāko izglītību un 
pielaidi valsts noslēpumam, kas, 
diemžēl, nesaņēma pārējo partiju 
atbalstu. Atbildot klausītājiem 
uz jautājumu par prezidenta 
izvirzīšanas procesu, Mārtiņš 
Bondars norādīja uz Latvijas 
polītiskajā vidē esošu necaurspī
dīgumu šajā jomā, jo prezidenta 
amata kandidāti tiek turēti sle
penībā un parādās uz polītiskās 
skatuves pēdējā brīdī. Bondara 
kungs uzskata, ka šim procesam 
ir jābūt atklātam, sabiedrībā labi 
pārskatāmam un tāpēc viņš at
saucās “Latvijas Reģionu apvie 

goda konsulam Robertam Blum
bergam, Ciānas draudzes priekš 
niecei Silvijai KļaviņaiBarshney 
un mācītājai Gundegai Puidzai. 
Paldies draudzes Dāmu komi
tejai par garšīgajām pusdienām 
un omulīgo gaisotni. Patiesi 
skaista un bagātinoša diena!

Didzis Pilāns
Fotos: K. Liepa

Ciānas draudzes ēdamzālē redzama tikai daļa dalībnieku Bondara kunga referātā.

No kr.: Roberts Blumbergs, Mārtiņš Bondars, Jānis Vilciņš.
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Čikāgas Ziņu redakcijas kolēģijas pārstāvji 
Ilmārs un Ārija Bergmaņi šī gada 28. martā 
privātās viesībās tikās ar Latvijas Reģionālās 
Apvienības priekšsēdētāju, 12. Saeimas deputātu, 
Latvijas prezidenta vēlēšanu kandidātu Mārtiņu 
Bondaru un viņa dzīves biedri Ievu Bondari. 
Sarunās ar Bondaru pāri Ilmārs un Ārija Bergmaņi 
pasniedza viņiem Čikāgas Ziņu jau nāko izdevumu 
un pastāstīja par žurnāla vēsturi, minot, ka tas 
iznāk kopš 1975. gada un apkalpo Čikāgas un 
apkārtējo štatu latviešu iz celsmes sabiedrību. 
Žurnālā tiek ievietotas skolu, baznīcu un 
organizāciju ziņas, privātpersonu jubileju un 
ceļojumu apraksti, uzņēmumu un privātpersonu 
sludinājumi, kā arī ziņas par notikumiem Latvijā.

Bergmaņi viesiem pastāstīja arī par citām 
rosmēm Čikāgā: par Krišjāņa Barona latviešu 
skolu, kas sekmīgi darbojas kopš 1950iem gadiem 
un pašlaik ir viena no lielākajām latviešu skolām 

ārpus Latvijas. Viņi minēja pirmskolu/bērnudārzu 
Stariņš, kas dibināts pirms desmit gadiem un, ka 
darbojas arī Latvijā izsludināto vēlēšanu iecirknis, 
kur pulcējas otrs lielākais balsotāju skaits ASV.

Bondari ar nedalītu uzmanību klausījās par 
latviešu sabiedriskās dzīves aktīvitātēm Čikāgā.         

Viesību laikā  arī  Čikāgas Piecīši Armands 
Birkens un Alberts Legzdiņš ar dzīvesbiedri 
Skaidrīti paspēja parunāties ar Bondariem. A t
vadoties, Armands un Alberts pasniedza viņiem 
savu jaunāko grāmatu “Čikāgas Piecīšu 
brīnišķīgie piedzīvojumi”, ko viņi verētu palasīt 
lido jumā no Čikāgas O’Hare līdz Stokholmai. 
Visi apsolījās turēt īkšķus Mārtiņa Bondara 
kandidātūrai Valsts prezidenta amatam. 

I.B./A.L
              Foto: Kristīna Liepa

No kr.: Ilmārs un Ārija Bergmaņi, Ieva un Mārtiņš Bondari.

IEVA UN MĀRTIņš BoNDARI IEPAZĪSTAS AR LATVIEšIEM ČIKĀgĀ

1. rindā no kr.: Mārtiņš Bondars, Skaidrīte Legzdiņa, Krista 
Schmidt-Laukmane, Alberts Legzdiņš, Armands Birkens. 2. 
rindā: Ieva Bondare, Aiga Bērziņa, Roberts Blumbergs. 

Laipni aicinām visus uz Dziesmu svētkiem Sanhosē (San Jose) pilsētā, Kalifornijā
šī gada 3. – 7. septembrī!

Esam sagatavojuši plašu programmu 4 dienām, kur katrs atradīs ko interesantu tieši sev – koŗa 
mūzika, tautasdejas, balles un ballītes, teātris, koncerti, lietišķā un tradicionālā māksla un daudz kā cita.

Ar programmu tuvāk iepazīties, kā arī uzzināt plašāk par apmešanās iespējām un iegādāties biļetes 
var svētku mājaslapā: <www.latviansongfest2015.org>.

Biļešu pasūtījuma anketu drukātā veidā meklējiet arī citos latviešu preses izdevumos.
XVI Rietumkrasta Dziesmu svētku Rīcības komiteja

XVI RIETUMKRASTA DZIESMU SVēTKI
SAN JoSE 2015. gada 3. – 7. septembrī
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ASV Aizsa rdzības ministrija  
apbalvoja IDOT būvuzraugu 
Juri Velkmi ar "Patriotiskā darba 
devēja balvu” par viņa ārkārtas 
atbalstu tiem, kuŗi kalpo nacionālās 
aizsargu un rezervistu vienībās.  
Aizsardzības ministrijas pārstāvis 
Michael Holub pasniedza balvu 
Jurim Velkmem 2015. gada 13. 
martā Šaumburgas IDOT birojā 
pateicībā par viņa pastāvīgo at
balstu vīriešiem un sievietēm, 
kuŗi dienē ASV militārspēkos, 
tā stiprinot Amerikas Savienoto 
Valstu un pasaules drošību. 

Balvas piešķiršanai Juri 
Velkmi ierosināja kapteinis Ivan 
Ortiz, kuŗš ir Ilinojas nacionālo 
aizsargu 108. brigādes loceklis Čikāgā.  IDOT 
inže nieris kapt. Ortiz vē lējās atzīt to atbalstu, ko 
saņēmis no viņa galvenā uzrauga, Juŗa Velkmes 
ierindas apmācību laikā, kā arī izvietošanas 
posmā Kuveitā (Kuwait). Kapt. Ortiz teica: 
"Manos trīs padsmit gados IDOT George (Juris) ir 
mani atbal stījis vairākos veidos, palīdzot man 
pildīt pienā kumus darbā, kā arī Armijas nacionālajos 
aiz sargos". Ortiz vēl piebilda: "Velkmes kungs 
sniedza atbalstu un palīdzību tad, kad man bija 
jānoliek inženieŗu apliecības pārbaudījumus. Laikā, 
kad dienēju ārzemēs, viņš nokārtoja nepieciešamās

ilinojas Satiksmes departamenta (Illinois Department of Transportation – iDOt) būvuzraugs Juris 
Velkme saņēmis aSV aizsardzības ministrijas (United States Department of Defense) atzinību par 
patriotisku atbalstu militārpersonām.

veid lapas un dokumentus, lai man atvieglotu šo  
procesu. Ivan Ortiz stāstīja  balvas  pasniegšanas 
ceremonijas dalībniekiem: “George vadības stils 
ir labs paraugs citiem, kā būtu jāatbalsta gan 
vīrieši, gan sievietes, kas šobrīd dienē mūsu 
militārspēkos.”

Pēc apbalvošanas kapt. Ortiz pasniedza 
Jurim Velkmem izaicinājuma monētu (challenge 
coin) no viņa vienības kā pateicības simbols par 
izcilu darbu.  

