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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 latvießiem, ku®i tås vélas un
no ku®iem ir sañemts vismaz $50.- ziedojums
gadå. Tås süta ar pirmås ß˚iras pastu, tå nodroßinot åtru sañemßanu.

KRUSTVĀRDU MĪKLA

Sastādījis Jānis Reveliņš

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, sludi
nåjumi, sarîkojumu kalendåra informåcija)
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
adresi. 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
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175
tålr: 630-584-5750; fax: 630-584-1683
e-pasts: <isimanis@comcast.net>
Techniskå redaktore: Kristîna Sîmane-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
Vāku iekārtojis Mārtiņš Sīmanis

LĪMENISKI: 4. “Bālie zēni” autors. 6. Nepatīkami. 7. Dziedāt. 9. Mazākais
kontinents. 11. Jautra kafejnīca. 14. Kolekcionēt. 15. 22. nov. zēns. 16. Staignāji.
17. spirgta. 18. Lipīga slimība. 19. Bīstams stāvoklis. 20. Ilggadēja dejotāja
(pilns vārds). 22. Vaibsti. 23. 1957. g. kosmosa suns. 25. Zelta teļš. 26. Gleznot.
27. Uzkūda. 28. Latv. postfolkloras grupa. 30. Sociālistiski. 31. Sapņains.
33. Pavēstīt. 35. Jaunākais. 36. Aktrise, čikāgiete.

