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2019. gada 26. martā ČLOA prezidijs tikās, lai 
pārrunātu šī gada plānus un prioritātes.

Viena no prioritātēm ir Latvijas Valstssvētku 
svinību rīkošana. Jau februāŗa sēdes laikā delegāti 

nolēma to rīkot 16. novembrī, lai Krišjāņa Barona latviešu skolas 
(KBLS) un pirmsskolas Stariņa bērniem, vecākiem, radiem un 
labvēļiem būtu iespēja piedalīties. Pasākums notiks Ciānas 
draudzes īpašuma Lielajā zālē pulksten 14:00. Programmas daļā  
piedalīsies KBLS un Stariņa saimes, koŗi, tautasdeju kopas un 
gaidu/skautu vienības. Pašlaik vēl nav lēmumu par programmas 
detaļām, piemēram akta runu un priekšnesumiem.  Tiklīdz būs kādi 
lēmumi, ziņosim Čikāgas Ziņu izdevumā.

ČLOA statūtu pirmais punkts nosaka organizāciju sadarbības 
un saskaņošanas veicināšanu. 26. marta sēdē prezidijs nopietni 
pārrunāja šī punkta mrēķi un kā tas iespaidos mūsu darbību. Īpašu 
vērību sēde veltīja KBLS izteiktajam aicinājumam ČLOA un 
Latviešu Centra darba grupas (CDG) komitejai par kopēju Čikāgas 
sabiedrisko centru:

“... mēs (KBLS) ceram, ka ČLOA, kopā ar Ciānu un Čikāgas 
latviešu biedrību (ČLB), kā arī citas latviešu organizācijas Čikāgā 
var sastrādāties ar mums (KBLS), lai turpinātu sarunas par to, kā 
uzlabot Montrose ielas īpašumu tā, lai tas mums visiem ir jauks, 
pieejams centrs … to ideju vēlamies izpētīt līdz beigām ...”.

Prezidijs vienojās par ČLOA prioritāti aktīvi atbalstīt KBLS 
sadarbību ar CDG komiteju. Prezidijs arī nolēma pagaidām nogaidīt, 
kā attīstās organizāciju  sadarbība un tikai tad saprātīgi piešķirt 
ČLOA naudu juridiskajiem izdevumiem. 

Nākamā prioritāte ir statūtu maiņas. Tās veiksim divās fazēs. 
Pirmā faze: uzrakstīt tekstu latviešu valodā tā, lai tas atspoguļo 
ČLOA mūsdienu un nākotnes darbību. Prezidijs ir jau iesācis 
veidot pirmo uzmetumu, ko drīz izsūtīsim delegātiem. Sagaidām 
no delegātiem komentārus un ieteikumus izmaiņām. Kad ar 
delegātu nobalsošanu būsim beiguši pirmo fazi,  iesāksim otro –  
pārtulkot latviešu tekstu angļu valodā. Tad oficiālie dokumenti 
saskanēs ar Ilinojas pavalsts (State of Illinois) un citu iestāžu 
noteikumiem un vadlīnijām.

Prezidijs arī apstiprināja ČLOA 2019. gada vadmotīvu, ko 
lietosim mūsu organizācijas komunikācijā – rakstnieka Jāņa 
Pliekšāna (Raiņa) vārdus: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Šie vārdi 
atspoguļo pārmaiņas, kas ČLOA prezidija uztverē sagaidāmas 
tuvākajā laikā Čikāgas latviešu sabiedrībā. Redzēsim, kā veidosies 
mūsu iecere un kā arī veiksies ar “vienošanās” temu, kas šodien 
tiek bieži skandināta. “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” . Rainis.

Mārtiņš Stāks,ČLOA priekšsēdis

ČIkāgas latvIešu organIzācIju apvIenības sēde
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Reinfeldi, Lūciju Sprenni, Rūtu Veitmani un 
Ivaru Spali. Revīzijas komisijā ievēl Maiju 
Zaimiņu Ivara Kēlera vietā, kuŗam beidzas 
kalpošanas termiņš. 

Revīzijas komisijas pārstāvis Ivars Kēlers 
ziņo, ka visas pār skatītās grāmatas, ziņojumi un 
dokumenti ir labā kārtībā, pateicoties kasierei 
Lūcijai Sprennei un arī Rūtai Veitmanei, kuŗa 
spēja precīzi pierādīt un atbildēt uz un visiem 
jautājumiem. Ivars Kēlers izsaka pateicību arī 
Andrim Dzelmem par viņa labo darbu, kas pēdējā 
gadā ir atkal nesis mums pozitīvus rezultātus. 
Paldies arī dāmu saimei par tās neatlaidīgo darbu 
un labo izdošanos visos pasākumos. 

Uldis Pūliņš izsaka pateicību visiem Valdes 
un Padomes locek ļ iem par labo sadarbību, paldies 
dāmu saimei par viņu aktīvo darbību, kā arī 
ērģeļniecēm. Viņš arī pateicās Ērikam Spren nem 
par saimniekošanas darbiem.

Protokolu pierakstīja: Pārsla Gagaine,
kopsavilkums: Ojārs Freimanis

sv. pēteŗa draudzes pIlnsapulces 
protokola kopsavIlkums

Draudzes pilnsapulce notika 2019. gada 10. martā. Draudzes padome, revīzijas 
komisija un amatpersonas. 1.rindā no kr.: māc. Ojārs Freimanis, Velga Drille-Eize, 
Rūta Veitmane, Inese Stokes, Uldis Pūliņš, Lūcija Sprenne, Maija Zaimiņa. 2. rindā: 
Vija Reinfelde, Ināra Blumberga, Andris Dzelme, Elizabete Freimane, Pārsla 
Gagaine un Ivars Spalis. Nav klāt: Jānis Ievāns, Benita Lāčkāja, Ināra Ievāne, Ārija 
Bergmane un Ruta Freimane.                                   Foto: Nijole Spale

Draudzes priekš
nieks Uldis Pūliņš 
atklāja pilnsapulci 
plkst. 12:00 ar drau
dzes mācītāja Ojāra 

Freimaņa teikto lūgšanu un ko
pēju dziesmu. Rūta Veitmane 
ziņo, ka kop skaitā ir 150 balss
tiesīgu draudzes locekļu, un kvo
rums ir sasniegts ar 37 klāt eso 
šiem lcekļiem. Piln sa pulce ir 
lemts pē  jīga. Sapulce ar akla
māciju ievēl Uldi Pūliņu par 
pilnsapulces va dī tāju, Pārslu 
Gagaini par pro t o kolisti un 
Maiju Zaimiņu, Ēriku Sprenni 
un Rasmu Krauli par balsu skai
tī tājiem. Sapulce vien balsīgi 
pie ņem izsūtīto pilnsa pulces 
darba kārtību. Vienbalsīgi tiek 
pieņemts iepriekšējais piln sapulces protokols. 

Uldis Pūliņš pateicas Andrim Dzelmem par 
cītīgu un labu darbu, ieguldot draudzes naudu. 
Vienbalsīgi tiek pieņemts 2018. gada budžeta 
izpildījums. U. Pūliņš ierosina priekšlikumu 
draudzei at balstīt LELBAL misijas fondu, jo 
Milvoku draudze ir solījusi piemērot ziedojumus 
(t.s. matching funds). Pieņem, ka draudze ziedos 
$1,500 misijas fondam. Otrs priekšlikums ir 
ziedojums Gaŗezera Kalpaka mājas istabu 
remontam. Katrai istabai tiks pievienota plāksne 
ar draudzes vārdu, kas ziedojusi $2,500 remontam. 
Pieņem, ka draudze ziedos $2,500 Gaŗezeram 
Kalpaka istabas remontam. Šogad telpas remonti 
notiks virtuvē, kur ieliks jaunu grīdu un griestu 
lampas. Arī konferences telpā ieliks jaunas 
lampas. 

2019. gada budžetu sapulce pieņem kā iesniegts. 
Amatpersonu vēlēšanās – aklamācijas kārtībā 

ievēl: priekšnieku Uldi Pūliņu, priekšnieka palīgu 
Inesi Stokes. Padomē pārvēl Velgu DrilliEizi, 
Ināru Ievāni, Jāni Ievānu, Benitu Lāčkāju, Viju 
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propaganda and focused more on the individual 
Latvians.  It was truly an incredible experience.    

After the wall fell in 1991, my grandparents 
were able to recover a portion of the properties 
that they were forced to abandon during World 
War II.  I have been back to Latvia 12 times since 
1989.  Three times with my wife and twice with 
my 3 children. To see how the country has changed 
since 1989 is by far the most eyeopening 
experience I have ever had in my life. 

