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Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvieno-
ti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, no kuŗiem ir 
saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās sūta 
ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru 
saņemšanu. 
SLUDINĀJUMU LIKMES: 
 1 lappuse – $180, 1/2 lappuse – $90,  
 mazākais –  $45
ADVERTISING RATES: 
 $180 per full page
 $90 per 1/2 page, smallest ad $45

Čikāgas Ziņu  nākamā mēneša izdevumā 
ievietojamie materiāli (raksti, fotoattēli, sludi-
nājumi, sarīkojumu kalendāra informācija) 
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 10. 
datumam. Tikai īsi ziņojumi un iepriekš pieteik-
tie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4N013 Randall Road 
St. Charles, IL 60175-5044, 
tālr.: 630-584-5750

Par sludinājuma saturu atbild sludinātājs; 
par raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jābūt mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un 
adresi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai 
ir tiesības rakstus saīsināt. Rakstos izteiktās 
domas var nesaskanēt ar redakcijas viedokli. 
Čikāgas Ziņas honorārus nemaksā.
Izdevéjs:
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība.
Administrātors: Ilmārs Bergmanis
e-pasts: <ilmarbergman@gmail.com> 
tālr.: 847-803-0546
Atbildīgā redaktore: 
Ārija Bergmane             
mob. tālr.: 847-828-9737 
e-pasts: <arijab@comcast.net>
Galvenā redaktore: Ināra Sīmane
e-pasts: <isimanis@comcast.net>,
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tālr: 630-584-5750
Kasiere: Ārija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksājumi par sludinājumiem u.c. 
sūtāmi kasierei.
Adrešu maiņu pieteikumi sūtāmi:
Čikāgas Ziņas,P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

ČIKĀGAS LAtvIEšU OrGANIZĀcIJU APvIENīBA
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība (ČLOA) novēl 
visiem jauku pavasari un aicina piedalīties nākamajā 
delegātu sēdē otrdien, 2019. gada 11. jūnijā, Čikāgas lat

viešu biedrības nama 1. stāvā pulksten 19:15.
Mēs (prezidijs) uzklausīsim ČLOA delegātu domas par latviešu 

sabiedrības pašreizējo no ska ņojumu un veicināsim kā vien varēsim 
organizāciju un sabiedrības sadarbību. 

Ceram, ka delegāti spēs vienoties ar prezidiju par statūtu maiņām, 
lai varētu pabeigt pirmo fazi – uzrakstīt statūtu tekstu latviešu valodā. 

Sēdes gaitā pārrunāsim arī Latvijas Valstssvētku pasākuma 
rīkošanu. Par sarīkojuma plāniem varam Čikāgas Ziņu lasītājiem 
ziņot, ka Kaija Petrovska, ALAs padomes locekle un “Sadarbību ar 
Latviju” nozares vadītāja, noturēs akta runu. Tema, “Latviešu tautas 
izdzīvošanas nodrošināšana”.  Esam ļoti priecīgi par to, ka programmas 
veidošanā pieteikusies palīdzēt Rineta Tincu, bet Māra Vārpa – 
rūpēties par koŗu priekšnesumu daļu. Par uzkodu pasniegšanu pēc 
programmas gādās Andris Antons ar draugu grupu. Sarīkojumu 
kuplinās ne tikai koŗi, bet sagaidām arī lielos un mazos Mantiniekus 
un bērnu ansambli. Esam ļoti pateicīgi visiem palīgiem un labvēļiem!

Pastāvēs, kas pārvērtīsies  Rainis
Mārtiņš Stāks 

Čikāgas latviešu organizāciju  apvienības priekšsēdis

2019. gada 2. maijā Ciānas Nākotnes plānošanas komiteja 
pārrunāja vairākas būtiskas lietas, kas iespaidos visu plašāko Čikāgas 
latviešu sabiedrību. Nākamajos mēnešos komiteja tur pi nās dziļākas 
pārrunas par draudzes un īpašuma specifiskām lietām. 

Komiteja uzsvēra, ka līdztekus draudzes garīgajai darbībai, Ciāna 
vēlās turpināt un veicināt tuvāku sadarbību ar visām latviešu 
draudzēm un organizācijām. Ciānas draudze ilgus gadus ir turējusi 
savas durvis plaši atvērtas visai latviešu sabiedrībai un ir apsvērusi 
visas iespējas turpināt veidot latviešu centru Ciānas īpašumā. Lai gan 
būtu ideāli turpināt izmantot abas ēkas un pašreizējo lielo īpa šumu 
centra apvienošanai ar citām organizācijām, financiāli apstākļi liek 
apsvērt tālāk darboties samazinātā īpašumā, pat vienā ēkā. 

Tādēļ laipni aicinām mūsu plašāko sabiedrību šajā sākumposmā 
piedāvāt ierosinājumus un idejas, pozitīvus vai citādus, kas varētu 
ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Sākuma stadijā saņemtās 
idejas tiks apsvērtas, veidojot konkrētu plānu. Aprunājieties ar 
ģimeni un draugiem, kā arī ar savas organizācijas vadību, vai viņi 
domā šo iniciatīvu atbalstīt. Lūdzu nenolieciet šīs pārrunas pie malas, 
jo lēmums, kā Ciāna rīkosies tālāk, būs aktuāls nākamajos mēnešos.
Lūdzu sūtiet savus komentārus: <NakotniKalot@gmail.com>. 

 Roberts Ezeriņš,
Ciānas Nākotnes plānošanas komitejas priekšsēdis

NākotNi kaļot
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skan arī ērģeles. Rūta Pūliņa 
neuzkrītoši pavada uz sav  ām 
miniērģelēm. Skaisti! Mācītājs 
Freimanis sāk ar ļoti pie mērotu 
lasījumu no Svēta jiem rakstiem,  
turpina ar pie mērotu  uzrunu, 
kas beidzas ar kopēju lūgšanu:  
“Mūsu Tēvs ...”.  Seko dziesma, 
kas visiem patīk: “Kad redzu, 
Dievs” (How Great Thou Art).
Biedrzine Ruta Veitmane at 
gādina, ka ir vēl viens maija ju
bi lārs – Aivars Kuplis.  Aiva ram 
pasniedz ziedus un, ieturot tra
di  ciju, nodzied “Tavā gaviļ dienā”.  

Tad nāca rinda apsveicēju, 
kas vēlējās uzrunāt 95 gadus veco 
Oļģertu Cakaru. Nav iespējams 
atkārtot, ko katrs teica, bet vi su
mā bija pateicības vārdi par darīto 
un labo sadarbošanos, vēlējumi 
vēl ilgi strādāt latviešu sabiedr ībā, 
Dieva svētības piesaukšana ar labu 
veselību dzīvot vēl ilgus gadus.  

Mācītājs Freimanis uzturēja 
kārtību apsveicēju rindā. Vis
pirms mācītāji: Ciānas drau dzes 
mācītāja Gundega Puidza un 
Māra Vārpa ar ģitāru sniedza 
skaistu liecību šim gadījumam 
sa gatavotu dziesmu. Gundegas 
Puidzas mazais Haraldiņš pa
snie dza ziedus jubilāram. Mā cī
tājs Ojārs Freimanis vēl papil
dināja svētbrīdī sacīto un nodeva 
sveicienus no Sv. Pēteŗa drau
dzes un savas ģimenes.  Mācītāju 
Ainu Pūliņu pieteica kā nāko šo 
apsveicēju. Viņa gan pirmajā 
brīdī taisnojās, ka neesot pie
teikusies, bet Ainai jau ir pie
tiekoši sava amata rutīnas, un    

Maija otrā trešdiena. Katru 
mēnesi otrā trešdienā Ilinojas 
latviešu pensionāri sanāk kopā.  
Bet šoreiz ir kas vairāk, jo tiek 
svinēta ilggadēja priekšnieka 95. 
dzimšanas diena.  95 ir ievēro
jams skaitlis un vēl, ja tas gadās 
tik aktīvam latviešu sabiedrības 
cilvēkam kāds ir Oļģerts Cakars, 
tad dzimšanas dienas svinībām 
jābūt plašākām nekā parasti. 

Jau ieejot Ciānas draudzes 
sabiedriskajās telpās, kur parasti 
notiek pensionāru saieti manā
ma pacilāta, svinīga un skaista 
gaisotne. Tik daudz cilvēku! Ir 
ieradušies daudzi pensionāri no 
draudzīgās Viskonsīnas pensi o
nāru biedrības, arī vietējie kup
lākā skaitā nekā parasti! Satiekas 
seni draugi, iepazīstas jauni,  un 
sa runas rit raiti.  

Arī telpas uzpostas, kā jau 
lieliem svētkiem. Uz galdiem 
balti galdauti un neparasti skais
tas puķes. Tieši pretī ieejas 
durvīm glāzēs vies mīl īgi spīguļo 
sarkanvīns. Katram ap mek lē
tājam Rūta Veitmane pie sprauž 
sarkanu rozi.  Tā ir dāva na no 
jubilāra, jo viņš ir liels rožu 
mīļotājs.  Paldies, Oļģert!

Nemanot ir pienācis plkst. 
12:00 un 2 sekundes, un pie mik
rofona priekš nieks Oļģerts ai cina 
visus ieņemt vietas un Sv. Pēteŗa 
draudzes mā c. Ojāru Freimani 
vadīt svētbrīdi. Mācīt ājs ir gādā
jis par jau nām dziesmu la piņām. 
Svētbrīdi sāk ar pie mērotu dzies
mu: “Pie rokas  ņem un vadi”. 
Dziesma skan labi, un liekas, ka

Pensionāru saiets 2019. gada 8. maijā un pensionāru priekšnieka, mācītāja Oļģerta Cakara 
godināšana viņa 95. dzimšanas dienā.

dižu darbu darītāja dižu gadu jubileja

Jubilārs Oļģerts Cakars.

Māc. Ojārs Freimanis.

Pēteris Aļļe. a
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pēc brīža apdomāšanās viņa ar ļoti skaistu 
citējumu no Svētajiem rakstiem un skaistiem 
vārdiem sveica jubilāru.

Tad kārta laicīgajām organizācijām. Čikāgas 
Daugavas Vanagu priekšnieks Ivars Kēlers nola
sīja Daugavas Vanagu Zemes valdes sveicienus 
un teica izjustus vārdus no Čikāgas vanagiem un 
pasniedza ļoti skaistus ziedus.

Nākamais suminātājs bija slaidais, izskatīgais 
Pēteris Aļļe, kas nesa sveicienus no draugiem 
baptistiem, kā arī no Baptistu apvienības vadības. 
Viņa uzrunai bija dots visvairāk laika, bet ja ir tik 
labs runātājs kā Pēteris Aļļe, kas ir labi sagatavojis 
savu runu un kam piemīt smalkjutīga humora 
piedeva, tad ir patīkami klausīties ilgāk. Piedevām, 
viņš nāca ar klēpi ziedu. 