Karīna Lowe
Chatenet, Francija

No kr.: Ilinojas Nacionālo aizsargu kapteinis Ivan Ortiz, Juris Velkme un Aizsardzības 
ministrijas pārstāvis Michael Holub, pasniedzot Jurim Patriotiskā darba devēja balvu.

deju kopā Dzelmieši. Pašlaik viņš ir Gaŗezera tau
tasdeju grupas “Dzintarnieki” palīgvadītājs. Vinš 
ir arī aktīvs skautu kustībā un pašreiz ir roveŗu 
vadītājs Staburaga 70. skautu vienībā Čikāgā.

Juris ir pildījis vairākus amatus Amerikas 
Latviešu katoļu apvienībā un ir filistris studentu 
apvienībā “LKSAA Dzintars”.

Karīna Lowe

Juris Velkme ir dzimis un uzaudzis Čikāgā 
un ir aktīvi darbojies latviešu sabiedriskajā dzīvē.  
Viņš beidza Krišjāņa Barona latviešu vidusskolu, 
kā arī Gaŗezera vasaras vidusskolu. Juris studēja 
Ilinojas Universitātē, iegūdams maģistra gradu 
“Geoenvironmental Engineering” un bakalaura 
gradu “Transportation Engineering”.

Vairākus gadus Juris dejoja Čikāgas tautas 

JUŗA VELKMES ĪSA BIogRAfIJA

PATRIoTISKĀ DARBA DEVēJA BALVA JURIM VELKMEM 
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 Stariņā Lieldienas svinējām 1. aprīlī. No rīta, 
ienākot skolā, katrs bērns tika nopērts ar pūpoliem, 
bet pēc tam katrs nopēra pats savus vecākus teik
dams, “Apaļs kā pūplš, vesels kā rutks – apaļš kā 
pūpols, mudīgs kā skudra!”  

Kad visi bērni bija ieradušies, sākām “tīrīt 
māju”, lai svētkos būtu jauka sajūta. Pabeiguši 
darbu, devāmies ārā uz mūsu spēļlau kumu. Parkā 
bija izgreznotas Lieldienu šūpoles ar pūpoliem 
un ziedošiem zariem. Puiši ar olām karotēs apstai
gāja šūpoles, lai tās būtu stipras. Gan bērni, gan  
skolotājas pa vienam tika izšūpoti, kamēr pārējie 
dziedāja: “Iešūpoja, ielīgoja”. Visi šūpo jās, lai 
vasarā nekostu odi vai dunduri.

Pamatīgi izšūpojušies, bērni ripināja olas, cerot, 
ka, viņu ola trāpīs kāda cita bērna olai. Dažam tas 
iz devās, dažam nē, bet visiem bija prieki par spēli.

Pēcpusdienā turpinājās svinēšana. Pirms do
šanās pie mielasta galda bērni nomazgāja se jiņas 
un paskatījās saulē, lai visu gadu būtu skaisti. Uz 
mielasta galda, bija salikti vairāki apaļi ēdieni – 
apaļi kā saule – krāsotas olas, pašu cepts apaļš 
rupj maizes kukulis, apaļi sieriņi, vīnogas un dzēr
  venes. Gatavojoties svinībām, bērni iemācījās to,

ČiKĀgAS LATViešU bēRnUDĀRzS Un piRMSSKoLA
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

ka arī saule ir apaļa. Lai būtu sārti vaigi, bērni  
mē ģināja apēst vai nu vienu, divas, vai trīs dzēr
venes. Neizpalika arī olu sišana, lai redzētu, 
kuŗam ir vistiprākā ola. 

Lieldienu svinēšanu noslēdzot, bērni gāja 
rotaļā: “Lielai dienai vārti vaļā, visi cauri iet.
Bet, kad Lielā diena galā, vārti veŗas, vārti veŗas, 
vārti veŗas CIET!”

Raksts un foto: Andārte Phillips  

No kr.: Dāvis Kīns, Zinta, Tomas Velkme, Lidija Blumberga, Marta, Vincents Fitzgerald, Henrijs Smith, Aleksandra Rickher, 
Freya Blackburn, Dana, Audris Kīns, Sofija Šaltāne, Laila Reinfelde, Andārte, Lija Robežniece, Aerin Reinfelde, Ella Andžāne.

Ella Andžāne, Audris Kīns, Dana, Vincents Fitzgerald, 
Aleksandra Rickher, un Henrijs Smith liek ziedus ūdens bļodā 
kurā mazgās mutes.  
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katrs pavadīsim vasaras dienas, ceru, ka pil dīsim 
guntiņu/mazskautu un gaidu/skautu likumus. Un, ja
katru dienu uzsāksim ar mūsu lūgšanu “būt labākiem 
šodien nekā mēs bijām vakar”, tad viss būs labi!

Vad. Daina Cera

28. martā notika mazskautu gadskārtējās 
Pinewood Derby sacīkstes. Piedalījās jau norūdīti 
koka mašīnu gatavotāji, kā arī paši jaunākie maz
skauti. Par lielu prieku, ātrāko mašīnu gatavoja 
Jēkabs Brencis, kurš septiņu gadu vecumā šogad 
pirmo reizi piedalījās sacīkstēs. Otrā ātrākā mašīna 
piederēja Stefanam Kīnam, bet trešā vietā ienāca 
viņa brālis Aldis Kīns. Ar lielu sajūsmu sacīkstes 
skatījās guntiņas, gaidas, skauti un vecāki.

Priecājamies, ka vadītāja Māra Sventecka ir 
atsākusi darboties gaidu pulciņā. Mājās viņa auklē 
savus divus topošos mazskautus, bet esam laimīgas, 
ka viņa reiz mēnesī veltī laiku, lai vadītu 17 gaidas. 

Aprīļa mēneša nodarbības pagāja gatavojoties 
mūsu gadskārtējai Bērnu pēcpusdienas izrādei. 
Iestudējām dejas un skitus un gatavojām kostīmu 
sa stāvdaļas. Par izrādi “Laika kompass” varēsit 
lasīt nākamajās Čikāgas Ziņās.

Grūti ticēt, ka vēl viens darbības gads jau nāk 
uz beigām, un drīz vasara būs klāt.  Lai ar kur mēs 

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>

Aldis Kīns (3. vieta) un Jēkabs Brencis (1. vieta).    Foto: D.Cera

Čikāgas latviešu mazskauti ar savām koka automašīnām.                                                    Foto: K. Laukmane
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Helmūts Eichenfelds dzimis 
1927. gada 15. janvārī Rīgā. Viņš bija 
dēls, brālis, vīrs, tētis, opītis, krustt ēvs, 
inženieris, pilots, slēpo tājs, burātājs 
un sportists.

Helmūta tētis Ādolfs strādāja par 
veikalvedi un mammīte Leontīna 
audzināja Helmūtu. 1932. gada 10. 
janvārī piedzima brālis Ralfs. Tad 
vecāki nolēma dzīvot Gārsenē, Sē
lijas novadā, netālu no Daugavpils, 
un Lietuvas robežas. Ve cākiem tur 
pie derēja dzir navas. Bērnībā Helmūts 
palīdzēja ar dzirnavu darbiem. Uz 
dzirnavām malt graudus brauca ne tikai vietējie 
saimnieki, bet arī no Lietuvas.

Pamatskolas gaitas Helmūts iesāka 1933. gadā 
Gārsenē un beidza 1939. gadā. Tajā laikā ģimene 
pārcēlās uz dzīvi Rīgā. Tēvs strādāja par grā mat vedi,  
mammīte pavadīja laiku spēlējot kla vieres, mā coties 
svešvalodas un apmeklējot kultūras pasākumus.