 I was born in New York and moved to Texas 
for a few years where my father attended the 
University of Houston Law School.  I spent much 
of my younger years through high school in the 
southwestern portion of Wisconsin where Latvians 
were pretty much nonexistent. I arrived in Chicago 
in the fall of 1998 after finishing law school.  
While I heard some things here and there con
cerning the local Chicago Latvian community, I 
never really came into contact with anyone within 
the Latvian community. I eventually was made 
partner at my current firm where I practice business 
structuring, tax, estate planning and litigation 
related to each of the foregoing.  It was at that 
time that a client invited me to meet up with a 
couple of individuals that he knew through the 
local business community. One of the individuals 
I was introduced to that night was Mikus Kīns. I 
remember saying to Mikus, what an interesting 
first name, is that Eastern European?  Mikus 
stated that he was Latvian to which I responded, 
“Labdien!”.  I’ll never forget the look on Mikus’ 
face when he discovered that there was a Kalniņš 
in Chicago that he did not know! It’s safe to say 
that if I had not happened to run into Mikus that 
night, no one would be reading this article today.

That first chance encounter with a Latvian
American a few years ago caused me to become 
more and more involved in the Chicago Latvian 
community. My involvement started by participation 
in local Latvian events and eventually turned into 
hosting Latvia’s President Raimonds Vejonis and 
Ambassador Andris Teikmanis at the Chicago 
Yacht Club with a boat excursion along with former 
Honorary Consul Robert Blumberg. I t hen became

Life can certainly change quickly! Until a 
few years ago, my contact with the Latvian
American community was very limited, and I 
actually felt more of a familiarity with my Latvian 
relatives in Ogre and Riga than I did with any 
LatvianAmericans.  Now I feel just the opposite 
because of an unexpected encounter during a 
business meeting just a few years ago. But first, a 
little bit about myself and my family. My first trip 
to Latvia was in 1989 while it was still part of the 
Soviet Union. I traveled there with my grand
parents (Alfreds and Alma) and father (Ivars) who 
immigrated from Latvia to the United States in 
1951 after spending a few years in a refugee camp 
in Germany. It was one of the most unnerving, yet 
curious, places a sixteenyearold high school 
student from the United States could have 
imagined, with its drab colors, large Soviet 
monuments, expressionless faces, and hammer 
and sickle insignias everywhere. However, I also 
recognized a real warmth and sense of class and 
culture once I looked beyond all of the Soviet

Ēriks Kalniņš ar dzīves biedri Melanie un bērniem Zachary, 
Nicholas un Katarina.

latvIjas goda konsuls IlInojā ērIks kalnIņš 
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succeed and create opportunities among Latvia, 
the United States and beyond.

I am truly honored to be appointed as 
Honorary Consul for the Republic of Latvia in 
Illinois.  The bar has been set high by previous 
Honorary Consuls, Roberts Blumbergs and 
Norberts Klaucens.  I had the honor of having 
lunch with Norberts and Marty Staks a few 
months ago. Roberts has been an enormous 
source of information and inspiration concerning 
the Honorary Consul role, and the Board of 
Directors of the LatvianAmerican Chamber of 
Commerce (Mikus Kins, Andy Velkme, Andy 
Cukurs, Peteris Freimanis and Andrew Johansen) 
have also been a neverending source of know
ledge and support. I very much look forward to 
meeting everyone in the local Latvian community 
and hope to be part of a significant movement 
that helps promote the interests of the local and 
international Latvian community. 

Eric Kalnins 
Honorary Consul 

for the Republic of Latvia in Illinois   

one of the founding members of the Latvian
American Chamber of Commerce and have spoken 
at the Spotlight Latvia event in Chicago in the fall 
of 2017 and the World Latvian Economics and 
Innovation Forum in Valmiera in the summer of 
2018.  

Of course, to truly be involved in something 
requires a very encouraging wife.  My wife, 
Melanie, is not of Latviandescent, however she 
loves the Latvian culture, particularly with its 
regard to its respect for nature, music and the arts.  
Melanie and I met in a rock band in Chicago in 
2002, and she currently works at the Chicago 
Symphony Orchestra Association as Director of 
Marketing and Business Analysis.  With Melanie’s 
assistance, the LatvianAmerican Chamber of 
Commerce was able to organize preconcert and 
postconcert events with Latvian conductor 
Mariss Jansons as well as an event focused on 
Kremerata Baltica in 2017.  She was also very 
encouraging of my decision to become a Latvian 
citizen a few years ago along with our three 
children, Zachary, Nicholas and Katarina.   

In addition to the traditional role of the 
Honorary Consul, one of my major goals is to 
help drive business among the United States, 
Latvia and other foreign countries.  A good 
business and economic climate in Latvia is 
imperative to Latvia’s economic prosperity as a 
country and its ability to sustain its population.  
The reduction in Latvia’s population is nothing 
less than striking.  While there are certainly a 
number of reasons behind this situation, one of 
the major drivers has to be economics.  Events 
like the Spotlight Latvia event held in Chicago 1 ½ 
years ago and the upcoming Spotlight Latvia 
event on May 2nd in Denver (a more narrowed 
Spotlight event focused on the industries of 
healthy lifestyles, natural products, sustainable 
practices and pioneering healthcare) can drastically 
increase Latvia’s economic footprint, as well as 
create networking and economic opportunities for 
LatvianAmericans. The common element in any 
successful mission is community participation. I 
am hoping that everyone in the Latvian community 
is willing to assist in any way they can to network 
with one another to find ways to help one another
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Šī gada gadskārtējā Eiropas Savienības filmu 
festivālā Gene Siskel teātrī divas reizes (svētdien, 
24. un trešdien, 27. martā) rādīja Lat vi jas filmu 
“Homo Novus”, kas veidota pēc rakstnieka 
Anšlava Eglīša romāna (režisore Anna Viduleja, 
operātors Jānis Eglītis, mūzika Rai monds Pauls).  
Čikāgieši – latvieši un cittautieši – ar lielu interesi 
skatījās šo jautro filmu, kuŗā varēja ieskatīties 
mākslinieku dzīvē pagājušā gadsimta trīsdesmi
tajos gados Rīgā. Svētdienas izrāde (150 
sēdvietas) bija gandrīz izpārdotas. Trešdienas 
izrāde (100 sēdvietas) bija izpārdota,  un vairāki, 
kuŗi vēlējās filmu vēlreiz noskatīties, to nevarēja.

 Pirms svētdienas izrādes skatītājus uzrunāja 
Amerikas latviešu apvienības (ALA) Kultūras 
nozares vadītāja  Līga Ejupe, dodot pārskatu par 
Anšlava Eglīša dzīvi un devumu latviešu lite
rātūrā.  Pēc izrādes, Čikāgas latviešu biedrība (ar 
Amerikas latviešu  apvienības Kultūras  nozares 
un Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 
financiālu atbalstu) uzaicināja publiku uz “vīna 
stundu” baudīt glāzi vīna un saldumus. 

Pēc trešdienas izrādes Latvian-American 
Chamber of Commerce (LACC) aicināja tautiešus 
uz Petterinos restorānu iepazīties ar un apsveikt 
jauniecelto latviešu goda konsulu Ilinojā (Latvian-

 FIlmas “Homo novus” Izrāde ČIkāgā

LACC valdes locekļi Andris Velkme, Mikus Kīns, goda konsuls 
Ēriks Kalniņš.

No kr.: ČLB valdes locekļi Ināra Bundža, Reinis Kalnājs, Mārīte 
Plūme.

No kr.: Melanie Kalniņa, Mikus Kīns, Ēriks Kalniņš, Juris Kīns, 
Olita Kīna.

American Honorary 
Con sul for the State of 
Illinois) Ēriku Kalniņu, 
kuŗš   k o pā ar savu 
dzīves bie dri Melanie 
pēc filmas iz rādes 
vēlējās iepa zīties ar 
Čikāgas lat viešiem.   

“Homo Novus” izrādes noskatījāmies, bau 
 dījām un priecājāmies – visi kopā!

Raksts un foto: Dace Ķezbere, ČLB priekšsēde
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2019. gada 15. aprīlī advokātu 
firmas Handler Thayer, LLP 
telpās Čikāgas pilsētas centrā, 
Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis oficiāli apstiprināja 
Ēriku Kalniņu par jauno 
Latvijas goda konsulu Ilinojā.

Handler Thayer firma, 
kuŗā Ēriks Kalniņš ir advokāts, 

bija gādājusi par viesībām viņa jaunā amata 
apstiprināšanai. 

Iegājuši ēkā, viesus sagaidīja plakāts Latvijas 
karoga krāsās, ziņojot par notikumu. Skaistajās 
telpās 10. stāvā bija izkārtota eleganta pieņemšana. 
Sanākuši bija apmēram 100 viesu – Ērika Kalniņa 
darba kolēgas un draugi no dažādām aprindām.

