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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. 387. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Gaŗezera dibinātājs. 5. Gaŗez. ilggaddējā fotografe. 6. Gaŗez. 
pašreizējais prezidents. 8. Kristīgo dievmaize. 9. Gaŗez. skautu/gaidu mūzeja 
vadītāja. 10. Pieveic. 11. Bozties. 12. Mūžzaļš ogu krūms. 14. Latvijas tēla 
populārizēšanas valsts iestāde. 16. Upe Ziemeļitālijā. 17. Gaŗez. pirmais 
prezidents. 18. Moskīts. 19. Noteic labumu. 22. Pļāpāt. 23. Gaŗez. vasaras 
nometnes kabīņu grupa. 24. Gaŗez. Klinklāva galerijas vadītāja. 25. Gaŗez. 
Tautas mākslas mūzeja dibinātājs. 26. Gaŗez. prezidents 1974-1981.
STATENISKI: 1. Gaŗez. skautu/gaidu mūzeja iekārtotājs un ilggadējs vadītājs.  
2. Vāļāt. 3. Cipari. 4. Mazliet dusmoties. 5. Siles veida ieleja, ko veidojis šļūdonis. 
7. Uzsāk kāda sporta darbību. 11. Padarīt pareizāku. 13. Latv. prezidents, kuŗš 
1996. gadā apciemoja Gaŗezeru. 15. Piespiest. 16. Būt īpašumā. 17. Volejbola 
sitiens. 19. Viegli plīstošs. 20. Vepris. 21. Viens Gaŗez. architekts – čikāgietis.

LĪMENISKI: 1. Bergmane. 5. Gaŗezers. 9. Āfrika. 10. Zvērēt. 11. Havana. 12. Afikss. 
13. Sataisa. 17. Cirslis. 19. Pekle. 20. Lej. 21. Kioto. 22. Osa. 23. Lieki.  24. Sprosts. 28. 
Skaidrs. 32. Janums. 33. Krolls. 34. Bībele. 35. Trenkā.  36. Paraksts. 37. Kastanis.
STATENISKI:  2. Eifrata. 3. Gaigala. 4. Arafats. 6. Rezgaļi. 7. Zvērīgs. 8. Rieksti.             
14. Ivanovs. 15. Apikals. 16. Skrotēt. 17. Cēlonis. 18. Rūjiena. 25. Platība. 26. Okupēja. 
27. Testers. 29. Ķekatas. 30. Izolēja. 31. Relikti.
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REDAKCIJAS SLEJA
Iepretī mantām atmiņas tiek izsijātas laika ra

tam griežoties. Tas, kas neiepriecina, drīz pazūd no 
atmiņas. Pozitīvi iespaidi ir noturīgāki. Šovasar 
Gaŗ ezers atzīmēs savu 50 gadu jubileju. Kad Vilim 
Vārsbergam tapa doma izveidot vietu, kur trimdas 
latviešiem satikties un izglītoties, vai varēja iedo
māties, cik pilns būtu kopējais atmiņu skapis 2015. 
gadā? 

“Gaŗezers 50” rīcības komitejai vēlos pateik
ties, ka gada gaŗumā caur fotografijām Facebook 
lapā tā ir ik nedēļu atgādinājusi par šīs iestādes 
nozīmi paaudžu paaudzēm, kas vasarās pavadījušas 
laiku Long Lake krastā.  Māras Pelēces dokumentālā 
filma par Gaŗezeru, ko atrādīs piektdienas vakarā, 
3. jūlijā, cerēsim ieraudzīt sevi un savas paziņas, 
kādi mēs bijām "toreiz". No rīta golfisti piedalīsies 
Arņa Skultes "Open" golfa turnīrā, pierādot, ka arī 
no šīs zemes šķiroties, tie, kuŗi esam bijuši gaŗ
ezerieši, būsim atmiņā. Lai vieglas smiltis, Arni! 

Vārdi un bildes var izteikt tikai daļu no tā, ko 
man nozīmē Gaŗezers. Kad aizveŗu acis, sajūtu 
Gaŗezera silto sauli. Čiekuri dursta basās pēdas, 
meža takas staigājot, seko skrējiens karstajās 
smiltīs, sāļie sviedri, un arī šis bezkurpju sirojums 
atmiņās beidzas ar atveldzējošu peldi gaŗajā ezerā.   

Sasmaržoju sasparilla koku lapas, ko norauju 
pa vienai ceļā uz ēdamzāli. To pirkstos saspiežu, 
lai baudītu tās aromātu. Ēdamzāles atmiņas 
pārsteidz ar tās daudzveidību. Galda dziesmas un 
"paldies, paldies, paldies!" atgādina, ka esam patiesi 
pateicīgi par pasniegto.  

Seko kantīnes saldumi, keramikas mālu mīcīšana, 
rotkaļa metināšanas liesma, draugu smiekli. Pie
vakarē pirmie odu kodieni, pretodu līdzekļu m ā ko
nis, ko tikai ugunskura dūmi spēj mazināt. 
Vakardziesma uz mirkli aizklāj Dūņezera varžu 
kurkstēšanu. Naktī pērkona negaiss vai vēlo viesību 
dungonis. 

No rīta baznīcas zvans. Motorlaivu rūkonis 
svētbrīža laikā. Klusumbrīdis. Atvadas. Rudens 
vēji... 

Atvadoties no pēdējiem 50 gadiem, atmiņu 
skapī ir vēl vietas jauniem piedzīvojumiem... 

Apsveicu Gaŗezera 50 gadu jubilejā!  
Kristīna Sīmane-Laimiņa 

Šodien redakcijas sleju rakstu, un aiz loga 
ceriņi zied. Stiprās vēju brāzmas smalkās pavasaŗa 
ziedu lapas ir uzdzinušas uz trotuāriem, tos 
pārklājot un pārvēršot par balti raibiem tepiķiem. 
Reizēm šis, 2015. gada maijs, ir bijis tik auksts, ka, 
ja malka nebūtu sen izkurināta, varētu pasēdēt pie 
kamīna. Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā 
izlaiduma diena bija vēsa, taču ģimenes un sa
biedrības vienotība summinot un sveicot jauniešus 
spēja sirdis sasildīt. Kamīns nebija vajadzīgs 
omulībai. Bijām mēs paši.  

Ir iespējams, ka līdz jūnija sākumam pat Bos
tonā būs pilnīgi nokusis sniegs. Pavasarī biju tur 
ciemos. Starp citiem pienākumiem, atradu laiku 
paciemoties ar senu draudzeni. Nepagāja ne mirklis, 
kad sākām dalīties ar dzīves jaunumiem. Pastai
gājāmies, paklačojām, nobaudījām austrumu krasta 
kulināro mākslu un parunājāmies par grāmatām. 
Šī pēcpusdiena šinī izglītības iestāžu bagātajā 
pilsētā vainagojās ar grāmatu veikalu apmeklē ju
miem. Tik daudz no kā izvēlēties. Bet vietas somā 
maz. Varu pārnest tikai vienu grāmatu. 

Draudzene man ieteica populāro japānieties 
Marie Kondo grāmatu  The Life-Changing Magic 
of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering 
and Organizing. Tā mainīšot manu dzīvi. Manas 
draudzenes ieteikumi vienmēr ir bijuši vērā ņe
mami. Mazo grāmatiņu tā arī nopirku, bet tikai 
lidojumā sāku to lasīt. Autores vadošā tema ir par 
to, kā atvadīties no mantības, kas beigusi veikt 
savu pamatfunkciju  iepriecināt (spark joy). Lai 
vienkāršotu izvēli, ko no dzīves mantības paturēt 
un ko izmest, jāprasa sev jautājums  vai tas mani 
vēl arvien iepriecina? Ja atbilde ir pozitīva, objektu 
var paturēt, bet ja tā neturpina iepriecināt, no tā var 
atvadīties, atpakaļ neskatoties.  

Tā pavasari pavadīju šķirojot un šķiroties no 
mantām. Drēbju skapis tukšāks un tīrāks. Kādreiz 
piekrāmētie grāmatu plaukti tagad ir izsijāti. Garš
vielas, kosmētika, dvieļu skapis – jaunā sakārtotība 
tagad rada meklēto prieka dzirksti. Mazāk var 
tomēr būt labāk. Pavasaŗa kārtības ieviešanas 
akcija pabeigta, vasaras labumiem vieta beidzot ir 
atbrīvojusies. 

Caur gadiem ir arī sakrātas daudzas atmiņas.  
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pIRMĀ LATVIJAS LUTERĀņU BAZNĪCAS ARChIBĪSKApE
Lauma Zušēvica 

2015. gada 19. aprīlis 
iezīmējās Latvijas luterāņu 
Baznīcas vesturē ar pirmās 
garīdznieces – sievietes – 
konsekrāciju bīskapes amatā, 
ar archibīskapes titulu. 

Gatavojoties konsekrā
cijas dienai, prāv. Lauma Zu
šēvica at ceras archib. Elmāra 
Rozīša konse krācijas dievkal
pojumu 1994. gadā, kad 
Zviedrijas bīsk. Dr. Henrik 
Svenungsson teica: “Jūs esat 
darījuši visu, ko varat, lai viss no
tiktu tā, kā vajag, un tagad? Tagad 
notiks Dieva prāts.” “Viss ir un 
paliek Dieva rokās,” raksta prāv. 
Zušēvica. “Šī  doma mierina un 
iedrošina. Mēs visi esam kopā 
LELBĀL, kas kalpo Viņam tur, 
kur Viņš ir paredzējis, katram 
pienesot ko pējam Dieva valstības 
celšanas darbam savu svētību.”

Konsekrācijas dievkal po
jums notika saulainā dienā Mt. 
Zion luterāņu dievnamā Milvokos 
un bija pulcinājis vairāk nekā 
400 dievlūdzēju no vi sām pa
saules malām. Tie ieradās gan 
lidojot, gan braucot autobusos 
un privātajās automašīnās.  

Dievkalpojumu iesāka ar 
ērģeļu prelūdiju māc. Dr. Anitas 
Gaides izpildījumā, kam sekoja 
“Te Deum”, ko atskaņoja trom
petists Benjāmiņš Aļļe Ernesta 
Brusu bārda III ērģeļu pavadī
jumā. Draudzei dziedot  “Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils”, svi
nīgā pro cesijā dievnamā ieveda 
jauno bīskapi Laumu Zušēvicu. 
Pro ce sijā piedalījās LELBĀL 

archib. Elmārs E. Rozītis, LELB 
archib. Jānis Vanags un bīsk. 
Elmārs Alpe, Upsalas bīsk. 
Ragnar Persenius, Dublinas 
archib. Michael Jackson, ELCA 
bīsk. Jeff Barrow un bīsk. Mary 
Froi land, Pasaules luterāņu fede
 rā cijas pārstāvji Norbert Denecke 
un Hans Kasch, Virtembergas 
ev. lut. Misijas direktors Klaus 
Rieth, Baptistu apv. māc. Dr. 
Pauls Barbins, LELBĀL garīdz
nieki un Pārvaldes locekļi. 

Dievkalpojumā dziedāja 
Mil voku “BrusubārdisDzimte
nes” koris kopā ar dziedātājiem 
no citām drau dzēm. Ernests Bru
subārdis III diriģēja Ādolfa 
Ābeles “Nāc, Jēzu Tu par palīgu” 
un Māra Vārpa diriģēja Bruno 
Skultes “Gaismas Tēvs”. Starp 
draudzes dziesmām bija īpaši 
šai dienai veltīta, Viļa Kolma 
komponēta “Nebīsties, Tev saka 
Jēzus”.

Līdz konsekrācijas brīdim 
dievkalpojumu vadīja archib. 
Elmārs E. Rozītis. Turpinājumā 
vadību pārņēma archib. Lauma 
Zušēvica. Konsekrāciju vadīja 

archib. Elmārs E. Rozītis un 
viņam asistēja Uppsalas 
bīskaps Ragnar Persenius, 
Dublinas archib. Michael 
Jackson un ELCA Milvoku 
Sinodes bīsk. Jeff Brown. 
Kamēr bīskapi prāvestei uzlika 
rokas un teica svētīšanas 
vārdus, visa draudze stāvēja 
sadevusies rokās, veidojot 
svētības ķēdi un, lai ķēdē 
tiktu ieslēgts ikviens balkonā 

stāvošos, ar lejas telpu savienoja 
nolaista tautiska josta. Pec tam 
visi piedalījās dievgalda sakra
mentā, un jaunā archibīskape 
teica sprediķi. Pamatā liekot 
Jāņa evanģelija 15. nodaļu: “Es 
esmu vīna koks, jūs esat zari. 
Kas manī paliek un es viņā, tas 
nes daudz augļus, jo bez manis 
jūs nekā nespējat darīt”. 