1940. gadā Helmūts iestājās Rīgas Valsts tech
nikumā. Mācības bija jāpārtrauc 1944. gadā, jo vācu 
okupācijas laikā jauniešus iesauca gaisa iz pa līgos. Tā 
gada rudenī Helmūtu aizsūtīja uz apmā cībām Vācijā. 
Kad 1945. gada maijā beidzās Otrais pasaules kaŗš, 
viņam laimējās atrast savu ģimeni, kas dzīvoja pie 
radiem Dienvidvācijā. Savus vecākus Helmūts satika 
Roitas pilsetiņā, kas toreiz bija "franču zonā". Tās 
tuvumā bija no dibināta latviešu nometne, kur ģimene 
apmetās. Helmūts mācījās Ebenveilera ģimnazijā un 
to beidza 1948. gadā. Skolas gados viņš bija aktīvs 
skautu nodarbībās un skolas pasākumos, kā arī 
iemācījās franču valodu. Valodas viņam padevās. 
Helmūtu pozitīvi iespaidoja viņa iecienītais latviešu 
valodas skolotajs Jānis Sarma.

 1940. gadu beigās sākās pārcelšanās uz citām 
valstīm, lai gan bija jāgaida atļauja ieceļot izrau dzītajā  
valstī. 1949. gadā Helmūts ar ģimeni ieguva gal
vojumu ieceļot Misisipi pavalstī. Lai gan darba 
piedāvājums bija neparasts – lauksaimniecibā plūkt 
kokvilnu – ģimene galvojumu tomēr pieņēma. Par 
laimi tur nebija jāpaliek ilgāk par vienu gadu. Starp
laikā Eichenfeldi sazinājās ar draugiem, kuŗi dzīvoja 
Aurorā, Ilinojas pavalstī, par iespējām tur pārcelties. 
Aurorā Helmūts atrada darbu rūpnīcā un studēja 
Auroras universtātē Inženierzinātņu fakultātē.

Laiks pagāja darbā, studējot un brīvajā laikā 

tiekoties ar draugiem. Bieži ar 
latviešu draugiem Helmūts brauca 
uz Čikāgu, Milvokiem un citur, kur 
bija iespēja satikties ar latviešiem.

Čikāgā Helmūts iepazinās ar 
Rūtu Hincenbergu un 1957. gada 
16. februārī viņi salaulājās. Medus 
mē nesi viņi pavadīja slēpojot, ko 
turpināja darīt arī nākamos 50 
gadus. Helmūts strādāja par inže
nieri, Rūta ieguva skolotājas tiesības 
un strādāja vairākās skolās. Brīvo 
laiku viņi pava dīja ceļojot, dejojot 
un piedaloties latviešu pasākumos.

Helmūta tēvs aizgāja mūžībā 1959. gadā un 
viņa mammīte un brālis dzīvoja ar Helmutu un Rūtu 
vienā namā Oak Parkā.

1961. gada 9. decembrī Rūtai un Helmūtam  
piedzima meitiņa Benita, un dzīve mainījās. Abi 
strādāja, bet Benitu auklēja Helmūta mamma. Kad 
Dieviņš aizsauca omīti, ģimene parcēlās uz 
Elmhurstu, Ilinojā. Eichenfeldi turpināja ceļot un 
slēpot. Helmūtu interesēja aviācija, tādēļ vinš 
iegādājās četrvietīgu lidmašīnu un bieži lidoja. 
Vasaras ģimene pavadīja vasaras mājā Mičiganas 
ezera krastā un brauca uz Gaŗezeru.

1983. gadā Benita salaulājās ar Helmūtu Lāč
kāju. Viņiem piedzima dēli – Viktors (1993.g) un 
Dāvids (1997.g). Abi daudz laika pavadīja ar omīti 
un opīti Villa Park un vasarnīcā.

Kad 1991. gadā Latvija atguva brīvību, Eichen
feldi katru gadu ceļoja pa Eiropu, iepazīstot citu tau tu 
kultūru un ciemojoties dzimtenē. Kad Helmūts ar 
Rūtu aizgāja pensijā, viņi vēl biežāk ceļoja.

Helmūta dzīvē bija daudz neaizmirstamu mirkļu. 
Šī gada janvārī viņš piedzīvoja savu 88. dzimšanas 
dienas jubileju. Eichenfeldu ģimenē viņš sasniedzis 
gaŗāko mūžū.  Šī gada februārī abi ar Rūtu nosvinēja 
58 gadu kāzu jubileju.

Kopēji pavadītos skaistos brīžus nekad neiz
dzēsisim no mūsu atmiņām. Mēs vienmēr atcerē
simies viņa humoru, iecietību un silto smaidu. Paldies 
Dieviņam par Helmūta došanos debesu valstībā. 
Mes varam cerēt, ka viņš aizsaulē slēpo, buro vai lido.

Vieglas smiltis, opīt!
Ģimene izsaka pateicību ziedotājiem Helmūta 

piemiņai: Krišjāņa Barona latviešu skolai un Gaŗezeram.
Rūta un Benita ar ģimeni

HELMūTS EICHENfELDS DIEVA VALSTĪBĀ 
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Liechtenstein are also members of the Schengen 
Borders Agreement (but they are not European 
Union members).

Entry into any of the twenty six (26) European 
countries in the Schengen Area for shortterm 
tourism, a business trip, or in transit to a non
Schengen destination, requires that your passport 
be valid for at least three (3) months beyond your 
intended date of departure from the Schengen 
Area.  If your passport does not meet the Schengen 
requirements, you may be refused boarding by 
the airline at your point of origin or while trans
ferring planes. You could also be denied entry when 
you arrive in the Schengen Area.  For this reason, 
it is strongly recommended that your passport 
have at least six (6) months’ validity remaining 
whenever you travel abroad.

For more information regarding passports 
and travel to Europe contact the National Passport 
Information Center (from the U.S. 18774872778)
<http://travel.state.gov/content/passports/
english/contactus.html>

John Robeznieks

iMpOrtaNt EUrOpEaN traVEL paSSpOrt iNFOrMatiON

The music commences .... then it builds .... a 
deeppitched voice intones .... "You unlock this 
door with the key of imagination. Beyond it is 
another dimension – a dimension of sound, a 
dimension of sight, a dimension of mind. You're 
moving into a land of both shadow and substance, 
of things and ideas. You've just crossed over into 
the Twilight Zone." Actually you've just crossed 
over into the "Schengen Area" and if traveling to 
Europe it is very important that your Passport be 
valid for at least three (3) months beyond your 
intended date of departure from the Schengen 
Area. Your travel plans could be severely disrupted 
and you could be detained at the border and 
denied entry into the Schengen Area otherwise.

The "Schengen Area" grew out of a treaty 
first signed in 1985 near the town of Schengen, 
Luxembourg and the international accord is now 
referred to as the "Schengen Borders Agreement."  
With subsequent agreements and modifications, 
and the inclusion of additional member countries, 
the Schengen Area has burgeoned into a region 
comprising twenty six (26) European countries 
that have abolished passports and any other type 
of border control at their "internal" common borders.

The Schengen Area functions as a single 
country for international travel purposes, with a 
common visa policy which controls entry into 
these countries. All European Union (EU) countries, 
except: i) Bulgaria; ii) Croatia; iii) Cyprus: iv) 
Ireland: v) Romania; and vi) the United Kingdom, 
are members of the Schengen Borders Agreement. 
Additionally, Iceland, Norway, Switzerland, and 

Nezinot augšminētos noteikumus, kāds paziņa 
nesen ar lielām grūtībām tika atpakaļ ASV. Ceļojums 
bija neparedzēts, bet viņš nerūpējās par pases derī-
gumu, jo zināja, ka pēc atgreišanās no ceļo juma, tā 
būs vēl derīga apmēram mēnesi. 

