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Çikågas Ziñas iznåk ik ménesi, bet 
jünijs, jülijs un augusts ir apvienoti vienå 
izdevumå, arî decembris un janvåris ir 
apvienoti. Çikågas Ziñas süta visiem lat-
vießiem, ku®i tås vélas un no ku®iem ir sa-
ñemts vismaz $50.- ziedojums gadå. Tås süta 
ar pirmås ß˚iras pastu, tå nodroßinot åtru 
sañemßanu. 

SLUDINÅJUMU LIKMES: 
 1 lappuse.– $180.-, 1/2 lappuse – $90.- 
 mazåkais –  $45.-

ADVERTISING RATES: 
 $180.- per full page
 $90.- per 1/2 page, smallest ad $45.- 
Çikågas Ziñu nåkamå méneßa izdevumå 
ievietojamie materiåli (raksti, fotoattéli, 
sludinåjumi, sarîkojumu kalendåra infor-
måcija) redakcijå jåsañem lîdz iepriekßéjå 
méneßa 10. datumam. Tikai îsi ziñojumi un 
péc 10. datuma notikußo sarîkojumu apraksti 
sañemami lîdz méneßa 15. datumam.

Materiålu sütîßanas adrese:
Inåra Sîmane – 4NO13 Randall Road 

St. Charles, IL 60175-5044
tålr.: 630-584-5750, fax: 630-584-1683 

e-pasts: <isimanis@comcast.net> 

Par sludinåjuma saturu atbild sludinåtåjs; par   
raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jåbüt maßînrakstå ar autora îsto vårdu un ad-
resi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai 
ir tiesîbas rakstus saîsinåt. Rakstos izteiktås 
domas var nesaskanét ar redakcijas viedokli. 
Çikågas Ziñas honorårus nemakså.

Izdevéjs:
Çikågas latvießu organizåciju apvienîba
Administråtors: Ilmårs Bergmanis
e-pasts: <ilmarsb@sbcglobal.net>
mob. tålr.: 847-828-4013

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
tålr.: 847-803-0546; 
e-past: <arijab@sbcglobal.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane 
tålr: 630-584-5750; fax: 630-584-1683
e-pasts: <isimanis@comcast.net> 
Techniskå redaktore: Kristîna Laimiña
Kasiere: Årija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksåjumi par sludinåjumiem 
u.c. sütåmi kasierei.
Adreßu maiñu pieteikumi sütåmi:
Çikågas Ziñas - P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

Uz vāka Marete Austriņa, foto: G. Lucāns,      
iekārtojums: Mārtiņš Sīmanis         
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REDAKCIJAS  SLEJA
bagātinātu. Citas dzīves fazes ieskaitīja iegriešanos 
veikaliņā, lai nopirktu rupjmaizi, un, beidzot, pēc 
Latvijas otrās neatkarības atgūšanas, lai nopirktu 
Latvijas alus. Skumji, ka pēdējā gada laikā Joannai 
bija plakāts pie durvīm, ko daudzi parakstīja, viņai 
novēlot ātru izveseļošanos. No tā sapratu, ka manas 
bērnības sapņu veikaliņš drīz pāries citu rokās. 

Drīz jau Gaŗezerā atklās jaunu sezonu, šogad 
ar jau lielāku territoriju, pateicoties Atbalsīm un 
Gaŗezera draugu grupai. Bet, ko iesāks jaunie īpaš
nieki ar Long Lake Food Shop? Visai nezinātniskajā 
aptaujā Mednieku Makšķernieku apvienības ballē 
jautāju: “Ko Jūs ieteiktu jaunam īpašniekam iesākt, 
no jauna atveŗot LLFS”? Atbildes bija daudz un 
dažādas. Skaistumkopšanas salonu iekārtot būtu 
labi tām dāmām, kuŗuprāt saieti “Daiļās Dāmas” 
notiek pārāk reti. Skolotāji, audzinātāji, saimnieces 
un saimniekpuiši varētu tur iegriezties, lai aizmirstu 
dienas rūpes. Varbūt būtu labi iekārtot pirti, lai 
pavasaŗa un rudens talkas darbiniekiem būtu kur 
papērties. Varbūt pat vietējos iedzīvotājus varētu 
piesaistīt, izsludinot pēršanos ar bērza, ozola, vai 
kadiķu slotām. Būtu gan jāskaidrojas. 

Citi, atkal, būtu gatavi šo skaisto ezera ainavu 
lietot kā skatuvi māksliniekiem. Ja tik nebūtu mazo 
bērnu, kuŗi ezera krasta kabīnēs naktīs snaustu, tad 
mūziķi varētu uzstāties brīvā dabā, lai skaņa nestos 
pāri ezeram, tad kultūras mīlētājiem nebūtu jāgaida 
ugunskura priekšnesumi, lai dziedātu “alus ezeriņš”. 
Varbūt LLFS būtu galerija, kur izstādītu latviešu 
mākslinieku darbus. Vismaz tā būtu vieta, kur 
varētu iegādāties lietišķo mākslu... dāvanas un 
piemiņas lietas. 

Laikam visinteresantākā ideja, ko var publicēt, 
bija doma izveidot Welcome center. Bija arī ietei
kumi, kuŗus nevaru pieklājības pēc pieminēt! Lu
kasa ceļa malā spilgta zīme sagaidītu atbraucējus ar 
lielu SVEIKS zīmi. Gaismiņās būtu tekoša infor
mācija par vakara nodarbībām. Veikala iekšpusē 
būtu izglītojoša izstāde par Latviju un latviešiem. 
Beizot, būtu pīrāgu cepēji, kas apmācītu, kā šos un 
citus latviskus gardumus pagatavot. Bez šaubām 
veikaliņā būtu pērkams arī kožļenes, alus un maize. 
Lai katram gada gājumam arī turpmāk būtu Gaŗezera 
krastā ko meklēt!

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Jau sen iemācījos nedalītes ar jokiem. Viena 
cilvēka joks otram, reizēm, ir stiprs apvainojums.  
Būtu jauki šovakar sasapņot šo to, kas Čikāgas Ziņu 
lasītājus liktu uz auss. Laimīgā kārtā, īstenība 
pārspēj manu izdomu, un šomēnes varu paziņot, ka 
marta mēneša vidū, kad tiek rakstīta redakcijas 
sleja, gaisa temperatūra pārsniedz 80 gradus. 

Agrais lapu plaukums šķiet nedabisks. Līdz 
aprīļa sākumam dabas māte būs zaļās drānās tērpta, 
tonis līdzīgs Čikāgas upei Svētā Patrika dienā. Tad 
jau domas nesīsies uz vasaru. Kā jau daudziem 
vidienes iedzīvotājiem, vasara ir Gaŗezers. Nevar 
iedomāties vienu bez otra.  

Visai nesen baumas klīda par Gaŗezera tuvumā 
esošās Long Lake Food Shop (LLFS) pārdošanu. 
Ilggadējā īpašniece Joanne, jau gados, nolēmusi, ka 
laiks jaunam īpašniekam. Pirms gadiem sarunā ar 
veikalnieci uzzināju, ka vietējās autorūpnīcas dar
binieki pārspēj latviešus par gabalu dzērienu iegādes 
un lietošanas jomā. Nekad līdz tam nebiju 
iedomājusies, ka latvieši nebūtu vienīgie veikala 
kundes. 

Pētot Long Lake Food Shop vēsturi, redzu, ka 
tas tika atvērts tikai 1968. gadā. Agros 70os gados, 
nometnē būdama, tiku izrasktīta nedēļas nogalēs, 
un veikala apciemojums bija viens no priekiem, ko 
brīvības stundās baudīju. Tur atvērās brīnumu 
klāsts, kādu toreiz nesapņoju ieraudzīt kantīnē. Tur 
bija liela kožļeņu, snikeru, Now and Later, sāļo 
čipšu un saldējumu izvēle. 2012. gadā Gaŗezera 
kantīne var konkurēt ar šo slaveno “bodi”, bet toreiz 
LLFS bija bērnu paradīze. 

Gadiem  ritot, Long Lake Food Shop nozīme 
manā dzīvē mainījās. Strādājot Gaŗezerā par plūd
males sardzi, iegriezos tur, kad bija nepieciešama 
kāda kokteiļa satstāvdaļa. Toreiz labākais pārtikas 
veikals bija Hardings. Nebija konkurences starp 
Hardings un Long Lake Food Shop. Katram vei
kalam bija sava priekšrocība. Viens bija ērts, otrs 
lēts. Tagad vasaras vakarā nevar iegriezties Trejupju 
Meijerā un nedzirdēt latviešu valodu. Laikam jau 
ērts un lēts. 

Vēlāk manas intereses mainījās, un mazajā 
bodītē jūsmoju par lietotajām grāmatām, kas norā
dīja uz ciema Latvija un citu apkaimes iedzīvotāju 
izglītības pakāpi. Tur varēja atrast visu, kas dvēseli
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Atver Acis: Kristus ir Augšāmcēlies!
Merilandes Catoctin kalnu pakājē ir stalagtītu 

un stalagmītu alas, kur var piedzīvot absolūtu tumsu.  
Apmēram 50 pēdu zem zemes gīds izdzēš gaismas 
un liek vairākas minūtes stāvēt absolūtā tumsā. Nav 
pat ne mazākās gaismiņas, lai kaut ko ar laiku sare
dzētu. Pilnīgi melna tumsa. Kad atkal tiek ieslēgta 
elektrība, notiek kas brīnumains – acis gaismā nav 
jāpiemiedz! Izrādās, ka pilnīgā tumsā nav gaismas, 
pie kā acīm būtu jāpierod. Tiklīdz ala ir atkal izgais
mota, mēs skaidri redzam visu, kas tajā ir.  Izrādās, 
ka, ja absolūtā tumsā iespīd gaisma, mūsu acis ir 
gatavas to uztvert un tajā saredzēt patiesību.

Neviens nav gatavs Lieldienām, kamēr nav pava
dījis laiku absolūtā tumsā, kur cerību nevar saredzēt.  
Lieldienu rītu ar atvērtām acīm var sagaidīt tikai tas, 
kuŗš ir piedzīvojis Lielās piektdienas absolūto tumsu.  
Mēs, kam acis pieradinātas dzīves skarbiem piedzīvo
jumiem, sērām, sāpēm, varam mierīgi turpināt dzīvot 
tumsā, kuŗā bieži pārprotam patiesību, kuŗā aiz kat
ras ēnas rēgojas bailes un šaubas. Bet ieskatoties 
cilvēces vēstures vistumšākajā dienā, kad Dieva 
radījums nogalināja pašu Dievu, kad cilvēka bērni 
noslepkavoja Dieva Dēlu, pazūd ēnas, pazūd visas 
iedomas, ka spējam paši saviem spēkiem tikt galā.  
Absolūtā tumsā pazūd spēja mēgināt pašiem kaut ko 
saredzēt, izgudrot, izveidot savu patiesību.   

No agrā rīta tumsas un gaismas virpuļa Mariju 
Lielās dienas absolūtajā gaismā ieved augšāmceltais 
Kristus, kuŗš viņu sauc vārdā. Beidzot viņas acis ir 
plaši atvērtas, viņa atpazīst savu draugu un ‘raibunu’, 
un jaunā patiesība ir pavisam skaidra. No katra perso
nīgās tumsas pats Kristus, mūs vārdā saucot, aicina 
saredzēt pasauli, tās priekus un bēdas, mūsu mūža gā
jumu Dieva patiesības gaismā. Kristus ir augšāmcēlies! 

Tas, ko agrāk nedēļā piedzīvojām vai pazaudējām, 
ir noticis un pagājis. Lieldienas to nemaina.  Mēs 
nedrīkstam cerēt, ka Jēzus mūs aizvedīs atpakaļ, 
tur, kur agrāk bijām pirms saslimšanas, pirms 
vilšanās, pirms katastrofas, veco, labo laiku priekos, 
bērnības nevainībā. Bet Lieldienas piedāvā mums 
jaunu redzi. Mēs redzam Pestītāju, kas, izgājis cauri 
nāves absolūtai tumsai, ir dzīvības gaismā augšām
celts. Tagad mēs piemiedzam acis tumsai, jo Dieva 
gaismā dzīvojam atvērtām acīm un sirdīm.

Atver acis! Kristus ir augšāmcēlies! Allelūja!
prāveste Anita Vārsberga Pāža

2012. gada Lieldienās     
*  Izlasi Jāņa evanģelija 20:118!

“Pirmajā nedēļas dienā agri no 
rīta, kad vēl bija tumsa...” * Mēs 
parasti tumsā sākam meklēt Kristu. 
Kamēr vēl bija tumsa, Marija Mag
dalēna devās uz kapu, jo agrāk 
nedēļā Jēzu nogalināja. Līdz ar 
Jēzu, nomira viņas cerība.  