Šeit viņa uzsvēra vienotības 
nozīmi. Mēs esam dažādi, bet 
vienoti kā vīna koka zari. Dažādi 
– bet viena Dieva bērni. Tikai 
darbojoties vienotībā varam 
cerēt savā Baznīcā nest labus 
gara augļus, kas izpaužas ticībā, 
mīlestībā, iecietībā, priekā un 
tamlīdzīgi.

Dievkalpojuma noslēgumā, 
draudzei dziedot ērģeļu un 
trom petes pavadījumā, garīdz
nieku procesija atstāja dievnamu.

Pēc fotografēšanās baznīcas 
lejas telpās bija pieņemšana. 
Bija vīns, maizītes, saldas 
maizes un neskaitāms daudzums 
mīļu roku ceptu pīrādziņu, 
vairāki simti bija mērojuši gaŗu 
ceļu – pat no Ņujorkas draudzes. 
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Tad bija arī iepēja apsveikt. 
jauno archibīskapi. Apsveicēju 
vidū bija bīskapi un prāvesti, 
kuŗi bija aktīvi piedalījušies 
dievkalpojumā, to starpā arī 
LELB archib. Jānis Vanags, kurš 
konsekventi neatzīst sieviešu kal 
pošanu mācītājas – kur nu vēl 
bīskapes – amatā.

Šis raksts nēbūtu pilnīgs, ja 
nepieskartos archib. Laumas dzī
ves gaitām, kas viņu sagata vojušas 
mūsu Baznīcas vadītājas lomai.

Lauma dzimusi 1954. gadā, 
Klīv landē. Klīvlandes valsts uni
 ver sitātē ieguva bakalaures gradu 
reliģijā un valodās, tur pināja stu
dijas Jēlas (Yale) universitātē, spe
ciālizējoties Jaunās Derības ekse
ģēzē un ieguva maģistres 

Konsekrācijas dievkalpojums Mt. Zion luterāņu dievnamā Milvokos.

Konsekrācijas brīdis.
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K. Irbe, T. Grīnbergs, K. Kundziņš, 
A. Lūsis un pēdējo 21 gadu –   
E. E. Rozītis. Katrs no viņiem, 
atbil stoši laikiem un videi, ir bijis 
savs īpašs Baznīcas vadītāja stils. 
Archibīskapa sēdeklis ir atradies 
Latvijā, Vācijā, Ame ri kas Savie
notajās Valstīs un Kanadā. 
Archib. E. Rozīša kalpošana īpaši 
iezīmējas ar to, ka viņš spēja ap
meklēt katru LELBĀL draudzi 
visos kontinentos. Pārmaiņas 
varam sagaidīt arī jaunās archi
bīskapes vadībā. Vadoties no 
viņas komentāriem varam sa
gaidīt uzsvaru palīdzības un 
misijas laukā. 

Pazīstot viņas dziļo paļāvību 
uz Dievu – viss labi būs!

Juris Pūliņš
Foto: S. Kļaviņa-Barshney

(M.Ph.) gradu reliģiskās zinat
nēs. 1978. gadā ordinēta mācī
tājas amatā un 1980. gadā kļuva 
par Ņujorkas latviešu draudzes 
mācītāju. 1995. gadā ievēlēta 
par LELBAs Vidienes apgabala 
garīgo vadī tāju un 2005. gadā 
par LELBAs Pārvaldes priekš
nieci, vienlaikus pildot LELBĀL 
viceprezi den tes pienākumus un 
piedaloties LELB /LELBĀL sa
dar  bības pa  domē. Pēdējos trīs
desmit gadus kalpo jusi par Sv. 
Trīsvienības draudzes mācītāju 
Milvokos. 2014. gadā Laumu 
ievēlēta LELBĀL bīs kapes amatā, 
saņemot 140 no 196 balsīm. 
Starplaikā arī vadī jusi LELBAs 
jaunatnes nozari un mācījusi 
ticības mā cību Gaŗezera vasaras 
vidus skolā. Lauma uzauga latviskā 

ģimenē, kas bija aktīva draudzes 
dzīvē. Viņa mācījās arī latviešu 
skolā, dziedāja korī un ansamblī. 
Viņai ļoti patika iet baznīcā uz 
diev kalpojumiem. Kādā intervijā 
ar Latvijas Avīzi viņa saka: “Mana 
ticības izaugsme bija latviešu 
baznīcā, kur izpratu Dievu un 
Jēzus mācību… un vienmēr biju 
gribējusi kļūt par mācītāju”.  

Viņa ir precējusies ar ar
chitektu Ivaru Zušēvicu un izau
dzinājusi divas meitas – Zīli un 
Kaiju. Baznīcas pienākumu dēļ 
bijis jāpavada samērā daudz 
laika ārpus ģimenes un draudzes, 
kas visus šos gadus ir atbalstījuši 
viņas darbu Latvijas ev. lut 
Baznīcā ārpus Latvijas.

Latvijas ev. lut. Baznīcu ga
du gaitā ir vadījuši archibīskapi

Archibīskapu, bīskapu un mācītāju pulks.



72015. gada jūnijs, jūlijs, augusts

katoļu baznīcā. 
Gundega: Tu minēji par 

vērtībām un principiem, par 
meklējumiem. Jau astoņus ga
dus Tu esi bijis priesteris. Kā 
ir mainījušās Tavas vērtības?

Jānis: Nav mainījušās tās 
vērtības, ko manī ielika vecāki 
– laipnība, labestība, godīgums, 

strādīgums. Bet tās vērtības, kuŗas vairāk attiecas uz 
ticību, tās savā ziņā ir mainījušās. Do māju, ka ir 
notikusi at tīstība, ka ticībai vairs nav tāda bērnišķīga 
forma, kas meklē brīnumus un apliecinājumus. Tie 
ir vairāk kā apzināti un brīvi pieņemti lēmumi manā 
dzīvē, kas ved manu ticību un dod tai virzienu, ka tā 
nav vairs nejaušība. 

Gundega: Brīvi, apzināti pieņemts lēmums 
kļūt par priesteri. Apzinīgs lēmums tādā skaistā 
vecumā, kad tu zini, ka apkārt pulsē dzīve, pavasaris, 
citi cilvēki, mīlestība. Kā šis lēmums ienāca Tavā 
apziņā un dzīvē?

Jānis: Domāju, ka tas ir jaunības ideālisms. 
Mēs ejam cauri visādām grūtībām. Un arī manī bija 
vēlēšanās ticēt, ka ir iespējams celt citādāku dzīvi 
un citādāku pasauli, un ka tam par pamatu jābūt 
kam vairāk par izdzīvošanas instinku. Tas bija 
dzinulis – es gribu būt par priesteri. Tādā veidā es 
varu dot savu ieguldījumu sabiedrībā, kuŗā dzīvoju. 
Mazā veidā, bet tomēr. Tas ir arī kā tāds manifests 
tam, ka dzīve ir vairāk kā tikai tas, ko es varu aptaustīt.

Gundega: Jauna cilvēka globāls skatījums uz 
pasauli un ideālismu. Vai šis tavs ideālisms ir 
transformējies pa šiem gadiem jeb vai Tu joprojām 
domā, ka var celt citādāku dzīvi nekā tradicionāli?

Jānis: Tas ideālisms nav īsti transformējies, 
bet vēl vairāk nostiprinājies un jo īpaši tagad pēc 
manām studijām, es domāju – tur ir kaut kas. Un 
to es gribu izcelt gaismā pats pēc savas pieredzes. 
Garīgums un dzīve tajā dod spēku un stiprinājumu.

Gundega: Tieši tas uzvedina mani uz nākamo 
jautājumu. Kāds bija Tavs zināšanu jeb akadēmiskais 
ceļš no skolas sola tālāk? 

Jānis: Pēc vidusskolas iestājos Rīgas Garīgajā 
seminārā. Studiju programmā divus gadus bija filo
zofija, četrus – teoloģija. Pēc tam trīs gadus pavadīju 
kalpojot kā priesteris. Tātad tās zināšanas, kas tika 
iegūtas, tika arī liktas lietā. Pārsteidzoši, cik ļoti 

Pēdējos divarpus gadus 
Čikāgas latviešu sabiedrība 
kļuva bagātāka. Tie, kas ap
meklēja kādu no diev kalpo
jumiem, Či kāgas Draudžu sa
darbības kopas rīkotajiem 
pasākumiem, Kriš jāņa Barona 
latviešu skolas lūgšanām un 
varbūt pat Literāro kopu, to 
pa manīja. Jo pilsētā 2013. gada ziemā uz garīguma 
vadības studijām maģistra programmā Loyolas 
universitātē ieradās Jānis Meļņikovs. Jauneklis no 
Latvijas. Priesteris. Tēvs. Jezuītu brālis. Sirsnīgs, 
pazemīgs, laipns un dvēseliski gaišs cilvēks, kuŗa 
klātbūtnē ikvienam ir brīnišķīgi atrasties. Divarpus 
gadu mācību posms nu ir noslēdzies, un pirms tēvs 
Jānis atgriežas Latvijā, lūdzu viņu uz sarunu. 

Gundega: Mēs drīz runāsim par svētceļojumu, 
kuŗā Tu devies. Bet ir vēl viens ceļojums, ko sauc 
par dzīvi. Kāds Tev tas bijis?

Jānis: Ļoti labs jautājums. Esmu 80to gadu 
sākuma bērns, sešu bērnu ģimenē ceturtā atvase. 
Mani vecāki nebija reliģiski, tai pat laikā viņiem 
bija savas vērtības un principi, pēc kuŗiem viņi 
vadījās, un es pilnīgi noteikti varu teikt, ka tā ir tā 
sēkla, kas, manī iekritusi, auga caur pusaudža un 
jaunības gadiem, kamēr aizveda mani līdz baznīcai. 
Baznīca man ir vairāk nevis kā institūcija, bet kā 
vērtību devējs, saglabātājs, stiprinātājs un atbalsts. 
Šī iemesla dēļ arī esmu nonācis baznīcā. Tas ir kā 
turpinājums tām vērtībām, ko vecāki manī ielikā kā 
mazā bērnā. Tā es pamazām atradu pareizo ceļu, ko 
iet. Apzinoties, šo vērtību nozīmi, es sapratu, ka tas 
varētu būt mans ceļš un ka šīm vērtībām varētu būt 
nozīme arī citu cilvēku dzīvē. 

Gundega: Kā 80to gadu bērns, kam vārtiņi uz 
baznīcu jau bija vaļā, kā Tu sastapi Dievu? 

Jānis: Mana pirmā sastapšanās ar Dievu bija 
caur Saldus luterāņu baznīcu. Tā ir tāda pavisam bāla 
atmiņa no pārmaiņu laikiem. Skolā apmeklēju ticības 
mācību, kas man šķita saistoša. Tad es interesējos, 
vai nav iespēju nokļūt uz baznīcu, un skolotāja mūs 
turp aizveda. Un es meklēju. Tas bija lielo pārmaiņu 
un problēmu laiks Latvijā. Mans tēvs bija kristīts, 
taču nepraktizējošs katolis. Mēs pārcēlāmies dzīvot 
uz Jūrmalu un es palūdzu tēvam, lai aizved mani uz 
katoļu baznīcu. Tēvs to izdarīja. Un tā es paliku 

“EJoT UN TICoT”  
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man kalpošanā noderēja seminārā iegūtās zināšanas. 
Jo īpaši ar vecajiem un slimajiem cilvēkiem. Tad 
pēc trim gadiem draudzē, izlēmu iestāties jezuītos. 

Gundega: Katoļu baznīcā ir daudz dažādu 
ordeņu. Kāpēc tieši jezuītos?

Jānis: Dēļ garīguma. Jau seminārā pieķēru 
sevi pie domas – tur jābūt kaut kam vairāk. Negribu
neko nonicināt, tomēr kalpošanas ikdienas forma 
spēj iemest cilvēku rutīnā un var pazaudēt būtību. Un 
es sāku meklēt, kā savu garīgo dzīvi uzturēt formā. 
Tā es nokļuvu pie jezuītiem. Vispirms Lietuvā, lai 
sa ņemtu praktiskus padomus par to, kā dzīvot 
garīgu dzīvi. Un tos padomus es arī nēsāju sevī. Astoņus 
gadus vēlāk nolēmu iet jezuītu ceļu. Līdz pat šai 
dienai uzskatu, ka tas ir bijis tā vērts.

