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REDAKCIJAS SLEJA
dzīvoklī būtu iekārtots ātrais internets, bez kā
vairs grūti iztikt. Uz galda mobilais tālrunis. 

Rīgas rajonos pārādās radošas darbnīcas, kur 
ap māca vārīt ziepes, darināt sveces sev vai dā vanai. 
Rīgai ir sava pirmā kafijas grauzdētava hip stera 
rajonā, Miera ielas kvartālā. Vasarā daudzi pār
vietojas ar divriteni. Piedevām ir akcija pārveidot 
neķītro grafiti, kas tagad daudzviet parādījušies.  Ja 
redz kādu nepiedienīgu zīmējumu, to vajadzētu pār
veidot par sēni vai par ko citu, kas padarītu pilsētu 
skaistāku. Lai gan gribētu ieteikt čikāgiešiem līdzīgi 
rīkoties, domāju ka Čikāgā nevar darīt to, ko Rīgā var. 

Rīgas iespaidus uzskatu par nepilnīgiem, jo Lat
 vijas galvaspilsētā manīju somus, norvēģus, vāciešus, 
kā arī tūristus no tālajām zemēm. Paši latvieši mēdz 
lielpilsētas svelmē sevišķi neapgrozīties. Ziņas lasot, 
bija skaidrs, ka visaktuālākā rūpe šovasar ir Eiropas 
Savienības prasība Latvijai pieņemt pie sevis bēģļus. 

Amerikas daudzveidībā uzaugušai, man ir grūti 
saprast aizdomas, kuŗās tiek turēti nelatvieši. Tikai 
dzīvojot uz vietas un uzklausot viedokļus, sapratu, 
ka ir rūpes, ka šie bēģļi un viņu ģimeņes varētu ātri 
aiz pil dīt tukšās sētas un dzīvokļus, ko Latvijas 
nesenie emigranti atstājuši. Apsveŗot iespēju Lat
vijai palīdzēt šai saujiņai atbraukušo, rodas jau
tājums, vai katram patvēruma meklētājam nav aiz 
mugures vesela saime, kas tam sekotu? Piemin arī 
to, ka latvieši vēl nav spē j uši pilnībā integrēt sen 
jau valstī dzīvojošos krievus. Vai tad šī mazā valsts 
spētu integrēt jauniebraucējus, vai labāk atstāt bēg
ļus noslēgtus no sabiedrības at se višķās no metnēs, 
tā uzliekot valdībai un nodokļu maksātājiem 
papildus financiālu slodzi? Kā atrisi nāsies “bēgļu 
jautājums”ir ne mazāk svarīgs par latviešu tautas 
izdzīvošanas jautājumu. 

Un kāpēc negribētos dzīvi uzsākt Latvijā? Šobrīd 
tā ir mierīga valsts. Tā samērā mierīgi sadzīvo ar sa
viem austrumu kaimiņiem. Šobrīd Latvija ir valsts, kur 
vairumam iedzīvotāju vēders ir apmierināts, reizēm 
pat pārticis. Šobrīd tā ir valsts uz kuŗu brauc, lai 
ārstētos, jo medicīnas pakalpojumu augstais lī menis 
jau sen sasniegts un caur daudzu pār maiņu laikiem 
arī noturēts. Tā ir valsts, uz kurieni sākuši braukt 
Eiropas studenti, lai mācītos. Latvijas centieni kļūt 
par stabilu valsti to ir padarījuši par iekār o jamu ne 
tikai latviešiem vien.                          (Turp.11. lpp)

Sveicu Čikāgas Ziņu lasītājus septembŗa mēnesī. 
Vasara nav izskanējusi,  jo Labor Day vēl priekšā. Ka
lendārs apstiprina, ka tieši šī vasara ir gaŗāka par 
citām. Šovasar piedzīvojumu ir bijuši patiešāmi daudz. 

Mans 2015. gada vasaras piedzīvojumu pūrs 
sāka pildīties Gaŗezera 50 gadu jubilejā. Cepure nost 
rīkotājiem, kas bija sapratuši kā piesaistīt un iesaistīt 
visas paaudzes ar daudz un dažādiem pie dāvā ju
miem. Lieluzvedumu noskatījos no Dziesmu lejas 
kalna galotnes. Visapkārt bija sapulcējušies jau  nieši, 
kas, kā varēju nojaust, pēdējos gados bija paši absol 
vējušu Gaŗezera vasaras vidusskolu. Kad atskanēja 
pazīstama dziesma, mani jaunās paaudzes kaimiņi 
pilnā balsī dziedāja un līgoja līdzi. Tonakt dziesma, 
deja un kopējā gaisotne mani sirsnīgi apskāva. Paši 
jaunieši stāstīja, ka tieši mums bija laimējies būt 
surround sound nodaļā! Lai ilgs mūžs Gaŗezeram!

Neilgi pēc lielās jubilejas devos ceļā uz Latviju, 
kur ik gadu smeļos jaunus tēvu zemes iespaidus. 
Tur vasara šogad līdz pat jūlija beigām vēl nebija sā
 kusies. Auksts, lietains, drēgns. Jūlija džempeŗi, šalles 
un lietussargi augusta sākumā tika nomainīti pret 
peldkostīmiem, saulesbrillēm un braucieniem uz 
laukiem vai pludmali. 

Šovasar novēroju, ka Rīga tik tiešām pārvei
dojas strauji. Bibliotēka jau pildās grāmatām un iz
stādēm. Tās stikla kalna veidols jau ir neatņemama 
Rīgas panorāmas daļa. Centrāltirgus, tūristu apmek
lēmjuma objekts, ir sakārtotāks, bet, par laimi, vēl ne 
pārāk smalks. Agrāk noplukušie Rīgas rajoni, pie
mēram, Ziedoņa dārzs, tagad atguvuši pirmskaŗa 
spīdumu. Dārza baseiniņā veldzejoša pelde palīdz 
bērniņiem izturēt 2015. gada au gusta svelmi 
lielpilsētā. 

Mans ceļš veda tālāk līdz Koka Rīga mūzejam un 
izstāžu zālei Lienes ielā. Tur, skatot rīdzinieku dzī vok
 līšu izstādi, mācījos par dažādiem Rīgas sadzīves 
vēs tures laikmetiem un kā pilsētnieki dzīvojuši kopš 
1913. gada. Caur šiem simts gadiem daudzi priekš
meti ir atpazīstami. Sākumā virtuvēs bija malkas 
plītis, vēlāk elektrības vadi sasprausti gar sienām, 
tad gāzi ievilka cep šanai, tad parādās centrfūga 
(pirmā veļas mašīna) kopā ar elektriskiem un eļļas 
radiātoriem. Katrs dzī voklītis ir izkārtots tā, lai 
atspoguļotu attiecīgo laik metu. 

Cik gan strauji laiki mainās! 2015. gada Rīgas 
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ka šī abpusējā atbalstīšana nostiprināsies un pa
paplašināsies.

Pēc divarpus gadiem ieiesim Latvijas Valsts 
pastāvēšanas simtajā gadā. Tas būs brī dis, kad 
sumināsim valsti, ko radījuši mūsu senči un 
kuŗu šodien veidojam mēs paši. Mēs visi kopā. 
Tāpēc mūsu valsts simtgade ir liels notikums 
latviešiem, liela iespēja radīt tik nepieciešamo 
garīgo pacēlumu Latvijā un lietiska iespēja par 
Latviju un latviešiem stās tīt daudzās pasaules 
zemēs. Tai skaitā ASV. Aicinu vareno Gaŗezera 
saimi iesais tīties Latvijas simtgades svinēšanā 
un simt gades sarīkojumu īstenošanā! Gan šeit, 
ASV, gan arī Latvijā, svētkus kopā plānojot un 
svinot, iegūsim mēs, iegūs mūsu bērni, iegūs 
mūsu Latvija. Un visu beidzot: nostiprināsies 
ciešākas attiecības starp ASV un Latviju. Vēl
reiz, no sirds sveicu Latviešu centru Gaŗ  ezers 
lielajā jubilejā un novēlu Gaŗ eze ram palikt par 
vietu, kur latvieši atgriežas vēl un vēl! Paldies! 

Andris Razāns
Latvijas vēstnieks ASV

 Foto: V. Trops

LATVIJAS VēSTNIEKS ASV ANDRIS RAZĀNS SVEIC GAŗEZERU
Kā liecina lielais lat

viešu apmeklētāju skaits 
svētku laikā, Gaŗezers tie
šām ir visas latviešu sa
biedrības īpašums. Es jums 
visiem saku lielu paldies 
par latvisko devumu Lat
vijas valstij un perso nis kā 
gara stiprināšanu. 4. jūlijs 
un 18. novembris ir mūsu 
abu valstu idejiski identiski 
svētki. Tautieši, patvēruma 
meklētāji pēc Otrā pasaules 
kaŗa, atrada ASV savas mā
jas, radot iespēju pasargāt 
un stiprināt 18. novembŗa 
Lat vijas ideju. Tāpēc šodien, 
suminot šī lietiskā Latviešu 
centra pastāvēšanas 50. ga
dadienu, mums ir jāat ceras ASV un Latvijas 
valstiskuma dibinā šanas brīžus. Savos pas tā
vēšanas gados Gaŗ ezers ir izveidojies par atzītu 
mācību, sabiedriskās aktīvitātes, latviskās au
dzi  nā šanas, kultūras un sporta centru. Pirms 
gada pirmo reizi iegriezos Gaŗezerā. No tā, ko 
es re dzēju un iepazinu, man bija vēlēšanās at
griezties šeit vēl un vēl.

Īpašs paldies par lielo darbu ir Gaŗezera trīs 
mūzeju vadītājiem. No savas puses gri bu 
uzsvērt to, ka, Latvijas Valstij kļūstot arvien 
spēcīgākai un pārliecinātākai, ir neizbēgama 
latviešu pārvieto šanās no vai uz Latviju. Pa
gaidām, diemžēl, vairāk gan no Latvijas. Bet 
tas tā nebūs mūžīgi. Tāpēc man ir gan da rījums, 
ka pēdējo gadu laikā ir palielinājies Latvijas 
praktiskais atbalsts dažām latviešu sabiedriskās 
dzīves aktīvitātēm ārzemēs. Tai skaitā ir izvei
dota stabila situācija Gaŗezera vasaras vidus
skolai, palīdzot šeit ierasties un strādāt Latvijas 
skolotājiem, atbalsts šīm svinībām Gaŗezerā, 
atbalsts Latvijas mūziķu koncertiem ASV, kā 
arī atbalsts tiek sniegts rudenī notiekošajiem 
Rietumkrasta latviešu dziesmu svētkiem. Domāju,
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Pēdējo pāris mēnešu laikā 
Latvijas presē ir parādījušies divi 
ievērības cienīgi raksti par lielāko 
latviešu vasaras nometni Gaŗezers 
ASV vidienē, kas šogad svin 50 gadu 
patstāvēšanu. Viens no tiem ir laik
rakstā Latv i jas Avīze publicētais 
Daces Kokarevičas raksts “Gaŗezers 
– latvis kuma sala Amerikā”.

Otru, tikpat ievērojamu rakstu 
par Gaŗezera vēsturi, tā nozīmi lat
viskuma uzturēšanā un 50 gadu 
jubilejas svīnībām, publicēja Latvijas 
iknedēļas žurnāls Ir, kuŗu ar virsrakstu “Satikušies” 
rakstīja Tatjana ŽagareVītiņa.     (Skat. 7. lpp??)

Šī gada 16. jūlijā Latvijas Avīzē ievietotais 
Daces Kokarevičas  augšminētais raksts ir iespiests 
vairākās slejās un illustrēts ar Ārija Liepiņa, Viļņa 
Tropa, Edvīna Erkmaņa, Daces Kokarevičas un Ērika 
Blumberga izciliem daudzkrāsu uzņē mumiem. 

Lai iepazītu Gaŗezeru un piedalītos tā 
svinības, Dace Kokareviča ieradās Čikāgā 26. 
jūnijā un uz turējās šeit līdz 7. jūlijam, pavadot 
vairākas dienas Gaŗezerā. Esot Čikāgā, viņa 
intervēja latviešu sabiedriskā darba darītājus, kā 
arī iepa zinās ar pašu pilsētu.     (Skat. CZ 10. lpp.)

Dace Kokareviča rakstā “Gaŗezers – latvis
kuma sala Amerikā” ir pozitīvi uztvērusi un 
samērā precīzi atainojusi Gaŗ ezera dvēseli. Viņas 
novērojums: “Taču tikai klātienē var novērtēt, cik 
liela enerģija, uzņēmība un neatlaidība bijusi 
vaja dzīga, lai pusgadsimtu koptu un attīstītu šo 
centru un pildītu Gaŗezera misiju – pulcināt 
latviešu sabiedrību, audzināt un mācīt jaunatni, 
stiprināt latviešu valodu, kultūru un garīgās vērtības 
un veicināt latvietību un saites ar Latviju.”

Žurnāliste raksta ne tikai par Gaŗezera vasaras 
nometņu darbību, bet arī par vietu, kur latvie šiem 
sa tikties dažādos gadalaikos, Jāņos, privātās vie
sībās – kāzās, ģimeņu jubilejās, re liģiskās 
sanāksmēs, skautu/gaidu ziemas no met nēs, 3x3 
nometnēs  un citos saietos.  ASV vidienes daba, 
īpaši Mičiganas pavalsts esot līdzīga Latvijas 
dabai. Viņai šķitis, ka svētku lielā koncerta laikā 

GAŗEZERS LATVIJAS PRESē
Dziesmu lejā esot bijis gandrīz tāpat 
kā Kandavas brīv dabas estrādē. Arī 
Latvijas mūzikas grupas Pērkons da
lībniekiem, kuŗi uzstājās svētku koncertā, 
šķitis, ka atrodas Saldus estrādē. Žur
nālistei atmiņā palicis Latvijas vēst
nieka ASV Andra Razāna teiktais: 
“Brīžiem zemapziņā zūd robeža starp 
oriģinālLatviju un kopiju – Gaŗezeru.”

Autore min, ka ezerā, ko vietējie 
sauc par Long Lake dzīvo zivis un 
bruņu rupuči, krast malā aug ozoli, 
skraida burunduki. Peldoties ezerā, 

brīžiem šķitis, ka viņa ir Baltezerā vai kādā citā 
jaukā Lat vi jas ezerā, kuŗa krastos atrodas skaistas 
vasaras brīvdienu mājas.

“Gaŗezera vārds ir 68 hektārus lielai teritorijai”,  
raksta žurnāliste, “kas pieder latviešu dibinātai 
bezpeļņas akciju sabiedrībai, kuŗā akcionāri ir kā 
latviešu kristiešu draudzes, Daugavas Vanagi un 
citas organizācijas, tā privātpersonas.” 

Autore sīki apraksta vidusskolas darbību,  
piemin arī bērnu nometnes, pludmali, Dziesmu leju, 
G. Bir kerta projektēto brīvdabas baznīcu, Tautas 
mākslas mūzeju, Klinklāva mākslas galeriju, 
Skautu un gaidu mūzeju, bibliotēku, sporta 
laukumu un mednieku šaušanas treniņu vietu. 

Žurnāliste raksta, ka liela loma Gaŗezera 
atrašanā un izveidošanā ir bijusi nelaiķim mācī
tājam Vilim Vārsbergam, kuŗa vīziju par latviešu 
centru ar devīzi “Dievam un Latvijai” turpina 
īstenot nākamās paaudzes. Vinš iedvesmoja ASV 
vidienes apgabala latviešu draudzes iegādāties un 
dibināt Latviešu centru Gaŗezers. Tā dibināšanā 
nozīmīga loma bijusi arī namsaimniekam Ver
neram Trei manim, kuŗš Amerikā dzīvojis kopš 
1905. gada. Rakstā ir minēti vēl daudzi Gaŗezera 
dibi nātāji un veidotāji, kā arī vairāki šodienas 
vadītāji un skolotāji. Gaŗezera prezidents Imants 
Ejups koncerta laikā paziņojis, ka Dziesmu lejas 
skatuve ir nosaukta diriģenta Roberta Zuikas vārdā. 
Skolas direktore Sandra KronīteSīpola stās tījusi, 
ka audzēkņi, stājoties universitātēs, var uzrādīt 
sertifikātu, ka noteiktā līmenī apguvuši   

Dace Kokareviča.

ð



Čikāgas  Ziņas6

lat viešu valodu, kas tad tiek ieskaitīta kā sveš valoda. 
Žurnāliste min arī bibliotēkāru/futbola treneri  
Albertu Legzdiņu, skolotāju Arti Inku, Lieni 
Kaugaru un citus skolotājus. Viņai ir bijusi iespēja 
tikties arī ar ilggadējo un dedzīgo reliģisko lietu 
audzinātāju – Latviešu evlut. baznīcas ārpus 
Latvijas archībiskapi Laumu Zušēvicu. 