Agrāk nedēļā priekšnieks 
paziņoja jaunai sievietei, ka grūti 

laiki pienākuši un viņa ir jāatlaiž.  Stundas laikā 
rakstāmgalda piederumi un pēdējās cerības 
kripatiņas bija sapakotas kastē un trīs bērnu māmiņa 
stāv uz ielas. Kā viņa, būdama viena, uzturēs savu 
ģimeni?  

Agrāk nedēļā vecais vīrs ar skūpstu atvadījās no 
sievas, solīdams rīt atkal nākt ciemos. Šī nebija bijusi 
viņai laba diena. Viņas agrāk dzidri zilajās, tagad viegli 
pelēkās acīs neparādījās neviena atmiņas dzirkstelīte.

Agrāk nedēļā kāds saņēma diagnozi, ka slimība 
nav ārstējama. Agrāk nedēļā kāds dzirdēja no sava 
vistuvākā cilvēka: ‘Es tevi vairs nemīlu.’ Agrāk nedēļā 
meita dusmās izgāja pa durvīm, un vecāki trīs dienas 
nav ne vārda no pusaudzes dzirdējuši.  Agrāk nedēļā 
kāda cerība tika krustā sista. Tumsa pārņema visu.

Un acis pierod pie tumsas. Ar laiku atpazīstam 
priekšmetus, lai naktī neieskrienam sienā. Cilvēks 
var dzīvot pustumsā, lai gan tā pārvērš parastas 
ikdienas lietas ērmotās kontūrās un nespējam patiesi 
saredzēt visu, kas notiek ap mums. Daudziem tumsa 
ir tik tumša, ka grūt zināt, ko meklēt un kā meklēt. 
Bet vēl grūtāk ir redzēt un saprast, kad kāds tavā 
tumsā iespīdina gaismu.  

Marija tumsā meklē mirušo draugu un mācītāju, 
bet, kad atrod akmeni noveltu un kapu tukšu, viņa 
īsti nezina ko darīt, kā to saprast. Spožie tēli kapa 
tumsā liek viņai piemiegt acis. 

Draugi, labi domādami, piedāvā uzmundrino
šus lozungus un saulainu cerību. Bet jaunietis, kuŗu 
vienaudži skolā tiranizē, šaubīdamies piemiedz acis, 
jo dziļajā bezcerībā un vientulībā viss pozitīvais 
šķiet svešs un nepiederošs.

Pēc katastrofālas vētras, saule spoži spīd.  Jāpie
miedz acis, kad drupu kaudzē meklē ko saglabājamu 
no līdzšinējās dzīves. 

Lieldienu cerības un uzvaras gaisma liek piemiegt 
acis. Tiešām?! Kas bija miris, ir tagad dzīvs?  Piemie
dzam acis un šaubās grozam galvu. Kristus ir augšām
cēlies?! Šī vēsts ir pārāk brīnišķīga, pārāk spilgta, 
mēs nespējam tai ticēt. 
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Stundu pirms DV gada sa
pulces Apvienības vanadzes pul 
cējās savā gada sapulcē, ko vadīja 
vanadžu kasiere Ināra Grigolate, 
protokolēja Ruta Veitmane. DV 
apvienības Čikāgā valdē darbojās 
trīs vanadzes: Rita Valdmane – 
sekretāre, Ināra Grigolate – 
kasiere/biedrzine, Ruta Veitmane 
–  iekšējā aprūpe un palīdzība 
Latvijai. 

DV 60 gadu jubilejā  vanadzes 
gādāja par auksto galdu, ko saga
tavoja Andra un Edis Nordvindi 
ar palīgiem, Kurzemes atceres – 
Vīru koŗa koncerta sarīkojumā 
pasniegtas arī vakariņas, par ko 
gādāja Ināra Grigolate un Aina 
Saleniece.

16. augusta dārza svētku lai
kā lija lietus, tādēļ tie notika 
telpās. Pusdienas gatavoja Andra 
un Edis Nordvindi.

Lāčplēša dienas kafijas galda 
sarūpē strādāja Ināra Grigolate ar 
palīdzēm.

Piparkūku cepšanas talkā ap 
Ināras Grigolates un Ainas Sale
nieces sagatavoto mīklu pūlējās 
Elvīra Alberiņa, Oļģerts Cakars, 
Ņina Rautenšilde, Agris un Regīna 
Šleseri, Rita Valdmane, Aida un 
Vilis Vītoli, Ivars Kēlers, Ruta 
Veitmane un Valdis Bērziņš. Ināra 
gādāja par talcinieku pusdienām.

Ziemsvētku tirdziņu vadīja 
Ināra Grigolate. Maltīti gatavoja 
Andra un Edis Nordvindi. Tir
dziņš deva $1,061 atlikumu.

Vanadzes atbalstījušas Kriš
jāņa Barona latviešu skolu Čikāgā 
un Čikāgas Latviešu radio rai
dījumus. Latvijas palīdzībai – 
leģionāriem, medikamentiem un 
daudzbērnu ģimenēm – kopā 
izdots $2,000.

O.C.

DAUGAVAS VANAGU ApVIENĪBAS ČIKĀGĀ GADA SApULCE
Gada sapulci 2012. gada 5. 

februārī Daugavas Vanagu mītnē 
atklāja apvienības priekšnieks 
Oļģerts Cakars, aicinot ar klusuma 
brīdi pieminēt 2011. gadā mirušos 
biedrus: Jāni Veitmani, Edmundu 
Sprūdi, Albertu Raidoni un Veru 
Ķieģeli.

 Par sapulces vadītāju ievēlēja 
Ivaru Kēleru, par sekretāri Rutu 
Veitmani.

Apvienības priekšnieks ziņoja, 
ka valde pulcējusies sešās sēdēs. 
Veiktas divas ziedojumu vākšanas 
akcijas. Gaŗezera skolu audzēk
ņiem piešķirtas stipendijas. Atbal
stīta Kr. Barona latviešu skola, 
Čikāgas latviešu radio raidījumi  
un ČLOA Stipendiju fonds.

2011. gada 2. aprīlī notika 
Apvienības 60 gadu jubilejas svi
nības. Svētbrīdi vadīja māc. Ida 
Rautenšilde, dziedāja Čikāgas vīru 
koris Māras Vārpas vadībā. Svētku 
runātājs bija DV ASV priekšnieks 
Zigurds Rīders. Programmā:  
dāvana Čikāgas DV apvienībai – 
Čikāgas Piecīšu uzvedums.

Kā katru gadu kopā ar Čikāgas 
vīru kori rīkojām Kurzemes cie
tokšņa atceri. Izkārtojām Lāč
plēšu dienas pieminēšanu. Vana
dzes rīkoja izbraukumu Ciānas 
baznīcas dārzā, rīkoja piparkūku 
talku un Ziemsvētku tirdziņu, lai 
iegūtu līdzekļus palīdzībai Latvijā.

DV ASV delegātu sapulcē 
Gaŗezerā piedalījās apvienības 
delegāts Juris Valainis un vanadžu 
delegāte Māra Boedefelde.

Pateicība valdei un visiem 
darba darītājiem!

Kasiere Ināra Grigolate zi
ņoja, ka 2010. gadā ieņemts 
$12,601, izdoti $12,266 tekošam 
darbam un $9,000 – palīdzībai 
Latvijā. 

Biedrzine I. Grigolate ziņoja, 
ka 2011. gadā uzņemti 7 biedri, 
bet miruši 4. 2012.gada 1. janvarī 
biedru skaits bija 73 – 41 vanags 
un 32 vanadzes.

Ināra Grigolate ziņoja par ko
pas Daugavas vanadžu darbību. 

 Revīzijas komisijas sekretārs 
Ilmārs Riekstiņš ziņoja par ap
vienības un Vanadžu kopas kases 
revīziju. Komisija atradusi, ka ka
ses grāmatas un dokumenti ir 
priekšzīmīgā kārtībā un pateicas 
kasierei I. Grigolatei. 

Sapulce pieņēma iesniegto 
2012. gada budžetu $10,580 ap
mērā. Nolēma lietot Latvijas bērnu 
palīdzībai $1,000 un $6,000 palī
dzībai leģionāriem, līdzekļus gūs
tot no iepriekšējā gada atlikuma. 

Par apvienības priekšnieku 
ievēlēja Oļģertu Cakaru. Apvienī
bas valdē ievēlēja: Armandu Bir
kenu, Ināru Grigolati, Ivaru Kēleru, 
Pēteri Lapiņu, Agri Šleseru, Ritu 
Valdmani, Rutu Veitmani, Juri 
Valaini un Vili Vītolu.  Revīzijas 
komisijā ievēlēja  Māru Boedefeldi, 
Ilmāru Riekstiņu un Ainu 
Salenieci.

Par DV delegātiem sapulcei 
Gaŗezerā ievēlēja Ivaru Kēleru un 
Māru Boedefeldi.

DAUGAVAS VANADžU 
GADA SApULCE.

Vanadžu sapulce. No kr.: M. Bodefelde, I. Gri-
golate, R Veitmane.             Foto: O. Cakars



Čikāgas  Ziņas�

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS GADA SApULCE
2012. gada 11. februārī Lat

viešu namā notika Čikāgas 
latviešu biedrības (ČLB) 77. gada 
sapulce. Pēc kvoruma konstatēša
nas, priekšsēdis Armands Birkens 
atklāja sapulci, lūdzot klātesošos 
ar klusuma brīdi atcerēties 2011. 
gadā mūžībā aizgājušos biedrus: 
Hariju Frišu, Gunāru Līcīti, 
Albertu Raidoni, Irmu Runguli, 
Māru Tomsoni un Jāni Veitmani.

Par pilnsapulces vadītāju 
ievēlēja Jāni Vilciņu, bet par sek
retāri  – Māru Jauntirāni. 

Pilnsapulces dalībnieki pie
ņēma darba gaitu un iepriekšējā 
gada protokolu. Pirmais darbības 
punkts bija valdes iesniegtās mai
ņas Biedrības Satversmei. Sekoja 
pārrunas par ieteiktajām maiņām, 
kuŗas pilnsapulce pieņēma ar bal
su vairākumu.

Amatpersonu ziņojumi iesā
kās ar priekšnieka Armanda Bir
kena ziņojumu. Viņš uzsvēra 
Biedrības lomu gan latviešu sa
biedrībā, gan vietējā apkārtnē. 
Biedrība turpinās strādāt ar 
Ciānas draudzi, lai atrisinātu sa
režģījumus centra veidošanā sa
karā ar īpašuma lietošanu (zoning) 
un vajadzīgām licencēm. Starp
laikā Biedrība uzturēs namu labā 
kārtībā, lai tas būtu piemērots sa
rīkojumiem – par to viņš pateicās 
nama pārvaldniekam Reinim Kal
nājam un viņa dēlam Ērikam, kā 
arī ziedotājiem, kuŗi deva līdzek
ļus jaunas skaņu sistēmas iegādei. 
Biedrība vēl arvien piedalās Čikā
gas latviešu organizāciju apvienībā 
un atbalsta citas latviešu organi
zācijas, piemēram, Krišjāņa Barona 
latviešu skolu un pirmsskolu Sta
riņš. Biedrība arī turpina rīkot da
žādus pasākumus, piemēram, Vec

gada vakara “Ledus balli”, par 
kuŗu bijušas labas atsauksmes. 
Valdes locekļi apciemojuši vietējo 
aldermani Laurino, lai viņu labāk 
iepazīstinātu ar Biedrības darbu 
un apstiprinātu Biedrības cen
tienus uzturēt labas attiecības ar 
nama kaimiņiem. Bez tam priekš
nieks cenšas dalīties pieredzē ar 
citām vidienes latviešu biedrībām. 
Valde nesen arī apstiprināja Juri 
Kīnu par ČLB juridisko pārstāvi. 
Armands Birkens pateicās valdes 
locekļiem un viņu radiem un drau
giem, kuŗi ir nākuši talkā Bied
rības pasākumos. Viņš mudināja 
veiksmīgi turpināt Biedrības darbu.

Sekoja biedrzines Kristīnas 
Grantas ziņojums. 2011. gadā 
Čikāgas latviešu biedrībā bija 226 
biedri, starp kuŗiem ir 69 mūža 
biedri, 6 biedri, kuŗi ir atbrīvoti 
no biedru maksas, 7 goda biedri 
un 144 regulārie biedri. Piln
sapulcē piedalījās 34 balstiesīgie 
biedri. Biedrībā var iestāties jau 
no 3 gadu vecuma līdz pat 105 gadu 
vecumam.

 Kasiere Mārīte Plūme snie
dza kases pārskatu, ziņojot, ka 
izdevumi nama uzturēšanai ir bi
juši lieli, tomēr ienākumi turē
jušies līdzi izdevumiem. Biedrība 
beidza 2011. gadu ar nelielu iz
trūkumu, bet, ja nebūtu bijis jā
labo nama ķieģeļu fasāde, tad būtu 
arī atlikums. Atlikums no “Ledus 
balles” bija labs. Bibliotēka saņē
ma vairāk nekā $700 ziedojumos 
tās darbam.