 Sekoja latviešu katoļu kopas pārstāvji – Juris 
Valainis un Zita Velkme.  Viņiem katram bija kas 
labs sakāms līdz ar ziediem un aploksni.  Staltā 
puķu mīlētā Aina Venta nāca ar ziedu klēpi.Viņa 
nesa sveicienus no LELBĀL bīskapes Laimas 
Zušēvicas. Sirsnīgi sveicieni no Milvoku bap
tistiem un no Milvoku pensionāriem. 

Nākošo pie mikrofona sauca Eugeniju (Neni) 
Poču. Nenis izteicās, ka viņš varētu pārstāvēt Rok
fordas pensionārus, jo visi sabiedriski aktīvie 
Rokfordas latvieši ir šeit ieradušies, visi trīs! Bet 
īstais iemesls tikt pie mikrofona ir, lai nolasītu

sveicienus no Čikāgas Ziņu redaktores Ināras  
Sīmanes: “Sirsnīgi sveicam nenogurstošo Čikāgas 
latviešu sabiedrības darbinieku Oļģertu Cakaru 
viņa cienījamo 95 gadu jubilejā. Vēlam viņam 
vēl ilgi darboties mūsu vidū. Pateicībā par viņa 
ilggadējo sabiedrības rosmju aprakstu bagā tīgo 
devumu Čikāgas Ziņu lasītājiem, Čikāgas Ziņu 
redakcijas saime.”

Vai nav skaisti redzēt to vārdiņu  “saime”, 
nevis “kolektīvs”? Ināra ir vēl pievienojusi 
skaistu pantiņu, autors nav dots, laikam autore 
būs pati Ināra. (Atbildīgā red. Ārija Bergmane 
atrada rindiņas, bet to autoru neatradām. Red.)

Nevajag skaitīt gadus,
Kuŗi aulēkšiem skrien –
Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuŗu mūžā bijis tik daudz –
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts.

Skaisti! Oļģert, ja Ināra pati būtu šeit, varbūt 
viņa Tevi nobučotu, es gan NĒ! 

Vēl ir apsveicēji – Čikāgas Latviešu radio 
raidījumu pārstāvji Valija un Modris Galenieki 
un Inese Stokes.  Viņu jaukajam veltījumam nāk 
līdzi “Laimas” šokolādes kastes un Galenieku 
gatavotā lielā, skaistā torte. Tortes virspusē bija 
Latvijas karogs un lieli cipari 95.  Ar to apsveicēju 
rinda beidzās, un vārds – jubilāram Oļģertam.

Zita Velkme sveic jubilāru no Katoļu kopas.

Gundega Puidza un Māra Vārpa.
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Jubilārs Oļģerts sirsnīgiem vārdiem pateicās 
visiem klātesošajiem par piedalīšanos un ap
sveikumiem šinī viņa dzīves īpašā gadījumā.  
Oļģertam bija padomā pastāstīt par savu gaŗo un 
interesanto, dēkaino dzīvi, par ko viņš bija 
pierakstījis vairākas lapas.  Tas būtu gandrīz divu 
stundu stāstījums, bet laiks ir stingri ierobežots, 
jo nupat piebrauca siltā ēdiena piegādātāji.  
Oļģerts dabūja pastāstīt tikai dažus interesantus

No kr.: Modris Galenieks, Valija Galeniece, Inese Stokes.

gadījumus no viņa dzīves.  Bet nebēdāt, jo viņa 
raksts ir vai būs pilnībā iespiests Čikāgas Ziņās. 
Vēl dzirdējām Ainas Eglītes mīļu, sirsnīgu ap
sveikumu pensionāru vārdā. Tad Aina lūdza  visus 
stāties pie ēdienu galda un piepildīt savus šķīvjus.  
Drīz vien apklusa visas sarunas, varēja dzirdēt 
tikai pensionāru ēšanu, šoreiz mazliet vēlāk nekā 
parasti.  Šo klusuma brīdi izmantoja  jubilāra mīļā 
meitiņa Ilze, lai mazliet pastāstītu par saviem 
vecākiem, viņu attiecībām un viņu darbiem.  Būtu 
labi arī Ilzes runu iespiest Čikāgas Ziņās!

Šāda jauka pēcpusdiena nav iespējama bez 
labiem darbiniekiem, kas visu sakārto pirms  un 
nokārto pēc saieta. Tie ir darbinieki, kas ierodas 3 
vai 4 stundas pirms un paliek ilgāk .  Tie ir Aina 
Eglīte, Arvīds Kadeģis, Ināra Grigolāts, Ruta 
Veitmane un vēl daudzas dāmas, kas rosās pa 
virtuvi un palīdz pēc vajadzības. Liels paldies 
pensionāru komandai. ko ir sastādījis pensionāru 
priekšnieks Oļģerts Cakars! Liels paldies 
Oļģertam!    

Eugenijs (Nenis) Počs
Foto.: Ilze Cakare-Laffee                                                                                                            
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Oļģerts Cakars 2019. gada 8. maijā Ilinojas latviešu pensionāru 
saietā.                                               Foto.: Ilze Cakare-Laffee

oļģerta Cakara dzīves stāsts

Esmu dzimis 1924. gada. 9. maijā. Ar patiku 
atceros ģimenes dzīves vietu Rīgā, Pārdaugavā, 
bērnu rotaļas mājas lielajā, smilšainajā pagalmā, 
un interesanto stāstījumu, ko gan pats neatceros, 
kā piecu gadu vecumā iemācījos lasīt  tēva mātes 
lielo, veco gotu burtu Bībeli, skatoties kā viņa ar 
pirkstu velk līdzi lasījumam. 

Labā lasīt māka sagādāja Rīgas 7. pamat
skolas 1. klasē arī šausmas, kad latviešu valodas 
skolotājs, mani izrāvis no citas nodarbības, nosta
tīja 6. klases priekšā un pavēlēja lasīt 6. klases 
latviešu valodas grāmatu. Biju astoņgadnieks, 
no bijies kā diegs lielo četrpadsmitgadnieku 
priekšā, bet viss beidzās labi.

Pēc pamatskolas beigšanas pieteicos Rīgas 
Valsts Technikuma elektrotechnikas klases kon k
ursam elektronikas novirzē. Technikumā pir mais 
gads bija ļoti grūts. Man pamatskolā nebija 
vajadzības  mācīties – un nu es saņēmu pirmo div
n ieku savā mūžā.

Bet tas bija vērtīgi, jo izmisumā iemācījos to 
mācīšanos un to nemitīgi darīju visu mūžu. Tagad, 

domājot par saviem darbiem un sekmēm, es 
atskar stu, cik nozīmīga ir bijusi izvēle mācīties ne 
parastās elektrotechnikas, bet elektronikas nozarē. 

Es pazinu kādu klases biedru, kas toreiz bija 
izvēlējies “stiprās strāvas” virzienu, kuŗš  visu mū
žu nostrādāja un aizgāja pensijā kā elektro
techniķis. Savukārt es pensijā aizgāju ar “senior 
engineer” titulu algu un pienākumu pildīšanu. 

Kā tas bija iespējams? Elektronika tik strauji 
mainījās un auga, ka vienalga vai tie bija techniķi, 
vai augstskolu beiguši inženieŗi, visi bija vienādi 
nezinātāji par elektroniku, kādu to pazīstam šo
dien. Griba un spēja mācīties bija izšķiroša. Pro
tams, vajadzēja arī “dūšu” uzņemties pienākumus, 
kur nebija īstas pieredzes.

Izšķirošā bija reize, kad man, techniķim, 
vienam no 13 mēriekārtu laboratorijā, uzticēja 
izdomāt un uzbūvēt automātisku mēriekārtu, kas 
pārbaudītu jaunizceptu “mikroprocesora” 
technoloģijas vadītu aparatūru. Mērīšanas 
prasības bija 36 lappušu gaŗas. Pēc divu nedēļu 
pētīšanas norādīju, ka šo automātisko mēriekārtu 
varu uz bū vēt sešos mēnešos un tā maksās 90 
tūkstoši dolaru. Saņēmis piekrišanu, to izdarīja 
norādītajā laikā un izmaksā. Pēc divu nedēļu 
galvenā in ženieŗa pārbaudes, vai visas mērīšanas 
prasības ir ievērotas, automātiskā mēriekārta tika 
nodota ražošanas vajadzībām. Sekoja ziņojums, 
ka Oļģerts Cakars tagad ir mēriekārtu laboratorijas 
vadītājs. No tā laika es nemitīgi esmu bijis arvien 
augstākos vadītāja posteņos.

Manas personības veidošanā liela nozīme 
bija Semināra baptistu draudzes viduskolēnu 
pašdarbības pul ciņam. Katru piektdienas vakaru 
trīs nozīmētiem biedriem bija jāsagatavo referāts 
un jāvada pārrunas vai nu par literātūru, psī
choloģiju, Latvijas vēsturi, valodu vai arī jāreferē 
par kādu kultūras vai patriotisku notikumu. Šinī 
vidē sāku arī rakstīt dzejoļus. Kāds brīnums, pul
ciņā bija tik interesantas meitenes… Pulciņa 
biedrene bija arī Marta Lamberte… kuŗu jūs jau 
visi pazināt…

1943. gada martā ir vācu nelegālais rīkojums 
par iesaukšanu leģionā. Vidusskolu pēdējo klašu
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audzēkņiem tomēr deva iespēju skolas nobeigt. 
Dzirdot par neapmācīto iesaucamo aizdzīšanu 
tieši uz fronti, es, tāpat daudzi citi absolventi, iz
mantoju gadījumu pieteikties vācu darba dienestā. 

Pirmā darba dienesta novietne bija Husumā, 
netālu no Dānijas robežas, tad Travemindē pie 
Libekas. Darbs bija sakārtot un labot militārā 
lidlauka pievada un skrejceļus. 

1944. gada jūnijā mūs ieskaitīja armijā. Pēc 
sešu nedēļu apmācībām, kur formas, kā 15. divī zi
jas piederīgiem, bija ar latviešu vairodziņiem, mūs 
visus, vidusskolas absolventus, pārskaitīja virsnie
ku kandidātos un nosūtīja uz Lauenburgas apakš
virsnieku skolu. Te atkal parādījās manas izglītības 
nozīme. Īsi pirms Ziemsvētkiem saņē mu pavēli 
pār celties uz armijas sakaru skolu Ausigā, Sudētijā.  
Lauenburgieši tika nosūtīti uz Kurzemi. 

Sakaru skolu beidzu 1945. gada 12. martā.  
No skolas mūs nosūtīja uz pārvietošanās batal
jonu, kam ir dati par skolu beidzēju, tāpat no slim
nīcām izrakstīto vīru kaŗaspeku vienību atrašanās 
vietām, un kas kārto ceļošanas dokumentus. 
Tomēr likās, ka neviens nezināja, kur pašreiz ir 
mana 15. latviešu SS divīzija.