Par Gaŗezera 50 gadu jubileju žurnāliste 
raksta, ka svinības  sakušās 3. jūlija vēlā vakarā 
ar režisores Māras Pelēces dokumentālo filmu par 
Gaŗezera vēsturi, kam sekojis salūts Gaŗezeram 
50, ko dāvinajuši Inese un Richards Driehaus no 
Čikāgas. Amerikas latviešu apvienības priekš
sēdis Pēteris Blumbergs savā apsveikuma runā 
teicis:  “...jo, kur citur tik daudz reižu nedēļā vēl 
būtu dziedājis “Dievs, svētī Latviju!” un vakara 
nodarbības beigtu ar “Daugav’s abas malas 
mūžam nesadalās”, kā Gaŗezerā.” Viņš šovasar 
esot priecīgs piedzīvot sava vecākā dēla Aleksandra

vasaras vidusskolas absolvēšanu, kad dēls 
saņēmis diplomu par latviešu valodas apguvi labā 
līmenī.

Gaŗezers saņēmis apsveikumu no Latvijas 
Valsts eksprezidentes Vairas VīķesFreibergas. 
Ap svei kuma nobeigumā rakstīts: “Lai ilgs un 
svētīts mūžs Gaŗezeram, turpinot pulcināt visus 
tos, kam dārga ir Latvija un piederība latviešu 
kopībai.”. 

Sava raksta beigās Dace Kokareviča pateicas 
par atbalstu ceļam uz Čikāgu un Gaŗezeru PBLA 
priekšsēdim Jānim Kukainim, kā arī Blumbergu 
ģimenei par viesmīlību.

Esam atstāstījuši tikai mazu daļu no raksta, 
tādēļ ir vērts to izlasīt pilnībā, tīmeklī ierakstot 
<http://www.la.lv/garezerslatviskumasala
amerikajubileja/4>/ vai vienkārši Google ieraktot 
virsrakstu “Gaŗezers – latviskuma sala Amerikā.”.                                                                                                                        

    IB   

BAIBA BRAUKS!
Diena bez smiekliem ir kā rudens 

bez āboliem. Tieši tādēļ Baiba brauks 
uz Čikāgu, sev lī dzi vedot smaidus, 
smieklus un vielu pārdomām. Runa ir 
par Latvijā dzīvojošo, plaši pazīs tamo 
un iecienīto humoristi, aktrisi, satīristi 
Baibu Sipenieci. 

Čikāgas latviešu biedrības ai ci
nāta, Baiba būs vakara va dī  tājas lomā 
biedrības 80 gadu jubilejas svinībās, 
sestdien, šī gada 7. novembrī, Latviešu 
namā. 

Baiba dzimusi 1970. gadā Tukumā. Pēc 
studijām Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku 
technikumā un Rīgas Video, kīno un teātŗa 1. 
studijā, Baiba strādāja Rīgas Jaunajā teātrī. Kopš 
1994. gada viņa darbojas dažādos televīzijas rai
dījumos, ieskaitot populāro “Valstī viss ir kār
tībā”, kas, maigi sakot, ir satīrs. Arī filmas, Baibu 
var redzēt filmās, to starpā “Rūdolfa manto jums”, 
kuŗu pirms pāris gadiem rādījām Čikāgā. Radio 
klausītāji Latvijā Baibas balsi dzird jau kopš 
2005. gada. Tagad STAR FM stacijas rīta 
programmā Baiba palīdz Latvijai mosties. Divas 
reizes kopā ar Piecīšiem man ir bijusi izdevība

piedalīties viņas raidī jumos. Tie  
bija īpaši piedzī vojumi. Viņas ne
rimstošais humors un ātrā as prātība 
priecē un uzlabo gara stāvokli. 

Pirms biedrības jubilejas Baiba 
pirmo reizi sniegs savu jau no izrādi 
ar nosaukumu “Rūgts”. To uzvedīs 
svētdien, 1. novembrī, arī biedrības 
namā. 

Izrādē “Rūgts” Baiba stāstīs par 
to, ko viņa piedzī vojusi piec padsmit 

gadu gaitā, vadot kāzu norises Latvijā. 
Baiba daudzus gadus strādā par vadītāju 

korporatīvos, valsts un privātos sarīkojumos.
Privātajā dzīvē – Baiba dzīvo Dubultos, 

Jūrmalā, ir precējusies ar architektu Gati Gavaru, 
un viņiem ir divas meitas. Gatis brauks Baibai 
līdz uz ASV, ne tikai lai nestu kofeŗus, bet, 
iespējams, lai gādātu, ka viņa nestāsta neko par 
viņu kāzām. 

Kārtējais iemesls jūsmot par sadarbību ar 
Latvijas māksliniekiem!

Baiba Sipeniece! Novembrī, Čikāgas latviešu 
biedrībā – cēlie 80, ”Rūgts”! ...un salds! 

Armands Birkens
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1965. gadā uzņēmīgi latvieši 
nopirka īpašumu ASV vidienē pie 
ezera netālu no pilsētiņas Three 
Rivers, ko pārdēvēja par Gaŗezeru 
pie Trejupēm. Šogad no 3. līdz 5. 
jūlijam  Amerikas latviešu sabied
riskās dzīves centrs Gaŗezers svi
nēja 50 gadu jubileju. Ja gribas sa
prast, ko nozīmē būt latvietim 
Ame rikā, ir vērts tur aizbraukt.

Gaŗezers pamostas, kad nokūst 
sniegs un mežā pie ezera atkal var dzirdēt Miči
ganas daudzbalsīgo putnu kori. Nedēļas nogalēs 
sabrauc talcinieki, jo pēc ziemas vienmēr kaut 
kas piela bo jams un tīrāms. Gandrīz katru gadu, 
pateicoties zie dotāju labvēlībai, tiek uzcelta vai 
atjaunota kāda ēka.

“Vai jūsu atbalsts būs liels vai mazs, Gaŗezera 
vadība būs ikvienam pateicīga. Ziedojiet ne no 
pārpilnības, bet no pārliecības,” pirms 50 gadiem 
teica Detroitas Kristus draudzes priekšnieks Verners 
Treimanis, kurš ieguldīja līdzekļus Gaŗezera īpa
šuma iegādē. Šodien Latviešu centrs Gaŗezers ir 
bezpeļņas organizācija, kuŗa pieder143 akcionāru 
organizācijām, un tās īpašumā ir vairāk nekā 100 
ēku, liela daļa talcinieku rokām celtas.

Ideja par vietu, kur varētu satikties un rīkot 
lat viešu pasākumus, pagājušā gadsimta 70. gados 
prātā ienāca mācītājam Vilim Vārsbergam, kas 
ap kārtnes latviešu draudzēm ierosināja nopirkt 68 
hek tārus lielo The Lone Tree Camp pie Gaŗezera, 
uz kuŗu varēja viegli nokļūt no citiem ASV vidienes 
lielākajiem latviešu centriem – Kalamazū, 
Čikāgas, Detroitas, Grandrapidiem, Indiana po
lisas, Klīvlandes un Milvokiem – un tā būtu laba 
vieta, kur rīkot draudžu pasākumus. 1965. gada 
23. maijā notika Latviešu centra Gaŗezers iesvē
tīšana, bet 4. jūlijā sākās pirmā Gaŗezera vasaras 
nometne un vasaras vidusskola. 

Ezera otrā pusē atrodas Latviešu ciems jeb 
“mazā Latvija”, kā to dēvē paši ciema iedzīvotāji. 
Tas pats Treimanis, kas ieguldīja naudu īpašuma 
pirk šanai pie Gaŗezera, nopirka zemi otrpus 
ezeram, sadalīja to apbūves gabalos un pārdeva 
par lētu naudu. Toreiz tikai latviešiem. “Mans 
tēvs nopirka zemi, lai atbalstītu latviešu lietu. Kā

daudzi apkārtnes latvieši. Kad aiz
gāja pensijā, pārdeva mājas pilsētā 
un uzcēla māju Gaŗ ezerā. Ciems 
deva darbaspēku Gaŗezeram,” 
stāsta cie ma ve cākais Uģis Grīn
bergs un viņa sieva Mārīte. Viņa 
Gaŗezera vasaras nometnē strā dā
jusi gan par audzi nātāju, nomet
nes priekšnieci, pavāri, glābšanas 
die nestā, gan lapas grābusi un 
podus tīrījusi.

Aizejot pensijā, Grīnbergi pār deva savu māju 
pie Detroitas un uzcēla Latviešu ciemā gaišu, 
lielu māju, lai visiem bērniem un mazbērniem 
vasarā pietiktu vietas. Ciemā jau visi pensionāri, 
Grīnbergi saka, bet vidējā paaudze kļuvusi turī
gāka un tagad pērk mājas pie paša ezera. Tagad 
gandrīz puse no mājām, apmēram 40, ezera krastā 
piederot latviešiem. Vietējiem ame rikāņiem, kas 
grib pārdot īpašumu Gaŗezerā, mākleri dodot pa
domu: liec vienalga, cik augstu cenu  some crazy 
Latvian will buy it.

Apmēram divi tūkstoši cilvēku vasarā ap 
meklē latviešu centra Gaŗezers sarīko jumus, 
diev kal po ju mus Brīvdabas baznīcā (architekts 
Gunārs Birkerts), koncertus un izstādes, slaveno 
Volejbola nogali jūlijā, kas, kā smejas vietējie 
latvieši, esot kā Meka musul maņiem. Bet visas 
sarunas un dziesmas latviešu sa tikšanās vietā bija 
un ir par un ap Latviju, kas pirms neatkarības 
atgūšanas Otrā pasaules kaŗa laikā iz braukušajiem 
bija palikusi atmiņā kā bērnības saules zeme, kas 
ar varu atņemta. Sākoties Baltijas un Austrum
eiropas valstu neat karības centieniem, Gaŗ ezerā 
ar lielu interesi un sirsnīgu uzņemšanu tika 
sagaidīts ikviens cilvēks no Latvijas. Sāpīgi gan 
reiz esot bijis dzirdēt pār metumu no kāda Latvijas 
puiša par to, ka “jūs atstājāt Latviju, jūs nemaz 
neesat īstie latvieši”, atzīst Mārīte Grīnberga.

“Bet tas bija satraucošs un interesants laiks,” 
atceras dakteris Vidvuds Medenis, kurš dzīvo 
Lat viešu ciemā, Siguldas ielā, un bijis Gaŗezera 
pre zidents, šacha skolotājs un ziņu redaktors. “Pēc 
ne atkarības atgūšanas te apgrozījās ļoti daudz 
Lat vijas inteliģences – Māra Zālīte, Gundega Repše, 
Skujenieks, Bels. Polītiķi brauca un uzstājās

ASV LATVIEšU SABIEDRISKĀS DZĪVES CENTRS SVIN 50 GADU JUBILEJU

ð
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Gaŗezerā. Dzeguzēni ieradās vēl komūnistu laikā, 
viņus uz Detroitu bija uzaicinājusi kaut kāda 
draudzības biedrība. Detroitā viņi sala un viņus 
nebaroja. Es teicu, lai brauc pie mums. Viņi te 
palika dienu, uzņēmām un pabarojām.” Reizē ar 
neat karības atgūšanu Medenis nolēmis atstāt 
centra prezidenta amatu, uzskatot, ka Gaŗezera 
vadībā jānāk jaunākiem cilvēkiem no izglītotās 
vidējās paaudzes.

Katru vasaru Gaŗezers aicina uz četrām 
izglītības programmām: Bizbizbērnu jeb bērnu
dārza programmu, bērnu nometni, sagatavošanas 
skolu un vasaras vidusskolu. Šajās programmās, 
kas piedāvā “apgūt latviešu valodu, vēsturi un kul
tūras vērtības, kā arī baudīt sportus, mūziku un 
dažādas nodarbības”, ik vasaru piedalās apmēram 
300 bērnu un jauniešu. Arī izglītības programmu 
vadībā, mainoties latviešu centra administrācijai, 
stājās gados jaunāki cilvēki, kam radās iespēja 
regulāri lidot uz Latviju. Vairāki pat sāka veik s
mīgu biznesu vecvecāku un vecāku dzimtenē. 
Savukārt vasaras izglītības programmās darbs 
arvien biežāk tika piedāvāts «Latvijas latviešiem», 
kā viņus dēvē Gaŗezerā, kaut šis apzīmējums 
nepatīk emigrācijas vecākajai paaudzei. Mēs arī 
esam Latvijas latvieši, viņi aizrāda.

“Atceros, ka 90. gadu sākumā atbrauca Atis 
Skalbergs. Nacionāls, patriotisks cilvēks, kaut savu 
laiku sabijis partijā. Skalbergs mācīja latviešu 
literatūru, stāstīja bērniem par rakstniekiem, dzej
niekiem pirms Atmodas laika, par Imantu Zie
doni,” stāsta Vidvuds Medenis. “Tad vidusskolas 
vecās dāmas sāka purkšķēt un gribēja viņu iz sviest 
ārā. Es tolaik biju Gaŗezera prezidents, aizgāju uz 
skolotāju sanāksmi un teicu: absolūti atstājiet to 
kungu mierā!”

Dzintra Slišāne no Raunas Gaŗezerā nostrā
dājusi 14 vasaras. “Biju skolotāja un audzinātāja 
un šajos gados esmu piedalījusies trijos Amerikas 
latviešu Dziesmu svētkos. Es apbrīnoju Gaŗezera 
bērnus. Viņi kādreiz muļķojas koŗa stundās un 
deju nodarbībās, bet, kad jāuzstājas, izdara to 
apbrī nojami. Tur dzied un dejo visi – veci, jauni, 
lieli, mazi, māte, tēvs, vecvecāki un mazbērni.”

Kad veselība vairs neklausīja leģendārajai 
Gaŗezera vidusskolas latviešu valodas skolotājai 
Mirdzai Paudrupei, kuŗa tur strādāja kopš 1967. gada

Dzintra kļuva par viņas palīdzi un pavadoni: “Kādu 
vasaru atbraucu no Latvijas ar ieģipsētu roku, tad 
mēs abas sešas nedēļas kopā nostaigājām – es ar 
salauztu roku un Paudrupes kundze ar spieķīti man 
pie veselās rokas. Bērniem bija milzīga pietāte pret 
viņu, viņa vienmēr teica skolēniem: tu esi valodas 
cīnītājs! Izlaidumos teica garas runas, tādas, ka 
šermuļi gāja caur kauliem.”
Dievam vai Latvijai?

Gaŗezera vasaras vidusskolēnu ikdiena, kad ārā 
vidējā temperatūra bieži sasniedz plus  25°C 30°C 
(77°F  86°F) gradus, nav viegla.  Katru dienu ir 
četras 50 minūtes gaŗas mācību stundas, viena mājas 
darbu sagatavošanas stunda. Tad vēl pēcpusdienas 
nodarbības – koris, tautasdeju mēģinājumi un sporta 
nodarbības. Mācītāja Aija Graham Gaŗezerā strā
dājusi četras vasaras ar dažādu vecumu bēr niem 
un atzīst: “Vidusskolas dienas plāns – viena 
aktīvitāte pēc otras –  katru rītu astoņos no rīta iet uz 
obligāto rīta lūgšanu, stāvēt pie Latvijas karoga, 
katru svētdienu apmeklēt dievkalpojumu. Es 
domāju, ka šie bērni izdara daudz  – man grūti 
iedomāties, ka viens vidusmēra pusaudzis Latvijā 
to varētu.”

“70. gados bija skolotājs Zeidaks, kas mācīja 
kaut ko līdzīgu sabiedriskajām zinātnēm, un tur 
tika runāts tikai par to, ka vairosimies Latvijai,” 
smejas Ēriks Kore, kurš četrus gadus bijis vasaras 
vidusskolas direktors. Viņa sieva Māra, šūpojot 
rokās jaunāko meitiņu Rebeku, piebilst: “Mēs 
dziedājām tikai tādas tautasdziesmas, kuŗās bija 
par daudziem bērniem.”

Protams, visi vecāki bez tā, ka vasarā Gaŗ
ezers atvieglo viņu rūpes par bērnu brīvlaiku, cer, 
ka viņu atvases apgūs latviešu valodu un kultūru. 
“Dažkārt ir tā,” smejas Uģis Grīnbergs, “vecāki, 
kas runā latviski, atved bērnu uz nometni, izlaiž 
un to uzsauc: Have a good time at camp!”

Gaŗezera bērnudārza Bizbizbērni vadītāja 
Krista Cickovska saka: “Agrāk vecāki, kas ģimenē 
nerunāja latviski, atveda bērnu cerībā, ka pēc 
nedēļas viņš sapratīs latviešu valodu. Teicām: 
nevaram to apsolīt. Tagad viņi saprot, ko var izdarīt 
nedēļas laikā, un priecājas par mazumiņu: mans 
bērns vakar vannas istabā sāka dziedāt – apaļš 
ābols bumbierim cep čības...”

