


Čikāgas Ziņas2

Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. 
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 tiesī-
bas 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>
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

Ir nepasakāmi skumji atkal rakstīt atvadu rindas Laikā 
cilvēkam, kas gadu gaitā bijis vairāk nekā sabiedrotais, atbalstītājs, 
padomdevējs... cilvēkam, kuŗš gadu gaitā bija kļuvis draugs, īsts 
un patiess draugs.

 Ilmāram Bergmanim aizejot, latviešu sabiedrība Amerikā ir 
zaudējusi vienu no pieredzējušākajiem balsta vīriem, kuŗš nenoguris 
strādāja Latvijai. Viņa darbība latviešu lietās sākās jau agrā jaunībā, 
turpinājās visa mūža gaŗumā, bet tas augstākais sabiedriskā darba 
rādītājs bija viņa aktīvā līdzdalība, Latvijai iestājoties NATO. Ilmārs 
bija šā procesa epicentrā, viņš bija viesmīlīgs namatēvs cilvēkiem 
no Latvijas, bija  dzinējspēks Čikāgas un tās apkārtnes baltiešiem 
celties un iet klauvēt pie Amerikas valstsvīru namdurvīm, lai Latvija, 
Lietuva un Igaunija tiktu uzņemtas NATO aliancē. Latvijas valsts 
Ilmāra Bergmaņa veikumu ir novērtējusi ar augstāko apbalvojumu 
- Triju Zvaigžņu ordeni.

 Bijušais Latvijas vēstnieks NATO Jānis Eichmanis spilgti 
atminas šo laiku un Ilmāru raksturo kā Latvijas liktenī patiesi 
ieinteresētu cilvēku, fantastisku sarunu biedru un dzīvespriecīgu vīru. 
Tādu viņu atceros arī es –  kopš 2002. gada Dziesmu svētkiem Čikāgā, 
kad pēc kopīgas sadarbības Laika ietvaros dzima mūsu draudzība. 
Tolaik biju no tiesas pārsteigta, ar kādu cilvēcisku sirsnību un ārēju 
vieglumu šis vīrs prot padarīt nopietnas, vērienīgas lietas.

 Ilmārs ļoti mīlēja dzīvi, viņš priecājās par ikvienu tautieti, kas 
viņa un Ārijas mājās vienmēr varēja justies patiesi gaidīts un 
aprūpēts. 2006. gada vasarā es tur ierados kopā ar septiņiem 
„dzeguzēniem”–Latvijas Radio bērnu vokālo ansambli Dzeguzīte. 
Kopā pavadītās dienas bija neaizmirstamas! Cik labi, ka Ilmārs 
paspēja paauklēt arī savu mazmeitiņu, jo bērnu mīlestības viņam 
tiešām bija pārpārēm, tā, ka pietika arī manai mazmeitai Katrīnai, ar 
kuŗu Ilmārs jau pirmajās tikšanās minūtēs atrada kopīgas valodas, 
un tās turpinājās tālākos gadus. Gudri ļaudis teic, ka cilvēks, kuŗš 
mīl bērnus nevar būt citāds kā vien labs.

 Skumju brīdī Laika saimes vārdā sūtām ardievas un pateicības 
apliecinājumus par Tavu mūžu, Ilmār! Visdziļākā līdzjutība Ārijai, 
Marutai ar ģimeni, Čikāgas Ziņu saimei, visiem, kam Ilmāra pietrūks.

 Šodien abas ar Katrīnu aiziesim nolikt divas baltas rozes 
Tavai piemiņai, mīļo Ilmār! Tā mēs darījām, pēc Tavas vēlēšanās, 
ik gadu 3. oktobrī, Tavā dzimšanas dienā. Sit tibi terra levis!

Ligita Kovtuna

In MeMorIaM
Ilmārs Bergmanis

1930.gada 3. oktobrī Rīgā - 2010. gada 8. martā Des Plaines, IL
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Mēs jau pazīstam Lieldienas rīta stāstu par sievām, mirušā apkopējām, novelto akmeni, tukšo 
kapu un eņģeļu vēsti par Kristus augšāmcelšanos – sievu izbailēm par to un sievu, tolaik otrās šķiras 
cilvēku, augšāmcelšanās vēsti neticīgajiem Jēzus mācekļiem.

Man prātā dažas paralleles mūsu dzīvē.
Mēs esam dzirdējuši un lasījuši par mūsu tautas un valsts Golgātas ceļu. Tas ir labi domāts, bet 

kļūdains salīdzinājums. Jēzus gāja Golgatas ciešanu ceļu un mira pie krusta par cilvēces grēkiem, ar 
savu upuri dodot mums pestīšanas iespēju. Mūsu tauta un valsts gāja nepelnītu ciešanu ceļu, bet viss 
cits, un Golgātas vārds pieder tikai Jēzum Kristum. Mēs jau lietojam mūsu kultūrā un domāšanā 
Bībeles teicienus un tēlus, tā ir daļa no mums, bet jāsaprot, kā tos lietot.

Vai mēs, ar savu darbošanos šeit svešumā, kādreiz esam līdzinājušies sievām, kas gāja, lai 
iesvaidītu savu mīļo Kungu, lai atmiņās un sāpēs pakavētos pie tā, kas bijis. Esam. Mēs esam kopuši 
un iesvaidījuši savas rūgti saldās atmiņas par to, kas bijis. Kas bijis mūsu sirdīm tik dārgs. Ko esam 
ar bērna acīm savās sirdīs paturējuši. Mēs esam cīnījušies un meklējuši sabiedrotos. Rakstījuši, 
domājuši un bezcerībā ieslīguši… Kas varētu mūsu akmeni novelt? Tas bija tik neticami, tik drausmīgi 
liels! LIELS! Kā tas spieda mūsu sirdis un prātus!

Un tad – tad akmens tika novelts. Vai tas pats novēlās, to kāds saskaldīja? Nē, tas pats sadrupa. 
Un tā šķembu jūklī mēs kapā meklēja – meklējam Latviju… Un tās tur – nav… Nekur nav mūsu daiļā, 
mīlīgā Latvija. Mēs sastopam ļaudis ar nesaprotamu valodu, dzirdam runas, kas sāp, bet kāds tālums 
mūs šķiŗ, un kādreiz mums ir nesapratne, kā pavēstīt augšāmcelšanās vēsti un prieku akmens šķembās. 

Bet ir Lieldienas. Kaps ir tukšs! Kristus ir augšāmcēlies!
Dievs, lūdzam, lai mūsu tauta un valsts pilnīgi atbrīvotos no piecdesmit gadu līķautu gūsta un 

pieceltos daiļa un mīlīga mūsu siržu ilgu dzīvei, Tavai dzīvei!  Āmen.
      Māc. Oļģerts Cakars

Šī gada 16. februārī, Liet uvas Neatkarības 
svētku dienā, Lietuvas Valsts prezidents Gitans 
Nausēda pasniedza Lietuvas Valsts apbalvojumu 
“par Nopelniem Lietuvai” Guntim Šmidchenam 
par ilgstošu, neatlaidīgu darbu Lietuvas valodas, 
kultūras un vēstures veicināšanā ASV.  

Guntis ir Baltijas Studiju vadītājs Vašingtonas 
Universitātē Sietlā, kur kopš 1994. gada tiek 
nepārtraukti mācītas igauņu, latviešu un lietuviešu 
valodas, vēsture, kultūra un polītika.

Guntis beidzis Krišjāņa  Barona latviešu skolu 
Čikāgā, Gaŗezera vasaras vidusskolu, studējis  
latviešu valodu Rietum mičiganas Universitātē 
Kalamazū. Absolvējis Northwestern universitāti 
Evanstonā. Aizstāvējis Doktora disertāciju 
Folkloristikā Indiānas Universitātē Bloomingtonā, 
Indianā. 

Ilze Šmidchene
Foto no Lietuvas prezidenta kancelejas

Latvietis Lieldienas rītā

GODAM PELNĪTA ATZINĪBA

No kr.: Guntis Šmidchens, Lietuvas valsts prezidents Gitans Nausēda.



Čikāgas Ziņas4

aizsaulē aizsaukts ilmārs Bergmanis
2020. gada 8. martā, klāt 

esot uzticīgai dzīvesbiedrei 
Ārijai un svainim Laimonim, 
89 gadu vecumā no šīs pa-
saules šķīrās Latvijas patri-
ots, Ilmārs Bergmanis. 