Gundega: Kāpēc tieši jezuīti?
Jānis: Centrālā jezuītu garīguma ideja ir tā, ka 

Dievu var sastapt jebkurā dzīves situācijā un vietā 
visā pasaulē. Man nav vajadzīga pārdabiska pieredze, 
bet ir svarīgi izkopt jūtīgumu uz Dieva klātbūtni dzīvē 
un pasaulē. Un šis ir tas garīgums, kas mani saistīja. 
Tas neliek būt pārcilvēkam vai supercilvēkam, tas 
saka, ka tev jābūt cilvēkam, cik labs vien tu vari būt 
un tur tu arī atradīsi Dievu. 

Gundega: Ļoti vienkārša un cilvēcīga garīguma 
ideja. Pateicoties jezuītiem, mums Čikāgā bija iespēja 
Tevi satikt un iepazīt Tavu sirsnīgumu un draudzī
gumu. Kā jezuīti Tevi “nosūtīja” uz Loyolas universitāti?

Jānis: Pēc diviem gadiem noviciātā, kas pagāja 
Anglijā, mani priekšnieki nolēma, ka man vajadzētu 
pavadīt vēl kādu laiku, iepazīstoties dziļāk ar jezuītu 
garīgumu. Kā pamats tam bija tas, ka atgriežoties 
Latvijā mana misija būtu strādāt ar garīguma rekol
lekcijām, ar garīgo pavadību. Lai saprastu sevi labāk 
un arī lai saprastu, kas tad jezuīti patiesībā ir. 

Gundega: Ir pagājuši divarpus gadi, Tev ir 
maģistra grads garīgajā vadībā. Un tālāk?

Jānis: Tālāk ir pats interesantākais, jo es nekā 
nezinu. (Smejas.) Man ir prieks, ka jezuīti ir iegā
dāju šies īpašumu Latvijā, Mārupē un es tagad at
griežos Latvijā. Ne vairs uz kādu citu valsti, bet uz 
mājām. Vasarā man ir ieplānotas trīs astoņu dienu 
rekollekcijas. Rīgā man būs sarunas ar bīskapu 
Zbigņevu Stankēviču, arī ar manu – jezuītu provinci, 
un tad redzēsim, ko mani ordeņa priekšnieki uzskatīs 
par piemērotāko. 

Gundega: Pirms vairākiem gadiem Tev bija kāds 
īpašs svētceļojums – Sv. Ignācija no Loyolas ceļš 
800 kilometru gaŗumā. 

Jānis: Pamatideja šī svētceļojuma iešanai bija 
apzināties, ka es neesmu atkarīgs no tik daudzām 
lietām šajā dzīvē, kā ikdienā šķiet. Svētceļojumā, kuŗā 
kā novicis devos ar savu kolēģi, līdzi mums bija tikai 
guļammaiss, nebija ne naudas, ne telts. Reizēm 
dabūjām ēdienu un naktsmājas, citreiz nakšņojām 
guļammaisos zem zvaigžņotām Spānijas debesīm 
kurkstošiem vēderiem. Ideja ir iziet, nevis, lai mēs 
sasniegtu kādu mērķi, nevis lai, piemēram, noietu 
Loyolas ceļu uz Barselonu vai Montserratu, bet lai 
ietu to ceļu, lai piedzīvotu to ceļu, grūtības un 
izaicinā jumus, un lai redzētu, ka, pirmkārt, nav 
daudz vaja  dzīgs, bet, otrkārt, vajadzīga uzticība 
manam kom panjonam (kas izpaudās ļoti praktiski, 
jo es nerunāju spāniski, bet viņš mazliet runāja), lai 
palūgtu nakts mājas vai palūgtu kaut ko ēst. Pilnīga 
paļāvība un uzticēšanās. Tāda skola, kur atkal 
izpaudās Dieva labestība un mīlestība. Līdzās 
gaŗīgajām atziņām tas pierādīja, ka tiešām var sešas 
nedēļas jeb astoņ simts kilometru pieveikt bez 
naudas un viesnīcām. Fantastiska atklāsme!

Gundega: Tu teici nevis noiet, bet iet. Kādas 
atziņas radās vai izveidojās, ejot šo ceļu? Un tu pieveici, 
Tu nogāji šo ceļu visā gaŗumā, daudzi to neizdara. 

Jānis: Daudzi to neizdara. Man patika, ka Tu 
uzsvēri, ka nevis noiet, bet iet. Ideja, kas man radās, 
bija, ka svarīgākais ir iet savu dzīvi, nevis noiet 
tādā ziņā, ka man nu obligāti jāsasniedz kaut kas, 
vai jā nokļūst kaut kur. Bet svarīgāk ir būt klātesošam 
tajā situācijā, kur es esmu, nevis izmisīgi domāt un 
cerēt, kaut tas viss arī savu reizi ir ļoti vajadzīgs. 
Tomēr sva rīgāk ir saglabāt tādu brīnumu un 
klātbūtnes piedzī vojumu. Jo pēc pirmās vai otrās 
nedēļas vairs nav uz traukuma. Varbūt es būšu tā 
pārguris, ka man nebūs spēka domāt par kaut ko 
nākotnē, bet sva rīgākais priekš manas dzīves ir tas, 
ka es eju. Arī tas, ka sv arīgāks par mērķu sasniegšanu 
ir pats process. 

Gundega: Viss, kas mums pieder, ir šis brīdis, 
nekas vairāk. Tu pieveici šo ceļojumu un atgriezies. 
Vai tas kaut kā mainīja Tavu turpmāko dzīvi un 
vērtības?

Jānis: Tas bija vairāk jau esošo vērtību un 
ideālu pierādījums. Apstiprinājums tam, ko ir 
iespējams iz darīt un kā iespējams dzīvot. Tas 
spēcīgi nostip rināja manu pārliecību un viss kopā 
bija jezuītu no viciātā pavadīto divu gadu ieguvums. 
Es nospraužu mērķus, veicu dažādas aktivitātes, 
zinu savus pienā kumus. Bet tā es varu paskriet 
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devies. Jezuītu kustība Latvijā atkal atplaukst, un 
mēs cenšamies to veidot. Tas ir aizraujoši, ir uz trau
kums, bet tam ir patīkama pieskaņa. Varbūt izdosies 
Latvijā darīt kaut ko jaunu un vajadzīgu. Tālākā 
nākotnē vēlētos izveidot centru, kuŗā uzņemt cilvēkus 
uz rekollekcijām. Kaut kur pie dabas, skaistā vietā. 
Pašlaik tādu sapņu īstenošanai nav līdzekļu. 

Gundega: Kāda mūzika Tev patīk? 
Jānis: Klasiskā. Mani fascinē sieviešu vokāli 

– Sonora Vaice, Inese Galante. Šad tad mīlu aizietuz 
operu vai baletu, ne tikai mūzikas dēļ, bet arī 
atmosfairas dēļ. Īpaši patīk Vivaldi “Četri gadalaiki” 
un Hendeļa “Alelluja”. No populārās mūzikas – Adele, 
Ed Sheeran, jo mūzikas izvēlē esmu romantisks. No 
latviešu mūziķiem cienu “Prāta Vētru”. Man patīk 
klausīties Latviešu Dziesmu svētku repertuāru. Jo 
īpaši “Saule. Pērkons. Daugava.” Tas ir forši.  

Atvadoties no Čikāgas latviešu sabiedrības, tēvs 
Jānis vēl  teica sprediķi 17.  maija dievkalpojumā Ci ānā, 
kur bija sanākuši abu luterāņu, baptistu draudzes un 
kuplā skaitā arī katoļu kopas pārstāvji. Biju lūgusi 
priesteri dalīties garīgās atziņās par savu Lojolas 
Ignācija ceļa pieredzi. Viņa svētruna bija aizraujoša, 
dievkalpojums emocionāls un varbūt arī mazliet ro
mantisks, kā mūzika, kas pašam priesterim mīļa. Tēvs 
Jānis svētrunā runāja par to, ka katram ir vajadzīga 
sava Dieva pieredze, kuŗas rezultātā, kad izejam no 
savām ērtuma zonām, ir lielas izredzes sagraut kādus 
mūrus ap sevi. Dieva kalps uzsvēra, ka Dievu var atrast 
un iepazīt tikai iepazīstot sevi un cenšoties pārkāpt 
pāri savām vājībām un iegribām. Tikām uzrunāti ar 
atziņu, ka Dievam ir miera, nevis kaŗa plāns attiecībā 
uz katru no mums, un ka dažreiz ir labi paskatīties 
uz sevi ar Dieva acīm, nevis pašam savējām. Noslēdzot 
svētrunu, tēvs Jānis klātesošos uzmundrināja ar 
atziņu, ka katram ir savs svētceļojums un citiem 
nav tiesības noteikt, kur, kā un cik ātri mums jāiet. 
Pēc sprediķa interlūdes vietā duets “Māra un 
Gundega” novēlēja tēvam Jānim Meļņikovam spēku 
nākamajam svētceļojuma posmam, nodziedot 
dziesmu “Piena ceļš”, kas reti kuŗu acu pāri atstāja 
sausu, un izskanēja ar vārdiem: “Virs galvas mūžīgs 
Piena ceļš, un mūžīgs ceļš zem kājām. Tas ved uz 
zemi laimīgo, un izrādās – uz mājām...” 

Paldies par skaisto laiku un brīnišķīgo klātbūtni 
mūsu vidū! Svētīgu ceļu uz mājām, un jaukus Jāņus 
atkal tēvzemē, priesteri Jāni! 

Saruna ar priesteri Jāni Meļņikovu
Gundega Puidza 

garām daudz kam savā dzīvē. Un daudzējādā ziņā 
svētceļojums illustrē šo pieredzi un pārliecību, ka ir 
iespējams piebremzēt un ieraudzīt lietas citādāk un 
dziļāk. Tas nav par pārdabiskām lietām, ka ticība 
būtu kāda unikāla lieta, ko iegūst tikai retais, bet kas 
tāds, ar ko katrs dzīvo. Katrs to var piedzīvot, ja 
vien ir vēlēšanās apstāties un padomāt, ļaujot ticībai 
iedziļināties sevī. 

Gundega: Nav šaubu, ka Tu garīgi sevi uzturi 
formā ar lūgšanām, meditāciju, Svētajiem Rakstiem. 
Bet kā Tu cilvēcīgi fiziski uzturi sevi formā?

Jānis: Es regulāri eju uz sporta zāli, pacilāju 
svarus, man ļoti patīk pastaigāties, tāpēc es to daru 
regulāri. Es arī sekoju līdz tam, ko un cik ēdu. Izvairos 
no saldumiem, kaut tie man dikti garšo, jo īpaši 
cepumi, kūciņas un bulciņas, bet zinu, ka no tādām 
lietām labāk izvairīties izņemot, kad esmu ciemos. 
Izvairos no kokakolas, neņemu lielas porcijas. Bieži 
ēdu maz, bet regulāri. 

Gundega: Kādas cilvēciskas vērtības Tev ir 
dzīvē? Ko Jānis kā latvietis un jauns cilvēks mīl  
šajā pasaulē?

Jānis: Man ļoti patīk pavadīt laiku kopā ar 
drau giem. Kaut arī profesionāli ik dienas esmu 
kon taktā ar cilvēkiem, draugus nevar aizstāt ne ar 
kādu citu cilvēcisku kontaktēšanos. Man patīk arī 
ceļot, pie tam tiem nav jābūt tāliem ceļojumiem. Ir 
svarīgi apceļot savu apkārtni. Mīļākā vieta Latvijā 
man ir Jūrkalne. Man īpaši patīk rudens, un tad es 
cenšos braukt izbaudīt krāsainās lapas. Ja vēl to var 
savienot ar draugu tikšanos, tad pavisam jauki. 
Viena no mī ļā kajām pilsētām man ir Kuldīga. Mīļa 
ir arī Rīga. Studiju gados svētdienas rītos man 
patika izstaigāt Vecrīgu. Dzestros rītos, kad ielās 
sastopams tikai retais, bruģis šķita vēl senatnīgāks 
un pati Rīga – mīļāka. 

Gundega: Mīļākais ēdiens?
Jānis: Pankūkas. Plānās ar pildījumu. Manai 

mātei patika gatavot plānās pankūkas pildītas ar gaļu. 
Bērnībā māte pat bija noraizējusies par mani, jo es 
ēdu tikai pankūkas. (Smejas.)

Gundega: Tev tuvojas jauns dzīves un kal
pošanas posms. Kā Tu uz to raugies?