Daļai bērnu Gaŗezera pievilcība ir jaukas
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Raksts pārpublicēts aro nedēļas žurnāla Ir.  
atļauju. Žurnālu Ir var abonēt gan drukātā, gan 
elek troniskā formātā: 

<http://www.irir.lv/abonesana>. 

strādāju vienu – 2006. gada – vasaru. Man ne klājās 
viegli. Uz manu retorisko jautājumu, kas tavu istabu 
tīra mājās, saņēmu atbildi – mamma, mulsinošas 
likās dežūras pie ēdamistabas durvīm, lai meitenes 
uz brokastīm nenāktu pidžamā. Bet vienlaikus es 
apbrīnoju manas audzināmās meitenes par to, ka 
viņas spēja piecelties piecos no rīta, lai izmazgātu 
matus (uz četrām garmatainām meitenēm bija 
viena vannas istaba), kad iepriekšējā vakarā līdz 
pusnaktij bija pildījušas mājas darbu latviešu gra
matikā. Un viņas zināja vārdus tik daudzām lat
viešu tautas dziesmām, kuŗām es mācēju nodzie
dāt tikai pirmās rindiņas. Nezinu, vai atgriezīšos 
Gaŗezerā kā skolotāja, bet pēc šīs vasaras man kļuva 
skaidrs, ko nozīmē piesauktais pēcgarezera depre
sijas sindroms.

Tajā vasarā es Gaŗezerā iepazinos ar Annu un 
viņas brāli Krišu Petrovskiem. Annai biju audzi
nātāja, bet Kriša klasē stāstīju par Latvijas polītiku. 
Pagājušajā nedēļā saņēmu vēstuli no Annas kā at
bildi uz manu aicinājumu dalīties iespaidos par 
savu vasaras vidusskolu. Annas Petrovskas vēstule:

“Bērnībā es īsti negribēju braukt uz nometni 
Gaŗezerā, bet vidusskolas gados jau biju sajūsmā, 
ka satikšu tur savas vistuvākās draudzenes. Man 
patika koķetēt ar smukiem zēniem ballēs un pat 
gramatikas nodarbībās... Vidusskolā es iemācījos 
mīlēt latviešu folkloru un mūziku. Tā vēl tagad ir 
daļa no manas dzīves. Kopā ar grupiņu es dziedāšu 
Gaŗezera 50 gadu jubilejas atklāšanas koncertā. 
Man ir 23 gadi, un tagad, kad manai mammai at
klāta smaga slimība, aptveru, cik mūsu ģimene ir 
laimīga un bagāta, ka Gaŗezers ir daļa no mūsu 
dzīves. Daba un Gaŗezers man ir devuši mieru 
sirdī. Tas devis vismīļākos draugus, kas tagad 
mani atbalsta dzīves visgrūtākajā posmā. Uz 
Garezeru turpināšu braukt visu mūžu, jo tās ir 
manas otrās mājas, drošs patvērums ģimenei un 
vienmēr atgādinās mammiņas mīļo raksturu un 
dvēseli.”

Tatjana Žagare-Vītiņa Gaŗezerā, 
speciāli Ir 1. jūlijs 2015 

sa t ikšanās, sportošana un ballītes, bet apmēram 
ceturtā daļa skolēnu mācās ļoti nopietni. Dienas 
kārtībā vienmēr ir jautājums, vai ikdienā, ārpus 
stundām vajag bērniem ierobežot angļu valodas 
lietošanu. Māra Kore atceras savus vidusskolas 
gadus: “Bija sodu sistēma, ja pieķēra runājam 
angliski. Pirmo reizi sodīja, atņemot pusstundu 
no ballītes. Ja noķēra vēlreiz, tad stundu. Vai arī 
par sodu bija jā raksta domraksts. Mani vidusskolas 
gadi Gaŗezerā bija nepārtraukta pretestība pret 
audzinātājiem un skolotājiem.”

Es ļāvu mūziku ar austiņām klausīties saga
tavošanas stundā, bet ne mācību laikā, atceras Ēriks. 
“Taču pie mums mācījās Ērika Veide, kura šogad 
absolvē Hārvardu un ir izcila vieglatlēte. Viņa katru 
rītu cēlās sešos un gāja skriet, bet par latviešu va
lodas lietošanu man aizrādīja: domāju, ka vaja
dzētu to lietu ņemt nopietnāk. Ērika ir izņēmums, 
un tāpēc viņa ir Hārvardā!”

Pabeidzot Garezera vasaras vidusskolas pro
grammu, jauniešiem ir iespēja saņemt kredī t
punktus amerikāņu vidusskolās par svešvalodas 
apguvi. Ēriks vairākiem bērniem rakstījis arī ietei
kuma vēstules augstskolām. “Mums ir daudz izcilu 
bērnu,” viņš saka, “paskaties kaut vai, cik daudzi 
latvieši studē Efeju līgas’ augstskolās!” Katrā 
klasē vienmēr ir cilvēki, kas pēc skolas beigšanas 
ir aktīvi Amerikas latviešu organizācijās, daudzi 
Garezerā atgriežas kā audzinātāji.

Gaŗezera devīze ir “Dievam un Latvijai”, un, 
tā kā Gaŗezera dibinātāji ir latviešu luterāņu drau
dzes, šī tradīcija paredz ticības mācību skolu pro
grammās. Ēriks stāsta, ka viņš kā direktors atļāvis 
ticības mācības stundas neapmeklēt, ja ģimenei 
bijušas pretenzijas. 

Ina Šulce ir no Cesvaines un Gaŗezerā māca 
vēsturi vidusskolas klasēm gandrīz desmit vasaras.  
“Bērniem tagad, runājot par padomju laikiem, uz
skati mainījušies, jo daudziem vairs nav blakus vec
 māmiņu un vectētiņu ar viņu stāstiem. Tas ir veselīgāk. 
Nāk paaudze, kas tos kaŗus nav redzējuši. Viņiem 
tas ir tikai stāstiņš grāmatā. Man šķiet, ka kļūst 
vieglāk strādāt. Lielākā daļa bērnu ir bijuši Latvijā 
un par to runā ar milzīgu sajūsmu – par pīrāgiem, 
rupjmaizi un tautasdejām kā par sapņu zemi”. 
Depresijas sindroms

Gaŗezerā par skolotāju un audzinātāju es no 
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Ciemojoties ASV latviešu sabiedriskajā centrā 
Gar ezers un Čikāgā, guvu ieskatu, cik daudz iespēju 
dzīvot interesantu dzīvi senioriem sniedz pieda
līšanās dažādu latviešu sabiedrisko organi zāciju 
darbā un sarīkojumos.

Šogad 80. jubileju svin Čikāgas latviešu 
bied rība (ČLB), kuŗas priekšsēdis tagad ir ansambļa 
Čikāgas Piecīši dalībnieks Armands Birkens.

Ikmēneša izdevums Čikāgas Ziņas vēsta, ka 
pērn oktobrī ar biedrību sazinājušies ASV armijas 
pārstāvji, jo ASV kaŗavīri, gatavodamies doties uz 
Latviju, vēlējušies ko vairāk uzzināt par šo zemi. 
Tad trīs dienas ČLB namā vietējie latvieši viņiem 
snieguši šo informāciju, un vēlāk biedrībai atsūtīts 
pateicības raksts.

Daugavas Vanagu apvienība Čikāgā ik gadu 
rīko Kurzemes cietokšņa atceri un Lāčplēša dienas 
sa rīkojumu, kā arī Ziemassvētku tirdziņā vāc 
līdzek ļus, ko sūta uz Latviju labdarības mērķiem. 
Šogad apvienības sapulce nolēma tūkstoš dolāru 
ziedot palīdzībai Latvijas bērniem, trīs tūkstošus 
– leģi onāriem un vēl trīs – leģionāriem zāļu iegādei.
Nams, kur biedrībai pulcēties

Trimdas laikā latviešiem Amerikā bija trīs 
mērķi: saglabāt latvietību bērniem, apgaismot 
Ame rikas sabiedrību par komūnisma briesmām 
un darboties dažādos veidos, lai atgūtu Latvijas 
neatkarību. Tagad sakari ar tēvzemi ir jo cieši, pa
stāsta Čikāgas Latviešu organizāciju apvienības 
(ČLOA) priekšsēdis, ČLB goda biedrs Jānis Vilciņš. 
Kā Otrā pasaules kaŗa bēgļi Vilciņu ģimene no 
Vācijas pārvietoto personu nometnes Čikāgā iera
dusies 1950. gadā. Toreiz visiem, kas pārcēlās no 
Eiropas uz Ameriku, vajadzēja galvotāju jeb spon
soru. Par to piekritis būt Jāņa mammas onkulis, 
kurš Amerikā iebraucis jau 1905. gadā. Jānis no 
1954. līdz 1958. gadam dienējis ASV armijā, pēc 
tam kā bijušais kaŗavīrs guvis priekšrocības studēt 
augstskolā. Veidojis veiksmīgu karjeru. Vienā no 
saldumu ražošanas uzņēmumiem bijis viceprezi
dents. Par nodrošinātību pensionāra gados viņš 
saka: ”...visiem, kuŗri kārtīgi strādājuši un labi 
pelnījuši, ir sakrāts pietiekams pensijas kapitāls.” 
Vilciņa ģimene dzīvo prestižā Čikāgas rajonā pie 
Mičiganas ezera, daudzstāvu nama 18. stāvā. 

Izrādot biedrības namu, J. Vilciņš bilst: “Dau 
dzus gadus piektdienu vakaros te tauta pulcējās, 
kādreiz gāja diezgan lustīgi.” 1952. gadā latvieši 
vākuši ziedojumus un tad kopīgi nopirkuši ēku. 
Lielajā zālē pie sienas Augusta Annusa glezna, arī 
pārējā iekārtojumā telpas amatnieks un māksli
nieks Pēteris Rieksts akcentējis latviskus motīvus. 
Diemžēl lielākā no zālēm atrodas otrā stāvā, uz 
kuŗu ved ļoti stāvas kāpnes, tāpēc daļa senioru tur 
netiek, un biedrība Latvijas mākslinieku kon
certiem vai teātŗa izrādēm īrē telpas citur. Savu kārt, 
lai varētu samaksāt par sava īpašuma uzturēšanu, 
zāles izīrē citiem, toskait deju skolai.

Viens no viskuplāk apmeklētajiem sarīko
jumiem ir Miķeļdienas gadatirgus, stāsta J. Vilciņš. 
Pērn uz to saradušies daudzi, lai baudītu frikadeļu 
zupu un citus gardus ēdienus, iepirktos tirdziņā 
un noskatītos filmu “Mammu, es tevi mīlu”.

ČLB vadmotīvs ir “Vienība, draudzība, lab
klā jība, izglītība”. Iecienītas bijušas profesores 
Dzidras Rodiņas latviešu valodas nodarbības “Gra
matika bez asarām”. Pēc viņas aiziešanas  mūžībā 
bied rība lēmusi arī turpmāk piedāvāt saviem bied
riem iespēju uzlabot latviešu valodas zināšanas.

Pazīstamo teicienu “Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” 
Armands Birkens pārfrāzējis: “Mūžu dzīvo, mūžu 
mainies!”, attiecinot uz to, ka ČLB vēro, kas notiek 
sabiedrībā, ko tā vēlas, un cenšas šīm vēlmēm 
pielāgoties.

Reizi mēnesī sanāk kopā Ilinoisas pensionāru 
biedrība – satikties, aprunāties, sveikt dzimšanas 
dienas gaviļniekus un kopīgi pusdienot. Maltīti tad 
par astoņiem dolariem katram pasūta no tuvējā 
poļu ēdienu restorāna. Salīdzinājumam – ASV 
minimālā alga ir desmit dolāri stundā, tātad astoņi 
dolāri ir mazāk nekā strādnieka atalgojums par 
stundu darba.
Brīvprātīgie darbinieki

Ik nedēļu pirmdienu vakaros stundu skan 
Čikāgas latviešu radio. Tas sāka raidīt 1952. gada 
nogalē un spēj pastāvēt tāpēc, ka klausītāji to 
atbalsta ar ziedojumiem un darbinieki strādā kā 
brīvprātīgie, bez atlīdzības. Valija Galeniece ir 
Čikāgas latviešu radio komitejas priekš sēdētāja, 
viņas dzīvesbiedrs Modris – tehniskais admi 

ČLB PIELĀGoJAS AKTUĀLAJĀM SABIEDRĪBAS VēLMēM
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nistrātors. Ir arī divi raidījumu vadītāji, kuŗiem 
tiek atlīdzināti vienīgi ceļa izdevumi.

Jaunāks Čikāgas latviešu medijs ir “Čikāgas 
Ziņas”. Tas pastāv 40 gadus, arī tiek uzturēts no zie
dojumiem un sludinājumiem. Izdevēja ir ČLOA, 
atbildīgā redaktore Ārija Bergmane strādā sa
biedriskā kārtā. Ikmēneša žurnāls atgādina par 
nākamajiem organizāciju sarīkojumiem un dod 
ieskatu par aizvadītajiem notikumiem. Daudzas 
seniores darbojas kristīgo draudžu dāmu orga
nizācijās, un, raug, ko “Čikāgas Ziņas” šopavasar 
vēstīja par Sv. Pēteŗa draudzes dāmu komitejas 
“Pavāru klases” nodarbību: “Vija Reinfelde 
mums mācīja pagatavot “Lauku torti”. Viņa pa
rādīja, kā sagatavo katru sastāvdaļu, kā tās saliek 
kopā un kā izgrezno torti. Pēc mācībām baudījām 
garšīgo torti un glāzi vīna.” Pavāru klasē 
mācījušies arī siet Jāņu sieru.

Dace Kokareviča
24. jūlijs, 2015
Latvijas Avīze

Nokr.: Pēteŗa draudzes Dāmu komitejas dalībniece Ināra 
Blumberga, Latvijas Avīzes redaktore Dace Kokareviča, 
Čikāgas ZIņu atbildīgā redaktore Ārija Bergmane.

Šovasar man bija iespēja Rīgā noskatīties 
Dzintras Gekas jauno filmu “Dieva putniņi”. Šī ir 
dokumentāla filma par Otrā pasaules kaŗa 
bēgļiem, par tā saucamajiem dīpīšiem. Filmas 
pirmizrāde Amerikā notiks Sanhosē dziesmu 
svētkos, bet tā tiks rādīta tepat Čikāgā Ciānas 
draudzes mazajā zālē pirms Latviešu Fonda 
pilnsapulces 26. septembrī.  Šī dokumentālā filma 
seko latviešu bēgļu gaitām no Latvijas caur 
Vāciju līdz Amerikai. Filmā parādās daudz mums 
Čikāgā pazīstamas personības, kas tiek intervēti 
par savām gaitām un atmiņām. Intervijas kopā ar 
archīvu materiāliem padara filmu patiesi 
interesantu un izglītojošu. 

Uz tikšanos šoruden. 
Kristīna Sīmane-Laimiņa

RED. SLEJAS TURPINĀJUMS

Pulksten 12os Ciānas draudzes mazajā zālē rādīs Dzintras Gekas dokumentālfilmu 
“Dieva putniņi”. Ieeja brīva visiem apmeklētājiem. Sekos Latviešu Fonda pilnsapulce 
puksten 14:00.

Palieciet uz pilnsapulci, lai uzzinātu par citiem projektiem, ko Latviešu Fonds ir 
atbalstījis. Visi interesenti tiek gaidīti!
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LATVIEšU FoNDA PADoME RĪGĀ TIEKAS  AR BIEDRIEM LATVIJĀ
Šī gada vasarā Latviešu Fonda (LF) padome 

tikās ar Latvijā dzīvojošiem biedriem un trim 
fonda stipendiātiem. Arī es esmu viens no Latvijā 
dzīvojošiem Fonda biedriem un ļoti priecājos 
atkal tikties ar tagadējo Fonda Padomes priekšsēdi 
Kristīnu SīmaniLaimiņu un iepazīties ar projektu 
vadītāju Renāti Kenney. Tiekamies Vītolu fonda 
ēkas apakšējā stāvā, jo tur veranda ir daudz vēsāka 
nekā Vītolu Fonda meiteņu karstais jumta birojs. 
No Latviešu Fonda esam veseli pieci: jaunās 
Padomes dāmas Kristīna un Renāte un mēs trīs 
sirmgalvji – Pētris Bolšaitis, Valdis Bērziņš un es. 
Kristīna kādā no Vītolu Fonda sarīkojumiem jau 
ir bijusi, bet Renātei šī ir pirmā reize iepazīties ar 
gandrīz vai Latvijas brīnumu – Vītolu Fondu un 
tā darbiniekiem. Saprotams, ka mūs kā vienmēr 
cienā ar kafiju, aukstu citronūdeni, pīrādziņiem, 
cepumiem un vīnogām. Mēs tikko esam 
apsēdušies, kad viens pēc otra ienāk divi 
stipendiāti Vitālijs Guzenko un Agris Šķesters. Es 
pārmainu savu vietu un nu sēžu jauniešiem 
blakus, jo esmu par viņiem dzirdējusi daudz laba 
un gribu tuvāk iepazīties. 