Pārskatu par sarīkojumiem 
2011. gadā Kultūras nozares vadī
tājas Danas Šaltānes vietā sniedza 
nozares palīdze Laura Ludika. 
Biedrība uzsveŗ pasākumu kvali
tāti un dažādību, par ko liecina

2011. gada sarīkojumu saraksts: 
Super Bowl futbola spēles pārraide, 
lugas “Kronis II” un “Tā precas 
vecpuiši”, Māras Zālītes dzeju va
kars, Ziedoņa balle un Miķeļa 
tirgus ar nodarbībām bērniem, pu
zuru taisīšanas pasākums un 
“Ledus balle”. 2012. gadā plānots 
atkal rīkot pasākumus, kuŗi pa
tiktu tautiešiem ar dažādām inte
resēm: deju/dziesmu vakaru, tortes 
cepšanas pamācības, zolītes/pokera 
turnīru utt. 

Daina Jauntirāne sniedza pār
skatu par informācijas nozares 
darbību. 2011. gadā gandrīz 90 
tautiešu izpildīja informācijas no
zares aptauju par to, kā viņi uzzina 
par Biedrības darbību. Kaut gan
drīz 70% no personām, kuŗas at
bildēja uz aptauju, saņem infor
māciju par ČLB no Čikāgas Ziņām, 
liela daļa arī uzzina par sarīko
jumiem no radiem un draugiem 
vai mutiski, vai pa epastu. Arī 
citi informācijas avoti, piemērām, 
Facebook ir populāri. Par aptaujas 
rezultātiem ir ziņots biedriem 
ČLB apkārtrakstā. Biedrībai jātur
pina sludināt savus sarīkojumus 
visos iespējamos medijos.  

Māra Kīna, ČLB saimniece, 
pateicās visiem par sniegto palī
dzību iepriekšējā gadā, īpaši savam 
palīgam Andrim Antonam par 
kvalitātīvo ēdienu sagādāšanu 
“Ledus ballei”.

Nama pārvaldnieks Reinis 
Kalnājs pateicās valdes locekļiem 
par labo sadarbību. Viņš paskaid
roja, ka lielākais izdevums nama 
uzturēšanai šinī gadā bijis fasādes 
ķieģeļu labošana (tuckpointing). 
Iztrūkums no 2010. gada līdz 2011. 
gadam samazināts par $15,000. 
Nākamajā gadā izdevumi būs
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– Māra Jauntirāne, Kultūras 
nozares vadītāja – Dana Šaltāne, 
Kultūras nozares vadītājas palīdze 
– Laura Ludika, biedrzine – Kristī
na Granta, biedrzines palīdze – 
Marissa Kīna, Saimniecības no
zares vadītājs – Andris Antons, 
Saimniecības nozares vadītājas 
palīdze – Māra Kīna, Nama pār
valdnieks – Reinis Kalnājs. 

Par valdes locekļiem speciā
liem uzdevumiem ievēlēja Aivaru 
Osi, Rutu PriedkalniZirni un Jāni 
Vilciņu. Revīzijas komisijā – Pauli 
Duku, Jāni Sedliņu, Egīlu Vitandu.

Novēlam valdei un Biedrībai 
rosīgu darbību un panākumu pilnu 
2012. gadu!

Daina Jauntirāne

stipri mazāki, jo Latviešu nams 
tagad atbilst visām pilsētas tech
niskajām prasībām. 

Bibliotēkas vadītāja Leo Trin
kuna vietā par bibliotēkas darbību 
ziņoja Silvija ŠteinereJēgena. 2011. 
gadā uz Latviju pārsūtītas 479 
grāmatas un 171 periodisks izde
vums. Bibliotēkāri ir pateicīgi par 
katru ziedojumu, kas palīdz ar šo 
darbu. Viņa pateicās bibliotēkas 
brīvprātīgajiem darbiniekiem par 
ziedoto laiku.

Māras Erkmanes Fonda vārdā 
Armands Birkens pateicās ziedo
tājiem un paziņoja, ka 2011. gadā 
Fonds atbalstījis koŗa Kamēr... 
koncertu un lugu “Kronis II”. 
Viņš pateicās Inārai Bundžai par

Fonda grāmatvedības darbu. 
Revīzijas komisijas loceklis 

Paulis Duks paziņoja, ka komisija 
pārbaudījusi Biedrības kases grā
matas, protokolus, nodokļu formas 
un pārskatus un atrada, ka šīs 
grāmatas saskan ar ierakstiem un 
atbilstošiem dokumentiem.

Pēc budžeta pieņemšanas 
pilnsapulce ar aklamāciju ievēlēja 
valdē sekojošās personas 2012. 
gadam: Priekšsēdis – Armands 
Birkens, priekšsēža vietniece – 
Ķezberu Dace, kasiere – Mārīte 
Plūme, kasieres palīdze – Ināra 
Bundža, Informācijas nozares 
vadītāja – Daina Jauntirāne, 
Informācijas nozares vadītājas 
palīdze – Benita Plūme, sekretāre 

1. rindā no kreisās: Māra Jauntirāne, Mārīte Plūme, Ķezberu Dace, Armands Birkens, Ruta Priedkalne-Zirne, Ināra Bundža, 
Māra Kīna. 2. rindās: Benita Plūme, Kristīna Granta, Paulis Duks, Daina Jauntirāne, Reinis Kalnājs, Aivars Osis, Jānis Vilciņš, 
Andris Antons, Laura Ludika. Iztrūkst: Dana Šaltāne, Marissa Kīna, Jānis Sedliņš, Egīls Vitands. 

Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney
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Šī gada februāri Stariņā 
pavadījām īpaši jauki – bērni 
katru dienu paši cepa maizi!  
Mūsu maizes temas nedēļās bērni 
mācījās ne tikai kā cept maizi, bet 
arī par maizes sastāvdaļām, uz
zināja, kāpēc raugs palīdz maizes 
mīklai augt, kuŗā vietā virtuvē 
rauga mīkla var uzrūgt un kur tā 
pēc uzrūgšanas jācep.  Viņi izmē
ģināja un iemācījās, kā mērīt, kā 
maisīt, mīcīt un kā veidot maizes 
kukulīšus! Pārrunājuši par dažāda 
veida maizēm, bērni izvēlējās, kā
das maizes viņi gribēja cept. No
lēmām cept plakanas maizes, 
cietas maizes, saldas, cukurotas 
maizes ar rozīnēm un kanēli.
Maizes temas pēdējā nedēļā bērni 
iemaisīja divas dažādas maizes 
mīklas – vienu “cukursaldu” un 
otru “medussaldu” (tā viņi paši 
nosauca tās mīklas). Tad katrs 
bērns sev izveidoja mazu kukulīti,  
kuŗu izcepa mazās maizes pannās. 
Bērni lepni nesa savus kukulīšus 
mājās.

Starp maizes cepšanas nodar
bībām bērni mācījā arī par da
žādām putrām un par to pagatavo
šanu. Pēcpusdienās viņi pagaršoja 
putru ar medu vai ar ievārījumu, 
un gandrīz visiem tā garšoja. Bez 
tam visi mācījās arī dzejolīšus 
gan par putriņām, gan maizi un 
gāja “Rupjmaizkukuls” rotaļā.  

Aprīlī mēs svinēsim Stariņa 
7. dzimšanas dienu un tad – Liel
dienas, kam bērni gatavojās visu 
marta mēnesi!

Mīcām, mīcām mīkliņu,
Cepam, cepam maizīti.
Vienu lielu, vienu mazu,
Gardu, gardu kukuli!

Raksts un fotos: 
Andārte Phillips

ČIKĀGAS LATVIEŠU BēRNUDĀRzS UN pIRMSSKoLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Recepte un maizes sastāvdaļas. Madelines rokas nospiedums mīklā.

Bērnu ceptie mazie kukulīši.

Bērni ar saviem kukulīšiem. 1. rindā no kr.: Annika Smith, Vasara Rauda, Kate 
Andersone, Gustavs Crane, Sofie Reinfelde, Sofija Šaltāne. 2. rindā: Sloane Kīna, 
Līga Phillips, Madeline Seiple, Elīse Ozola, Lūkas Šlesers.
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SAULE, SVēTKI, ALUS!
Brusubārdi II un Ernestu Brusubārdi III, klajā nākusi 
jauna, īpaša alus recepte Brusu Brū alum! Mikro
brūža brūvmeistars Otto Klupmanis strādājis ar tikpat 
aizraujošu degsmi un iedvesmu, ar kādu Ernests 
Brusubārdis II un Ernests Brusubārdis III diriģē! 

Brusu Brū alus ir ugunīgā dzintara krāsā, at
gādinot Latvijas skaistākās rotas. Garšai ir dzidri 
augstie toņi, atgādinot soprānes Indras Brusubārdes 
skaisto balsi. Alum ir arī kompleksa, bet mīlīga 
harmonija, atgādinot Brusubārdas Dzimtene apvie
notā koŗa dziedāšanu. Pēc iedzeršanas Brusu Brū 
mīlīgi kavējas vēl atmiņā, tāpat kā izskanējusī latviešu 
dziesma. Milvokieši to varēs pirmo reizi baudīt Brusu 
Brū alus atklāšanas degustēšanā, kas notiks Milvoku 
Latviešu namā svētdien, 1. aprīlī, plkst. 1:00.

Remdēsim svētku slāpes ar Brusu Brū! Nepie
ņemsim lētus, atšķaidītus amerikāņu alus. Milvokos 
meklēsim, pirksim, baudīsim tikai un vienīgi Brusu 
Brū! Brusu Brū! Aaaaaaaaaah, ku gards! 

Uz tikšanos Dziesmu svētkos Milvokos no 4. 
līdz 8. jūlijam! 

Informācija par sarīkojumiem, koncertiem un 
biļetēm atrodama internetā, svētku mājas lapā: 
<www.latviansongfest2012.com>.                            AB

gumu pilns! No vietējiem spēkiem 
raidījumā piedalīsies: Čikāgas vī
ru koris, Ciānas draudzes koris, 
Čikāgas Piecīši, pianists Jānis 
Sedliņš, vijolniece Andra Kūlāne, 
u.d.c.. Būšot arī viesi no Latvijas, 
ieskaitot Raimondu Paulu. Pir
mais viesis būs Latvijas goda 
konsuls Ilinojā Roberts Blum
bergs, kuŗš stāstīs par televīzijas 
nozīmi Latvijas vēsturē. 

Mēs varam būt pateicīgi ano
nimajai personai, bez kuŗas nebūtu 
60 Minutes Latvian Style. Pateico
ties nodrošinātajiem līdzekļiem, 
raidījumi pastāvēs vairākus gadus.

Ar lielu nepacietību gaidām 
pirmo raidījumu! Ir sagaidāma 
vienreizēja izklaide!

AB 

NE TIKAI RADIo!

Pateicoties milzīgam anoni
mam testamentāram novēlējumam, 
Čikāgā drīz sāksies latviešu tele
vīzijas raidījumi!  

Čikāgā kopš 1952. gada ik ne
deļu skan latviešu radio program
ma. Čikāgā būs arī vienīgā pilsēta 
ASV ar latviešu valodas televīzijas 
programmu, kuŗas angļu valodas 
nosaukums ir “60 Minutes Latvian 
Style”. To varēs skatīt 27. WONO 
stacijas kanālā. Raidījums būs vie
nas stundas gaŗumā. To ierakstīšot 
tās stacijas studijā, jo tur ir pie

ejama visjaunākā technika.
Pirmais jautājums ir – kas šos 

raidījumus vadīs? Tas esot noslē
pums, ko atklās pirmajā raidījumā, 
šī gada 1. aprīlī, plkst. 7:00 vakarā. 
Raidījumi turpināsies katru svēt
dienas vakaru, tajā pašā laikā. 

Vēl ir vajadzīgi dažāda veida 
darbinieki. Ja esat izskatīgs, atrak
tīvs, talantīgs un interesants, ir vēl 
vajadzīgi programmas vadītāji. Ja 
jūs nevar ekrānā rādīt, ir vajadzīgi 
arī aizkulišu darbinieki. Ja Jums 
ir interese strādāt Čikāgas latviešu 
televīzijā, nekavējoši zvaniet paš
reizējam programmas koordinā
toram Jānim  Kadrītim.

Kamēr raidījumi “ieiet parei
zās  sliedēs“, tie būšot pieticīgāki. 
Pirmais raidījums būšot pārstei

XIII Vispārējiem latviešu dziesmu 
svētkiem ASV strauji tuvojoties, 
Rīcības komiteja Milvokos vēlas, lai 
tautieši, izslāpuši pēc ziņām, būtu 
informēti par visiem svarīgiem jau
tājumiem, kas saistās ar svētkiem.