Ilmārs dzima Rīgā 1930. 
gada 3. oktobrī. Līdz 14 gadu 
vecumam Ilmārs kopā ar ve-
cākiem Eiženu un Johanu 
Berg maņiem dzīvoja Gulbenē. 
Tur vectēvs bija Gulbenes 
alus darītavas direktors, tēvs 
– ierēdnis Gulbenes dzelzceļa 
stacijā. Par šo staciju un 
šaur sliežu bānīti Ilmāra at-
miņu krājumā bija daudzi spilgti piedzīvojumi.

 1944. septembrī sākās ģimenes likteņceļš – 
līdz Rīgai, gar Brīvības pieminekli, līdz Torņkalna 
stacijai un tālāk ar vilcienu līdz Liepājai, visu 
laiku vācu zenītartilērijas apšaudes un krievu 
bumbošanas pavadībā. 1944. gada 19. oktobrī 
Liepājas kaŗostā uz vācu transporta kuģa 
Lappland Ilmārs ar ģimeni atvadījās no Latvijas, 
dziedot “Dievs, svētī Latviju!”.

Nokļuvis Vācijā – Drezdenē, Ilmārs ar vecā-
kiem piedzīvoja sabiedroto uzlidojumu 1945. 
gada 13. februārī. Kamēr tēvs strādājā Drēzdenes 
galvenajā pasažieŗu stacijā, māte ar Ilmāru mek-
lēja patvērumu Elbas upes krasta patversmē. Otrā 
uzlidojumā īsi pēc pusnakts degbumbu karstumā 
dega ķieģeļi un metalls kusa, skābeklis tika 
izrauts no gaisa. Drēzdenes uzbrukumā  simtiem 
latviešu bēgļu gāja bojā. Par laimi māte un dēls 
izglābās un devās uz Veimāru, bet no tēva ne 
vēsts. Tomēr pēc ilgākas meklēšanas  viņi paspēja 
atrast tēvu.

Kaŗa beigās, kad Vāciju sadalīja četrās 
sabiedroto daļās, Bergmaņi nonāca krievu zonā, 
kur ģimenei ierā dīja apmešanos Buchenvaldes 
koncentrācijas nomet nes telpās. Laimīgā kārtā 
amerikāņu mi litārā pārvalde nosūtīja viņus tālāk 
uz ameri kāņu zonu. No 1945. gada jūnija līdz 
izceļōšanai uz ASV Ilmārs ar vecākiem dzīvoja 

vairākās pārvietoto personu 
(Dis placed per sons – DP) no-
met nēs, visās piedaloties 
sabiedriskajā, kultūras un garī-
gajā dzīvē. Bavārijas pilsētā 
Traun šteinā, ar tās brīnišķīgo 
skatu uz Alpu sniegotajām 
virsotnēm, Ilmārs 1949. gada 
21. jū nijā absolvēja Krišjāņa 
Barona lat viešu ģimnaziju. 

1950. gada 7. novembrī 
Bergmaņi uzsāka savu ceļu uz 
Linkolnu, Nebraskā, kur ģime-
nei bija paredzēts strādāt vistu 
au dzētavā. Sasnieguši Linkol-
nas dzelzceļa staciju, ģimene 

uzzināja, ka sponsora uzņēmums bija bankrotējis, 
cāļi izbēguši un durvis slēgtas. Nezinādami, ko 
darīt, Bergmaņi pavadīja četras dienas stacijas 
uzgaidāmās telpās. Ceturtajā dienā kāds luterāņu 
mācītājs aizbrauca pēc viņiem un uzreiz ievadīja 
ģimeni Amerikas dzīvē, paziņojot, ka tūlīt jādodas 
uz sporta stadionu, jo tās dienas futbola spēles 
nekādā ziņā nevar palaist gaŗām. No šīs pirmās 
spēles Ilmārs kļuva par dedzīgu Nebraskas fut-
bola komandas atbalstītāju. 

Linkolnā Ilmārs ātri iedzīvojās. Mācītājs bija 
sagādājis dzīves vietu, Ilmārs ātri atrada darbu, 
satikās ar jau iepriekš ieceļojušajiem drau giem 
no bēgļu nometnēm. 1951. gada 19. oktobrī Ilmāru 
iesauca jūŗas kājniekos (United States Marine 
Corps) San Diego, Kalifornijā. 1953. gadā Ilmārs 
uzsāka tirdzniecību un finanču studijas Nebraskas 
Valsts universitātē. 1957. gadā viņš ieguva baka-
laura gradu (Bachelor of Science in Business 
Administration), kā arī ASV valsts pavalstniecību 
un darbu Nebraskas pavalsts departamenta no-
daļā, kas pārvalda štata iestādes un namus. 

Ilmārs aktīvi rosījās Latvijas labā Linkolnā 
un Omahā. Ievēlēts par Nebraskas latviešu palī-
dzības biedrības (vēlāk Nebraskas latviešu bried-
rība) priekšnieku, viņš rakstīja neskaitāmas vēs-
tules ASV Kongresam par Baltijas valstu brī vības 
atgūšanu. Ik gadu jūlijā rīkoja demonstrācijas un 
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lasīja lekciju Taivanas Apspiesto tautu nedēļas 
ietvaros. Taivānas prēmjeram pasniedza Čikāgā 
izdoto grāmatu LATVIA. 

Ilmārs it kā pensionējās 1998. gadā. Esot 
pensijā, Ilmārs īstenoja savu sapni – ar sievu un 
meitu ceļoja pa tām valstīm, kuŗas dzīves gaitā 
nebija redzējis, kā arī biežāk apciemoja Latviju, 
īpaši savu bērnības pilsētu Gulbeni. Tomēr, viņam 
līdz pēdējām mūža dienām spēku deva sabiedriski 
polītiskais darbs. 1998. gadā Ilmāru ievēlējā par  
XI Vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV 
Rīcības komitejas priekšsēdi. Svētki, kas notika 
2002. gada jūlijā Čikāgas centrā, palikuši daudzu 
atmiņās. Ilmārs arī turpināja atbalstīt ČLOA ar 
saviem padomiem.  

1975. gadā Ilmārs kopā ar Ilzī  Šīmani un Vili 
Vārsbergu dibināja mēnešrakstu Čikāgas Ziņas.  
Viņš bija rūpīgs Čikāgas Ziņu administrātors, 
nospraužot virzienus, sagādājot rakstus, 
nodrošinot redakcijas un iespiedkvalitāti, visu 
laiku domājot par lasītāju vajadzībām un vēlmēm. 
Esot jau slimnīcā, viņš vēl pārlasīja 2020. gada 
marta izdevuma manuskriptu.

2000. gadā par ilggadēju un nenogurstošu 
darbu latviešu sabiedrības un Latvijas brīvības 
atgūšanas labā Latvijas valsts prezidente Vaira 
Vīķe-Freiberga piešķīra Ilmāram Bergmanim 
Triju Zvaigžņu ordeni virsnieka pakāpē.  

Ilmāru 2006. gadā pagodināja Nebraskas 
Universitātes Čempiona klubs, kas pasniedza 
Apbalvojumu par sasniegumiem (Achievement 
Award) sabiedriski kultūrālājos un nacionālajos 
darbos. 

Ilmārs bija uzticīgs savai mūža organizācijai 
– konkordija Valdemārija.

Par Ilmāru sēro sieva Ārija, meita Maruta un 
znots Andrew Capozzi, mazmeitiņa Natalia, 
Laimonis un Kristīna Laimiņi, Čikāgas Ziņu 
saime – Ināra, Mārtiņš, Māra, kā arī radi un draugi 
Latvijā un Amerikā.

gājienus, atzīmējot ASV Kongresa pieņemto un 
prezidenta parakstīto Apspiesto tautu nedēļu, 
sniedza informāciju medijos un tikās ar Nebraskas 
senātoriem un citiem polītiķiem. Viņš pārstāvēja 
Nebraskas biedrību Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) kongresos, 10. kongresā tika ievēlēts ALA 
valdē par vice-priekšsēdi un informācijas biroja 
vadītāju. Nebraskā Ilmārs dibināja izdevumu 
Linkolnas Vēstnesis, kas pastāvēja līdz viņa 
prom  braukšanai 1961. gadā. 