Pēc trim gaŗām nedēļām bataljons saņēma 
“Scharnhorst” trauksmi. Tā nozīmē, ka visiem 
jādo das uz fronti. Mūs iesēdināja gaŗa vilciena 
preču vagonos un sākās ceļš uz rietumu fronti. 
Vilcienu pēcpusdienā sašāva amerikāņu zemie 
lidotāji. Sekoja mans vienīgais 20 kilometru 
gaŗais soļojums šajā kaŗā, un kaŗavīru izvietošana 
vai rākos zemnieku ciemos. Pēc sešām dienām 
man, sakaru skolu beigušajam, pienāca pavēle 
pārcelties uz kāda korpusa sakaru bataljonu, kas 
bija tāla aizmugures vienība ar 25 lielām smagām 
mašīnām ar piekabēm. Nemitīgi atkāpjoties, 
pamieru sagai dījām Austrijas Alpos. Gūstekņu 
no metnē Firsten feldbrukā mūs ievietoja 1945. 
gada jūlija sākumā – klajā dzeloņdrāšu apņemtā 
laukā, kur vienā pusē bija dziļš gravis, “labie
rīcības” 15,000 gūstekņiem. Rudenī pārcēla uz 
bijušo koncentrācijas nometni Dachavā, kur, kā 
jau “SS vīru”,  gūstā noturēja līdz 1946. gada 
vasarai. Atlaists, aizbraucu uz savu vecāku DP 
nometni Ambergā. Nometnē bija arī ap 30 baptistu

draudzes locekļi. Svešumā mani visvairāk mocīja 
draudzes trūkums, bet te varēja rasties draudze! 
Tā es – ar perfekto vācu valodu, sarunāju  
dievkalpojumu vietu kādā pilsētas vācu metodistu 
baznīciņā. Draudzi apkalpotu Eslingenā dzīvo
jošais baptistu mācītājs Juris Barbins. To visu 
izdarījis, nometnē izziņoju pirmo dievkalpojumu. 
Tad ziņa, ka māc. Barbins ir aizkavēts. Kas 
atlika? Sagatavot un teikt savu pirmo svētrunu – 
par lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs”. Kā te derēja 
vidusskolēnu pulciņa prakse atklātai runāšanai! 
Bija kādi 60 klausītāji. Vēlāk izkārtojās, ka 
mācītājs būs katru otro nedēļu, es un Vaiņodes 
draudzes darbinieks Jēkabsons pārmaiņus 
kalposim pārējās svētdienās. Vēlāk Ambergas 
DP nometni pārcēla uz Hersbruku, kur strādāju 
līdzīgi, atkal sarunājot vācu baznīciņu. Draudzē 
pat nodibinājās koris.

1947. gada rudenī pārcēlos uz Zviedriju, jo 
bijām ar Lambertu Martu, Zviedrijas leģionāru 
teiksmaino “māsu Martu”, vienojušies par kopēju 
dzīvi. Bijām Jenčepingas zviedru baptistu draudzes 
locekļi, koŗa dziedātāji, bez vecākiem. Mūsu 
laulības tad arī sarīkoja zviedru draudze 1948. 
gada 19. martā. Draudzes koris, latviski iemācījies, 
dziedāja “Mēs Tavā priekšā debess Tētīt”. 

1949. gada 21.aprīlī piedzima mūsu dēls 
Jānis, kas tagad dzīvo Sanfrancisko.

Zviedrijā, valodas dēļ, es izvēlējos mācīties 
un interesēties par uzskatamām lietām.  Iepazinu 
ļoti izcilu mēbeļu veidotāju. Tautas mākslas 
biedrība, vakaros industrijas kursi, gleznošanas 
nodarbības. Intensīvā Jenčepingas un arī 
Stokholmas mākslas dzīve – mācoties, kas ir un 
pēc kā var vērtēt gleznu vai veidotu priekšmetu.

1953. gadā, pārceļoties uz ASV, pirmo lielo 
vilšanos sagādāja, zviedru izkoptajā iztēlē, 
primitīvie mēbeļu veikalu ražojumi. Toreiz bija 
modē krāsots ozols. Pēc smalkā un zeltainā tīka  
ražojumiem Zviedrijā te nepatika uz mēbeļu 
veikalu logiem pat paskatīties. 

Otra līdzīga vilšanās bija latviešu daiļ
amatnieku skates. Varēja skaidri redzēt, ka trūkst 
saprašanas par materiāla un formas noteicošo 
stāvokli. Uz liektās māla vāzes rēgojās stūraini a
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koka ornamenti, bet uz koka darbiem mēģinājumi 
attēlot auduma rakstus, pašu koku sakapājot tā, 
lai atgādinātu drānu. Ka katrā mākslas darbā ir 
arī vajadzīgs formas spraigums laikam bija 
nedzirdēts prasījums. Mans pirmais avīžraksts 
bija par daiļamatnieku skati Toronto dziesmu 
svētkos, par ko dzirdēju darītājus pukojamies un 
prasot, kur tāds Cakars radies?

1953. gada 23. jūnijā piedzima meita Ilze, 
vienīgā ASV, tagad arī Latvijas pavalstniece.

Pēc Čikāgas latviešu biedrības nama iegādes, 
tur vai ik nedēļas nogali notika koncerti, izstādes, 
referāti, rakstnieku cēlieni. Nemaz īsti neatceros, 
kā  tur iesaistījos. Atceros, ka gleznotājs Jānis 
Kalmīte pats parādīja, kā ātri un pareizi izkārt 
gleznas. Tā beigās biju biedrības sarīkojumu daļas 
vadītājs un Viktora Vīksniņa palīgs.

Iestājos Preses kopā, avīzes Laiks literārajam 
pielikumam aizsūtīju savu pirmo prozas 
stāstījumu, ko iespieda. 1965. gadā iznāca 
dzejoļu krājums “Stiklam pieslīd un zūd”. Braucu 
uz rakstnieku cēlieniem, preses ballēm. Vienu 
tādu kopā ar Ojāru Jēgenu sarīkojām Čikāgā. 
Žurnāls “Jaunā Gaita” mani aicināja vadīt 100. 
žurnāla godam rīkoto rakstnieku cēlienu Toronto. 
Tur starp citu rakstnieks Zvejnieks stāstīja par 
okupācijas laika Dziesmu svētku apmeklējumu 
Rīgā, par  pacilājošo koncerta nobeiguma  kopīgo 
“Pūt, vējiņi!” dziedāšanu. Aizkustināts, 
nobeigumā aicināju arī plašo Toronto svētku 
draudzi vienoties šai dziesmā. Kad to uzsāku, 
pirmajā klausītāju rindā, asarām acīs, kājās 
trūkās dzejniece Velta Toma, pēc mirkļa arī visi 
pārējie.  Bija sajūta, ka dziesmā esam garā vienoti 
ar mūsu tautu Latvijā – Pūt, vējiņi!…

Kopā ar Valteru Nollendorfu un Valdi Zepu 
dibinājām Latviešu Rakstnieku apvienību 
(LaRA). Biedros bija rakstnieki no ASV, 
Kanādas, Eiropas un Austrālijas.

Rakstīju žurnālos Tilts un Jaunā Gaita, Laika 
pielikumā, ziņojumus laikrakstos un Čikāgas 
Ziņās. Tulkoju ap 200 dziesmas no angļu, vācu 
un zviedru valodas, vairums Martas dziedātas, 
bet arī baptistu un luterāņu draudžu dziesmu 
grāmatām, tapat koŗu un ansambļu vajadzībām. 

1965. gadā māc. Vārsberga ierosmē radās 
Gaŗezers. Nākamā gada vasaras sākumā visa 
ģimene braucām to apskatīt. Izrādījās, ka trūkst 
darbinieku. Rezultātā Marta kļuva par meiteņu 
audzinātāju, dēls Jānis par zēnu audzinātāja 
palīgu, meita Ilze palika Gaŗezera nometnē un es 
svētdienas vakarā viens atgriezos Čikāgā. Bija 
sācies mūsu 28 gadu darbs Gaŗezerā un Vasaras 
vidusskolā. Marta tur strādāja visu vasaru, es 
atvaļinājuma nedēļas un katru nedēļas nogali. 
Aicinājums būt par padomes sekretāru, sākumā 
bez ievēlēšanas, vēlāk ievēlot kā vienu no 
Daugavas Vanagu saimes, jo mēs bijām lielākais 
akcionārs 70 latviešu biedrību un draudžu skaitā. 
Biju sarīkojumu daļas vadītājs, četru Gaŗezera 
Dziesmu dienu atbildīgais rīkotājs, dažu 
gadskārtējo akcionāru sapulču vadītājs un 
vairākus gadus Gaŗezera padomes priekšsēdis. 
16 gadus biju arī Gaŗezera vasaras vidusskolas 
skolotājs, mācot par latviešu pašreizējo dzeju.

Visu šo laiku arī nemitīgi strādāju pie 
elektrības ievilkšanas darbiem jaunajās kabīnēs, 
gādāju par Mičiganas valsts prasībām par 
ugunsgrēka trauksmes ierīkošanu nometņotāju 
un skolnieku guļamtelpās un klasēs. Iekārtoju 
skaņu sistēmas vidusskolā, nometnē un brīvdabas 
baznīcā, kur tapat ievilku netiešu apgaismojumu. 
Dziesmu lejā pieslēdzos jau daļēji ierīkotām 
elektriskām līnijām un ierīkoju skaņu sistēmu. 
Dzintaros pārmainīju neprašu ievilktos vājos 
vadus, kuŗu dēļ gandrīz aizdegās veļas mazgātuve 
un gādāju par elektrību kabīnēm starp abiem 
ezeriem. Ierīkoju trauksmi mūzeja aizsardzībai, 
kas bija pieslēgta policijai. 

Ar Gaŗezeru saistās arī mana teoloģiskā 
izglītība un mācītāja darbs. Mācītājs Vārsbergs 
lūdza, lai es skolā mācītu arī ticības mācību par 
Jauno Derību. Piekritu, bet pavisam drīz atskārtu, 
ka man nav sistemātisku zināšanu. Tā rudenī 
uzsāku savas astoņu gadu studijas Mūdija Bībeles 
institūta vakara skolā. 

Kādā svētdienā Čikāgā, ejot ārā pēc baptistu 
dievkalpojuma un mācītājam Rautenšildam, 
nākot iekšā Ciānas draudzes dievkalpojumam, 
satikāmies, jo abas baznīcas Austinā bija pārdotas
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niekiem Mešķu pāri nopirkām lietotu vācu 
automašīnu. Saimnieki to izmantoja ziemā, mēs 
pievasaras ciemos, izbraukājot visu Latviju, 
ciemojoties arī pie radiem un veciem draugiem. 
Runāju arī Latvijas televīzijas un radio raidījumos.

Baptistu draudzē Čikāgā vēl skaitos mācītājs, 
kaut tā jau gadu vairs nepulcējas dievkalpojumos, 
bet  turpina Latvijas palīdzības un evaņģelizācijas 
atbalsta darbu, mums nedaudziem ziedojot un 
lietojot draudzei atstāto naudu.