Būs vasara! Būs karsts! Būs 
slāpes! Būs Milvoki! Kā gan labāk 
remdēt šīs slāpes, ja ne ar Dziesmu 
svētku oficiālo alu – Brusu Brū?

Rīcības komiteja Andŗa Kur
sieša vadībā ir centusies gādāt par 
svētku apmeklētāju visām vajadzī
bām, ieskaitot slāpju remdēšanu. 

Milvoki taču ir Amerikas vēs
turiskā alus brūžu galvaspilsēta! 
Kursietis skaidro: “Gribēdami pie
dāvāt svētku apmeklētājiem ko jau
nu, unikālu un garšīgu, griezāmies 
pie Milvoku mikrobrūža A Special 

Brew For A Special You!, lai darinātu šiem Dziesmu 
svētkiem veltītu alu. 

Pēc intensīvas pētīšanas, ciešā sadarbībā ar 
Rīcības komitejas pārstāvjiem, ieskaitot Ernestu



Čikāgas  Ziņas10

ČIKĀGAS VĪRU KOŖA KONCERTS
un

KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE
Sestdien,� ������ ��� ��� ��i��,� ���st�� ����� ������ ��� ��� ��i��,� ���st�� �����00 

Ci�n�s dr�udzes Lie���� z��ē

Māc. Idas Ņ. Rautenšildes svētbrīdis
Akta runa – Strēlnieki un leģionāri

Oļģerts Cakars
Či����s ��� ���ien���s �rie��nie�s ��� ���ien���s �rie��nie�s ���ien���s �rie��nie�s

Čikāgas vīru koŗa koncerts
Diriģente – Māra Vārpa

Pēc �oncert� ���������S ������S �r ����t��u �u�sto ���du un �ts�irdzin��u�ie������������S ������S �r ����t��u �u�sto ���du un �ts�irdzin��u�ie��� ������S �r ����t��u �u�sto ���du un �ts�irdzin��u�ie���
Pietei���n�s �r�udz���s ����r�� ��dz ��� ��i��� �ie In�r�s Gri�o��tes 84�-��9-6��3��
Iee�� $������,� �ens�� $������,� �r�� ��ron� s�o��s �udzē�ņie� un ��ŗ� in����die� �r�����

�����riņ�s,� ies��itot �ts�irdzin��u�us,� $������

��isus ��i�ni ie�ūdz�
 ČI�ĀG�S ����� �O�IS un ČI�ĀG�S ���G����S �����G� �P��I�������G����S �����G� �P��I����� �����G� �P��I�����

  

CIĀNAS DRAUDzES 2012.G. pADoME UN REVĪzIJAS KoMISIJA

Šī gada 26. februāŗa Ciānas draudzes pilnsapulcē piedalījās 55 draudzes locekļi. Jaunievēlētie darbinieki: 1. rindā no kr.: Ruta 
Priedkalne-Zirne, māc. Gundega Puidza, draudzes priekšniece Baiba Liepiņa, Ieva Sedliņa, Ināra Grigolate, māc. emer. Ida 
Ņ. Rautenšilde, Anita Bērziņa. 2. Rindā: Priekšnieces vietniece Silvija Kļaviņa-Barshney, Inta Zariņa, Inra Antena, Ingrīda 
Robežniece, Gunta Tapiņa, Iveta Jansona. 3. rindā: Ivars Antens, Jānis Vilciņš, Ervīns Poruks, Ivars Ešmits (RK), Vilis Vītols, 
Andris Eglīte. Iztrūkst: Ruta Markham, Raita Vilniņa, Indra Dāboliņa (RK), Linda Brūna (RK). 
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a contender to become the Demo- 
ratic candidate nominee for Gar-
field County Board of County 
Commissioners in District 3, Aleks 
will employ his professional ex-
perience, focusing on economic 
development, job creation, and 
strategic public and private part-

Aleks Briedis announces his candidacy for 
the Garfield County Board of County Commissioners District 3

RIFLE, COLO. (February 24, 2012) 
Aleks Briedis is announcing 

his candidacy for the Garfield 
County Board of County Com-
missioners District 3.  “I am really 
excited about the opportunity to 
bring my experience from Rifle to 
the county level!” states Aleks.  
“My whole career has been            
focused on public service. I look 
forward to using my skills and 
experience to make our county 
stonger, balancing economic 
growth and the values that make 
Garfield County a great place to 
live and raise a family.”

Aleks Briedis is committed to 
making Garfield County a better 
place, bringing his vision and ex-
perience, as a leader who can move 
our county forward by creating 
jobs, and securing our economic 
success into the 21st Century. As

nerships. During his tenure serving 
 the City of Rifle, Aleks has been 
instrumental in formulating visi-
onary concepts and creating  suc-
cessful and fiscally vibrant pro-
jects for his community. Now, 
Aleks wants to expand his efforts 
for the county, as our next District 
3 Garfield County Board of County 
Commissioners. Despite tough 
economic times, Aleks believes 
local prosperity for all citizens 
and local businesses can be ac-
complished through fresh vision, 
partnerships, accountability, and 
hard work.   

The website briedis <http://
briedis2012.com/> has been set 
by the Campaign to Elect Aleks 
Briedis for information on the 
campaign efforts.
Aleks Briedis tel.: 970-618-8881    
e-mail <briedis2012@gmail.com>. 

level of parks, programs, facilities, 
and services necessary to estab-
lish Rifle as the premier recrea-
tional community on the Western 
Slope.”). Aleksis ir arī kalpojis 
vairākās pilsētas un pagasta komi
tejās. Labo sekmju dēļ Aleksis 
tika uzaicināts kandidēt augstā
kam amatam – par Garfield 
pagasta padomnieku (Garfield 
County Commssioner).

Lai gan Aleksis dzīvo Kolo
rado, viņš, cik vien bieži iespējams, 
ciemojās Čikāgā ar saviem lat
viešu draugiem. Aleksis ved savas 
dvīņu meitiņas, Kaiju un Liliju, 
uz Čikāgas apkārtni, lai ciemotos 
ar ģimeni un lai piedalītos vasaras 
programmās Gaŗezerā.  

  ABB

PRESS RELEASE

Aleksandrs Jānis Briedis 
(Aleksis) piedzima Medisonā, 
Viskonsinā, bet uzauga Čikāgas 
apkārtnē. Aleksis ir Krišjāņa 
Barona latviešu skolas Čikāgā un 
Gaŗezera vasaras vidusskolas ab
solvents un bija aktīvs Staburaga 
70. skautu vienībā, sasniedzot ro
veŗu pakāpi. Viņš ar lielu sajūsmu 
dejoja tautasdejas gan Kr. Barona 
latviešu skolas deju kopā “Ugun
tiņa”, gan Čikāgas “Dzelmiešos”. 
Vienu gadu viņš mācīja tautas 
dejas Kr. Barona latviešu skolā, 
vienu vasaru strādāja par saim
niekpuisi Gaŗezerā un vienu va
saru bija Gaŗezera bērnu nometnes 
audzinātājs.

Aleksis studēja University of 
Illinois, Champaign un ieguva

bakalaura (B.S). gradu atpūtas 
programmu vadībā (Recreational 
Management). Studiju laikā iestā
jas korporācijā Fr. Livonica.  
Studijas beidzis, Aleksis strādāja 
par atpūtas programmu pārzini 
Čikāgas priekšpilsētā Wheeling.  
Bet Aleksim ļoti patika kalnu slē
pošana, makšķerēšana un kalnu 
daba, tādēļ viņš pārcēlās uz dzīvi 
Kolorado. Pēdējos trīspadsmit ga
dus Aleksis ir sekmīgi vadījis Rifle, 
Colorado pilsētas un apkārtnes at
pūtas programmas, strādājot Rifle 
Parks and Recreation nodaļā par 
Recreation Director. Programmas 
misija ir sagādāt iedzīvotājiem 
augstākā līmeņa parkus, program
mas, telpas un pakalopojumus 
(Mission: “To put forth the highest

pAR ALEKSANDRU BRIEDI
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bēgļu, bija nepieciešamas telpas 
latviešu sabiedrības pasākumiem. 

Šo problēmu atrisināja 1950. 
gada jūlijā, kad Čikāgā ieradās Otto 
Krolls ar ģimeni, un izkārtoja Hul
hauzes telpu lietošanu latviešu 
vajadzībām.
Mazliet par Otto Krollu.

Lai gan savas dzīves pirmos 
trīs gadu desmitus Otto Krolls 
strādājis dažādos darbos, kuŗus 
varētu apzīmēt par techniskiem, 
piemēram, konstruktors vagonu 
fabrikā, darbvedis kaŗa rūpnīcā, 

TĀ TAS BIJA ToREIz
Nesen  Čikāgas presē parādījās 

ziņa, ka Hull House un Hull House 
Association (sabiedrība) Čikāgā 
bankrota dēļ izbeigs savu darbību 
šī gada 27. janvārī.

Čikāgas latviešu vesturē Hul
hauzei (autoru rakstība) ir svarīga 
vieta, tādēļ arī šis raksts.

Hulhauzes sabiedrību dibinā
ja 1889. gadā. Tās dibinātāji bija 
Jane Addams un Ellen Starr. Tā 
tika dibināta pēc Toynbee Hall   
Londonā parauga ar mērķi sniegt 
pabalstu jauniebraucējiem Ame
rikā, īpaši viņu bērniem gan ar so
ciālām un kultūrālām program
mām, gan ar financiālo  palīdzību, 
ja tā bija nepieciešama.

Savas darbības 122 gados šos 
pakalpojumus un palīdzību mūsu 
pilsētā izmantojuši un baudījuši 
tukstošiem jauniebraucēju.

Miljoniem dolaru, kas gūti 
ziedojumu ceļā, tika izlietota da
žādām Hulhauzes palīdzības pro
grammām. Vēl jāpiemin, ka Jane 
Addams par savu izcilo darbu – 
Hulhauzes sabiedrības izveidošanu 
– 1931.gadā saņēmusi Nobela 
prēmiju.

Hulhauze atrodas 800 dien
vidos Halsted ielā. Pirmā ēka, cik 
zināms, tur uzcelta 1856. gadā. 
Ar laiku tur izveidojās ēku kom
plekss. Bija vairākas zāles teāt
ŗiem un koncertiem, kā arī dau
dzas mazākas telpas, kuŗas lietoja 
semināriem un sanāksmēm.

1960tos gados Čikāgas pil
sēta nolēma lielu daļu Hulhauzes 
rajona nojaukt, lai tur uzceltu ēkas 
Ilinoijas Universitātei. Tomēr pati 
Hulhauze, kā vēsturiska ēka, tika 
atstāta un tur iekārtotja mūzeju.

Kad 1949. gadā un 1950to 
gadu sākumā Čikāgā bija iera
dušies vairāki tukstoši latviešu

techniskais vadītājs kokzāģētavā 
un automašīnu fabrikā, viņa sirds 
tomēr piederēja mākslai un latviešu 
kultūrai. Brivās Latvijas laikā viņš 
bija Latvijas kultūras veicināšanas 
biedrības priekšnieks un vadītājs 
Latvijas rakstnieku un žurnālistu 
sabiedrībā, strādājis Izglītības mi
nistrijā, sešus gadus bijis Latvijas 
Nacionālās operas inspektors un 
Neldera mūzikas firmas vadītājs.

Uzzinājis par Hulhauzi, Otto 
Krolls sazinājās ar Hull House 
sabiedrības pārvaldi un direktoru 
Ballardu un tos pārliecināja, ka 
latviešu sabiedrība būs ieguvums 
Hulhauzes administrācijai. Tur rī
kos koncertus, teātŗa izrādes, gleznu 
izstādes, priekšlasījumus un refe
rātus, kā arī dažādas sanāksmes. 
Varbūt vislabāk Otto Krollu ir 
raksturojis Kārlis Ķezbers kādā 
rakstā sakot: “Krollam bija ap
brīnojams talants un enerģija 
organizēt”. 

Latvieši ieguva atļauju Hul
hauzi lietot. Tur Otto Krolls iekār
toja Mākslas aģentūru. Kāds 
labums latviešiem tika no Hul
hauzes? Pirmkārt, tur bija telpas 
sanāksmēm. Tās izmantoja Dauga

Hulhauze 1950tos gados, kur Čikāgas latvieši pavadīja daudz jauku brīžu.

Otto Krolls.
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Bērnu teātris, kuŗā piedalī
jāss vairāk nekā trīsdesmit mazie 
aktieŗi un aktrises, iestudēja un 
uzveda “Sprīdīti”, “Kaķīša dzir
naviņas”, “Usmas zēnu dēkas” un 
citas bērnu lugas.

Otto Krolla Mākslas aģentūra 
izkārtoja daudzu izcilu latviešu 
mākslinieku uzstāšanos Hulhau
zes telpās –  mūzikas profesora un 
komponista Volfganga Dārziņa, 
operdziedoņa un aktieŗa Adolfa 
Kaktiņa, dziedātājas Ksenijus Bran
tes, Mildas BrechmanesStenge
les, kā arī slavenā gleznotāja Jāņa 
Tidemaņa darbu izstādi un citu 
mākslinieku sniegumus.