Pēc mātes aiziešanas mūžībā 1961. gadā 
Ilmārs astoņus gadus strādāja celtniecības uz-
ņēmumos vairākos ASV rietumu štatos, kā arī  
Johannesburgā, Dienvidāfrikā. Pēdējā darbavieta 
sniedza aizrau jošu iespēju apmeklēt gandrīz visas 
valstis Āfrikā – no dienvidiem līdz pat Ēģiptei. 

Ilmāra Čikāgas dzīves posms un karjera ASV 
federālajā valdībā uzsākās 1969. gada augustā ar 
darbu Federal Housing Administration par revi-
dentu un aizdevumu kontu pārbaudītāju. 1972. 
gadā viņš pārgāja uz Health and Human Services, 
kur nostrādāja līdz pensijai.

1970. gadā Ilmārs salaulājās ar Āriju Laimiņu 
no Klīvlandes. Novembrī būtu apritēuši 50 
laimīgi kopā pa vadīti gadi. 1973. gadā piedzima 
meitiņa Maruta.

Čikāgā Ilmārs  darbojās vēl rosīgāk sa bied-
rībā un arī nacionālpolī itskajā laukā. 1974. gadā 
Ilmāru  ievēlēja par Čikāgas latviešu organizāciju 
ap vienības (ČLOA) priekšsēdi un divdesmit asto-
ņus gadus viņš pildīja vadītāja  pienākumus. Ilmārs 
tur pi nāja darboties arī ALA. ČLOA ietvaros viņš 
Či kāgā rīkoja 3 ALA kongresus. Ilmāru  
pieaicināja ASV Senāta Ārlietu komisijas vadītāja 
Charles Percy iekšējā lokā (Inner Circle) ar 
privilēģijām tikties un darboties ASV Kongresā,  
pie valdības, kā arī ar Baltā Nama vadošām 
personām.

Divpadsmit gadus (no 1974. gada līdz 1986. 
gadam) Ilmārs bija aktīvs darbu virzītājs Ap-
spiesto tautu komitejā. Viņš katru gadu mudināja 
organizācijas rīkot  Apspiesto tautu demonstrācijas 
un sazinājās ar ASV prezidenta biroju, lai nodro-
šinātu Apspiesto tautu deklarācijas parakstīšanu. 
1986. gadā Ilmārs, kā Taivanas valdības viesis, 

Sirsnīgi pateicamies visiem, kas atcerējās 
Ilmaru viņa aiziešanā.

 Ārija un Maruta ar ģimeni



Čikāgas Ziņas6

Pensionāru saiets un juBileja

No kr.: Oļģerts Cakars, Juris Valainis, Skadrīte Valaine, Dace Lelo.

Māc. Gundega Puidza. Skadrīte Valaine.

Februāŗa pensionāru saiets 
no ritēja Skaidrītes Valaines 75 
gadu jubilejas zīmē. Tā pie goda 
galda sēdēja gan jubilāre, vīrs 
Juris Valainis un meita Dace 
Lelo, bet iepretīm, kopā ar pen si o -
nāru sai mi – Juŗa meitas Vēsma 
Baltmane un Nora Lebedeva.

Jubilārei ienākot, priekš-
nieks Oļģerts Cakars aicināja 
visus pie celties un, paceļot šam-
panieša glā  zes, dziedāt “Augstu 
laimi, prieku no sirds vēlējam!”.

Svētbrīdi vadīja mācītāja 
Gundega Puidza, sirsnīgi runājot 
par mīlestību. Pēc dziesmas sākās jubilejas svinības. 

Jubilāre pati stāstīja par savas dzīves gaitām. 
45 gadi ir dzīvoti Latvijā, bijusi Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudzes locekle. Savu dzīvi Padomju 
Latvijā viņa interesanti raksturoja kā līdzīgu 
kāpostu galvai, kam noplēš lapu pēc lapas. 

Ierodoties Čikāgā, pirmā vieta, kur satikusi 
tautiešus bijis Pensionāru biedrības saiets bied-
rības telpās. Gadu gaitā bijuši trīs vīri. Vienmēr 
un arī vēl joprojām rūpē jas par nespēcīgiem, 
izolētiem cilvēkiem, gādājot par viņu nokļūšanu

pie ārsta un sabiedrībā.
Sveicienus, laba un Dieva svētības vēlējumus 

ar ziediem ievadīja māc. Oļģerts Cakars no 
Čikāgas Baptistu draudzes un Pensionaru 
biedrības. Ciānas ev.lut. draudzes sveiciens bija 
māc. Gundegas Puidzas un Māras Vārpas duets, 
Māras ģitāras pavadījumā. No Čikāgas katoļu 
kopas sveicienu nesa kopas priekšniece Zita 
Velkme. Sveicieni bija arī no Čikāgas Radio rai-
dījumu komitejas priekšnieces Valijas Galenieces. 
Arī meitai Dacei bija sveicieni gan no Latvijas, 
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1. rindā no kr.:  Sv. Pēteŗa draudzes priekšnieka vietniece I. Stokes, Imeria, draudzes 
mācītājs O. Freimanis, draudzes priekšnieks U. Pūliņš, fr. Latav!, Korporāciju kopas 
seniors J. Meisters, Bev!, R. Blumbergs, Lettg! 2. rindā:  E. Antens, fr. Liv!,  A. Šrāders, 
Tal!, A. Sprūdžs, Sel!, Kopas Sekretārs N. Zušēvics, Gers!. 

oskara kalPaka Piemiņas dievkalPojums
Čikāgas Korporāciju kopa 

(Č!K!K!) piedalijās ar goda 
sardzi Oskara Kalpaka piemiņas 
dievkalpojumā Sv. Pēteŗa diev-
namā Vuddeilē, 2020. gada 8. 
martā. Dievkalpojumu vadīja 
draudzes mācītājs Ojārs Frei-
manis. 

Č!K!K! pastāv kopš 1950. 
gada un ir bijusi aktīva, rīkojot 
daž ādus sarīkojumus.

Dievkalpojuma kolekte ar 
Č!K!K! pielikumu tiks ziedota 
Okupācijas Muzejam Latvijā.

Juris Meisters, Bev!
Č!K!K! t/l seniors

Māra Vārpa, māc. Gundega Puidza. Armands Birkens.

Mēs viemnmēr pieminam februāŗa saietā 
“sirsniņu”-Valentīna dienu, tā Oļģerts nolasīja 
pāris mīlestības dzejoļu, pie kam pēdējais, “Dabas 
brīnums” par skuķēnu ar trīsdesmit trīs rokām, 
bija īsti piemērots, jo, dzirdot to pirms gadiem, 
Skaidrīte lūdza, lai viņai tekstu aizsūta, ko 
izdarīju.

            Oļģerts Cakars,  foto: Ilze Laffee

gan pašas rūpētā ziedu vācele.
Plašu dziesmu programmu 

sniedza uz jubileju aicinātais 
Piecītis Armands Birkens. Inte-
resanta bija viņa dziesmu izvēle. 
Bija rinda lirisku dziesmu, 
dziedātas maigā ieskaņā, bet tad, 
klausītājiem par prieku, jo ilgi 
ne bij ām Armandu tā dzirdējuši, 
īs tas Piecīšu dziesmas par lietām 
un notikumiem mūsu sabiedrībā 
un laikā, dziedātas balss uzsvarā, 
ar labi saprotamiem un laikam 
piemērotiem tekstiem.

Pirms jubilejas mielasta 
priekšnieks pateicās Skaidrītei 
par iespēju kopīgi svinēt un priecāties. Jubilāre 
(baptiste) ar vīru Juri (katolis) rāda labu priekš-
zīmi kristīgai un latviskai kopībai.

Kā jau pensionāru saietā vienmēr darām, 
mēs arī ar dziesmu suminājām februāŗa dzim-
šanas dienu “bērnus” – Ināru Grigolati, Māru 
Poču, Skaidrīti Valaini, Dr. Sigrīdu Reningeri un 
Valiju Galenieci.
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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>

Vadītāju saime, kas gatavoja pankūku pusdienas.