Baudot dzērienus un uzkodas, viesi noklausījās 
sirsnīgus apsveikumus no bijušā goda konsula 
Roberta Blumberga, vēstnieka Andŗa Teikmaņa un 
speciālā viesa Ilinojas senātora Dick Durbin. 
Roberts Blumbergs apsveica savu pēcteci un no
vēlēja viņam sekmes nākotnes darbā.  Ēriks Kalniņš 
stāstīja par to, kā viņš kā bēgļu ģimenes dēls ticis 
tik tālu savā dzīvē Amerikā. Viņš izteica īpašu 
paldies Mikusam Kīnam, kuŗš iepazīstinājis viņu ar 
latviešu sabiedrību Čikāgā. (skat. Ērika Kalniņa 
rakstu šī izdevuma 4. lpp.)

Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis 
stāstīja par Kalniņa darbību Latvian-American 

apstIprInāts latvIjas goda konsuls IlInojā ērIks kalnIņš 

Chamber of Commerce ietvaros un tās sekmēm 
veidojot biznesa kontaktus starp Latviju un 
Ameriku. Viņš pieminēja Latvijas labās attieksmes 
ar ASV, ne tikai ar uzņēmējiem, bet arī ar NATO.

Īpašs viesis bija Ilinojas senātors Dick Durbin, 
kuŗš ir vicepriekšsēdis Baltic Freedom Caucus 
USA, kas rūpējas par baltiešu interesēm ASV 
Kongresā. Savā uzrunā viņš apstiprināja vēstnieka 
Andŗa Teikmaņa teikto par Latvijs un ASV labo 
sadarbību. Pasākuma noslēgumā vēstnieks Andris 
Teikmanis un Ēriks Kalniņš pasniedza senātoram 
lielu pudeli Upeņu balzama, kas latviešiem izraisīja 
smaidus, bet citiem –  maigu neizpratni.

Raksts un foto: Dace Ķezbere

Vēstnieks Andris Teikmanis pasniedz mandātu goda konsulam 
Ērikam Kalniņam.

No kr.: Andris Teikmanis, Ēriks Kalniņš, Dick Durbin ar saņemto 
velti – Upeņu balzamu.

Ērika Kalniņa draugi. No kr.: Roberts Blumbergs, Olita Kīna, 
Rineta Tincu, Modris Galenieks, Valija Galeniece. 
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gaujas 6. gaIdu vIenība 
Vadītāja Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

staburaga 70. skautu vIenība 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>

Šī gada 6. aprīlī sešas gun
tiņas pār gāja uz gaidām. Gun
tiņu pulciņā šo čaklo, priekš zī
mī go, jauko latviešu mei teņu 
pietrūks. Novēlam Annikai, Kai  
vai, Katei, Lailai, Līgai un Sofijai 
labu gaidošanu!

Jaunais dižskautu pulciņš 
6. aprīlī izpildīja foto šķēršļu gā 
jiena uzdevumus. Uzdotā laikā 
ar telefonu bija jānofotografē 
vai jāiefilmē dažādi priekšmeti 
vai situācijas, piemēram, “kāds 
ar bārdu”, “kādus dziedot pirmo 
pantu Rīga, dimd” vai “kādu 
ieņemot jogas pozu”.

Mazskauti kopīgi uzsāka 
gatavot katrs savu “Pinewood 
Derby” mašīnu. Lai labi ripo sa
  cen sībās!

guntIņu pārIešana uz gaIdām

No kr. Sofija Šaltāne, Kate Andersone, Līga Phillips, Laila Ciaccio, Kaiva Freimane.
Iztrūkst Annika Smith.                         Foto: Žubīte Streipa  

Pirms vasaras pārtraukuma atliek tikai divas nodarbības. Jūnija sākumā ieplānota gadskārtējā 
nogales nometne. Turpināsim mācīties jaunas gaidu un skautu mākas, kā arī atkārtosim agrāk 
iemācītās.                  vad. Daina Cera

Latvian Association Daugavas Vanagi ASV, Inc.  
Daugavas Vanagi, ASV

Ivars Zušēvics, ASV valdes kasieris/treasurer
5438 Wild Rose Circle, Greendale, WI 53129; 

tel:  4144213934; email: <ivarsvz@yahoo.com>

DVASV stipendiju informācija 2019. gadā  uz Kursu, Gaŗezeru un Katskiļiem
jauniešiem, kuŗi NESAŅEM stipendijas no kādas apvienības.

Visas summas ir saucamās “lump sum”:
Vidusskolai: $400, Sagatavošanas skolai: $200, Nometnei: $100

Citu stipendiju šinī variantā nav. 
Visas stipendijas tiek sūtītas tieši uz nometnes vai ALAs adresi.

Pieteikšanās ne vēlāk pa 10. jūniju pie DVASV kasieŗa
Ivara Zušēvica, DVASV kasieris

Čikāgā lūdzu skatīt Čikāgas Daugavas Vanagu informāciju Čikāgas Ziņu šī izdevuma 23. lpp.

svarīgs pazIņojums 
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Nāc nākdama, Lielā diena
Visi bērni tevi gaida.
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.           (t. dz.)

Šī gada 13. aprīlī Krišjāņa Barona latviešu 
skolas saime svinēja Lielo dienu.

Jau no rīta bērni skolā ieradās ar mājās skaisti 
nokrāsotajām olām, lai piedalītos Lieldienu olu 
iz stādē, kas bija ierīkota ēdamzālē. Bērni un 
vecāki dalījās olu krāsošanas pieredzē, kā arī 
apskatīja un novērtēja citu veikumu. Pēc pus die
nām pulcējāmies Kroņluktuŗu zālē, kur mūs 
uzrunāja mācītāja Gundega Puidza un mācību 
pārzine Rasma Kraule. 

Tāpat kā citus gadus bērniem bija iespēja 
piedalīties dažādās Liel dienu spēlēs un rituālos. 
Pateicoties saulainajam laiciņam, lielākā daļa no
darbību notika ārā. Bērni sacentās olu ripināšanā 
un olu nešanā, kārtīgi izšūpojās vecāku iekārtajās 
šūpolēs, lai  atvairītu odus un simboliski noskaloja 
sejas, lai visu gadu būtu skaisti. Ābolu “mak
šķerēšana” ar mazajām karotītēm bija kas jauns 
un ne tik viegli izdarāms, kā no malas izskatījās! 
Kroņluktuŗu zālē bērni podiņos iesēja sēkliņas, 
kā arī mēģināja salikt pareizi Lieldienu tautas
dziesmu izjukušās rindiņas.

Visur  –  gan telpās, gan ārā, mūsu acis prie
cēja pavasarīgās dekorācijas.

Paldies visiem, kuri pielika roku, lai šī skaistā 
Lielās dienas svinēšanas tradicija varētu 
turpināties mūsu skolā!

Krista Laukmane Schmidt
Foto: Dana Šaltāne, K. Laukmane Schmidt

vIsI bērnI tevI gaIda
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laikā augumā bija gaŗāka par saviem vien audžiem 
un fiziski daudz neatšķīrās no seš gadīgajiem, 
tāpēc treneris bija pārliecināts, ka Arisai gandrīz 
6 gadi.  Pavisam drīz viņa izrādīja sekmes sprintā, 
un sešu gadu vecumā vietējā klubā uzstādīja re
kordu tāllēkšanā meitenēm līdz 11 gadu vecumam.

Ģimene sāka domāt par lielākām sacensībām.  
Arisa piereģistrējās USATF (USA Track and 
Field). Rezultāts 2017. gada jūnijā tāllēkšanā, 
sacensībās gadus jaunākiem par 12 gadiem, 5’7”.  
No jūnija līdz jūlijam Arisa lēca no 5’7” līdz 9’5” 
un kvalificējās USATF Nacionālajām Junioru 
Olimpiskajām spēlēm.  

Vairāk par Arisas panākumiem vieglatlētikā 
lasīsim nākošajā Čikāgas Ziņu izdevumā.

 Dace Ķezbere

arvIen ātrāk! arvIen tālāk! arvIen augstāk!

Latviešu meitenes nepārspējamie pa nā
kumi vieglatlētikā.

Par Arisas Bišofas sekmēm vieglatlētikā 
uzzināju šogad, kad vairākās stundās aizstāju 
viņas māti Andru Alenu Krišjāņa Barona latviešu 
skolā. Izrādās, ka viņa nevarēja būt skolā, jo bija 
jāved sava meita uz sporta sacensībām. Vēlējos 
uzzināt vairāk par Arisu – kādos sporta paveidos 
viņa piedalās, kad sāka sportot, vai saņēmusi 
kādas godalgas, kādas ir viņas ieceres nākotnē, 
utt?

Deviņu gadu vecā Arisa piedalījusies sprintā, 
augstlēkšanā, tāllēkšanā un turbo šķēpa mešanā 
ar izcilām sekmēm. Māte stāstīja, ka Arisa 
parādījusi savu spēku un neatlaidību jau agrā 
bērnībā. Tiklīdz varējusi stāvēt gultiņā, viņa 
sākusi rāpties no tās ārā, pārvarot visas vecāku 
būvētās barjeras. 

