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“Es būšu visas Latvijas tautas prezidents”
Jaunievēlētā (10.) Valsts prezidenta Egila Levita runa
Saeimā 2019. gada 29. maijā.
Mīļie Latvijas cilvēki! Mūsu Latvijas valsti mēs esam
mantojuši no iepriekšējām paaudzēm. Latvijas valsts ir mūsu
senču izcīnīta un veidota. Latvijas valsts ir ietvars, kuŗā mēs
varam īstenot savus sapņus, baudīt savu brīvību un runāt savā
valodā.
Darbs pie Latvijas valstiskuma nostiprināšanas nebeidzas
nekad. Tādēļ mūsu pienākums ir strādāt, lai nākamās paaudzes
mūsu Latviju mantotu stipru, drošu un zaļu. Šim lielajam
uzdevumam būs veltīts viss mans darbs. Es būšu visas Latvijas
tautas prezidents – visu pārliecību, visu tautību, visu ticību, visu
Latvijas pilsoņu prezidents – gan to, kas dzīvo Latvijā, gan to,
kas dzīvo plašajā pasaulē. Es būšu gan trūcīgo, gan pārtikušo
cilvēku prezidents. Es būšu gan atstumto, gan par savu dzīvi
drošo cilvēku prezidents. Mans darbs būs veltīts tam, lai mūsu
Latvijā būtu vairāk solidaritātes, lai mēs visi justos novērtēti,
vajadzīgi un piederīgi savai valstij.
Mēs visi – Latvija, Eiropa, pasaule – dzīvojam strauju pār
maiņu laikmetā. Tāda, kāda sabiedrība ir pašlaik, pēc desmit
gadiem tā būs pilnīgi citādāka. Un tādēļ mums ir jāprot šīs
pārmaiņas paredzēt un vadīt mūsu visu labā.
Latvijai no Mazirbes līdz Indrai, no Ipiķiem līdz Skaistkalnei
ir milzīgs potenciāls iet pa modernas, ilgtspējīgas valsts ceļu,
kļūt par valsti, kuru virza mūsu cilvēku talanti un zināšanas. Visi
latvieši, lai kur viņi būtu, visi Latvijas iedzīvotāji ir aicināti
pielikt roku šim darbam.
Pastāvēs, kas pārvērtīsies! Tā ir un paliek atslēga latviešu
nācijas, latviešu valodas un latviešu kultūras pastāvēšanai un
attīstībai cauri gadu simtiem.
Paldies, godātie deputāti, par man parādīto uzticību! Paldies
Valsts prezidentam Vējonim par darbu Latvijas labā! Paldies
maniem līdzkonkurentiem, līdzkandidātiem par piedalīšanos
pirmajās atklātajās Valsts prezidenta vēlēšanās Latvijas valsts
vēsturē! Es vēlos pateikties arī savai ģimenei par atbalstu!
Paldies visiem tiem, kas ikdienā strādā, lai padarītu mūsu valsti
drosmīgāku, gudrāku un skaistāku! Strādāsim kopā! Saules
mūžu Latvijai!
LATVIJAS AVĪZE
2019.. gada 29. maijā

3

2019. gada septembris

Valsts prezidenta Egila Levita inaugurācijas runa
Mīļie Latvijas cilvēki!

visu Latvijas tautu. Latvijas tauta tiek aicināta
veltīt savas pūles Tēvzemei un Brīvībai.

Divi vārdi, divi lietvārdi – Tēvzemei un
Brīvības piemineklis iemieso sevī stāstu par
Brīvībai. Tās ir divas vērtības, pēc kā latviešu
tauta vienmēr ir tiekusies. Tās ir divas vērtības, valsts dibinātāju un latviešu tautas valstgribu. Mūsu
kas bija reiz izcīnītas, pēc tam zaudētas, un tad sapņus par brīvību, mūsu gatavību to izcīnīt un ga
tavību to nosargāt. Brīvības piemineklī ir iekalti
atkal atgūtas.
Neatkarības kara karavīru tēli. Toreiz viņi smagās
Tēvzeme – tā ir mūsu zeme. Tā ir zeme, ar kaujās izcīnīja Latvijas brīvību un neatkarību.
ko mēs esam saistīti paaudžu paaudzēm. Vien Mēs esam viņiem mūžīgi pateicīgi. Šodien mūsu
alga, kur mēs fiziski atrodamies. Tā ir zeme, kas kaŗavīri stāv Latvijas valsts sardzē gan šeit,
mums pieder. Tā ir mūsu arī tad, ja šeit kādreiz dzimtenē, gan kopā ar sabiedrotajiem pasaulē.
saimniekojusi sveša vara. Tā ir zeme, kas nosaka Paldies jums par drosmi, apņēmību godam kalpot
mūsu likteni. Tā ir zeme, kuŗas likteni nosakām Latvijai.
mēs.
Godātie laikabiedri!
Brīvība – tas ir cilvēka dabiskais stāvoklis.
Brīvības piemineklis ir bijis Latvijas idejas
Tas ir stāvoklis, kurā mēs varam izvēlēties starp
alternatīvām. Tas ir stāvoklis, kuŗā mēs varam spēka avots okupācijas laikā, tas bija atgādinājums
paši noteikt savu brīvtelpu, tās robežas, kuŗu iet par cerību un iespēju Latvijai atkal tapt brīvai.
varos mēs varam rīkoties, kā mēs vēlamies. Tas ir Pirms trīsdesmit gadiem ap Brīvības pieminekli
apvijās cilvēku ķēde, kad igauņi, latvieši,
stāvoklis, kuŗā mēs varam īstenot savu gribu,
lietuvieši, sadevušies rokās Baltijas ceļā, visai
savas vēlmes. Katra cilvēka brīvības robežas
pasaulei pavēstīja savu negrozāmo gribu atjaunot
nosaka vienīgi citu cilvēku brīvība. Brīvība ir
savu valstu neatkarību. Brīvības piemineklis nes
pašapzinīgu un atbildīgu cilvēku sadzīves forma
mūsu tautas valstsgribas vēstījumu šodienai un
sabiedrībā.
nākotnei.
Šos divus lietvārdus saista saiklis “un” - Tēv
Es ticu Latvijai kā tiesiskai un taisnīgai
zemei UN Brīvībai. Tas nozīmē, ka Tēvzeme un
valstij, kur cieņā ir solidaritāte un gatavība
Brīvība sader kopā. Tām ir jābūt kopā. Šis mazais
palīdzēt cits citam.
saiklis “UN” uzliek pienākumu. Tas uzliek
Es ticu Latvijai kā labklājīgai valstij, kur
pienākumu nodrošināt, ka Tēvzeme ir brīva. Tēv
zeme ir brīva tad, kad mēs katrs kā atsevišķs katram ir pieejama kopējā labuma daļa gan
cilvēks esam brīvi, un visi kopā kā demokratiska materiālā, gan garīgā, gan sociālā nozīmē. Mēs
sabiedrība savā tēvzemē varam brīvi lemt par to, visi kopā spējam tādu Latviju veidot. Es ticu
kā mēs dzīvosim. No visiem trim šeit piemineklī Latvijai kā modernai Eiropas valstij Ziemeļos,
iekaltajiem vārdiem šis mazais saiklis “UN” ir mūsu zinātnieku un uzņēmēju spējai konkurēt
visgrūtāk īstenojams, jo tas uzliek pienākumu pasaules līmenī, mūsu mākslinieku spējai dot
pasaulei jaunas, negaidītas atziņas. Es ticu Latvijai,
sasaistīt, sasiet kopā Tēvzemi ar Brīvību.
kuŗā mēs ikkatrs – tik atšķirīgais un neatkār
Abi lietvārdi – Tēvzemei un Brīvībai – ir
tojamais, mēs gan latvieši, gan mazākumtautību
datīva locījumā. Datīvs atbild uz jautājumu
pārstāvji, mēs – Latvijas tauta, stipri savā valsts
“kam”? Šis datīvs pārvērš šos vārdus no vienkārši
gribā, spējam veidot savu valsti kā mājas katram
konstatējošiem par uzrunājošiem, aicinošiem.
no mums.
Zināmos apstākļos pat par pavēlošiem. Tas prasa
Dievs, svētī Latviju!
aktīvu rīcību, tas pieprasa kaut ko veltīt. Tātad
Prezidenta kanceleja
kaut ko darīt Tēvzemes un Brīvības labā. Šie vārdi
vēršas pie mums, uzrunā mūs. Uzrunā mani, jūs,
2019. gada 8. jūlijā

4

Čikāgas Ziņas

Dziesmusvētki Kanadā
Latvijas simtgades dziesmusvētki Rīgā bija
tik emocionāli pārsātināti, ka pēc svētkiem likās
– kaut kā trūkst... Nevarēju pieņemt domu, ka
nākamie svētki būs tikai pēc 5 gadiem! Tā laikam
jutās ne viens vien latvietis. Svētkiem Toronto ar
lielu sparu gatavojās tautieši visā pasaulē. Uz
Toronto no Latvijas vien bija sabraukuši 12 koŗi
un 12 deju kopas, nemaz nerunājot par lielo dalīb
nieku skaitu no ASV un Kanadas. Arī čikāgieši
piedalījās kuplā skaitā. Visiecienītākie dejotāji no
KBLS bija “Uguntiņa”, tad “Dzelmieši”.Mūsējo
arī netrūka GVV dejotāju un dziedātāju pulkā,
tāpat 2x2 nometnes dalībnieku. "Mantinieki" bija
teju pilnā sastāvā. Bet šoreiz īpaši izceļams ir
Čikāgas jauktais koris. Jā, beidzot dziesmusvētkos
bija kārtīgs jauktais koris no Čikāgas, pateicoties
diriģenta Pēteŗa Freimaņa uzņēmībai (liels pal
dies čaklajam diriģentam!).
Svētku dalībnieki bija sabraukuši no teju
visām pasaules malām: Austrālijas, Dānijas, Īrijas,
Lielbritānijas, Vācijas, Somijas, Zviedrijas un ne
tikai. Dažs bija devies ceļā uz svētkiem Kanadā
krietni savlaicīgi: Jāņos Gaŗezerā sadraudzējos ar
dejotājiem no Minsteres. Kā uzzināju, dejotāji
bija paspējuši jau apceļot kā rietumkrastu, tā arī
austrumkrastu.
Toronto latviešu centrā notika iepazīšanās
vakars dalībniekiem, kuŗā uzstājās sieviešu vo
kālais ansamblis “Dzirnas” no Pļaviņu novada
Klintaines pagasta un viens ļoti neparasts koris
– “Loja”. Sākotnēji domāju, dziedātāji no Lojas,
Sējas novadā atbraukuši, bet izrādās – nekā! Kā
vēlāk klausītāji uzzināja, ciemos bija atbraucis
pasaulē vienīgais lībiešu koris no Salaspils puses,
un koŗa nosaukums lībiski nozīmē “laiva”. Tā nu
varējām klausīties dziesmas lībiešu valodā (ja vēl
nezinājāt, tad “Pūt, vējiņi” ir tulkota lībiešu kāzu
dziesma).
Kad vēlāk sarunājos ar “Dzirnu” dziedātājām,
uzzināju, ka uz svētkiem dāmas pirms diviem
gadiem bija uzaicinājusi Vizma Maksiņa. Izrādās,
Pļaviņu mūzikas skolā jau vairākus gadus spējī
gākajiem skolēniem tiek pasniegta Vizmas Mak
siņas stipendija, un vienā no stipendiātu koncertiem