Netrūka arī dažādu temu 
priekšlasījumu. Ar  referātiem vai
rākkārt viesojās filozofijas profesors 
Dr. Teodors Celms, teoloģijas pro
fesors un mūziķis Dr. Edmunds 
Šmits, kuŗš  kopā ar labi pazīsta
miem kungiem – Goldmani, Krei
ceru un Gulbi tikās ar Čikāgas 
latviešu studentu kopas dalīb
niekiem un novadīja interesantas 
debates.

Hulhauzē arī notika vairākas 
gleznu izstādes, kur bez jau sa
biedrībā pazīstamiem mākslinie
kiem, savus darbus izstādīja Čikā
gas Mākslas institūtu beigušie 
“Čikāgas latviešu jaunie māk
slinieki” – Leons Danilevičs, Ul
dis Krūmiņš, Vitauts Sīmanis, Ed
vīns Strautmanis, Silvija Šteinere, 
Ojārs Šteiners, Benno Tālivaldis, 
vēlāk – Lelde Vintere Ore.

Vairāk nekā desmit gadu 
Hulhauze kalpoja Čikāgas latviešu 
sabiedrībai, bet maz pamazām da
žādu iemeslu dēļ visas aktīvitātes 
tika pārceltas citur.

Tomēr nav šaubu, ka Hul
hauze ir daļa no Čikāgas latviešu 
vēstures, un mūsu aktīvitātes ir 
daļa no Hulhauzes vēstures. 

Sigurds Krolls un Valdis Tums

vas Vanagi, Čikāgas latviešu orga
nizāciju apvienība, gaidas un skauti, 
Dzelmes tautas deju kopa, svēt
dienas skola, Čikāgas latviešu te
ātris, Čikāgas latviešu bērnu teātris, 
Čikāgas latviešu studentu kopa. 
“Veco strēlnieku” kopa,   Pirmo vis
pārējo latviešu dziesmu svētku ASV 
Rīcības komiteja un citi, kuŗiem 
vajadzēja telpas sanāksmēm. Bez 
tam vairāk nekā divdesmit Čikā
gas latviešu šachisti tās lietoja 
savām sanāksmēm un tur
nīriexsx0m.

Čikāgā bija divi labi pazīstami 
teātŗu režisori  Valdis Hermanis 
un Elmārs Upermanis. Hulhauzē 
bija lieliskas telpas gan lugu iestu
dēšanai, gan arī teātŗa izrādēm. 
Un tā Otto Krolla ierosmē Čikāgas 
latviešu teātris pirmo lugu izādīja  
jau 1951. gada 26. un 27. maijā. 
Tā bija Mārtiņa Zīverta “Ķīnas 
vāze” Valža Hermaņa režijā. Teātris 
katru gadu iestudēja divas vai trīs 
lugas un ar tām apciemoja Mil
vokus, Indianapoli, Grand Rapi

Lai gan braukšana toreiz bija liela, 
tomēr liela bija arī skatītāju 
atsauksme.

Teātrim netrūka ne labu pie
redzējušu, nedz jaunu talantīgu 
aktrišu un aktieŗu. Protams visus 
jau nevar uzskaitīt, bet te ir daži: 
Māra Antena, Zinaida Avotiņa
Sparinska, Skaidrīte IlstereBor
giela, Aida Eikena, Ilze Tauriņa
Sloka, Ruta Hincenberga, Arvīds 
Balodis, Reinis Eikens, Valdis 
Dzelme, Edgars Gubergs, Lai
monis Kļaviņš, Arturs Pormals, 
Elmārs Upermanis un citi.

Teātrim, protams, bija arī de
korātori, apgaismotāji un suflieres. 
Par dekorātoriem darbojās māk
slinieki –  Jānis Strods, Arnolds 
Sildegs, Vitauts Sīmanis un citi. 
Izcils apgaismotājs teātrim bija 
Georgs Briedis, kuŗš bijis apgais
motajs Latvijas Nacionālajā operā. 
Suflieres bija Ilona Cine, Zaiga 
Krolla, Mudīte Gertnera un iespē
jams vēl kāda. Lai piedod tie, 
kuŗu vārdi šajā rakstā ir izlaisti.

Members of the Latvian Theatre Group rehearse for “The Street of the 
Great Sinners” on Hull House Stage. The groups’s No. 1 booster is Otto Krolls 
(front left), displaced Latvian who helped found schols, libraries and theaters 
in  his homeland. Now he is “proud” to be a factory worker here. Others 
in drama activity are Valdis Hermanis (right, front) and (rear 1. to r.) Vitauts 
Simanis, Edgar Gulbergs, Aida Eikena, Valdis Dzelme, Zinaida Avotina, 
and Zaiga Krolls. Aboltina, now director, says “The Street” is a thriller. It is 
being produced in this country for the first time (Sun-Times Photo by Larry 
Nocerino)                                  (1950tos gados - Red.)
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Nekādas etNiskās diskrimiNācijas Latvijā Nav
Vadošās etiķetes un protokola speciālistes Jeļenas Avotiņas-Jekateriņičevas runa 2012. gada 15. 

februārī Eiropas Parlamenta (EP) Strasbūrā organizētajā konferencē “Kāpēc latviešu valodai 
jāpaliek par vienīgo valsts valodu Latvijā”

Mans vārds ir Jeļena, es esmu 
krieviete. Es sešpadsmit gadus dzī
voju neatkarīgā Latvijā. Man ir 
savs uzņēmums, esmu etiķetes un 
protokola eksperte. Cienījamie 
Eiroparlamenta deputāti: es, Lat
vijas krieviete, esmu katēgoriski 
pret ideju ieviest Latvijā krievu 
valodu kā otro valsts valodu divu 
iemeslu dēļ – gan kā speciāliste, 
gan kā privātpersona. Sākšu ar 
pirmo. Diplomātiskajā etiķetē ir 
četri pamatprincipi. Lai pasaulē 
nebūtu etnisku konfliktu un kaŗu, 
visām ANO valstīm tos ir obligāti 
jāievēro: pirmais – suverenitāte, 
otrais – valstu līdztiesība, trešais– 
territoriālā nedalāmība, ceturtais 
– neiejaukšanās iekšējās lietās.

Referenduma iniciātori krie
vu valodu kā otro valsts valodu 
cenšas pasniegt kā iekšējo lietu. 
Tie ir meli. Iekšējā lieta ir tad, ja 
runa ir par izmirstošu valodu ar 
mazu skaitu šīs valodas nesēju, 
kuŗus valstij ir jāatbalsta. Manā 
Dzimtenē Krievijā saskaņā ar ANO 
datiem 2009. gadā tādas bija 136 
valodas pie vienīgās valsts valodas 
– krievu. Šodien Latvijā kāds 
mums grib iestāstīt, ka krievu va
loda ir izmirstoša? Ka Latvijā to 
vajag saudzēt un sargāt kā muzejā?

Protams, tas ir absurds, jo krievu 
valodas pastāvēšanai pasaulē ne
kas nedraud atšķirībā no tiešām 
retās latviešu valodas. Jautājums 
par otro valsts valodu, kollēģi, 
atrodas pavisam citā kontekstā, 
konkrēti – Latvijas suverenitātē. 
Tā ir cieņa pret valsts karogu, him
nu, ģērboni un valodu.

Pati ideja ieviest Latvijā otro 
valsts valodu būtībā līdzinās tam, 
kā publiski kāds dedzinātu valsts 
karogu vai izmantotu to kā kabat
lakatiņu pie iesnām, vai arī sāktu 
izsmiet valsts himnas tekstu vai 
mūziku. Valsts simbola necienī
šana – tā ir suverenitātes principa 
pārkāpšana. Tāpēc kā speciāliste 
esmu katēgoriski pret manu dzim
to krievu valodu kā otro valsts va
lodu neatkarīgā un līdztiesīgā Lat
vijā. Līdzīgi tam, kā atbalstīšu 
krievu valodu kā valsts valodu 
Krievijā.

Kā privātpersona vēlos teikt, 
lūk, ko. Varu to apliecināt, varu 
apzvērēt – nekādas etniskās diskri
minācijas Latvijā nav. Ne man, ne 
maniem ģimenes locekļiem nekā
du krievu valodas lietošanas iero
bežojumu nav bijis, arī karjēras 
ierobežojumu etniskās piederības 
dēļ nav bijis.

Es strādāju ar auditoriju krie
vu valodā, tai skaitā – arī ar lat
viešiem. Man ir ļoti sarežģīta no
zare, tāpēc grūti vadīt 8stundu 
semināru citā valodā. Tādos ga
dījumos manās nodarbībās atbils
toši likumdošanai piedalās tulki. 
Mana meita mācījās Rīgā Krievu 
institūtā, saņēma psīcholoģijas ba
kalaura un maģistra diplomu uz
ņēmējdarbībā. Viņa pārzin trīs

valodas: latviešu, franču un krie
vu, un strādā tajā valodā, kādā pie 
viņas griežas klienti. Mūsu maz
meitai ir pieci gadi. Viņa iet paš
valdības bezmaksas bērnudārzā, 
kuŗā audzinātāji un bērni saru
nājas krievu valodā. Nodarbības 
angļu un latviešu valodā notiek 
divas reizes nedēļā, vecākiem – 
bez maksas. Mēs saņemam bezgala 
daudz ikdienas pakalpojumu dzim
tajā krievu valodā, sākot ar izziņu 
biroju, speciālistiem aptiekās, vei
kalu, kafejnīcu un banku darbinie
kiem, frizieŗiem, taksistiem un 
citiem. Mēs bez ierobežojumiem 
pērkam un lasām milzīgu dau
dzumu preses krievu valodā –  gan 
ievesto no Krievijas, gan vietējo, 
kuŗa tiek izdota Latvijā. Mana ģi
mene pērk vai pasūta Rīgā četras 
dienas avīzes krievu valodā, trīs 
iknedēļas žurnālus, piecus ikmē
neša žurnālus. Mēs skatāmies tele
vīzijas raidījumus krievu valodā, 
mums ir trīs vietējie TV kanāli 
par jaunumiem krievu valodā un 
nepārskaitāmi daudzi ārvalstu ka
nāli, ieskaitot Euronews krievu 
versijā. Vēl piemērs – uz TV pults 
ir valodas izvēlne sporta raidīju
miem. Gribam – klausāmies lat
viešu valodā, gribam – klausāmies 
krievu. Automašīnā bieži klausā
mies radio – FM, kur es zinu vai
rāk nekā piecas radiostacijas ar 
diennakts pārraidēm krievu valo
dā. Mēs skatāmies izrādes krievu 
valodā dažādos teātŗos. Mēs brīvi 
ceļojam pa visu pasauli, pa Eiropu 
bez vīzām. Pie kam, tiesības strā
dāt Eiropas Savienībā nekādā ga
dījumā nav saistītas ar etnisko 
piederību un ir atkarīgas tikai no 



2012. g. aprīlis 15

kundze savus piekritējus padarīja 
par poītiskās karjēras platformu. 
Pilsonību kā dāvanu, Tatjana Ar
kadjevna, nedod neviena valsts 
pasaulē, ieskaitot Krieviju. 

Cilvēkam, kuŗš vēlas kļūt par 
kādas valsts pilsoni, ir jāizsaka sava 
vēlēšanās ar oficiālu iesniegumu 
un jāiziet procedūra, kuŗu katra 
valsts ir noteikusi. Pretējā gadīju
mā noteikti atrastos cilvēki, kuŗi 
teiktu: “....man nevajag jūsu Lat
vijas pilsonības, es gribu Izraēlas, 
Krievijas, Vācijas … pilsonību”.

Vairāk nekā piecpadsmit ga
dus liels daudzums Latvijas krie
vu diasporas pārstāvju – vienkāršie 
ļaudis, kuŗi neorientējas poītikā, 
tiešām tic ciniskajām Ždanokas 
kundzes tezēm. Bet laiks iet, šiem 
cilvēkiem vairs nav trīsdesmit gadu, 
kad valsts valodu var iemācīties 
viegli, bet jau ap piecdesmit, kad 
mācīties ir objektīvi grūtāk. Tā 
vietā, lai savlaicīgi veidotu kar
jēru, aktīvi strādātu, šie ļaudis 
gaida deputātes apsolījumus un 
piedalās Latvijas suverenitātes 
graušanas projektos. Ar viņiem 
viegli manipulēt, jo pieaugušiem 
cilvēkiem grūti mainīt viņu dau
dzu gadu polīskos štampus. Starp 
citu, pūļa efekts ir labi pazīstams.