Jānis: Ar bažām. (Smejas.) Ar bažām cilvēciski, 
jo nekas nav skaidrs. Dodos uz māju, kuŗu nekad 
neesmu redzējis, kuŗu ir paredzēts remontēt, līdz ar 
ko man sākumā nebūs pat kur īsti palikt. Tai pat 
laikā esmu arī aizkustināts un sajūsmināts. Ceru, ka 
man būs iespējams īstenot lietas, ko nekad nav vēl iz  
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64. ALA KoNgRESS INDIANApoLē

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs.

Šī gada maija sākumā 
man bija tas gods būt par 
delegāti ALAs 64. kongresā 
Indianapolē, lai pārstāvētu 
Čikāgas latviešu biedrību.

Ame rikas lat viešu ap
vie nība (ALA) ir organi
zācija, kuŗas vārds ir manā 
apziņā jau no bērnudienām. 
Tanī laikā tikpat kā visi 
latvieši mūsu trimdas sa
biedrībā bija ALAs biedri. 
Pati jau sen ik gadu cītīgi 
maksāju savu biedru maksu, jo zinu, ka ALA, kā 
vienmēr, turpinās savu darbu, pārstāvot latviešus 
Amerikā un palīdzot Latvijai. Domāju, ka dau
dziem lat viešiem, mani ieskaitot, tā vienkārši bija 
un ir pašsaprotama lieta. Bet jau sava pirmā ALAs 
kongresa apmeklējuma laikā sapratu, ka ALAs 
darbs nebūt nav rutīna – tas ir interesants, izcils 
un vērtīgs. ALAs uzdevumi ir tik vispusīgi, ka tie 
spēj saistīt katru latvieti, neatkarīgi no viņa 
vecuma un interešu loka – vai viņu interesē 
polītika, kultūra, sports, izglītība, vai sadarbība ar 
Latviju. Iestājoties ALAā varam strādāt ārzemju 
latviešu un Latvijas labā, kā arī saņemt konkrētu 
atbalstu mūsu darbam šeit Čikāgā. Ceru, ka, da
loties ar šo informāciju mūsu mītnes pilsētās, de
legāti un citi kongresa apmeklētāji varēs iedvesmot 
savus tautiešus atbalstīt un iesaistīties šinī darbā.

Kongresa pirmajā darba posmā pēc arch. 
Laumas Zušēvicas noturētā svētbrīža ALAs 
priekšsēde Anita Bataraga atklāja kongresu un 
Latvijas Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu 
vēstnieks sadarbībai ar diasporu Pēteris Elferts 
sveica dalībniekus. Sekoja tautas mūzikas grupas 
Ezīši mūzikālais priekšnesums. Turpinājumā bija  
kongresa prezidija vēlēšanas, to skaitā ievēlēja 
čikāgieti Rutu PriedkalniZirni un bijušo čikāgieti 
Pēteri Blumbergu, kuŗu vēlāk ievēlēja par jauno 
ALAs valdes priekšsēdi.

Otrais darba posms bija veltīts  ziņojumiem. 
ALAs vārdā tos snie dza Anita Bataraga un pār
stāvji no organizācijām, ar kuŗām ALA cieši sa 

darbojas – PBLA,  Apvienoto 
baltiešu komiteju (JBANC), 
Latvijas Brīvības Fondu. 
Uzzi nā jām, ka PBLA Kul
tūras Fonda ietvaros ir izdota 
interesanta grāmata, kuŗā 
apkopoti 2. Zinātniskās 
kultūras konferences īsre
ferāti: “Latvija ārpus Lat
vijas”. Latvijas Brīvības 
Fonds ir labdarības orga
nizācija, kas sedz 80% no 
PBLA budžeta un turpinās 

arī nākotnē to atbalstīt. ALA tagad, Baltijas 
drošībai kritiskajā laikā, pārņem JBANC prezi
dentūru. JBANC 2015. gada konferences paneļ
tiešraides par šo tematu var noskatīties mājaslapā: 
<http://upnorth.eu/jbanc2015conference
livestream/>. 

Pēc pusdienām ķērāmies pie polītikas jautā
jumiem. Pārrunājām Krievijas agresijas tumšo 
mākoni, kas diemžēl šobrīd met ēnu pāri Latvijai 
un tās kaimiņiem. Paneļdiskusijā ar nosaukumu 
“Baltijas valstu drošība: kurp mūs ved Krievijas 
agresīvā ārpolitika Austrumeiropā?” piedalījās 
Pēteris Elferts, Andris Sprūds no Latvijas Re
publikas Ārpolitikas institūta, Jānis Pogrebņaks no 
Latvijas  vēstniecības ASV un Mārtiņš Zvaners 
no Radio Free Europe/Radio Liberty. Dalībnieki 
izteica savu pateicību ASV kaŗaspēkam, kas pie
dalās apmācības vingrinājumos Baltijas valstīs, 
un NATO par atbalstu, kaut gan arī viņi minēja, 
ka Latvijai ir svarīgi uzsvērt savu stabilitāti, lai 
neatbaidītu ieguldījumus Latvijas ekonomikā. 
Vēl viens pārrunu temats bija informācijas kaŗš 
un cik svarīgi ir atspēkot Putina dezinformācijas 
kampaņu. Neapšaubāmi nozīmīga ir Amerikas 
latviešu loma ASV polītiķu lobēšanā, ārzemju 
investoru ietek mēšanā (piem. piedaloties 
akcionāru sapulcēs) un parei zās informācijas 
izplatīšanā (piem. rakstot lasītāju vēstules).

Piektdien un sestdien notika arī darba grupu 
sēdes, kuŗas vadīja ALAs darbinieki – Andra 
Zommere no Izglītības nozares, Ēriks Krūmiņš no
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“Sadarbība ar Latviju” nozares, Vaira Ro zen tāle un 
Jānis Grāmatiņš no Finanšu un Līdzekļu vākšanas 
darba grupas, Andris Ramāns no Biedru nozares, 
Pēteris Blumbergs no Infor mā cijas nozares, Toms 
Trautmanis no Sporta nozares un čikāgiete Līga 
Ejupe no Kultūras nozares. Tā kā esmu Čikāgas 
latviešu biedrības informācijas nozares vadītāja 
un skolotāja latviešu skolā, tad piedalījos Infor
mācijas un Izglītības darba grupās. Ļoti teicamas 
manuprāt ir Izglītības nozares rezolūcija aicināt 
“LR Iz glītības un zinātnes ministriju veidot pie mē
rotu tāl mācības programmu diasporas bērnu un

Čikāgieši ALAs kongresā Indianapolē. No kr.: Dace Ķezbere, Jānis Vilciņš, Daina Jauntirāne, Ruta Priedkalne-Zirne, Pēteris 
Blumbergs, Inese Stokes, Līga Ejupe, Rasma Kraulis. Iztrūkst māc. Gundega Puidza un Didzis Pilāns.

ALAs valde. 1. rindā no kr.:Toms Trautmanis, Roberts Šverns. 2. rindā:Mārtiņš Andersons, Marisa Gudrā, Līga Ejupe, Andris 
Ramāns, Andra Zommere, Jānis Grāmatiņš, Kaija Petrovska, Pēteris Blumbergs, Līga Jēkabsone, Dace Spaniere. 

skolotāju vajadzīām”, kā arī Informācijas nozares 
rezolūcija aicināt attiecīgās iestādes veicināt Lat
vijas drošību. Visas 64. kongresa pie ņemtās rezo
lūcijas var izlasīt sekojošā mājas lapā:  <http://www.
alausa.org/lv/citi/alas64kongressindianapole/
kongresapienemtasrezolucijas/ >. Kongresu vēl 
uzrunāja Anta Spunde, PBLA Izglītības padomes 
lietvede Latvijas valsts atbal stam diasporai. Viņas 
runas temats bija “Latvijas valsts atbalsts tautie
šiem ārzemēs”. Tas varbūt dažam labam latvietim 
ārzemēs vēl arvien šķiet mazliet sveši, ka Latvijas 
valsts sniedz diasporai atbalstu nevis otrādi, bet 
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Šī gada pavasaris ne iz palika bez jau gadskārtējā 
novusa turnīra. Tas norisinājās 19. aprīlī Čikāgas 
latviešu bied rības namā. 

Novusa spēles prasmes tika vērtētas sie viešu, 
vīriešu  un dubult spēļu kate gorijās. 

Turnīra apmeklētāji varēja iestiprināties ar uz
kodām un īpašiem kokteiļiem, kuŗu nosau kumi at
bilda novusa spēles temai. 
šāds ir vietu sadalījums: 
vīrieši:
1. Jānis Bībers
2. Oļğerts Vinklers
3. Ilmārs KatajsPaeglis

skolām ārzemēs un ziedo arī līdzekļus visādiem 
citiem diasporas pasākumiem. Kā šajā kongresā 
dzirdējām: līdzekļi ir, un PBLA var palīdzēt uzrakstīt 
lūgumus, tikai jāpiesakās!

Sestdienas vakarā da lībniekiem bija iespēja 
piedalīties Indianapoles latviešu centra Ziedoņa 
ballē, baudot garšīgas vakariņas, tautasdeju kopas 
“Jautrais pāris” priekšnesumu un Latvijas mūziķu 
Modŗa Laizāna un Zinta Žvarta koncertu. 

Pēdējā darba posmā svētdienas rītā kongress 
pieņēma augšā minētās un citas rezolūcijas.

Tuvāku informāciju par ALA darbību gan 
latviski, gan angliski var saņemt mājaslapā <http://
www.alausa.org/lv/>. 

Daina Jauntirāne
Foto: R.Eglītis

interesanti ir tas, ka īstenībā ir daudz iespēju saņemt 
līdzekļus projektu veikšanai. Atbalsts nāk no vai
rākām iestādiem, to skaitā Latviešu valodas aģentūras 
(LVA), Kultūras mi nistrijas un Izglītības un zinātnes 
ministrijas. LVA sūta grāmatas un citus mācību 
materiālus nedēļas nogaļu skolām ārzemēs. To paši 
ar savām acīm redzējām: ALA Izglītības nozares 
vadītājai Andrai Zommerei bija vairākas kastes ar 
grāmatām līdzi, ko delegāti varēja vest uz savām 
skolām. Kultūras ministrija atbalsta piedalīšanos 
dziesmu un deju svētkos Latvijā, vasaras skolas, 
Latvijas kultūras un mākslas pieejamības nodroši
nāšanu un ārvalstu dziesmu un deju svētku tradiciju 
kopšanu, kā arī citus projektus. Ārlietu ministrija 
atbalsta Pasaules latviešu eko nomikas un inovāciju 
forumu (PLEIF), sūta Latvijas skolotājus uz vasaras

Godalgu ieguvēji. No kr.: Aldis Rauda, Juris Jauntirāns, Ilmārs Katajs-Paeglis, Dana Šaltāne, Jānis Bībers un Ojārs Vinklers.

Sievietes:
1.Dana Šaltāne
2. Rineta Tincu
Dubultspēlēs:
1. Jānis Bībers un Ilmārs KatajsPaeglis
2. Oļğerts Vinklers un Dana Šaltāne
3. Juris Jauntirāns un Aldis Rauda

Apsveicam godalgoto vietu ieguvējus! Paldies 
visiem par dalību!

Nākamais novusa turnīrs ir plānots šī gada 
rudenī. Sīkāka informācija sekos.
Čikāgas latviešu biedrības vārdā,

Laura Ludika, foto: L. Ludika 

NoVUSS ČIKĀgĀ
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Šī gada 9. maijā Krišjāņa 
Barona latviešu skolas 8. klasi 
beidza vienpadsmit skolēni – Dāria 
Baginska, Dārius Baginskis, 
Miķelis Brunovskis, Andis Cers, 
Sophie Circene, Sarma Ejupe, 
Nicole Gonchar, Isabelle Gund
rum, Laila Rība, Vilis Sīmanis, 
un Rolands Teivāns. Vidusskolu 
absolvēja trīs skolnieces – 
Sabīne Brunovska, Elizabete 
Dudorāne, Talia Tomson.

Izlaiduma svinīgo daļu at
klāja māc. Gundega Puidza ar 
lūgšanu un uzrunu. Sekoja skolas 
pārzines Elisas Freimanes uzruna 
par panākumiem un šķēršļiem 
šīs dienas beidzēju dzīves turp
mākajās gaitās. Vecāku padomes priekš sēde Solvita 
Baipšys apsveica beidzējus un aicināja visus 
atgriezties nākamajā skolas gadā. 