Vispirms Vita Diķe Latviešu Fonda Padomes 
dāmas iepazīstina ar Vītolu Fonda galvenajiem 
panākumiem. Tas dibināts 2002. gadā un  varējis 
piešķirt 75 stipendijas, gadu vēlāk jau 137, 
nākamā 236, bet šogad ir jau piešķirtas 667!  
Diemžēl, arī šogad 33 kandidāti bija jāatstāj aiz 
strīpas. Žēl, bet piešķirt stipendiju var tikai tik, 
cik var.  Ir jau izskoloti 1800 Latvijas centīgie 
jaunieši,  kas gandrīz simtprocentīgi visi ir 
palikuši Latvijā, dabūjuši darbu, vai nodibinājuši 
paši savus uzņēmumus. 150 no bijušajiem 
stipendiātiem jau kļuvuši par ziedotājiem draugu 
stipendijai caur labdarības organizāciju “ziedot.
lv”. No tā varēja piešķirt stipendijas jau 15 
studentiem.  Stipendijas, citu starpā, ir palīdzējušas 
144 mediķiem, 59 ekonomistiem, 57 elektronikas 
inženieriem,  50 ķīmiķiem un 44 skolotājiem, pie 
kam cits jau lasa lekcijas augstākās skolās. Daži 
turpina studijas ārzemēs un tikai pāris ir tādu, kas 
Latviju pametuši. Pēc studiju beigušo aptaujas no 
atbildētājiem Inna ir  dabūjusi skaistu informāciju     
loti daudz no viņiem ir apprecējušies un pa visiem 
kopā ir jau 132 bērniņi. Tas taču ir fantastiski! 

Kamēr Vita vēl uz ekrāna rāda statistiku, es 
jau paklusām aprunājos ar abiem stipendiātiem.

Šie abi ir no Rēzeknes puses. Vitālijs jau pa
spējis iegūt savu Aviācijas Institūta maģistra gradu 
un ir pats pēdējais no Irbīšu fonda stipendiātiem. 
Agris studē jau trešajā kursā arī Aviācijas Institūtā. 
Abi strādā  Latvijas lidsabiedrībā Air Baltic, kur 
Agris ir tehniķis – māceklis, bet Vitālijs jau ir 
uzstrādājies par lidojumu inženieri. Bez viņa kā r
totiem dokumentiem neviena lidmašīna gaisā 
netiek. Par Vitāliju Fonda archīvos izlasu, ka viņš 
ir disciplinēts un ļoti aktīvs. Ir piedalījies ar labiem 
panākumiem skolas un pilsētas priekšmetu olim
piādēs, dziedājis korī un piedalījies dziesmu svētkos. 
Spēlē ģitaru, flautu un trompeti, spēlējis koncertos, 
klases un skolas sarīkojumos, apmeklējis jaun
sargu apmācības pulciņu un piedalījies projektā 
“Jaunie Rīgas sargi”. Bez tā viņš nodarbojas ar 
sportu un mācībās caurmēra atzīme visu laiku ir 
bijusi virs 8 ballēm. No Vītolu un, līdz ar to, Kārļa 
Irbīša fonda stipendiju ir saņēmis 4 gadus. Viņš ir 
bezgala pateicīgs, ka varējis dabūt īstu savu sapņu 
karjeru. 

Agris ar stipendiju studē jau trešo gadu, un par 
viņu es izlasu to, ka vidusskolā  viņš ir interesējies 
par fiziku, ģeografiju, informātiku, ķīmiju un īpaši 
matēmatiku. Ar labiem rezultātiem piedalījies 
Rēzeknes novada olimpiādēs – ģeografijā, fizikā. 
Savas zināšanas ir arī pierādījis gan novada, gan 
reģiona izsludinātajos konkursos un sacensībās. 
Dejojis tautasdeju grupā “Sprigači”, spēlējis skolas 
literārajā teātrī. Darbojās Nautrēnu mazpulkā. 
Viņa brālis Ervīns Šķesters pašlaik strādā SIA 
LMT centrā par Datu kvalitātes analītiķi.  Arī viņš 
bija Vītolu fonda stipendiāts.  Agris pagastā veicis 
brīvprātīgo darbu – organizējis orientēšanās 
sacensības Nautrēnos par godu 18. novembrim. 

Kamēr es runājos ar šiem abiem, ir atnācis 
Vītola kungs un pēdējais no gaidītajiem stipen
diātiem, kas ir jau lidotāja uniformā – Jānis  
Grundšteins. Viņš ir atnācis ar savu pilota melno 
somu, jo tūlīt pēc tam dosies atkal uz lidlauku, tur 
šodien ies viņa lidojums uz Mincheni un pēc tam 
vēl kaut kur. Jānis ir no Valmieras puses Rubenes 
pagasta. Absolvējis RTU Aviācijas transporta 
studiju programmu, ar Irbīša stipendiju studējis
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izmaksu pozicijas studentiem par programmām, 
bet arī rūpes par technisko bazi skolās. Gribu 
teikt, ka ir simts un viens iemesls tam, lai kaut 
kas neizdotos, un būtu jāizkar “baltais” karogs, 
bet ir tikai dažas lietas, ar ko ir iespējams to visu 
kompensēt un gūt virsroku. Tā ir mērķtiecība un 
pacietība. Jo lielākas ir grūtības, jo ir jābūt 
gatavam uz to, ka tas prasīs ilgāku laiku. Paldies 
par atbalstu!”

Tagad viņš mums pastāsta, ka stipendiju ir 
saņēmis tieši krīzes zenītā,  un valstī viss ir licies ļoti 
melns. Viņš ir bijis sociāli neaizsargāts students, 
un nesaprot, ko būtu darījis bez stipendijas. Ar 
visu to, viņam tālākās mācības ir izmaksājušas 
aizņēmumu bankā. Stipendija viņam tiešām bijusi 
kā gaismas stars tuneļa galā. Viņa kursu sāka 45 
studenti, bet beidza tika 14 un 2 piloti. Viņš ir ļoti 
pateicīgs, ka tanī laikā radušies cilvēki, “kam pret 
tevi nav nekādu pienākumu, tev palīdz”. 

Tad mēs visi kopā nobildējāmies uz verandas 
trepītēm un jaunieši dodas atpakaļ pie saviem 
pienākumiem. Agris gan pēc darba nakts maiņā ir 
gatavs gultai. 

Mēs pārējie – Latviešu Fonda un Vītolu 
fonda cilvēki vēl kopā pavadām kādu brīdi ar 
jautājumiem no abām pusēm. Vita stāsta par to, 
ka no trimdas latviešiem latvieši Latvijā ir 
iemācījušies  ziedot, jo tagad no Latvijas ir jau 
daudz vairāk ziedotāju nekā no latviešiem 
ārzemēs. Vītola kungs apgalvo, ka ir optimists un 
saka, ka tā Latvijas paaudze, ko viņš ir iepazinis 
caur Vītolu fondu, būs tā, kas Latviju atkal 
uzvedīs uz pareizā ceļa. Jau tagad Latvija 
pamazām mainās un tikai uz labo pusi, pamazām, 
bet droši. Stipendiātu vidū ir vairāki studenti, 
kuŗiem mācībās citu atzīmju nav kā tikai 
desmitnieki! Tad mūsu brīnišķīgā tikšanās ir 
beigusies. Es tikai varu priecāties, ka Latviešu 
Fonds kopā ar Vītolu fondu – abi fondi, kuŗos arī 
es esmu dalībniece, tagad piedalās arī Latvijas 
zelta fondā – izglītotā jaunatnē. Šodien iepazītie 
trīs taču ir īsti zelta gabaliņi! Vēl priecīgāka 
esmu, kad Kristīna man pasaka, ka Latviešu 
Fonda gada sapulce Nedēļas Nogale Nākotnei 
(NNN) notiks Čikāgā šī gada 26. septembrī. Tieši 
tad arī man būs iespēja tur piedalīties, jo atkal 
ciemošos pie Amerikas māsām un draugiem.

      Astrīda

1. rindā no kreisā Renāte Kenney, Jānis Grundšteins, Astrīda,  
Pēteris Bolšaitis. 2. rindā Vitļijs Guzenko. Agris Šķesters 
Kristīne Sīmane -Laimiņa un Valdis Bērziņš.

trīs gadus un te ir viņa pateicības vēstule  Vītolu 
Fondam rakstīta  2014. gada beigās.: 

“Sveiciens visiem! Zīmīgi, ka tieši vakar no 
Vītola fonda saņēmu zvanu ar jautājumu par 
manām sekmēm, ceļā uz savu nosprausto mērķi. 
Pēc divām dienām kārtošu gala pārbaudījumu 
komercpilota licencei. Ceļi mani ir aizveduši uz 
Igaunijas pilsētu Tartu, kur zem Igaunijas Avi
ācijas akadēmijas darbojas lidojumu apmācības 
organizācija “Pakker Avio”. Šis laiks ir pārdomām, 
pārbaudījumiem bagāts, jo realitātē ne vienmēr 
viss teorētiski saplānotais rit tik gludi, kā tika 
plānots. Vienas problēmas daļējs atrisinājums 
rada domino efektu nākošajai problēmai. Lai 
sniegtu garantijas bankai, uzsāku darba gaitas 
starp tautiskajā lidostā “Rīga”. Bieži ir jāsastopas 
ar līdzekļu, laika un enerģijas trūkumu. Ļoti 
daudz palīdz radinieki un paziņas apkārt. Domāju, 
ka iemesls tam ir novērtējums manam tagadējam 
dzīves ritmam, kas ir pakārtots aviācijai. Kā 
piemēru varu minēt to, ka man dažkārt pēc nakts 
maiņas darbā ir uzreiz jāsēžas rīta autobusā 
braucienam uz Tartu. Ir daudz citu nianšu, kur ir 
jāizlien no savas komforta zonas, lai lietas virzītos 
uz priekšu. Igauņi ir baigie malači! Ar savu 
entuziasmu viņi ir panākuši to, ka ir reālizēti tādi 
projekti, par ko pārējie vēl fantazē. Tik tiešām 
uzskatu, ka Igau nijas labklājības stūrakmens ir 
tas, ka naudu izglītībai viņi nežēlo. Tās nav tikai 
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Eiropas Savienības da
līb valstu vēstniecību pār stāvji 
veicina Transat lan tiskās tirdz
niecības un in    ves tīciju part
nerības (TTIP) atpa zīsta mību 
Čikāgā.

Šī gada 18. un 19. maijā, 
īstenojot Latvijas ES Prezi
dentūras pasākumu plānu 
ASV, Latvijas vēstniecība sa 
darbībā ar Latvijas goda ko n
 s u lu Ilinojas pavalstī Robertu 
Blumbergu orga ni zēja ES 
dalībvalstu vēst nie cību eko
nomisko un tirdz niecības 
padomnieku grupas vizīti 
Čikāgā. Vizītes mērķis bija 
iepazīties ar aktuālitātēm pilsētas eko nomiskajā 
attīstībā, kā arī veicināt kontaktus ar Čikāgas 
municipalitātes, uzņēmējdarbības struk tūru un 
domnīcu (think tank) pārstāvjiem. Eiropas Savie
nības dalībvalstu diplomātiskie pārstāvji ai cināja 
tik šanos partnerus apzināties TTIP pozitīvu pie
nesumu ASV vidienes ekonomiskajai attīs tībai, 
ņemot vērā Čikāgas un Ilinojas izvērstos tirdz
niecības sakarus ar Eiropas Savienības valstīm.

Tikšanās laikā ar domnīcas Chicago Council 
on Global Affairs ekspertu starptautiskās tirdz
nie cī bas jautājums Filipu Levī (Philip Levy) un 
Čikāgas pilsētas ekonomiskās attīstības aģentūras 
World Business Chicago direktoru Tomu 
Bartkoski (Tom Bartkoski) tika pārrunāti TTIP 
vienošanās sa režģītākie problēmjautājumi. Vairāk 
par diskusijas atspoguļojumu skat. publikāciju 
izdevumā Chicago Daily Law Bulletin (pdf 
formātā) Law Bulletin (pdf formātā).

Savienības Līgas klubā (Union League Club of 
Chicago) diplomāti tikās ar Čikāgas pilsētas Pa
domes Finanšu komitejas ilggadējo vadītāju 
aldermanu Bārku (Alderman Burke). Aldermans 
Bārks informēja par pilsētas ekonomisko iz aug
smi un jautājumiem, kas saistīti ar pilsētas bu
džeta veidošanu. Apmeklējot Čikāgas Tirdz
niecības biržu (Chicago Mercantile Exchange), 

vizītes da lībnieki iepazinās ar biržas darbības 
principiem, moderni digitalizēto darba vidi un 
pakalpojumiem klientiem tirdzniecības darījumos 
starp ASV un Eiropu.

Pazīstamais privāto finanšu fondu vadītājs 
Ričards Driehauss (Richard Driehaus) uzņēma 
ES dalībvalstu pārstāvjus Driehausa mūzejā, kur 
notika arī darba pusdienas ar ietekmīgiem  Čikāgas 
uzņēmējiem, biznesa līderiem un Čikāgas Federālo 
rezervju bankas vicepre zidentu Spenseru Kreinu 
(Spencer Krane), kuŗš informēja par ASV 
Federālo rezervju monetārās polītikas tendencēm 
sasaistē ar ekonomisko attīstību valstī.

Padomnieku grupa arī apmeklēja digitālo 
start-up uzņēmējdarbības inkubātoru 1871, kuŗa 
nosaukums simbolizē Čikāgas atjaunotnes spējas 
pēc postošākā ugunsgrēkā pilsētas vēsturē 1871. 
gadā. ES dalībvalstu pārstāvji iepazinās ar dar
bības noteikumiem un kārtību īpaši radītā inku ba
tora vidē, kur par nelielu ikmēneša maksu infor
mācijas tehnoloģiju uzņēmumi var sākt īstenot 
savus projektus un baudīt īpašās priekšrocības, 
ko sniedz biznesa inkubators.

2014. gadā Ilinoja eksportēja uz ES valstīm 
preces un pakalpojumus par USD 20 miljardiem. 
Daudzas pazīstamas Eiropas valstu kompānijas 
darbojas Ilinojā, izveidojot tur papildus darba vietas. 

LATVIJAS GoDA KoNSULA ILINoJĀ DARBĪBA šĪ GADA VASARĀ 

Roberts Blumbergs (vidū) sarunā ar Eiropas Savienības Tirdzniecības padomniekiem 
Čikāgas restorānā Berghoff.                                           Foto: Ralph Greenslad
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Ņemot vērā ekonomisko attiecību nozīmīgumu 
ar ES, šī gada 13. maijā Ilinojas štata Pārstāvju 
palāta pieņēma rezolūciju Nr.11 ar aicinājumu 
ASV Kongresam apstiprināt ASV valdībai tirdz
niecības veicināšanas pilnvaras (Trade Promotion 
Authority, TPA), kas cita starpā paredz to, ka Kon
gress neveiktu izmaiņas ASV valdības noslēgtos 
starptautiskos tirdzniecības līgumos. Nedēļu pirms 
šī saieta ASV Senāts nolēma sākt diskusijas par 
TPA likumprojektu, kas apstiprināšanas gadī jumā 
veicinātu raitāku TTIP sarunu gaitu.

Viena no Latvijas ES Prezidentūras prioritātēm 
ir straujāka progresa panākšana sarunās par TTIP 
līgumu. Sarunas par šo vienošanos aizsākās 2013. 
gadā, un līdz šim ir notikušas deviņas sarunu kārtas, 
pēdējai noslēdzoties šā gada 24. aprīlī Ņujorkā. 
TTIP mērķis ir novērst tirdzniecības netarifu bar
jeras, mazināt esošos tarifus un harmonizēt regu 

latoru prasības starp abpus Atlantijas okeāna 
kras tiem. TTIP visaptveroši nostiprinās ASV un 
ES, tai skaitā Latvijas, ekonomiskos un tirdz
niecības sakarus, veicinot konkurētspēju iepretim 
citiem pasaules reģioniem.

ES dalībvalstu vēstniecību ekonomikas pa
domnieku vīzītes ārpus ASV galvas pilsētas tra
dicionāli organizē ES Padomes prezidējošā valsts 
vēstniecība Vašingtonā. Latvijas vēstniecības or
ga nizētajā vizītē Čikāgā piedalījās ekonomikas 
un tirdz niecības padomnieki no Bulgārijas, 
Francijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Liel britānijas, 
Luk sem burgas, Somijas vēstniecībām un ES 
Delegācijas Vašingtonā. Vizītes programmā 
piedalījās arī Čikāgā bāzētie ģenerālkonsuli no 
Grieķijas un Lietuvas, kā arī Vācijas ģenerāl
konsula vietnieks.

Latvijas Republikas vēstniecība ASV

No 26. jūnija līdz 7. jūlijam Roberts Blum
bergs un viņa vecāki – Ināra un Gunārs Blum
bergi – savā vies mīlīgajā mājā uz  ņēma laikraksta 
Lat vi jas Avīze žu r  nā listi Daci Ko kare viču, kas bija 
iera dusies ASV, lai aprakstītu Gaŗ   ezera 50 gadu 
jubileju. 