STATENISKI: 1. Naktsputns. 2. Senči. 3. Latvijas dzejniece. 4. Neaptrūka.
5. Bārenīte. 8.Dzejnieks, čikāgietis. 9. Zemkopis. 10. A. Grīna triloģija.
12. Atkāpšanās kustība. 13. Atnākt vaļā. 21. Atveldzina. 22. Pārredzēja.
24. Dzejnieks un gleznotājs dz. 1924. gadā. 29. Osta Latvijā. 32. Gūt no
priekštečiem. 34. Grafiķa tinte.
Nr. 367 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Gubiņa. 6. Trotuārs. 7. Niecīgs. 8. Tabaka. 11. San Francisko.
14. Dzenis. 15. Enkurs. 16. Armada. 18. Blēņas. 19. Jānis Kurelis. 23. Marija.
24. Ukraina. 25. Botāniķi. 26. Satirs.
STATENISKI: 1. Ģēnija. 2. Atentāts. 3. Noteic. 4. Puriņš (Uldis). 5. Bristole.
9. Brūklene. 10. Kvartāli. 12. Alžīrija. 13. Fantasti. 17. Atjaunot. 18. Baumanis.
20. Ņirgas. 21. Snīpis. 22. Sātans.
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REDAKCIJAS SLEJA
Nedēļas jau pagājušas, kopš iestājies vasaras laiks. Šogad, šķietami, agrāk pārlēcām stundu uz priekšu,
padarot sakarus ar Latviju vēl sarežģītākus nekā parasti. Arī iziet no mājas naktstumsā pa apledojušajām
ietvēm bija neveikli, kad ziema jau izdzīvota. Tomēr aprīļa mēnesis smaržo pēc pavasaŗa. Kad atkusis
sniegs, zemes neaprakstamā smarža pārsteidz. Pārsteidz ātrā stādu dīgšana un lapotnes ieturētā attīstība.
Aprīlī daudz kas var pārsteigt. Varbūt tāpēc tieši šinī mēnesī ir ierasti aprīļa joki. Šogad joku un
pārsteigumu ir daudz. Ziņās lasu, ka Vidusjūŗas dieta ir visveselīgākā. Jāēd daudz dārzeņu un mazliet
lieso gaļu – īpaši zivis. Jāatrod veids, kā ikdienas uzturā izlietot ceturtdaļkrūzes olīveļļas, un ka nedēļas
laikā jāiztempj septiņas glāzes sarkanvīna! Kas tur ko nepatikt? Šomēnes Jautrās saimnieces mūs aplaimo
ar veselīga ēdiena recepti. Bet vai tad Vidusjūŗā var atrast lasi?
Čikāgas mednieki/makšķernieki var aprīlī izmakšķerēt ne vienu vien sirdij veselīgo lasi no Mičiganas
ezera. Montrozes plūdmalē agrā rīta stundā, pielietojot neparastu makšķerēšanas veidu, ir iespējams
noķert un mājās pārnest sārtās un Omega3 bagātās zivs. Tikai šogad Coho laša zveja un mednieku/
makšķernieku balle noteik ačgārnos datumos. Vispirms ēšana 6. aprīlī, tikai tad makšķerēšana 13. datumā.
Jā, šis aprīlis ir joku pilns!
Kad makšķernieki būs zivis izķidājuši, ir laiks posties uz balli. Vakarā jāuzfrišinās, lai dotos uz
gadskārtējo “Stariņa” balli. Šogad visi ir laipni lūgti pavadīt pasakainu vakaru Stan Mansion, 2408 N.
Kedzie Ave., Chicago, lai atbalstītu Čikāgas latviešu bērnudārzu un pirmsskolu “Stariņš”.
Vienmēr jautrie, un dziļi patriotiskie Čikāgas Piecīši šī gada 26. februārī Rīgā saņēmuši balvu par
mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā. Šķiet, ka viņi biežāk uzstājas aizjūŗā nekā pie mums. Īstie
joki!
Šomēnes Čikāgas Ziņās varēsit izlasīt Ineses Driehaus vectēva dzejoli, kuŗā atspoguļoti dzīves apstākļi Latvijā. Ir saprotams, ka ironiskie brīži nav Latvijā sagaidāmi apīļa mēnesī vien!
Pasaules presē netrūkst laikmetīgas ironijas. Nesen laikrakstos lasīju, ka lidostās caur kontroles punktiem drīz laidīs cauri mazus kabatas nažus, bet turpinās atņemt šampona pudelītes, kas pārsniedz 100 ml!
Labāk dunci, nekā tīrus matus! Laikam tas ir aprīļa joks?
Laikā, kad Ziemeļkoreja apdraud pasauli ar savām kodolraķetēm, Čikāgas bijušais “vērsis” Denis
Rodman viesojās pie Kim Jong-un basketlaukuma malā. Vai tas ir aprīļa joks, ka šis basketbolists spēs
diplomātiski savest Ziemeļkoreju ar ASV? Vai joks, ka šo valstu basketkomandas beidza spēli neizšķirti,
pierādot, ka tetuvētais “diplomāts”, kas nesen izdevis savu pirmo bērnu grāmatu vārdā "Denis – trakais
vērsis" ir jaunā cerība Amerikas ārpolītikā.
Par Čikāgas pārstiedzošo polītiku runājot, jāpiemin marta mēneša notikumus pilsētas skolās. Kā jau
nesenajā numurā minēju, man ir gods strādāt Lane Tech vidusskolā, kuŗā, savā laikā, mācijās daudz Čikāgas Ziņu lasītāju. Biju neizpratnē par grāmatas “Persepolis” atsavināšanu no klašu telpām un bibiotēkām.
Šodien gandrīz jau neiespējami pārrakstīt vēsturi, bet biju līdzīgā neizpratnē, kad 15. martā (dienu pēc šīs
atsavināšanas) skolā tika atslēgts internets. Kad to atkal savienoja, vēsture bija jau mainīta un grāmatas
atgrieztas vecajās vietās! Vai tas arī ir aprīļa joks?
Ir gan lietas, ko ne internets, ne pulkstenis nevar mainīt. Šopavasar ar saviem audzēkņiem veidojam
dizainus Čikāgas zemnieku tirgus auduma maisiem. Temats šogad ir “Asni pilsētā” (Sprouts in the City).
Lai rosinātu interesi, palūdzu katram jaunietim izvēlēties pāris sēklu dīdzināšanai. Sēklas izdīga pāris
dienu laikā. Novērojot tos, kuŗiem ātrāk vai augstāk auga, mierināju citus, ka lēnāk dīgstošiem stādiem ir
savas priekšrocības. Latviešiem paruna: kas lenāk brauc, tas tālāk tiek! Šinī saspringtajā laikā biju pati
pavisam piemirsusi, cik mierinošs var būt darbs pie dabas. Zeme, kaut gan no Menards gaišzāļā maisa,
tomēr smaržo pēc brīvības! Varbūt tāpēc ik pavasari latvietis atgriežas pie mātes Māras.
Tā mierina. Tā nesteidzina. Tā audzina mūs. Lai gan cilvēki visvisādi, latvietis atrod savu līdzsvaru rušinoties dārzā pavasarī. Lai Jums dīgst, bet ne par ātri. Lai Jums līst, bet ne par daudz. Lai uzspīd
saule, bet ne, lai apnīk. Lai būtu joki, bet bez asarām! Lai dīgst ne par jokam!
Kristīna Sīmane-Laimiņa
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ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS GADA SAPULCE