uzstājās “Dzirnas”. Tā virsdiriģente veiksmīgi
savervēja dāmas uz svētkiem Kanadā, un pēc cītī
gas gatavošanās astoņas dziedātājas no Klintaines
sniedza koncertu Toronto.
Savukārt svētku atklāšanas koncertu ar savu
klātbūtni un runām pagodināja Kanadas ārlietu
ministre Christina Alexandra “Chrystia” Freeland,
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, kā arī
vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums.
Tūlīt pēc atklāšanas steigšus bija jādodas uz
Trinity Church, lai klausītos Garīgās mūzikas kon
certu. Klausītājus iepriecināja izjustais Valsts aka
dēmiskā koŗa (VAK) “Latvija” dziedājums Māŗa
Sirmā vadībā. Pirmo reizi Kanadā tika atskaņota
svētku rīcības komitejas priekšsēža Juŗa Ķeniņa
“Misse Brevis Latviensis”, kuŗu komponists
radīja pēc VAK pasūtījuma. Blakus tādiem Lat
vijas dižgariem kā Jurjāns un Kalniņš, ar siltiem
aplausiem tika uzņemti Ešenvalda, Ramiņa un
citu komponistu skaņdarbi. Atmiņā visdziļāk
iegūlās koncerta beigās izpildītā, Latvijā atmodas
laikā ļoti iemīļotā Andŗa Ritmaņa dziesma “Manai
tautai”. Orķestrim un korim to bija sagatavojusi
viņa talantīgā meita Lolita Ritmane, pie tam orķestrī
spēlēja komponista mazbērni: Andris Matsons un
Aija Matsone (trompete un mežrags). Ļoti sim
boliski – mazbērni koncertā atskaņo vectēva mūziku
mammas, diriģentes, vadībā! Andris Matsons šogad
debitēja arī kā dziesmusvētku koŗa mūzikas kom
ponists – kopkoris ar sajūsmu izpildīja speciāli
Toronto svētkiem komponēto “Pūt, vējiņi” apdari
orķestŗa pavadībā.
Vēl nebija izskanējuši aplausi pēdējai Garīgās
mūzikas koncerta dziesmai, kad centīgākajiem
svētku apmeklētājiem bija steigšus jādodas uz
nākamo koncertu. Svētku pasākumu programma
bija tik tiešām bagātīga, pat pārpildīta. Lai ap
meklētu galvenos koncertus un svētku pasākumus
(ieskaitot balles), par gulēšanu un ēšanu bija jā
aizmirst. Ja iepazīšanās un svētku balles beidzās
krietni pēc pusnakts (ar gaiļiem), tad koŗa un deju
koncerta mēģinājumi sākās jau 8:00 no rīta. Tiem,
kas piedalījās gan koŗa, gan deju koncertā (kā
man), gāja pavisam jautri – viens deju un koŗa
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Mantinieki kadā mēģinājumā. 									

mēģinājums sakrita vienlaikus. Tā nu dažs labs
skraidīja no deju zāles uz kormēģinājumu un atpakaļ
(padzied, padejo, tad atkal padzied). Es nebiju
vienīgais dalībnieks, kuŗam pēc svētkiem Tronoto
bija nepieciešams atvaļinājums.
Ja svētku mūzikas koncertu “nagla” bija koris
“Latvija”, tad dejotājiem galvenais viesis bija
slavenā choreografa Jāņa Purviņa vadītais tautas
deju ansamblis “Līgo”. Viesi sniedza koncertu Bluma
Appel Theatre, uz kuŗu biļetes bija izpārdotas jau
krietni pirms svētku sākuma. Lieki piebilst, ka
vēl ilgi pēc koncerta beigām skanēja aplausi, un
publika nevēlējās viesus no Latvijas laist nost no
skatuves. Arī Jaundeju skatē (kas arī notka Bluma
Appel Theatre) bija iespēja izbaudīt Jāņa Purviņa
radītās dejas. Runājot par Jaundeju skati, sīvā
konkurencē (27 dejas) skatītāju balvu ieguva
mājinieki – Daugavas Vanagu Toronto deju kopa
“Daugaviņa”. Choreografu Andras Dzintaras un
Ariānas Ezeras (bijusī čikāgiete un “Dzelmiešu”
dejotāja) radītā straujā un draiskā deja “Svētku
sēta” tika uzņemta ar dārdošiem aplausiem un
skatītāju svilpieniem. Visas Mantinieces, kuŗas
satiku pēc koncerta, par deju bija sajūsmā, un
svētku noslēgumā vēl ilgi tika diskutēts, vai iekļaut
šo fiziski prasīgo deju “Mantinieku” repertuārā.

Foto: Tao Zhang

Svētku organizātori bija sarīkojuši koncertus
arī ļoti prestižajā Koerner Hall: Karaliskās mūzikas
konservatorijas koncertzālē (The Royal Conservatory
of Music). Māris Sirmais vienu pēc otra novadīja
divus fantastiskus koncertus. No Orķestŗa un ka
mermūzikas koncerta vēlējos izcelt Jāņa Kalniņa
1945. gadā komponēto vijoļkoncertu (fis mollā).
Kā no diriģenta Māŗa Sirmā un vēlāk no Juŗa
Ķeniņa uzzināju, šim koncertam ir interesanta
vēsture. Koncerts bija rakstīts bēgļu nometnē
Vācijā un pirmo reizi atskaņots Libekā 1948. gadā.
Drīz pēc tam komponists devās trimdā uz Kanadu,
bet dažādu apstākļu dēļ šis vijoļkoncerts pazuda,
un tikai laimīga sagadījuma dēļ tika atrasta sadē
dējusi partitūras fotokopija (izbalējusi, trūkstošām
lapām), kuŗa rūpīgā darbā tika atjaunota. Tiesa,
kā jau dziļi pieklājīgs latvietis, Juris sarunā ar
mani noklusēja, ka galvenais koncerta restaurētājs
bija tieši viņš pats (liels paldies Jurim!). Tā lūk, pēc
vairāk nekā 50 gadiem, šis fantastiskais vijoļ
koncerts tika vēlreiz atskaņots. Atjaunotās versijas
pirmatskaņojums notika Latvijas mūzikas aka
dēmijā. Savukārt Toronto latviešu koncertapvienība
uzņēmās šo vijoļkoncertu ieskaņot: 2019. gada
janvārī, Kanadas operas simfoniskais orķestris Māŗa
Sirmā vadībā kopā ar vijoļnieci Lauru Zariņu šo
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Kanadas operas simfonisko orķestri vada Māis Sirmais, vijoļniece – Laura Zariņa. 		

koncertu ierakstīja. Koncerta apmeklētāji varēja
baudīt šo neatkārtojamo vijoļkoncertu, ko izpildīja
tas pats orķestris, solists un diriģents. Pēc tā at
skaņošanas skatītāji cēlās kājās un pēc neat
laidīgiem aplausiem Mārim, kopā ar orķestri, nācās
izpildīt vēl piedevas, lai publika nomierinātos...
...un varējām dzirdēt neatkārtojamo Jāzepa Mediņa
“Ārija”. (Čikāgas latviešu radio raidījuma klau
sītāji labi pazīst šo skaņdarbu – tas skan ievadā
un beigās).
Stundu pēc ar ovācijām pabeigtā kamer- un
orķestŗa mūzikas knocerta, iemīļotais diriģents
jau atkal stājās pie pults, lai, kā daudzi svētku ap
meklētāji vēlāk izteicās, sniegtu svētku vislabāko
kormūzikas koncertu: uzstājās Valsts akadē
miskais koris “Latvija”. Koerner Hall bija tiešām
pārpildīta: sēdvietas bija aizņemtas zālē un visos
balkonos. Nevaru saukt sevi par kormūzikas eks
pertu, bet kā cienītājs un aktīvs dziedātājs atzīšos,
ka ko skaistāku un iespaidīgāku vēl nebiju dzir
dējis gan mūzikas, gan izpildījuma ziņā. Koncerts
sākās ar Arvo Pärt “Da pacem Domine”, kur
dziedātāji stāv ap zāli aplī, tad Ešenvalda “Tāls
ceļš”, kur daļa koŗa dziedāja no balkona un
visbeidzot Veljo Tormis “Dzelzs apvārdošana”,
kas bija izteikti iespaidīgs skaņdarbs, teju teātris!
(Ierakstu šim skaņdarbam varat atrast Čikāgas
latviešu radio SoundCloud lapā). Protams, koncerts

Foto: Pēteris Špels

ar programmā iekļautajiem skaņdarbiem nebei
dzās, un koristiem bija jāizpilda vēl virkne dziesmu,
noslēdzot ar tradicionālio “Pūt, vējiņi”, ko dziedāja
kopā ar publiku, kuŗa negribīgi atstāja zāli.
Jā, mēs tiešām esam dziedātāju un dejotāju
tauta.
Ja VAK “Latvija” koncerts bija neaizmirstams
mūzikālajā ziņā, tad koŗu noslēguma koncerts
bija vēsturisks vārda tiešā nozīmē. Kur vēl
pasaulē valsts galveno apbalvojumu pasniedz
tumsā? Slepenībā – jā, ir dzirdēts, bet tumsā? To
tikai dara Toronto dziesmusvētkos, kad Kopkoŗa
koncerta sākumā veselam pilsētas kvartālam
pazūd elektrība... Tā nu, Čikāgas Piecīšiem,
koncerta vidū, vēstnieks Triju Zvaigžņu ordeņus
pasniedza tumsiņā. Zīmīgi, ka gaisma pazuda
Raimonda Tigula “Lec, saulīte!” dziesmas laikā.
Pirmajam pantiņam bijām tikuši cauri, kad pēkšņi
tumšs! Nodziest gaismas! Pazuda, protams, ne
tikai gaismas, apklusa arī visa apskaņošanas
technika. Bet visu cieņu diriģentam – neapstājās
un turpināja, Māris Sirmais vēl uzsauca orķestrim
un korim: “Turpinām, turpinām”, tā nu ar sajūsmu
un lielu sparu koris turpināja. Ja Māris būtu
apstājies dziesmas vidū, kad nodzisa gaisma,
iespējams koncerts tad arī beigtos, jo kā vēlāk
Juris Ķeniņš paskaidroja — pēc drošības notei
kumiem zāle bija jāevakuē. Dziesmu “Lec, saulīte”

2019. gada septembris

Valsts akadēmiskais koris “Latvija”. Diriģents Māris Sirmais.

korim pēc publikas pieprasījuma nācās atkārtot.
Kad Juris Ķeniņš prasīja korim un skatītājiem vai
koncertu turpināt, atskanēja vienbalsīgs “Jā!”.
Godīgi sakot, hokeja hallē ar slikto akustiku, bez ap
skaņošanas technikas kopkoris un orķestris skanēja
labāk. Mēs, dziedātāji, bez skaņu technikas cits citu
varējām labāk dzirdēt. Arī skatītāji teica, ka skaņa
bijusi laba. Vienīgi dažu labu solistu un elektriskos
mūzikas instrumentus nevarēja sadzirdēt. Orķestŗa
dalībniekiem tika ātri sameklētas gaismiņas notīm,
koristi dziedāja no galvas, vai iztika ar avārijas ap
gaismojumu, un ļoti pacilātā gaisotnē, demon
strējot latvieša neatlaidību un dziesmas mīlestību,
koncerts turpinājās. Vienīgi, nabaga Jānim Zirnim
samisējās, jo viņš aizmirsa novilkt savu tumšo žaketi.
Tā nu tumšs diriģents uz tumša fona nebija vispār
redzams. Daļa pat nepamanīja to, ka viņš ir uz
kāpis uz skatuves, es nepamanīju, ka viņš sāk
diriģēt. Un, simboliski, Zirnim bija uzticēts novadīt
“Tumsa, tumsa, kas par tumsu!”. Bet, dziesma
korim labi zināma. Pirmie divi pantiņi gan
izskanēja “kanonā” (katrs koŗa gals dziedāja citā
ritmā), bet uz trešo pantu jau bijām saklausījuši
un uzņēmuši kopēju tempu, un ar vai bez diriģenta,
dziesmu beidzām kopā.
Gaisma parādījās koncerta beigās, ja pareizi
atceros, pirms pēdējās dziesmas Imanta Kalniņa
“Virs galvas mūžīgs Piena ceļš” laikā. Es domāju,
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Foto: Pēteris Špels

ka šo koncertu mūžam atcerēsies visi klātesošie,
un dziesmusvētku vēsturē tas ieies kā unikāls un
izteikti simbolisks notikums.
Nākamajā dienā pēc svētku balles dejotāji
pulcējās uz pēdējo mēģinājumu, lai sagatavotos
Tautas deju lieluzvedumam. Neapskaužu Selgu
Apsi, kuŗai divu mēģinājumu laikā dejotāju tūks
tošiem bija jāapskaidro, kur katram kuŗā brīdī
jābūt, uz kuŗu pusi jāiet un kas jādara. Tādi liela
mēroga “Ādamam bij' septiņ' dēli”... Bet, ne
skatoties uz laika ierobežojumiem, skatītāji varēja
izbaudīt skaistu koncertu. Man personīgi, vis
mīļākā deja bija “Kūmas”. Tās laikā uz deju lau
kuma valdīja fantastiska sajūsma un dejasprieks
dzirkstīt dzirkstīja! Diemžēl man pašam šī deja
izpalika, bet mūsu deju kopas dalībnieki pēc
koncerta vēl ilgi šo neaizmirstamo priekšnesumu
ar lielu sajūsmu apsprieda.
Ar deju koncertu svētki noslēdzās, un svētku
karogs tika nodots delegācijai no Mineapoles, kur
notiks XV Vispārējie latviešu dziesmu un deju
svētki ASV 2022. gadā.
Vēl notika atvadu dancis, bet kas notiek
svētku ballē, lai paliek svētku ballē. Brauciet uz
Mineapoles/St.Paul svētkiem 2022. gadā!
Sadarbībā ar Čikāgas latviešu radio raidījumu
un deju kopu "Mantinieki" –
Pēteris Špels

Čikāgas Ziņas
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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>

Pavasaŗa nogales nometnes “Nākotne” dalībnieki.						