Biju trīs vientuļu latviešu pārtikas 
piegādātājs, rēķinu maksātājs, un tiem aizejot 
mūžībā, visu lietu kārtotājs. Tādā veidā caur 
manām rokām ir izgājuši ap viens miljons dolāru. 

2010. gada 17. novembrī Rīgas pilī saņēmu 
no Valsts prezidenta V. Zatlera Latvijas 
Republikas apbalvojumu – Atzinības krusta V 
šķiru, piešķirtu čikāgiešu ierosmē.

Martas nāve 2017. gada 30. augustā bija 
satriecoša. Viņa, vēža pārņemta, 9 mēnešus bija 
medicare hospice stāvoklī un kopšanā. Dienās, 
kad nebija algotie palīgi, kopšanu darīju pats, 
tāpat lasīju Svētos Rakstus un Martas pašas un 
citus dzejoļus, kas viņai ļoti patika. Tai dienā, 
viņai blakus guļot, to nemanīju, bet kad 
atnākušajai kopējai stāstīju, ko darīt, viņa 
norādīja, ka Marta taču ir mirusi… 

Kā ilgojos vēl viņas kopt, kas man patika… 
kāpēc nelasīju viņai vēl vairāk dzejoļus… kāpēc 
vēl vairāk nemīlēju…

Ļoti nozīmīgs ir bijis Valijas Galenieces, 
Čikāgas latviešu radio komitejas priekšnieces,  
aicinājums piedalīties raidījumos. Ilgi domāju, 
kā to darīt, līdz izšķīros par Latvijas avīžu ziņām, 
pats nenojauzdams, ka ikdienas tīmekļa ziņu 
meklēšana Latvijas avīzēs un portālos taču uztura 
arī mani pašu mentāli modru un darbīgu. (Tā 
nupat ieguvu atļauju vēl gadu vadīt auto).

Mana mīļā meita Ilzīte, kopā ar vīru ir 
neatsverams palīgs manu dažkārt grūto dienu 
gaitās.            

Un pensionāru biedrība – jūs, mīļie biedri un 
darbinieki un viesi! Jūs esat mans 95. dzimšanas 
dienas prieks un mīlestība, un pateicība Dievam!

           Oļģerts Cakars

un Oak Parka lielā baptistu baznīca bija abām 
draudzēm pagaidu dievkalpojuma vieta. 
Rautenšilds sniedza roku un teica, ka esot 
dzirdējis, ka es studējot, lai kļūtu par mācītāju. 
Paliku ar vaļēju muti, nezinādams ko teikt. 
Mani interesēja Bībele un teoloģija, bet kļūt par 
mācītāju nebija pat prātā nācis. Lai kā domāju, 
bija sajūta, ka šī satikšanās ir Dieva vadīta, un 
rudenī pieteicos vairākiem kursiem, kas bija 
domāti mācītāju sagatavošanai.

Nākošajā pavasarī saņēmu no Grandrapidu 
baptistu draudzes priekšnieka, profesora Dr. 
Markus, aicinājumu kļūt par draudzes 
sludinātāju, jo mācītājs Stefenbergs bija aizgājis 
mūžībā. Dievkalpojumi notika reizi mēnesī, 
sestdienas vakarā un svētdienas pēcpusdienā, 
kas netraucēja darbu Gaŗezerā. Piekritu. Pēc 
pāris gadiem, pēc Amerikas Latviešu Baptistu 
apvienības (ALBA) pārbaudes, Grandrapidu 
draudzē tiku ordinēts par mācītāju. Ordinācijas 
dievkalpojumā no Čikāgas bija atbraucis arī 
mācītājs Arnolds Rautenšilds ar kundzi…

Pēc ALBA aicinājuma pārlabot Latvijā 
izdoto, vāji tulkoto Bilija Grēma grāmatu 
“Peace with God”, atbildēju, ka esmu gatavs to 
tulkot, bet ne labot. Tulkojums izdots Latvijā. 
1991. gadā uzņēmos baptistu žurnāla “Kristīgā 
Balss” redaktora darbu. Pēc redaktora darba 
nolikšanas 2017. gadā, tas tiek izdots internetā, 
tomēr piedāvājos vēl būt par valodas labotāju. 

Vēl jāpiemin, ka pēc aicinājuma 2000. gadā 
sarakstīju 232 lappušu ALBA 50 gadu jubilejas 
grāmatu “Teici to Kungu”, apskatot Apvienības, 
draudžu un darbinieku sniegumus un darbu 
latviešu sabiedrībā.

1995. gadā kopā ar Martu izdevām Latvijā 
iespiesto reliģisko dzejoļu krājumu “Dziesmas 
par Dievu”.

Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, 1992. 
gadā pirmo reizi apciemojām Latviju, tur pava
dot sešas nedēļas Latvijas Baptistu Draudžu sa
vienības gādībā un izkārtojumā. Pēc tam to darī
jām vēl desmit gadus, apciemojot trīsdesmit 
draudzes, runājot un Martai dziedot. Tas bijis 
iespē jams, jo kopā ar mūsu ilggadējiem saim 
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4. maijā pēdējās kārtējas nodarbības 
izskanēja sparīgi!

Guntiņas spēlēja iemīļoto garšas un smaržas 
rotaļu, kuŗā ar aizsietām acīm bija jāatpazīst dažādi 
ēdieni un visādas smaržas. Guntiņām arī ļoti patīk 
karogus novilkt un iemācīties kā tos pareizi salocīt.

Mazskauti pagatavoja skaistas Ģimenes dienas 
dāvanas – rotaslietu kastītes un putnu būrīšus. 

Skauti asināja gan mentālās spējas, gan fiziskās  
– atrisināja dažādas problēmas un spēlēja bumbu.

Ar kuplinātu gaidu pulciņu, gaidas sadalījās 
jaunos kopos un izvēlējas kopu nosaukumus. Viņas 
arī plānoja iecerētas nodarbības nogales nometnei.

Dižskautiem bija kulināras nodarbības. Viņi 
pagatavoja vadāmajiem un vadītājiem ļoti garšīgu 
gvakamole. Nodarbības nobeidzām kopīgi, baudot 
gvakamole, salsa un čipšus un dziedot gaidu un 
skautu dziesmas.

Lai gan 11. maija pēcpusdiena bija vēsa un 
pilināja lietus, izturīgās lielgaidas devās ar smai
lītēm izbraukumā pa Čikāgas upi. Atgriezās druksu 
salijušas, bet smaidīgas.

Jūnija pirmās nedēļas nogalē abas vienības 
brauks uz gads kārtējo pavasaŗa nometni netālu no 
Viskonsīnas robežas. Augustā vairāki vadāmie 
mēros gaŗo ceļu uz Ņujorkas Adirondak kalniem, 
lai piedalītos Latviešu gaidu un skautu kustību 12. 
lielā nometnē “Solījums”.

Lai visiem skaista nometņošana!
vad. Daina Cera

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>

Niks Gundrum, Jancis Hounihan un Aleksis Šlesers gatavo 
visiem pulciņiem gvakamole.                        Foto: Daina Cera

Mazskauti. No kr.: Vincents Fitzgerald, Gvido Bērziņš, Edgars 
Bērziņš, Jēkabs Andersons, Viktors Paskovs. 

Foto: vad.v. Andris Šlesers

Guntiņas Solveiga Austriņa un Anda Freimane. 
Foto: vad. Daina Cera

Lielgaidas No kr.: Emma Velkme, Sophie Circene, Annelī  Cera, 
Sarma Ejupe.                                                  Foto: Līga Ejupe
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Vidusskolas absolventi. No kr.: Džūlija Kiusala, Olivers Phillips, Ērikas Baipšys, Lūkas Vīgants, Valdis Slokenbergs, Emma Velkme, 
klašu audzinātāja un pārzine Rasma Kraule, pārzine Dženija Hounihan un pārzine Larisa Kīna.              Foto: Gunārs Lucāns

8. lases beidzēji. No kr.: klašu audzinātājs Marks Baginskis, Kaija Lazda, Aleksandrs Šlesers, Dāvis Jēgers, Dāvis Vīgants, 
Matejs Brencis un Kristaps Andersons.                                           Foto: Gunārs Lucāns

krišjāņa baroNa latviešu skolas 2019. gada izlaidums
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Māras Vārpas vadībā publika iedzied otro simtgadi.

Šī gada 11. maija vakarā Čikāgas vīru koris 
aicināja palīdzēt iedziedāt Latvijas nākamo simt
gadi. Diena bija maija mēnesim neparasti vēsa un 
lietaina, bet tas nekavēja kādus 90 dziesmu mīļo
tājus pulcēties Ciānas Lielajā zālē gadskārtējam 
koncertam un sekojošam sadraudzības vakaram. 
Zāle bija skaisti izgreznota plaukstošiem ābeļ
ziedu zariem.

Koncerta programma bija labi izbalansēta, 
pazīstamām, iemīļotām dziesmām mainoties ar 
jaunākām, nedzirdētām kompozīcijām, kuŗas koris 
bija mācījies Latvijas simtgades koncertam Rīgā.

Jaunums šajā vakarā bija starp koŗa dziesmām 
iestarpinātās kopdziesmas – veselas septiņas! 
Klausītāji tiešām ar sajūsmu dziedāja līdz, jo 
bijām taču aicināti kopīgi iedziedāt nākamo 
simtgadi. 

Koncertu iesāka ar skaisto Grantovska dzies
mu “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi”, kas radu sies 
Baltijas Ceļa iespaidā. Sekoja E. Karūdznīka 
“Skaidra volūda” – Annas Rancānes vārdi, ko koris 
dziedāja latgaliski. Agrāk Čikāgā nedzir dētas, bet 
skanīgas bija I. Zemzara “Vairogi” – V. Ļūdēna 
vārdi un “Kā tev iet, strēlnieciņ?” – E. Račevska

mūzika, J. Petera vārdi, ko Latvijā pirmo reizi 
dziedāja 1984. gadā aktieŗa Ē. Valtera deviņdesmit 
gadu jubilejā. Čikāgā to dzirdējām koŗa un labi 
sabalsota ansambļa – Ē. Antena, K. Cera, P. Špela 
un A. Šrādera – izpildījumā. Pirmo daļu svinīgi 
nobeidza ar “Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

Visus pārsteidza koristu tērpu maiņa otrai 
koncerta daļai, nomainot melnos svārkus un 
taurenīšus pret gaišām, priecīgām vestēm ar 
pieskaņotām kaklasaitēm. Jauki! 

Otrā daļā bija vieglāka rakstura dziesmas, 
iesākot ar četrām pazīstamām tautasdziesmām 
gan par alu, gan meitenēm, gan mīlestību. Tām 
sekoja klavieŗu solo  Grīga “Kāzas Troldhaugenā” 
– pianiste Una Stroda, kas ļoti iepriecināja ar 
skaisto, enerģisko atskaņojumu.