Atzīmējot skautu un gaidu kustību dibinātāju 
Lord un Lady Baden-Powell kopīgo dzimšanas 
dienu 22. februāri, Čikāgas gaidu un skautu 
vadītāji tieši tajā dienā rīkoja tradicionālās 
pankūku pusdienas Krišjāņa Barona latviešu 
skolā.  “Šī ir mana mīļākā diena latviešu skolā!” 
izsaucās viens smaidīgs mazskauts. Draudzīgā 
gaisotnē skolēni notiesāja ne tikai pankūkas ar 
visām piedevām bet arī desiņas, augļus un pa 
virsu vēl saldējumu. Kad bērni bija devušies atp-
akaļ savās skolas gaitās, pienāca kārta vecākiem, 
draugiem un labvēļiem mieloties ar vadītāju sa-
rūpētajām maizītēm, gaļas pildītām pankūkām, 
sēņu mērci un pelēkiem zirņiem. Vilinošās smarž-
as un labsajūta pavadīja kā ēdājus tā vadītājus 
visu pārejo dienu. Kā jau ierasts, arī šoreiz vadītāji 
noziedoja skolai pusdienu ienā kumu atlikumu, 
kas šogad sanāca $436.

Tajā pašā pēcpusdienā vadītājas Lindas 
Tomsonas un lielgaidas Dārijas Baginskas izkār-

Gaidu un skautu vecāki, vadītāji un vadāmie plecu pie pleca 
strādā Feed My Starving Children maltīšu pakošanas stacijā. 
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tojumā abas vienības devās uz Šaumburgu, lai 
veiktu labo darbu kopā ar organizāciju Feed My 
Starving Children (FMSC). Šis jau ir otrais gads, 
kad bērni,  jaunieši un vadītāji no visām mūsu 
vie nību pakāpēm piedalās šajā labdarības pro-
jektā. Saņēmuši norādījumus par higēnu, tīrību 
un darba gaitu, mūsu piecdsmit cilvēku grupa 
izmērīja un iepakoja rīsu maltīšu sa stāvdaļas, 
kuŗas tālāk tiks sūtītas trūcīgiem bērniem Haiti. 
Vienības arī nodeva naudas ziedojumu FMSC 
tālākai darbībai.

Divas nedēļas vēlāk noritēja kārtējās no-
darbības pa pulciņiem.  Skaistā, saulainā 7. martā 
Sofija Brence, Violeta Kataja, Vasara Rauda un 
Zane Velkme pārgaja no guntiņām uz gaidām. 
Novēlam Sofijai, Vasarai, Violetai un Zanei labu 
gaidošanu!

Vadītāji Kalvis Cers un
Indra Velkme

Abu vienību dalībnieki pēc iepakošanas darbiem FMSC.

No kr.: guntiņas Violeta Kataja, Zane Velkme, Vasara Rauda, 
Sofija Brence, gaidu vadītāja Linda Tomson.
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Jaunākās ziņas un vēsturiska informācija par Stipendiju Fondu (SF), XI Vispārējo latviešu 
dziesmu svētkiem ASV un ČLOA darbību. 

XI Vispārējo latviešu dziesmu svētku ASV 
ietvaros.  Atcerēsimies tos, kuŗi bija šo svētku 
rīko šanas vadības lokā: Ilmārs Bergmanis (priekš-
sēdis; administrācija informācija), Aivars Inka 
(priekš sēža vietnieks), Pārsla Gagaine (sek re-
tāre), Mārīte Plūme (kasiere), Ruta Priedkalne-
Zirne (centrālā informācija), Juris Pūliņš (ārējā 
infor mācija) un Andris Putniņš (datoru tīkls); 
nozaŗu vadītāji: Olita Kīna (ārējie sakari), Juris 
Kīns (juriskonsults), Anita Briede-Bilsena 
(tautasde jas), Rūdolfs Kalnmals (mūzika), Līga 
Ejupe (māksla), Inga Lucāne (tirdziņš), Rita 
Sprūdža (aprūpe) un Alberts Legzdiņš (sarīk o-
jumi). Varu piezīmēt, ka šie dziesmu svētki 
skaitās kā viens no maniem “Čikāgas Ziņas – 
Čikāgas dzīves mirkliem”!

 Turpinot vēsturisko pārskatu, lasām ČLOA 
1981. gada 14. augusta delegātu sanāksmes 
sarakstu: Čikāgas latviešu biedrība (O. Cakars un 
M. Erk mane), Daugavas Vanagu apvienība (A. 
Bārda un J. Pogenbergs), Ciānas draudze (māc V. 
Vārsbergs un J. Pūliņš), Sv. Jāņa draudze (A. 
Birkens un I. Rungule), Sv. Pāvila draudze (V. 
Reinfelds un māc. U. Cepure), Miera draudze (R. 
Kiršteins un L. Kiršteina), Katoļu draudze (prāv. 
B. Baginskis un J. Velkme), Strēlnieku kopa (L. 
Ozoliņa), LKSA “Dzintars” (V. Baltmane), 
Čikāgas Korporāciju kopa (N. Nariņš un J. 
Veitmanis), Čikāgas Juristu kopa (G. Velbergs), 
Čikāgas Konkordiju kopa (I. Bergmanis un I. 
Bundža), Latviešu Novusa kopa (A. Kandrovičs), 
Gaujas gaidu vienība (G. Augenstein), Staburaga 
skautu vienība (I. Dumpis), Illinojas Pensionāru 
biedrība (K. Vītols un V. Zvejnieks), Krišjāņa 
Barona Latviešu skola (I. Freimanis un I. Antens), 
Latviešu Forums (K. Ķezbers), Čikāgas Latviešu 
jaunatnes pulciņš (M. Jurēvics), Čikāgas Studenšu 
Korporāciju kopa (A. Briede un G. Sensnova), 
Čikāgas Ziņas (A. Raidonis), Radio raidījumu 
komiteja (J. Valainis), Informācijas birojs (A. 
Kandrovičs) un ALA darba kopa (māc. U. Cepure). 

Čikāgas latviešu organizāciju aPvienīBa

ČLOA prezidijs savā pirmā šī gada sanāksmē 
12. februārī  pārrunāja Latvijas Valstssvētku sarī-
kojumu un citus jautājumus. Šogad svētki notiks 
21. novembrī pēc KBLS mācību stundām Ciānas 
draudzes īpašumā. To palīdzēs rīkot Ciānas 
draudze.  Esam iesākuši sa stā dīt darbu sarakstu, 
bet pavasarī pārrunāsim programmu. Par šiem 
plāniem sazināsimies arī ar ČLOA delegātiem, kā 
arī infor mēsim Čikāgas Ziņu lasītājus. 

ČLOA Centra darba grupa turpinās palīdzēt, 
kur vien iespējams, latviešu skolai un Ciānas 
drau dzei, piedāvājot vielu pārdomām tām 
organizācijām, kuŗas īrē telpas un/vai, kuŗas rīko 
pasākumus Ciānas draudzes īpašumā.  

Pēdējās jaunākās ziņas ir, ka ČLOA un ČLOA 
Sti pendiju fonds (SF) ir pēc daudziem gadiem iz-
mai nījuši savu oficiālo adresi Ilinoijā no 4146 N. 
Elston Ave., Chicago, IL 60618 (t.i. no Čikāgas 
lat viešu biedrības adreses, jo Latviešu namu 
pārdod) uz 450 Forest Preserve Dr., Wood Dale, 
IL 60191 (Sv. Pēteŗa draudzes baznīcas adresi). 
Noslēgumā, atgādinājums visiem, ka oficiālajos 
dokumentos ČLOA nosaukums ir United Latvian 
Associations of Chicago, un ČLOA SF – United 
Latvian Associations of Chicago Scholarship Fund.