Man bija svarīgi pateikt 
Jums, cienījamie Eiroparlamenta 
deputāti, ka ne visi Latvijas krievi 
ir spējīgi uz tādu rupjību, meliem 
un nepateicību pret latviešiem. 
Mana ģimene, mani draugi, mani 
kollēģi, mani klienti mīl Latviju 
ne jau izdevīga polītiskā amata 
dēļ, bet patiesi ar savu dzīvi. Es 
mīlu Latviju no visas sirds tāpat, 
kā savu dzimteni Krieviju.

Lai dzīvo neatkarīga un su
verēna Latvija ar vienīgo valsts 
valodu – latviešu!

 Inese Vaidere
Eiropas Parlamenta deputate

mūsu kvalifikācijas. Man, Latvijas 
krievietei, kā speciālistei ir klienti 
Eiropas Savienībā. Mēs Latvijā 
brīvi pērkam un izdodam savas 
grāmatas krievu valodā.

Vai šos neapstrīdamos faktus 
var nosaukt par “etnisko diskrimi
nāciju”? Tādas Latvijā absolūti 
nav. Bet tie, kuŗi apgalvo pretējo, 
vienkārši ņirgājas par reālitāti. 
Tieši otrādi, ir cita problēma, ku
ŗu izsauc referenduma iniciātori. Pat 
sešpadsmit dzīves gadu laikā man 
ir sarežģīti iemācīties valsts va
lodu tādā līmenī, kādā runā mans 
dzīvesbiedrs – latvietis, viņa kol
lēģi un mūsu draugi. Latviešu 
valoda ir ļoti sena, sarežģīta un 
skaista. Iemācīties to, tajā runāt 
(atvainojiet, ja ar kļūdām) man 
ļoti patīk. Problēma ir tāda, ka 
dažādā etniskā vidē latvieši, kuŗi 
prot vairākas valodas, ar pietāti 
pret sarunu biedru parasti pāriet 
uz krievu valodu.

Un lūk, šiem laipnajiem cil
vēkiem šodien no krievu diasporas 
daļas ir radīta nopietna psīcholo
ģiska trauma. Mūsu mājas kaimi
ņam, kuŗš mums sniedzis draudzīgu 
roku, ir dots boksera sitiens, pie tam 
– mugurā. Tā vietā, lai parādītu pa
stāvīgu cieņu pret PIRMO valsts 
valodu, mēs organizējam referen
dumu par OTRO it kā “lai sagla
bātu krievu iedzīvotāju pašcieņu”. 
Bet cieņa – tā ir aksioma labām 
manierēm, ko nav iespējams sa
glabāt uz citu rēķina. Valsti veido
jošā nācija  latvieši šodien jūtas 
galēji apvainoti, viņiem tiešām ir 
dots morāls sitiens, kuŗu pēc eli
tārās etiķetes terminoloģijas var 
nosaukt par huligānismu. Refe
renduma organizātori acīmredzot 
nezina angļu sakāmvārdu: “Mans 
deguns beidzas tur, kur sākas 
mana kaimiņa deguns”. Viņi veic 
pilnīgi nekaunīgu un nejēdzīgu

valsti graujošu darbību, kuŗu labi 
audzināti cilvēki ar labām manie
rēm nekad nedrīkst atbalstīt.

Kollēģi, neviens Latvijā ne
šaubās, ka 18. februāŗa referen
dumā tautas griba būs skaidra un 
noteikta – Latvija nobalsos pret 
otru valsts valodu. To nekaunīgās 
idejas autori zina ne sliktāk par 
mums. Bet savas uzstāšanās bei
gās gribu pievērst Jūsu uzmanību 
šādiem apstākļiem: Latvija tiešām 
ir demokratiska valsts ar ļoti 
augstu cilvēktiesību ievērošanas 
līmeni, jo pieļauj šādas bezjēdzīgas 
iniciātīvas vieniem un tiem pašiem 
iniciātoriem jau vairākus gadu 
desmitus. No augstās Eiroparla
menta tribīnes atļaujiet man per
sonīgi apsūdzēt Eiroparlamenta 
deputāti Ždanokas kundzi. Es jūs, 
Tatjana Arkdjevna, apsūdzu par 
to, ka ar savu darbību apkaunojat 
manu lielo krievu tautu. Mēs, et
niskie krievi, esam godīgi un 
kārtīgi ļaudis. Mēs dzīvojam visā 
pasaulē, bet nekur, izņemot Lat
viju, krievu diaspora nenes apvai
nojumus savas valsts etniskajam 
vairākumam, kā jūs un jūsu ide
jiskie līdzbiedri to sistemātiski 
provocējat Latvijā. Tāpat es Jūs 
apsūdzu, Ždanokas kundze, mo 
rālā noziegumā Latvijas krievu 
veselas paaudzes priekšā, kuŗiem 
jūsu neproduktīvā darbība uz lai
kiem ir sabojājusi dzīvi.

Paskaidroju. Pirms vairāk 
nekā piecpadsmit gadiem, kad šī 
polītiķe sāka savu karjēru, viņa un 
viņas līdzbiedri saviem vēlētājiem 
uzstādīja divus melīgus un cinis
kus mērķus: par iespējām iegūt 
pilsonību nulles variantā un par 
krievu valodu kā otro valsts valodu. 
Labi apzinoties, ka valsti vei
dojošā nācija nekad nepiekritīs 
graujošajām idejām un ka to īste
nošana nav iespējama, Ždanokas 
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Bridgeport art center
1200 West 35th Street, Chicago, IL 60906

Entrance and free parking north of the 
building (35th and Racine)

Apparitions and Constructions 

Rita Grendze
 Alan Leder

may 5 – june 3, 2012
Opening reception saturday, may 5,  7 -  10Pm

Lelde Alida  Kalmîte 
Diana Gabriel   

2012. g. 15. martā
Godājamā Gaŗezera saime!

Ar prieku vēlos paziņot par vien
reizēju notikumu Gaŗezera vēsturē. 
Sestdien, 10. martā, Gaŗezera 

padome vienbalsīgi nobalsoja pieņemt 82 akrus 
zemes no kaimiņu īpašuma Atbalsis, ko Gaŗezera 
Draugu Pulks (“Draugi”) iegādājās un tad noziedoja 
Gaŗezeram pret akcijām. 

“Draugi” (organizācijas juridiskais vārds “Friends 
of Garezers, Inc.”) ir 501 (c)(3) bezpeļņas orga
nizācija, kuŗas valdē piedalās Kārlis Vizulis, Vilnis 
Kubuliņš un Andra Zommere. Tās vienīgais mērķis 
ir atbalstīt Gaŗezeru. 2010. gadā Draugi kļuva par 
Gaŗezera akcionāru. 

Kā zināms, Atbalsis ir populāra atpūtas vieta 
latviešiem, un tā īpašnieki, Dr. Aivara Zepa ģimene, ir 
vienmēr cieši sadarbojušies ar Gaŗezeru. Nopērkot 
zemi 1971. gadā, Dr. Zeps izteica vēlēšanos atrast 
ceļu, kā eventuāli Gaŗezers pārņemtu šī īpašuma 
apsaimniekošanu. Dr.  Zeps mira 2010. gadā, un 
viņa sieva Māra atrada iespēju, sadarbojoties ar jaun
dibināto organizāciju “Draugi”, izpildīt Dr. Zepa pirms

41 gada izteikto vēlēšanos. Rezultātā “Draugi” kļuva 
īpašnieki Atbalsu zemes gabaliem, kas atrodas tieši 
kaimiņos vai blakus Gaŗezeram pie Lone Tree un 
Clear Lake ceļiem, ieskaitot  naktsmāju un riteņmāju 
rajonu pie Clear Lake ezera. “Draugi” šo zemi 10. 
martā noziedoja Gaŗezeram.

Atbalsu naktsmāju un riteņmāju rajonu turpinās 
apsaimniekot Vilis Zeps, kā viņš to ir darījis jau 
daudzus gadus. Pašlaik Gaŗezeram nav nekādu 
noteiktu plānu jaunās zemes izmantošanai, bet ir 
iespēja paplašināt nometņu territoriju, ja radīsies 
pieprasījums sakarā ar jaunu izglītības programmu 
attīstību. 

Gaŗezeru šajā procesā pārstāvēja administrātors 
Andrejs Dumpis un padomes locekļi Imants Ejups 
un Arnolds Ozols, kuŗi pārskatīja “Draugu” piedā
vājumu un ziņoja padomei par tās iespaidu un 
iespējām Gaŗezeram. 

Gaŗezera padomes vārdā sirsnīgi pateicos Mārai 
Zepai un Gaŗezera “Draugu” pulkam par labo 
sadarbību un par milzīgo dāvanu, ko esat ieguldījuši 
Gaŗezera nākotnē.

Imants Ejups
Gaŗezera padomes priekšsēdis

GaŖezeram PiešķiŖ zeimi
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Pēc trim ļoti sekmīgām vasarām Viskonsīnas 
universitātē Madisonā, BALSSI (Baltic Studies 
Summer Institute), sākot ar 2012. gada vasaru, pārce
 ļas uz Pitsburgas universitāti (University of Pitts
burgh). Šovasar ir paredzēti gan iesākuma līmeņa, 
gan vidējā līmeņa kursi latviešu, lietuviešu un igauņu 
valodās. Nozīmīga atšķirība no iepriekšējiem ga
diem būs tā, ka kursi ilgs nevis astoņas bet gan sešas 
nedēļas.  Katru dienu būs vairāk t.s. “kontaktstundu”.  
Studenti ar profesorēm pavadīs sešas stundas dienā, 
nevis četras kā iepriekšējos gados, un varēs nopelnīt 
sešas “kredītstundas”, kas apmierina vairums augst
skolu svešvalodu prasības. Kursi sākas 2012. g. 4. 
jūnijā un beidzas 13. jūlijā. Programmu nākamajos 
trīs gados administrēs Pitsburgas universitātes Slavu 
un Austrumeiropas valodu fakultāte, par kuŗu vairāk 
informācijas var atrast tīmekļa lapā: <http://www.
slavic.pitt.edu/sli/programs/ceeu/index.php>. 
Latviešu valodas pasniedzējas būs Dzidra Rodiņa 
un Iveta Grīnberga. Interesenti var sazināties ar Dr. 
Rodiņu pa epastu: <drodins@depaul.edu>. 

Dz. Rodiņa

jauNas mājas BaLssi PrOGrammai

2011. gada BALSSI studenti un pasniedzējas Jāņos Tupešu 
lauku īpasšumā, Viskonsīnā.
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eurOPeaN uNiON 
YOuth Orchestra cONcert

tuesday, apr 24, 2012 - 7:30 pm

Pick-Staiger Concert Hall
50 Arts Circle Drive, Evanston, IL 60208
Tel.: 847.467.4000

Vladimir Ashkenazy, conductor;
Yefim Bronfman, piano;
Bienen School of Music Symphonic Choir and 
faculty soloists.

Program:

Ludwig van Beethoven, Choral Fantasy, Op. 80.  
Franz Liszt, Piano Concerto No. 2 in a  major 
richard strauss, An Alpine Symphony

Additional information about Pick-Steiger Hall on 
website: <http://www.pickstaiger.org/venues/pick-
staiger-concert-hall>.

For information about the otchestra and tickets 
please visit website:

<http://www.euyo.org.uk>.

Vēlos informēt Čikāgas latviešus par interesantiem sarīkojumiem,  kuŗi notiks šī gada aprīlī un maijā. 
 24. aprīlī Evanstonā, PickStaiger Concert 

Hall notiek Eiropas Savienības Jauniešu simfōniskā 
orķestŗa koncerts. Orķestŗa sastāvā ir trīs latvieši. 

26. aprīlī paredzama Baltijas veēstnieku paneļdis
kusija Association for the Advancement of Baltic 
Studies konferences ietvaros, Ilinojas Universātatē 
Čikāgā piedalīsies Latvijas Republikas vēstnieks ASV 
Andrejs Pildegovičs. 

27. aprīlī Koncertu daļā uzstāsies Čikāgas vīru

koris, diriģente –  Māra Vārpa.
28 aprīlī AABS konferencē uzstāsies Saeimas 

Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Vjače
slavs Dombrovskis. 

No 18. līdz 20. maijam Driehaus mūzejā 
Čikāgā būs latviešu mākslinieku darbu izstāde. 