Nepilnu četru gadu vecumā Arisa sāka tre
nēties vietējā sporta klubiņā. Viņas māsa Regija 
tur trenējās, un izņēmuma kārtā treneris paņēma 
Arisu 611 gadu vecuma grupā. Arisa jau tanī

Arisa un viņas nopelni.

Ģimenes lokā.
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Čikāgas vīru korim ir jauka 
sadraudzība ar citiem Čikāgas 
ap  kārtnes “etniskajiem” vīru 
ko ŗiem. Kopā ar zviedru un  nor
 vēģu koŗiem Čikāgas vīru koris 
29. martā piedalījās kon certā un 
saviesīgā vakarā Igauņu namā, 
ko organizēja Normen nenes nor
vēģu dziedāšanas biedrība.

Čikāgas vīru kori varēs at kal 
dzirdēt viņu pavasaŗa koncertā 
11. maijā plkst. 18:00 Ciānas 
draudzes Lielajā zālē, kur visi ir 
mīļi gaidīti.

Māra Vārpa
Foto: Elizabete Freimane

ČIkāgas vīru korIs sadzIedas ar skandInāvIem

ČIkāgas pIecīšIem pIešķIrs trIju zvaIgžņu ordenI
Latvijas Ordeņu kapituls nolēmis par sevišķiem nopelniem valsts labā Triju Zvaigžņu ordeni piešķirt 49 

personām, tostarp orķestra Rīga direktorei Ilonai Breģei, operdziedātājai Sonorai Vaicei un ansambļa Čikāgas 
Piecīši dalībniekiem, liecina paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Piektās šķiras ordeni nolemts piešķirt mūzikālā ansambļa Čikāgas Piecīši dalībniekiem Janīnai Ankipānei, 
Armandam Birkenam, Alnim Jūlijam Ceram, Lindai Marutai Kronbergai un Lorijai Cinkusai.

                  Informācija gūta no laikraksta  DIEnA, trešdien, 17. aprīlī
Čikāgas Piecīšu iniciātors nelaiķis Alberts Legzdiņš Triju Zvaigžņu ordeni saņēma 2000. gadā.
Šajā rakstā minētie Piecīši cer saņemt savus ordeņus Rīgā šī gada 18. novembrī.                A. Birkens

Ansambļa Čikāgas Piecīši dalībnieki ar savu humoru un svešumā saglabāto patriotismu aizkustināja latviešu tautu pat drūmos 
laikos. Foto: Koncerts Ventspilī 2011. gada vasarā ansamb‘ļa Atvadas un jubilejas koncertu tūres laikā Latvijā. 
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38. gadu pēc kārtas Gaŗezera 3x3 
gaidīs da lībniekus – šogad no 4.11. 
augustam. To vadīs Maija Zaeska, 
Daiga Rūtiņa un Larisa Kalniņa. 

Larisa savas gaitas Gaŗezera 3x3 uzsāka bērnu  
ratiņos, kad viņa brauca līdzi savai mātei, kuŗa 
daudzus gadus vija vadījusi rokdarbu ievirzi.

Organizējot pirmo 3x3 Gaŗezerā 1981. gadā, 
rīkotājiem vienīgā doma bija godam novadīt šo 
nedēļu – latvisku, draudzīgu un interesantu. Da
līb nieku atsaucība un pašu sajūsma par izdevušos 
eksperimentu bija tik liela, ka bija drosme ne tikai 
šo eksperimentu atkārtot nākošajā gadā, bet arī 
meklēt 3x3 rīkotājus citur.

Kas to būtu domājis, ka 3x3 kustība turpinās 
augt, un 2019. gadā mūsu saimē būs jau 10  no
metnes/saieti, pa divi ASV, Latvijā un Anglijā, pa 
vienam Austrālijā, Īrijā, Vācijā un Norvēģijā!  
(skat. <www. 3x3.lv>)  

Arī šovasar Gaŗezera 3x3 veidojas lieliska 
programma, kā lielajiem, tā mazajiem. Mazo trīs
reizt rīsinieku Gaŗezerā netrūkst, un viņus nod ar
binās un iepriecinās vesela komanda, pie tam trīs 
no audzinātājiem – Guntis Rūtiņš, Līva Kalve un 
Reinis Šveikovskis savas gaitas Gaŗezera 3x3 
uzsāka agrā bērnībā. No Latvijas atgriezīsies 
bērnudārza vadītāja Laima Zvilna, kā arī Jānis 
Atis Krūmiņš, kuŗa vilku mācībās bērni ar lielu 
aizra utību piedalās gadu pēc gada.

Kā jau visus gadus, 3x3 programmā būs 
dažādas nodarbības: lekciju un pārrunu ievirzes 
un vairākas ievirzes tiem, kuŗi vēlas ar savām 
rokām kaut ko izgatavot. 

 Arvien populāro polītikas ievirzi vadīs Pauls 
Raudseps, kuŗam ir plašas un dziļas zināšanas par 
Latvijas vēsturi, ekonomiku un polītiku, kam 
viņš intensīvi sekojis jau kopš Atmodas laikiem.   
Pauls ir dzimis ASV, audzis Bostonā, kur beidza 
Harvarda universitāti ar gradu Krievijas un PSRS 
vesturē. 1990. gadā Pauls iesaistījās Latvijas Tautas 
frontes darbā Latvijā un pēc tam piedalījās laik
raksta “Diena” dibināšanā. Izdevniecībā viņš 
nostrādāja līdz 2009. gadam par galvenā redaktora 
pirmo vietnieku un par komentāru lapas redaktoru. 

Pēc “Dienas” īpaš nie
ku maiņas, kopā ar 
do mubiedru grupu, 
Pauls izveidoja žur
nā lu “Ir”, kur kopš 
2010. gada strādā par 
komentētāju. 

Tagad, kad Lat vi
ja nosvinējusi simt
gadi, ko tālāk? Valsts 

simtu pirmais gads nāk ar daudziem neatbildētiem 
jautājumiem. Vieni saka, ka šie ir labākie laiki, 
kādus Latvija jebkad piedzīvojusi. Tad kāpēc citi 
vēl arvien ir neapmierināti? Ko varam gaidīt no 
jaunās Saeimas, kuŗā savēlēti daudzi jauni po
lītiskie spēki un deputāti? Kas šobrīd ir visl ie lākie 
draudi Latvijas attīstībai? Uz šiem un citiem 
jautājumiem centīsies atbildēt polītikas ievirzē.  

Latvijas Universitātes pētniece, vēstures zi
nātniece, etnoloģe un rokdarbniece no Madonas  
novada, Anete Karlsone folkloras ievirzē iepazīs
tinās ar seno latviešu krāsu pasauli un ko mēs par 
to zinām. Cik pelēki vai koši kādreiz esam bijuši?  
Krāsas un krāsainība ir mūsu dzīves daļa gan 
senāk, gan tagad. Kāda bija seno latviešu krāsu 
pasaule līdz sintētisko krāsu atklāšanai? Dabas 
sniegtā krāsu pasaule ir daļa no mūsu kultūras 
vēstures.  Krāsu pētniecība mūsdienās spēj sniegt 
atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. 

Anetes Karlsones vīrs, keramikas meistars 
Māris Karlsons darbosies Gaŗezera podnieku darb
nīcā kopā ar Uldi Stepi.  

Kā turpinājumu no pagājušā gada pārrunu 
ievirzes par dzīvesziņu dievturīgā un kristīgā ska
tījumā, ev. lut. mācītājai Gundegai Puidzai šogad 
līdzvadītāji būs katoļu priesteris no Liepājas 
Andris Vasiļevsiks un Latvju dievtuŗu sadraudzes 
vadone Ilze Kļaviņa. Andris ir no Suitu puses un 
pārzin labi arī folkloru. 

Literātūras ievirzi “Mīlas dzeja 100 gados”  
vadīs Līga Balode.  

Ievirzi vadīt ir solījusies Latvijas kultūras 
ministre Dace Melbārde, bet par tās temata saturu 
pagaidām informācijas nav.

3x3 nometne garezerā – katru gadu kopš 1981.gada 

Pauls Raudseps.
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Kā vienmēr, 3x3 piedāvā vairākas rokdarbu 
ievirzes un šogad varēs izvēlēties no vienpadsmit 
dažādām nodarbībām: klūgu pīšanu (vadīs Olga 
Baltmane), rotu kalšanu (Lilita Spure, Astrīde 
Otto, Andris Rūtiņš, Pēteris Avens), latvisko 
virtuvi (Inga Lucāne), kokgriešanu (Valdis Liepa, 
Allens D’Aoust), rokdarbus (Zinta Enzeliņa), 
koklēšanu (Dace Veinberga), podniecību (Uldis 
Stepe, Māris Karlsons), cilts koka sastādīšanu 
(Juris Jauntirāns), mākslas nodarbība visiem 
(Lāsma Maher), linogriezuma grafikas techniku 
(Laima Rožkalna)  un gaļas, siera un citu ēdienu 
kūpināšanu (Lauris Rožkalns).