Čikāgas Ziņu iepriekšējā mēnesī lasījāt 
ČLOA rakstam pievienoto informāciju par SF 
kases stā vokli un par darbu, ko SF bijušais ka-
sieris Gunārs Lucāns ir veicis, kā arī minējām 
Emīlijas Ekšēvicas $40,000+ ziedojumu. Tur pi-
nāsim atzīt arī citus, kuŗu vārdi atrodami proto-
kolos u.c. dokumentos. Kopš 1986. gada SF vadī-
tāju ierindā redzam tādu cilvēku vārdus kā prāv. 
Artūrs Liepkalns, Austra Kēlere un Ruta Pried-
kalne-Zirne, kuŗa 20 gadus vadījusi SF valdi.  
Pēdējos gados amatos re dzam: Solvitu Baipšys, 
Benitu Lāčkāju, Gunāru Lucānu, Ingu Lucāni, 
Elīsu Freimani, Ivaru Kēleri, Ingrīdu Ro bež  nieci, 
Lindu Tomsoni, Juri Valaini un Jāni Vilciņu.  
Minējām arī, ka SF kasē 2003. gadā ienāca $10,000
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Bet vēlāk ČLOA 1986. gada oficiālajā sa rak stā 
lasām: Ilmārs Bergmanis (Chairman), Inese Stokes-
Strautniece (Vice-Chairwoman), Rasma Priede 
(Secretary), Jānis Vilciņš (Bureau of In for-
mation), Olita Kīna (Public Relations), Irma 
Rungule (Director of Cultural & Social Affairs), 
Ilmārs Erkmanis (Treasurer), Arvīds Bārda 
(Member ship), Juris Valainis (Radio Committee), 
Ārija Bergmane (Chicago News – Editor-in-
Chief), Alberts Raidonis (Chicago News – Editor), 
Rev. Artūrs Liepkalns (Director – Scholarship Fund), 
Modris Galenieks (Supervisory Committee), Leo 
Trinkūns (Supervisory Committee), un Antons 

Tutiņš (Supervisory Committee).  
Mīļie Čikāgas Ziņas lasītāji, man Jums ir 

ieteikums.  Kad satiekat kādu no šiem (kuŗu vārdi 
ir iepriekš minētajos sarakstos) vai pat viņu 
bērnus vai radus, izsakiet – PALDIES!, jo augšā 
minētie ir daļa, turklāt ļoti spēcīga daļa, no tās 
paaudzes, kas ir tik daudz rūpējusies par latvie-
tības un Čikāgas latviešu sabiedrības turpināšanu, 
kuŗas darbā mēs spējam piedalīties šodien.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies! - Rainis

Mārtiņš Stāks
   ČLOA prezidija priekšsēdis

 Čikāgas latviešu biedrības nams, kas atrodas 
uz Elston un Hamlin ielu stūŗa ir piederējis 
latviešiem kopš 1958. gada.  Vairāk nekā 60 gadus 
nama trīs stāvos un pagrabā ir sakrājies krietns 
kvantums galdu, krēslu, dažādu rīku, trauku un 
virtuves piederumu inventārs, kā arī skatuves 
gaismas un visādi elektroniski aparāti. Namu 
pārdodot, biedrības valde nolēma piedāvāt 
organizācijām lieko lietojamo inventāru, ko 
biedrība nevēlas paturēt. 

Tādā sakarā, marta vidū Roberts Ezeriņš 
atnāca uz namu pārskatīt un izvērtētu, kuras 
mantas Ciānas draudze varētu izmantot. Viņa 
komandā bija Helmuts Lāčkājs ar dēlu Dāvidu un 
Aigars Dombrovskis ar dēlu Aleksi, kuŗi ieradās 
ar kravas auto un aizveda palielu vezumu mantu.

Dace Ķezbere

daļa ČlB nama inventāra Būs laBās rokās

Strādīgie puiši.Lāčkāji un biedrības krēsli.

Neapzināti, bet zīmīgi – Dace it kā rāda uz EXIT zīmi.
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īss Pārskats Par ČlB Biedru gada saPulci

No kr.: Dace Ķezbere, sapulces vadītājs Didzis Pilāns, sek-
retāre Māra Jauntirāne.

No kr.: Laima Magone, Dace Ķezbere, goda biedrs Armands 
Birkens, Aiga Bērziņa, Daina Jauntirāne. 

Čikāgas latviešu biedrības 
(ČLB) gada sa pulce, kas notika 
2020. gada 16. februārī biedrības 
nama kluba telpās, laikam būs 
bijusi pēdējā gada sapulce šinī 

namā, jo izskatās, ka ar aprīļa mēnesi namam būs 
cits saimnieks.

Sapulci atklāja priekšniece Dace Ķezbere, aici-
not atnākušos ar klusuma brīdi pieminēt pē dējā 
gadā mūžībā aizgājušos biedrus: Veru Riekstiņu 
(goda biedre), Viju Miezīti, Silviju Rūtenbergu, 
Ivaru Meirēnu, Spuru Riču un Leontīni Anstrati.  

Par 12 gadu kalpošanu biedrībā Laima Magone 
ar ziediem apsveica bijušo priekšnieku Armandu 
Birkenu, kuŗu valde iecēla par goda biedru.

Biedrzine Linda Cukura ziņoja, ka biedrībai 
ir 126 biedri, un sapulce ir pilntiesīga. Par sēdes 
vadītāju ievēlēja Didzi Pilānu, par sekretāri Māru 
Jauntirāni un par balsu skaitītājiem Ervīnu Poruku 
un Silviju Kļaviņu-Barshney.

D. Ķezbere ziņoja, ka šogad biedrība sāk savu 
85. darbības gadu. Jubileju svinēsim novembrī, 
bet gadu iesāksim ar nama atvadu sarīkojumu 
martā vidū.  Lai gan pārdodam namu, organizācija 
eksistēs vēl ilgi. Viņa pateicās visiem, kuŗi atbal-
s tījuši biedrību un novēlēja spēku tiem, kuŗi tur-
pinās tās svarīgo darbu. Biedrība ir vispusīgas 
kultūras organizācija, kas gadu gaitā ir piedāvājusi 
visdažādākos pasākumus sabiedrībai un turpinās 
to darīt nākotnē.

Kasiere Mārīte Plūme sniedza financiālo 
pārskatu, norādot, ka līdz ar 2019. gada beigām 
biedrības kasē ir $61,270.59.  2019. gada darbības 
atlikums ir $13, 983.19.

Māras fonda kasē 2019. gadā ienāca $550 
zie dojumos. No fonda $300 tika ziedoti Muk-
tupāvelu sarīkojuma atbalstam. Līdz ar 2019. 
gada 31. decembri fonda bilance ir $12,088.13. 

Biedrības kases grāmatu un protokolu revī-
zija līdz sapulcei vēl nebija pabeigta. Ziņojums 
par revīziju tiks publicēts Čikāgas Ziņās pēc valdes 
pirmās sēdes.

Pieņemt šī gada budžetu bija grūti, jo nezi-

nājām par cik pārdosim namu un kādi būs ienā-
kumi. Budžetu pieņēma ar akla māciju. 

Kultūras nozares vadītāja Aiga Bērziņa 
ziņoja, ka 2019. gadā notikuši: Superbowl pār-
raide, pieņemšana ar uzkodām un vīnu pēc filmas 
“Homo novus” Gene Siskel centrā, Kārļa Streipa 
referāts, vadīts nodarbību galds latviešu skolas 
Bērnu svētkos, tikšanās ar režisoru Juri Kursieti 
pēc filmas “Oļegs” AMC teātrī, tikšanās ar 
riteņbraucēju Tomu Skujiņu, kuru apsveica ar 
100 pīrāgiem un Valda un Rūtas Muktupāvelu 
koncerts. ČLB arī piedalījās Baltijas ceļa 30. 
gada atcerē un Pļaujas svētku/Miķeļu sarīkojumā, 
ko rīkoja Ciānas draudze.

Nama pārvaldnieks Reinis Kalnājs ziņoja, ka 
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izdalīja 10 gadu pārskatu par ČLB financēm (profit 
and loss), tā skaitļi nesaskan ar nama pārvaldnieka 
agrāk minētajiem. Lai gan dažus gadus ienākumu 
bija vairāk, nekā izdevumu, salīdzinot šo 10 gadu 
posma plusus/mīnusus – ir bijis iztrūkums.

Uz jautājumu, kā ČLB atbalstījusi jaunākās 
paaudzes, vairāki valdes locekļi minēja ka ČLB ir 
rīkojusi visādus pasākumus bērniem, gadiem ilgi 
financiāli (Draudzīgā aicinājumā), ar darbaspēku 
(bērnu svētkos), atbalstījusi latviešu skolu.  Dau-
dzus gadus tā piešķīrusi stipendijas Čikāgas jau-
niešiem (pat ja viņu vecāki nebija biedri), lai viņi 
var piedalīties Gaŗezerā un dažādās nometnēs.