Turpinājumā – dziesmas par Latvijas ūde
ņiem: V. Kaminska “Dziesma pie Daugavas” – Ā. 
Elksnes vārdi; “Vakars Ventmalā” – E. Račevska 
mūzika, B. Senkevičas vārdi.       

      Dziedot Māras Vārpas aranžēto “Deviņvīru 
spēks”, piedziedājumā koris iepazīstināja kat ru 
koristu, uzdziedot laimes: lai dzīvo Vilnis, Arnis, 
Ojārs, Jāņi, Ivari utt., līdz ikviens tika minēts un

Čikāgā iedzied otro simtgadi
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nevarēja neizjust to prieku ar kādu viņi uzsāka un 
nobeidza ik dziesmu. Kas cits viņus savestu kopā 
katru otrdienas vakaru, gadu pēc gada, snieg vai 
līst, no visas plašās Čikāgas apkārtnes un 
Milvokiem (četri vīri!), ja ne nevaldāms prieks 
dziedāt, un ar savām dziesmām iepriecināt citus. 
Mūsu latviešu dziesmās ir izjūtams kluss spēks, 
kas tiešām liek “likt bēdu zem akmeņa”. Dziesmās 
mājo mūsu tautas deviņvīru spēks! 

Lai vīriem droši un gaiši skan balsis nākamajā 
simtgadē!

Ilze Šmidchene
Foto: Gunārs Lucāns

katram vēlēts deviņvīru spēks.
Pēdējai dziesmai “Pie Dzintara jūŗas”, diri

ģente aicināja korim pievienoties sirmos emeritus 
koristus, kuŗi braši dziedāja korim līdz. Visas 
dzies mas dziedāja Unas Strodas klavieŗu 
pavadījumā, un kopdziesmām pievienojās Svens 
Pav lovičs ar ģitāru.

 Čikāgas vīru koris pastāv jau kopš 1985. 
gada, un apdāvinātā un ļoti enerģiskā diriģente 
Māra Vārpa to vadījusi kopš 1987. gada. Šinī laikā 
viņa korim ir aranžējusi neskaitāmas dziesmas. 
Lai viņai pacietība, spēks un prieks to vēl ilgi darīt! 

Vērojot vīrus divu stundu gaŗajā koncertā,

Pianiste Una Stroda.No kr: Kalvis Cers, Arnis Šrāders, Pēteris Špels, Ēriks Antens.
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2019. gadā AAU Indoor 
National Champion ships, Arisu 
atbalstīja īpaši viesi no Lat
vijas – viņas vecmāmiņa Anna 
Bišofe un vectēvs Jānis Aļēns, 
kamēr īkšķus par Arisu Latvijā 
turēja otra vecmāmiņa Silvija 
Aļēna. Tāpēc laikam arī vei cās 
īpaši labi – 2. vieta tāllēkšanā 
un 1. vieta jaunajā disciplīnā 
augstlēkšanā ar tei camu rezul
tātu.

Sagaidot 9. dzimšanas 
die nu, Arisas personiskie re
kordi sacensībās ir 3'9" (1.14m) 
augstlēkšanā, 12'6" (3.81m) 
tāllēkšanā, 49'9" (15.17m) 300g 
turbo šķēpa mešanā. Pūrā ir  

nopelnītas 57 medaļas. Parasti mazākās sa censībās 
dod medaļas par pirmajām trijām vietām, bet 
Olimpiskajās spēlēs un Nacionālajos čempi onātos 
dod par pirmām 8 vietām.

Tūlīt sāksies trešā sezona. Arisa noskaņota ļoti 
pozitīvi un nospraudusi jau savus mērķus vasarai. 
Pieredze viņai tagad ir daudz lielāka nekā 2017. 
gada pavasarī. Jāsāk izvērtēt prioritātes. Vis
sāpīgākais moments ir, kad jāizšķiras starp sportu 
un Gaŗezera vasaras nometni. Nometne iekrīt tieši 
pirms lielākajām un svarīgākajām sacensībām. 
Rezultāti iepriekšējos gados liecināja, ka izlaistie 
treniņi un Gaŗezerā atstātā enerģija spēlē lielu lomu 
rezultātos.  Tādēļ šogad Arisa piedalīsies Gaŗezera 
nometnē tikai vienu nedēļu, jo bez Gaŗezera viņa 
nevar iztikt.  Māte Andra saka, “Mēs taču arī esam 
Gaŗezers!”. Arisai paredzama interesanta un pie
dzīvojumiem bagāta sezona.  

Turēsim īkšķus! Lai viņai veicas!
Arisas spārnotie teicieni:

 “Mans vidējais vārds ir “sacensties”.
“Ja es gribētu 100 no kaut kā, es gribētu 100 medaļas!”
“Ja es varētu vēlēties vienu lietu, tad es gribētu 
dabūt Olimpisko zelta medaļu!” (7 gadu vecumā).

Dace Ķezbere

arvieN ātrāk! arvieN tālāk! arvieN augstāk! 

Lai sportisti uzņemtu ASV 
junioru olimpisko spēļu orga
nizācijā – USA Track and Field 
Junior Olympics (USATF JO), 
viņai jābūt vienai no astoņām 
labākajām (top) Ilinojas štatā. 
Tad šīm astoņām jāpiedalās 
Re  ģi onālajās JO, lai cīnītos 
par iespēju tikt uz Nacio nā
lajām JO. Tikai pirmās piecas 
no mūsu reģiona (kur ietilpst 
Ilinoija un Indiāna) kvalifi
cējās. Arisa fi nišēja Ilinojas 
štatā otrā vietā un Reģionā – 
trešajā. Tas no zīmēja, ka izpel
nīts bija pir mais brauciens 
ārpus štata – uz Lawrence, 
Kan sas. Bet no ku rie nes? Pa 
taisno no Gaŗ ezeŗa nometnes! Nacionālajā JO, no 51 
meitenes viņas vecuma grupā, Arisa palika 42. vietā. 

Nākošajā vasarā, potīšu sāpju dēļ (visticamāk 
no pārāk straujas augšanas), Arisa 200m sprintu 
nomainīja pret turbo šķēpa mešanu. Izrādās, ka 
Arisa var arī diezgan labi mest. 2018. gadā viņa 
kvalificējās gan USATF, gan Amateur Athletic Union 
National Junior Olympics (AAU NJO) visās trijās 
disciplīnās – tāllēkšanā, turbo šķēpa mešanā un 
100m sprintā. Regional JO 2018. gadā Indianāpolē 
viņa USATF dabūja divas 1. vietas un vienu 5., un 
AAU Regional JO izcīnīja divas 2. un vienu 8. vietu, 
kvalificējoties piedalīties Nacionālajās Olimpiskajās 
spēlēs.

Starts USATF JO Ziemeļkarolīnā bija ļoti veik
smīgs.  Arisai tika piešķirts pirmais ALL American 
tituls (ko piešķir astoņām labākajām Amerikā katra 
vecuma grupā, katrā disciplīnā) un 8. vietu turbo 
šķēpa mešanā. Un tikai 3/4" pietrūka līdz otram All 
American, tāllēkšanā, finišējot 9. vietā. Kā Arisa 
saka tagad, 9. vieta esot vistraģiskākā, jo tu esi tik 
tuvu pie medaļas. AAU JO viņa ieguva 11. un 17. 
vietu. Bez All American, Arisa ir arī vairākkārtēja 
AAU nacionālā čempione vieglatlētikā telpās, iegu
vusi vairākus čempiona titulus 2018. un 2019. gadā.  

Čikāgas Ziņu maija numurā mazliet iepazināmies ar Arisu Bišofu un viņas sekmēm vieglatlētikā.  
Turpinājumā –  vairāk par viņas panākumiem un iecerēm.
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ala Nav “vēsturiska orgaNizāCija”  
ALAs priekšsēža Pēteŗa Blumberga uzruna ALAs 68. kongresa atklāšanā. 

Augsti god ājamie  
Amerikas latviešu 
apvienības 68. kon
    gresa delegāti un 
viesi! Sirsnīgi svei
cu jūs Denverā, 
mū su kongresā, 
kas ir pir mais, uz
sākot Lat  vijas 
nākamo simt  gadi.  

Latvijas Valsts 
pirmās simtgades 

stāsts ir arī mūsu, Amerikas latviešu, stāsts. Mūsu 
mītnes zeme, Amerikas Savienotās Valstis, nekad 
neatzina Latvijas vardarbīgo inkorporāciju Pa
domju Savienībā, un Amerikas latviešu apvienība 
kopš savas dibināšanas 1951. gadā par savu gal
veno mērķi izvirzīja cīņu par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu.  

Amerikas latviešu apvienība bijusi kopā ar 
Latviju visos izšķirīgajos brīžos –  atbalstot valsts 
ceļu uz neatkarības atjaunošanu, pievienošanos 
NATO, kā arī iestājoties par godīgu polītiku, 
plauk stošu saimniecisko dzīvi, latvisko izglītību 
un kultūru.  

Bet mūsu apvienībai ir arī skaidra nākotnes 
vīzija. Mums ir viss nepieciešamais, lai turpinātu 
veiksmīgi darboties. Pats galvenais – mums ir daudz 
talantīgu, aktīvu Amerikas latviešu, kuŗi gatavi ne
savtīgi strādāt latviešu kultūras centros, skolās, 
kuŗi dibina biznesa kontaktus un iesaistās polī
tiskās aktīvitātēs, lai aizstāvētu Latvijas inte reses. 
Apvienības darbā ir iesaistīti vairāku pa au džu cil
vēki, un tā ir mūsu bagātība. Kopā darbojas biju
šās trimdas pārstāvji un viņu pēcteči, gan jau nās 
diasporas pārstāvji. Ir cilvēki, kuŗi atsve šinājušies 
no latviešu sabiedrības, tomēr meklē ceļu atpakaļ 
pie savējiem. 

Mūsu bagātība ir arī organizācijas, ko pārstāv 
kongresa delegāti.   

Pagājušajā gadā es piedalījos kādā konferencē 
Eiropā, kur pārstāvēju PBLA un ALA. Konferencē 

piedalījās pārstāvji arī no jaunajām diasporas 
organizācijām no vietām, kur latvieši, iespējams, 
dzīvo pavisam nesen. Man bija gods būt vienam 
no pirmajiem runātājiem, jo pār stāvēju, kā mūs 
mēdz saukt, “vēsturisku organiz āciju”. Tas man 
likās nedaudz divdomīgs rak sturojumus, es to 
pārtulkoju kā tradicijām bagātu organizāciju vai 
angliski – legacy organization. Mums ne vienmēr 
patīk apzīmējums “vēsturisks”. General Electric 
vai DuPont Chemicals varētu uzskatīt par legacy 
kompanijām, kurpretī Google, Apple, Facebook, 
tās ir New Economy vai Start-Ups, nevis legacy 
vai vēsturiskas organizācijas.  