Roberts Blumbergs iepazīstināja žur nālisti ar 
Čikāgas ievērojamām vietām, kā arī ar Čikāgas 
latviešu organizāciju vadītājiem – Čikāgas Ziņu 
atbildīgo redaktori Āriju Bergmani, ČLOA priekš
 sēdi Jāni Vilciņu, Latviešu radio raidījumu ko
mitejas priekšnieci Valiju Galenieci un technisko 
administrātoru Modri Galenieku, kā arī ar citiem 
Čikāgas latviešiem. 

Gaŗezera apmeklējuma  laikā žurnāliste tikās 
ar nometnes un vidusskolas darbiniekiem. Viņa 
paguva arī iegriezties ciemā Latvija un intervēt tā 
ļaudis.

Daces Kokarevičas plašie apraksti par Gaŗ
ezeru un Čikāgu ir ievietoti vairākos laik raksta 
Latvijas Avīze izdevumos. 

Tālāk ceļš veda goda konsula uz Latviju, kur 
Robertam Blumbergam bija iespēja būt 8. jūlija 
Saeimas sēdē, kad jaunievēlētais Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis deva svinīgo solījumu. 

Pēc stāšanās Valsts prezidenta amatā prezidents 
Vējonis īpašā ceremonijā Melngalvju namā sa
ņēma valsts augstāko apbalvojumu. Goda kon su
lam bija izdevība personīgi sveikt prezidentu.

GoDA KoNSULA DARBĪBA...

Prezidents Raimonds Vējonis un Roberts Blumbergs.

ð
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No 9. līdz 10. jūlijam Roberts Blumbergs pie
dalījās PBLA un Latvijas republikas ārlietu 
ministrijas rīkotajā Ekonomikas un inovvācijas 
forumā, kā ietvaros tika organizēta tikšanās ar 
Latvijas izcelsmes ārzemju uzņēmējiem.

9. jūlijā Latvijas Ministru prezidente 
Laimdota Straujuma uzrunāja foruma dalībniekus. 
Izvilkumi no viņas runas:  

“Latvieši ir dzīvojuši un daudzi joprojām 
dzīvo visā pasaulē. Latviešu diasporas ieguldījums 
Lat vijas ekonomikas pārveidē pēc neatkarības 
atgūšanas ir sekmējis visas valsts attīstību.” [...] 

Viesojoties ārvalstīs, es labprāt tiekos ar 
mūsu diasporas cilvēkiem. Es lepojos ar viņu 
sasniegumiem. Jūsu panākumi ir mūsu panākumi  
– jo visi kopā mēs veidojam latviešu nāciju.

Latviešu esamība pasaulē dod arī daudzus iegu
 vumus. Viņi iegūst pieredzi, zināšanas, iz glī tību, 
valodas un uzņēmējdarbības prasmes, uzkrāj ka
pitālu. Viņi iegulda šīs zināšanas un pieredzi tēv
zemes attīstībā. Tikai iesaistot mūsu diasporu, mēs 
varēsim dzīvot pārtikušā un dinamiskā Latvijā. [...]” 

Arī Valsts prezidents Raimonds Vējonis  10. 
jūlijā uzrunāja foruma dalībniekus. 
Izvilkumi no prezi denta  runas:

“Ir svarīgi, kā dzīve svešumā tiek uztverta gan 
no Jūsu, gan Latvijas valsts puses. Jūs atrašanās 
ārpus Latvijas ir jāuztver kā attīstības iespēja, kas 
ļauj Latvijas uzņēmējiem izmantot Jūsu iegūto pie
redzi un zināšanas, paverot ceļu labākai sadarbībai 
ar Latviju.

Tieši šāda pieeja ļauj visiem justies noderī giem, 
iesaistītiem kopīgā sadarbībā Latvijas izaugsmes 
vārdā un kļūt tuvākiem. Iespējams, ka tieši liela 
daļa no Jums esat pirmie Latvijas uzņēmēju pār
stāvji savās zemēs, tuvumā un tālumā, un neviens 
labāk par Jums nepārzina tirgus situāciju, iespējas 
un risinājumus. Tāpat Jūs lieliski pārzināt Latvijas 
tradīcijas un biznesa vides nosacījumus, vien
laikus redzot Latviju no malas un reizumis daudz 
precīzāk spējot saskatīt tieši to, kas visvairāk ne
pieciešams mūsu valsts ekonomiskajai izaugsmei.

Tāpēc aicinu Jūs veidot saiknes un sadarbību 
ar Latvijā strādājošiem uzņēmējiem, kas dotu sti
mulu tiem attīstīties par nozīmīgiem spēlētājiem 
pasaulē. [...]”

Goda konsula nākamā vizīte bija Latvijas 
Uni versitātes (LU) Juridiskajā fakultātē, kur no

6. līdz 11. jūlijam norisinājās Ame ri kas 
Savienoto Valstu Tiesību vasaras skola. Skolu 
rīkoja Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte 
ar zvērinātu ad vokātu biroja “Varul” un mecenātu 
Roberta Blumberga un Džona Goldes atbalstu.

Vasaras bezmaksas lekcijas ir pieejamas tiem 
studentiem, kuŗiem ir augstākie studiju rezultāti.  
Latvijas vizītes laikā Roberts Blumbergs iegriezās 
arī LU. Viņš palīdz universitātei sarunāt ASV 
profesorus, kuŗi var pavadīt nedēļu Latvijā, lai  
referētu par ASV tiesas sistēmu.

Šī gada lektori bija Pitsburgas Universitātes 
profesori Rhonda Wasserman un David Harris, 
kā arī Čikāgas latviešu advokāts Tālis Cepurītis. 
Viņa lekcijas tema bija par  ASV patentu sistēmu.

       Red.

No kr.: Roberts Blumbergs, prof. Rhonda Wasserman, LU 
Juridiskās fakultātes prof. Daiga Rezevska un prof. David 
Harris.
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 “KAS KAITēJA NEDZIEDĀTI – 30 GADUS”

– Armands Birkens, Ojārs Freimanis un Juris 
Valainis. Pieliekot vēl milvokieti Ivaru Zušēvicu, 
pirmie tenori dziedāja labā saskaņā un līdzsvarā 
ar koŗa pārējiem divdesmit dziedātājiem. Citās 
balsīs vēl uz Milvoku (priekšpilsētu) Čikāgu bija 
atbraukuši Jānis Inveiss, Rūdis Dzelzkalns un 
Vilnis Strēlnieks, bet no Klīvlades, Ohaio, (lai jūs 
nepārprastu, ka arī tā ir kāda Milvoku priekš
pilsēta), – domājams, koŗa dēļ uz Čikāgu pārcēlies 
un korī dzied baritons Aristrīds Cers!

Tā redzat, cik dziļa un stipra ir vīru dziesmu 
mīlestība. To kopj un vada šarmantā Čikāgas vīru 
koŗa diriģente Māra Vārpa!

Bet te tūlīt jāliek tāda pārdomu zīme. Kā tas 
nākas, ka koris dzied tik disciplinēti? Bija prieks 
dzirdēt labo dikciju. Tas rada aizdomas, ka šī šar
mantā diriģente ir ļoti prasīga un “pielauž” savus 
vīrus, – vai ar vieglu rokas mājienu?

Tā tam arī jābūt. Gadu gaitā esam vērojuši, 
ka koris top arvien vairāk balsīs saliedēts un uz
manīgi seko diriģentes mūzikālajām prasībām.

Koncerta programmā bija tikai trīs dziesmas, 
kuŗu komponistu vārdi mums ir sendienis pa
zīstami – Jēkabs Mediņš, Jānis Cimze un Emīls 
Melngailis – visi tautas dziesmu sabalsojumos. 
Pār ējie skaņražu vārdi mūsu apziņā ienāca jau

2015. gada 16. maija Čikāgas vīru koŗa  koncerta 
nosaukums “Kas kaitēja nedziedāti – 30 gadus” 
balstījās uz koncerta otrās daļas tautas dziesmu P. 
Kveldes sabalsojumu, kam Armands Birkens 
(programmā neatklāts) bija pielicis tekstu par ba
ritonu un basu, tā arī augsto tenoru izteikto prieku 
dziedāt korī, diriģentes Māras Vārpas dziedāto sōlo 
teikumu, visu nobeidzot ar apliecinājumu, ka koris 
mīl savus klausītājus, kuŗi šovakar bija sanākuši 
kuplā skaitā. Skaidrs, klausītāji priecājās nebei
dzamos aplausos un dziesma bija jāatkārto.

 Diezin vai šī raksta lasītāji, dziesmu draugi, 
maz apzinās, ka ASV ir tikai divi latviešu vīru koŗi 
– Čikāgas vīru koris un Losandželosas vīru koris 
“Uzdziedāsim, brāļi!”. Nezinu sīkāk par Los an
dželosas kori, bet Čikāgas vīru koris ir neparasts. 
Rakstītājs, kuŗš pats dziedājis gan Latvijas, gan 
vācu, gan zviedru, tāpat latviešu koŗos ASV 70 
gadus, jūtas aizkustināts un saviļņots, re dzot korī 
dziedātājus, kas tālu braukuši, lai būtu vīru koŗa 
rindās un dziedātu tā, kā to var vienīgi vīri…

Ja, rakstot par koŗa 2013. gada koncertu, 
bažījos, ka koŗa pirmajos tenoros bija tikai viens 
čikāgietis, pārējie no Milvokiem un no Gaŗezera 
Latviešu ciema, tad tagad ir cerīgāk. Gan piecu 
pirmo tenoru vietā ir tikai četri, bet trīs ir čikāgieši ð
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te, svešumā. Mēs mācāmies pazīt mūsu tautas 
jaunās, mums vēl pasvešās balsis. Tas ir labi. 

Koncerts sākās ar E. Račevska “Mūsu dzies
ma” (E. Račevskis). Savās ātrajās piezīmēs par šo 
dziesmu uz programmas lapas esmu uzmetis: 
“Spilgts sākums”. Protams, tā jau recenzijās par 
mūziku vai dziedāšanu gan neraksta, bet šī jau 
nav recenzija, to nododu, nevarot izgudrot at
bilstošu “oficiālu” izteicienu, tālāk jums, lasī
tājiem – varat man palīdzēt? Tad dzirdējām braši 
nodziedātās kaŗavīru dziesmas: I. Saksa harmo
nizēto “Kad ar uzvaru” un T. Inveisa harmonizēto 
“Balta roze”.

Trīs M. Lasmaņa dziesmas “Es nāku no ma

zas tautas” (K. Skujenieks), “Mans mantojums” 
(A. Elksne) un “Akords” (O. Vācietis), kopā ar pa
šas diriģentes Māras Vārpas “Ir mīļa Māras zeme” 
(A. Eglītis) un “Valoda un dziesma” (M. Sviķe), kā 
arī V. Kaminska veltījums Čikāgas vīru korim  
“Smeldzīga dziesmiņa” (V. Kaminskis) bija koncerta 
mūzikāli bagātākais devums.

Čikāgā pelnīti populārs ir duets Gundega 
(Puidza) un Māra (Vārpa). Patīkami un balsīm sa
lej oties viņas dziedāja Jēkaba Mediņa sabalsoto 
tautas dziesmu “Dzied, māsiņa, skaistas dzies
mas” Māras ģitares pavadījumā. M. Vārpas  aran
žētajai N. Kreišmaņa “Dzimtenes meitenes dzies
ma” (T. Kalve) duetam pievienojās arī koris un 
Arunas Kaminskas, kuŗš bija iejūtīgs koncerta 
pirmās daļas klavieŗu pavadītājs.

Otrajā daļā, savukārt, pārliecinošs klavieŗu 
pavadītājs bija Ernests Brusubārdis III. Bija 
interesanti dzirdēt, ka viņš pirms dziesmu priekš
spēlēm tomēr skanīgi uzsita katras balss toni. 

Duets – Gundega un Māra. Pianists Arunas Kaminskas.

Valdis Slokenbergs lasa  dzejoļu vārsmas.

Dzirdējām četru tautas dziesmu sabalsojumus. 
P. Līcītes dziesmā  “Jātnieciņa dēliņš biju” pir
majiem tenoriem vēl pievienojās kādreizējais  ko 
rists Āris Vilemsons no Latvijas ciema Gaŗezerā. 

Jaunumi ir labi, bet bija ļoti patīkami atkal 
dzirdēt E. Melngaiļa (tradicionāli?) sabalsoto “Div’ 
dzelteni kumeliņi”. 

M. Vārpas sabalsotā “Ai, jel manu vieglu prātu” 
skanēja viegli un rotaļīgi. Biju pārsteigts, dzirdot 
pirmo reizi J. Cimzes sabalsoto “Kur tu iesi, jauns 
puisīti?”. To noklausoties, varēja saprast, kāpēc 
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dziesmai. 
Čikāgas vīru koris un/vai 

dziedātāji ir pie dalījušies visos 
atjaunotās Lat vijas dziesmu 
svētkos. Koŗa priekš nieki ir 
bijuši Juris Va lainis, Aivars 
Osis un Uģis Sprūdžs, bet korī 
visus trīs desmit ga dus ir dzie
dā juši Arturs Gaiķis, Modris 
Gale nieks, Jānis Plūme, Ilmārs 
Riekstiņš un Juris Valainis. 
Paldies tālbraucējiem mil vo
kiešiem Rūdim Dzelz kalnam, 
Jānim Inveisam Vilnim Strēl
niekam un Ivaram Zušēvicam!

Juris Pūliņš nolasīja rak
stiskos apsveikumus. Pirmais 
bija no Latvijas kultūras mi
nistres Daces Melbārdes, tad 
vīru koŗa Gaudeamus diriģenta 
Ivara Cinkusa un bijušā dzie
dātāja Ivara Švān felda, kas tagad 
dzīvo Latvijā.

Čikāgas latviešu orga ni
zāciju apvienības priekšsēdis 
Jānis Vilciņš ievadīja 
apsveicēju rindu. No Ciānas 
draudzes sveica māc. Gundega 
Puidza un drau dzes priekšniece 
Silvija KļaviņaBarshney. Koris 
visus trīsdesmit gadus ir 
mēģinājumiem lie tojis Ciānas 

draudzes telpas un lab vēlību. Sv. Pēteŗa draudzes 
sveicienus teica māc. Ojārs Frei manis un draudzes 
priekšniece Inese Stokes. Sveicienus un pat eicību 
no Daugavas Vanagu Čikāgas kopas un Baptistu 
draudzes teica māc. Oļģerts Cakars. No Radio 
rai dījumu komi tejas sveica tās priekšniece Valija 
Galeniece. Latviešu koŗu apvienības priekšsēdis 
Ernests Brusu bārdis III sveicienam pievienoja 
viņa un dzīves biedres dalītas sarkanas rozes kat
ram koristam.

Pēc koncerta bija draudzības vakars ar 
šefpavāra D. Indriksona gatavotajām vakariņām, 
Valijas Galinieces sarūpēto tradicionālo izlozi un 
Indianapoles ansambļa “Letiņi un draugi” spēlēto 
dejas mūziku.

           O. Cakars, foto: S. Kļaviņa-Barshney

tā ir tik nepazīstama un atstāja 
klausītāju vienaldzīgu. 

M. Vārpas “Tu esi miers” 
(I. Ziedonis) – koris un duets, 
šoreiz Armands Birkens un 
Māra Vārpa,  Armanda ģitares 
pavadīts. Tad atkal dzirdējām 
duetu “Gundega un Māra” 
saskanīgi dziedam R. Paula 
“Pie jūŗas dzīve mana” (V. 
Artavs). 

Par jūŗu vēl dzirdējām A. 
Vīgnera un V. Hoh lova aran
žētajā “Pie dzintara jūras” (K. 
Balt purviņš), bet E. Račevska 
“Vakars Ventmalā” (B. Sen
keviča) noveda mūs atkal 
“iekšzemē”. Par dziesmu “Kas 
kaitēja…” jau minēju šī raksta 
sākumā.

Ļoti interesanti uzrakstīta 
un izdziedāta bija R. Paula sa
balsotā tautas dziesma “Kur 
tad tu nu biji”. Varētu teikt, tā 
līdzinās asprātīgai anekdotei, 
bet, anek doti dzirdot vairāk
kārtīgi, vairs nav pār steiguma 
prieka. Rai monds Pauls ir ļoti 
populārs dziesmu komponists, 
tās ir viegli iemācāmas, pie līp 
savā vienkāršībā. Ar viņa 
“Kur zeme” (J. Peters) beidzās 
skaistā koncerta programma. 
Dziesmu vajadzēja atkārtot, tāpat piedevām koris 
pacilāti nodziedāja V. Kaminska “Latvijai” (J. 
Sirmbārdis).Valdis Slokenbergs, Kr. Barona skolas 
skol nieks, pro grammas sākumā, un mainoties 
dziesmu ra ksturam, lasīja piemērotas dzejoļu 
vārsmas.