Jūnija pirmajā nogalē 10 guntiņas, 3 maz
skauti, 9 gaidas, 2 skauti, 2 dižskauti un 7 vadītāji
divas naktis nometņoja Ilinojas ziemeļrietumos
abu vienību pavasaŗa nogales nometnē “Nākotne”.
Dažiem tā bija pirmā gaidu/skautu nometne, citi
jau daudz gulējuši nometnes teltīs – tomēr jauni
piedzīvojumi un labas atmiņas visiem!
Diemžēl pavasarī bija lijis daudz. Gaidām,
skautiem un dižskautiem izjuka smailīšu brau
ciens, jo upes līmenis bija bīstami augsts. Arī
nometnes laikā brīžiem lietus maigi lija, citreiz
gāza, citreiz spīdēja saulīte. Bijām sagatavojušies
visādiem laika apstākļiem, tādēļ varējām spontāni
mainīt plānus. Piemēram, vecāko pakāpju dalīb
nieki sestdien devās telpās, lai kāptu pa mākslīgām
akmens sienām. Guntiņas mācījās par nometnes
iekārtošanu, mazskauti mācījās lietot kabatas

Foto: Žubīte Streipa

Mazskauti. No kr.: Jēkabs Andersons, Vincents Fitzgerald, Valdis
Paskovs. 					
Foto: Kalvis Cers
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1. rindā no kr.: Kaiva Freimane, Laila Ciaccio, Sofija Šaltāns.
2. rindā: Marete Austriņa, Ella Baipsys, Emīlija Touw, Annete
Cedriņa, Regija Bišofa, Līga Phillips.
Foto: Larisa Freimane

Nometņotāji cep maizi uz ugunskura.

Klinšu kāpēji.

Laila Ciaccio.

Foto: Larisa Freimane

nazīšus. Guntiņas un mazskauti kopīgi mācījās
lietot kompasu.
Vakarā visiem bija asprātigī priekšnesumi,
piemēroti nometnes nosaukumam.
Svētdienas rītā divas guntiņas deva solījumu
un kļuva par pilntiesīgām latviešu guntiņām.
Apsveicam Arisu un Liju! Gaidas, skauti un
dižskauti noorganizēja ļoti jaukas nodarbības

Foto: Daina Cera

Foto: Larisa Freimane

guntiņām un mazskautiem. Bija jāveic gan aktīvi,
gan atjautības uzdevumi.
Novilkām karogu, salocījām teltis, atvadī
jāmies no meža un draugiem.
Drīz jau daži mūsējie sekos ceļa zīmēm uz
12. lielo nometni “Solījums” Ņujorkas Adirondack
kalnos!
Vad. Daina Cera

Čikāgas Ziņas
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12. Lielā nometne “Solījums”
Septiņas dienas – no 11. līdz 17. augustam
apmežotajos Ņujorkas Adirondack kalnos noritēja
12. Lielā nometne “Solījums”. No Čikāgas gaidu
vienības piedalījās divas vadītāju vietnieces, divas
guntiņas un divas gaidas. No Čikāgas skautu vie
nības piedalījās viens vadītājs un trīs mazskauti.
Līdz griestiem piekrautajā divpadsmitvietīgā
busiņā tika pavadītas pāri par trīsdesmit stundu,
mērojot tālo ceļu no Čikāgas uz Camp Massawepie

un atpakaļ. Dalībnieki savas dienas pavadīja da
žādajās āra nodarbībās, tai skaitā pārgājienos,
loku un bultu šaušanā, cirvīšu mešanā, vārtu bū
vēšanā, riteņbraukšanā, kokos kāpšanā un rok
darbos. Vakaros tika sarīkoti ugunskuri, kā arī
naktsrotaļa un ballīte. Laiks bija pārsvarā sauss
un saulains. Visi atgriezās mājās jaunu pie
dzīvojumu un draudzību bagāti.
Vad. Kalvis Cers

Čikāgieši. Aizmugurē no k4.: vad. Kalvis Cers, vad. v. Andra Alena, guntiņa
Arisa Bišofa, vad. v. Elizabete Dudorāne un gaidas Ella Baipsys, Regija
Bišofa un Marete Austriņa; priekšā mazskauts Valdis Paskovs. Trūkst
guntiņa Solveiga Austriņa.
Foto: Anete Paskova

No kr.: Čikāgas vienības mazskauti Mikus
Kukains, Lauris Kukainis, Valdis Paskovs.
Nometnē Mikus un Valdis lika latviešu
mazskautu svinīgo solījumu, bet Lauris
saņēma nopelnīto diženā stabradzēna
kaklauta gredzena pakariņu. Foto: A.P.

Nometnē gaidu solījumu deva Ella
Baipšys un Marete Austriņa.

Vienīgais no Čikāgas atbraukušais maz
skauts Valdis Paskovs.
Foto: A.P.

Guntiņas Arisa Bišofa un Solveiga
Austriņa ceļā uz nometnes atklāšanu.
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Gaidas Regija Bišofa, Marete Austriņa un Ella Baipšys pie
pašu uzsietā ūdens statīva.

Mazskauts Valdis Paskovs pie 12 Lielās nometnes “Solījums”
zīmes. 						
Foto: A.P.

Gaŗezera vasaras vidusskolas 2019. gada izlaidums
Sākot ar iedvēsmotu deju un dziesmu koncertu 3. augustā, Gaŗezera vasaras vidusskola šogad atzīmēja
savu 55. izlaidumu. No 41 absolventa 9 jaunieši ir no Čikāgas (viņu vārdi resnākā drukā apakšā).
Apsveicam mūsu jauniešus!									
Rita Grendze

1. rindā no kr.: Anna Strautmane, Lija Ābele, Sintra Rumpētere, Liene Lūse-Zondo, Džūlija Kiusals. 2. rindā: Linda Kaņepe,
Sandrija Magrice, Karīna Roze, Anna Pūre, Elisa Renerta, Emma Velkme, Tomas D'Aoust. 3. rindā: Amanda Gaide, Ella
Magone, Ēriks Zāmurs, Rūdis Sprenne, Nile Lederman, Valdis Slokenbergs. 4. rindā: Miks Ramanis, Kristofs Ruszczyk, Ēriks
Plekons, Markus Priede, Kārlis Grendze, Pēteris Irbe (nav skaidri saredzams), Sigurds Kākulis, Roberts Jansons, Olivers
Phillips. 5. rindā: Mārtis Sprenne, Eduards Jaunbērziņš, Ilmārs Linde, Nīls Bērziņš, Lūkas Vīgants, Kārlis Kuškēvics.
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Priecīgie lidotāji
Kopš 2005. gada
Jānis Robežnieks
katru gadu ir
organizējis lido
jumus Gaŗezera vasaras vidus
skolas (GVV), Gaŗezera sagata
vošanas skolas audzēkņiem un
viņu audzinātājiem. Arī šovasar
lidojumi neizpalika. 13. jūlija
lidojumos piedalījās 21 audzēk
nis un 6 audzinātāji. Katru gadu
Jānis dalībniekiem ir dāvinājis
kādu piemiņas lietiņu – pild
spalvu, kabatas lukturīti, cepuri
vai ko citu. Pēc šīgada lidojuma
Jāņa dāvana bija īpaši izcila –
zilgans T-krekls ar Garezers Airways logo.
Par šīs vasaras lidojumiem Jānis raksta: It
was a long day but it couldn’t have turned out better.

All the feedback from the parents and grandparents
was extremely positive. I’m pretty sure that all of
the kids thoroughly enjoyed their adventure!

Kopilota un viņa draugu neaizmirstamais lidojums
When I was signing into GSS, I was asked if
I wanted to go on the Garezers Airways flyover of
Garezers. I thought it sounded really cool, so I
said “yes”. In the days leading up to the flight, we
all were wondering how long it would be and
what would happen.
On the day of the flight, we were actually the
first group to fly. It was me, my friend Andrejs
and my friend Kārlis. When we got to the airpot,
we had to wait for about an hour for the pilot to
arrive, but they had snacks and soda for us, so
that was nice. When the pilot got there and we
finally got in the plane, I was in front – I would be
the copilot! We were also told we would be doing
a zero-gravity type thing where the plane would
drop for a few seconds. I was excited for that and
I realized, I’d be the copilot for that.
After getting in the plane and putting the
headset on so we could hear each other, we were
taking off. At first the pilot was flying but then he
told me to control the plane by slightly turning
right, down and up. We saw Garezers and we

even raced a speed boat. After a bit, we did the
zero-gravity maneuver, but I was still holding the
controls, so when we dropped, I reluctantly
pushed down, and that meant the plane was not
only falling, but going down by force, POINTING
down and going very fast. Stuff went flying
everywhere! Luckily there wasn’t too much stuff,
and it only happened for a few seconds.
So much was going on in all our heads
afterwards. We flew around a bit more and then
we landed. My friend and I switched places and
he also flew around for a bit. We didn’t do the
zero-gravity thing again with him, but it was still
fun. We landed again and took some pictures,
then we went back to Garezers and talked about
what we saw and every opportunity I got, I talked
about what I did in the zero-gravity thing.
Overall, the flight was amazing. I wonder if
we’ll do something similar next year.
Thank you pilot! Thank you Jāni Robežniek!
Vincents Sīmanis
GSS 1. posms
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Igauņu ceļojošā izstāde pilsētas centrā Čikāgā

“MASTERS OF OUR OWN HOMES: ESTONIA AT 100”
ON DALEY PLAZA June 1-5, 2019
… this traveling exhibition was
created by the Museum of
Occupations of Estonia with
assistance
from
Stanford
University Libraries, the Es
tonian Embassy in Washing
ton, D.C., the Estonian Ameri
can National Council, and
other organizations. Estonian
school children, artists, entrepreneurs, and museums
in Estonia and abroad collaborated in preparing the
graphics and other components of the exhibit. The
Chicago display is being sponsored by the Estonians
in Chicago organization led by Liivika Koren of
Grayslake.

occupation at demonstrations in Chicago and in
Estonia. Perhaps the most memorable event
occurred thirty years ago on August 23, 1989, when
over two million Estonians, Latvians, and
Lithuanians joined hands in a human chain called
“The Baltic Way” that stretched from Tallinn,
Estonia to Riga, Latvia to Vilnius, Lithuania. That
event also coincided with the 50th anniversary of
the Molotov-Ribbentrop Pact that included secret
protocols by which Nazi Germany and the Soviet
Union carved up Eastern Europe into spheres of
influence. The demonstration drew global attention
to the Baltic Nations call for an end to Soviet
occupation.