Sekojot skolas tradicijai, astotās klases sko
lēni parakstījās skolas beidzēju grāmatā, saņēma 
liecības un visi kopā nospēlēja zvanu korī latviešu 
tautasdziesmu atlasi, kā arī nodziedāja dziesmu 
Mārtiņa Sīmaņa un Alņa Cera ģitaru pavadījumā.  
8. klases uzrunu nolasīja Sarma Ejupe un Vilis 
Sīmanis. Astotās klases audzinātāja Antra 
Swenton un klases vecāku pārstāvis Imants Ejups 
apsveica jauniešus par panākumiem.

Arī vidusskolas absolventes parakstījās 
skolas beidzēju grāmatā un saņēma diplomus.  
Visas trīs uzrunāja skolas saimi un pateicās 
skolotājiem, pasniedzot viņiem ziedus. Savukārt 
vidusskolas audzinātāja Rasma Kraulis uzrunāja 
absolventes, bet klases audzēkņu vecāku vārdā  – 
Solveiga Brunovska.

Izlaiduma norisi beidza ar jautrām tautas
dejām, kuŗas nodejoja beidzēju klašu  jaunieši.  

Paldies Krišjāņa Barona latviešu skolas 
saimei par jauku skolas gadu. Baudiet vasaru, un 
gaidām jūs visus nākamajā mācību gadā.

Solvita Baipšys
Foto: Ģ. Rība

KR. BARoNA LATVIEšU SKoLAS MĀCĪBU gADA NoSLēgUMS

No kr.: skolas pārzine Elisa Freimane, vidusskolas absolventes 
Talia Tomson, Elizabete Dudorāne un Sabīne Brunovska, 
klass audzinātāja Rasma Kraulis.

Skolas zvanu kori vada Sarma Aļļe.

8. klase. No kr.: Antra Swenton (klases audzinātāja), Isabelle Gundrum, Andis Cers, 
Nicole Gonchar, Dārius Baginskis, Dāria Baginska, Vilis Sīmanis, Sarma Ejupe, Rolands 
Teivāns, Laila Rība, Miķelis Brunovskis, Sofija Circene, Elisa Freimane (skolas pārzine).
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BēRNU pēCpUSDIENA
Skaistā pavasaŗa svētdienā, 26. aprīlī, 

Čikāgas latviešu skauti, mazskauti, gaidas un 
guntiņas pul cējās Ciānas dievnamā uz Svētā Juŗa 
diev kalpojumu un gadskārtējo Bērnu pēcpusdienu.  
Mācītāja Gundega Puiddza savā sprediķī 
salīdzināja Jēzus un Svētā Juŗa kopējās īpašības, 
kas jau sen ir iedvesmojušas skautus un gaidas. 
Šīs pašas īpašības var atrast skautu un gaidu 
likumos. Leģenda par Sv. Juri stāsta, kā tas 
cīnījies ar pūķi. To uzvarot, viņš izglābis zemi un 
ļaudis no tum sonības. Sekojot viņa piemēram,  
skauti un gaidas mēģina būt moži grūtībās, kā arī 
drosmīgi iestājas pret netaisnībām.

Pēc dievkalpojuma un skautu un gaidu 
vecāku pagatavotajām pusdienām publika pul
cējās uz izrādi “Laika kompass”.  Stāsts sākās ar 
divu lielgaidu sirojumu kādā mežā. Atradušas 
palielu kompasu, abas, to grozot, pārrunāja cik 
interesanti būtu aizceļot uz kādu citu vietu un citu 
laiku. Pēkšņi, kompass sāka īpatnēji griezties, un, 
kad abas lielgaidas attapās par notikušo, viņas 
saprata, ka neatrodas vairs mežā, bet gan kādā alā 
kuŗā ir arī pirmatnēji alu cilvēki (mazskauti). Šie 
alu cilvēki nevarēja sarunāties ar gaidām, toties, 
viņi atrada kopēju valodu, kad ieradās baisi rēcoši 
dinozauri. Lielgaidas aizdedzināja lāpas un ar 
tām viņi aizbaidīja dinozaurus. Līdz ar to viņas 
pat sagādāja pirmatnējiem cilvēkiem pirmo uguni! 
Tad kompass atkal sāka griezties, un pēkšņi liel
gaidas atradās senā Ēģiptē, Gizas sfinksa piekājē. 
Pie viņām atdejoja divas ēģiptietes (lielgaidas). 
Dejojot garām lielgaidām, viena no viņam 
paklupa un ar savu palmas zaru nolauza sfinksam 
degunu! Pabrīnījies par sfinksa trūkstošo de gu nu, 
kompass atkal sāka griezties. Drīz vien liel gaidas 
atradās kādā renesances pilī kopā ar dau dzām 
skaistām princesēm (guntiņām). Princeses 
uzvarēja cīņā pret bruņinieku. Un kompass atkal 
sāka griezties. Šoreiz gaidas nonāca nākotnē un 
sastapa robotus (gaidas), kas lielgaidām  izpalī
dzēja atvietot kompasa bateriju. Dabūjis jauno

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

STABURAgA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>
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bateriju, kompass 
sā ka atkal griezties, 
un lielgaidas no
nāca kādā skautu 
nometnē, ko va
dīja  pats Bēden
Pauels. Arī skauti 
palī dzēja sa labot 
kom   pasu. Pirms 
liel  gaidas de vās 
tālāk, viņas uz
ņēma “pašiņu” ar 
savu telefonu,  kas 
radīja izbrīnu skau

tos par mazo aparātu, ar kuŗu viņas foto grafēja. 
Beidzot kompass viņas atgrieza savā mežā, kur 
sastapa vadītāju Ceru. 

Paldies Silvijai KļaviņaiBarshney par izcilo 
iestudējumu un aktieŗiem par aizrautīgo izrādi.  

Šaī nedēļa divpadsmit mazskautiem  bija ļoti 
nozīmīga, jo viņi deva arī mazskautu solījumu un 
saņēma savus mazskauta kaklautus. Apsveicam

šos brašos zēnus: Matīsu Hounihan, Niki 
Rozentālu, Kārli Baipšys, Aleksandru Fitzgerald, 
Bruno Schmidt, Lūkas Šleseru, Krišu Kīnu, Aldi 
Kīnu, Tāli Tupesi, Vincentu Sīmani, Andreju 
Teivānu un Jēkabu Brenci! 
         Larisa Freimane

Foto: M. Austriņš

No kr:  Jancis Hounihan, Jēkabs Brencis, Aldis Kīns, Vincents 
Sīmanis, Andrejs Teivāns, Tālis Tupesis.  (Trūkst 5)

“Ēģiptietes”
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Labvakar, mīļie draugi, Stariņa tagadējās un 
bijušās ģimenes un Stariņa labvēļi!

Sveicam jūs šajā vakarā, kad atzīmējam 
Čikāgas latviešu bēr nu dārza un pirmsskolas 
Stariņa 10 gadu jubileju.

Tieši pirms desmit gadiem šajā mēnesī 
gatavojos ar savu tēvu braukt ceļojumā uz Aļasku. 
Pirms izbraukšanas man zvanīja Vanda Dauksta 
un jautāja: “Vai tev, Aija,  būtu interese uzsākt un 
vadīt skoliņu latviešu bērniem Čikāgā?” Atbildēju, 
ka pa sava ceļojuma laiku padomāšu, ko vēlāk 
dzīvē vēlos darīt. Kamēr ceļoju pa Aļasku tika 
organizēta pirmā Stariņa lab darības balle šajā 
pašā vietā, Ciānā. Tika veidota darba grupa, kas 
strādāja un rūpējās, lai šī skola taptu.  

Sešas nedēļas vēlāk manā sirdī vēlās jau
tājums – Kalifornija vai Čikāga? Divas vietas, kur 
piedāvāja darbus. Nezinu īsti, kuŗā mirklī, bet kaut 

Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

AIJAS KĪNAS StArIņA JubIleJAS SvINĪbu  uzruNA

kur starp mežiem, gaŗiem braucieniem mašīnā kopā 
ar tēva gudrajiem padomiem mana latviskā dvēsele 
mani uzrunāja un izvēlējās Stariņu. Piezvanīju 
Vandai un teicu – es darīšu! Starplaikā iepazinos ar 
meiteni no Latvijas. Uzaicināju šo meiteni iedzert 
ar mani kafiju. Sēdējām uz mana balkona un 
pārrunājām izglītību. Viņa stāstīja par saviem pie 
dzīvojumiem un praksi strādājot Latvijas Valdorfa 
skolās. Man viņa ļoti iepatikās. Saredzēju viņas 
acīs latvisko dvēseli, dziļumu un vēlmi. Šī meitene 
– Dana Šaltāne – tika pieņemta darbā Stariņa skolā 
un ir bijusi Stariņa skolas latviskā dzirkstelīte.  

Stariņa pirmie gadi bija to ģimeņu nopelns, 
kuŗas vēlējās ar visu sirdi un dvēseli redzēt ne tikai 
latviešu, bet arī latvisku bērnu dārzu. Vecāki bija 
gatavi darīt visu, jo ticēja nākotnei. Financiālās 
krī zes bija, ir bijušas un esam tikuši tām pāri. 
Vecāki neatalgoti ir labprāt strādājuši Stariņa 

Stariņa labvēļu saimi uzrunā skoliņas dibinātāja un pirmā direktore Aija Kīna.                                                          Foto: Ģ. Rība          
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Viņas sirsnīgā uzruna aizkustināja daudzus. 
Izstādītajās fotogra fijās bija skatāmi Stariņa 

bērni, kādi tie bija bija pirms daudziem gadiem, 
esot vēl bērnu dārznieki, un kādi tie ir tagad. 

Septiņdesmit deviņiem bēr niem bija un vēl 
joprojām ir iespēja pavadīt savas bērnības skais
tāko laiku Stariņā kopā ar mīļām audzi nātājām. 

Šajā jubilejā audzinātājas – Dana Šaltāne, 
Marta Sand, Zinta Lucāne un tagadējā direk tore 
Andārte Phillips – tika sumi nātas ar ziediem un 
pateicības vārdiem.

Daudzi no viesiem piedalījās klusajā izsolē, 
kur bija bagātīgs piedāvājums, tai skaitā mākslas 
darbi dažādās technikās, skaistumkopšanas salonu 
apmeklējumi, lietas no Latvijas, pīrāgi, tortes, 
kultūras pasākumu apmeklējumi Čikāgā un arī 
Latvijā, cigāri, mūzikas diski un vēl un vēl.

Jāuzteic mūziķi no “Adam Zahl” par mūz i
kālo pavadījumu svinīgajā daļā un dziesmām, 
kuŗas lika daudziem celties kājās un dejot savie
sīgajā daļā. Viesi priecājās līdz vēlai pusnaktij, 
baudot garšīgās uzkodas, vīnu un jauko vakaru.

Lai Stariņam vēl daudzas desmitgades!
Laura Ludika

pa domēs, būvējot, labojot, krāsojot, mīlējot, tīrot 
un dodot. 

VAI TAS  IR TO VĒRTS?
Vecāku domas: “Mēs cīnāmies par Stariņu, 

jo tas ir kā seifs, kas glabā no iznīkšanas šeit 
tālienē mūsu senču valodu, tradicijas un paražas. 
Stariņš ir kā zīle, kas ir jāiestāda katrā bērnā, lai 
tas izaugtu par stipru latvju ozolu!” “Lai iesakņotu 
latviešu dvēseli mazākajos latviešos.”

StArIņA 10 gAdu JubIleJAS SvINĪbu NorISe

Adam Zahl.                                                          Foto: Ģ. Rība

“Gadi Stariņā ir neatvietojami pirmie gadi 
mūsu bērnu attīstībā, un Stariņš dod mūsu 
bērniem latvisku izpratni, kultūras pamatus, 
valodas attīstību un mūsu tautas dvēseles sakni.”

Tāpēc, mīļā skolas padome, mīļās Stariņa 
skolotājas, Stariņa vecāki un visi mūsu labvēļi – 
tāpēc mēs turpinām strādāt un mīlēt šo mazo 
skolu. Tāpēc jūs visi šājā vakarā esat atbraukuši, 

JO STARIŅŠ IR TO VĒRTS!

“Sirsnīgi Jūs sveicu Čikāgas latviešu bērnu
dārza un pirmsskolas Stariņš jubilejā un pateicos 
Jums par nozīmīgo darbu, ko veicat ne tikai bērnu 
un viņu vecāku, bet arī visas Latvijas labā!” Šie ir 
vārdi, ko savā apsveikumā teica Latvijas valsts 
prezidents Andris Bērziņš, un tiem varēja 
pievienoties daudzi, jo daudzi 2015. gada 2. maijā, 
kad tika svinēta “Stariņa” 10 gadu jubileja.