Tuvojoties ceļošanas sezonai, vēlamies informēt 
mūsu lasītājus. Tādēļ Čikāgas Ziņu Redakcija lūdza 
advo kātu Jāni Robežnieku sniegt konspektīvu rakstu  
par ASV pasu derīgumu ceļojumiem pa Eiropas 
Savienības valstīm.

                           Red.
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piekt dienās no plkst. 10:00 līdz 17:30, trešdienās no 
plkst. 12:00 līdz 19:00, sestdienās un svētdienās no 
plkst. 10:00 līdz16.00. 

Izstādi Stūŗa mājā Latvijas Okupācijas 
mūzejs sagatavoja pērn projekta “Stūŗa māja. 
Lieta 19142014” ietvaros, kas darbojās no maija 
līdz oktōbrim. Stūŗa māja ar bezmaksas 
ekspozīciju par čeku, ēkas apskates tūrēm un 
vairāku mūzeju rīkotajām izstādēm, bija viens no 
ievērojamākajiem Rīga 2014 projektiem. Pēc 
slēgšanas Kultūras ministrija piešķīra EUR 
16,885, lai ēkas īpašnieks Valsts Nekustamo 
īpašumu aģentūra pirmajā stāvā un pagrabā 
iekārtotu elektrisko apkuri un EUR 5340, lai 
Okupācijas mūzejs varētu papildināt ekspozīciju. 
Arī 2015. gadā ir piešķirts valdības financējums, 
kas daļēji nodrošina izstādes darbību. Trūkstošos 
līdzekļus izstādes darbam ir iecerēts gūt no biļešu 
pārdošanas. 

Stūŗa māju var izstaigāt arī virtuāli internetā 
<http://skatskat.lv/virtualature/sturamaja/

lv/sturamaja.html>
Latvijas Okupācijas mūjzeja
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Inese Krieviņa
Latvijas Okupācijas mūzeja

 sabiedrisko lietu vadītāja

LATVIJAS oKUPĀCIJAS MūZEJS ATVēRS IZSTĀDI STūŗA MĀJĀ

Latvijas Okupācijas mūzejs 2015. gada 13. 
februārī atkal atvēra durvis izstādei Stūra mājā –  
bijušajā Valsts drošības komitejas jeb čekas ēkā, 
Rīgā, Brīvības ielā 61. 

Pirmajā stāvā – bijušajā čekistu ēdamzālē – 
izvietota izstāde par čekas darbību Latvijā, ko 
veidojuši Okupācijas mūzeja vēsturnieki. To 
apmeklētāji varēs apskatīt bez maksas. Savukārt 
čekas iekšējā cietuma kameras, šautuvi, pagrabus, 
pastaigu laukumu un pagalmu būs iespējams 
apskatīt gida pavadībā. Šīs telpas ir saglabātas 
apskatei pēc iespējas autentiskā izskatā. Biļetes 
uz ekskursiju varēs nopirkt izstādes kasē, bet jau 
tagad – internetā  <www.bilesuserviss.lv>.

Ekskursijas pa ēku gidu pavadībā plānotas 
noteiktos laikos, līdzīgi kā kino seansi. Šie laiki ir 
redzami Biļešu Serviss mājaslapā. Ekskursija 
ilgst pusotru stundu. Biļete maksā EUR 5. 
Skolēniem un studentiem biļete maksā EUR 2, 
bet invalīdiem, represētajām personām un 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tā ir 
bez maksas. Jautājumus saistībā ar biļešu iegādi 
individuāli, grupām un skolēnu grupām var 
noskaidrot Biļešu Servisa klientu servisā <info@
bilesuserviss.lv>.

Stūŗa mājas izstāde būs atvērta katru dienu, 
izņemot otrdienu. Pirmdienās, ceturtdienās un 
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Aicinām jūs visus šovasar kopā ar mums atzīmēt 
Gaŗezera 50 gadu (G50) jubileju. Jubilejas svinību laikā 
Gaŗezera vēsture izpaudīsies mūzikā, mākslā, sportā, 
filmā, dievkalpojumā un citos pasākumos. G50 mērķis 
ir ne tikai atcerēties pagātni, bet ieskatīties arī rītdienā: 
Kas mēs vēlamies būt un kā mēs varam nodrošināt Gaŗezera 
garu mūsu bērniem un mazbērniem nākošos 50 gadus.

G50 Dienas kārtība
aLJas vakars pludmalē ceturtdien, 2. jūlijā, 

20:00-24:00 Dzintaru pludmalē. ALJA kopā ar DJ AiVa 
gādās par pludmales balles gaisotni Lāču Annas pavil
jonā. Plānojam arī jautras spēle, piemēram, Gaŗezera 
atjau tības uzde vumus un limbo.

pludmales prieki piektdien, 3. jūlijā, 9:00-10:30 
galvenajā pludmalē. Šīs nodarbības ir domātas bērniem 
Gintas McNally vadībā. Būs dažādas bērnu iemīļotas 
izklaides, piemēram, ūdens balonu mešana, virves vilkšana, 
cilvēku ķerras, skriešanās un apraktā arbūza meklēšana.

Golfs piektdien, 3. jūlijā, 8:00-13:00. Pine View Golf 
Club turnīrs ir pārdēvēts par arņa Skultes atklāto turnīru 
ar vienlaicīgo startu (shotgun) pēc scramble principa. 
Šī gada mērķis ir sasniegt $50,000 ziedojumu 
Gaŗezeram. Interesentus lūdzam sazināties ar Svenu 
Kīnu – epastā <skins@cookma.com> vai telefoniski 
7732940582. 

Latvijas Kauss piektdien, 3. jūlijā, 15:00-16:30 
GVV sporta laukumā. Gatavojieties futbola mačam 
starp Austrumkrasta un Vidienes izlasēm! Komandas 
vadīs treneŗi Jānis Ģiga – Austrumkrasts, Pēters 
Albertiņš – Vidiene. Mēs ceram, ka piedalīsies arī GVV 
audzēkņi, skolotāji un darbinieki. Sagaidām enerģisku 
un kuplu līdzjutēju skaitu.

G50 Filma piektdien, 3. jūlijā, 21:30-22:30 
Dzintaros. Māra Pelēce (Fulbraita stipendiāte studijām
Latvijā un MineapolesSaintpaulas Starptautiskā filmu 
festivāla ska tītāju balvas laureāte par labāko vietējo 
filmu) pēdējo gadu ir pavadījusi cītīgi strādājot, lai 
radītu filmu īpaši G50 notikumam. Nelielu ieskatu filmā 
varat gūt tīmeklī: <http://garezers.org/g50filmafilm/>.

Uguņošana Dūņezera Debesīs piektdien, 3. jūlijā, 
22:30-22:45. Pateicoties mecenātiem Richardam un Inesei 
Driehaus, Garezers saņēma ievē ro jamu mērķ ziedojuma 
summu tieši svētku uguņo šanai! Uguņošana būs saskaņota 
ar Gaŗezerā iemīļotajiem mūzikas skaņdarbiem. 

Jubilejas atklāšana sestdien, 4. jūlijā, 9:00-10:30 
Graša paviljonā. Šo pasākumu vadīs Gaŗezera prezidents 
Imants Ejups. Aicinām arī goda viesus: Latvijas vēstnieku 
ASV Andri Razānu, goda konsulu, Gaŗezera dibinātājus 
un akcionārus, latviešu organizāciju, draudžu, vie tējās 
amerikāņu sabiedrības pārstāvjus. Visi Gaŗezera labvēļi 
būs laipni gaidīti.