… the exhibit has been displayed at Stanford
… it is fitting that this display celebrating University in California, in Toronto, Canada, and in
freedom is on Daley Plaza since Daley Plaza was Boston, Massachusetts. From Chicago it will go on
the site of numerous demonstrations over the years to Washington, D.C. and then back to Estonia.
For more information visit
by Estonians, Latvians, Lithuanians, Polish, and
http://estoinansinchicago.com
others whose homelands suffered under Communist
or call Liivika Koren at 248-890-9120
domination after World War II. Organizers of the
or e-mail estoniansinchicago@gmail.com.
Chicago event participated in calls for an end to Soviet
Pēc igauņu ceļojošās izstādes apmeklēšanas Čikāgas latviešu organizāciju apvienības priekšsēdis
Mārtiņs Stāks vēlējās parādīr Čikāgas Ziņu lasītājiem vismaz daļu izstādes. Viņa vērtējums: “Izstāde ir
izcili veidota, un vakaros no iekšpuses tā ir apgaismota. Red. 		
Foto: Mārtiņš Stāks
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Ilze Cakare-Laffee runā 2019. gada 8. maijā tēva 95 gadu svinībās

Brāļi Oļģerts un Gunārs.

Cakaru ģimene Rīgā. No kr.: Ziedonis, Oļģerts, tēvs – Kārlis, Gunārs, māte – Otīlija.

Vai es varu lūgt Jūsu uzmanību uz dažām
minūtēm? Cakara kungs, es lūdzu uzmanību uz
dažām minūtēm!
Es gribēju kaut ko teikt par savu tēvu. Es
nezinu, vai jūs zinājāt, ka 1930. gadā Oļģerta
dzīve pārmainījās. Juris Lamberts bija mācītājs
Iļģuciema Baptistu draudzē, un tas ir, kad Oļģerts
un Marta satikās. Oļģertam bija seši gadi, Martai
bija desmit. Es nezinu, ko viņš domāja par Martu,
jo Marta nekad nesmaidīja, viņa nebija priecīga
meitene. Martas tēvs, māc. Juris Lamberts mocīja
visus bērnus ar mandolīnu orķestri un lika visiem
bērniem spēlēt, ieskaitot mazo Oļģertiņu. Viņš
stāstīja, ka viņam bija asiņaini pirksti no stīgu
spiešanas. Vienreiz viņš pakrita un domāja, ka
mandolīna ir salūzusi, bet Juris spēja to salabot
un tad mandolīna bija vēl smagāka nekā iepriekš,
un viņam tomēr bija vēl jāspēlē. Nabaga puisītis!
Oļģerts arī mācījās spēlēt vijoli. Viņš stāstīja, ka
viņš domāja, ka varēs vijoli spēlēt Rīgas Valsts
tehnikuma orķestrī, bet atjēdzās, ka viņa spējas
nebija pietiekamas.
Marta un Oļģerts bija draugi ilgu laiku, arī
tad, kad bija jaunieši. Viņi gāja uz jauniešu sa
biedriskajiem pasākumiem, pastaiagājās pa
Jūrmalu. Marta s21. dzimšanas dienā Oļģerts nesa

viņai lauku puķītes. Viņš sastapa pulka vīriešu,
kas Martai bija atnesuši rozes, skaistas rozes.
Oļģerts svinībās sacerēja vārdus dziesmai par
jubilāri, ko visi ar lielu sajūsmu nodziedāja.
Zviedrijā Lambertu ģimenes sievietes kādā
liktenīgā dienā prātoja par Martas nākotni. Viņas
gribēja izgudrot, ar ko Martai vajadzētu appre
cēties. Pārrunājušas visu Zviedrijā dzīvojošo
latviešu, kā arī Latvijas laikā pazīstamo neprecēto,
vīriešu īpašības, viņas nolēma, ka vislabākais,
vispiemērotākis vīrietis Martai būtu Oļģerts
Cakars. Nezinu, vai tas bija Martai mudinājums
sarakstīties ar Oļģertu. Tanī laikā Marta bija
ievietota tuberkulozes sanatorijā. Viņa aizrakstīja
Oļģertam: “Ja Tu izliecies, ka mēs esam saderināti,
Tad tev atļautu atbraukt no Vācijas paciemoties.”
Oļģerts bija dusmīgs par to, ka Marta viņu bildina.
Viņš vairākus mēnešus ar Martu nesarakstījās, jo,
kā viņa uzdrošinājās Oļģertu bildināt! Bet tad
viņš atskārtato, ka Marta ir ļoti mīlīgas dabas, un
zināja, ka citi, it sevišķi latviešu kaŗavīri, Martu
uzskatīja par eņģeli. Tā, Oļģerts saprata, ka
laulības dzīve ar Martu būtu laba, pat vēlama.
Oļģerts atstāja Vāciju un devās uz Zviedriju.
Marta beidzot tika ārā no tuberkulozes sanatorijas.
1948. gada 19. martā Oļģerts un Marta apprecējās.
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Lamberti: Marta, māte – Marija, brālis – Andris.

Gadu vēlāk piedzima Jānītis. Es domāju, ka ar
pirmā dēla, Jānīša, fotografijām ir piepildīti vairāki
albumi: Jānītis guļ, Jānītis vannā, Jānītis ēd, Jānītis
raud, Jānītim bailes, Jānītis ar mammu, Jānītis ar
papu, un vēl un vēl. Likās, ka albumos bija vismaz
600 fotogrāfiju ar Jānīti!
1953. gada aprīlī Marta un Oļģerts Cakari
devās prom no Zviedrijas uz Ameriku, kur viņu
vecāki jau dzīvoja. Oļģerta vecāki bija Bostonā,
Martas vecāki – Čikāgā. Tā gada jūnijā es, Ilze,
piedzimu. Man liekas, ka no manas bērnībasvarbūt
ir 200 fotogrāfijas… Varbūt, varbūt…

Mamma un paps laulībā nodzīvoja 69 gadus.
Kad mamma bija pie dzīves beigām, es novērtēju
to, cik pacietīgi paps viņu apkopa un mīlēja. Viņš
bija pacietīgs arī tad, kad mamma viņu vairs
nepazina un domāja: “kas ir tas svešais vīrietis
blakus gultā?”. Viņš tomēr to visu izturēja, un
viņi bija kopā lielā mīlestībā.
Es tikai gribēju mazliet pastāstīt par viņiem,
un kā tas bija, kad viņi bija jaunāki. Šo rakstu
publicēt man ierosināja Neņa Poča vēlēšanās to
lasīt kopā ar Oļģerta 95. gadu jubilejas aprakstu
jūnija Čikāgas Ziņās.
Ilze Cakare-Laffee
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Čikāgas latvietis ziedo $100,000. Gaŗezeram
Šķirstu Gaŗezera Ziņas. Ziedotāju saraksts.
Pirmais ieraksts Nameja kategorijā $100,000. Tā
ir vairāku gadu ziedojumu kopsumma. Ziedotāja
vārds – Aivars Kuplis. Tas taču ir viens no mūsu
pensionāriem, kas ierodas uz katru saietu. Man ar
Aivaru būs jārunā. Tā sākām mūsu sarunas un
domu, ka šis gadījums būtu publicējams Čikāgas
Ziņās. Aivars tam piekrita, redaktore Ināra piekrita.
Tālāk stāstījums par Aivaru Kupli.
Aivars dzimis 1935. gadā Daugavpilī, kur
viņa tēvs ir Latvijas armijas garnizona ārsts.
Aivara bērnības atmiņas saistās ar Daugavpili un
Cēsīm. Skaistās atmiņas gan ir par diezgan īsu
laiku, jo 1944. gadā, tāpat kā tūkstošiem latviešu,
Aivara ģimene dodas bēgļu gaitās. Kopā ar
Aivaru un viņa vecākiem ceļo arī mātes māsa un
vecāmāte. Nonākot Vācijā, viņus izmitina mazā
pilsētiņā Saksijā, kur viņiem ierāda skaistu
dzīvoklīti. Drīz viņiem atkal jāatsāk bēgļu gaitas,
jo krievu armija ir bīstami pietuvojusies.
Otrā bēgšana beidzas Bavārijā, Ingolštates
latviešu bēgļu nometnē. Sākas nometnes laiks –
latviešu skola, skauti, sports un daudz citu no
darbību. Aivaram vislabāk patīk futbols (soccer).
Aizraušanās ar futbolu viņam seko līdz pat šodienai.
Nometnes laiks, kādi pieci gadi, beidzās tad, kad
sākas izceļošana. Aivars ar vecākiem nolemj
doties uz ASV.
Nākamā dzīves vieta Aivaram un viņa vecā
kiem ir Čikāga. Tēvs pirmajā gājienā noliek
valsts eksāmenus, lai varētu strādāt par pilntiesīgu
ārstu. Tomēr viņš apzinās savas veselības trau
cējumus un neuzsāk savu praksi, bet pieņem
darbu valsts slimnīcā. Aivars mācās Gage Park
ģimnazijā. Drīz vien Aivars iegūst atzinību –
goda students (honor student). Beidzis ģimnaziju,
Aivars iestājas University of Illinois at Navy Pier,
Čikagā un vēlāk turpina studijas University of
Illinois – Urbana. Šo universitāti Aivars beidz
1957. gadā ar Bachelor of Science in Chemical
Engineering gradu un ar goda studenta titulu.
Studijas Aivars turpina University of Minnesota,
ko beidz 1958. gadā ar Master of Science in
Chemical Engineering gradu.

Aivara Kupļa pašportrets Latvijas futbola komandas uniformā.

Līdztekus studijām un pa daļai karjēras gados
neizpaliek dažādās aktīvitātes latviešu sabaied
rībā: dalība Dzelmes tautasdeju kopā, kur Aivaru
“pārkrustīja” par Fredi, daudzveidīga futbola
pieredze – latviešu komandā, sacensībā ar citām
komandām. Aivars uzsāk spēlēt UIC Navy Pier
komandā, draudzības spēlēs, bet nevienā koledžu
līgā nepiedalās. Kad Aivars pāriet uz Urbana, tur
futbola komandas nemaz nav. Vēlāk Aivars spēlē
latviešu komandā vietējā līgā. Lai gan tagad at
ļauj visādus komandu nosaukumus, toreiz tiem
bija jābūt skaidri saprotamiem angļu valodā. Ko
manda, kuŗā spēlēja tikai latvieši, izvēlējās nosau
kumu STARS. Labs vārds abās valodās. Kad sāk
pietrūkt latviešu spēlētāju, STARS izbeidz darbību,
un daļa no sportistiem aiziet uz VIKING A.A. Tur
Aivars spēlē kādu laiku, galvenokārt, rezerves
komandā. Tad viņš tiek ievēlēts vai pieņemts da
žādos amatos – menedžeris, kasieris, vicepre
zidents, prezidents. Līgā Aivars uzņēmas visādus
amatus. Vairakus gadus viņš ir tās viceprezidents.
Dažreiz Aivars palīdz Illinois Soccer Association
(I.S.A.) administrācijai, iesaistoties visādās komi
tējās. Vēlāk šī organizācija arvien biežāk aicina
Aivaru palīdzēt, ko Aivars arī dara tik bieži, cik
laiks atļauj.
Drīz vien Aivars tur ieņem kādu atbildīgu

2019. gada septembris

Čikāgas latviešu slēpotāju kluba izbraukumā uz Snowmass
2013. gadā. No kr.: Vija Bērziņa, Aivars Kuplis, Karen Karpa.