Ilgākas pārrunas risinājās par to, kā sazināties 
ar biedriem. Agrāk ČLB izdeva biļetenu “Biedrībā”, 
ko iz sūtīja pa pastu, bet autoru trūkuma dēļ to 
pārtrauca publicēt. ČLB biedru intereses ir dažā-
das, vecumi arī ir dažadi (no 16 – 90+). Daļa bied-
ru dzīvo citos štatos un Latvijā.  Ne visi ieskatās 
Facebook vai  lieto internetu, dažiem nav mobilā 
telefona. Klātesošie ieteica mēģināt uzzināt biedru 
e-pasta adreses, lai uzzinātu to domas, kā arī 
sniegt viņiem informāciju. Ja kādam biedram nav 
e-pasta adreses, ar tiem jāsazinās pa parasto pastu.

Trešā daļu valdes ir jāpārvēl katru gadu.  Šogad 
tie bija Dace Ķezbere, Daina Jauntirāne un Māra 
Jauntirāne. Visas pārvēl ar aklamāciju.  Valdes 
locekļi amatus noteiks pirmajā valdes sēdē.

Dace Ķezbere

nepiekrīt biedru pirms pāri par 10 gadiem nobal-
sotajam lēmumam par nama pārdošanu, jo viņa-
prāt nams tagad ir pietiekami stabilā financiālā 
stāvoklī, ka var pelnīt vairāk nekā tad, kad namam 
vajadzēja lielākus labojumus. Peļņu tagad varētu 
ziedot ģimenēm, lai palīdzētu viņiem samaksāt 
Stariņa bērnudārza un Krišjāņa Barona Latviešu 
skolas maksas. Šo domstarpību dēļ, ar janvāra 
beigām, viņš atteicies no nama pārvaldnieka 
amata, bet turpinās darboties valdē.

Pēc ziņojumiem sekoja jautājumi. Uz jautā-
jumu, vai nama pārdošanas lēmumam valdei bijis 
mandāts vai tas bijis tikai “ieteikums?”,  valde 
paskaidro, ka 2009. gada sapulces protokolā visi 
apzinātie biedri (klātesošie un pa pastu) balsoja 
PAR pārdošanu un tikai viens PRET.  Tanī sapulcē 
biedri pilnvaroja valdi pārdot namu par 
visizdevīgāko cenu.

Uz jautājumu, kādas nama vajadzības nav 
izpildāmas, vairāki valdes locekļi pa skaid roja, ka 
darbaspēka trūkuma dēļ nevaram rīkot lielus 
pasākumus. Ja tādus rīkojam, tad tel pas varam 
īrēt citur, ko reizēm jau tagad darām.  Tāda rīcība  
prasa no mums mazāk pūļu.  Mums pietiktu 
mazāka ēka ar nelielu zāli, kur būtu vieta 
mūzejam/bib liotēkai, birojam un virtuvei. Domājot 
uz priekšu, ir jāsabalancē tas, ko varam izdarīt ar 
esošo darbaspēku un financēm.

Kad runas atgriezās pie finansēm, kasiere

Gada sapulces laikā ČLB un Māras fonda 
revīzijas vēl nebija izdarītas. Tagad tās ir pabeigtas 
un Revīzijas komisijas locekļi Jonas Baipšys un 
Jānis Sedliņš ziņo, ka biedrības un Māras fonda 
grāmatas, protokoli, nodokļu dokumenti un pār-
skati ir pareizi un saskan ar atbilstošiem doku-
mentiem.

Dace Ķezbere

Čikāgas latviešu BiedrīBas PaPildu ziņojums

Šī gada Čikāgas Latviešu biedrības gada 
sapulcē 16. februārī trīs valdes locekļi tika 
pārvēlēti uz trim gadiem. Nākamā valdes sēdē 
amatus sadalīja šādi:

Priekšniece – Dace Ķezbere
Vice priekšniece – Laima Magone
Kasiere – Mārīte Plūme
Sekretāre – Māra Jauntirāne
Biedrzine – Linda Cukura
Informācijas nozares vadītāja – Daina Jauntirāne

Kultūras nozares vadītāja – Aiga Bērziņa
Saimniecības nozares vadītāja – Ināra Bundža
Direktors – Reinis Kalnājs
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1.rindā no kreisās: Māra Vārpa, Irēne Balks, Silvija Kļaviņa-Barshney, Raita Vilniņa, Astrīda Cīrulis, Ināra Grigolats. 2. rindā: 
Andris Slokenbergs, māc. Gundega Puidza, Iveta Jansone, Mārtiņš Stāks. 3. rindā: Roberts Ezeriņš, Juris Pūliņš, Ēriks Antens, 
Ervīns Poruks. Trūkst Lauras Lazdas un Ingrīdas Robežnieces.                                                                      Foto: Rita Grendze

ciānas draudzes 2020. gada Padome

ka pēc pārejas (transition) laika KBLS un tās 
palīgi varētu kļūt par īpašuma darbības vadību. Ir 
iecerēts, ka mūsu latviešu sabiedrība atbalstīs 
KBLS.  Turpināsim ar KBLS vienotības garā 
veidot līgumu ar mērķi, kas arī palīdzētu plašākai 
latviešu sabiedrībai.  Plānosim nākammēnes 
sniegt sīkākas ziņas.

Jautājumi un ieteikumi vienmēr tiek laipni 
gaidīti. Lūdzu, sazinieties ar:

Robertu Ezeriņu,
Ciānas draudzes Nākotnes 

plānošanas komitejas priekšsēdi 
<nakotnikalot@gmail.com >

708-244-3939

nākotni kaļot! –  turpinājums – 2020 gada aprīlī
Turpinām informēt latviešu sabiedrību par 

mūsu kopējām Krišjāņa Barona Latviešu skolas  
Čikāgā (KBLS) un Ciānas draudzes nākotnes 
pārrunām.  

Šī gada 24. janvārī saņēmām  KBLS vecāku 
pa domes priekšlikumu par plānoto darbību  ar īp-
ašu mu nākamos piecos gados. Pēc dažām pār ru-
nām no skaidrojām priekšlikuma  detaļas, un 23. 
februārī Ciānas gada sapulce atbalstīja sadarbības 
turpināšanu ar KBLS ar mērķi noslēgt līgumu. 
Nākotnes komitejas pārstāvji satikās 10. martā, 
lai tālāk kaltu līgumu, kas pamatā varētu 
līdzināties Lietuviešu centra Lemont, Illinois 
pieejai veidošanā. Mūsu nākotnes plānā  paredzēts, 
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obtained a shovel. My mother-in-
law indicated a likely place to 
dig, and to my amazement a 
satchel with gold and jewels 
was unearthed! I learned later 
that it wasn't unusual for the 
fleeing capitalists to convert 
wealth to gold and bury it. It 
was unusual, however, for the 
treasure to be recovered by those 
for whom it was intended. It 
was a powerful event to witness 
and I, wanting to be a writer, 
knew this was the best story I 

would ever be party to. 
That's how I, a southern California native, 

came to write an historical fiction series set in 
World War II Latvia. And the story has the added 
feature of accompanying Kārlis Smiltēns' superb 
paintings. I word it that way because, whereas 
most stories are illustrated after they are written, 
this is the opposite. I looked at the Smiltēns 
paintings, and tried to imagine what was 
happening to the artist at the time he created 
them. 

Diana Mathur

I married into a Latvian 
family 30+ years ago, and 
became good friends with my 
husband's uncle, the late Kārlis 
Smiltēns. Before then, I knew 
nothing about Latvia. Uncle 
Kārlis had served in the Latvian 
Legion, which as you know is 
one of World War II's most 
misunderstood and contro-
versial fighting forces. I was 
always amazed by his stories, 
and especially by the dark, 
mysterious, and sometimes 
satirical paintings that he made from that chapter 
of his life. There were rumors about family 
treasure buried before the he fled the Russians' 
return in 1945, which Kārlis always sternly 
hushed up. These stories piqued my imagination, 
and that of my young children. When the Soviet 
Union fell, Uncle Kārlis was among the first to 
return to Latvia. He was eager to restore his 
family's property in Zemgale, and my husband 
and I and our children were fortunate to travel 
back there with him. The kids could not let go of 
the idea of buried treasure, and pestered until we

Author Diana Mathur. Kārlis Smiltēns. Kāris Smiltēns' painting.

the Best story i was ever Party to
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izstāde “latvijas traģēdija.1941” kanadā
No 4. līdz 22. martam Nacionālajā Kanādas Kara muzejā Otavā apskatāma Latvijas Okupācijas 

muzeja un muzeja “Ebreji Latvijā” kopīgi veidotā ceļojošā izstāde “Latvijas traģēdija.1941” angļu un 
franču valodās. Tā vēstī par traģisko 1941. gadu Latvijas vēsturē, kad PSRS okupācijas vara veica 
civiliedzīvotāju masveida deportācijas, savukārt nacistiskās Vācijas režīms uzsāka holokaustu pret 
ebrejiem, Latvija gada laikā zaudēja 100 000 savu iedzīvotāju.