Garezers-palooza mūzikas festivāls sestdien, 4. 
jūlijā,  11:00-17:00 atbalsīs. Šis festivāls būs pasākums 
visām paaudzēm. Piedalīsies tādas leģendas kā Lini, 
Bob and the Latvians, Čikāgas Piecīši, Frikadeļu Zupa, 
Delete, Adam Zahl un All Folked Up. Nāciet un baudiet 
mūzikālo pēcpusdienu Atbalsīs!

akts, koncerts un balle sestdien, 4. jūlijā, 19:00-
4:00, Dziesmu lejā. G50 galvenās svinības ir sadalītas 
trijās daļās. Vakars sāksies ar Lieluzvedumu, ko choreo
grafējis Grammy balvas laureāts Pauls Berkolds. 
Piedalīsies deju grupas, koŗi, GVV vairāk nekā 150 
dalībnieku. Publiku iesildīs Bob and the Latvians. Sekos 
Latvijas leģendārās rokgrupas Pērkons sniegums. Šo 
grupu esam spējuši iesaistīt G50 pasākumā ar Latvijas 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu. Nakti līdz galam 
izdancinās DJ AiVa no Latvijas, kuŗš ir spēlējis arī 
Lielbritānijā, Spānijā, Parīzē un Ņujorkā. 

Dievkalpojums svētdien, 5. jūlijā, 10:30-11:30 
Gaŗezera Brīvdabas baznīcā. Jubilejas nogales svētdienas 
diev kalpojums būs prāvesta Gunāra Lazdiņa un prāvestes 
Anitas VārsbergsPāžas vadībā Gaŗezera Brīvdabas baznīcā. 
Kā jau zināms, Garezera Brīvdabas baznīcas dizaina 
autors ir pasaulslavenais latviešu arhitekts Gunārs Birkerts, 
kurš projektējis Latvijas Nacionālo bibliotēku “Gaismas 
pils” Rīgā.

Gaŗezera Garšas pusdienas svētdien, 5 jūlijā, 
12:00-... Dzintaros, Lāču annas paviljonā. Silvijas 
Ezeras gādībā būs iekārtoti ēdienu stendi, kur uzkodas 
un citus našķus piedāvās vairāki latviešu šefpavāri. 
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LaW OFFiCES  
OF

JOHN rOBEZNiEKS, CHartErED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 2020120 

facsimile (847) 2020122
email address: robeznieks@aol.com

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

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

Zobārstniecības kabinets

l Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija. 
l Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
l Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus tieši  
 tā, kā  zobārsts tos redz.
l Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes,   
 nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu   
 kosmētika, implanti.
l Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
l Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas:   
 izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – salabošana
  tajā paša dienā.
l Miega apnia (Sleep apnea appliance).
l Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
l Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
l Pieņemam no 9:00 a.m. līdz 9:00 p.m.

            

847-759-9599
1225 perry Street, Des plaines, iL
1272 Miner Street,  Des plaines, iL
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SVēTDIENA, 6. SEPTEMBRIS 
oRgANIZĀCIJU TIKšANĀS 9:00-12:00 Marriot un Hilton 
telpās. Iespēja rīkot tikšanos savai organizācijai. Pieteikumus 
sūtīt uz <a.ramans@comcast.net>.
KINo PēCPUSDIENA “Dieva putniņi” 12:00 Hilton. 
Režisores Dzintras Gekas doku mentālā filmā ar subtitriem 
angļu valodā rāda to latviešu likteņus, kuŗi, no atkārtotās 
padomju okupācijas bēgot un izejot caur pārvietoto personu 
nometnēm, nonāca Rietumos.
KoPKoŗA KoNCERTS 15:00 City National Civic 
Auditorium. Lielais kopkoris svētku orķestra pavadībā 
atskaņos latviešu komponistu dziesmas.
SVēTKU VAKARIņAS 19:00 Marriott Grand Ballroom
Vakariņas  svētku noskaņā. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā.
SVēTKU BALLE 21:00 Marriott Grand Ballroom. 
Dejosim, dziedāsim un svinēsim svētku pēdējo vakaru ar 
draugiem. Ballē spēlēs iecienītais ansamblis “AdamZahl” 
(Ēdamzāle) no Čikāgas.

PIRMDIENA, 7. SEPTEMBRIS
ATVADU BRoKASTIS 9:00 Marriott. Svētku izskaņas 
brokastis. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā.
SVēTKU LAIKĀ DARBoSIES: Mākslas izstāde, svētku 
tirdziņš, Informācijas un biļešu centrs, atspirdzinājumu 
un atpūtas telpa.

SVēTKU NoRIšU VIETAS: 
MARRIOTT SAN JOSE, Svētku galvenā viesnīca 

301 S Market Street, San Jose, CA 95113
HILTON SAN JOSE 

300 Almaden Boulevard, San Jose, CA 95110
CITY NATIONAL CIVIC AUDITORIUM 

135 W. San Carlos Street, San Jose, CA 95113
MONTGOMERY THEATER 

271 South Market Street, San Jose, CA 95113
FIRST UNITARIAN CHURCH OF SAN JOSE 
160 North Third Street, San Jose, CA 95112

INfoRMĀCIJA PAR SVēTKIEM
<www.latviansongfest2015.org>

CETURTDIENA, 3. SEPTEMBRIS
SVēTKU ATKLĀšANA 18:00 Montgomery Theater.
Svētku atklāšanā dzirdēsim apsveikumus un klausīsimies 
Losandželosas vīru kora “Uzdziedāsim, brāļi!” koncertu.
IEPAZĪšANĀS BALLE 21:00 Marriott Grand Ballroom.
Satikšanās ar sen neredzētiem un iepazīšanās ar jauniem 
draugiem. Izbaudiet DJ mūziku, latviešu karaoke, Kalifornijas 
vīnus un speciālus kokteiļus ar latvisku pieskaņu.

PIEKTDIENA, 4. SEPTEMBRIS
TEĀTŗA IZRĀDE “Precies, māsiņ!” Divas izrādes – 
12:00 un 15:00 Montgomery Theater. Mūzikāli spraiga 
komēdija no Latvijas. Lomās: Raimonda Vazdika, Jānis 
Jarāns, Guntis Veits, idejas realizācija: Jānis Mūrnieks.
PoPULĀRĀS MūZIKAS KoNCERTS-MULTIMEDIJU 
UZVEDUMS “#te nu mēs esam” Divas izrādes – 15:00 
un 20:00 Marriott Grand Ballroom. Populārās mūzikas 
koncerts, multimediju uzvedums mūsu Rietumkrasta iemīļoto 
mākslinieku izpildījumā un Lolitas Ritmanes, Artūra Rūša 
un Andras Staško mākslinieciskā vadībā.
MĀKSLAS IZSTĀDES ATKLĀšANA 18:30 Marriott 
San Carlos telpā. Latviešu izcelsmes mākslinieki un 
domubiedri izstādīs darbus par temu “Vakar, šodien un rīt”.

SESTDIENA, 5. SEPTEMBRIS
BēRNU RĪTS10:00-12:00 Hilton. Iespēja bērniem darboties 
kopā ar vecākiem latviski radošā gaisotnē.
gARĪgĀS MūZIKAS KoNCERTS 11:00 First Unitarian 
Church of San Jose. Kopkoris dziedās latviešu kompo-
nistu skaņdarbus. Piedalās jauktais koris Cantus Forte 
diriģenta Ivara Cinkusa vadībā.
TAUTAS DEJU UZVEDUMS “Caur mūžiņu izdejoju” 15:00 
City National Civic Auditorium. Cilvēka mūžs dejās, ko  
saņēmām mantojumā no saviem senčiem, dejojam šodien 
un atstāsim nākamajām paaudzēm. Piedalās dejotāji no 
ASV un Eiropas.
LAURA REINIKA KoNCERTS “Es skrienu” 20:00 
Marriott Grand Ballroom. Populārais dziedātājs Lauris 
Reiniks no Latvijas sniegs koncertu.
JAUNIEšU BALLĪTE 22:00 Marriott Grand Ballroom.
Jautrs vakars ar deju mūziku.