Nodarbības nebeidzas ar vakariņām, bet 
turpinas arī vakaros ar dziedāšanu, pārrunām,  
ugunskuru, dančiem, rotaļām, filmām, lekcijām 
un vēl dziedāšanu.  

Informācija par Garezera 3x3 atrodama 
Facebook “3x3 Garezers”. Atbildes uz 
jautājumiem par 3x3 Gaŗezerā var saņemt no 
Maijas Zaeskas  (mzaeska@gmail.com vai zvanot 
7639722521 vai 9524544172.

Maija Zaeska Anete un Māris Karlsoni.
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Lidija Aistare, dzimusi Kalnmals, 
aizgāja mūžībā 2019. gada 25. martā, 
dienu pēc sava brāļa Rūdolfa nāves. 

Lidija dzimusi 1928. gada 23. 
februārī Kuldīgā Hermaņa un Annas 
(Mūrnieks) ģimenē. Bēgot no kaŗa un 
sarkano neģēļu briesmām, ģimene 
nonāk Vācijā, Eslingenā. Viņi 1949. 
gadā ieceļo ASV, Či kāgā, kur Lidija ar 
kristību pievienojas Čikāgas latviešu 
baptistu draudzei. 1953. gadā viņa 
salau lājas ar Aivaru Aistaru. Ģimenē ir dēls Valdis, 
maz bērni – Martis, Pauls un Krista; meita Sarma, 
mazbērni Benjamiņš  un Daniels Aļļes.  

Tā bija Lidija, kas kārtoja draudzes svētā 
Vakarēdiena galda vajadzības. Lidija bija arī 
draudzes svētdienskolas, tāpat Čikāgas Kr. Barona 
skolas skolotāja, mācot ticības mācību un latviešu 
valodu. Viņa dziedāja draudzes un Ciānas ev. lut. 
draudzes korī.

Lidija un viņas dzīves draugs Aivars, pēc 
pārcelšanās 1994. gadā uz Latviešu ciemu pie 
Gaŗezera, vairāk kā 20 gadus ir uzticīgi piedalījušies

lIdIja aIstare mūžībā

Rūdolfs Kalnmals aizgāja mūžībā 
svētdien, 2019. gada 24. martā, savā 
mājā Latviešu ciemā pie Gaŗezera 
ģimenes vidū (hospice care), īsi pēc sa
trie cošā ārsta atraduma par vēža pār
ņemto ķermeni.

Rūdolfs dzimis 1929. gada 23. jūnijā 
Kuldīgā Hermaņa un Annas (Mūrnieks) 
ģimenē, viņam ir māsa Lidija (Aistare). 
Bēgot no sarkanā posta, ģi mene nonāk 
Vācijā, Eslingenā, 1949. gadā pār ce ļoties uz ASV, 
Čikāgu, ģimene pievienojas Čikāgas latviešu 
baptistu draudzei. Rūdolfs, iesaukts ASV armijā, 
piedalās Korejas kaŗā no 1951.–1952. gadam. Viņš 
apprec Rutu Eglīti 1955. gada 15. janvārī. Viņu 
bērni ir Andrejs, Dāvids un Anita, mazbērni 
Christophers, Liena, kuŗa dzīvoja pie Rūdolfa un 
kopa viņu pēdējās dienās, Jūlija, Ēriks un Ryans. 

Rūdolfs bija techniķis Ampex firmā, iegūtās 
zināšanas viņš izmantoja, strādājot paša  uzņēmumā. 

rūdolFam kalnmalam aIzejot

Čikāgas latviešu baptistu draudzes 
dzīvē un kal pošanā. Draudzē satikties 
nozīmēja braukt 140 jūdzes turp un 
atpakaļ tai pašā svētdienā, lai dalītos 
evaņģelijā un pielūgšanā un kalpošanā 
mūsu liela jam Dievam. Tas pildīja 
draudzes locekļu sirdis ar prieku un 
pateicību Dievam.

Lidija bija arī draudzes grāmatgalda 
pārzine un 26 gadus Amerikas latviešu 
baptistu žurnāla “Kristīgā Balss” 

kasiere, tāpat nosūtīja ik izdevuma 50 žurnā lus, kā 
arī palīdzības pakas uz Latviju. Lai viņai draudzes 
un mācītāja sirsnīgākais paldies!

Bēŗu dievkalpojums 3. aprīlī māc. Aijas 
Graham vadībā notika Trejupes Hohner bēŗu namā, 
pie daloties piederīgo un Latviešu ciema saimei. 
Māc. Oļģerta Cakara, kas gadu dēļ (95) pats nespēja 
pie dalīties, sagatavoto Čikāgas baptistu draudzes 
svei cienu nolasīja Pēteris Aļļe. Apbedīšana bija 
River side kapsētā, kur sešas dienasagrāk, guldīja 
arī Lidijas brāli Rūdi.

Oļģerts Cakars

Būdams gan draudzes koŗa, gan 30 
gadus ev. lut. Ciānas koŗa diriģents, 
viņš ieskaņoja vairākas elektroniskās 
skaņu plates, iesaistot arī solistus.

 1999. gadā viņš un Ruta pārcēlās 
uz savu paša un tēva celto vasaras māju 
Latviešu ciemā pie Gaŗezera, 
pievienojās Kalamazū latviešu ev. lut. 
draudzei, kalpojot arī draudzes padomē 
un kā koŗa diriģents. Bija ļoti rosīgs 

ciema darbos, meža sa kārtošanā, izpalīdzīgs 
cilvēkiem, kas paši vairs ne varēja darbus veikt. Ar 
savu dzīvi un kalpošanu viņš apliecināja savu 
Kungu un Pestītāju, par to liecinot arī dzīves pēdējos 
brīžos.

Rūdolfa izvadīšana notika trešdien 27. martā 
Kalamazū latviešu ev. lut. baznīcā, kalpojot māc. 
Aijai Graham. Apbedīšana bija Riverside kapsētā 
Trejupēs tās pašas dienas pēcpusdienā. 

Oļģerts Cakars
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atvadas rūdolFam kalnmalam
Par Rūdi Kalnmalu do

mājot, ieklausīsimies 96. psalma 
1.2. panta vārdos: “Dziediet 
Tam Kung am jaunu dziesmu, 
dziediet Tam Kungam, visa 
pasaule! Dziediet Tam Kun
gam, teiciet Viņa Vārdu!”. 

Tik skaistus vārdus teica 
dziesminieks, ķēniņš Dāvids. 
Dziediet tam Kungam, visa pa
saule! Ķēniņš Dāvids, nen o lie
dzami, savu spēku atrada dzies mā. 
Un tie arī bija Rūdolfa vārdi un sajūtas. Dziesma 
viņam bija dvēseles valoda, dvēseles sauciens. 
Dziesmās visu var izdziedāt – prieku un skumjas, 
izmisuma un palīdzības saucienu,  pateicību, savu 
nespēku, kā arī dziesmā var smelties savu spēku un 
to citiem dot tālāk. Dziesma saviļņo, tā priecina un 
augšāmceļ, dziesma reizēm atplēš vecas rētas un 
ļauj asarām birt, bet dziesma dziedina ar savu skaņu 
un plūdumu. Dziesma, skaista un spēcīga, ceļ mūs 
spārnos un nes uz tiem, gluži kā spēcīga lūgšana. 
Tādēļ Rūdis pats dziedāja un tādēļ citus līdzi 
aicināja dziedat, lai caur dziesmu var pateikt 
Dievam neskaitāmus paldies. 

Rūdis reiz stāstīja, kā, esot Korejas kaŗā, ejot 
cauri nezināmajam, viņš lūdzis Dievu, lai viņu 
pasargā. Un tad viņš solījis Dievam – “ja es tikšu 
mājās sveiks un vesels, es visu savu atlikušo mūžu 
Tev kalpošu un Tev dziedāšu, Dievs”. Tas nebija 
tukšs solījums, kuŗu aizmirst, labiem laikiem 
iesākoties. Rūdis šo Dievam doto solījumu pildīja 
līdz pēdējai elpai – sevi dodot Dievam un Viņa 
darbam, un savu mūžu izdziedot. 