Izstādes eksponēšanu Otavā 
iniciēja un or ga nizēja Latvijas 
vēstnieks Kanadā Kārlis Eihen-
baums sadarbībā ar izstādes līdz-
autoriem, kā arī ar Latvijas Aiz-
sardzības un Latvijas Ārlietu 
mi nis trijas atbalstu. Izstādes at-
klāšanā 4. martā pulcējās ap 150 
viesu – ārvalstu vēstnieki un dip-
lomāti, Kanadas Ārlietu un Aiz-
sardzības ministriju pārstāvji, 
Valsts kancelejas darbinieki, Ka  -
nadas armijas ģenerāļi un mili-
tār personas, latviešu, lietuviešu, 
igauņu, ebreju, ukraiņu kopienas 
pārstāvji, žurnālisti un sabied-
riskie darbinieki.

Atklāšanas uzrunā vēst nieks 
K. Eihenbaums uzsvēra: “Lai arī 
Otrais pasaules kaŗš bei dzās 
pirms 75 gadiem, Latvijai un 
vairākām citām Eiropas val stīm 
ilgi gaidītā uzvara nenesa ne 
brīvību, ne mieru. Diemžēl daļa 
Eiropas piedzīvoja ilgus ne  brī-
ves gadus. Jebkuŗa brīvības 
izpausme tika brutāli apslāpēta 
padomju okupētajā Latvijā: cil-
vēkus varēja nogalināt par vārdu. 
Tomēr cilvēki pretojās un bija pie-
tiekami drosmīgi, lai pirms 30 
gadiem atjaunotu Latvijas neat-
karību.”

Mūzeja “Ebreji Latvijā” va dītājs Iļja Ļenskis 
savā uzrunā norādīja, ka izstādes mērķis nav žē lo-
ties, bet gan izskaidrot.  “Mēs stāstām ne tikai par 
okupāciju varu noziegumiem, bet arī par cil vē-
kiem, kuŗi spēja izdarīt drosmīgas izvēles. Mums

Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihen baums.

ir jāatceras Latvijas diplomāti ārzemēs, kuŗi pie-
vienojās sabiedrotajiem; simtiem cilvēku Latvijā, 
kuŗi centās palīdzēt vajātajiem ebrejiem; gan bru-
ņotās, gan morālās pretošanās grupu locekļi. 
Kopš neatkarības atjaunošanas Latvija ir strādājusi,
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redzējumu, pārrakstot kaŗa izcelšanās vēsturi, 
vainojot pat upuŗus, attaisnojot agresijas aktus. 
Otrā pasaules kaŗa vēstures sagrozīšana un vēs-
tures faktu noliegšana nav pieņemama, katram ir 
jābūt spēkam paskatīties “patiesībai acīs”.

Izstādes autori ir Latvijas Okupācijas muzeja 
bijušie vēsturnieki Ritvars Jansons, Ojārs Stepens, 
muzeja “Ebreji Latvijā” vēsturnieki Iļja Ļenskis un 
Marģers Vestermanis, māksliniece Ieva Nagliņa.

Plānots, ka pavasarī izstādi varēs apskatīt arī 
Kanadas galvaspilsētas Otavas rātsnamā.

Informāciju sagatavoja: Inese Jansone
Latvijas Okupācijas muzeja

Sabiedrisko lietu vadītāja
2020. gada 6. martā

lai pārvarētu un atstātu pagātnē nacistu un 
padomju atstātās traumas un brūces. Diskusija 
par kolaborāciju ir palīdzējusi Latvijas sabiedrībai 
ar citām acīm paraudzīties uz sevi. Mēs neuz tve-
ram sevi kā tikai vēsturiska procesa objektus – 
mēs esam tauta, kas var tikt galā ar savu pagātni.”

Atklāšanas sarīkojumā uzrunas teica arī Aiz-
sardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, 
Toronto Universitātes profesors Roberts Ostins 
(Robert Austin), Kanadas latvietis Džefs Mieriņš 
un Nacionālā Kanadas kaŗa mūzeja direktore 
Karolīna Dromagē (Caroline Dramguet). Runātāji 
uzsvēra Latvijas rosinātās izstādes nozīmīgumu 
tieši tagad, kad atceramies nežēlīgā kaŗa beigas 
pirms 75 gadiem, ko daži izmanto, lai šo nozie-
dzī go kaŗu maldīgi glorificētu, dotu tam neat bilstošu

Mākslinieku ko man  da 
no Jelgavas Aļaskas ledus 
skulptūru čem pionātā Fair-
banksā, Ame rikas Sa vie-
notajās Valstīs, iz cīnījusi 
pirmo vietu “mult i bloka” 
kate gorijā.

Ledus skulptūru čem -
pionātā piedalījušās 11 
labākās komandas no visas 
pasaules, tajā skaitā Junichi 
Nakamuras ko manda no 
Japānas. Pašvaldībā skaid-
r  oja, ka šī komanda līdz 
šim tika uzskatīta par 
spēcīgāko komandu pasau-
lē un ir daudz kārtēja pir-
mās vietas ieguvēja Aļas-
kas un citos ledus skulptūru konkursos.

Jelgavnieki “Ice Alaska” čempionātā uzva-
rēja ar skulptūru “Visuma sirds”. Skulptūras ideja 
ir, ka visums ir bezgalīgs visos virzienos, tāpēc tā 
centrs ir un var būt jebkur. Visuma centrs var būt 
arī katrā no mums – arī tieši mūsu sirdī,  norā dīja 
idejas autori. Sešās dienās mākslinieki Kārlis Īle, 

latvieši ledus skulPtūru ČemPionātā izcīna Pirmo vietu

Mākslinieki Kārlis Īle, Maija Puncule, Ainars Zingniks un Mintauts Buškevics.

Maija Puncule, Ainars Zingniks un Mintauts 
Buškevics izveidoja skulptūru no deviņiem 
lielajiem blokiem, kopā izmantojot aptuveni 15 
tonnas ledus. Skulptūras platums ir septiņi metri, 
augstums - četri metri.

   TVNET/LETA
Foto: Kārlis Īle/Jelgava.lv
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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>          
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LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, 
CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302

Palatine, Illinois 60074
 (847) 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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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.

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

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada
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saPrātīgās saimnieces Piedāvā

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

Čikāgas
daugavas vanagu 
aPvienīBa

Daugavas Vanagu biedri var pieprasīt saviem 
bērniem stipendijas līdz 28. maijam. Pieprasījumus 
iesniedziet Inārai Grigolats.

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>
Facebook: Cikagas Latviesu biedriba vai Chicago 
Latvian Association
Priekšniece:  Dace Ķezbere
tālr.:  773-919-3936, e-pasts:  <itsdace@gmail.com>

2020. gada 7. novembrī  – ČLB 85 gadu jubilejas 
svinības.
Informāciju par Bibliotēku var saņemt, sazinoties ar 
Daci Ķezberi.

Norādījumi
1. Noskalotajam mangoldam izgriež sarkanos  
 kātus.  Tos sagriež ¾” lielos gabalos. Noliek  
 sānus. Mangolda lapas sagriež 1” gabalos,  
 noliek sānus.
2. Dziļā pannā ielej eļļu un karsē.  Karstajā eļļā  
 ieliek ķiplokus.  Cep 1-2 minūtes 
3. Pieber mangolda kātu gabaliņus, cep 
 kamēr mīksti, 5-6 minūtes.
4. Pieliek pusi mangolda lapu, uzber cukuru.   
 Lapas no sākuma piepildīs pannu, bet ātri  
 saplaks. Kad pirmā lapu kārta saplakusi,  
 pieliek pārējās lapas, pannai uzliek vāku un  
 sautē, apmēram 10 minūtes, šad un tad   
 apmaisot.  Noņem vāku un turpina cept,  
 kamēr šķidrums izgaro, kādas 2-4 minūtes.
5. Pielej etiķi, uzkaisa sāli un piparus.