Krāšņās svinības notika Ciānas Lielajā zālē.
Telpu ieskandināja stīgu duets. Pasākumā pulcējās 
ap 150 viesu. Katrs tika mīļi sagaidīts. Svinīgo 
daļu atklāja viena no Stariņa dibi nātājām un 
ilggadējā vadītāja Aija Kīna, sveiocot viesu pulku. 

No kr.: Andārte Phillips, Aija Kīna.                        Foto: Ģ. Rība
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ČIKāgIešI pIelIeK roKu gAŖezerA 50. gAdu JubIleJAS plāNošANā
Garezers jau ilgus gadus ir bijis latviešu 

centrs ASV Vidienē. Šī gada vasarā no  2. līdz 
5.jūlijam Gaŗezerā svinēs tā 50 gadu jubileju.  
G50 rīcības komiteja ir cītīgi plānojusi šo īpaši 
nozīmīgo pasākumu jau vairākus gadus, un tagad 
tuvojamies lielo svinību nedēļas nogalei! Daudz 
kas ir ieplānots šajā nogalē, un daudz bijušo, kā 
arī esošo čikāgiešu pieliek roku, lai svinības izdotos.

Sākot ar ceturtdienas vakaru ALJA rīkos 
draudzīgu vakaru Dzintaru pludmalē. Jau piekt
dienas rītā turpat būs izklaides bērniem –  
“Pludmales Prieki”. Piektdienas rītā arī sāksies 
pirmais “Arnis Skulte Open” – A.Skultes piemiņas 
golfa turnīrs. Svens Kīns un Aldis Strīpnieks ir 
uzņēmušies turnīra rīkošanu ar mērķi sasniegt 
$50,000 ziedojumu Gaŗezeram. Piektdienas pēc
pusdienā būs futbola spēle – “Latvijas kauss”, kur 
cīnīsies Vidienes komanda (treners Pēteris Albertiņš) 
pret Austrumkrasta komandu. Piekt dienas vakarā 
būs G50 dokumentālās filmas pirmizrāde, kam 
sekos uguņošana Dūņezera debesīs. Krāšņo 
priekšnesumu veiks Melrose Pyrotechnics, kas ik 
gadu rīko 4. jūlija uguņošanu Navy Pier Čikāgā. 
Uguņošana ir iespējama  pa teicoties  čikāgiesu 
Ineses un Richard Driehaus par dāsno ziedojumu.

Sestdienas rītā oficiāli atklāsim jubileju ar 
svētbrīdi, muzikāliem priekšnesumiem un aps
veikumiem. Šo pasākumu vadīs čikāgietis – 
Gaŗezera prezidents – Imants Ejups. Piedalīsies 
Latvijas vēstnieks ASV Andris Razāns, goda 
konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs, Gaŗezera 
dibinātāji un akcionāri, kā arī citi viesi. Rikotāju 
grupas ierindās redzam Irisu Putniņu, Māru Skulti 
un Rutu Jostsoni.

Pēcpusdienā būs GaRezersPalooza mūzikas 
festivāls, kur uzstāsies mūsu pašu Čikāgas Piecīši 
un Adam Zahl, kā arī Lini, Bob and the Latvians, 
Frikadeļu Zupa un Delete. Pasākums būs Atbalsīs 
ar jauku sadzīvi visām paaudzēm! Čikāgietis – 
Gunārs Inka ir festivāla plānotājs.

Sestdienas vakarā Dziesmu lejā notiks gal
venais sarīkojums – koncerts un balle, kur vadošā 
lomā ir Ingrīda Velkme. Piedalīsies sešas deju grupas, 
ieskaitot Čikāgas Dzelmiešus un KBLS deju kopa 
Uguntiņa. Uzstāsies ari vairāki koŗi. Bob and the

Latvians iesildīs vakaru, tam sekos Latvijas grupa 
Pērkons. Tad līdz svētku nakts beigām dejasgrīdu 
pieskandinās iemīļotais DJ AiVa no Latvijas.

Svētdienas rītā dievkalpojum vadīs prāv.
Gunārs Lazdiņš un prāv. Anita VārsbergaPāža. 

Svinību beigās aicinām uz “Gaŗezera garšas” 
pusdienām Dzintaros , ko vadīs Silvija Ezera.
Garezers Jūs gaida!

Kas ir Gaŗezers? Mēs esmam Gaŗezers!  
Oskars Stucis un Kristīna Kīna. Esošie un 

bijušie čikāgieši turpina strādāt šīs nogales 
rīkošanā! 

Piedalīsies: Čikāgas Piecīši, Čikāgas Dzelmieši, 
KBLS deju grupa Uguntiņa, Adam Zahl un Prāv. 
Anita VārsbergaPāža.

G50 komitejā: Irisa Putniņa, Māra Skulte, 
Ruta Jostsons, Katrīna Pipaste, Silvija Ezera, 
Ingrīda Velkme, Ilze Antona, Kristīna Kīna, Vija 
Vīksne, Armands Birkens, Andrejs Dumpis, 
Roberts Blumbergs, Jānis Klaviņš, Gunārs Inka, 
Oskars Stucis, Svens Kīns, Aldis Strīpnieks, 
Vilnis Bērziņš, Pēteris Albertiņš un citi.

Padomē: Imants Ejups, Arnolds Ozols, Anita 
BriedeBilsēna, Kārlis Lenšs, Kārlis Antons, 
Vilnis Gertners un Mārtiņš Stāks. 

Mārtiņš Stāks
Garezera padome

Māc. Vilis Vārsbergs Gaŗezerā tā sākuma gados.
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lAI dIeNAS gAISmu IerAudzĪtu grāmAtA pAr 3x3

Apgaismības cietoksnis – tā par 3x3 savā 
ievadrakstā topošajai grāmatai saka Dainis Īvāns. 
Ar Latvijas Tautas frontes atbalstu Latvijā, Mad
lienā, 1990. gadā notika pirmā 3x3 nometne.  “Tā 
uzturēja spītīgu latvisku pašapziņu neizkust nedz 
angliski runājošo, nedz krieviski runājošo oke ānos, 
lika apzināties arī savas pietiekoši lielās tau t as spēku, 
iespējas un likumīgo vietu šai pasaulē.  3x3 kaut 
kādā veidā kļuva par mūsu pašu ievesto un mums 
vajadzīgo Trojas zirgu arī padomju skolu cietoksnī,” 
atceras LTF vadītājs.

Savukārt Krievijas latviešu kongresa priekš
sēde Laima Vlasova, kas gādā par Krievijas lat
viešu piedalīšanos  Latvijas 3x3 nometnēs, atceras 
savu pirmo 3x3 Stiklos: “Jāsaka atklāti – es nebiju 
gatava tam, ko ieraudzīju: gandrīz ideālu latvisko 
sabiedrību ar kopīgu mērķi atjaunot, uzturēt un 
saglabāt visu latvisko – no valodas līdz pamatiem, 
turklāt būt draudzīgiem un pretimnākošiem, lai arī 
saietā piedalījās latvieši no vairākām valstīm un ar 
atšķirīgiem uzskatiem daudzos jautājumos. Bet 
Krievijas latvieši ir varējuši justies kā pilnvērtīga 
latviešu tautas daļiņa. Varētu pat teikt, ka, patei co ties 
3x3 saietiem, latviešu biedrību darbs Krievijā ir 
kļuvis ļoti latvisks.”

Bet politoloģijas profesors Jānis Peniķis no 
ASV raksta – 3x3 ir sekmīgākais trimdas latviešu 
pārstādījums Latvijas zemē. “Tas rāda, ka latviskā 
kultūra nedzīvo tikai kā patēriņa produkts kultūras 
namos un uz Rīgas skatuvēm, bet ka tā var dzīvot 
un aktīvi veidoties katra, liela un maza, 3x3 no met nes 
dalībnieka rokās, balsīs un prātos. Ģi me ņu, visu 
paaudžu līdzdalība; draudzīga un neformāla 
gaisotne; māku un mākslu meistari un lektori, kas 
ar prieku dalās savās zināšanās. Pats galvenais, 
manuprāt, ko 3x3 ir devis Latvijai: cilvēkus, kas 
visu iepriekš uzskaitīto padara par īstenību, un kas 
atlīdzībā par savām neskaitāmajām darba stundām 
saņem vienīgi gandarījumu par labi izdevušos no
metni. Tādu cilvēku tagad 25 gados droši vien ir sim
tiem – nometņu vadītāji, administratori, informācijasa 
pgādnieki, kasieŗi, režisori, diriģenti, redaktori, 
mākslinieki, lektori... Tas ir milzīgs talantu un ener 

Vairākus gadus lolota, nu sāk īstenoties ideja par grāmatu, kas atspoguļotu 3x3 – pasaules 
latviešu ģimeņu kustības – 25 gadu veikumu Latvijā. 

Laidzes 3x3 nometnē Ilga Reizniece bērniem māca latviskas 
rotaļas.                    Foto: A. Vētrāja

ģijas kapitāls, ko 3x3 ir ieguldījis Latvijas atjau
nošanā un bagātināšanā.”

Grāmata par 25 gadu veikumu 3x3 Latvijā ir 
vitāli nepieciešama. Lai  veikums neiet zudībā, lai ir 
kultūrvēsturiska liecība par darbu, idejām un cilvēkiem, 
lai kus tī bai būtu nākotne. To cerīgi apliecina jaunie, 
kas jau ne vien čakli palīdzējuši organizēt nometnes/
saietus saviem vecākiem, bet paši  ķēru šies klāt un 
šovasar, piemēram, Priekuļu 3x3 vadīs divdes
mitčetrgadīgie Eduards Krūmiņš un Ieva Ploriņa.

Arī pašu jauno atziņas, uzrakstītas topošajai 
grāmatai: “Ko 3x3 dod jauniešiem un vai jaunie ir 
gatavi kustību turpināt? Protams. Tas jau notiek. Svarīgi 
ir saprast, ka kustība turpinās tad, ja ir skaidra pār
liecība par to, ko dara. Ma nuprāt, ‘latviskums’ jeb 
bieži piesauktā ‘latviskās dzīvesziņas kopšana’ ir 
kaut kas abstrakts un dažkārt biedējošs. Tāpēc latviešu 
jauniešiem tas būtu jāuztver ne kā aicinājums koklēt 
zem ozola, bet kā mudinājums būt optimistiem, uz
turēt lat viešos dzīvesprieku, mīlēt savu valsti, savu 
tautu. Praktiskā puse – cītīgi strādāt Latvijas un lat
viešu tautas izaugsmei, radīt bērnus, maksāt no
dokļus u.tml.,” raksta Alberts Rokpelnis, kas audzina 
divus dēlus. Un divu meitu māmiņa Anita Balt
alksne: “Šeit esmu guvusi savu latvisko drošo pamatu, 
daudz dziļāk un pamatīgāk iepazinusi Latviju un 
latviešus, kā arī guvusi spēku un drosmi uzņemties 
un darīt lielas lietas savā ikdienā. Un kā vienu no 
lielākajiem ieguvumiem es izjūtu, cik daudz gudru, 
interesantu tautiešu gan Latvijā, gan citviet pasaulē
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es varu saukt par saviem 3x3 draugiem!”
Viņi piedalījušies 3x3 kopš bērnības, uzņe

moties dažādus pienākumus gan nometņu admi
nistrācijā, gan vadot ievirzes.

Lai grāmatu izdotu, Latviešu fonds (LF) no 
lūgtās summas spēja pieškirt 220 ASV dolarus, 
bet, atzīstot šī projekta nozīmīgumu, līdz 22. 
jūnijam izsludinājis ziedojumu vākšanas akciju. 

Ziedot projektam un informācija pieejama 
caur LF mājaslapu <http://latviesufonds.info> . 

Paldies LF par atbalstu!
Daļu līdzekļu grāmatai jau atvēlējusi 3x3 

kustības dibinātāja, sirds un dvēsele Līga 
Ruperte. Tā ir nauda, kas tika saziedota, 
decembrī šķiroties no Arnolda Ruperta, kura 
devums tāpat 3x3 ir nenovērtējams un zelta 
burtiem ierakstāms.  

Daiga Bitiniece:
<daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv.>
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lai gan minimāli, privātās drēbēs un arī “putniņa” 
nebija padusē, virsnieks viņu palaida brīvībā.