Rūdim dziesma nozīmēja vienotību – ja kopā 
dzied, tad kopā pastāv. Ja kopā dzied, tad Dievs ir 
ar mums. Un, ja mēs dziedam vienā laikā, elpojam 
vienā laikā un ja sirdis pukst vienā ritmā, tad mēs 
kļūstam par vienu ķermeni. Un tad pārņem svētais 
vārds – vienotība. Vienotība ar Dievu. Vienotība ar 
Kristu. Rūdis ilgojās pēc tādas vienotības, kur nav 
strīdu, nesaskaņu, dažādu viedokļu kaŗu, savas 
taisnības aizstāvēšanas. Tā vietā viņš ieteiktu labāk 
uzdziedāt dziesmu, tā dziedināt sevi un savu dvēseli.  

Bet vai jūs kādreiz esat iedomājušies savu dzīvi 

salīdzināt ar dziesmu vai kādu 
melodiju? Jo dzīve ir tas pats, 
kas dziesma – tai ir savs sākums, 
tai ir savs ritms, tai ir sava da žā
dība, tonalitāte, vārdi, dziesmai 
reizēm ir atkārtojumi, kā tas mēdz 
būt arī dzīvē, ir savi piedzie dā
jumi, kas mums vislabāk patīk, 
un katrai dziesmai ir arī savs 
nobeigums. Dziesmai, mūžam 
ir gan mažors, gan minors – 
skumjās skaņas un priecīgās. 

Tur ir brīži, kas liek mesties dejā un aizmirsties, un 
ir brīži, kuras skaņās ir izmisums, sēras un izbailes 
un skumjas. Ir augstie toņi un ir zemie, ir kul mi
nācijas brīži, skaļi un patosa pilni, un ir garas, 
neērtas pauzes. Un visām notīm mūsu dziesmas 
skanējuma laikā ir jāskan saskaņoti, harmonijā. 

Ja mēs spēlējam visas dzīves garumā tikai 
vienu noti, tikai vienu skaņu, cik garlaicīga un 
neinteresanta un apnīkoša ir tāda mūsu dziesma un 
skaņdarbs. Ja spēlējam visas notis pēc kārtas, kas 
tik ienāk prātā, nedomājot, neizjūtot, vai tāds 
skaņdarbs neliktu aizspiest pašiem un arī citiem 
ausis un teikt – es tādu nevaru klausīties un nevaru 
panest! 

Mums ir jāļauj Dievam salikt kopā mūsu dzīves 
notis, lai mēs varētu skanēt. Pilnīgi skanēt. Mums 
jāļaujas būt par šo instrumentu, kas skan, kad Dieva 
rokas pieskarās mūsu dzīves stīgām. Un Rūdis 
ļāvās būt šis instruments, kurš skan.

Savulaik Johanss Sebastians Bahs esot teicis – 
katram skaņdarbam un katrai dziesmai vajadzētu 
sākties un beigties tikai ar Dieva slavēšanu. Bahs 
katra sava skaņdarba sākumā pierakstīja vārdus 
latīņu valodā – “Jēzu, palīdzi man.” Un katra skaņ
darba beigās atkal vārdus – “Dievam vienam gods 
un slava.” Rūdis tā arī visu sāka un beidza ar palī
dzības lūgšanu un ar pateicības lūgšanu. Pat pašās 
dzīves beigās, savā grūtumā un skumjās, kad mēs 
abi lūdzām Dievu, es lūdzu par viņu, par viņa mīļa
jiem, bet Rūdis pie šīs lūgšanas pievienoja savējo 
– pateicību. Pateicību par savas ģimenes mīlestību. 
Pateicību par draudzi. Pateicību par to, cik Dievs 
vienmēr labs bijis viņa mūžā. Savā grūtumā viņš
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Svētos Rakstus, domāt, dalīties. 
Tie, kas esat bijuši Rūda paša celtajā mājā 

Trejupēs, jūs zināt, ka ieejas durvis uzreiz ved 
lielajā istabā. Bet istabā, goda vietā, ir galds. Garš 
galds. Tas galds Rūdim bija gandrīz vai kā altāris, tā 
es vienmēr domāju. Pie tā galda tika lasīti Svētie 
Raksti. Pie tā galda notika ciema Bībeles stundas. 
Pie tā galda tika dziedāts. Pie tā galda tika lūgts. Pie 
tā galda noturēja mielastu, sadraudzību. Uz tā galda 
šķīvītī vienmēr bija rozīnes ar šokolādi. Un pie tā 
galda līdz pat pēdējām dienām sēdēja arī pats Rūdis, 
izdomājot pats savas grūtākās, smagākās domas. 
Šis garais galds lielajā istabā man vienmēr 
simbolizēja Rūdi pašu. Tādu, kas visus gaida, 
iekļauj, aicina. Tāds, kas visiem atradīs vietu un 
laiku savā namā. Jā, Rūdis bija sapratis, ko nozīmē 
dzīvot ar kristieša sirdi, jo tai ir jābūt kā galdam, kā 
altārim, kas aicina, gaida visus, grib visus pabarot.  

Mēs bijām pieraduši, saraduši ar Rūda spēku. 
Es pati viņu saucu par savu labo roku. Cik grūti ir 
pieņemt brīžus, kad spēks pazūd no dzīves dziesmas. 
Un tomēr, lai nebija pēdējā laikā fiziskā spēka, 
Rūdis mums visiem rādīja iekšējo, garīgo spēku – 
to spēku, kuru Dievs dod tam, kas Dievu mīl. Rūdis 
pat savā nespēkā mums rādīja to iekšējās dzīvības 
spēku, kas no pelniem pieceļ, to spēku, kas liek 
pasmaidīt, lai arī sirds ir skumju pilna, to spēku, kas 
tic, ka visu, ko Dievs dara, Viņš dara savā laikā un 
labi dara. Rūdis rādīja mums to iekšējo spēku, kas 
nebaidās raudāt, jo mīlestībai vienmēr sāp šķiršanās. 
Rūdis mums rādīja to iekšējo spēku, ko nozīmē, 
pieņemt, izlīgt mieru ar grūto, bailīgo. Rūdis savā 
dzīves dziesmā mums rādīja Lieldienu spēku. Kā 
tas ir caur savu dzīvi izdziedāt, liecināt par Kristu, 
iet ar Kristu, būt Kristus māceklim. Kā tas ir, caur 
savu dzīvi iznest savu krustu un ciešanas ar 
mīlestību un patiesumu. Kā tas ir caur savu dzīvi 
sagaidīt īstās Svētdienas rītu – augšāmcelšanās rītu, 
kad Dievs pieceļ un pamodina jaunai dzīvei. 

Jā, Rūda dzīve bija kā dziesma, kā slavas 
dziesma Dievam – un mēs visi to dzirdējām un tajā 
smēlām spēku. Tāda slavas dziesma nebeidzas, tāda 
turpinās. Nu tā skan pie Dieva, sava Radītāja, lielā 
dzīves Komponista un Diriģenta. Mūžībā tā skan 
Tam Kungam par godu. Amen.

māc. Aija Graham 

lūdza, lai mums, draudzei labi iet, lai Dievs mūs 
svētī un sargā. Rūdis savā dziesmā nedziedāja par 
sevi vien. Viņa dziesmā vienmēr bija iekļauti citi – 
mīļie, draudze, viņa draugi no baptistu saimes, 
ļaudis. Atceraties viņa vēstules uz Ziemassvētkiem? 
Tajās vienmēr bija iepriekšējā gada apskats, kas 
noticis viņa dzīvē, viņa ģimenes dzīvē, kur ceļots, 
kur būts, bet tur bija apraksts arī par to, kas noticis 
viņa draudzē, viņa sabiedrībā. Jā, Rūda mūža 
dziesmā mums visiem bija vietas.   

Ja mēs, iesākot savu mūžu, vai, iesākot katru 
savu dienu, iesāktu ar vārdiem – “Jēzu, palīdzi man” 
– palīdzi manu šodienas melodiju un šodienas 
dziesmu skaisti izdzīvot un izskanēt. Un, ja pašās 
dzīves beigās, vai dienas beigās, pēdējai notij no
skanot, varam pateikt – “Dievam vienam gods un 
slava”. Ne man gods par šodienas panākumiem, ne 
man slava par dzīves komponēšanu vai tās no—
dziedāšanu. Nē, tikai Dievam gods un slava. Par to, 
ka Viņš man ļāvis šādu dziesmu savas dzīves laikā 
izdziedāt, ka man to uzticējis nodziedāt. Tikai tad ir 
izdzīvots un izskanēts mākslas darbs, meistardarbs 
mūža garumā. Rūdis tā skanēja. Neprasot paldies, 
nesagaidot paldies un pateicības un atziņu par visu, 
ko viņš mums visiem dzīves laikā palīdzējis, darījis. 
Viss, ko viņš ilgojās – lai Dievam gods un slava. 