 Papildus informācijai lūdzu rakstiet man. 
<rblumbergs@msn.com> vai zvaniet: 312 7307459 

Roberts Blumbergs, LR Goda konsuls Ilinojā

The 23rd biannual conference of the 
Association for the Advancement of Baltic Studies 
(AABS) will be held at the University of Illinois at 

Chicago on 26-28 april, 2012.

thursdaY, aPriL,26,  2012 
The afternoon schedule includes:
Plenary Roundtable Panel: “The Global Baltics: 
The Next Twenty Years”
Moderator: Bradley Woodworth with confirmed 
panelists, the Ambassadors to the United States:
Marina Kaljurand (Estonia),
Žygimantas Pavilionis (Lithuania)
Andrejs Pildegovičs (Latvia)
Also on the panel: several distinguished guest 
experts (to be announced)

FridaY, aPriL 27, 2012
Schedule includes: 
Plenary Session: “Baltic Languages and Nations 
in Renaissance Europe”
Speaker: Pietro U. Dini (Università di Pisa)

Evening Programs:

an evening with Baltic Writers
Moderator: Violeta Kelertas with participants:
Karl Jirgens, Daiva Markelis, Birutė Putrius 
Serota, Antanas Šileika 

2012 aaBs cONFereNce 
partial schedule

Location (unless otherwise specified): 
University of Illinois at Chicago, Student Center East

Latvijas GOda kONsuLa iLiNOjā r. BLumBerGa ziņOjumi

í
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imPOrtaNat cONtemPOrarY artists
 OF Latvia eXiBit 

maY 18-20, 2012
at

the richard h. driehaus museum
40 East Erie Street
Chicago, IL 60611

Museum hours: 
May 18 and 19 – 10 a.m. to 5 p.m 
Sunday, May 20. –.12 p.m. to 5 p.m.

For general information, call 312-482-8933, ext. 21 
or e-mail <info@driehausmuseum.org>

Participating artists: 

inga meldere, miervaldis Polis, kaspars 
Brambergs, harijs Brants, andris eglītis, 
ieva iltnere, ernests kļaviņš, daiga krūze, 
Leonards Laganovskis.

registration for the conference
as of February 2, 2012

Regular registration rates for the AABS annual 
conference are:
AABS Member: $180, 
Non-member: $240,
AABS Student member or member with annual 
income under $30,000: $90, 
Student non-member or non-member with annual 
income under $30,000: $130.

Register for the conference at the AABS conf-
erence registration website:
<http://depts.washington.edu/aabs/chicago-conf-
2012.html#>.

Online registration will end on April 19, 2012 (at 
11:55 pm Central Standard Time). 

The registration site accepts all major credit cards 
(Visa, Mastercard, Discovery, AmericanExpress).

After April 19, 2012, please register on-site at 
the conference registration desk.

For more detailed information, please contact 
the conference planning committee at:

<aabsconfinfochicago@gmail.com>.

music concert
Chicago Latvian Men’s Choir (Māra Vārpa, 
Conductor) 

“Dainava” Lithuanian Men’s Ensemble (Darius 
Polikaitis, Director)

saturdaY, aPriL 28, 2012
The day’s schedule includes:
Plenary Session “The Recent Economic Crisis in 
the Baltic Countries”
Speaker: Vjačeslavs Dombrovskis (Member of 
Latvia’s Parliament)

suNdaY, aPriL 29, 2012

Optional Post-Conference Walking Tour at 10:00 am.

Walking Tour Meeting place:
Santa Fe Building Lobby
(224 S. Michigan Ave.)

(Pre-registration and confirmation is required.)

This is a preliminary outline of the conference 
timetable. Program details may still change.A 
confirmed “Schedule-at-a-Glance” will be posted in 
the conference website the week of April 2, 2012.

*  *  *
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$1000
Korporācija Dzintra

$500
Māra un Je� Gundrum
Linda Cukurs
Harijs Hunters

$250 - $400
Daina un Alnis Ceri
Dace un Arinis Kīni
Korporācija Imērija
Literārais pulciņš
Sv. Pētera draudze
Ruta un Jānis Veitmaņi
Dita Vinkele un Philiip Ciaccio

$150 - $200
Ciānas draudzes dāmu komiteja
Daugavas Vanagi
Māc. Ida N. Rautenšilds
Annele un Miķelis Austriņi

$100 - $149
Andris Balodis un Aiga Osīte
Anna un Ēriks Blumbergi
Ināra un Gunārs Blumbergi
Roberts Blumbergs
Kalvis Cers un Elisa Freimane
Čikāgas korporāciju kopa
Čikāgas latviešu biedrība
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienība
Daugavas Vanadzes
Korporācija Daugaviete
Gunārs Dunskis
Ruta un Ivars Freimaņi
Ināra Grigolats
Ivete un Māris Jurēvici

Ināra Kalniņa
Austra Kiusals
Velta un Jānis Lazdas
Korporācija Letonia
Laima un Laimonis Magones
Sigrīda Renigers
Vera Riekstiņa
Ināra Sīmanis
Jane un Ēriks Sprennes
Lūcija Sprenne
Korporācija Tālavija

$50 - $99
Kārlis Alsens
Korporācija Beveronija
Ilga un Aivars Bokalderi
Marta un Oļģerts Cakari
Aina Caune
Čikāgas latviešu katoļu kopa
Čikāgas latviešu baptisu draudze
Čikāgas mednieku un 

makšķerneiku klubs
Mirdza un Artūrs Gaiķi
Austra un Ivars Kēleri
Dace Ķezbers
Aivars Kuplis
Pēteris Lapiņš
Korporācija Lettgallia
Laura Moehs
Lelda un Guntis Ores
Rasma Priede
Astrīda un Kārlis Robežnieki
Gunārs Robežnieks
Aina Salenieks
Ieva un Dave Scoggin
Lita un Mārtiņš Sīmaņi
Māra Skulte
Ilga Vītoliņš

$10 - $49
Alvina Bajars
Rita un Staņislavs Baginski
Vēsma un Andris Baltmaņi
Anta Breide-Bilsēna un 

Elmārs Bilsēns
Raimonds Dunkels
Elmārs Ēvele
Artūrs Ezeriņš
Korporācija Gundega
Ruta Jostsons
Ričards Kalunds
Inese Lasmanis
Ināra un George Meisteri
Astrīda Mengelis
Māris Preiss
Vija Reinfelds
Ilona Roze
Māris Roze
Ilze Šmidchens
Leo Trinkuns
Valdis Tums
Biruta un Vilis Vārsbergi

Dāvanas: 
Latvijas vēstniecība ASV
Roberts Blumbergs

Krišjāņa Barona latviešu skolas saime izsaka 
sirsnīgu pateicibu visiem, kuŗi apmeklēja šī 
gada Draudzīgā aicinājuma aktu. Paldies arī 
sakām sekojošiem ziedotājiem:Paldies!
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                      820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Rubens Andermanis, tālr.: 708-771-5695
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

2012. gada martā

Svētdien, 8. aprīlī, 10:30  Lieldienu dievkalpojums  
 ar Sv. Vakarēdienu.

Svētdien. 14. oktōbrī, Baptistu draudzes 105.  
 gada svētki Ciānā.

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
608 S. Grove Ave. Apt.1, Oak Park, IL 60304
Tālr.: 708-445-8569, e-pasts:<valainisjuris@yahoo.com> 
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts:<zitavelkme@juno.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Vija Velkme
tālr.: 312-810-8473 

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Pastor-Father Eric C. Meyer, C.P.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

Nākošais Katoļu kopas dievkalpojums/saiets 
notiks pēc Lieldienām – svētdien, 29. aprīlī, plkst. 
12:00 parastajā vietā, 7216 W. Talcott Ave, Čikāgā. 
Pāc dievkalpojuma pusdienas un īpaša programma.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
BIEdrīBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618

tālr.: 773-588-2085, fakss: 773-588-3405
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com>773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Sestdien, 21. aprīlī, 19:00  – Koncertuzvedums “Pasakas 
par ziediem” Igauņu namā, 14700 Estonian Lane, 
Riverwoods, IL. Biļetes pie durvīm: $20 biedriem un 
pensionāriem –  $25 citiem virs 18 g.v., jauniešem no 13 
līdz 18. g.v. $10. 

Sestdien, 5. maijā – “Kentucky Derby” sacīkstes pārraide 
Čkāgas Latviešu nama Kluba telpās, 4146 N. Elston Ave. 
Piedāvāsim tipiskus “Derby” ēdienus un kokteiļus. 
Sagatavojiet cepures skaistākās cepures konkursam!

GAUjAS 6. GAIdU VIENīBA 
Priekšnieces palīdze 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>    

Solījumu devējas no kreisās: Annelī Cera, Tamāra Ozola, 
Michelle Gonchar, Elīza Scoggin.

Pēdējais mēnesis pagāja darbojoties pa pulci
ņiem un gatavojoties Bērnu Pēcpusdienas izrādei. 

25. februārī mazskautu pulciņā notika gads
kārtējās Pinewood Derby sacīkstes. Pirmā vietā 
ienāca jaunā mazskauta Mateja Brenča mašīna.

Guntiņas cītīgi strādāja pie punktu likšanas. 
Elīza Scoggin, Michelle Gonchar un Tamāra Ozola 
kļuva par pilntiesīgām guntiņām, dodot guntiņu 
solījumu 18. martā.

Gaidas arī strādāja ar punktiem un ārodzīmēm. 
Annelī Cera 18. martā deva gaidu solījumu un 
saņēma gaidu pelēko kaklautu.

18. martā visi pulciņi piedalījās kopīgā 
dievkalpojumā, atzīmējot latviešu gaidu kustības 90 
gadu jubileju un latviešu skautu 95 gadu jubileju. Sekoja 
gadskārtējās Bērnu Pēcpusdienas izrādē “Kuģis, jūŗa 
un zelts”. Paldies visiem atbalstītājiem. Čikāgas 
Zinu maija izdevumā varēsit lasīt tās dienas 
aprakstu!

Vad. Daina Cera 
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ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EV. LUTErISKĀ
CIĀNAS drAUdZE

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499,  tālr.: 773-725-3820 
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534.708-453-0534.
Draudzes priekšniece: Baiba Liepiņa, tālr.: 773-202-8416 
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

dievkalpojumi un sarīkojumi

dievkalpojumi un sarīkojumi 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Prāv. Vilis Vārsbergs, tālr.: 630-652-0630
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
                                      <e-pasts: ineses@ameritch.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,  
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>    

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

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

2012. gada aprīlī
Svētdien,  1. aprīlī, 10:00 – Pūpolu svētdienas  
 dievkalpojums ar uzrunu un nodarbī- 
 bām bērniem. Siltas pusdienas. 
 13:00 – Ciānas draudzes Pavasaŗa  
  koncerts. Draudzības stunda.

Ceturtdien,  5. aprīlī, 19:30 –  Zaļās ceturtdienas  
  dievkalpojums kopā ar Sv. Pēteŗa  
  draudzi Ciānas dievnamā.

Piektdien,  6. aprīlī, 16:00 – Lielās piektdienas  
  dievkalpojums.

Svētdien,  8. aprīlī, 7:00 – Kristus augšāmcelša- 
 nās rīta dievkalpojums. Brokastis.
 10:00 – Kristus augšāmcelšanās  
 svētku dievkalpojums.

Svētdien,  15. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
  Kafijas galds.
Trešdien,  18. aprīlī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  22. aprīlī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien,  29. aprīlī,10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

 2012. gada maijā
Trešdien,  2. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  6. maijā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 uzrunu un nodarbībām bērniem.   
 Kafijas galds.
Svētdien,  13. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas  
 dievkalpojums ar uzrunu bērniem.  
 Siltas pusdienas.
Trešdien,  16. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  20. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Svētdien,  27. maijā 10:00 – Dievkalpojums kopā  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi. Ciānas draudzes  
 dievnamā.

Svētdien,  1. aprīlī, 9:00 – Valdes sēde.
 10:00 – Pūpolu svētdienas dievkalpojums  
 ar dievgaldu. Kalpos māc. Aina Pūliņa.  
 Kafijas galds.

Ceturtdien, 5. aprīlī, 19:30 – Kopīgs Zaļās ceturt 
 dienas dievkalpojums Ciānā. 
 Kalpos māc. Gundega Puidza.*

Piektdien, 6. aprīlī, 14:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu.
  Kalpos māc. Aina Pūliņa.

Svētdien, 8. aprīlī, 8:00 – Kristus Augšāmcelšanās  
 svētku dievkalpojums ar dievgaldu.
 Kalpos māc. Aina Pūliņa.
 Pēc dievkalpojuma Lieldienu rīta brokastis,  
 bērniem olu ripināšana u.c. nodarbības.

Svētdien, 15. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

Svētdien, 22. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

No ceturtdienas līdz sestdienai (no 26. līdz 28. aprīlim) 
LELBAs pārvaldes sēde Sv. Pēteŗa baznīcā.

Piektdien, 27. aprīlī, 19:00 – Dievkalpojums Sv.  
 Pēteŗa dievnamā.

Svētdien, 29. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.

2012. gada maijā
Piektdien un sestdien (4. un 5. maijā) Sv. Pēteŗa 
dāmu komitejas RATNĪCAS un MAIZNĪCAS
tirgus no plkst. 9:00 līdz 15:00 (abās dienās).

Svētdien, 13. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas  
 dievkalpojums.