Aplausi un ziedi. 
Čikāgas vīru koŗa priekšnieks Armands 

Birkens pateicās koŗa diriģentei Mārai Vārpai par 
lielo darbu un neatlaidību, paturot koŗa dziesmu 
spējas. Pateicība šī vakara pavadītājiem Arunas 
Kaminskas un Ernestam Brusubārdim III. Tāpat 
viņš pieminēja koŗa pirmos diriģentus Teodoru 
Ozoliņu un Loriju Vudu, kam sekoja Māras Vār
pas divdesmit septiņu gadu ilgais darbs vīru koŗu 

Latviešu koŗu apvienības priekšsēdis 
Ernests Brusubārdis III  sveic kori.

Čikāgas vīru koŗa priekšnieks Armands  
Birkens pateicas dalībniekiem un viesiem.
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 Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu komitejas otrā 
Pavārklase notika sestdien, 13. jūnijā draudzes 
īpašumā Vuddeilē.  Daina Albertiņa mums mācija 
siet Jāņu sieru. Šo lekciju noklausījās 28 dalibnieki 
to starpā daži kungi. Cerams ka iemācīto siera 
siešanas māku dalibnieki izmantoja, lai sietu 
sieru šīgada Jāņu vakaram.  

2015. gada 7. jūnijā Sv. Pēteŗa 
draudzē svinīgā diev kalpojumā 
notika divu draudzes jauniešu, 
Daigas Ceras un Imanta Cera, 
iesvētības. Neskatoties uz jauniešu  
ārpusskolas daudzajām nodarbī
bām, viņiem bija iespējas iziet 
iesvētes apmā cī bu minimālo pro
grammu, kuŗai ikvienam vajadzēja 
pielāgoties laika un vietas ziņā. 

Dievkalpojumā Bībeles la
sījumus veica Daiga un Imants, 
kā arī viņi bija iesais tīti draudzes 
lūgšanā. No sirds pateicamies 
Dievam, par šiem mūsu draudzes 
jaunajiem un piln tiesīgajiem lo
cek ļiem. Novēlam viņiem svētīgu 
dzīves un ticības ceļu, kā arī sa
gaidām viņu aktīvāku iesaistīšanos 
draudzes dzīvē!

Sv. Pēteŗa draudzes vārdā, 
mācītājs Ojārs Freimanis 

IESVĒTĪBAS SV. PĒTEŖA DRAUDZĒ VUDDEILĒ

No kr.: mācītājs Ojārs Freimanis, Daiga Cera, Imants Cers, draudzes vicepriekšniece 
Inese Stokes, draudzes priekšnieks Uldis Pūliņš.

Pēc pamācībām dalibnieki baudija sieru,  ko 
Daina bija iepriekš pagatavojusi, Daces Frišas 
ceptos pīrāgus un glazi Aldara alu. Pa starpam dzie
dājam Jāņu dziesmas no Rūtas Puliņas izdalītajām 
lapiņām. Setdienas rītu pavadījām draudzības 
lokā, iemācoties daļu mūsu tradicijas.

A.B.

SV. PĒTEŖA DRAUDZĒ SIEn JāņU SIERU

Cienasta klāsts.No kr.: Daina Albertiņa un Silvija Ezera nopietnā darbā.
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Skaistā svētdienā notika Ērika un Mārītes 
Sventecku skaisto dvīnīšu kristības St. Joan of 
Arc  katoļu baznīcā, Lisle, Illinois. Savus skaistos 
vārdus  Mārtiņš Kai  un  Pēteris Konrāds  pieņēma 
bez jebkāda protesta, lai gan ceremonija bija gaŗa 
un beigās vēl lēja ūdeni uz viņu mazajām gal
viņām. Braši zēni! Krusttēvi un krustmātes 
apsolīja gādāt, lai viņi uzaugtu par krietniem 
kristiešiem.

Krustmātes bija Daiga Kiršteina (Mārītes 
draudzene) un Linda Kantner (Ērika māsa).  
Krusttēvi: Roberts Sventeckis (Erika brālis) un 
Edgars un Alberts Legzdiņi (Mārītes brāļi). Bija 
jauki, ka klāt bija arī puisīšu vecvecāki – Marija 
Sventeckis (Počs) un Alberts un Skaidrīte 
Legzdiņi.  Bez tiem vēl daudz radu un draugu bija 
liecinieki šim priecīgajam notikumam. 

Sekoja viesības Mārītes un Ērika mājās un 
dārzā, kur bija uzcelta liela telts nojume, zem tās 
galdi klāti ar baltiem galdautiem. Bija pienācis

laiks un vieta atspirdzinošam dzērienam. Patīkami 
bija redzēt tik daudz jaunu, skaistu un labi 
ģērbušos  cilvēku.  

Krusttēvs Roberts teica galda lūgšanu, Alberts, 
senj. pieteica šampanieša tostu. Tad varēja sākties 
mielošanās no bagātīgā bufetes galda. Pat 
nemēģināšu aprakstīt gardo ēdienu klāstu, tikai 
pieminēšu to, ka bija arī šis tas no Mārītes un 
Ērika pašu dārza, kā arī Marijas ceptie pīrādziņi 
un lielā torte.  

Mazie puisīši “apstaigāja” galdus no vienas 
vecās mammas rokām uz nākošām. Bija arī citas 
vecās mammas, ne tikai Marija un Skaidrīte.       

Debesu Tēvs apveltīja ar saulainu, siltu 
vasaras dienu. Vējiņa bija tikai tik daudz, lai 
aizdzītu uzbāzīgos odus. Tiešām skaista diena, 
jauki cilvēki, priecīgs notikums! 

Lai Dievs dod skaistu, veselīgu dzīvi Mārtiņam 
un Pēterim un viņu vecākiem! 

E. Počs 

PRIEcĪgS noTIkUmS SVĒTDIEn, 2015.gADA. 19. JūLIJā 

No kr.: Linda Kantner, Alberts Legzdiņš ar Pēteri Sventecki, Māra Sventecka, Ēriks Sventeckis, Edgars Legzdiņš, Daiga Kiršteina 
ar Mārtiņu Sventecki, Roberts Sventeckis.                                                                                   Foto: Kellie Sventeckis 
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1. rindā no kr.: GVV direktore Sandra Kronīte-Sīpola, Sadie Martin, Zīle Kalna-Tīmane, Aija Zamura, Larisa Kreismane, Ina Ra-
mane, Krista Roze, Tija Vilciņa, 2. rindā: Krista Grendze, Maija Linde, Aleksandrs Sīpols, Skaidrīte Bekere, Laila Lapiņa, Elizabete 
Dudorane, Marisa Lizina. 3. rindā: Pauls Willems, Akeksandrs Puriņš, Aleksandrs Blumbergs, Rolands Bērziņš. 4. rindā: Kristofers 
Evans, Oskars Bērziņš, Nils Veidis, Andrejs Rumpeters, Denvers Dimants, Lūkas Pūris, Krišjānis Ule.                      Foto: K.Putnis

gAŖEZERA VASARAS VIDUSSkoLAS
2015. mācĪBU gADA IZLAIDUmS 9. AUgUSTā

DokToRES gRADS
Beatrise Reveliņa 2015. gada aptīlī  ieguva 

doktora gradu (Ed.D) National Louis universitātē, 
specializējoties Curriculum and Social Inquiry, 
aizstavot disertāciju At the Intersection of Science, 
Gender, and Teaching: A Feminist Auto ethno-
graphic Inquiry. 

National Louis universitātē Beatrise ieguva 
maģistres gradu (M.Ed..) un Ilinojas universitātē 
bakalaures gradu  (B.A.) psicholoģijā un  bakalau
res gradu (B.S.) bioloģijā. Pēdējos gados viņa 
māca zinātni 8. klases skolēniem Dierfield, IL.

Beatrise abslolvēja Krišjāņa Barona latviešu 
skolu Čikāgā un Gaŗezera vasaras vidusskolu un 
ir s!k! Dzintras locekle.

J.R.
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Nav jau tā, ka tikai Čikāgas simfoniskais 
orķestris vai Liriskā opera būtu vienīgie kva li
tātīvas mūzikas avoti. Nē, te, Čikāgā, un tās 
tuvā kajā apkārtnē ir liels pulks dažādu izcilas 
mūzikas organizāciju. Šoreiz mazliet par divām 
prieku radošām muzikālām vienībām – par 
Ziemeļkrasta kamermūzikas festivālu (North 
Shore Chamber Music Festival) un par Vudstokas 
Mocarta festivālu (Woodstock Mozart Festival) 
organizācijām.  

Tā nu mēs plānojām iet uz kamermūzikas 
koncertu Norsbrukā (Northbrook) šī gada jūnijā. 
Lai varētu nodrošināt to, ka tiksim iekšā, ir laikus 
jāpasūtina biļetes. Es zvanu, ir savie no jums. Izsaku 
savu vajadzību, tad nolasu savas kre dīt  kartes in
formāciju un savu vārdu. Pēkšņi at bildētāja otrā 
galā vaicā: “Nu, jūs taču runājat latviski, vai ne?”. 
Nu protams. Izrādās, ka pie tālruņa ir gadījusies 
kamermūzikas svētku galvenā vadītāja Angela 
Yoffe. Viņa ir dzimusi Rīgā, tur guvusi mūzikālo 
izglītību, studējusi pie Ilzes Graubiņas. Tagad 
Angela Yoffe vada klavieŗu nodaļu Čikāgas 
Rūzvelta universitātes Mūzikas skolā. 

Slavenais vijolnieks Vadims Guzmans bija šī 
kamermūzikas festivāla mākslinieciskais vadītājs. Arī 
viņš mācījies Rīgā pie Normunda Šnē. Guzmans 
ir sniedzis komponista Pēteŗa Vaska darbu pirm
at skaņojumus. Šajā kon certā it īpaši pie sirds 
gāja Šostakoviča “Valsis” un Pjacolla (Piazzolla) 
“Pavasaŗa tango”.

Vudstokas koncertiem šogad ir jau divdesmit 
devītā gadskārta (Vudstoka atrodas gandrīz Mak 
Henrija aprinķa (McHenry County) vidū. Koncerti  
notiek divās vietās – gan pašā Vudstokas centrā 
(četri koncerti), gan arī SanFilippo dižpils kon
certzālē Barin gtonas kalnu ciemā (Barrington 
Hills). Gandrīz vai ik gadu cenšamies Vud stokā 
noklausīties vismaz vienu svētku koncertu. Arī 
laikraksta Chicago Tribune mūzikas kritiķis fon 
Reins (John von Rhein)  ļoti iesaka apmeklēt šos 
Vudstokas koncertus. Vudstokas svētkos, pro
tams, atskaņotas ļoti daudzas Mocarta kom po
zīcijas, bet dzirdam arī citu komponistu darbus 
– Antonio Vivaldi, Gustava Holsa, Astora Pjacolla, u.c. 

Vudstokas koncertu sērijas rīkotāji iesaka

mūZIkA, ATSkAņoTāJI Un mūSU PAšU VALoDIņA
klausītājiem SanFilippo koncerta vietā ierasties 
vismaz kādu pusotru stundu pirms koncerta 
sākuma, lai varētu kārtīgi aplūkot mūzeja klāstu, 
kā arī paklausīties, kā viens otrs seno laiku 
instruments skan. 

SanFilippo dižpilī ir ļoti liela skatuve.Tā 
vismaz treju stāvu augstumā, un lielās ērģeļu 
stabules ir vai trīs stāvu augstas. Kad ērģeles 
spēlēja, grīda drebēja. Visos trijos pils stāvos 
intere sants mūzejs, seni mūzikas atskaņotāji, ar 
lielām taurem un arī bez tām, seno laiku vienkārši 
patafoni, pašspēlētājas klavieres, pašspēlētājas 
vijoles, divas vai pat četras tā saucamās “leijer
kastes”, arī ar zirgiem velkamie auto mā tiskie spē
lētāji – tādi, ko senos laikos vadāja apkārt pa 
tirgiem, lai iepriecinātu tautu un ieņemtu klau
sīšanās maksu. Tam “štrumentam” priekšgals ir 
izgreznots ar cilvēku tēliem, kas taktī sit bungas, 
dirigē, sit zvaniņus, pūš taures, un tā tālāk. Pie 
šīs dižpils ir vēl arī citas ēkas, seno laiku karuseļi, 
dažnedažādas cirkus un veco laiku lielo tirgu 
izprieču lietas. 

Bet ne jau par to vien gribēju stāstīt. Pēc 
mūzeja aplūkošanas un, paklausījušies arī kā 
izliktie atskaņotāji nospēlē itin glītu mūziku, 
beidzot ieejam koncerta zālē. Apsēžamies. Es 
atveŗu koncerta pro grammu – jau pašā sākumā ir 
Vudstokas Mocarta festivāla organizācijas 
prezidenta ziņojums/svei ciens. Skatos, kas tad ir 
pats prezidents šai ļoti izdarīgajai un teicamajai 
organizācijai – izrādās, tā ir Maija Mizens 
(oriģināli no Klīv landes). Nu protams, latvieši ir 
visur, un mūzikas pasaules virsgalos mēs tagad 
visai bieži dzirdam mūsu pašu valodiņu. 
Programmā pie raksta bija arī ievietota viņas 
fotografija. Tad nu vēroju publiku, un  jā, turpat 
jau pirmajā rindā viņa ir. Starpbrīdī eju klāt, 
izsaku prieku un apbrīnu par ļoti teicamajiem 
svētkiem un to, ka viņas darbam ir tik spoži 
redzami rezultāti. 

Tā nu jūs redzat, cik negaidīti var iznākt tādi 
interesanti un jauki gadījumi, kad sarunās ar 
ievērojamas mūzikas organizāciju vadītājiem ar  
prieku var lietot mūsu pašu latviešu valodu. 

Ivars Antens
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ĒRIkAm kāRkLIņAm 100
Ļaunu ņemt un vērst par labu - tas ir piedot

     (Rainis)
Ir vējaina, brāzmām pilna sestdiena Čikāgas 

pilsētas dienvidos. Saule, par spīti visam, zaigo savus 
vaigus un zibsnī starus ezerā. Aiz loga tālumā 
stāv milzīgi debesskrāpji, kas ir tik cēli, ka, liktos 
domāt, celti monumenti par kaut ko īpašu, svarīgu 
vai vienkārši kaut ko atgādinot. 

Arī šīs 25. marta dienas jubilārs Ēriks Kārkliņš 
varētu stāties blakus jebkuŗam monumentam, jo 
viņam šodien aprit 100 gadu.

"Vesels gadu simts", saka Ēriks, "bet es ne
maz to neņemu vērā, tik ar dzirdi pašvaki".

Ēriks Kārkliņš ir dzimis rīdzinieks 1915. gadā 
latviešu inteliģences ģimenē. Viņa mamma Austra 
Kārkliņa (dzimusi Zivtiņa) ir skolotāja, bet tēvs 
Jānis Kārkliņš ir operdziedātājs Latvijas Operā. 
Arī Ērika gaitas tiek ievirzītas inteliģencē un 
1937. gadā Ēriks absolvē Latvijas Universitāti, 
iegūstot bakalaura gradu architektūrā. 

Ērikam uz galda rāmītī stāv sievietes foto. "Kas 
ir šī persona?" iejautājos aiz ziņkārības. "Tā ir mana 
mūža lielākā laime," nosaka Ēriks un pie vērš skatu 
fotoattēlam, it kā kavēdamies atmiņās. "Zentiņa 
bija manas mammas mūzikas klases bijusī skol
niece. Iepazināmies tieši pirms komūnistu ienāk
šanas Rīgā. Paspējām vēl apprecēties 1940. gadā."

Zenta Kārkliņa, dzimusi Fricberga uzauga Lat
vijas Armijas pulkvežleitinanta Arnolda Lan dov
ska paspārnē, kas pēc viņas tēva pāragrās nāves 
apprecēja Zentas mammu.

1941.gada pavasarī Ērika un Zentas ģimenē 
ierodas pirmdzimtais puisītis, kam tiek dots 
vectēva vārds Jānis. 

Šis ir laiks, kad Eiropa ir ietīta un iemīta Otrā 
Pasaules karā. Latvija atrodas šī asiņainā monstru 
dueļa epicentrā ar tās neskaidro nākotni un uz 
latvju tautas brīvības iznīcināšanas sliekšņa.

1944. gada vasarā Ēriku Kārkliņu iesauc 
Leģiona 15.divīzijā, kas cīnās Polijas teritorijā. 

Padomju vara lēnām okupē visu Latviju, un 
ir skaidrs, ka palikt Rīgā ir bīstami. Tāpēc 1944. 
gada oktobŗa beigās Zenta ar mazo Jānīti un ve
cākiem pieņem lēmumu emigrēt uz Vāciju, un ar

pēdējo vilcienu no Rīgas, kas, pa teicoties vācu 
Grossdeutschland divīzijas pār rāvumam frontē, 
vēl tika pāri Tīreļpurvam.