2013. gada 17. februārī latviešu namā notika Čikāgas Latviešu biedrības 78. gada sapulce,
kur piedalījās 21 biedrs. Pēc kvoruma konstatēšanas priekšsēdis
Armands Birkens atklāja gada
sapulci, lūdzot klātesošos ar klu
suma brīdi pieminēt 2012. gadā
mūžībā aizgājušos biedrus: Vilni
Gagaini, Kārli Grunduli, Ingrīdu
Jurēvicu, Ilmāru Ķimsi, Eduardu
Kresi, Tiru Kupci, Kārli Legzdiņu,
Lidiju Nīkuri, Mirdzu Puriņu, Dau
mantu Tomsonu un Vili Vārsbergu.
Par pilnsapulces vadītāju
ievēlēja Jāni Vilciņu, par sekretāri
– Māru Jauntirāni.
Pilnsapulces dalībnieki pie
ņēma darba gaitu un iepriekšējā
gada protokolu. Amatpersonu zi
ņojumi iesākās ar priekšnieka Armanda Birkena ziņojumu. Viņš
pateicās valdes locekļiem, kā arī
Biedrības draugiem, kuŗi nav vēl
biedri, par piedalīšanos talkā Biedrības darbā un sarīkojumos.
Birkens pieminēja patīkamo pa
rādību, ka uz vairākiem Biedrības
sarīkojumiem kuplā skaitā bija atnākušas ģimenes ar bērniem.
Priekšnieka vietniece Dace Ķezbere piemetināja, ka arī cittautieši interesējās par mūsu darbu
un mūzeju.
Kasiere Mārīte Plūme snie
dza kases pārskatu ziņojot, ka
Biedrība 2012. gadu beidza ar atlikumu. Viņa pateicās savai palī
dzei Inārai Bundžai, kā arī citiem
palīgiem un sarīkojumu apmek
lētājiem.
Informācijas nozares vadītāja Daina Jauntirāne informēja
klātesošos par ČLB mājaslapu,
kas ir jau pabeigta. Viņas palīdze
Benita Plūme izsniedza biedriem
kartītes ar tās adresi: <www.cika-

ČLB 2013. gada valde. 1. rindā no kr.: Daina Jauntirāne, Mārīte Plūme, Armands
Birkens, Kristīna Čunčule-Granta, Ruta Priedkalne-Zirne un Māra Jauntirāne.
2. rindā: Leo Trinkuns, Ināra Bundža, Dace Ķezbere, Laura Ludika un Dana Šaltāne.
3. rindā: Reinis Kalnājs, Aivars Osis, Jānis Vilciņš.
Foto: A. Osis

gaslatviesubiedriba.com> un angļu
valodā: <www.chicagolatvianasso
ciation.com>. ČLB turpinās izslu
dināt sarīkojumus visos iespējamos medijos. Informācijas nozares
nākamais projekts ir e-pasta infor
mācijas izplatīšanas sistēmas izveidošana.
Kultūras nozares vadītājas
Danas Šaltānes vietā nozares
pārskatu par sarīkojumiem snie
dza nozares palīdze Laura Ludika.
2012. gadā bijis bagātīgs pasākumu klāsts, par ko liecina pagājušā
gada sarīkojumu saraksts: Super
Bowl futbola spēles pārraide, Ken
tucky Derby sarīkojums, lugas
“Ragana” izrāde, “Bermontiāde”
filmas pārraide, “Pasakas par
ziediem” izrāde Igauņu namā,
Čikāgas Piecīšu pēcpusdiena ar
filmu “Par mani, draudziņ, nebēdā”,
Danču vakars ar Denveras Jūrmalniekiem, Miķeļu tirgus (ar
bērnu nodarbībām) un puzuru gatavošanas pēcpusdiena. 2013. gads