Kad radās izdevība, Arvīds pieteicās die
nestam angļu armijas “melnajos”. Šos vīrus sauca 
par par “melnajiem” tāpēc, ka transporta vienībās 
dienējošajiem baltiešiem bija melnā krāsā pār krā
sotas angļu armijas uniformas. Arvīds bija kāda 
angļu majora šoferis un tulks. Šo dienestu Arvīds 
turpināja līdz tam, kad bija jāsāk nopietni domāt 
par emigrāciju. Kopš Skaidrīte Vācijā turpināja 
zobu techniķes kursus, viņai nebija grūtības atrast 
darbu ASV. Viņa bija izvēlējusies labu profesiju.

1951. gada maijā abi Kalekaurui ieradās 
Rokfordā, Ilinojā, kur viņi dzīvo vēl šodien. 
Arvīds sāka strādāt “uz būvēm”, bet Skaidrīte 
drīz vien iekārtoja mājvietu trijiem Kalakauriem 
– mazais Kārlēns ieradās tā paša gada decembrī. 
Pēc pāris mēnešiem, kad Kārlēns jau bija labi 
iepazinies ar abām vecmammām, kuŗas dzīvoja 
viņu mājā, Skaidrīte sāka domāt par atalgotu 
darbu. Viņu bez grūtībām pieņēma darbā par zobu 
techniķi. Skaidrīte savā profesijā nostrādāja 
vairāk nekā četrdesmit gadus.

Kalekauru kaislība bija ceļošana. Sākumā 
kopā ar dēlu Kārli viņi ceļoja pa ASV un Kanadu. 
Kad Kārlis Northern Illinois universitātē ieguva  
maģistra gradu un viņš “nostājies uz savām 
kājām”, Arvīds un Skaidrīte sāka apceļot vai visu 
pasauli: Dienvidameriku, Ķīnu, Havaju, Aus
trāliju, Panamas kanālu, Latviju, Ungāriju, 
Aļasku utt... utt. ...

Kad pasaule ir apskatīta, viņiem ir cita 
kaislība – dzīvnieki. Viņu plašajā dārzā var redzēt 
mielojamies meža tītaru baru, lapsu ģimeni, 
jenotu (racoon) saimi, kaķus. Virs galvas koku 
zari pilni ar putniem. Dārzs vienmēr skaisti 
sakopts – Skaidrīte mīl arī puķes. 

Atzīmēt savus 65 gadus laulībā, Kalekauri 
bija ielūguši visus Rokfordas “aktīvos” latviešus 
uz launagu Stockholm Inn restorānā. Visi lūgtie 
arī ieradās, lai vēlētu jubilāriem vēl daudzus 
laimīgus gadus kopā dzīvot un priecāties.

Eugenijs Počs
2015. gada aprīlī

KAleKAuru 65 SKAIStI Kopā pAvAdĪtI gAdI

Ziemeļrietumu Vācijā, klusā ieliņā, nāk viens 
otram pretī divi jauni rīdzinieki. Saskatās, paiet 
gaŗām, abi apstājas un atskatās, tad ātriem soļiem 
aiziet tālāk. Bet domas viņiem steidzas līdzi.  
“Skaista meitene...” .  “Staltais puisis būs mans ...” .

Četrus gadus vēlāk – 1950. gada 22. aprīlī 
Skaidrīte Karpa un Arvīds Kalekauris slēdz mūža 
derības. Tas notiek laikā, kad Vācija vēl ir pilna 
ar bēgļiem no Austrumeiropas, kuŗi var tikai zīlēt 
par savu nākotni. Bet jaunie Kalekauri ir laimīgi 
un tic, ka nākotnei jābūt labākai, nekā  bija nesenā 
pagātne – pilna bumbu sprādzieni, kaŗa ratu 
rūkoņas un vilcienu nemitīgās kustēšanās.  Pa 
dažādiem ceļiem Arvīds un Skaidrīte no Rīgas 
bija nokļuvuši Ziemeļvācijā. 

Skaidrīte un viņas vecāki ceļoja ar kuģi uz 
Vāciju, tad tālāk pa Vāciju ar vilcienu. Pēc kaŗa 
viņi atrada mājvietu Sengvardenas latviešu bēgļu  
no metnē. Tur bija jau nodibināta Kārļa Skalbes 
ģimnazija, kuŗu Skaidrīte sekmīgi beidza 1949. gada 
maijā. Izglītību viņa turpināja zobu techniķu 
kursos. 

Arvīds 1944. gadā dienēja vācu darba dienestā.  
Kad Austrumu fronte jau bija visai tuvu Vācijas 
robežām, Arvīdu pārcēla uz Latviešu leģionu, kur 
viņam bija bieži jāuzņemas tulka amats. Kaŗa 
beigās leģionāri nonāca angļu armijas gūstā.  
Arvīds gan netika gūstā pavadījis pat pilnu dienu.  
Viņu no gūsta izglāba tēva dotais padoms – nekad 
nešķirties no Latvijas pases. Nokļuvis pirmajā kon 
troles punktā, Arvīds uzrādīja savu Latvijas pasi 
angļu virsniekam, kā arī tāpēc, ka viņš bija tērpies, 



232015. gada jūnijs, jūlijs, augusts

57305 Cowling road
three rivers,  mI  49093

Veikals atvērts  
no aprīļa beigām līdz augusta beigām 

katru dienu no pulst. 8:30 - 17:30
svētdienās no  9:00 līdz 18:00.

mellenes (blueberries) varēs sākt pirkt 
no 4. jūlija līdz 2. augustam.
Citi vietēji audzēti vai ražoti produkti:

Sparģeļi, zemenes, rabarbeŗi
ievārījumi, medus, kļavu sīrups

marinēti dārzeņi un daudz kā cita.

,

IZĪRĒ  LUKSA
DZĪVOKLI RĪGAS CENTRĀ

Plašs restaurēts dzīvoklis 
slavenajā jūgendstila namā 

(Elizabetes un Antonijas ielā).
3.  guļamistabas, 

3.5. vannasistabas (ar Jacuzzi), 
moderna virtuve, 

kabeļtelevīzija, WiFi, 
balkons, 

apsargāts privāts priekšnams.  

$1,000/ $3,000/mēnesī

Tuvāka informācija: 
(773) 935-7460 vai (312) 925-4208

  

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>.   

 

Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu komitejas
2. PAVĀRKLASE notiks 

sestdien, 13. junijā, plkst. 10:00 
draudzes īpašumā Vuddeilē.

 Daina Albertiņa mācis siet Jāņu sieru.
Dalības maksa $20.00 no personas.

Lūdzam pieteikties pie Silvijas Ezeras – 
tālr.:8479893792. 

jeb epasts: <sylviaezers@hotmail.com> 
pirms 7.  jūnija.
Visi mīļi gaidīti. 

LAIKS SIET JĀŅU SIERU
    

Carl  A. Barth
 269-278-7200
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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 and 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; Country Hearth Inn, Sturgis; 
Hampton Inn, Sturgis; Holiday Inn Express Hotel & Suites, Three Rivers; River Country 

Super 8, Three Rivers; Travel Lodge, Sturgis  

motelS:
Little County Inn, White Pigeon; Spartan Motel, Three Rivers; ; Plaza Motel, Three Rivers 

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  rivercountryinfo@gmail.com
Follow/Like us on Facebook/Twitter

June: 
18-20 – 59th  Annual Three Rivers Water Fest  
20-21 – Michigan Hydroplane Boat Races 
20-27 – Sturgis Fest
July:
10-12 – White Pigeon Days 
17-18 –  Covered Bridge Days 
23-25 –  12th  Annual FAB MagiCelebration     
  Magic Festival
24-26 – US Title Series Boat Races
August: 
5-8 –  78th  Annual Magic Get-Together
8 –  Sturgis Homegrown Festival  
13-15 – 28th  Annual Mendon Riverfest 
22 – 23rd Annual Three Rivers Triathlon/ 
 Duathlon

2015 river Country, St. Joe County, in Southwest michigan events
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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

 

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

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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 50.- Indulis Ievāns, Ingrīda Ievāne, Vita Kākule  
 (Glendale, WI), Anita Kalniņa, Rudolfs   
 Kalnmals (Three Rivers, MI), Ausma Kiegelis,  
 Daiga Kiršteina, Ināra Kirsteina, Kaija Kiršteina,  
 Kristīne Kļaviņa, Nīls Krūmiņš (Scottsdale, AZ),  
 Yolanda Lačplēse, Latvian American Shipping  
 Line (Montclair, NJ), Alberts Legzdiņš, Vita  
 Levar, Laura Ludika, Vija Miezīte, MN-St.Paul  
 latv ev. Lut. draudze (Minneapolis, MN),  
 Laura Moehs, Dace Ose, Brigita Ozoliņa,  
 Arnolds Ozols, Jānis un Ruta Ozoli   
 (Hastings,MN), Livia Ozola (Marco Island, FL),  
 Vaira Otvara (Louisville, KY), Milda Padleckas,  
 Maija Piccinni, Helēne Piziča, Jānis Plūme,  
 Aina un Juris Pūliņi, Pērle Raidone, 
 Renāte Reicha, Vija Reinfelde, Z. un A. Rīderi  
 (Avon Lake, OH), Māris Roze,  Irēna Robežniece,  
 Aina Rozenberga (Minneapolis, MN),
 Pēteris Šaltāns, Marta Schafer (Winthrop, MN),  
 Vija Sherman (Raleigh, NC), G. Shropshire  
 (Ludington,MI), Māra Skulte, Andris Šlesers,  
 Uģis Sprūdžs, Rūta Štolcere, Skaidrīte  
 Štolcere (Minneapolis, MN), Ilona Šmita,  
 Māra un Ēriks Sventecki, Astrīda Tantillo,  
 Modris Tidemanis (San Clemente, CA),  
 Mirdza Točupa (Milwaukee, WI), Andrejs  
 Treibers (Salt Lake City, UT), Vija Twardzik,  
 Jānis Vanags (Walnut Creek, CA), Māra   
 Vārpa, Ārijs Vilemsons (Three Rivers, MI),  
 Raita Vilniņa, Egīls Vitands (Three Rivers, MI),  
 Ināra un Heino Witt (Kelsyville, CA), 
 20.- Helēne Graudiņa. 

ČIKAgAS zIņām zIedoJušI no 2015. g. 4. aprīļa līdz 2015. g. 6. maijam

100.- Amerikas Latviešu Palīdzības Fonds, V. Bērziņš  
 (Rīga, LV), Līga Ejupe, Jānis Grāmatiņš 
 (Silver Spring, MD), Walter Mainieks, 
 Matz Funeral Home, Jānis un Rasma Priedes,  
 Nepublicējams, Rita Sprūdža, Vilnis Vilips,
 90.- Herberts un Edīte Eversi (Three Rivers, MI),
 75.- Laura Coblentz (Great Falls, VA), Mārtiņš  
 Dumpis (La Verne, CA), J. un S. Eriņi (Three  
 Rivers, MI), Aija Horton, Vilnis Jakobsons,  
 Valdis un Mārīte Krūmiņi (Fairfax, VA),   
 Valdis Mežainis (Washington, DC), 
 Andrejs Rāve, Aija Vegnere (Atlanta, GA),  
 Edīte Ziemele (Henderson, NV),
65.- Velta Cukura, Mārtiņš Dišlers, Ināra un Jānis  
 Ievāni, Baiba Liepiņa, Ilmārs Riekstiņš,   
 Auseklis Valdis Skomba, Gunta Tapiņa,
 60.- Aivars Aistars (Three Rivers, MI), 
 Inta Andermane, Inta Duka, Jānis un Nora  
 Lebedevi, Gundega un Didzis Pilāni, 
 Māris Preiss, Līvija Rutkowski (Memphis TN),  
 Alexander Schiffer, Astrīda Siliņa, 
 Arnis Šrāders, Inta Šrādere (Kalamazoo, MI),  
 Pēteris Strods, Andra Swiebocka, Valdis Tums,  
 Aivars Vilemsons (Clearwater, FL), 
 Mirdza Zaļuma, 
55.55 Daina un Alnis Ceri,
 55.- Anita Briede-Bilsena (Three Rivers, MI),  
 Edvīns un Melita Būdenieki, Arvids Kalekauris,  
 Gatis un Minjona Plūmes, Vineta Plūme,
 53.- Aigars Dombrovskis,
 51.- Ilona Obermiller (Grand Rapids, MI),
 50.- Daina Albertiņa, Pēteris un Sarma Alļes,  
 Kristīne Anstrata, Miķelis Austriņš, Andrejs  
 Baciāns (Madison, WI), Solvita Baipšys,  
 Gaida Barena (Los Angeles, CA), 
 M. un G. Bilsēni (Scottsdale, AZ), Rita Birkēna,  
 Ilmārs Blaumanis, Ēriks un Anna Blūmbergi,  
 Laura un Pēteris Blūmbergi (Arlington, VA),  
 Dzidra Brende (Boynton Beach, FL), 
 Aleks Briedis, Ausma Briede, Sandra Burvikova,  
 J. Cakars (Albany, CA), Oļģerts Cakars,  
 Laimonis Celmiņš (Lenoir. NC), Ramona Clucas,  
 Don un Anna Dauksti (Wyoming, MI), 
 Aina Drille (Three Rivers, MI), Daina Jurkus- 
 Ellerth, Sergei Garklāvs, Gundārs Grīslītis  
 (Indianapolis, IN), Harijs Hunters, Ilze Ievāne,  

UZTICAMAIS ČIKĀGAS ZIŅU LASĪTAJ!
Ja rodas jautājumi par Čikāgas Ziņu preses 

izdevuma iegādi vai piegādi jeb past nieks ielicis 
žurnālu kāda kaimiņaa pastkastē, vai pat slik
tākā gadījumā to aizsūtījis redakcijai atpakaļ, 
aicinām Jūs nekavējoties sazinā ties ar redakciju, 
zvanot:

847-803-0546 vai 630-584-5750
Bez kavēšanās nokārtosim!