Tika atstāta tēvu zeme, dzimtās takas, Vec
rīgas bruģis, Jūrmala, sapņi un ieceres...

Kārkliņu ģimene nonāk Vācijā, Frankurtē 
pie Oderas un te 1945. gada janvārī pasaulē nāk 
otrais dēls Pēteris. 

Ēriks tiek ievainots 1945. gada pavasarī kaujā 
pie Potsdamas un viņu transportē uz Rietumvāciju. 
Pēc atveseļošanās Ēriks nonāk angļu gūstā. 

"Man jau ar to dzelzi nācās sadzīvot visu 
atli kušo mūžu. Ārsts noteica, ja es būtu bijis 
pīpētājs, tad dzīvotājs nebūtu. Divas artilērijas 
lādiņa šķem bas man trāpīja. Viena no tām plaušā," 
simt gadnieks norāda uz savu sānu.

1946.gadā Ēriks tiek atbrīvots no gūsta un 
viņam ir ļauts pievienoties savai ģimenei, ar kuŗu 
viņš pārceļas uz Zēdorfas bēgļu nometni Vācijā, 
tad vēlāk uz Aurich, tad Wentorf, tad Grone 
pilsētām. 

1947. gadā pasaulē nāk vēl trešais dēls, pas
tarītis Andrejs.

1951.gadā Kārkliņu ģimenei uzrodas gal
votājs no ASV, veclatvietis Siļķe, kas izmaksā 
ģimenei kuģa braucienu uz Ņujorku. Jāņi tiek 
sagaidīti uz USS General M.B.Stewart kuģa 
klāja, un pēc desmit dienu ilga ceļojuma Ēriks ar 
ģimeni nonāk Ņujorkā.

"Šūpoja dikti. Labierīcības bija kuģa priekš
galā. Viss tur šļakstījās... Daudziem bija jūŗas 
slimība. Bet cita varianta jau nebija,” piemetina 
dēls Jānis, kurš spilgti atceras savu pirmo pār
okeāna braucienu. 

Kārkliņu ģimenes gaitas turpinās tepat 
Čikāgā. Ēriks tiek pieņemts darbā par architektu  
Skidmore birojā, kur arī nostrādā atlikušos darba 
gadus.

Vecākais dēls Jānis iet tēva pēdās un izsko lo
jas par architektu, taču māksla un burāšana ir 
viņa lielākās sirdslietas. 

Vidējais dēls Pēteris kļūst par mākslinieku. 
Viņa gara darbi ir izstādīti vairākās galerijās 
Čikāgā un privātkollekcijās ASV.
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Ērikam ir trīs maz mei
tas, četri mazmazbērni un 
daudz atmiņu, un tas ir 
daudz!

Ir laiks aizdegt svecītes 
lielajai tortei. "Mmmm!" 
Ēriks nosmaida. “Saldumi 
man vien mēr garšojuši. Bet 
vajag ar mēru. Dzīvē vajag 
visu ar mēru..."

Uz tortes sve ču liesmas 
atgādina aizejošo laiku, kas 
ietveŗ sevī visu un neko. 
Nez, ko Ēriks vēlējās, no
rau goties uz tām?

Vēlam Ērikam Kārk
liņam vese lību un sveicam 
ar bagāta mūža pilno kausu!

Paldies Jānim Kārkliņam par sagādāto 
informāciju, Vijai Reinfeldei par garšīgo torti un 
Ērikam Kārkliņam par viesmīlību un atmiņām!

-Pastnieks-

Trešais dēls Andrejs 
Ilinojas Universitātē iegūst 
bakalaura gradu angļu 
valodā, taču viņa un tēva 
Ērika lielākā dzīves stihija 
ir šachs. 

Jau no mazotnes šacha 
figūriņas aizrāva Ērika prātu. 
Šodien Ēriks Kārkliņš ir 
vecākais šacha lielmeistars 
ASV. Arī jaunākais dēls 
Andrejs ir šacha liel meistars, 
un abi ar tēvu katru nedēļu 
satiekas, lai uzspēlētu kādu 
partiju.

Ir izspēlētas daudzas 
par tijas – dažas no tām 
zaudētas, dažas uzvarētas, 
dažas bez rezultāta ar mūžīgo jautājumu: kuŗam 
jāzaudē? Un kāpēc?

Gadi ir aizritējuši kā vēja nestas lapas un nu 
 jau pāri gadu simtam.
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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, 

privāts apsargāts priekšnams.  

$1,000 nedēļā, $3,000mēnesī

Tuvāka informācija: 
(773) 255-6164 vai (312) 925-4208

  

,PāRDošAnā
Zeme pie Gaŗezera

DELIHANT ROAD
Lots 51 & 52

Gaŗums 198 ft., 
platums pie ceļa 132 ft., pie ezera 107 ft.

Cena: $120,000
e-pasts: gm@omf.lv

Vietējie organizātori ir Dr. Kristaps Zariņš, 
epasts: <zarins@heartflow.com>, tāll. 6507405471  
un Dr. Aleksandrs Kalniņš, epasts: <alekskalnins@
gmail.com>. Ieteicama iepriekšēja pieteikšanās 
uz  brokastīm.

Tikko notika jaunas LĀZAs  valdes  vēlēšanas  
uz četriem gadiem kā rezultāti pēc visu  formalitāšu 
nokārtošanas būs zināmi jau pirms Dziesmu 
svētkiem. Pateicība pienākas visiem kollēģiem 
par piedalīšanos balsošanā. 

 Šajā datoru laikmetā, ar jaunu technoloģiju 
parādīšanos medicīna ir ļoti strauji gājusi uz 
priekšu. Arī mūsu attiecības ar Latvijas  mediķiem 
ir ieņēmušas jaunus un risinošus vir zienus, tā 
nostiprinot savstarpējās intereses vis plašākā 
mērogā.
Uz  redzēšanos brokastīs !

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.  
LĀZAs  valdes  priekšsēdis

2015. gada  6. septembrī 
Marriott viesnīcā San Jose, Kalifornijā

Lielos sarīkojumos, kā Dziesmu svētkos, 
mūsu mediķi ir tikušies, kaut vai uz pāris stundām, 
lai pabūtu kopā kollēģiālā atmosfaiŗ rā, atjaunotu 
vecās draudzības, kas ir tik dārgas un svarīgas, viens 
otru iepazītu un gūtu jaunus draugus, domu biedrus.

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība  (LĀZA) 
un Latvijas Medicīnas fonds (LMF) sveic 
kollēģus XVI Rietumkrasta dziesmu svētkos, kas  
notiks 2015. gadā no 3. līdz 7. septembrim, San 
Jose, Kalifornijā un uzaicina visus mediķus – 
ārstus, zobārstus, medmāsas un pārējos medicīnas  
profesionāļus  uz  brokastīm svētdien, 2015. gada 
6. septembrī, plkst. 810 no rīta, Marriott  viesnīcā  
Blossom Hill istabā, San  Jose, Kalifornijā. Saistošā 
īsā programmā  klātesošos  uzrunās šīs  sanāksmes 
rīkotāji un vadītāji.

koLLĒģU BRokASTIS
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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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VIcToR – ImAnTS kIUSALS AIZSAULĒ
Dzimis 1926. gada 6. jūlijā, 

Rūjienā, Latvijā. Tēvs – Hermanis 
Kiusalas bija robežsardzes dienestā 
uz Igaunijas robežas.  Māte – Berta 
Kiusalas strādāja mājsaimniecībā.

Ģimenē bija arī vecāks brālis 
Harijs un jaunāka māsa Gaida. Tā 
kā tēvu bieži pārcēla darba dēļ, ģi
menei bija jāmaina dzīves vietas.

Viktora, jeb Imanta (kā viņu 
visi sauca Latvijā) sava pirmā  
skola bija Valmieras pamatskola, 
kuŗu viņš beidza 1941. gadā. Tā 
paša gada rudenī viņš iestājās Val mieras 
komercskolā, bet beidza tikai 3 klases, jo ģi menei 
bija jāatstāj Latvija komūnistu iebrukuma dēļ.

Vēlāk Imants beidza Kārļa Skalbes ģimnaziju 
Fišbachā, Vācijā 1946. gadā. Amerikā ģimene 
nonāk Čikāgā, kur vispirms Imants strādā par  būv
strād nieku, bet vēlāk, lai gūtu līdzekļus augstskolai, 
pāriet strādāt rūpnīcā pie stancēšanas mašīnas.

Imants iestājās Northwestern universitātē un 
beidza būvinženieŗu fakultāti 1956. gada jūnijā.  

Pēc augstskolas beigšanas Imants strādāja 
vairākās inženieŗu firmās Čikāgā, bet tā kā viņam 
interesēja redzēt arī pārējo Ameriku, viņš strādāja 
arī Ņujorkā, Vašingtonā, Klīvlandē, Pitsburgā un 
vairākās pilsētās Kalifornijā.

1969. gadā Imants apprecējās ar Austru Skāduli 
no Milvokiem. Viņi apmetās uz dzīvi Čikāgas 
priekšpilsētā Belvudā, IL un 1971.gada 18. jūnijā 

Še, kur līgo priežu meži,
Esmu dārgām saitēm siets,
Še ir mana tēvu zeme,
Esmu dzimis gaujmaliets.
Ref.

Tik pie Gaujas, tik pie Gaujas,
Tik pie Gaujas vēlos būt!
Tur uz augstas klinšu kraujas
Mana dziesma brīvi plūst.                                 

Sveika, Gauja, plūsti knaši,
Tur, kur baltā jūŗa iet!
Gadu simteņiem lai braši
Latvju tauta zeļ un zied.
              (Rieteklis)

VictorImanta Kiusala
mīļākā dziesma.

Svešās zemēs esot jauki,
Daudz jo daiļi brīnumi:
Augsti kalni, plaši lauki,
Greznām puķēm rotāti.

Bet kas svešas zemes salas
Man ar saviem brīnumiem,
Kad es še pie Gaujas malas
Dzirdu latvju valodu.

Še, kur līgo priežu meži

viņu ģimene pieauga ar dēlu Daini.
Vēlāk ģimene līdz ar Austras 

brāli Arni pārcēlās uz Mount 
Prospect, IL. Dažu gadu laikā Imants 
zaudēja abus vecākus, bet ģimene 
uzturēja ciešus sakarus ar māsu 
Gaidu un viņas ģimeni, īpaši  svētku 
laikā. Gadus vēlāk, kad Imants 
uzzināja ka brāli Hariju ir dzīvs, 
sekoja tikšanās ar viņu Latvijā kā 
arī ASV. Jauni prieki radās, kad 
2002. gada 22. jūnijā piedzima 
mazmeitiņa Julia.  

2005. gada rudenī, kad Imantam bija 79 gadi, 
esot dārzā, viņš juta nespēku.  Ārsts tūliņ konstatēja 
aizsprūdumu sirdī un tūliņ arī operēja. Sekoja 
nopietna un ilgstoša ārstēšanās, reizēm gandrīz 
zau dējot dzīvību. Pēc ārstēšanās slimnīcā un at
veseļošanās iestādē Imants dzīvoja mājās. Viņa 
galvenās nodarbošanās bija lasīt latviešu un 
amerikāņu laikrakstus, gaidīt ciemiņus un klau
sīties latviešu radio raidījumus kopā ar Austru un 
viņas brāli Arni.

Imants bija korporācijas Lettonia loceklis un 
daudz laika ir ziedojis šai studentu organizācijai.

Pēdējos mūža gados Imants pārdzīvoja dažas 
triekas, un viņa spējas sarunāties pamazām zuda 
līdz viņa aiziešanai mūžībā 2015. gada 3. aprīlī 
Arlington Heights, IL. Imants teica sirsnīgus vārdus 
tiem, kas par viņu bija gādājuši, un arī pasmaidīja.

Lai viņam vieglas smiltis!
Austra
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Čeveru ģimene Varakļānos bija 
bagāta ar trīs meitām. 1924. gada 
20. martā piedzima viņu otrā meita, 
Veronika. Kad bija beigusi vietējās 
skolas un jau pieaugusi, Veronika 
appre cējās ar varakļānieti Jāzepu 
Mozgu. Bēgot no kaŗa un komū
nistu val dī bas briesmām, Mozgu 
ģimene no kļuva Vācijā. Pēc sešiem 
gadiem bēgļu nometnēs, radās iz
devība iz ceļot uz ASV. Tas 1951. 
gadā Mozgu ģimeni noveda līdz 
Čikāgai.

Mozgu ģimenē uzauga divi 
dēli – Juris un Jānis un meita Marijana (Māra). Visa 
ģimene bija aktīvi Čikāgas Aglonas katoļu draudzē.  
Veronika bija apdāvināta ar sevišķi labu balsi. Viņa 
dziedāja draudzes korī, reizēm arī kā sōliste. Viņa 
piedalījusies vairākos dziesmu svētkos. 

VERonIkA moZgA DZIED koPā AR EnģEļIEm DEBESĪS...
Viņa dziedāja arī Daugavas 
Vanadžu dubultkvartetā.  

Veronikas meitai Mārai arī bija 
izcili laba balss. Veronika daudz 
darīja, lai veicinātu meitas  mūzikas 
karjēru. Māra uzstājās vairākās operas 
kom   pānijās, bija ļoti pieprasīta sōliste 
kāzās un dažādos sarī ko jumos, kā 
arī devās  kon certtūrēs pa latviešu 
centriem ASV. 

Brīvajā laikā Veronikai patika 
darināt rokdarbus un strādāt dārzā. 

Bet 2015. g. 22. aprīlī Veronika 
Mozga lika savu pedējo soli šīszemes 

dzīves takā.
Par viņas aiziešanu sēro bērni, trīs mazbērni, 

znots Jānis Ruskuls, kā arī varakļānieši, čikāgieši 
un daudzie radi un draugi.  

E. Počs 2015. g. jūlijā

komitejā. Kad 1998. gadā nomira 
Bruno, Helēnai patika savas 
skumjās dienas pavadīt klusumā, 
Gaŗezera Latviešu ciemā. Reizēs, 
kad ciemā bija sarīkojumi, Helēna 
palīdzēja ar ēdienu gatavošanu.  
Īpaši iecienīti bija viņas ceptie 
pīrāgi un sietais Jāņu siers.  Katru 
gadu Gaŗezera Katoļu dienās, Helēna 
gādāja par brīvdabas baznīcas altāri, 
lai tas būtu skaisti apsegts un rotāts 
ar viņas dārza ziediem.  

Liels trieciens Helēnai bija 
dēla Antona nāve 2011. gadā. Viņa 

jautāja sev: “...kāpēc Dievs aizsauca dēlu, bet māte 
vēl dzīva?”. Bet arī to viņa pārvarēja un palika stipra 
savā ticībā. 

2015. gaada 1. maijā Helēnu Ruskuli Dievs 
aizsauca savā valstībā. Sērās paliek dēls Jānis un 
vedekla Māra, divi mazbērni un divi mazmazbērni, 
daudzi Čikāgas un Latviešu ciema draugi, radi un 
draugi cituviet. 

                   E. Počs
2015. g. jūlijā

HELĒnA  RUSkULS  APkoPJ  DIEVA  DāRZUS DEBESĪS... 
Helēna Kalvišs dzimusi Asūnē, 

Latgalē 1925. gada 26. martā kā 
pirmais bērns ģimenē. Pēc tam vi
ņa sagaidīja divus brāļus un vienu 
māsu. Lai izvairītos no kaŗa bries
mām, Kalvišu ģimene uzsāka bēgļu 
gaitas, kas viņus noveda Vācijā.  
Latviešu bēgļu nometnē, Helēna 
iepazinās ar Boļeslavu (Bruno) 
Ruskulu un 1946. gadā viņi appre
cējās. Vācijā viņiem piedzima divi 
dēli – Antons un Jānis.  

Ruskulu ģimene izmantoja iz
devību izceļot uz ASV un 1951. 
gadā ieradās Čikagā.  Pirmie gadi Helēnai bija grūti. 
Ar vienu algu un diviem maziem bērniem nebija 
viegli saimniekot. Tomēr ar uzņēmību un “latvisko 
stūrgalvību” Ruskulu ģimenes labklājība auga tiktāl, 
ka viņi varēja uzcelt sev otru māju Gaŗezera Lat
viešu ciemā, Mičiganā.  Helēnai tur patika pavadīt 
vasaru – būt ārpus pilsētas, kopt savas skaisttās puķu 
dobes un sakņu dārzu.

Visa Ruskuļu ģimene bija aktīva Aglonas katoļu 
draudzē Čikāgā. Helēna darbojās draudzes dāmu
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runātāja, taču viņas teik tais vien
mēr tika uzklausīts, jo tas bija 
pārdomāts un vērā ņemams. Ja 
viņa uzņēmās kādu amatu vai 
darbu, tad tas tika priekš zīmīgi 
izdarīts.