amatu, kas turpinās ilgus gadus. I.S.A. ar laiku
(2009. g.) par darba vēsturi klubā, līgā un I.S.A.
ievēl Aivaru savu spēlētāju un administrātīvo
darbinieku slavenību sastāvā – Hall of Fame.
Aivaram ir brīvbiļete uz gandrīz visām futbola
(soccer) Chicago Fire spēlēm Čikagā. Chicago
Fire stadionā ir Wall of Fame, kur ir visu ievēlēto
fotoattēli un īss apraksts, kā arī vēsturiskas bildes.
Aivars nesmādē tenisu, īpaši vakaros uz
Arlington Heights parka apgaismotajiem lauku
miem. Ziemā protams ir slēpošana – augstajos
kalnos, kur Čikāgas latviešu slēpotāju klubs rīko
izbraukumus. Ir arī daudz izbraukumu uz Eiropas
kalniem, kopā ar nelielu pilsētas tūrisma devu, jo
izbraukumos parasti ieskaitītas kādas lielākas
pilsētas apskate. Tos rīko kāds eksperts, kam bijusi
iepriekšēja pieredze Chicago Metropolitan Ski
Council. Izbraukumos parasti piedalās arī daži
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latvieši. Protams, visa dzīve nesastāv no sporta
vien, jāpilda arī citi sabiedriski pienākumi.
Aivaram tie ir Čikagā aktīvā Amerikas latviešu
jaunatnes apvienība, Sv. Pēteŗa draudze, korpo
rācija Fraternitas Livonica un Ilinojas pensionāru
biedrība.
Aivars izvēlas Gaŗezeram ziedot vairāku
gadu gaitā, ar laiku sasniedzot Nameja klasi ar
lielo $100,000 kopsummu. Aivars uzskata - Gaŗ
ezers ir svētīga organizācija. Nenoliedzami! Tas
ir latvietības cietoksnis. Arvien jaunas paaudzes
nāk klāt, strādā, mācās, rīkojas, priecājas. Vecākai
paaudzei jāpalīdz ar financēm.
Aivars 34 gadus nostrādāja Standard Oil
Company (vēlāk pārtapa par AMOCO). Viņš
saņem pieklājīgu pensiju. Kamēr viņš strādāja,
Aivars ieguldīja daļu algas personīgā pensiju
kontā (IRA), kas tolaik samazināja nodokļu
iemaksas. Tagad, pēc 70 ½ gadu vecuma sanieg
šanas, minimāla summa obligāti jāizņem no IRA
konta, vai vajag, vai nē, par ko jāmaksā nodokļi.
Tagad sāk proponēt vecuma minimālās summas
izņemšanai no IRA konta paaugstināt uz 72 gadiem.
Jo vecāks pensionārs kļūst, jo lielāks ir minimālais
procents. Jau daudzus gadus ir pastāvējis likums:
ja izņemamo summu noziedo kādai labdarības
organizācijai un IRA to izmaksā tieši tai organi
zācijai, tad par izņemto IRA naudu nav nodokļi
jāmaksā*. “Tā man tas $100,000 gluži tik daudz
neizmaksāja”, saka Aivars.
Aivara Kupļa stāstīto pierakstījis
Eugenijs(Nenis) Počs
2019.g. jūlijā
Apsveicu Aivaru Kupli, vieninieku, kas ir
pierādījis, cik viņam Latvijas un latviešu tautas
nākotne ir svēta lieta. Lai Tev ir laba veselība un
nekas neattur no piedalīšanās pensionāru saietos!
Es ceru, ka drīz Gaŗezerā uz kādas ēkas vai sporta
laukuma parādīsies Tavs vārds. Lai Tavam
piemēram ir sekotāji!
E. P.
*Šis likums ar visiem tā ierobežojumiem ir
precīzi jāizseko. Iesaku izmantot profesionālu
padomu.
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Velta Liepiņa mūžībā
Velta Liepiņa savā mūža
97. gadā no mums šķīrās 2019.
gada 3. februārī. Piemiņas diev
kalpojums notika 2019. gada
14. februārī Ciānas draudzes
dievnamā archibīskapes Laumas
Zušēvicas un māc. Gundegas
Puidzas vadībā. Urnas apbe
dīšanas svētbrīdi vadīja archi
bīskape Lauma Zušēvica 17.
jūnijā Oak Ridge kapsētā.
Velta dzimusi Daugmales
pagastā 1921. gada 29. augustā
Tālivalža un Klaudijas Indru
ģimenē kā vienīgais bērns. Jau
agrā bērnībā viņa ieguva savu
ticību Dievam, kas viņai ļoti palīdzēja dzīves
grūtajos brīžos un deva spēku vienmēr būt
pozitīvai. Velta mācījās vācu pamatskolā. Mājās
ar vecomāti viņa runāja krieviski un ar vecākiem
– latviski. Jau desmit gadu vecumā Velta tekoši
runāja trīs valodas. Vēlāk viņa mācījās klasiskajā
ģimnazijā, kur ieguva vēl franču un latīņu valodas
un trimdā – angļu valodu.
Vakars, dienu pirms Veltas pēdējiem eksā
meniem ģimnazijā, bija liktenīgais 1941. gada
14. jūnijs. Abus vecākus aizveda no ģimenes
dzīvokļa, bet Veltu, kuŗa bija mājās, nepaņēma.
Kad 1991. gadā viņa atgriezās Rīgā, lai uzzinātu
vairāk par 1941. gadā aizvestajiem, Veltai bija
liels pārsteigums. Birojā uzzināja, ka arī viņas
vārds ir bijis aizvesto sarakstā. Veltai bija jāpa
raksta dokumenti, apgalvojot, ka viņa nebija
aizvesta un ir pie dzīvības.
Neskatoties uz tā laika neziņu, Velta turpināja
studijas zobārstniecībā Latvijas Universitātē, ko
pabeidza divus gadus pirms kaŗš izjauca viņas
karjeras plānus. Daudzi arī nezina, ka viņa ilgus
gadus mācījusies baletu un trīs gadus dejojusi
Latvijas Operā.
Velta apprecējās ar pirmo vīru 1943. gadā.
1944. gada augustā viņi ar pirmo kuģi devās uz
uz Vāciju. Tā gada septembrī Veltai piedzima
vienīgais bērns, Anita Rubula. Ģimene pavadīja

piecus gadus Eslingenas no
metnē. 1950. gadā Velta ar Anitu
devās uz Klīvlandi. Tur Velta
pārskolojās par radioloģijas tech
niķi, un tanī laukā nostrādāja
līdz pensijai. Anita iesāka stu
dijas Miāmi universitātē. 1962.
gadā Velta pārcēlās uz Čikāgu,
kur drīz sastapa savu dzīves
biedru Hugo Liepiņu un 1966.
gadā viņi salaulājās.
Veltai bija liels trieciens
1968. gadā, kad Anita, kuŗa
bija piedzimusi ar sirds kaiti,
nepārcieta nepieciešamo ope
rāciju. Tomēr ticība Dievam
deva Veltai spēku turpināt dzīvot. Velta ar Hugo
un viņa brāli Leonīdu un sievu Ernu dzīvoja
daudzus gadus Bervinā un vēlāk Adisonā. Drīz
pēc Leonīda nāves Erna pārcēlās uz Luterāņu
aprūpes namu Arlington Heights un Hugo ar
Veltu pārdeva māju un pārcēlās uz dzīvokli.
Daudzus gadus Liepiņi bija aktīvi Ciānas
draudzē un citās latviešu organizācijās. Viņi vel
tīja savu laiku, lai veicinātu latviešu sabiedrisko
dzīvi un rūpējās par līdzcilvēkiem. Hugo un Velta
daudz ceļoja pa Eiropu un pat pavadīja piecas
dienas aiz Polārā loka. Abiem ļoti patika dziesmu
svētki un bieži apmeklēja koncertus un operas
Čikāgā. Hugo un Velta 2000. gada 31. decembrī
ievadīja jauno tūkstošgadi Ciānā. Tanī vakarā
Hugo piemeklēja sirdslēkme, un viņš aizgāja
mūžībā 2001. gada 2. janvārī.
Hugo aiziešana Veltai bija smags trieciens,
bet viņa saņēmās un nodzīvoja savus atlikušos
gadus ar atziņu, ka katra cilvēka mūžs ir Dieva
rokās. Viņa turpināja piedalīties draudzes dzīvē
un sabiedrībā. Plašais draugu skaits, kas pēdējos
mēnešus apciemoja viņu un sūtīja kartītes ap
liecina to, cik viņa pati rūpējās un domāja par
citiem cilvēkiem. Viņa iedvesmoja mūs visus ar
savu smaidu, labo sirdi un dziļo ticību. Sērās
Veltu atceras draugi Čikāgā un plašajā pasaulē.
Astrīda Cīrule
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Dr. Zigfrīds Zadvinskis Aizgājis MūžĪbā
Šī gada 15. jūnijā Gaŗ
ezerā pie pieminekļa aiz
vestajiem un nomocītajiem..
atnāca ļaudis pieminēt latviešu
tautai sāpīgos notikumus
pirms 78 gadiem. Atmiņas,
nopūtas, klusas lūgšanas...
Pieminekļa apmeklētāji nezi
nāja, ka pirms dažām stundām
šī pieminekļa uzstādīšanas ini
ciātors un galvenais financē
tājs bija aizgājis Mūžības ceļā.
Dr. Zadvinskim Gaŗezers bija
sirdslieta. Viņš Gaŗezeru arī
daudz atbalstīja ar savu darbu,
vairākas vasaras strādājot par nometnes ārstu un
vadot Gaŗezera valdi.
Grandrapidos Dr. Zadvinskis bija iecienīts
ārsts gan ārstu un medicīniskā pertsonāla, gan
pacientu lokā. Viņam bija daudz latviešu pacientu.
Dr. Zadvinskis bija bīskapa J. Rancāna personīgais
ārsts, liekas arī labs draugs. Dr. Zadvinskis arī
apmācīja medicīnas māsas un jaunos rezidentus.
Apbrīnojama bija Dr. Zadvinska enerģija, jo
blakus savam profesionālam darbam, viņš ļoti
daudz laika ziedoja latviešu sabiedriskajam dar
bam, tostarp Čikāgas Ziņām.
Dr. Zadvinskis bijis studentu un akadēmiķu
apvienības “Dzintars” prezidents un vienmēr
aktīvs šinī organizācijā. Viņš divreiz tika ievēlēts
par Amerikas Latviešu katoļu apvienības (ALKA)
valdes priekšsēdētāju, bet pēdējos vienpadsmit
gadus Dr. Zadvinskis bija ALKA apkārtraksta
(iznāca 3 reizes gadā) redaktors un izdevējs.
Grandrapidos Dr. Zadvinskis bija katoļu drau
dzes priekšnieks un aktīvs loceklis Latviešu bied
rībā, Kredītsabiedrībā un Pensionāru biedrībā.
Lasīja daudz referātu latviešu organizācijās un
rakstīja laikrakstam Laiks par sabiedrisko aktīvitāti
Grandrapidos.
Daudz palīdzēja tautiešiem Latvijā. Bez mi
nētajām organizācijām, Dr. Zadvinskis noorgani
zēja vairāku medicīnisko iekārtu sūtīšanu slimnīcām
Latvijā, sākot ar modernām zīdaiņu gultiņām līdz

modernai aparatūrai, kas ļoti
palīdzēja ārstiem Latvijā. Līdz
ekļi tam nāca no starptautiskas
organizācijas, no Dr. Zad
vinska kollēgām un no viņa
paša kabatas.
Dr. Zadvinskis atbalstīja
Okupācijas Mūzeju gan per
sonīgi, gan katru gadu ap 14.
jūniju Grandrapidos rīkojot
līdzekļu vākšanu, kas dažkārt
deva ap $5,000 ziedojumu
Okupācijas Mūzejam. Par
lielo darbu Latvijas valsts
labā Dr. Zadvinskis saņēma
Triju Zvaigžņu ordeni.
Dr. Zadvinskis ar dzīves biedri Paulīnu ir
vairākkārt ciemojušies Latvijā. Latvijas Nacio
nālajā Operā ir krēsls ar viņu vārdu. Zigfrīda un
Paulīnes brīvā laika aktīvitātes ir ļoti daudzpusīgas
– no Operas līdz slēpošanai augstajos Klinšu
kalnos ASV rietumos. Viņi abi bija labi slēpotāji,
un Zigfrīds lepojās par to, ka viņam liftu biļetes
nebija jāmaksā, jo viņš slēpoja arī tad, kad bija
sasniedzis zināmu vecumu, kad reti kāds slēpotājs
šo sportu vairs piekopj.
Bēŗu ceremonijās piedalījās amerikāņu
draudzes prāvests, vietējais Bīskaps un no
Latvijas priesteris Juris Jalinskis, kas atlidoja
speciāli šim gadījumam un tūlīt pēc bēŗu mielasta
aizsteidzās mājās. Priesteris Jalinskis ir Zadvinsku
ģimenes draugs. Kad viņš bija jauns priesteris,
caur Zadvinsku gādību, viņš pavadīja divas
vasaras Grandrapidos, kalpojot amerikāņu
draudzē, latviešu draudzē un Gaŗezerā.
Par Dr. Zigfrīda Zadvinska aiziešanu Mūžībā
sēro dzīves biedre Paulīne ar ko laulībā bija
pavadīti 70 gadi, četri dēli ar ģimenēm, daudz,
daudz viņa cienītāju un draugu. Mums paliek
skaistas atmiņas par kopā pavadīto laiku!
Dona Ei Pacem, Domine!
Eugenijs (Nenis) Počs
2019.g. jūlijā
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TRAĢĒDIJA UN SĒRAS KALAMAZŪ LATVIEŠU KOPIENĀ