Tāpēc es gribu uzsvērt, ka ALAai ir bagāta 
vēsture, bet ALA nav “vēsturiska organizācija.”  
Mums ir pietiekams cilvēku un finanču resursu 
krājums, lai īstenotu jaunus, interesantus projek
tus, kas ieinteresētu diasporas jaunākās paaudzes 
locekļus darboties mūsu vidū.

Bet, runājot par mūsu vēsturiskajām mi si jām 
(Latvijas drošība un latviešu kultūras sagla bā
šana), mēs spējam piedāvāt arī jaunus, mūs dienu 
pasaulei atbilstošus risinājumus.  Piemēram, ALA 
un mūsu sadarbības partneris JBANC bija vienas 
no pirmajām organizācijām, kas brīdināja par 
Krievijas uzsākto dezinformācijas kampaņu un 
kiberdraudiem. Pateicoties ASV baltiešu ak
tīvistiem, esam panākuši to, ka ASV Kongresa sa
darbības grupai Baltic Caucus pievienojies re
kord skaits kongresmeņu. 

Kultūras jomā Amerikas latvieši Latvijas 
simtgadi nosvinēja ar 128 dažādiem interesantiem 
pasākumiem no krasta līdz krastam. Daudzus no 
tiem financiāli atbalstīja arī ALA. Pavisam nesen 
esam iesaistījušies arī ekonomikas sadarbības 
projektu rīkošanā, piemēram, Spotlight Latvia.  
Cerams, ka apvienības līdzdalība biznesa saišu 
vei došanā starp pasaules latviešiem un mītņu 
zemju uzņēmējiem piesaistīs jaunu cilvēku inte
resi par mūsu organizāciju. 

Mums, Amerikas latviešiem, ir arī jādomā 
par to, kā mēs varam dalīties ar mūsu pie redzi a
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pasaules mērogā. Mans galvenais mērķis kā 
apvie nības priekšsēdim  ir panākt, lai šīs zināšanas 
un pieredzi pārņem mūsu draugi un domubiedri 
Ei ropā, kuŗi atver latviešu skolas un dibina 
diasporas organizācijas.  

Esam pagodināti, ka šinī kongresā mums ir 
pievienojušies Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro, Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais vēst
nieks ASV Andris Teikmanis, kā arī viņa kolēģi 
Ārlietu ministrijā – ĀM parlamentārā sekretāre 
Zanda KalniņaLukaševica un speciālo uzdevumu 
vēstnieks sadarbībā ar diasporu Aivars Groza. 
Gribu izmantot arī izdevību pateikties par finan
ciālo atbalstu, ko Latvijas valsts sniegusi ār ze mēs 
dzīvojošajiem tautiešiem – eko nomikas 
konferencēm, dziesmu un deju svētkiem, latviešu 
skolām un kultūras centriem.  

Priecājos par to, ka šajā nedēļas nogalē mums 

pievienojušies arī citi ciemiņi no Latvijas – polī 
tiķe, grāmatu autore, Sandra Kalniete, žur nālists 
Pauls Raudseps, PBLA priekšsēde Kristīne 
Saulīte, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji  
un biedrības “Eņģeļu sirds” darbinieces. Aicinu  
jūs visus šinīs dienās iesaistīties un piedāvāt  
mums jaunas idejas un risinājumus, lai mēs 
apliecinātu, ka Amerikas latviešu apvienība nav 
tikai vēsturiska organizācija.  

Kongresa laikā būs lieliska iespēja visiem 
kopā pārrunāt jautājumus par Latvijas drošību, 
tautsaimniecības attīstību, diasporas nākotni, kā 
arī apzināties to, cik cieši mēs esam saistīti un 
viens otram nepieciešami, lai Latvijas valsts 
pastāvētu vēl daudzus gadu simtus. Strādāsim 
kopā, lai nodrošinātu Latvijas un Amerikas 
latviešu apvienības nākotni!  

Dievs, svētī Latviju!  

Piektdien, 3. maijā, ALAs priekšsēdis Pēteris 
Blumbergs atklāja 68. ALA kongresu Denverā.  
Starp apsveicējiem un goda viesiem bija Latvijas 
Republikas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, 
Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Ralfs 
Nemiro, ĀM parlamentārā sekretāre Zanda 
KalniņaLukaševica, ĀM Speciālo uzdevumu 
vēstnieks diasporas jautājumos Aivars Groza un 
PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte, kuŗi dienu 
iepriekš bija ieradušies, lai piedalītos Spotlight 
Latvia - Denver ekonomikas konferencē Healthy 
Living. 

Skaistajā pilsētā lielo kalnu pakājē, kongress 
darbība bija rosīga un informātīva.  Pirmās dienas 
pusdienu laikā žurnālists Pauls Raudseps, ikne
dēļas izdevuma “IR” komentētājs, uzrunāja dele
gātus, iztirzājot ļoti interesantu temu: “Ko mēs 
esam ievēlējuši? Pārdomas par 13. Saeimas vēlē
šanu rezultātiem un valdības veidošanu Latvijā.”

Sekoja paneļdiskusija “Par Latvijas eko no
mikas attīstības vīziju”, kurā piedalījās ekonomikas 
ministrs Ralfs Nemiro, Valmieras pilsētas mērs 
Jānis Baiks un Izglītības un zinātnes ministres 
ārštata padomnieks augstākās izglītības un 
zinātnes jautājumos Dr. Gatis Krūmiņš.

ala 68. koNgress deNverā 

Spotlight Latvia – Denver ekonomikas foruma dalībnieki:  
Aivars Groza, Sandra Kalniete, Andris Teikmanis.

No kr.: Pauls Raudseps, vēstnieks Andris Teikmanis, Eiropas 
Parlamenta deputāte Sandra Kalniete un Pēteris Blumbergs.
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Pēcpusdienā Dmitrijs Ste
pa novs, Izglītības un zinātnes 
ministrijas Valsts sekretāra viet
nieks, stāstīja par Latvijas un 
diasporas zinātnieku sadarbības 
iespējām. Kongress delegātiem 
sniedza informāciju par Latviešu 
Fonda darbību, jaundibināto 
Dzies mu svētku fondu ASV un 
topošajiem XV Vispārējiem lat
viešu dziesmu un deju svētkiem 
ASV – Minesotā 2022. gadā.
Ņujorkas un Vašingtonas DC 
iedzī votāji varēja reģistrēties 
Eiropas Parlamenta vēlēšanām.  

Vakarā Denveras latviešu 
kopiena mūs mīļi uzņēma Kolorādo Latviešu 
kultūras centrā. Dzejnieks Kārlis Vērdiņš lasīja 
savus darbus un mūziķis Jānis Ozoliņš uz 
klavierēm spēlēja un dziedāja savu jaunradi. 
Vakariņās mūs cienāja ar ceptām dažnedažādām 
briežu un alņu desām un kāpostiem. Garšīgi!

Sestdien, 4. maijā, no paša rīta ALAs Inf or
mācijas nozares vadītāja Tatjana ŽagareVītiņa 
vadīja paneli: “Vecā trimda, jaunā diaspora – kā 
mēs viens otru sadzirdam?”. Starp kongresa nozaŗu 
darbu grupām un komisiju pārrunām visiem

Priekšsēdis   Pēteris Blumbergs, Vašingtona DC
Vicepriekšēdis – Mārtiņš Andersons, Sanfransisko
Sekretāre – Nora Muižniece Steele, St. Louis
Izglītības nozares vadītāja – Elisa Freimane, Čikāga
Kultūras nozares vadītāja – Līga Ejupe, Čikāga
Informācijas nozares vadītāja – Tatjana ŽagareVītiņa, Mičigana
Sadarbība ar Latviju nozares vadītāja – Kaija Petrovska, Milvoki
Sabiedrības attiecības nozares vadītājs – Dzintars Dzilna, Ņujorka
Biedru nozare / Līdzekļu vākšana – Kristīne Ģiga Bauer, Ņujorka
Kasiere – Anita Grīviņa, Kalamazoo, Kasieres palīdze – Anita Nāgele,Vašingtona DC
Sporta nozares vadītājs – Miķelis Ģiga, Mineapole
Kultūras fonda vadītāja – Sanita Šūmane
Revīzijas komisijā – Gundega Dance, Denvera, Una Veilande, Sanfransisko un
Andrejs Kancs, Indianapole

No Čikāgas kongresā piedalījās Līga Ejupe, Dace Ķezbere, Rasma Kraule un Dace Pence. Paldies 
Denveras latviešiem un ALAs darbiniekiem par labi sarīkoto kongresu. 

Raksts un foto: Līga Ejupe un Rasma Kraule

1.rinda no kr.: Gundega Dance, Sanita Šūmane, Tatjana Žagare-Vītiņa, Līga Ejupe, 
Pēteris Blumbergs, Mārtiņš Andersons, Marisa Gudrā, Nora Muižniece Steele, Anita 
Nāgele, Miķelis Ģiga. 2.rindā: Kaija Petrovska, Baiba Dolinska, Kristīne Ģiga Bauer, 
Anita Grīviņa, Andrejs Kancs.

delegātiem sniedza informāciju par Likteņdārzu. 
Latvijas Bērnu fondu un biedrību “Eņģeļa sirds”. 
Pēcpusdienas paneļu diskusijā “Partnerība 
sarežģītos laikos: kā attīstīt ASV un Latvijas 
sadarbību?” ļoti interesantās debatēs piedalījās 
vēstnieks Andris Teikmanis, Eiropas Parlamenta 
deputāte Sandra Kalniete un ALA priekšsēdis 
Pēteris Blumbergs.  

Sekoja vēlēšanas un ar jauno ALA valdi 
iepazīstināja vakara ballē. 

Amerikas latviešu apvienības jaunievēlētā valde 
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garezers airWaYs

Jānis Robežnieks.

Since 2005 we have flown over 
200 GVV and GSS students 
(and almost as many parents 
and guests) over Garezers – 

three at a time.  There is no cost.  It's free for the kids 
(and any camp counselors who want to fly).  Every 
summer for the past fourteen (14) years, at the crack 
of dawn one Saturday morning in midJuly, we 
have flown a Cessna 172 (which seats the pilot 
plus 3 passengers) out of Galt Airport, a small 
airport in McHenry County 70 miles northwest of 
downtown Chicago, over Lake Michigan and into 
Three Rivers Airport arriving most days before 
9:00 am local time.  Over the next 45 hours, 
weather permitting, twenty to twenty five (2025) 
Garezers students take their first ride in a small 
plane and get a chance to see where they have 
spent their summers (in many cases every summer 
for their whole lives) from 1,000 feet.  After 
boarding, strapping in, adjusting the headphones, 
taxiing to the beginning of the runway, throttling 
up and heading down the runway with all the 
accompanying noise and rumbling, it's a bit 
surprising to most of the kids that when twe reach 
55 knots (around 65 mph) the wheels lift off and 
the noise and rumbling stop.  Most of us are 
familiar with the 130140 knots (around 150-160 
mph) takeoff speed of commercial jets, not the 
highwaylike takeoff speed of a small plane.