DZIEISMU SVēTKU PRogRAMMA

XVI RIETUMKRASTA DZIESMU SVēTKI
SAN JOSE 2015. GADĀ NO 3.-7. SEPTEMBRIM
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 50.- Valentīna Linde, Zeltīte Lutovska, I. Mayrens,  
 Vineta Marzec, Juris Meisters, Astrīda  
 Menģele, Vēra Mozga, Laura Nichols,  
 Biruta Norrell, Sandra un Andris Ozoliņi  
 (New Braunfels, TX), Ilze Pauliņa, Georg  
 Pavlovičs, Dace Pence, Irēne Petrīte,  
 Vizma Petrovska, Anita Poča, Arianna Anita  
 Poča, U. un R. Pūliņi, Irisa Putniņa, Marta  
 Reichs, Kārlis Robežnieks, Ainārs Rodiņš  
 (Reno, NV),  Astrīda Rozenberga (Kalamazoo,  
 MI), Lauris un Zane Rožkalni, Māra Rozentāla  
 (Lansing, MI), Arvīds un Ināra Rupeikas,  
 Aina Saleniece, Regīna Šlesere, Aina Sloka,  
 Liene Sorenson, Mārtiņš un Luanna Stāki,  
 Visvaldis Stepe, Velta Šulca (Cleveland, OH),  
 Uldis Šutka (So. Milwaukee, WI), Velta Torres,  
 Biruta Vārsberga, Iveta un Gatis Velbergi,  
 Ingrīda un Juris Velkmes, Zita Velkme, Dace  
 Ventera, Alberts Vīgants, Modris un Alice  
 Vilemsoni (Three Rivers, MI), Wisconsin  
 Latvian Credit Union (Milwaukee, WI),  
 Regīna un Andris Zariņi (Smiltene, LV),           
40.- Benita Ezeriņa, Mārīte Plūme, 
 Anita Tērauda (Rockville, MD),      
25.- John & Loretta Salka.  

no 2015.g. 19. martam līdz 2015.g. 3. aprīlim.
ČIKĀgAS ZIņĀM ZIEDoJUšI 

110.- Lelde un Guntis Ores,
100.- Gunārs un Ināra Blumbergi, Andris un Rūta  
 Dzelmes, Modris un Valija Galenieki, Juris  
 un Ināra Kalniņi, Aivars Kuplis, Jānis un  
 Velta Lazdas, Vidvuds Medenis (Three  
 Rivers, MI), Līga Ruperte (Grand Rapids,  
 MI), Guna un Ārijs Sensnovi (Kalamazoo, MI), 
  75.- Ieva un Uldis Brieži, Guntis Kalnājs, Sigrīda  
 Renigera, Lucija Sprenne, Uldis Streips  
 (Prospect, KY), Josephine  Veidemane,  
 Mācra un Jānis Velkmes, Gunta un Jānis  
 Vilciņi,
 70.- Valda Dundura, Renāte Polan,
 66.- Eugene un Māra Poči, 
 65.- Ģirts Saulītis (Racine, WI),
 60.- Linda Brūna, Daumants Hāzners, Guntis  
 Kiršteins, Hilda Kitnere, Dzidra Kraule,   
 Mārtiņš un Brigita Markeviči, Valdemārs  
 Sīmanis, Gundars Šīmanis, Fricis Sīpols  
 (Beverly Hills, MI), Rūta Radvany, Dīna  
 Tiltiņa (Ozolnieki, LV), L. un N. Trinkuni, 
 Ivars un Lauma Zuševici (Greendale, WI), 
 55.- Ojārs Atslēga, Spodra Bērziņa, Regīna  
 Čunculs, Jānis Dimants (Minneapolis, Minn.),  
 Aina Eglīte, Māris Nora,
 53.- Ināra Grigolats, Juris Jauntirāns (Crown  
 Point, IN),
 52.- Atis Makstenieks,
 50.- Vēsma un Andris Baltmaņi,  Victor Bērziņš,  
 Aivars un Ilga Bokalderi, Valda Bole, Dzidra  
 Booker, Māra Brogan, Raita Brunovska,  
 Aina Caune, G. un T. Cepurītes, Aida Ceriņa  
 (Indianapolis, IN), Velta Dārziņa, Jānis Druģis,  
 Valija Dunska, Kārlis Dzintars (Glendale, WI),  
 Ilmārs Erkmanis, Kārlis Ezeriņš (Three  
 Rivers, MI), Pārsla Gagaine, Laila un John  
 Harmann, Ilze Hirsh, Ruta Houseworth,  
 Arnis Jakobsons, Skaidrīte Jirgena (Riga, LV),  
 Arvīds Kadeģis, Baiba Kahn, Roman Kahn,  
 Aivars Kalējs, Valdis Kalniņš, Dace Ķezbere,  
 Dzintra un Vilmārs Kukaiņi (Northfield, OH),  
 Liene Kukaine (Greenville, SC), Antonija  
 Kursīte (Des Moines, IA), Kristīna un   
 Laimonis Laimiņi, Pēteris Lapiņš, Inese  
 Liepiņa (Rīga, LV), Dainis un Anita Lazdas  
 Mirdza Lazdiņa (Chesterfield, MO),   

Banka no klienta pieņem zināmu skaitu čekus 
mēnesī. Ja ir pāri par noteikto skaitu, ir jāmaksā 
soda nauda. Lai no tās izvairītos, Redakcija mēnesī 
ieliek kontā tikai atļauto skaitu ziedotāju čekus. Ja 
Jūs neatrodat savu vārdu šinī ziedotāju sarakstā, tas 
noteikti parādīsies Čikāgas Ziņu nāka majā numurā.



232015. gada maijs

ČLRR	  ZIEDOJUMU	  PĀRSKATS	  
	  no	  2014.	  gada	  1.	  janvāŗa	  līdz	  2014.	  gada	  31.	  decembrim	  

	  