Kas vēl bija Rūda dzīves dziesmā? Viņa 
dziesma bija pilna ātruma, enerģijas un spēka, tik 
daudz, ka tā citus rāva līdzi. Viņa dziesmā bija 
reizēm arī spītības notis, kad Rūdis lietas darīja pēc 
sava prāta. Rūdis vienmēr bija gatavs mācīties. Vai 
tas būtu labāk izprast kādu tēmu Svētajos Rakstos 
vai saprast kaut ko dziļāk. Rūdis dzīvoja ar “iesācēja” 
attieksmi. Ka nevis es visu jau zinu, bet ka es dzīvojot 
mācos, ka Dievs līdz pēdējai elpai man kaut ko vēl 
māca. Rūda dzīves dziesmā bija nepārtraukta pa
teicība. Viņš pateicās, cik Dievs viņam bagātu dzī vi 
devis – viņš pats man teica – Dievs man devis bagātu 
dzīvi, materiāliski un galvenais – garīgi. Rūdis mācēja 
stipri roku paspiest. Rūdis mācēja komplimentus 
pateikt, labus vārdus netaupīt. Rūdis nebijās un 
nekaunējās pateikt: “es tevi mīlu”. Rūdis baznīcā 
jaunpienācēju uzrunātu. Rūdis pildīja Kristus uzd e
vumu – mīli savu tuvāko, mīli savu kaimiņu kā sevi 
pašu. Rūdis būtu tas, kas no mums visiem visdedzīgāk 
evaņģelizētu – liecinātu par Kristu, aicinātu lasīt
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8477599599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

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.

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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celtnIecības darbI

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu, pagrabu garāžu, 
logu pārbuves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas, 
krāsošanas, mēbeļu labošanas, kā arī jebkādus 
sīkākos darbus.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Apdrošināšana ir iekļauta. 
Bezmaksas konsultācija.

raimonds dunkelis
tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
<www.finecraftconstruction.com>.           

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
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ČLRR	ZIEDOJUMU	PĀRSKATS	
	no	2018.	gada	1.	janvāra	līdz	2018.	gada	31.	decembrim	

	
$1,000.00		M.	un	V.	Galenieki		
$500.00		V.	Vīlips	
$340.00		*Velta	Cukurs	
$300.00		P.	Plume,	H.	Kitners																	
$250.00		Vita	Cukurs,	Sv.	Petera	dr.	Dāmu	saime	
																	I.	Riekstiņš	
$220.00		Čikāgas	Daugavas	Vanadžu	kopa,	
Čikāgas	Daugavas	Vanagu	apvienība	(2017.	g.	dec.)	
																V.	Galenieks	(dz.	d.	apsv.	M.	Galenieks)	
$200.00		O.	Cakars,	Linda	Cukurs,	M.	Vārpa	
$150.00		*I.	Sīmane			
$145.00		*A.	Eglite,	
$105.00		R.	Veitmane	
$100.00		E.	Antēns	(I.	Antēns	piemiņai),	E.	Antēns,	
																A.	un		I.	Bokalderi	(dz.	d.	apsv.	J.	Valainis),	
																Čikāgas	Latviešu	Biedrība,	R.	Eichenfelde,	
																I.	Grigolāte,		
															A.	Kivirist		(dz.	d.	apsv.	V.	Vinovskis),	
															J.	un	V.	Lazda,	V.	Mainieks,	A.	Nikurs,	
															G.	un	M.	Plūmes,	A.	Poruks,	A.	un	I.	Rāves,		
													*R.	Veitmane,	
															V.	Vinovskis	(	dz.	d.	apsv.	A.	Kivirist)									
$95.00		A.	Birkens	(dz.	d.	apsv.	J.	Valainis)	
														M.	un	V.	Galenieki(dz.	d.	apsv.	J.	Valainis)	
$75.00		I.	Andermane,	I.	Duks	
													M.	un	V.	Galenieki	(dz.	d.	apsv.	G.Kiršteins),	
													I.	Helmane,		R.	Treknais	
$65.00		A.	Bajārs	
$60.00		I.	Bergmanis,	L.	Sprenne	
$50.00		K.	Anstrāts,	E.	un	A.	Blumbergi,	M.	Daiga,	
														A.	un	R.	Dzelmes,			
														A.	Eglīte	(dz.	d.	apsv.	V.	Galenieks)	
														M.	un	V.	Galenieki	(K.	Kļaviņas		piemiņai),		
														M.	un	V.	Galenieki	(V.	Vīlipa		piemiņai),	
														Ķezbere	D.,		G.	un	G.	Kiršteini,	K.	Kiršteins,		
														M.	Lazda,	J.	un	N.	Lebedevs,		
														D.	Lilo	(dz.	d.	apsv.	J.	Valainis),	
													R.	Priedkalne	Zirne		(dz.	d.	apsv.	J.	Valainis),	
													R.	Pūliņa,		P.	Raidone,	K.	un	A.	Robežnieki,	
													A.	Salenieks,	I.	Šmidchens,	L.	Sorensen	
	
	
	

	
$40.00		A.	Atslēga.	A.	Caune,		I.	un	N.	Zviedris															
$35.00			I.	Jansone	
$30.00		R.	Brunovskis,	D.	Hazners,		S.	Rutenberga,											
															A.	Sloka,		L.	un	A.	Trinkūni,	V.	un		A.	Vītoli									
$25.00			U.	un	I.	Briedis,		A.	un	B.		Eglite.		
															D.	Frišs,	M.	Preis,	E.	Sprenne,	
															O.	un	V.	Svilāns,	V.	Tums	
$20.00		V.	Miezīte,		R.	Kalnmals,		
															R.	Priedkalne	Zirne,	G.	Rutenberga,		
$10.00		R.	Tincu,	I.	Vilciņš	
$6.00			S.	Valaine	
$5.00			S.	Legzdiņš,		
	

*apvienota	ziedojumu	summa	
	

Ziedotāju	saraksts	un	kopsumma	samazinās.	
	

2018.	g.	noslēdzās	ar	$2,621.00	
iztrūkumu	

	
Ja	neredzat	savu	vārdu	sarakstā,	

būtu	ļoti	pateicīgi	saņemt		
ziedojumu	arī	no	Jums.	Čekus	

rakstīt	uz	Latvian	Broadcasting	
			Un	sūtīt		Valijai	Galenieks	

		1008	Hastings	Str.	
										Park	Ridge,	IL	60068	
  Pateicamies par klausīšanos 

un atbalstu. 
Aicinām atbalstu turpināt,  

lai raidījumi vēl ilgi skan Čikāgā. 
                 Sirsnīgs paldies!    
                Valija Galenieks 

Iespēja klausīties raidījumus datorā, 
saņemot .mp3 faili e-pastā, caur 
Dropbox. 
Informācija pie Silvijas, Pētera vai 
Modra.  
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Sastāvdaļas
46 porcijām:

1 aploksne želatīna (bez garšas)
¼ krūzes ūdens
2 krūzes sakapātu mango (apmēram 2 nomizoti 
mango)
⅓ krūzes cukura
½ tējkarotes vaniļas
1 krūze jogurta (bez garšas)
1 krūze putu krējuma (labi atdzesēts)

Jau 4000 gadu mango auglis ir audzēts Indijā, 
kur to uzskata par nacionālo augli. Mango koki 
var nodzīvot līdz 300 gadu, un ir 2500 dažādu mango 
šķirņu.  Ne par velti to sauc arī par “dieva augli”.

Čikāgas veikalos biežāk redzami mango augļi 
no Meksikas. Tie ir palieli, sākumā zaļi, vēlāk 

iesa rkani, kad nogatavojas. Tikai pirnms  
nedaudz gadiem sāka ievest mango no Tālajiem 
austru miem. Šie augļi ir mazāki un dzelteni, un 
garša ir saldāka nekā mango no Meksikas. Labi 
noder mango nopirkt pāris dienu pirms tos 
lietos, lai tie vēl mazliet mājās nogatavotos.

Mango uzpūtenis jeb “Mousse”

Norādījumi:

1. Mazā katliņā ielej ¼ krūzes auksta ūdens un  
 pārkaisa želatīnu, kam ļauj 1 minūti pakust,  
 tad uz zemas liesmas karsē, visu laiku maisot.
2. Blenderī sakuļ mango, pieliek cukuru, vaniļu  
  un izkausēto želatīnu ūdenī. Labi sakuļ.
3. Mango maisījumu ielej lielā bļodā un iejauc   
 jogurtu.
4. Atdzesētā bļodā uzputo krējumu, līdz stingrs.
5. Putu krējumu maigi iecilā mango maisījumā.
6. Atdzesē vismaz 4 stundas.