Pirmdien, 8. jūlijā, ugunsgrekā zaudēts
Latviešu apvienotās ev. -lut. draudzes dievnams.
Zaudētā dievnama dievkalpojumā sērās ar
skatu uz mīļoto baznīcu zālienā pulcējās liels
dievlūdzēju pulks. Dievkalpojumā piedalījās un
to vadīja arch. Lauma Zušēvica, LELBA pār
valdes priekšnieks prāv. Gunārs Lazdiņš, Vidienas
apgabala prāveste Dr. Sarma Eglīte, māc. emer.
Leons Vīksne, māc. Roberts Franklins un draudzes
mācītāja Aija Graham. Līdzi ar viņiem ieradusies
bija arī prāv. Ilze Larson.
Ievadot svētbrīdi, vijoles solo spēleja Roberts
Kalniņš, sniegdams līdz ar Valdi Slokenbergu vēl
otru atskaņojumu. Introitam draudzes mācītāja Aija
Graham bija izraudzījusi 23. psalmu “Tas Kungs
ir mans gans”. Pārdomās par sirdīm un dvēselēm
sāpīgo zaudējumu dalījās archb. Lauma Zušēvica
un draudzes māc. Aija, kā viņu cienīdami un iemī
lējuši sauc draudzes locekļi, pamatā liekot evan
ģelija vārdus “Nespēkā ir mūsu spēks”. Kaut arī
cilvēciski esam liekti pie zemes, Dieva spēkā cel
simies un nešaubīgā ticībā turpināsim slavēt To
Kungu, iedami Viņa spraustos ceļus.

Draudzes Lielo lūgšanu vadīja prāv. G. Lazdiņš
un māc. L. Vīksne. Sv. Rakstus lasīja Ilze Šīmane
un māc. R. Franklins, par pamatu likdami 121.
psalmu “Dievs ir cilvēku sargs”. Baznīcas tapšanas
stāstu lasīja bijušais draudzes priekšnieks Uģis
Grīnbergs. Lielo dievgaldnieku pulku plūstošā
kārtībā vadīja Dr. S. Eglīte, svētības vārdus teica
arch. L. Zušēvica. Dievkalpojums notika, maino
ties latviešu un angļu valodai, dziesmu pavadījumus
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deva draudzes priekšniece un ērģelniece Dace
Koplande (Copeland).
No Gaŗezera vasaras voidusskolas (GVV)
ieradušies bija jaunieši un uzstādīja baltu koka
krustu, pie kuŗa nolika pašu plūktos un atvestos
lauku ziedus. Dievkalpojumu ar divi dziesmām
kuplināja GVV ansamblis Dr. Paula Berkolda
vadībā, kokli spēlēja Laura Legzdiņa.
Par ugunsgrēku katru dienu ziņoja TV vakara
ziņāsun laikrakstā Kalamazoo Gazette. Izmek
lēšanas eksperti vēl nav devuši oficiālo slēdzienu
par ugunsgrēka cēloni. Zaudēta nav tikai ēka,
kuŗā klausījāmies, uzņēmām Dieva vārdu un
lūgšanās griezāmies un pateicāmies tam Kungam,
bet arī neatvietojamās vērtības – mākslinieka
Augusta Annusa altāŗa glezna, kas prāv. J. Turka
gādībā atvesta no DP nometnes Valkas, visi
archīvi, metrikas. Un tomēr Dieva ceļi nav cilvēka
ceļi, Viņš nem, bet arī dod tūkstotskārt.
Ilze Šīmane

KĀ TAPA kalamazū latviešu DIEVNAMS
Šodien man ir tas gods īsumā atgādināt vai
iepazīstināt Jūs ar Sv. Jāņa ev.-lut. Latviešu apvie
notās draudzes dievnamu Kalamazū, kas pēc 58
gadiem tik traģiskā veidā tika no mums atņemts
šī gada 8. jūlijā.
Tāpat kā visas latviešu draudzes svešumā, arī
Sv. Jāņa draudze Kalamazū pirmos gadus īrēja
dievnamu no amerikāņu luterāņu draudzes. Laika
gaitā draudzes mācītājs, vēlāk prāvests, Jānis
Turks bija novērojis, ka īrēšana kļūst arvien sa
režģītāka un neapmierinošāka. Viņš sāka pārlie
cināt draudzes vadību būvēt pašiem savu dievnamu
Dievam un latviešu tautai par godu. Mācītāja Turka
vārdi toreiz bija: “Visu var veikt, tikai, ja grib.”.
1959. gada decembŗa sanāksmē draudzes
vadība nolēma pirkt zemes gabaliņu par $3,500.
Architekta Peter Den Voss projektu pieņēma, un
1960. gada martā sākās būvdarbi.
Latviešu darba tikuma un draudzes ierobežoto
līdzekļu dēļ vairums būvdarbus veica brīvprātīgie
draudzes locekļi. Draudzes dokumentos redzams,

ka būvdarbos noziedotas ap 9,000 stundas!
Galvenie darbinieki bija tās paaudzes draudzes
locekļi, kas pirms 10 gadiem bija ieceļojuši ASV
no DP nometnēm un sākuši dzīvi no paša sākuma.
Katru dienu pēc nostrādātajām darba stundām
fabrikā, viņi gāja būvēt savu dievnamu. Palīgā
nākt viņi pierunāja, atvilka vai nokomandēja
savus dēlus. Nav iespējams minēt visu darbinieku
vārdus. Katrs savā veidā atstāja savus sviedrus
dievnama tapšanā. Galvenie vadītāji un darītāji
bija draudzes priekšnieks Jānis Ķinēns, Jānis
Vaseris, Alfreds Krūmiņš un Valters Grīnbergs.
Tā kā es gāju pēdejo gadu vidusskolā un dzīvoju
mājā, biju viens no tiem dēliem, kuŗš ļoti bieži
tika saukts palīgā. Darbs veicās diezgan ātri, un
jau 1960. gada septembrī prāv. Pāvils Ķirsons
iesvētīja stūrakmeni. Pat aukstajās rudens un
ziemas pirmājās dienās darbs turpinājās, un jau
1961. gada 1. janvarī draudze noturēja pirmo
dievkalpojumu Ziemsvētku eglītes un citu
rotājumu greznotā jaunā dievnama pagraba zālē.
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Liesmās zaudētais dievnams.

Arī toreiz mani pierunāja piedalīties. 1961.gada
decembrī prāv. Veinbergs oficiāli iesvētīja jauno
dievnamu.
Pateicoties visiem ziedotājiem, īpaši Dr. Nikolaja
Kažmera ģimenei, kuŗa pilnīgi financēja altāŗa
iekārtojumu, dievnama būve izmaksāja $65,613.9.
Te arī jāpiemin, ka dāmu komiteja noziedoja
ērģeles. Atceros, ka mans tēvs stāstīja par inte
resantu situāciju baznīcas solu lietā. Sakarā ar
lūgumu katrai ģimenei dāvinat vai ziedo vienu
baznīcas solu, esot bijis jautājums, vai tas būs
vienmēr rezervēts viņiu ģimenei un neviens
cits tur nevarēs sēdēt?
Oriģinālajā būvplānā aiz altāŗa nebija paredzēti
krāsainie logi, kuŗus saule tik burvīgi apgaismoja.
Tos ielika tikai pēc dažiem gadiem. Logi darināti
pēc mūsu pašu mākslinieka Viestarta Aistara
meta, un tos ar ziedojumiem financēja Vietnamas
kaŗā kritušā draudzes locekļa kapteiņa Konstantīna
Lubava piemiņai. Pēc kāda laika arī oriģinālos logus
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pārtaisīja tanī pašā stilā. Tos logus financēja ar
draudzes locekļu ziedojumiem, pieminot kādu
mīļu aizgājēju mūžībā. Dievnama plānošanā bija
iecerēts iebūvēt baznīcas tornīti ar zvaniem, bet
vietējo noteikumu dēļ tas tas nebija iespējams.
Elektroniskā zvana skaņu iekārtoja 1997. gadā ar
saziedotajiem līdzekļiem, pieminot bijušo ērģeļ
nieku un draudzes priekšnieku Valteru Grīnbergu.
Mums, ikkatram, ir savas atmiņas par mūsu
dievnamu, īpaši tiem, kuŗi ielika tik daudz, lai to
uzceltu. Atzīstos, lai gan ne jau ar lielu prieku gāju
strādāt pie būvēšanas smagajiem darbiem, tomēr
atmiņā ir arī ļoti patīkami, interesanti un neaiz
mirstami gadījumi. Dažiem draudzes locekļiem ir
jau zināms mans neaizmirstamais piedzīvojums.
Dievnama griestus lika no iekšpuses no stalažām,
kas slīpo augsto griestu dēļ ik pa laikam bija jā
paaugstina. Biju darbinieks tanī dienā, kad griesti
bija jau pielikti līdz pašai augšai. Palikuši tikai
daži dēļi, ko pielikt, bet nebija iespejams to darīt
no stalažām. Tā kā biju jaunākais un droši vien
veiklākais darbinieks tanī brīdī, mani noko
mandēja uzkāpt uz jumta, apsēsties uz tā jāteniski
un pienaglot pēdējos dēļus. Viss izdevās labi,
izņemot to, ka neviens, mani ieskaitot, nebija
padomājis, kā es tikšu lejā, jo pie stalažām vairs
nevarēja tikt. Pagāja laiciņš, bet, kā redzat, lejā ar
laiku tiku.
Kaut gan biju Detroitas draudzes loceklis
laikā, kad tur dzīvoju, es šo dievnamu uzskatu
par savu baznīcu. Palīdzēju to būvēt, mani te
iesvētīja, māc. Turks mūs ar Mārīti šeit salaulāja,
vienu meitu šeit kristīja, viena mazmeita šeit
iesvētīta, abi vecāki izvadīti mūžībā, un biju
cerējis, ka mani arī varēs izvadīt mūžībā no šī
dievnama. Tas tomēr nav Dieva plāns. Esam
zaudējuši mūsu mīļo dievnamu, un daži jau domā,
ka šis taču ir the beginning of the end mūsu
latviešu draudzei. Bet mēs nevaram to pieņemt.
Sekosim mūsu Dieva dāvanai – māc. Aijai,
turēsimies kopā kā draudze, vienalga kādā
dievnamā mēs to darām. Šī diena ir atkal
atgādinājums māc. Turka teiktajiem vārdiem:
“Visu var veikt, tikai, ja grib.”.
Uģis Grīnbergs
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Nākotni Kaļot! (Forging the Future)
Ten years from now, the Latvian Lutheran
community and its many friends will continue
to immerse ourselves in the joyful expression
our ethnic cultural, spiritual and religious life.
We feel blessed that our children and grand
children are conferred the same rich experiences
which we also had as children. Just as those
who preceded us and sacrificed much, we are
grateful to endow our children and friends an
equal legacy to pass on… or, maybe not.
Where did everybody go?
There was a time when our churches had
much clout and it was a common expectation to
attend church. Pews were tightly packed with
three generations of one family, and there
wasn’t the slightest notion that it wouldn’t look
any different in the future. However, cracks
seeme to have been forming since the 1980’s,
when age demographics and contemporary
cultural issues placed us on an irreversible path.
This situation is not unique to the Latvian
Lutheran Churches but of virtually all Lutheran
congregations in the US.
Of course we want to resist this trend, but
we must establish realistic goals. The obvious
question is often asked: What can we do to
transform ourselves in order to offer the Gospel
to more than the handful of people that attend
church on any given Sunday? When we lack
the critical mass of membership, if not the
energy, to make a transformation, the answer
comes back as a painful one.
So, what are the other possibilities?
We must first believe that there are other
possibilities that even exist, and be able to
accept them, if we want to be a relevant influence
in the life within and beyond our church
community. As a congregation, we will have
to pray about and determine what our identity
needs to be and emphasize the unique gift that
we have to offer.