$400.00	  	  	  	  S.	  Renigrere	  
$350.00	  	  *	  O.	  un	  M.	  Cakari	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
$300.00	  	  Anonīms	  	  
$270.00	  	  M.	  un	  V.	  Galenieki	  	  
$250.00	  	  Matz	  Funeral	  Home,	  *R.	  Treknais	  
$210.00	  	  *L.	  Cukurs	  	  
$200.00	  	  V.	  Cukurs,	  Illinojas	  pensionāru	  biedrība,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V.	  Riekstiņa,	  M.	  Vārpa	  
$170.00	  	  I.	  Riekstiņš	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
$150.00	  	  Čikagās	  Daugavas	  Vanagu	  apvienība,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Čikagās	  Daugavas	  Vanadžu	  kopa,	  
$110.00	  	  *	  I.	  un	  A.	  Bergmaņi	  	  
$105.00	  	  *R.	  Veitmane	  
$100.00	  	  B.	  un	  M.	  Borisi,	  Čikagās	  Latviešu	  biedrība,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  H.	  Kitners,	  P.	  Lapiņš,	  A.	  un	  M.	  Nīkuri,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  J.	  un	  R.	  Priedes	  I.	  Sīmane,	  	  A.	  Saleniece,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  O.Širants,	  J.	  un	  G.	  Vilciņi	  
$90.00	  	  	  Garezers,	  *I.	  Meyrens	  
$75.00	  	  A.	  	  Bajārs,	  L.	  Sprenne,	  *J.	  Kuģis	  
$70.00	  	  V.	  Bērziņš,	  A.	  Skādulis	  
$65.00	  	  	  I.	  Grigolāts	  
$60.00	  	  	  I.	  Helmane	  
$50.00	  	  	  I.	  Andermane,	  A.	  un	  V.	  Baltmaņi,	  A.	  Caune,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V.	  Dunskis,	  A.	  un	  R.	  Dzelmes,	  A.	  Eglīte,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I.	  un	  A.	  Kēleri,	  J.	  un	  O.	  Kīni.	  I.	  Kiršteins,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K.	  un	  L.	  Laimiņi,	  V.	  Liepiņa,	  J.	  un	  V.	  Lazdas,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mednieku,	  makšķernieku	  klubs,	  A.	  Poruks,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R.	  Reichs,	  K.	  un	  A.	  Robežnieki,	  M.	  Skulte,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.	  un	  R.	  Šlesseri,	  A.	  Šrāders,	  I.	  Zariņa	  
$45.00	  	  *A.	  Ķiusals	  
$40.00	  	  	  	  D.	  Hāzners,	  V.	  Linde,	  V.	  un	  A.	  Vītoli	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
$30.00	  	  	  U.	  un	  I.	  Brieži,	  A.	  un	  D.	  Ceri,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  H.	  un	  R.	  Eichenfeldi,	  I.	  Jansone,	  M.	  Preiss,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.	  Rutenberga,	  S.	  Rutenberga,	  A.	  Sloka	  
$25.00	  	  K.	  Anstrāts,	  O.un	  A.	  Atslēgas,	  R.	  Brunovskis,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  G.	  Datavs,	  I.	  un	  M.	  Dišleri,	  D.	  Dongo,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.	  Ezeriņš,	  D.	  Friša,	  G.	  un	  G.	  Kiršteini,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  I.	  Kiršteins,	  V.	  un	  A.	  Kiviristi,	  K.	  Kļaviņa,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D.	  un	  A.	  Lazdas,	  	  B.	  Liepiņa,	  G.	  Pavlovičs,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  V.	  Petrovskis,	  P.	  Raidonis,	  	  
	  
	  
	  

	  
$20.00	  	  	  	  E.	  Alberiņš,	  I.	  Antens,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  L.	  Benson	  (R.	  Valdmanes	  piemiņai),	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.	  Balodis,	  G.	  un	  D.	  Bruni,	  I.	  	  Bundža,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kīnu	  ģimene,	  V.	  Miezīte,	  G.	  un	  M.	  Plūmes,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  A.	  un	  I.	  Rāves,	  I.	  Šmidchene,	  V.	  Tums,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B.	  Vārsberga	  
$11.00	  	  	  	  J.	  Valainis 
$10.00	  	  	  	  D.	  Ķezbers	  
	  	  	  $6.00	  	  	  A.	  Cers,	  L.	  Kukainis,	  A.	  Osis	  
	  

Dažās	  kategorijās	  ir	  apvienotas	  vairākas	  
ziedojumu	  summas.	  
*apvienota	  summa	  

	  
Ziedotāju	  saraksts	  un	  kopsumma	  samazinās.	  
Ja	  neredzat	  savu	  vārdu	  sarakstā,	  butu	  ļoti	  
pateicīgi	  saņemt	  	  ziedojumu	  arī	  no	  jums.	  
Čekus	  rakstīt	  uz	  	  	  Latvian	  Broadcasting	  
un	  sūtīt	  Ilmāram	  Riekstiņam	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  203	  Regency	  Dr.	  #422	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bloomingdale,	  IL	  60108-‐2149	  
	  
	  
	  
	  	  

	  

Pateicamies par klausīšanos 
un atbalstu  2014. gadā. 
Aicinām atbalstu turpināt  

nākotnē, lai raidījumi vēl ilgi 
skan Čikāgas radio viļņos. 

 
Sirsnīgs paldies! 
Valija Galenieks 
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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 

ČIKĀgAS LATVIEšU 
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak park, iL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

Svētdien, 10. maijā,  10:30 Dievkalpojums ar Sv. 
vakarēdienu.

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> 

2015. gada septembris
Svētdien, 27. septembrī, ČLB ikgadējais Miķeļa 
tirgus Čikāgas latv. namā. Tuvāka informācija 
sekos.

Svētdien, 3. maijā, 10:00 – Lieldienu laika piektā  
 svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.  
 Kafijas galds.

Svētdien, 10. maijā, 10:00 – Mātes/Ģimenes  
 dienas dievkalpojums. Kafijas galds.  
 Pēc dievkalpojuma Annelī Cera referēs  
 par savu “Sveika, Latvija!” ceļojumu.

Svētdien, 17. maijā, 10:00 – Lieldienu laika  
 septītā svētdiena. Dievkalpojums divās  
 valodās ar dievgaldu. Kafijas galds.  
 Pēc dievkalpojuma advokāts Jānis  
 Robežnieks sniegs informāciju par  
 testamentiem, Power of Attorney, Wills  
 & Living Trusts (angļu valodā).

Svētdien, 24. maijā, 10:00 – Vasarsvētki/Svētā  
 Gara svētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.  
 Kafijas galds.
 11:45 – Bībeles stunda: Kalna sprediķis  
 (1. lekcija).

Piektdien, 29. maijā, Ratnīcas un maiznīcas  
 tirdziņš Vuddeilē no plkst. 9:00-15:00. 

Sestdien, 30. maijā, Ratnīcas un maiznīcas 
 tirdziņš Vuddeilē no plkst. 9:00-15:00.

Svētdien, 31. maijā, 10:00 – Kopīgs Draudžu  
 sadarbības kopas dievkalpojums un  
 izbraukums Vuddeilē Sv. Pēteŗa   
 draudzes izkārtojumā; sprediķi teiks  
 māc. Oļģerts Cakars.

2015. gada maijs

2015. gada jūnijs
Svētdien, 7. jūnijā, 10:00 – Otrā svētdiena pēc  
 Vasarsvētkiem.  Jauniešu  iesvētību  
 dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas  
 galds.

Sv. pēteŗa draudze

 HELMūtS EiCHENFELDS
 dzimis 1927. gada 15. janvārī  
 Rīgā, Latvijā,
 miris 2015. gada 31. martā Villa Park, IL.  

P A T E I C Ī B Ā    P I E M I N A M

✞

Jēzus sacīja: “ES ESMU augšāmcelšanās un 
dzīvība.  Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš 
mirtu!” 

Bibliotēka ir atvērta katru trešdienu no 10:00 
līdz 14:00. Iespējams sarunāt citu tikšanās laiku, 
zvanot uz namu un atstājot ziņu: 773-588-2085 vai 
sūtot e-pastu: 
<chicagolatvianassociation@gmail.com>.
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ČIKĀgAS LATVIEšU 
KAToĻU KoPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

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

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, 
tālr.: 773-725-3820, e-pasts  <cianasdraudze@gmail.com>
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534
Draudzes priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney
tālr.: 872-301-6638
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Mājas lapas pieejamas caur cikaga.com vai Facebook

ČIKĀgAS LATVIEšU 
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi

2015. gada maijs
Svētdien,  3. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds.
Trešdien, 6. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 10. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas  
 dievkalpojums ar Čikāgas bērnu   
 ansambļa piedalīšanos. 
 Siltas pusdienas un bērnu ansambļa  
 priekšnesumi.
Svētdien, 17. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Trešdien, 20. maijā, 12:00 – Bībeles stunda. 
Svētdien, 24. maijā, 10:00 – Vasarsvētku   
 dievkalpojums. Kafijas galds.
28., 29. un 30. maijā – Lietoto mantu tirgus   
 (Rummage Sale) Ciānā.
Svētdien, 31. maijā, 11:00 – Oikūmenisks   
 dievkalpojums un visu draudžu   
 izbraukums Vuddeilē. 
 Ciānā dievkalpojuma NAV.