PRIECĪGUS JĀŅUS!
       Redakcijas saime



Čikāgas  Ziņas28

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.: 847-989-3792, 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, 12. jūijā, 10:30
Dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu.
Svētdien, 9. augustā, 10:30
Dievkalpojums ar Sv. vakarēdienu.
Svētdien, 11. oktōbrī, 
Baptistu draudzes 108. gada svetki Ciānā.  

2015. gada jūnijs

  14. JŪNIJA RĪTĀ
         Tai rītā visās lauku pļavās
  Uz zāļu stiebriem nebij rasas 
  Un katrā pilsētā un ciemā
  Bij’ redzamas tik asaras.

  Daudz vecu ļaužu nezināja,
  Vai tā kaut kas būtu piedzīvots, 
  Ka mūsu zemei pāri velsies
  Tāds nepelnīts un nāvīgs sods.

  Pat ezīt’s gaitās naksnīgajās
  Pēc piena tases izmeklējās,
  Ko saimniece būtu ielējusi,
  Bet, kur’t viņa šonakt pazudusi?

   Alberts Legzdiņš   

2015. gada.augusts
Svētdien, 2. augustā,10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu. “Mini” kafijas galds.
Svētdien, 9. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 “Mini” kafijas galds.
Svētdien, 16. augustā, 10:00 – Bīskapa Meinarda  
 piemiņas dienas dievkalpojums ar   
 dievgaldu. Māc. Ojāra Freimaņa 10 gadu   
 ordinācijas jubileja. Kafijas galds.
Svētdien, 23. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 “Mini” kafijas galds.
Svētdien, 30. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 “Mini” kafijas galds.

Svētdien, 7. jūnijā, 10:00 – Otrā svētdiena pēc  
 Vasarsvētkiem. Jauniešu iesvētību dievkal-  
 pojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Sestdien, 13. jūnijā 10:00 – Otrā Pavārklase 
 “Jāņu siers” Dainas Albertiņas vadībā
  Sv. Pēteŗa draudzes sarīkojumu telpās.  
 Dalības maksa $20.00 no personas.  
 Lūdzam pieteikties pie Silvijas Ezeras  
 pirms 7. jūnija – 847-989-3792 (mob.);  
 sylviaezers@hotmail.com.
Svētdien, 14. jūnijā, 10:00 – Oikūmenisks aizvesto  
 un bēgļu atceres dienas dievkalpojums  
 Ciānā; sprediķos māc. Ojārs Freimanis.
Svētdien, 21. jūnijā, 10:00 – Jāņa Kristītāja dienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 28. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.

  2015. gada jūlijs
Svētdien, 5. jūlijā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums 
 ar dievgaldu Sv. Pēteŗa baznīcā. 
 “Mini” kafijas galds.
Svētdien, 12. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 “Mini” kafijas galds.
 13:00 – Kapu svētki Akāciju kapos;  
 kalpos māc. Ojārs Freimanis.
Svētdien, 19. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. 
 “Mini” kafijas galds.
Svētdien, 26. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.
  “Mini” kafijas galds.
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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 Faceboo>

ČIKāgAS lAtvIešu 
ev. luterISKā
CIāNAS drAudze

dievkalpojumi un sarīkojumi
2015. gada jūnijs

Svētdien, 7. jūnijā, 10:00 – Māc. Gundegas Puidzas  
 ordinācijas 15 gadu jubilejas dievkalpojums.  
 Svētku pusdienas ar salātu konkursu.
Sestdien, 13. jūnijā, 9:00 – Ciānas talka.
Svētdien, 14. jūnijā, 10:00 – Draudžu sadarabības  
 kopas oikūmenisks  Aizvesto piemiņas  
 dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien, 21. jūnijā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien, 28. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2015. gada jūlijs
Svētdien, 5. jūlijā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums ar  
 Sv. Pēteŗa draudzi Vuddeilē.
 Ciānā dievkalpojuma NAV!
Svētdien, 12. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 interaktīvu  sprediķi. Kafijas galds.
Svētdien, 19. jūlijā, 10:00 – Ciānas draudzes 118  
 gadu pastāvēšanas dievkalpojums.   
 Svētku galds.
Svētdien, 26. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums.
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2015. gada augusts
Svētdien, 2. augustā 10:00 – Kapu svētku   
 dievkalpojums Oak Ridge kapsētā. 
 Ciānā dievkalpojuma NAV!
Svētdien, 9. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Daugavas Vanadžu pikniks.
Svētdien, 16. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Svētdien, 23. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Ciānas draudzes dārza svētki.
Svētdien, 30. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

RASMU ĶEMMI
dzimusi 1919. gada 25. novembrī 
Rembatē, Latvijā,
mirusi 2015. gada 11. martā
Arlington Heights, IL, ASV

VICTOR IMANTU KIUSALU
dzimis 1926. gada 6. jūlijā, 
Rūjienā, Latvijā;
miris 2015. gada 3. aprīlī
 Arlington Heights, IL, ASV

ARVĪDU VOLDEMĀRU ŽAGARU
dzimis 1921. gada 22. augustā 
Rīgā, Latvijā,
miris 2015. gada 7. aprīlī, 
Elgin, IL, ASV

�

�

�

mĪleStĪbā pIemINAm

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> 

Kārļa Ķezbera bibliotēka Čikāgas latviešu biedrības 
namā  ir atvērta katru trešdienu no 10:00 līdz 14:00  
un katra mēneša otrā sestdienā 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>.

Svētdien, 27. septembrī, CLB ikgadējais Miķeļu 
tirgus. Tuvaka informacija sekos.
Sestdien, 7. novembrī, CLB 80 gadu  jubilejas 
svinibas. Tuvaka informacija sekos.
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Vasarīgs saldais ēdiens
Karstām, sutīgām vasaras dienām, pārāk 

nepiepūloties pagatavojot, saldējuma vietā var 
noderēt sekojošā izvēle:

Vīnogas, bezsēklu – 1 mārciņa
Medus – 1/4 krūzes
Konjaks – 6 ēdamk.
Citrona sula – 1 ēdamk.
Skābais krējums – 1 krūze

Sajauc medu, konjaku un citrona sulu. Pieber 
ogas un maisa, līdz ogas apklātas. Atdzesē 
ledusskapī vismaz 24 stundas, bet var arī vairākas 
dienas, jo vīnogas top garšīgākas. Pasniedz ar 
skābo krējumu.  

Vīnogu vietā var lietot uz pusēm pārgrieztas 
zemenes, ķiršus bez kauliņiem vai sagrieztus 
nektarīnus. Šo ogu un augļu atdzesēšanai  pietiks 
24 stundas.

 Jauku vasaru!
Jautrās saimnieces

Vai Jūsu viesi būs nodrošināti 
pret medicīniskajiem izde vu
miem, ja vizītes laikā tos pārsteigs 
negaidīta saslimšana vai nelaimes 
gadījums?
ALPF Apdrošinājums pret 

nelaimes gadījumiem ciemi ņiem no ārzemēm 
var pasargāt Jūsu viesus no rē ķiniem par 
medicīniskajiem pakalpojumiem saslimšanas vai 
nelaimes gadījumā, laikā kad tie viesojas Amerikas 
Savienotajās Valstīs. Šis apdrošinājums ir ļoti 
svarīgs, ņemot vērā, ka pat visvienkāršākie 
neatliekamās palīdzības pakalpojumi ASV var 
izmaksāt astronomiskas summas.

vAI šovASAr SAgAIdIet Kādu 
tālu CIemIņu No ārzemēm?

Apdrošinājumu var iegādāties ALP Fonda dalīb
nieki saviem draugiem un radiem par ļoti pieejamām 
cenām, jo tas nav vispārējs veselības apdrošinājums, 
bet gan pagaidu apdrošinājums nelaimes gadījumos. 
Apdrošinājuma cena pieau gu šajiem ir sākot ar 
$45.00 mēnesī, bet bērniem $25.00 mēnesī.

Papildus informāciju var lasīt šeit: 
<http://lrfa.org/benefits/emergency/emergency.shtml>

Apdrošinājuma pieteikuma formu var dabūt:
<http://lrfa.org/forms/pdfs/F101.pdf>

Ja Jūs plānojat dodies uz ārzemēm atvaļi-
nājumā vai darba komandējumā, neaizmirstiet 
iegādāties sev ALPF Starptautisko ceļojuma 
apdrošinājumu!
<http://lrfa.org/benefits/travel/travel.shtml>

Jauku Jums vasaru!

Amerikas Latviešu Palīdzības Fonds.(ALPF) 
Tālr.: 215.635.4137, e– pasts: <info@lrfa.org>
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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 jūnijs

trešdien, 10. jūnijā, Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien, 13. jūnijā, Otrā Pavārklase Sv. Pēteŗa 
 drau dzes telpās plkst.10:00 no rīta.    
 Mācīsimies siet Jāņu sieru.

2015. gada jūlijs
2.-5. jūl. Gaŗezera 50 gadu jubilejas svinēšana.
3.-12. jūl. Gaŗezera Klinklāva galerijas mākslas  darbu  
 tirgus. Mākslas darbi pārdošanai jānosūta   
 uz galeriju līdz 28. jūnijam. 
trešdien, 8. jūl., Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00
Svētdien,12. jūl., Kapu svētki Akāciju kapos   
plkst 13:00.
18. jūl.-16. aug. Iespieddarbu izstāde Gaŗezerā,   
 Klinklāva galerijā.

2015. gada augusts
Svētdien, 2. aug., Kapu svētki Oakr Ridge kapos 
 plkst. 10:00.

9. līdz 16. aug. 3X3 saiets Gaŗezerā.
trešdien, 12. aug., Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00.

2015. gada septembris
3.-6. sept. Rietumkrasta Dziesmu svētki San Jose,  
 Kalifornijā.
Sestdien, 12. sept., Kr. Barona latviešu skolā mācību  
 gada 1. diena Ciānā plkst. 10:00. 
 Bērnu svētki ap plkst. 11:00.
Svētdien, 13. sept., Kapu svētki Mt. Olive kapos  
  plkst 13:00.
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 Miķeļu tirgus   
 Čikāgas latviešu namā. Informācija sekos.

2015. oktōbris
Svētdien, 11. okt., Baptistu draudzes 108. gada svētki,  
 Ciānā.

2015. novembris
Sestdien, 7. nov., ČLB 80 gadu jubilejas svinības.   
 Tuvāka informācija sekos.
Sestdien, 14. nov., Latvijas Valstssvētku sarīkojums.

Latviešu rakstnieces grāmata “Veļupes krastā” 
izdota angļu valodā ar nosaukumu “Suddenly a Criminal: 
Sixteen Years in Sibiria”. 

M. Vanagas darbs ir vēstījums par viņas un daudzu 
cietušo ļaužu nepamatotajiem arestiem un skarbajiem 
apstākļiem Sibirijā pavadītajos 16 gados (19411957).

Autores darba tulkotāja Maruta VoitkusLukina augusi 
Kanadā, ieguvusi maģistres gradu angļu literātūrā Toronto 
Universitāte un latviešu kopienā pazīstama kā publiciste, 
dievturības skolotāja un nometņu un semināru vadītāja. 

“Suddenly a Criminal: Soxteen Years in Siberia” 
ir iespējams iegādāties gan iespiestā, gan elek tro
niskā formātā pazīstamajā interneta vietnē Amazon.

vIņI tICēJA gArA brĪvĪbAI
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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
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