Loyola universitātē Zinaīda 
ieguva bakalaures gradu grāma t
vedībā (BA Accounting), kā arī 
nolika valsts eksāmenus un ieguva 
zvērinātas grāmatvedes tiesības 
(Certified Public Accountant). 
Viņai bija vairāki laba darba pie
dāvājumi.  Protams alga vairākkārt 

pārsniedza līdz tam pelnīto. Varēja arī vairāk laika 
veltīt sabiedrībai. Čikāgas Aglonas draudzes 
padomē Zinaīda pildīja kasieres amatu. LKSA 
“Dzintars” Zinaīda ir ieņēmusi dažādus amatus, 
pēdējā laikā – sabiedriskā audzinātāja.  

Profesionālajā darbā Zinaīda ātri avan sējās, 
viņai tika uzticēti arvien atbildīgāki posteņi. Līdz 
ar to viņa varēja atļauties nopirkt skaistu māju un 
gādāt par savu veco māti.  

Pēc aiziešanas pensijā Zinaīdu varēja biežāk 
sastapt sabiedriskos pasākumos. Pēdējos pāris ga
dos gan viņas darbību “nobremzēja” veselības 
probl ēmas, un 2015. gada 7. maijā stājās viņas 
gādīgā sirds.  

Par Zinaīdas aiziešanu mūžībā sēro viņas 
māsa Leontīne, krustmeita Kristīne, dzintarieši, 
varakļānieši un citi radi un draugi.   

       E. Počs 2015. g. jūlijā

In mEmoRIAm... ZInAĪDA STRoDA

Kas dzīvs, sāk manīt veco spēku kājās,
Uz nākamību atkal acis ceļ:
Tur lēna gaisma viz, kur ēna klājas.

Un atspirgšanu dvēsele sev smeļ,                                
Kas pagurusi cīņās bezcerīgās,                                     
Un īsu mieru gūst un nastu veļ –           

To smagumu, kas naktīs nemierīgās
Ne miega paļāva, ne aizmiršanās just,
No ļaunuma, no varas velnišķīgas

Nāk glābties dvēsele, kas negrib zust.

                                           Zinaīda Lazda

Turīgu Varakļānu saimnieku, 
Jāņa Helēnas StroduEisāgu ģi
menē 1930. 13. jūlijā piedzima 
trešā meita, Zinaīda. . Viņu sa
gai dīja māsas Janīna un Leontīne. 
Kad pie  nāca skolas gadi, Zinaīda 
sekoja vecāko māsu piemēram, 
vispirms mācījās Lielo Strodu 
četrklasīgajā pamatskolā, pēc 
tam beidza Varak ļānu pilsētas 
pamat skolu. Un tad bija laiks 
doties bēgļu gaitās.

Vācijā, Sengvardenes latviešu 
bēgļu nometnē Zinaīda beidza 
Kārļa Skalbes ģimnaziju 1949.g. maijā kā labākā 
skolniece. Studēt Baltijas Universitātē iznāca 
maz laika, jo sākās gatavošanās izceļošanai uz ASV.  
Zinaīda un Leontīne ieradās Čikagā 1950. gadā.   

Čikāgā sākās intensīva darba periods, jo 
vajadzēja radīt labvēlīgus apstākļus vecāku 
izsaukšanai uz ASV. Bet jau divus gadus vēlāk 
Zinaīdas un Leontīnes vecāki ieradās Čikagā, un 
Strodu ģimene bija apvienojusies.

Visa ģimene aktīvi piedalījās Čikāgas Lat
viešu katoļu draudzes dzīvē. Pa vakariem Zinaīda 
sāka studēt grāmatvedību Loyola Universitātē. 
Darbu nevarēja atstāt, jo bija rūpe par vecākiem.  
Sabied riskajā dzīvē Zinaīda turpināja aktīvi dar
boties Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu 
apvie nī bas (LKSA) “Dzintars” organizācijā. Viņa 
bija viena no Čikāgas “Dzintars” vienības 
dibinātājiem. Viņa bija vairāk darba darītāja nekā

UZ NĀKAMĪBU
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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 priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-8314 
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Silvija Ezera 
tālr.: 224-677-5301, e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

2015. gada septembris

Svētdien, 6. septembrī, 10:00 – *Kopīgs   
 dievkalpojums Ciānā. 
 Sv. Pēteŗa draudzē dievkalpojuma nav!

Svētdien, 13. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
 Kafijas galds.
 13:00 – Kapu svētki Olīvkalna kapos,  
 māc. Oļģerts Cakars
Svētdien, 20. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu divās valodās. Kafijas galds.
Svētdien, 27. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
 Kafijas galds. 
 11:45 – Bībeles stunda: Kalna sprediķis –  
 2. lekcija.

2015. gada oktōbris
Svētdien, 4. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku   
 dievkalpojums
 Siltas pusdienas. Ražas tirdziņš.

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

Piparkūku cepšanas talkas:
Trešdienas rītos plkst. 9:30

no 14. oktōbŗa līdz 18. novembrim (6 nedēļas).
Lūdzu pieteikties pie Silvijas Ezeras, 

ja esat ar mieru mīklu gatavot. 
Tālr.: 224-677-5301 

e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>

Pavāru klases: 
Lūdzu pieteikties pie Silvijas Ezeras, 
sylviaezers@hotmail.com, 224-677-5301.

Sestdien, 26. septembrī, plkst. 11:00 
Rupjmaizes cepšanu vadīs kārlis Robežnieks, 
dalības maksa $20.

Svētdien, 25. oktōbrī, plkst. 12:00 
dzeltenmaizes cepšanu vadīs Astrīda meņģele, 
dalības maksa $20.

P A T E I c Ī B ā    P I E m I n A m

“Mēs zinām, kad mūsu laicīgais mājoklis, kā telts, 
būs nojaukts, tad mums būs ēka no Dieva, mājoklis, 
kas nav rokām taisīts, bet ir mūžīgs debesīs.”
              (II Kir. 5:1)

 DAINU EDĪTI SPRūDI
 dzimusi 1936. gada 3. februārī 
 Liepājā, Latvijā,
 mirusi 2015. gada 24. maijā 
 Aurora, IL, ASV

 GUNU MUIžNIECI 
 dzimusi 1929. gada 25. decembrī 
 Bejas pagasta “Ievedniekos”, Latvijā 
 mirusi 2015. gada 26. maijā 
 Kirkwood, MO, ASV

 JĀNI PRIEDI
 dzimis 1921. gada 21. oktōbrī 
 Mežotnē, Latvijā 
 miris 2015. gada 25. jūlijā 
 Oak Lawn, IL, ASV

✞

✞

✞

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

Svētdien, 13. septembrī  10:30 – Dievkalpojums.
kapu svētki mt. olive kapos 13:00 (1:00 {{.).
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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
mājaslapa: <caur cikaga.com> vai Facebook

ČIkāgAS LATVIEšU 
EV. LUTERISkā
cIānAS DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi

2015. gada septembris
Svētdien, 6. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums  
 kopā ar Sv. Pēteŗa draudzi Ciānas   
 draudzes dievnamā. Kafijas galds.
Svētdien, 13. septembrī, 10:00 Dievkalpojums.  
 Kafijas galds. Padomes sēde.

Trešdien, 16. septembrī, 12:00 – Bībeles stunda.

Svētdien, 20. septembrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

Svētdien, 27. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

Trešdien, 30. septembrī, 12:00 – Bībeles stunda.

2015. gada oktōbris
Svētdien, 5. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku   
 dievkalpojums. Siltas pusdienas.

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> 
Piektdien, 11. septembrī, plkst. 19:00 – Mūzikāli spraiga 
komēdija “Precies māsiņ’”. Uzvedīs Guntis Veits, 
Raimonda Vazdika un Jānis Jarāns. Igauņu namā, 
14700 Estonian Ln., Riverwoods, IL 60015. 
Ieeja: $20 biedriem/pensionāriem, 
$25 citiem virs 18 gadiem, $10 jauniešiem no 13-18. 
Bērnu auklēšana izrādes laikā $10 par bērnu.

Svētdien, 27. septembrī, Miķeļtirgus Čikāgas latviešu 
namā no 11:00-14:00. 1. stāvā: tirdziņš, pusdienas, 
bērnu nodarbības, 3. stāvā: bērniem izrāde “Kur ir 
mana mamma?” 2. stāvā: teātŗa izrāde “Nezāles” un 
grafiku izstāde “Piezīmes”.          (Skat. slud. 25.?lpp.)

Svētdien, 25. oktōbrī, plkst. 11:00. Rudens novusa turnīrs 
Čikāgas latviešu namā. 
Sestdien, 7. novembrī, plkst. 18:00. Čikāgas latviešu 
biedrības 80 gadu jubilejas svinības Čikāgas latviešu 
namā.        (Skat. slud. 25.?lpp.)
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Vēl jābauda vasara  jāpagatavo  

AUKSTA BIEŠU ZUPA
Bietes (Lowell vai Krakus) sasmalcinātas (shredded)  
– 1 mārciņa un15.4 unces 
Lociņi un dilles,  sīki sakapāti  –  1/3  krūzes no katra
Paniņas  – 3 krūzes
Jogurts, nesaldinatais – 1 krūze
Sāls – 2 ēdamkarotes
Mazie gurķīši, nomizoti, sagriezti mazos 
gabaliņos – 4 gab.
Dārzeņiem  nelietot automātisko kapājamo.

Bietes sasmalcina mazos gabaliņos un iebeŗ 
lielākā bļodā. Pievieno lociņus, dilles, paniņas, 
jogurtu, sāli un sagrieztos gurķīšus.

Visu labi samaisa un ieliek leduskapī vismaz 
uz 10 stundām, lai krietni atdziest. Pasniedz aukstu.

Pasniedzot var uzbirdināt dilles un uzlikt 
ēdamkaroti jogurta.

       Jautrās saimnieces

200.- Peteris Plūme, 
125.- Kārlis Blumbergs (Malvern, PA),
112.01USD Aina Rodriguez-Mata (Spānija) 
 (Čeks 200.00 eiro, bankas pakalpojums $57.99,  
 valūtas maiņa $30)
100,- Linda Cukurs, Dace un Arnis Kīni, Mark Ķirsons,  
 Larisa Mitchell (Studio City, CA), Skaidrīte  
 Reinerte (Manchester, NJ),
 80.- Silvija Danielson,
 75.- Andrejs un Silvija Ezeri, Māra Gundrum, Ieva  
 Reich (Madison, WI),
 65.- Ruta Kress (Kailu Kona, Hawaii), Persijs Laube 
 (Somers, MT),
 60.- Mārtiņš un Intra Ģērmaņi (Oakton, VA), Inta Zariņa,
 55.- Stasis un Rita Baginski, Janīna Holzendorf,  
 Dzintra Muša, Tālis Vilciņš (Brookfield, WI),
 50.- Ivars Antens, Pauls Antens, Dagnija Bite  
 (Lincoln, NE), Iriss Blaine, Bruno un Maija  
 Boriss, Inese Daiga (Carmel, IN), Martiņš Daiga,  
 Aivars un Ligita Inkas, Daina Jauntirāne, Silvija   
 Jēgena, Gunars un Irēne Jansoni, Kārlis Kalējs  
 (La Crescenta, CA), Diana un Andris Karkliņš  
 (Plaiwell, MI), Ruta Kartheiser (Richfield, MN),  
 Austra un Ivars Kēleri, Ginta Klints, Zinta Konrad,  
 Gastow Krishman, V. un E. Kursītis, Alberts un  
 Skaidrīte Legzdiņi, Valdis Petrītis, Larisa Krolls  
 Phillips, Ojārs Šteiners, Olģerts un Valentīna  
 Svilāni, Klitija Theisz, Edvīns Tums (Silver  
 Spring, MD), Antons Tutiņš (Orlando, FL),  
 Rasma Vitrunga, Brigita Valters (E. Brunswick,  
 NJ), Anita Vārsberga-Pāža (Myersville, MD),  
 Vilnis Zvejnieks, 
 45.- Ruta Jostsons,
 40.- Andris Magurs (Beaver Dam, WI), Māra Tupese  
 (Cambridge, WI).

ČIkAgAS ZIņām ZIEDoJUšI 
no 2015. g. 7. maija līdz 2015. g. 1. augustam

Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu komitejas
Trešā Pavāru klase notiks sestdien, 26. septembrī, plkst. 11:00 no rīta Vuddeiles baznīcā.

 Kārlis Robežnieks mācīs cept rupjmaizi.
Dalības maksa $20.00 no personas

Lūdzam pieteikties pie Silvijas Ezeras līdz 23. septembrim.
Tālrunis: 2246775301, epasts:  <sylviaezers@hotmail.com>       

   Visi mīļi gaidīti 

Vērtīgās bietes: kā un kāpēc tās jāēd? 
Biete ir dārzenis, kuru iecienījuši pavāri, jo to 

iespējams pagatavot visdažādākajos veidos.
Uzturvērtības dēļ bieti iesaka lietot gan 

imūnitātes stiprināšanai, gan angīnas ārstēšanai, 
asinsrites un gremošanas uzlabošanai.



352015. gada septembris

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 septembris

3.-6. sept. Rietumkrasta Dziesmu svētki San Jose,  
 Kalifornijā.
Trešdien, 9. sept., Pensionāru biedrības saiets Ciānā 
 plkst. 12:00.
Piektdien, 11. sept., Čikāgas latviešu biedrība rīko  
 mūzikāli spraigu komēdiju  “Precies māsiņ’”.  
 Igauņu namā plkst. 19:00.     (skat 33. lpp.).
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.
Sestdien, 26. sept. 3. Pavāru klasē ceps rupjmaizi
 Sv. Pēteŗa draudzes īpašumā,    
 Vuddeilē plkst. 11:00. 
Svētdien, 27. sept., ČLB ikgadējais Miķeļu tirgus   
 Čikāgas latviešu namā.       (skat 25. lpp.).

2015. gada oktōbris
Svētdien, 11. okt., Baptistu draudzes 108. gada svētki 
 Ciānā.
Trešdien, 14. okt., Draudžu sadarbības kopas    
 Celsmes diena Ciānā plkst. 19:00.
ceturtdien, 15 okt., Draudžu sadarbības kopas   
 Celsmes diena Ciānā plkst. 13:00.
Piektdien, 16 okt., Draudžu sadarbības kopas    
 Celsmes diena Ciānā plkst. 13:00.
Svētdien, 25. okt., Rudens novusa turnīrs Čikāgas  
 latviešu namā plkst. 11:00.  
Svētdien, 25. okt., 4. Pavāru klasē ceps dzeltenmaizi
 Sv. Pēteŗa draudzes īpašumā, Vuddeilē  
 plkst. 12:00.

kārļa Ķezbera bibliotēka Čikāgas latviešu biedrības 
namā,  4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618 atvērta 
katru trešdien 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>.

Septembris klāt 

Dusi zem kļavām 
Tīk patrenkāt, 
Tikai vairs laika nav: 
Septembris klāt.  

Labi pa pļavām 
Vēl pastaigāt,
Tikai vairs laika nav: 
Septembris klāt.

Pie grāmatām savām 
Man jāķeras, māt: 
Skolas laiks sākas jau,
Septembris klāt.
                                     (Andris Vējāns)

Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā, kā arī 
visas skolas Latvijā veŗ vaļā savas durvis 
2015./2016. mācību gadam –  Latvijā 1. septembrī, 
Cikāgā 12. septembrī.

2015.  gad novembris
Sestdien, 7. nov., Čikāgas latviešu biedrības 80 gadu  
 jubilejas svinības Čikāgas latviešu namā  
 plkst. 18:00.                            (skat 25. lpp.).
Sestdien, 14. nov., Latvijas Valstssvētku sarīkojums.
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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 
SEPTEMBRIS

  1 O Ilmārs, Iluta, Austrums
  2 T Elīza, Lizete, Zete
  3 C Berta, Bella
  4 P Dzintra, Dzintars,   
 Dzintara
  5 S Klaudija, Persijs, Vaida 

  6 Sv Maigonis, Magnuss,   
 Mariuss
  7 P Regīna, Ermīns
  8 O Ilga
  9 T  Bruno, Telma
10 C Jausma, Albertīne
11 P Signe, Signija
12 S Erna, Evita, Eva 

13 Sv Iza Izabella
14 P Sanita, Santa, Sanda,   
 Sanija, Sandija
15 O Sandra, Sondra,   
  Gunvaldis, Gunvaris
16 T Asja, Asnate, Dāgs
17 C Vera, Vaira, Vairis
18 P Liesma, Elita, Alita
19 S Verners, Muntis

20 Sv Guntra, Marianna,   
 Ginters
21 P Modris, Matīss, Mariss  
22 O Māris Maigurs, Marica
23 T Vanda, Veneranda,   
 Venija
24 C Agris, Agrita
25 P Rodrigo, Rauls 
26 S Gundars, Kurts, Knuts

27 Sv Ādolfs, Ilgonis
28 P Sergejs, Svetlana, Lana
29 O Miķelis, Mikus, Miks,   
 Mihails
30 T Elma, Elna, Menarda

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Svari
24.sept.- 23.okt.
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