2015. gada jūnijs
Svētdien, 7. jūnijā, 10:00 – Māc. Gundegas  
 Puidzas ordinācijas 15 gadu jubilejas  
 dievkalpojums. Kafijas galds.

Apsveicam
archibīskapi Laumu Zušēvicu!

Vēlam viņai Dieva vadību, svētību 
un mīlestību, jauno darbu sākot.

                                                            Čikāgas latviešu saime

ARCHIBĪSKAPE LAUMA ZUšēVICA

Foto E. Erkmanis

DRAUDžU, oRgANIZĀCIJU, SLUDINĀTĀJU 
UN RAKSTU AUToRU ZINĀšANAI

Nākošās Čikāgas Ziņas būs trīs mēnešu apvienots 
izdevums – jūnijs/jūlijs/augusts. 

Rakstus un sludinājumus lūdzu sūtīt vai pieteikt 
to izmērus ne vēlāk par 10. maiju.

Organizācijas un draudzes lūdzu iesniegt sarī
kojumu kalendāros ievietojamo trīs mēnešu aktīvi
tāšu informāciju ne vēlāk par 15. maiju. 

Inārae Sīmane  – Talr.: 6305845750
epasts <isimanis@comcast.net>.
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Pavasaris! Negribas vairs ilgi stāvēt virtuvē, 
nekāro smagie, treknie ziemas ēdieni – sātīgās 
zupas un cepeši. Tādēļ jauka pārmaiņa ir 

KViEŠU GraUDU SaLāti
Rupjie kviešu graudi (bulgur), nevārītie  –  1 krūze
Verdošs ūdens – 1 krūze
Saldētās edamame pupiņas – 1 krūze
Mazie tomātiņi (cherry) – 1 mārciņa
Pētersīļu lapiņas, (flat leaf parsley) – 1 krūze
Sīpolloki – 1 krūze
Dilles – 2 ēdamk.
Citronu sula – 1/4 krūzes
Oliveļļa – 1/4 krūzes
Sāls – 1 tējkarote 
Pipari, smalkie – pēc garšas

Kviešu graudus pārlej ar verdošo ūdeni.
Pārsedz un noliek malā 1 stundu. Pupiņas novāra 
un atdzesē. Pētersīļu lapiņas, lociņus un dilles 
sakapā. Tomātiņus pārgriež uz pusēm.
Atdzisušajiem graudiem pievieno pupiņas, tomā
tiņus un garšaugus.

Citrona sulu samaisa ar oliveļļu un sāli un 
pārlej salātiem. Visu labi samaisa un uzglabā 
istabas temperatūrā vismaz vienu stundu. Pirms 
pasniegšanas vēlreiz labi samaisa.

Labi saderas ar marinēto zivi tomātu mērcē 
(recepte aprīļa Čikāgas Ziņās).

Jautrās saimnieces

Izīrējam māju 
Gaŗezera krastā 
ar skaistu pludmali.

3 guļamistabas. 
Var izguldināt 8 personas.

 
Īres maksa

 no 15. jūnija līdz 15. septembrim 
$1,500.00 pa nedēļu.  

Interesentus lūdzu zvanīt 
Inārai Blumbergai 847-832-0933 
e-pasts – <gblumb@aol.com>.   

 

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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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:

SARĪKoJUMI / SANĀKSMES
2015. gada maijs

1.-3. maijam ALAs kongress Indianapolē.
Sestdien, 2. maijā, Daugavas Vanagu Kurzemes   
 cietokšņa atceres sarīkojums Ciānā 16:30.
Sestdien, 2. maijā, Bērndārza un pirmsskolas Stariņš  
 10 gadu jubilejas balle Ciānas Lielajā zālē  
 plkst. 18:00.
Sestdien, 9. maijā, Krišjāņa Barona latviešu skolas  
 mācību gada noslēgums un izlaidums Ciānā.
Svētdien, 10. maijā, Ģimenes dienas dievkalpojums ar  
 Čikāgas bērnu ansambļa piedalīšanos   
 plkst. 10:00. Sekos siltas pusdienas un   
 bērnu ansambļa priekšnesums Ciānā.
Trešdien, 13. maijā, Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien, 16. maijā, Čikāgas vīru koŗa Pavasaŗa   
 koncerts Ciānā plkst. 16:00. Pēc koncerta  
 saviesīgs vakars.
28., 29. un 30. maijā – Lietoto mantu tirgus   
 (Rummage Sale) Ciānā.
Piektdien, 29. maijā, Ratnīcas un maiznīcas tirdziņš  
 Vuddeilē no plkst. 9:00-15:00. 
Sestdien, 30. maijā, Ratnīcas un maiznīcas tirdziņš  
 Vuddeilē no plkst. 9:00-15:00.

2015. jūnijs
Sestdien, 13. junijā, Pavāru klase Sv. Pēteŗa drau dzes  
 telpās plkst.10:00 no rīta. Mācīsimies siet  
 Jāņu sieru.

2015. jūlijs
2.-5. jūlijam Gaŗezera 50 gadu jubilejas svinēšana.
3.-12. jūlijam Gaŗezera Klinklāva galerijas mākslas  
 darbu tirgus. Mākslas darbi pārdošanai jānosūta  
 uz galeriju līdz 28. jūnijam. 

2015. septembris
3.-6. sept. Rietumkrasta Dziesmu svētki San Jose,  
 Kalifornijā.
18.-20. sept., “Daiļās dāmas” pasākums Gaŗezerā.
Sestdien, 26. sept. Latviešu Fonda gada pilnsapulce  
 Ciānas Mazajā zālē plkst. 14:00.
Svētdien, 27. sept., ČLB ikgadējais Miķeļa tirgus   
 Čikāgas latviešu namā.

2015. novembris
Sestdien, 14. nov., Latvijas Valstssvētku sarīkojums.

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 600562161

 847/3942336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634394 

773/5455420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada
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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.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
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

2015. gada 
MAIJS

  1 P Ziedonis
  2 S Zigmunds, Sigmunds,   
 Zigismunds

  3 Sv Gints, Uvis
  4 P Latvijas Republikas   
	 Neatkarības	diena.	 	
	 Vizbulīte,	Vijolīte,	Viola
  5 O Ģirts, Ģederts 
  6 T  Gaidis, Didzis
  7 C Henriete, Henrijs, Jete
  8 P Staņislavs, Staņislava,   
 Stefānija
  9 S Klāvs, Einārs, Ervīns

10	Sv	 Ģimenes	diena.	
 Maija, Paija
11 P Milda, Karmena, Manfreds
12 O Valija, Ināra, Ina, Inārs
13 T Irēna, Irēna, Ira, Iraīda
14 C Krišjānis, Elfa, Elvita,   
 Aivita
15 P Sofija, Taiga, Arita, Airita
16 S Edvīns, Edijs

17 Sv Herberts,	Umberts,	Dailis
18 P Inese, Inesis, Ēriks
19 O Lita, Sibilla, Teika
20 T Venta, Salvis, Selva
21 C Ernestīne, Ingmārs,   
 Akvelīna 
22 P Emīlija, (visu kalendāros  
  neierakstīto vārda diena)
23 S Leontīne Lonija, Ligija,   
 Leokādija

24 Sv Vasarsvētki.	
 Ilvija, Marlēna, Ziedone
25 P Anšlavs, Junora
26 O Eduards, Edvards, Varis
27	T	 Dzidra,		Dzidris,	Gunita,		
	 Loreta
28 C Vilis, Vilhelms
29 P Maksis, Raivis, Raivo
30 S Vitolds, Lolita
31 Sv Alīda, Jūsma

Vērsis
21. apr. - 20.maijs

Dvīņi
21.maijs - 21.jūn.
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