The future planning committee for Ciānas
Draudze was constituted this year and is tasked
with proposing and implementing durable and
sustainable solutions to meet challenges that
are presently at our doorstep. With the Lord’s
guidance we are faithful that we can overcome
the formidable obstacles that lay before us. In
the near future, we hope to report that a renewal
has taken place and that we have taken a positive
step to engage our community in a more
meaningful way. We must also keep in mind
that the final outcome of our efforts may not be
entirely that which was hoped for; however, as
Christians we trust in God to guide us towards
the necessary outcome, even if it is different
from that for which we were hoping.
Lūdzu sūtiet savus komentārus:
NakotniKalot@gmail.com
Roberts Ezeriņš, Ciānas draudzes Nākotnes
plānošanas komitejas priekšsēdis

LAW OFFICES
OF
JOHN ROBEZNIEKS,
CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302
Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120
facsimile (847) 202-0122
e-mail 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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Miķeļdiena Ciānā
Svētki ar jautrību, izklaidēm, dziesmām un dejām!
Kur mani sauc, tur es – jestrais Miķelis, ierodos.
Šogad ar Jumi padusē būšu klāt pie Ilinojas
latviešiem, lai uzsauktu svētību laukiem un dru
vām nākamajam gadam, kā arī lai nosvinētu jauno
ražu, kas nule kā ienākusies. Tā šogad esmu ielūgts,
un ļaudis saka, ka tikšot godināts kā dižais Miķelis
Ciānas dārzā sestdien, 5. oktōbrī, kur mani pavadīs
visādas ēverģēlības, jautrības, trakošana, spēles,
dziesmas, dejas un protams – mielošanās ar gada
jauno ražu. Būšot tirdziņš, kur varēs andelēt un
pirkt rudens veltes. Pļaujas svētku dievkalpojumā
pulksten 11:00 kopā ar Ciānas draudzi un LELBĀL
archibīskapi Laumu Zušēvicu pateiksimies Dievam
par bagātību dārzos, sētās un druvās.
Skaidrības labad vairāk par šiem svētkiem
atradu dižajā tīmeklī. Re, ko tur saka: “Miķeļi jeb
Miķeļdiena ir latviešu rudens saulgrieži un gada
auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Miķelis latvju
dainās saukts par labu un bagātu vīru, arī par
maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos.
Dažādos novados Miķeļu svinēšana tika saukta ar
citiem pavārdiem, kā Sila Miķelis, Miega arī par

Mīkaļiem vai Mīklāli, bet tas pazīstams arī Miķelis,
Miega Mača. Pēc vecā kalendāra šos svētkus svinēja
aptuveni rudens saulgriežu laikā (ap 21.-23. sep
tembri), kad nakts un diena ir vienā gaŗumā.
Mūsdienās Miķeļdiena ir 29. septembrī.
Svētku latviskais nosaukums ir apjumības jeb
appļāvības, jo šajā dienā pēdējo reizi pļāva labību.
Raksturīgākais Miķeļdienas pagāniskais rituāls bija
Jumja ķeršana, ar kuŗa palīdzību zemkopji centās
nodrošināt druvas auglību nākamajos gados. Par
Miķeļa mājvietu tika uzskatīts arī sils, kas izteica
viņa gādību par meža bagātības savākšanu.
Miķeļdienas nosaukums ir radies no kristiešu
godātā erceņģeļa Miķeļa vārda, kuŗa dienu svin
rudens saulgriežu laikā.” (no lv.wikipedia.org)
Tātad - tiekamies Ciānā sestdien, 5. oktobrī!!
Čikāgas latviešu biedrības ļaudis, Mantinieki,
Krišjāņa Baronas latviešu skolas bērni un Ciānas
ticīgie arī tur būšot. Kā būtu, ja pievienotos arī visi
citi? Pateicamies Dievam, svinam, līksmojam,
mielojamies un baudām skaistu kopā būšanu!
Dižais Miķelis

Čikāgieši šovasar Latvijā
Bijusi čikāgiete, tagadējā ņujorkiete Irja Strautmane jūlijā ciemojās
Latvijā ar vedeklu un vairākiem mazbērniem. Cēsu Mākslas festivāla
ietvaros notika jaunā Cēsu Laikmetīgās mākslas centra atklāšana, kur,
vesels stāvs tika veltīts Edvīna Strautmaņa (1933–1992) retrospekcijai –
15 lielformāta darbiem. Edvīns savā laikā studēja Čikāgas Mākslas
instītūtā.
Irja izmantoja iespēju apciemot otru Čikāgas Mākslas instītūta
beidzēju, Inesi Liepiņu, kuŗa dzīvo, ada un vada adīšanas darbnīcas laukos
netālu no Vecpiebalgas.
Inese Liepiņa, Irja Strautmane
un mazmeita Ginalucia.

Lai uzzināu vairāk, skat.:
• Saruna ar gleznotāja Edvīna Strautmaņa atraitni Irju Strautmani:
http://www.arterritory.com/lv/teksti/intervijas/8306-vins_bija_extreme/
• http://www.la.lv/cesu-makslas-festivala-spilgta-ieskana

Edvīna Strautmaņa glezna.

• *Wrapture by Inese dažādos sociālajos medijos.
Čikāgas Ziņas aicina tautiešus sniegt informāciju par savām, čikāgiešu un
bijušo čikāgiešu aktīvitātēm.
Māra Sīmane, foto: M.Sīmane
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Celsmes dienas 2019. gada 18., 19. un 20. septembrī Čikāgā
“TAVS VĀRDS MAN KĀJU SPĪDEKLIS”
Dieva vārdu varam pieņemt ar savu saprašanu, bet ne tikai. Lūgšanas izsakām savos vārdos,
bet ne tikai. Dieva atklāsmi saņemam caur visu apkārtējo. Ar Dievu sarunājamies arī dziesmās,
nopūtās, žestos, klusumā. Lasīsim Dieva vārdu, bet mēģināsim Dieva balsi saklausīt arī ar
mūzikas skaņām un lūgšanas izteikt ne tikai vārdos, bet skaņās. Izmantosim vienkāršus mūzikas
instrumentus, kas katram par spēkam.

Celsmes dienas notiks Sv. Pēteŗa baznīcā katru dienu plkst. 12:00.
Nodarbības un diskusijas vadīs Milvoku draudzes mācītājs Jānis Ginters.
Mācītājs Jānis Ginters 1990. gadā ir ieguvis maģistra grādu mūzikas
pedagoģijā Jāzepa Vītola Latvijas Konservatorijā, Diriģēšanas un Vokālās
mākslas fakultātē, 1994. gadā bakalaura grādu teoloģijā Latvijas Universitātes
Teoloģijas fakultātē un 2018. gadā maģistra grādu teoloģijā turpat Latvijas
Universitātē. Savukārt 2016. gadā viņš ieguva veselības zinātņu maģistra
grādu mūzikas terapijā Liepājas Universitātē. Jānis Ginters ir ordinēts par
mācītāju 1993. gadā.

OKUPĀCIJAS MŪZEJA DIREKTORS
Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības
(LOMB) valde izsludinājusi atklātu konkursu uz
Latvijas Okupācijas mūzeja direktora amatu.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 30. septembris.
Konkurss izsludināts, jo līdzšinējais mūzeja
direktors Gunārs Nāgels, kurš amatā bija piecus
gadus, šī gada 20. jūlijā iesniedza atlūgumu.
LOMB valde par viņa vietas izpildītāju līdz jauna
direktora iecelšanai apstiprinājusi mūzeja Krājuma
glabātāju Taigu Kokneviču, savukārt par viņas viet
nieci – ilggadējo muzeja direktori Gundegu
Micheli.
Konkursa noteikumi pieejami Latvijas Oku
pācijas mūzeja interneta vietnē:
www.okupacijasmuzejs.lv.
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Okupācijas mūzeja
sabiedrisko attiecību vadītāja Inese Jansone
Pēdējā brīdī saņemto rakstu Čikāgas Ziņu redakcija
ir saīsinājusi. 				
Red.

Kristīna Lāčplēse, Jolantas un Longina meita,
beigusi Rush University medicīnas skolu 2018.
gada 14. decembrī ar doktora gradu medmāsu zinībās.
Pašlaik Kristīna strādā par anestēzisti
Resurrection Medical Center Čikāgā (Norwood Park).
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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>.

Zobārstniecības kabinets
Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

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

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street, Des Plaines, IL

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056-2161
847/394-2336
and
3440 N. Central Ave.
Chicago, IL. 60634-394
773/545-5420
www.matzfuneralhome.com
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Čikagas Ziņām ziedojuši no 2019. g. 2. maija līdz 2019.g. 2. augustam.
125.- Kārlis Blumbergs (Philadelphia, PA),
110.- Guntis un Lelde Ores,
100.- Ēriks un Anna Blumbergi, Gunārs un Ināra
Blumbergi, Čikagas latviešu biedrība, Ināra
un Mārtiņš Dišleri, Andris un Rūta Dzelmes,
Modris un Valija Galenieki, Dace Ķezbere,
Marks Ķirsons, George Laivinieks		
(Cuernavaca, Mexico), Walter Mainieks,
Skaidrīte Reinerta (Randolph, NJ), 		
Sigrida Renigera, Jānis un Māra Velkmes,
95.- Ieva un Uldis Brieži,
85.- Rūta Krolla ( Madison, MS),
75.- Ināra Baldwin, Jānis Eriņš (Three Rivers, MI),
Mārtiņš un Intra Ģermaņi (Oakton, VA),
Māra Gudrum, Ināra Ievāns, Guntis un
Gunta Kiršteini, V. un E. Kursīši, Jānis
un Nora Lebedevi, Valdis Lībietis (Cēsis, LV),
Alfreds Lukevics, Vineta Marzec, Larisa
Phillips, Ieva Reich (Madison, WI), Liene
Sorenson, Aija Vegnera (Dunwoody, GA),
Edīte Ziemele (Henderson, NV), Vilnis Zvejnieks,
70.- Ināra Bundža, Regīna Čunčula, Renāte Polan,
Silvija Salna, Biruta Vārsberga, Egīls 		
Vitands (Three Rivers, MI),
65.- Māris Nora, Ainārs un Baiba Rodiņi (Reno,
NV), Gundars Šīmanis, Auseklis Skomba,
Rūta Treknais,
60.- Aivars Aistars (Three Rivers, MI), Kristīne
Anstrata, Laimdota Anšmite, R. un S. 		
Baginski, Solvita Baipsys, ALPF/Gunārs
Bērziņš (Elkins Park, PA), Anita un Elmārs
Bilseni (Three Rivers, MI), Aleks Briedis,
Diana un Guntis Brūni, Linda Brūna, Mārcis
un Inese Daigas (Carmel, IN), Roberts un
Vilija Gaiķi, Indulis Ievāns, Aivars un Ligita
Inkas, Anita Kānele, Rūta Kartheiser 		
(Richfield, MN), Imants Kļimovičs, Skaidrīte
Legzdiņa, Laima Magone, Laura Nichols,
Brigita Ozoliņa, Arnolds Ozols (Minneapolis,
MN), Renāte Reichs, Vija Reinfelde, 		
Antonija Rocāna, Gundega Shropshire
(Ludington, MI), Agris un Regina Šleseri,
Lilita Spure, Māra Tupese (Cambridge, WI),
Jānis Vanags (Walnut Creek, CA), Aivars
Vilemson (Clearwater, FL),
57.- Aigars Dombrovskis,