sācies ar Pēteŗa Vaskas un Dzintras Gekas viesošanos un Super
Bowl futbola spēles pārraidi. Biedrība joprojām uzsveŗ pasākumu
kvalitāti un dažādību, nevis kvantumu.
ČLB Saimniecības nozares
palīdze Māra Kīna pateicās vi
siem par palīdzību iepriekšējā
gadā. Saimniecības nozare cer,
ka uz visiem sarīkojumiem nāks
vairāk palīgu. Saimnieks Andris
Antons 2013. gadā vairs nekandidēja uz šo amatu.
Biedrzine Kristīna Granta
ziņoja, ka 2012. gadā Biedrībā
bija 183 biedri, starp kuŗiem ir 68
mūža biedri, 6 biedri, kuŗi ir atbrīvoti no biedru maksas, 6 goda
biedri un 103 regulārie biedri.
Nama pārvaldnieks Reinis
Kalnājs ziņoja, ka 2012. gadā
izdarīti struktūras labojumi, lai
uzturētu Latviešu namu labā stā
voklī. 2013. gadā remontēs lab
ierīcības. Kalnājs pateicās par
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ziedojumiem nama remontam.
Leo Trinkuns ziņoja, ka bibliotēka 2012. gadā pārsūtīja 806
grāmatas uz Latviju. Bibliotēkāri
ir pateicīgi par katru ziedojumu,
kas palīdz šajā darbā. Viņš patei
cās brīvprātīgajiem darbiniekiem
Rasmai Priedei, Silvijai Šteinerei-Jēgenai un Mārim Preisam
par ziedoto laiku.
Māras Erkmanes Fonda vārdā
A. Birkens pateicās ziedotājiem
un ziņoja, ka 2012. gadā Fonds atbalstījis filmas “Bermontiāde” izrādi, Ogres koŗa koncertu, “Pasakas
par ziediem” izrādi un Danču vakaru. Fonds saņēmis ziedojumus
no Larisas Salenieces un Ainas
Salenieces, Ilmāra Erkmaņa un
draugiem un Ināras Bundžas.
Revīzijas komisijas locekļi
Jonas Baipšys, Jānis Sedliņš un
Paulis Duks diemžēl nevarēja
ierasties uz pilnsapulci. Viņu vie
tā Mārīte Plūme nolasīja ziņojumu. Komisija pārbaudījusi Biedrības kases grāmatas, protokolus,
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nodokļu anketas un pārskatus, un
atradusi, ka grāmatas saskan ar
ierakstiem un atbilstošiem dokumentiem.
Pēc budžeta pieņemšanas piln
sapulce ar aklamāciju pieņēma
priekšlikumu dot valdei tiesības

izpētīt ČLB statusa maiņu no
501c4 uz 501c3 organizāciju, kam
ir zināmas priekšrocības. Ja pētījumu rezultāts būs pozitīvs, tad val
dei dos tiesības īstenot šo maiņu.
Sekoja valdes vēlēšanas
2013. 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 – Māra Jauntirāne,
Kultūras nozares vadītāja – Dana Šaltāne,
Kultūras nozares vadītājas palīdze – Laura Ludika,
biedrzine – Kristīna Grants,
biedrzines palīdze – nav kandidāta,
Saimniecības nozares vadītājs – nav kandidāta,
Saimniecības nozares vadītāja palīdze – Māra Kīna,
Nama pārvaldnieks – Reinis Kalnājs,
Valdes locekļi speciāliem uzdevumiem – Aivars Osis,
Ruta Priedkalne-Zirne, Jānis Vilciņš,
Revīzijas komisija – Paulis Duks, Jānis Sedliņš, Jonas Baipšys
Novēlam valdei un Biedrībai rosīgu darbību un panākumu pilnu
2013. gadu!
Daina Jauntirāne

Korporāciju Kopa Kalpaka Piemiņas Dievkalpojumā

No kreisās: J. Priedītis, Latv!, P. Antens, Fr. Liv!, A. Sprūdžs, Sel!, Sv. Peteŗa
draudzes priekšniece Inese Stokes, Imeria, ar karogu N. Zušēvics, Gers!, kopas
seniors J. Meisters, Bev!, A. Baltmanis, Sel!, R. Blumbergs, Lettg!, A. Šrāders, Tal!,
un kopas sekretārs I. Irbe, Fr. Liv!