2012. gada aprīlī
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Katrs mākslinieks var pieteikt divus darbus. 
Izstādē tiks pieņemti oriģināli jaunrades mākslas 
darbi, ieskaitot: gleznas, akvareļus, zīmējumus, 
grafiku, fotografijas un citus darbus uz papīra, 
kā arī dažādu materiālu skulptūras un jauktās 
technikas darbus.
Pieteikšanās lapa un izstādes informācija 
pieejama www.latviansongfest.com, rakstot 
e-pastu uz makslamilvoki@gmail.com vai 
zvanot 847-867-2770.

PIETEIKUMI UN DARBI NOSŪTĀMI
LĪDZ 2012.G. 26. APRĪLIM

XIII VISPĀrĒjO LATVIEŠU 
dZIESMU SVĒTKU ASV

rīCīBAS KOMITEjA
 AICINA LATVIEŠU MĀKSLINIEKUS 
PIEdALīTIES MĀKSLAS IZSTĀdĒ 

HYATT rEGENCY VIESNīCĀ
NO 2012.G. 4.jŪLIjA LīdZ 8. jŪLIjAM.

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu, 
garāžu un logu pārbūves, jumtu un māju sienu 
segumu, cementa lējumu, elektrības kabeļu, 
santechnikas un krāsošanas darbus, kā arī 
palīdzību jebkādos sīkākos darbos.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.

Brīva konsultācija. 

raimonds dunkelis
Zvanīt:

Tel/fax:  6307900320 vai 80046489778004648977

CELTNIECĪBAS DARBI

MĀJA PĀRDODAMA CIEMĀ LATVIJA – GAŖEZERA TUVUMĀ

$192,000.00
57083 Latgale Road, Three Rivers, MI 49093

Brick Ranch – Lower level walkout to backyard (1/2 acre lot). 3 BR and 2 Baths on main floor;
4th BR and full Bath on lower level with additional rooms and loads of storage space!
Screened Porch/Deck; New floors & carpeting on main level; Lovely stone fireplace

Furniture, furnishings, all appliances, riding mower included – just step right in and start living!
Tuvaku informacija  Parsla Gagainis Tel: 8477295707 jeb epasts: parslag@gmail.com
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Ģ i m e n e s   ī p a š u m ā   u n   v a d ī b ā   k o p š   1 8 8 3.   g a d a

410 E. Rand Road • Mt. Prospect, IL 60056-2161• 847/394-2336
3440 N. Central Ave. • Chicago,  IL. 60634-3943 • 773/545-5420

www.matzfuneralhome.com

JOHN ROBEZNIEKS, J.D., L.L.M.
Attorney And Counselor At lAw

800 East Northwest Highway, Suite 700
Palatine, Illinois 60074

Tel.: 847-202-0120, 
facsimile: 847-202-0122

corporate/business matters, 
tax matters, real estate, 
probate/estate planning.

   

.
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ČIKĀGAS ZIņĀM ZIEdOjUŠI 
2012. g. 19. februāŗa līdz 2012. g. 16. martam.

KAfIjAS KŪKA NO VīNES
Vīne iepazīstinājusi pasauli ar daudz un 

dažādiem konditorejas gardumiem. Šī kafijas kūka 
ar izteiktu citrona garšu noderēs Lieldienās klātajam 
galdam, kā arī citās reizēs.
Maizes drumstalas, sausas
Milti – 1 2/3 ktūzes
Cepamais pulveris –  2 tējk.
Sviests, nesālītais, mīksts – 2 standziņas
Cukurs – 1 1/4 krūzes
Citrona miza, rīvēta – 2 tējk.
Vanilija – 1 tējk.
Olas, lielas – 6 gab.
Rozīnes – 1  11/2 krūzes

Ietauko 1012 krūžu tilpuma Bundt vai 
Kugelkopf  pannu. Izkaisa ar sīki sakapātām sausām 
maizes drumstalām. Rozīnes pārkaisa ar 1 ēdamk. 
miltu. Miltus sasijā ar cepamo pulveri. Olu 
dzeltenumus uzmanīgi atdala no baltumiem.

Sviestam pievieno 3/4 krūzes cukura un puto 
vidējā ātrumā apm. 34 minūtes. Piemaisa citrona 
mizu un vaniliju. Piekuļ 2 olu dzeltenumus, tad 
trešdaļu miltus. Šo darbību atkārto divas reizes. 
Mīkla būs diezgan bieza, tādēļ der rūpīgi bļodu 
apmaisīt ar lāpstiņu (spatula).

Olu baltumu vispirms saputo bez cukura. 
Pamazām, tupinot putot, mazās devās pievieno  
atlikušo 1/2 cukura.

Saputotajiem olu baltumiem jābūt stīviem. 1/3 

olu baltumu iecilā mīklā. Tad iecilā rozīnes un 
pārējo olu baltumu.

Mīklu iepilda sagatavotajā pannā. Cepeškrāsnī 
režģi noliek zemākajā trešdaļā. Kūku cep 350° F 
sakarsētā krāsnī 4550 minūtes vai līdz tam, kad 
skaliņš, vidū ieduts, iznāk ārā sauss.

Kūku, ietītu saranwrap, var uzglabāt vairākas 
dienas un vēl aizvien tā būs laba.

 Jautrās saimnieces

200. Dace un Arnis Kīni.
150. Aivars Kuplis, Vidvuds Medenis (Three  
 Rivers, MI),
100. Larisa Freimane (London, UK), Juris un  
 Ināra Kalniņi, Walter Mainieks, Guna un  
 Ārijs Sensnovi (Fort Myers Beach, FL), Irja  
 Strautmane (New York, NY), nepublicējams,
 80. Aija Vegnera (Dunwoody, GA).
 75. Daina Albertiņa, Valdis un Mārite Krūmiņi  
 (Fairfax, VA), Mārtiņš Markevics,Vera  
 Riekstiņa, Kārlis un Astrīda Robežnieki. 
 70.- Vilnis un Astrīda Jakobsoni. 
 65. Persijs Laube, D. R. Nyman.
 60. Guntis un Diana Brūni, Linda Brūna,   
 Gaŗezers (Three Rivers, MI), Ināra Grigolate,  
 Daumants Hazners, Aivars Kalejs, Hilda  
 Kitnera, Sigurds un Ruta Krolli (Madison,  
 MS), Dace Ose, Anita A. Poča, Sigrida  
 Renigera, Andrejs Rozentāls (Three Rivers,  
 MI), Alexander Schiffer, Lūcija Sprenne,  
 Arvīds Žagars,  Janīna Holtzendorf,  Māris  
 Nora, Irēne Petrīte, Euģenijs Počs, Ģirts  
 Saulītis (Racine, WI).
 50. Aivars Aistars (Three Rivers, MI), Ivars  
 Antens, Pauls Antens, Andris un Vēsma  
 Baltmaņi, Anita Briede-Bilsēna, Ēriks un  
 Anna Blumbergi, Vija Brēmane,  Ausma  
 Briede (Maplewood, NJ), Raita Brunovska,  
 Jānis Cakars (Albany, CA), Olģērts Cakars,  
 Aina M.Caune, Laimonis Celmiņš, Vera  
 Circene (Indianapolis, IN), Velta Darziņa,  
 Mārtiņš Dišers, Aina Drille (Three Rivers, MI),  
 Jānis Druģis, Ilmārs Dukāts,Valentīna  
 Dunske, Helmūts un Rūta Eichenfeldi,  
 Ralfs Eichenfelds, Aina Eglīte, Natālija  
 Ešmita, Elfa Foldi (Milwaukee, WI), Aina  
 Fraktnieks (Venice, FL), Dace Friša, Vilnis  
 un Pārsla Gagaiņi, Anna Ģelzis, Indulis  
 Ievāns, Ilze Ievāne, Daina Jauntirāne,  
 Skaidrīte Jirgena (Riga, Latvia), Ruta Jostsons,  
 Vita Kākule (Bayside, WI), Guntis un Ina  
 Kalnāji, Aina un Juris Kļaviņi (p.n. Smiltene, 
 Latvia),Ilga Ķimse, Kristīne Kļaviņa, Gaston  
 Krishman, Visvaldis Krīgers, Liene Kukaine  
 (Ferrant, France), Vilmārs Kukainis (North- 
 field, OH), Jānis Kuģis, Dace Kūlāne, L. un  
 K. Laimiņi,Dainis un Anita Lazdas, Mirdza  
 Lazdiņa (Chestefield, MO), Vita Foldi Levar, 
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Pasütiniet Çikågas Ziñas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

ZIEDOJUMS:

$

Redakcija lüdz vismaz $50.- vai vairåk ziedojumu gadå sagatavoßanas un iespießanas tießo izdevumu segßanai.

Vélos, lai redakcija süta kartîti:                            Vélos paziñot par dåvanu pats/pati:                           

Dåvinåtåja vårds un uzvårds:

Adrese:

Vårds, uzvårds:

2012. gada APRĪLIS
Svētdien, 1. aprīlī, Ciānas draudzes koŗa Pūpolu  
  svētdienas koncerts Ciānā plkst.13:00.
Trešdien  11. aprīlī, 12:00 Pensionāru biedrības  
 saiets Ciānā.
Sestdien, 14. aprīlī, “Stariņa” Lielā pavasaŗa balle”  
  Wrigley field, United Club zālē. Kokteiļa  
  stunda 19:00. 
Sestdien,  21. aprīlī, Koncertuzvedums “Pasakas  
  par ziediem” Igauņu namā. ČLB izkārto 
  jumā plkst. 19:00. 

2012. gada MAIJS
Sestdien,  5. maijā, Čikāgas vīru koŗa koncerts un  
  Kurzemes cietokšņa atcere Ciānas   
  Lielajā zālē plkst. 17:00.
Sestdien,  5. maijā, Kentucky Derby sacīkstes   
  pārraide Čikāgas Latviešu nama Kluba  
  telpās.
Sestdien,  12. maijā, Krišjāņa Barona latviešu skolas  
  mācību gada noslēguma un izlaiduma  
  akts plkst. 10:00.

2012. gada JūLIJS
No  4. līdz 8. jūlijam XIII Vispārējie latviešu dziesmu  
 svētki ASV – Milvokos, Viskonsīnā. 
Svētdien,  22. jūlijā, Kapu svētki Akācijas kapos 13:00.

2012. gada AUGUSTS
Svētdien,    5. augustā, Kapu svētki Oak Ridge kapos  
  plkst. 10:00.

2012. gada SEPTEMBIS
Svētdien,   9. septembrī, Kapu svētki Mt. Olive  
  kapos plkst 13:00.

2012. gada OKTōBRIS
Svētdien,  14. oktōbrī, Baptistu draudzes 105. gada  
  svētki Ciānā.
Svētdien, 28. oktōbrī, ČLOA Stipendiju fonda   
  gadskārtējais sarīkojums Ciānā.

SArīKOjUMI / SANĀKSMES50. Baiba Liepiņa, Inese Liepiņa (Riga,Latvia),  
 Velta Liepiņa, Ināra Losverga,  Atis   
 Makstenieks, Rūta Markham, Juris Meisters,  
 Vija Miezīte, Guna Muižniece (Kirkwood, MO),  
 Andis un Maija Nīkuri, Vaira Otvara (Louisville,  
 KY), Anita Vārsberga-Pāža (Myersville, MD),  
 Vizma Petrovska, Gatis un Minjona Plūmes,  
 Andre Rāve, Gunārs Robežnieks, Ilona Roze,  
 I. A. Rupeiks, Rudolph Saleniek, Gundars  
 Šīmanis, Maija Skādule (Sterling, CO), Liene  
 Sorenson, Uģis Sprūdžs, Inese Stokes, Ivars  
 Štolcers (Palmer, AK) Skaidrīte Štolcere (Min- 
 neapolis, MN), Anna Treimane (Amherst, MA),  
 Dainis Tiliks, Māra Vārpa, Vilis un Biruta  
 Vārsbergi, Jozefīne Veidemane, G. un I.  
 Velbergi, Dace Ventere, Ingrīda un Juris  
 Velkmes, Modris un Alice Vilemsoni (Three  
 Rivers, MI), Vilis Vītols, Mirdza Zaļuma,  
 Milda Zavicka (Stevens Point, WI), Viktors  
 Zemesarājs (Maple Heights, OH), Agita Ellere- 
 Zuika, Ivars Zušēvics (Greendale, WI), Betty  
 Zydiak, nepublicējams. 
15. Ruta Veitmane (papildus). 

Ar pateicību...
visiem, kuŗi ar nekavēšanos 
un ar devīgu roku ir atsaukušies 
uz mūsu aicinājumu  atbalstīt  
Čikāgas latviešu preses ilgga
dējo izdevumu, kā arī tiem, 
kuŗi atsauksies tuvāko dienu 

laikā, lai Čikāgas Ziņas varētu vēl ilgi pastāvēt.
Čikāgiešu atsauksme ir augsti novērtēta un 

godā celta jau no pašiem sākuma gadiem līdz pat 
šai dienai.

Priecīgas Lieldienas vēlot,
                   R e d a k c i j a
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