Mangolds, jeb chard, ir vēsā laika dārzenis, ko pavasarī jau var atrast vietējos tirgos. 
Atkarīgi no šķirnas, to kāti ir sarkani, zaļi, dzelteni vai balti. Veselīga, krāšņa, viegli pagatavojama 
Lieldienu pusdienu piedeva!

PANNā CEPTS ŠVEICES MANgOLDS

Sastāvdaļas 6-8 porcijām
3 mārciņas Šveices mangolda, jeb Swiss chard, 
ar sarkaniem kātiem, noskalots un notīrīts
4 ķiploku daivas, sagrieztas plānās šķēlēs
2 tējkarotes cukura
1 ēdamkarote sarkanā vīna etiķa
Sāls un pipari, pēc garšas
Olīvu eļļa cepšanai
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Dievkalpojumi un sarīkojumi
Atcelti uz nezināmu laiku.

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 saimes 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

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

Droši vien, ka nebūsiet pārsteigti, neatrodot šeit 
mūsu draudzes plānu. Kopš kalpošanas sākuma 
vienmēr esmu aicinājis ļaudis nākt uz baznīcu. Taču 
tagad – tieši pretēji –  aicinu nenākt! Tas viss notiek, 
lai mūsu latviešu sabiedrība un draudzes locekļi 
saglabātu savu veselību. Vai šī situ ācija ir Dieva 
uzlikts pārbaudījums, sods? Viennozīmīga atbilde 
šeit nav iespējama. Iespē jams, ka mums tiek dāvāts 
īpašs laiks, kad palikt mājās ar saviem vistuvākajiem 
cilvēkiem, Dievu lūgt, meditēt un stiprināt savas 
attiecības ar mīļajiem un Debesu Tēvu. Pāvils raksta 
(Rom 8:28) “Mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas 
pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par 
labu.” Kristiešiem, draudžu locekļiem šis, tāpat kā 
visiem citiem, ir grūts laiks, tomēr mēģināsim iegūt 
tajā to labāko, ko Dievs caur savu Vārdu mums 
piedāvā. Lai Dievs mūs uztur un pasargā laikā, kad 
neko nevar īsti plānot un paredzēt, tomēr paliksim 
pārliecībā, ka (1 Kor 10:13) “Jūs nav piemeklējis 
nekas cits kā vien cilvēcisks pār baudījums, bet Dievs 
ir uzt i cams, viņš nepie ļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri 
tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no 
pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest.”.

Kristus mīlestībā,
Mācītājs Ojārs Freimanis 

Mācītāja pārdomas
ciānas draudze domās un lūgšanās ir kopā ar 

visu Čikāgas latviešu saimi šajā pasaulei tik grūtā 
laikā. 

mēs turpinām savus dievkalpojumus raidīt 
attālināti audio versijā. 

ja jums ir interese tos noklausīties, rakstiet: 
cianasdraudze@gmail.com vai zvaniet

 872-301-6638.

Dievkalpojumi un sarīkojumi
Atcelti uz nezināmu laiku.

Sv. Pēteŗa draudzes dievkalpojumu varēs 
noklausīties  svētdienās no pulkst.10:00-11:00.

<https://youtu.be/Bni2IZimX-g>  vai:
<https://www.dropbox.com/s/

o0gpf0e7ftr4qmr/03-22-2020.mov?dl=0>

Gaišu Lieldienu rītu!

Vēl Čikāgas Ziņu redakcijas saime



232020. gada aprīlis

sarīkojumi/sanāksmes

Adrese:

Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ziedojums:

$

Redakcija lūdz vismaz $55.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:                            Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:                           

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Vārds, uzvārds:

  2020. gada aprīlis
trešdien, 8. aprīlī,  Pensionāru saiets. atcelts uz   
  nezināmu laiku.

sestdien, 18. aprīlī,  Čikāgas Bērnu Ansamblis    
  (ČīBAs) kopā ar Čikāgas Piecīšu    
  dalībniekiem koncerts atcelts 
  uz nezināmu laiku.

sestdien, 25. aprīlī,  Čikāgas latviešu TDK   
  Mantinieki un viesi “Lai dzīvojam, lai svinam”.  
  sarīkojums. atcelts uz nezināmu laiku.

2020. gada maijs 
sestdien, 2. maijā, Krišjāņa Barona latviešu skolas   
  Čikāgā 70 gadu jubileja. atcelta uz    
  nenoteiktu laiku. 
sestdien, 9. maijā, Čikāgas vīru koŗa pavasaŗa  koncerts.
Piektdien, 29. un sestdien, 30. maijā, (agrāk izziņotie 
  datumi mainīti) Latvijas pasu atjaunošanas  
  stacija Čikāgā. Vietu un laiku ziņosim vēlāk.
       Pasu stacijas vadītāja Čikāgā - Dace Ķezbere.

2020. gada novembris 
sestdien, 7. novembrī,  Čikāgas  latviešu biedrības 85  
  gadu jubilejas svinības. 
sestdien,  21. novembrī,  Latvijas Valstssvētku    
  sarīkojums Ciānā.

kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
kopas vice-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

Mīļie Čikāgas Ziņu (ČZ) lasītāji, rakstu 
autori, organizāciju ziņojumu un uzņēmumu 
reklāmu iesūtītāji! 

Aktīvitāšu pēkšņā pauze, kas iestājusies  
visā pasaulē, mudina mūs, mazās redakcijas 
saimi, pārrunāt Čikāgas Ziņu nākotni. Nolēmām 
jums paziņot sekojošo:

Kaut gan Čikāgas latviešu sabiedrības dar-
bībā arī ir iestājusies pauze, tomēr ceram, ka 
maija mēneša izdevumam redakcija saņems 
pietiekoši daudz rakstu, lai to izdotu.

2020. gada aprīļa izdevumu esam veltījuši 
Čikāgas Ziņu līdzdibinātāja un 45 gadu to 
administrātora/dzinējspēka Ilmāra Bergmaņa 
aiziešanai Dieva valstībā. Šī skumjā notikuma 
dēļ ir jādomā par ČZ izdošanu redakcijas 
darbinieku pašreizējā sastāvā. Ir divi iemesli 
maiņām:

1. Atbildīgā redaktore/kasiere Ārija Bermane 
savas ģimenes sēru laikā nevar pildīt visus ČZ 
administrātora pienākumus. 2. Redaktores Ināras 
Sīmanes pasliktinātā redze ir traucējums preciza 
darba veikšanai. Domājam, ka ir pienācis laiks 
nodot redakcijas stafeti jaunākai paaudzei.

Tomēr turpināsim strādāt tik ilgi, cik spēsim 
segt izdevumus. 2020./2021. darbības gadam 
neesam vēl izsūtījuši aicinājumus ziedot. Šī gada 
sākumā saņemtos čekus nav bijis izdevības 
iekasēt pašreizējo apstākļu dēļ.

Redakcijas saime

redakcija ziņo
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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

 

2020. gada 
APRÈLIS

 1 T Dagnis, Dagne
 2 C Irmgarde
 3 P Daira, Dairis
 4 S Valda, Herta, Ērvaldis,  
    Ārvalda
   5 Sv Pūpolu svētdiena
   Aivija, Vija, Vidaga
 6 P  Dzintra, Zinta, Vilipas,   
   Filips
 7 O Zina, Zinaīda, Helmuts
 8 T Edgars, Danute, Dana,  
   Dans
 9  C Valerija, Žubīte
10 P Luelāpiektdiena
   Anita, Anitra, Zīle
11  S Hermanis, Vilmārs 
12 Sv  Lieldienas 
   Jūlijs, Ainis
13 P Eagils, Egīls, Nauris
14 O Strauja, Gudrīte
15 T Aelita, Gastons
16 C Mintauts, Alfs, 
   Bernadeta
17 P Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
18 S Laura, Jadviga
19 Sv Vēsma, Fanija
20 P Mirta, Ziedīte
21 O Marģers, Anastasija  
22 T Armands, Armanda
23 C Jurģis, Juris, Georgs
24 P Visvaldis, Ritvaris
25 S Līksma, Bārbala
26 Sv Alāna, Sandris,   
   Rūsiņš
27 P Tāle, Raimonda, Raina,  
   Klementīne
28 O Gundega, Terēze
29 T Vilnis, Raimonds, Laine
30 C Lilija, Liāna
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