Servējot, izgrezno ar mango šķēlēm, avenēm vai zemenēm.                Saprātīgās saimnieces
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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: Ināra Blumberga, 
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze> 

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi

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

2019. maijs
svētdien, 5. maijā, 10:00 – Abām luterāņu draudzēm  
  kopīgs Kurzemes cietokšņa piemiņas    
  dievkalpojums Sv. Pēteŗa draudzes     
  dievnamā. Kafijas galds.
  Ciānā dievkalpojuma NAV!
svētdien, 12. maijā, 10:00 – Iesvētāmo jauniešu vadīts  
  Ģimenes dienas dievkalpojums ar bērnu  
  uzrunu. Siltas pusdienas.
svētdien, 19. maijā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
  jubilāru godināšanu.
  12:30 – Unas Strodas klavierkoncerts.
svētdien, 26. maijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
  Desiņas ar salātiem.
no 30. maijā līdz 1. jūnijam – Lietoto mantu tirgus   
  (Rummage Sale).

2019. jūnijs
svētdien, 2. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums.  Kafijas galds.
svētdien, 9. jūnijā 11:00 – Abām luterāņu draudzēm  
  kopīgs Vasarsvētku dievkalpojums ar    
  jauniešu iesvēti Ciānā.
svētdien, 16. jūnijā, 10:00 – Oikumēnisks Aizvesto  
  iemiņas dienas dievkalpojums Sv. Pēteŗa  
  draudzes dievnamā. Kafijas galds. 
  Ciānā dievkalpojuma NAV!

2019. gada maijs
svētdien, 5. maijā, 10:00 – Kurzemes cietokšņa    
  aizstāvju un LR neatkarības atjaunošanas  
  atceres kopīgs dievkalpojums. Piedalās ČVK.  
  DV rīkotas pusdienas. 

svētdien, 12. maijā, 10:00 – Mātes / Ģimenes dienas  
  dievkalpojums ar dievgaldu. Vīru gatavotas  
  pankūku pusdienas.

svētdien, 19. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.    
  Kafijas galds.
  11:30 – Bībeles stunda. Pravieša Jesajas  
  grāmata.

svētdien, 26. maijā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums ar  
  Ciānas draudzi Ciānā. Mūsu dievnamā   
  dievkalpojuma nav.

Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu 
vietas, cena $1,000 - draudzes locekļiem un $ 1,200 - 
citiem, kas nav draudzes locekļi; salīdzinot ar caurmēra 
cenu  - $2,095. Sazinieties ar Modri Galenieku,  
tālrunis: 847-823 3713. 

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

ČIkāgas latvIešu 
katoĻu kopa
Immaculate conception church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

INTA SOLVEIgA ZIRNIS 
(dz. Baltmane), 

dzimusi 1945. gada 20. aprīlī 
Zeulenrodā, Vācijā,

 mirusi 2019. gada 3. aprīlī  Geneva, IL

DIEVA MIERĀ  



232019. gada maijs

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: <kelivar@aol.com>
kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Adrese: 600 Huber Lane, Glenview, IL 60025

ČIkāgas
daugavas vanagu 
apvIenība

Daugavas Vanagu biedri var pieprasīt saviem 
bērniem stipendijas līdz 15. maijam. Iesniedziet 
pieprasījumus Inārai Grigolats.

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

sarīkojumI/sanāksmes
  2019. gada maijs
svētdien, 5. maijā, Abām luterāņu draudzēm kopīgs  
  Kurzemes cietokšņa piemiņas dievkalpojums  
  Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā plkst.10:00.
trešdien, 8 . maijā, Pensionāru saiets ar izcila pensionāra   
  95 gadu jubilejas svinībām Ciānā plkst. 12:00.
sestdien, 11. maijā,  Čikāgas vīru koŗa koncerts   
  Ciānas Lielajā zālē plkst.  18:00.
svētdien, 12. maijā,  Iesvētāmo jauniešu vadīts   
   Ģimenes dienas dievkalpojums ar bērnu  
   uzrunu. Siltas pusdienas Ciānā plkst. 10:00.

2019. gada jūnijs

svētdien, 9. jūnijā, Abām luterāņu draudzēm  kopīgs  
  Vasarsvētku dievkalpojums ar jauniešu   
  iesvēti Ciānā plkst. 11:00.

svētdien, 30. jūnijā, Pēcpusdiena ar Kārli Streipu:  
   "Latvija šodien". Čikāgas latviešu biedrības  
  nama Kluba telpās,1. stāvā plkst. 13:00.

2019. gada augusts
no 4.-11. augustam, 3x3 nometne Gaŗezerā visām  
  paaudzēm – ģimenēm un vieniniekiem.

2019. gada novembris
sestdien, 2. novembrī, Tautas mūzikas pasākums ar  
  Valdi un Rūtu Muktupāveliem.

sestdien, 16. novembrī, Latvijas Valstssvētku    
  sarīkojums Ciānā plkst. 14:00.

ČIkāgas latvIešu bIedrība
Čikāgas latviešu nams
4146 n. elston ave., chicago, Il 60618
tālr.: 773-588-2085 

Mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšniece:  Dace Ķezbere
tālr.: 773-919-3936, e-pasts: <itsdace@gmail.com>

svētdien, 30. jūnijā, – pēcpusdiena ar Kārli Streipu: “Latvija 
šodien”. Biedrības 1. stāva Kluba telpās. Plkst. 13.00-13.30 
saviesīga pusstunda, kam sekos referāts un pārrunas. Ieja 
pret ziedojumiem sākot ar $10.

sestdien, 2. novembrī, Tautas mūzikas pasākums ar Valdi 
un Rūtu Muktupāveliem.

Čikāgas Ziņu marta n-ra 7. lpp. vārdi 
TIRDZNIECĪBAS KAMERA jātulko kā CHAMBER 
OF COMMERCE.

R.P.Z.

precīzējums: 

ČIkagas zIņām zIedojušI 
2019.g. no 13. janvāŗa līdz 2019.g. 15. aprīlim.
125.- Ārijs un Guna Sensnovi (Ft. Myers Beach, FL),
110.- Dāvids un Māra Blumbergi,
 75.- Silvija Danielson, Irēna Helmane, 
 60.- Ivars Vilciņš, Stefans Vilciņš (Austin, MN), 
 M. Dauksta (Wyoming, MI), Agita Ellere-Zuika,  
 Skaidrīte Haller (Duluth, MN), Austra Kēlera,  
 Aivars Kuplis, Astrīda Menģele (Omaha, NE),  
 Anda Sokalski, Valdis Tums, Ariana Vilciņa, 
 Irēne Balka, Lorija Cinkusa (Rīga, LV), 
 55.- J. Cakars (Albany, CA), Oļģerts Cakars, Mārtiņš  
 Daiga, Anna Ģelze, Rūta Kramena, Zeltīte   
 Lutovsky, Valija Raucepa (Grand Rapids, MI),  
 Aina Saleniece, Guntis Šmidchens (Seattle, WA),  
 Ilze Šmidchena, Rūta Veitmane, 
 50.- Maija Steele, Astrīda Strautniece (Three Rivers, MI), 
 15.- Silvija Danielson.   
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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 • Tel  402-474-1591 • e-mail: aldis@augstumsprinting.com
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546

 ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr.: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
Pēteris Špels, e-pasts  <pspels@gmail.com>
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz: Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Valijai Galenieks  1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00
Var klausīties raidījumus datorā, saņemot .mp3 faili e-pastā, caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas, Pēteŗa vai Modŗa Galenieka

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: <martinstaks@gmail.com>  
mobilais tālr.: 925-303-3089

 

2016. gada 

MAIJS

  1 T Ziedonis
  2 C Zigmunds, Sigmunds,   
 Zigismunds
  3 P Gints, Uvis
  4 S Latvijas Republikas   
 Neatkarības deklarācijas  
 pasludināšanas diena.
 Vizbulīte, Vijolīte, Viola
  5 Sv Ģirts, Ģederts 
  6 P Gaidis, Didzis
  7 O Henriete, Henrijs, Jete
  8 T Staņislavs, Staņislava,   
 Stefānija
  9 C Klāvs, Einārs, Ervīns
10 P Maija, Paija
11 S Milda, Karmena, Manfreds
12 Sv Ģimenes diena.
 Valija, Ināra, Ina, Inārs
13 P Ģimenes diena.        
 Irēna, Irēna, Ira, Iraīda
14 O Krišjānis, Elfa, Elvita, Aivita
15 T Sofija, Taiga, Arita, Airita
16 C Edvīns, Edijs
17 P Herberts, Umberts, Dailis
18 S Inese, Inesis, Ēriks
19 Sv Lita, Sibilla, Teika
20 P Venta, Salvis, Selva
21 O Ernestīne, Ingmārs,   
 Akvelīna 
22 T Emīlija, 
23 C Leontīne Lonija, Ligija,   
 Leokādija
24 P  Ilvija, Marlēna, Ziedone
25 S Anšlavs, Junora
26 Sv Eduards, Edvards, Varis
27 P Vasarsvētki. Dzidra,   
 Dzidris, Gunita, Loreta
28 O Vilis, Vilhelms
29 T Maksis, Raivis, Raivo
30 C Vitolds, Lolita
31 P Alīda, Jūsma
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