Three Rivers Airport is nine (9) miles due 
east of Garezers, a sixteen (16) minute drive but 
only four (4) minutes by air as the Cessna's 
optimal cruising speed is 120 knots (around 140 
mph).  After takeoff, the kids get a twenty minute 
ride with a couple of lazy banking turns over 
Garezers with ample time to take a lot of photos 
and wave to their friends (although someone on 
the ground cannot quite make out who is on 
board).  With 20 minute flights and 10 minutes or 
so for loading, taxiing and unloading afterwards 
we can do two flights (6 kids) per hour.  All I ask 
is that the parents help get their kids (and 
sometimes a few others who don't have rides)  
checked out and to/from Three Rivers Airport.

We began in 2005 by flying my son and 
daughter, Gunars and Lara, and some of their 
friends as well as some of my close friends and 
family on flights over Garezers and the surrounding 
area. After a few summers, the children of my 
close friends and family had all taken plane 
flights. The kids had enjoyed it so much that I 
decided to expand to a wider circle of friends and 
their children. Things expanded from there and 
for the past ten plus (10+) years I have worked on 
increasing the number of kids we could take up 
every summer. My daughter, Lara, graduated 
from GVV in 2009 and my son, Gunars, graduated 
from GVV in 2013.  We were able to fly a number 
of Lara's 2009 GVV class and I was able to take 
Gunars' entire 2013 GVV class up over Garezers 
over the course of two (2) summers.

Occasionally, a local Three Rivers pilot who 
flies a twin engine Piper Lance (which seats the 
pilot plus 5 passengers) with retractable landing 
gear has joined us.  It's faster but the wings are 
below the windows which obstructs the view a 
little when flying over Garezers. The summers 
when he has joined us we were able to get more 
kids up in the 45 hours we fly.  Our annual flights 
have become part of the fabric of my summers.  
In 2014, I even formally incorporated "Garezers 
Airways" with the Michigan Secretary of State.

The Cessna 172 is the most popular small 
plane  produced (45,000+ have been manufactured) 



192019. gada jūnijs, jūlijs, augusts

and is considered probably the 
safest lightaircraft ever made.  
Weather is an issue which we 
must always be cognizant of 
and safety is absolutely our 
most important priority.  We 
will not fly if there is any 
chance of bad weather.  Other 
than that, I have two basic rules 
for the kids, first, that everyone 
must have their picture taken in 
front of the plane after landing 
and second, that everyone must 
have fun.

This summer we are flying 
on Saturday, July 13, 2019, and 
plan on flying the entire GSS 1. Posms class.  I hope to keep doing this for the foreseeable future.  The 
primary reason is my love of flying as well as my desire to share the thrill of flying with the children.  
It's amazing and a little addictive to see the joy this brings to the kids who come flying with us as they 
get the opportunity to see such a familiar place from a completely new perspective.  Who knows, 
maybe this experience will be the impetus that inspires a few of the kids to become pilots themselves.

Jānis Robežnieks

 

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>          
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2019. gada
JËNIJS

2019. gada
JËLIJS

2019. gada
AUGUSTS

 1 P Imants, Rimants, Ingars,  
 Intars
  2 O Lauma, Ilvars, Halina
  3 T Benita, Everita, Verita
  4 C asv Neatkarības diena.  
  ulvis, uldis, sandis
  5 P Andžs, Andrejs, Edīte,   
 Esmeralda
  6 S Anrijs, Arkādijs

  7 sv alda, maruta
  8 P Antra, Adele, Ada
  9 O Zaiga, Asne, Asna
10 T Lija, Olīvija
11 C Leonora, Svens
12 P Indriķis, Ints, Namejs
13 S Margrieta, Margarita

14 sv oskars, ritvars, anvars
15 P Egons, Henriks, Egija,   
 Egmonts, Heinrihs
16 O Hermīne, Estere
17 T Aleksis, Aleksejs
18 C Rozālija, Roze
19 P Jautrīte, Kamila, Digna
20 S Ritma, Ramona

21 sv meldra, meldris, melisa
22 P Marija, Marika, Marina
23 O Magda, Magone, Mērija
24 T Kristīne, Krista, Kristīna,  
  Kristiāns
25 C Jēkabs, Žaklīna
26 P Anna, Ance, Annija
27 S Marta, Dita

28 sv Cecīlija, Cilda
29 P Edmunds, Edžus,   
 Vidmants
30 O   Valters, Renārs

1 S Biruta, Mairita, Bernedīne
  2 sv lība, emma
  3 P Inta, Ineta, Intra
  4 O Elfrīda, Sintija, Sindija 
  5 T Igors, Margots, Ingvars
  6 C Ingrīda, Ardis
  7 P Gaida, Arnis
  8 S Vasarsvētki
 Frīdis, Frīda, Mundra
  9 sv ligita, gita
10 P Malva, Anatols
11 O Ingus, Mairis, Vidvuds
12 T Nora, Lenora, Ija
13 C Zigfrīds, Ainārs, Uva
14 P tautas sēru diena. 
 Tija, Saiva, Sentis,   
 Santis, Saivis
15 S Baņuta, Žermēna, Vilija,   
 Vits
16 sv justīne, juta
17 P Artūrs, Artis
18 O Alberts, Madis 
19 T Viktors, Nils
20 C Rasma, Rasa, Maira
21 P Emīls, Egita, Monvīds
22 S Ludmila, Laimdots,   
 Laimiņš
23 sv līgo diena. līga
24 P jāņu diena. jānis
25 O Milija, Maiga
26 T  Ausma, Inguna, Inguns,   
 Ausmis
27 C Malvīne, Malvis
28 P Viesturs, Kitija, Viestards
29 S Pēteris, Pāvils, Pauls,   
 Paulis
30 sv tālivaldis, mareks

  1 C  Albīns, Albīna
  2 P Normunds, Stefans
  3 S Augusts

  4 sv romāns, romualds,   
 romualda  
  5 P Osvalds, Arvils  
  6 O Askolds, Aisma
  7 T Alfrēds, Fredis, Madars
  8 C Mudīte, Vladislavs,   
 Vladislava
  9 P Madara, Genoveva
10 S Inuta, Brencis, Audris

11 sv olga, zita, zigita, liega
12 P Vizma, Klāra 
13 O Elvīra, Velga, Rēzija
14 T Zelma, Zemgus, Virma
15 C Zenta, Dzelde, Zelda   
16 P Astra, Astrīda
17 S Vineta, Oļegs

18 sv liene, liena, Helēna,   
 elena, ellena
19 P Melānija, Imanta
20 O Bernards, Boriss
21 T Janīna, Linda
22 C Rudīte, Everts
23 P Vitālijs, Ralfs, Valgudis
24 S Bērtulis, Boļeslavs

25 sv ludvigs, ludis, ivonna,  
 Patrīcija
26 P  Natālija, Tālija,    
 Broņislava, Broņislavs
27 O Žanis, Jorens, Alens
28 T Auguste, Guste 
29 C Armins, Vismants, 
 Aiga
30 P Alvis, Jolanta, Samanta
31 S Vilma, Aigars



232019. gada jūnijs, jūlijs, augusts

GAidA BArens, 
dzimusi Dumpis
dzimusi 1931. gada  18. janvārī 
Rīgā, Latvijā
mirusi 2019. gada 8. maijā 
Losandželosā, Kalifornijā

Vakarzvaigzne mirgo klusi,
Sirds nu mieru atradusi!

                                          (A. Lūsis)

             Čikāgas Ziņu redakcijas saime

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

Daudz mocekļu bij izredzētu,
Tev, mana mazā tēvija,
Kas līdz ar mātes vārdu svētu
Čukst sāpju stundā: “Latvija!...”.
                                        Kārlis Skalbe

   rūdolfs Kalnmals
    Dzimis 1929. gada 23. jūnijā Kuldīgā, Latvijā
     Mūžībā aizgājis 2019. gada 24. martā Trejupēs, Mičiganā

Pops, nevis uz redzēšanos, bet līdz mēs atkal tiksimies.....
Dēls: Andrejs Kalnmals un Judy
Dēls: Dāvids Kalnmals un Karen
Meita: Anita Kalnmals
Mazbērni: Christopher Kalnmals, Liena Kalnmals, 
Julia Kalnmals, Erik Kalnmals, Ryan Kalnmals

“Es slavēšu to Kungu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu savam Dievam kamēr vēl še būšu!”
           Psalms 146:2

“Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts.” 
           Psalms 34:19

mierā dieva

1941. GAdA
14. jūnijs

Cik no 
deportētajiem

atgriezās 
dzimtenē?
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 55.- Vita Levar, Juris Meisters, Andris & Sandra  
 Ozoliņi (New Braunfels, TX), Milda Padleckas,  
 Jānis Plūme, Aina un Juris Pūliņi, Uldis Pūliņš,  
 Pērle Raidone, I. Rāve, John un Loretta Salkas,  
 Krispans Sprūdžs (Gainesville, VA), Laura  
 Moehs Stringer, Rūta Štolcere, Astrīda Tantello,  
 Anita Tērauda (Rockville, MD), Andrejs Treibergs  
 (Salt Lake City, UT), Dace Ventere, Ausma  
 Vīganta, Modris un Alice Vilemsoni (Three  
 Rivers, MI), Ruta Priedkalne-Zirne, Wisconsin  
 Latvian Credit Union, Inc., Zigurds Zadvinskis  
 (Grand Rapids, MI), Valda Zemesarāja (Maple  
 Heights, OH),
 50.- Alvina Bajara, Ilona Šmita, 
 40.- Brigita Roth (Brookfield, WI),
 30.- Valda Bole,
 20.- Ivars Vilciņš.

 Cien. ziedotāji! Ja šogad esat ziedojuši Čikāgas 
Ziņām, bet Jūsu vārds nav šajā sarakstā, piedodiet.
Neparedzētu apstākļu dēļ nav bijis iespējams visus 
vārdus iekļaut. Jūsu vārds būs nākamajā izdevumā.

Red.