5.-

Pēteris un Sarma Alļe, Andrejs Bacians
(Madison,WI), Guntis Baltābols (Baraboo,
WI), Vēsma Baltmane, Baiba un Jānis 		
Bērziņi, Maija Bilsena (Scottsdale, AZ), lmārs
Blaumanis, Laura un Pēteris Blumbergi
(Arlington, VA), Māra Brogan, Sandra 		
Burvikova, Laimons Celmiņš (Lenoir, NC),
Cook County Treasurer, Velta Dārziņa,
Andris un Benita Eglītes, Daina Jurkus
Ellertt, Ojārs un Elizabete Freimaņi, 		
Gaŗezers (Three Rivers, MI), Gundārs 		
Grīslītis (Indianapolis, IN), Gunārs un Irēne
Jansoni, Skaidrīte Jirgene (Rīga, LV), KBLS
(Latvian School of Chicago), Anita Kalniņa,
Ināra Kalniņa, Daiga Kiršteina, Baiba Kahn,
Juris Kļaviņš (Smiltene, LV), K. SīmaneLaimiņa, Mirdza Lazdiņa (Chesterfield, MO),
Valdis Legzdiņš (Darien, WI), Valentīna
Linde, Irisa Mellott (Three Rivers, MI), Biruta
Norrell, Jānis un Ruta Ozoli (Hastings, MN),
Vallija Pavasara (East Troy, WI), Anita 		
Vārsberga-Pāža (Myersville, MD), Māris
Roze, Māra Ruskula, Pēteris Šaltāns, Māra
Sīpola (Beverly Hills, MI),Aina Sloka, Olģerts
un Valentina Svilāni, Klitija Theisz, Zigis
Ulmanis, Ruth Vals, Vilis Vitols, Indulis
Zviedris, Ināra un Heino Witt (Kelseyville CA),
50.- Zinta Konrad (Coloma, MI), Ilona Obermiller
(Grand Rapids, MI), Uģis Sprūdžs un Astrīda
Cīrule, Astrīda Rīdera (Avon Lake, OH),
45.- Larisa Freimane,
30.- Benita Ezeriņa.

PATEICĪBAS
Godajamie Čikagas Ziņu lasītāji!
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem mūsu izdevuma
lasītājiem, kuŗi, šinī gadā ir atsaukušies ar ziedojumu.
Ceram, ka tie, kas vēl nav paspējuši to darīt, izdarīs to
tuvākā laikā.
Paldies autoriem par rakstiem, kas ir Čikāgas Ziņu
pamats.
Paldies fotografētājiem, kas ar attēliem papildina
rakstus.
Paldies organizācijām, kas savās reklāmās aicina
sabiedrību apmeklēt viņu sarīkojumus.
Paldies personām un iestādēm, kas lasītājiem
piedāvā profesionālus pakalpojumus.
Redakcijas saime
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Rukolas salāti ar vasaras augļiem
Šī mēneša receptei nepieciešamas trīs īpašas sastāvdaļas. Pirmā sastāvdaļa: gatavi, saldi nektarīni,
plūmes vai firziķi. Otrā sastāvdaļa ir balzametiķis, kas nogatavots koka mucās 12-20 gadu. Trešā sastāvdaļa
ir burrata siers, kas ir mocarellas siera paveids un izskatās kā balts mākonītis, bet iekšā ir mīksta siera
pārsteigums. Latvijas šefpavārs Mārtiņš Rītiņš to apraksta šādi: “Tas būtībā ir mocarellas siers, kas pildīts
ar krējumu un rikotu, svaigo sieru.”.
Saliekot kopā sastāvdaļas, iznāk salāti ar vasaras salduma garšu. 4 porcijas
Glazūras sastāvdaļas:

Norādījumi:

½ krūzes balzametiķa (balsamic vinegar)
2 tējkarotes medus

1. Glazūras sastāvdaļas ieliek katliņā un vāra
uz lēnas uguns, līdz sabiezē, apm. 10-15 minūtes.

Salātu sastāvdaļas:

2. Ap šķīvja malu saliek augļus.

Augļi: nektarīni un/vai plūmes, katrai porcijai ½
krūzes, sagriezti šķēlēs
Rukola salātu lapas (arugula), 6 krūzes
Burrata siers, viena 8 oz. nosusināta bumbiņa,
sagriezta 4 gabalos.

3. Rukolu ieliek šķīvja vidū.

Piezīmes:

●
●
●
●

4. Burrata sieru uzliek uz rukolas lapām 		
šķīvja vidū.
5. Visam dekoratīvi pārlej glazūru.

Ja nevar atrast Burrata sieru, varētu lietot svaigo mocarellas sieru (fresh mozzarella).
Ja glazūra par daudz sabiezē, pieliek vēl 1 karoti etiķa vai citrona sulas un kārtīgi samaisa.
Salāti arī labi garšos ar zilenēm, avenēm, nomizotiem firziķiem, pat tomātiem.
Ja trūkst laika, balsamic glaze var nopirkt Trader Joe, Jewel, Fresh Farms un citos veikalos.
Saprātīgās saimnieces

Čikāgas Ziņas
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LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
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>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada septembris
Svētdien, 1. septembrī, 10:00 – Abu luterāņu draudžu
		
kopīgs dievkalpojums ar dievgaldu Ciānā.*
Svētdien, 8. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
Svētdien, 15. septembrī, 10:00 – Divvalodīgs 			
		
dievkalpojums ar dievgaldu. Siltas pusdienas.
		
13:00 – Kapu svētki Olīvkalna kapos.
Svētdien,
		
		
		

22. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 		
Kafijas galds.
11:30 – Bībeles stunda. Pravieša Jesajas
grāmata.

Svētdien,
		
		
		

29. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 		
Kafijas galds.
11:45 – Pavārklase. Mācīsimies gatavot 		
bubertu, debesmannā un augļu mērci.
2019. gada oktōbris

Svētdien, 6. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas / Ražas svētku
		
dievkalpojums ar dievgaldu.
		
Pēc dievkalpojuma – Sv. Pēteŗa draudzes pikniks.
*Mūsu baznīcā nav dievkalpojuma.
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 847-823 3713.

Dieva mierā
Aina Dzidra DRILLIS
dzimusi 1927. gada 2. oktōbrī
mirusi 2019. gada 31. jūlijā.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE
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.

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada septembris
Svētdien, 1. septembrī, 10:00 – Abu luterāņu draudžu
		
kopīgs dievkalpojums Ciānā. Kafijas galds.
Svētdien, 8. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
Svētdien, 15. septembrī ,10:00 – Dievkalpojums. 		
		
Kafijas galds.
Svētdien, 22. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 		
		
Kafijas galds.
Svētdien, 29. septembrī, 10:00 – Dievkalpojuma
		
Ciānā NAV!
2019. gada oktōbris
Sestdien, 5. oktōbrī, 11:00 – Pļaujas svētku 			
		
Miķeļdienas dievkalpojums un sarīkojums.
Svētdien, 6. oktōbrī, Dievkalpojuma Ciānā NAV!

ČIKĀGAS LATVIEŠU
KATOĻU KOPA

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts: <zitavelkme@juno.com>
Čikāgas
Daugavas vanagu
apvienība
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
DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.
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SARĪKOJUMI/SANĀKSMES

IN MEMORIAM

2019. gada septembris
Sestdien, 7. septembrī, KBLS 1. diena skolā.			
		
Skolēniem sākums plkst. 9:00. Bērnu 			
		
svētku atklāšana Ciānā plkst. 10:30.

Vija Miezītis, dz Dzenis

dzimusi 1927. gada 16. decembrī
Galgauskas pagastā, Latvijā,
mirusi 2019. gada 29. maijā
Ashland, OR

Otrdien, 10. septembrī, Čikāgas vīru koŗa sezonas
		
pirmais mēģinājums Ciānas dievnamā. 		
		
plkst. 19:30.
Trešdien, 11. septembrī, Pensonāru biedrības saiets
		
Ciānā plkst. 12:00.
18., 19., un 20. septembrī, Celsmes dienas Sv. Pēteŗa
		
draudzes dievnamā plkst. 10:00.

IN MEMORIAM

Svētdien, 29. septembrī, Pavārklase. Mācīs gatavot
		
bubertu, debesmannā un augļu mērci.
		
Sv. Pēteŗa draudzes īpašumā plkst. 11:45.

Jānis Ievāns
dzimis 1940. gada 26. februārī
Līzuma pagastā, Vidzemē,
miris 2019. gada 14. augustā
Homewood, IL.
Sēro sieva Ināra, meita Diana un
Marisa ar ģimeni, radi Amerikā.
Aizlūgums 7. septembrī plkst. 1:00
Sv.Pēteŗa baznīcā Wood Dale, IL.

2019. gada oktōbris
Sestdien, 5. oktōbrī, Pļaujas svētku/Miķeļdienas 		
		
dievkalpojums un sarīkojums Ciānā plkst. 11:00.
2019. gada novembris
Sestdien 2. novembrī, Tautas mūzikas pasākums ar
		
Valdi un Rūtu Muktupāveliem.
		
Čikāgas latviešu biedrībā.
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>
Sestdien, 2. novembrī, Tautas mūzikas pasākums ar Valdi
un Rūtu Muktupāveliem.

Pasūtiniet

Čikāgas Ziņas

P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEDOJUMS:

Vārds, uzvārds:
Adrese:

$

Dāvinātāja vārds un uzvārds:
Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:

Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:

Redakcija lūdz vismaz $55.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.
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8 Sv
9P
10 O
11 T
12 C
13 P
14 S

Ilga
Bruno, Telma
Jausma, Albertīne
Signe, Signija
Erna, Evita, Eva
Iza Izabella
Sanita, Santa, Sanda,
Sanija, Sandija

15 Sv Sandra, Sondra, 		
Gunvaldis, Gunvaris
16 P Asja, Asnate, Dāgs
17 O Vera, Vaira, Vairis
18 T Liesma, Elita, Alita
19 C Verners, Muntis
20 P Guntra, Marianna, 		
Ginters
21 S Modris, Matīss, Mariss
22 Sv Māris Maigurs, Marica
23 P

Vanda, Veneranda, 		
Venija
24 O Agris, Agrita
25 T Rodrigo, Rauls
26 C Gundars, Kurts, Knuts
27 P Ādolfs, Ilgonis
28 S Sergejs, Svetlana, 		
Lana
29 Sv Miķelis, Mikus, Miks,
		Mihails
30 Pv Elma, Elna, Menarda

FIRST CLASS MAIL

7S

CHICAGO NEWS, a Latvian newspaper
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

5C
6P

Ilmārs, Iluta, Austrums
Elīza, Lizete, Zete
Berta, Bella
Dzintra, Dzintars, 		
Dzintara
Klaudija, Persijs, Vaida
Maigonis, Magnuss, 		
Mariuss
Regīna, Ermīns
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1 Sv
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UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

SEPTEMBRIS

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

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