150.- V. Bērziņš (Rīga, LV), Jānis un Gunta Vilciņi,

100.- Mārtiņš Dumpis ( LaVerne, CA), Vaida Jordan  
 (Canyon Lake, TX), Ina un Guntis Kalnāji, 
 Ināra Ķirsona, Kaija Kiršteina, Jānis un Velta  
 Lazdas, Inese Romanovska Isabel Sproģe,
  Rita Sprudža, Luanna un Mārtiņš Stāki,
 Irja Strautmane, 

 90.- Lucija Sprenne,

 85.- Uldis Prauliņš (Indidan Wells, CA), 

 80.- Miķelis un Annele Austriņi, Baiba Rosenkranz,  
 Raita Vilniņa,

 75.- Daina Albertiņa, Inta Andermane, Irēna Helmane,  
 Vilnis un Astrīda Jakobsoni, Ivars Kēlers, 
 Ināra Kiršteina, Persijs Laube, Valdis Mežainis,  
 Jānis Mežmalis, Arnis Šraders, Inta Šradera  
 (Kalamazoo, MI), Pēteris un Irēne Strodi, 
 Gunta Tapiņa, Leo un Antoņīna Trinkūni, 

 70.- Anita Počs, Rūta Radvany, Haralds   
 Robežnieks, Kārlis un Astrīda Robežnieki,  
 Ingrīda un Juris Velkmes,

 65.- Inta Duka, Dagmāra Nyman, Dace Pence,  
 Irēne Petrite, Māris Preiss, Lauris Rožkalns,  
 Antonija Skapara, 

 60.- Austra Atslēga, Iriss Šimane Blaine, Dzidra  
 Booker,Lorija Cinkusa (Rīga,LV), Ramona  
 Clucas, Velta Cukura, Jānis Dimants,Jr.   
 (Minneapolis, MN), Pārsla Gagaine, I. Grigolats,  
 Daumants Hazners, Rūta Houseworth, 
 Vita Kākule (Glendale, WI), Hilda Kitnera, 
 Māra Lazda, Laura Ludika, Andris Magurs  
 (Beaver Dam, WI), Mārtiņš un Brigita Markeviči,   
 Gatis Plūme, Vīneta Plūme, Aina Rozenberga  
 (Minneapolis, MN), Andrejs Rozentāls (Three  
 Rivers, MI), Līga Ruperte (Grand Rapids, MI),  
 Elfa Russell, Alexander Schiffer, Visvaldis Stepe,  
 Ilze Šimane (Kalamazoo, MI), Andris  Šlesers,  
 Ivars Štolcers (West Linn, OR), Māris un   
 Skaidrīte Štolceri (Minneapolis, MN), Māra Vārpa,  
 Aris Vilemsons (Three Rivers, MI), Zita Velkme,  
 Ivars Zušēvics  (Glendale, WI), 

 56.- Atis Makstenieks,

55.- Spodra Bērziņa, Aivars un Ilga Bokalderi, 
 Aina Caune, Maija Downing (Tucson, AZ), 
 Aina Eglīte, Egils Elguts (Tarpon Springs, FL),  
 Kārlis Ezeriņš (Three Rivers, MI), Laila un John  
 Harmann, Ilze Hirsh, Horst un Janīna   
 Holtzendorf, Harry Hunter, A. Jakobsons, 
 Arvīds Kadeģis, Arvīds Kalekauris, Guntis Kuģis,  
 Alberts Legzdiņš,  Baiba Lenša (Bothell, WA),

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

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

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.

Čikagas ziņām ziedojuši no 2019. gada 16. aprīļa līdz 2019.gada 1. maijam.
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Mērces sastāvdaļas:
¼ krūzes svaigas citrona sulas
viena citrona sarīvēta miza
2 ēdamk. smalki sakapātas šalotes (shallot)
¼ krūzes olīveļļas
1 ēdamkarote balta vai sarkanvīna etiķa
Sāls un pipari pēc garšas

salātu sastāvdaļas:
1 paka (12 unces) zirņu pākšķu (sugar snap peas), 
sagriezti ½ ” gabalos
1 bunte redīsu (ap1012), sagriezti plānās ripās
4 persiešu gurķi, sagriezti ½ ” pusmēnestiņos
1 galva salātu, sagriezta ½ “ gabalos
1 vidēja lieluma galva radicchio salātu, sagriezta 
½” gabalos
1 ½  krūzes feta siera, sagriezts mazos gabaliņos, 
vai sadrupināts
1 krūze kapātu diļļu

Pavasaŗa salāti
Pirmie vēsturiskie raksti par salātiem nāk no Romas impērijas, kur vārds salāti nozīmēja svaigi 

dārzeņi ar sāli un olīveļļu.  Vārds salāti nāk no latīnu vārda sal, kas nozīmē sāls.  Salāti ir izveidojušies par 
plašu ēdiena grupu –  no vācu Fleischsalat līdz latviskajiem kartupeļu salātiem. Salātiem nepieciešams 
līdzsvars –  svaigums, krēmīgums,kraukšķīgums, krāsa, saldums un romiskais sāļums.

Šie salāti ir svaigi, krāšņi un kraukšķīgi. Neskopojieties ar feta sieru vai sāli, lai tie īstajā nozīmē būtu SALāti!

norādījumi:
1. Sajauc visas mērces sastāvdaļas. Noliek sānus.
2. Zirņus, redīsus, gurķus un salātus sajauc lielā  
 bļodā.
3. Pārlej mērci, pieliek sieru un dilles un vēlreiz  
 maigi sajauc.

Sagatavaotie salāti  – 6  8 porcijas

Varianti:
● Zirņu pākšu vietā var lietot tvaicētus sparģeļus.

● Var izmantot citas salātu lapas, piemēram,  
 spring mix, pēc patikas.

Košu un veselīgu vasaru vēlot,
Saprātīgās saimnieces

847-759-9599
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.

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: robezniekslaw@gmail.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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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. gada jūnijs

svētdien,  2. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu.  
   Kafijas galds 11:30 – Bībeles stunda.

svētdien,  9. jūnijā, 11:00 – Kopīgs Vasarsvētku un  
   iesvētību dievkalpojums ar Ciānas draudzi  
   Ciānā. Mūsu dievnamā dievkalpojuma nav.

svētdien,  16. jūnijā, 10:00 – Visu Čikāgas latviešu  
   draudžu Aizvesto piemiņas kopīgs dievkal po - 
   jums. Kafijas galds. Seko dokumentāla filma.

svētdien,  23. jūnijā, 10:00 – Jāņa Kristītāja dienas  
   dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.

svētdien, 30. jūnijā, 10:00 – Apustuļu Sv. Pēteŗa un Sv.  
   Pāvila dievkalpojums. Kafijas galds. 

2019. gada jūlijs

svētdien,  7. jūlijā, 10:00 – Laju vadīts dievkalpojums.  
   Kafijas galds.

svētdien,  14. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu.  
   Kafijas galds.

svētdien,  21. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu.  
   Kafijas galds.

svētdien,  28. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

2019. gada augusts

svētdien,  4. augustā, 10:00 – Dievkalpojums ar   
   dievgaldu. Kafijas galds.

svētdien,  11. augustā, 10:00 – Kopīgs oikumēnisks  
   dievkalpojums Ciānā, piedaloties priesterim  
   Andim Vasiļevskim no Latvijas. Mūsu dievnamā  
   dievkalpojuma nav.

svētdien,  18. augustā, 10:00 – Laju vadīts dievkalpojums.  
   Kafijas galds.

svētdien,  25. augustā, 10:00 – Laju vadīts dievkalpojums.  
   Kafijas galds.

2019. gada jūnijs
svētdien, 2. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.  
  Padomes sēde.
svētdien, 9. jūnijā, 11:00 – Abu luterāņu draudžu kopīgs  
  Vasarsvētku dievkalpojums ar jauniešu   
  iesvēti Ciānā.
svētdien, 16. jūnijā, 10:00 – Oikumēnisks Aizvesto  
  piemiņas dienas dievkalpojums Sv. Pēteŗa  
  draudzes dievnamā. Kafijas galds. 
  Ciānā dievkalpojuma NAV!
svētdien, 23. jūnijā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
svētdien, 30. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
  galds ar jubilāru godināšanu.

2019. gada jūlijs
svētdien, 7. jūlijā – Ciānā dievkalpojuma NAV! 
svētdien, 14. jūlijā, 10:00 – Ciānas draudzes jubilejas  
  atceres dievkalpojums. Aukstais svētku galds. 
svētdien, 21. jūlijā, – Ciānā dievkalpojuma NAV! 
svētdien, 28. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
  galds ar jubilāru godināšanu.

2019. gada augusts
svētdien, 4. augustā. 10:00 – Kapu svētku    
  dievkalpojums Oak Ridge kapsētā. 
  Ciānā dievkalpojuma NAV!
svētdien, 11. augustā, 10:00 – Oikumēnisks    
  dievkalpojums ar priesteŗa Andra Vasiļevska  
  piedalīšanos. DV vasaras pusdienas.
svētdien,18. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
  galds ar jubilāru godināšanu.
svētdien, 25. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. Ciānas  
  draudzes vasaras pusdienas.

2019. gada septembris
svētdien, 1. septembrī, 10:00 – Abu luterāņu draudžu  
  kopīgs dievkalpojums Ciānā. Kafijas galds.
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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

sarīkojumi/saNāksmes
  2019. gada jūnijs
svētdien, 9. jūnijā, Abām luterāņu draudzēm  kopīgs  
  Vasarsvētku dievkalpojums ar jauniešu   
  iesvēti Ciānā plkst. 11:00.

otrdien, 11. jūnijā, ČLOA delegātu sēde Čikāgas  
  Latviešu biedrības nama1. stāvā  
  plkst. 19:15.

trešdien, 12. jūnijā, Pensionāru saiets Ciānā 
  plkst. 12:00.

sestiden, 22. jūnijā, Gaŗezerā Jāņu svinības.

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

2019. gada jūlijs
trešdien, 10. jūlijā, Pensionāru saiets Ciānā 
  plkst. 12:00.

2019. gada augusts
svētdien, 4. augustā, Kapu svētku dievkalpojums   
  Oak Ridge kapsētā plkst.10:00. 
No 4.-11. augustam, 3x3 nometne Gaŗezerā visām  
  paaudzēm – ģimenēm un vieniniekiem.

trešdien, 14  augustā, Pensionāru saiets Ciānā 
  plkst. 12:00.
svētdien, 25. augustā, Baltijas ceļa pasākums Čikāgā  
  pie Buckingham Fountain
  no plkst 14:00-16:00 (2:00-4:00 pm).

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

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

Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņ'.
Dzied putniņi, dzied ganiņi
Mežu gali gavilē.

Baltijas ceļš bija vienreizēja akcija, kas 
vienoja ap mēram 2 miljonus cilvēku triju valstu 
iedzīvotājus dzīvā dalībnieku ķēdē. Tā savienoja 
valstu galvaspilsētas – Viļņu, Rīgu un Tallinu. 
Vēsturiskais notikums no ritēja 1989. gada 23. 
augustā. Tās mērķis bija atgādināt par Molotova  
–Ribentropa  pakta noslēgšanu 1939. gada 23. 
augustā, kā rezultātā Baltijas valstis zaudēja 
neatškarību.

Baltijas ceļa 30 gadu atceres pasākums 
Čikāgā svētdien, 2019. gada 25. augustā, no 
puksten 14:00 – 16:00 (2-4 pm). Pulcēšanās 
pie Buckingham Fountain, 500 South Columbus 
Drive, Chicago, Il. 

Mantvydas Bekešius, Lietuvas Republikas 
Ģene rālkonsuls Čikāgā, aicina latviešus pieda
līties Baltijas ceļa pasākumā kuplā skait ar 
karogiem un pēc iespējas taautastērpos. 

Informācijai un koordinācijai sazinieties ar 
Ieva Dilyte

epats <ieva.dilyte@urm.lt>, 
tel.: 3129948260  

baltijas Ceļa atCere Čikāgā
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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
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