Čikāgas Korporāciju Kopa
(Č!K!K!) 2013. gada 10. martā
piedalijās ar goda sardzi pulkveža
Oskara Kalpaka piemiņas diev
kalpojumā Sv. Pēteŗa baznīcā
Vuddeilē. Dievkalpojumu vadīja
U. Pūliņš, Fr. Latav! un J. Ievāns,
Tal! Čikāgas vīru koris Māras
Vārpas vadībā piedalījās ar divām
dziesmām.
Č!K!K! pastāv kopš 1950.
gada un visus šos gadus ir rīkojusi
dažādus sarīkojumus.
Kā citus gadus, visa dievkal
pojuma kollekti kopā ar Č!K!K!
pielikumu ziedos Okupācijas mū
zejam Latvijā.
Juris Meisters, Bev!
Č!K!K! t/l seniors
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Ciānas draudzes gada sapulce
Šī gada 24. februārī notika
Ciānas draudzes gada sapulce.
Tajā piedalījās piecdesmit septiņi
draudzes loocekļi. Sapulci atklāja
māc. Gundega Puidza ar lūgšanu.
Turpinājumā viņa ziņoja, ka 2012.
gadā apmeklējusi draudzes locek
ļus, uzklausījusi vajadzībās nonā
kušos, sniegusi atbalstu ikvienam,
kas to lūdzis, izvadījusi mūžībā aiz
gājušos, kalpojusi katrai draudzes
vajadzībai, vadījusi dievkalpojumus, strādājusi KBLS, sadarboju
sies ar draudzes komitejām un
Čikāgas latviešu organizācijām un
centusies vienmēr būt tur, kur ir
bijusi nepieciešama viņas klātbūt
ne, atbalsts, padoms un palīdzība.
Baiba Liepiņa, kuŗa vairs ne
kandidē uz draudzes priekšnieces
amatu, pateicās visiem, kas viņai
ir palīdzējuši šajā pēdējā desmitgadē – mācītājiem, Dāmu komitejas priekšniecēm, Padomes un
draudzes locekļiem. Viņa ar no
žēlu ziņoja, ka viņas kalpošanas
laikā viņa bija uzņēmusies dažādus
pienākumus, tā radot maldīgu
priekšstatu par to, ka priekšnieces
amats ir grūts, sarežģīti veicams
un saistīts ar simtiem dažādu pie
nākumu. Viņa mudināja Padomi
izstrādāt vadlīnijas priekšnieka/
ces pienākumiem, un tad varbūt
kāds nolems, ka viņš/viņa var
tādu atbildību uzņemties. Viņa
mudināja draudzes locekļus aktīvāk darboties savā draudzē, lai
draudzes pienākumi nebūtu jāpilda tikai mazam cilvēku kodolam.
Piecēlušies kājās, gada sapulces
dalībnieki ar skaļiem aplausiem
pateicās bijušajai priekšniecei
par kalpošanu.
Priekšnieces vietniece Silvija Kļaviņa-Barshney, kuŗa pilda

1. rindā no kr.: Ruta Marham, Ruta Priedkalne-Zirne, māc. Gundega Puidza, māc.
Ida Ņ. Rautenšilde, Raita Vilniņa, Silvija Kļaviņa-Barshney, Ināra Grigolate, Irēna
Robežniece. 2. rindā: Ingrīda Velkme, Ingrīda Robežniece, Indra Dāboliņa, Gunta
Tapiņa, Iveta Jansona, Inra Antena. 3. rindā: Ivars Antens, Ervīns Poruks, Vilis Vītols,
Jānis Vilciņš, Baiba Liepiņa, Inta Zariņa.
Foto: G. Dunskis

arī Saimniecības komitejas, Ci
ānas Vēstneša redaktores un darb
vedes pienākumus, ziņoja, ka visi
nepieciešamie remonti un labojumi bija izdarīti, pateicoties atsau
cīgajam Ērikam Dātavam, kuŗš
pārzin dažādus arodus un varēja
visu salabot. Ciānas Vēstnesis ar
pārskatu par gada sapulci un
visiem ziņojumiem iznāks pirms
Lieldienām.
Draudzes kasiere, Dāmu ko
miteja priekšniece un Finanču ko
mitejas vadītāja Ināra Grigolate
ziņoja, ka dāmas visu cauru gadu
bija rūpējušās par kafijas galdiem
vai siltām pusdienām. Viņa sirsnīgi pateicās visām dāmām par
pašaizliedzīgo darbu un izsniedza
sapulcei 2012. gada budžeta izpildījumu, kā arī proponēto 2013.
gada budžetu. Pateicoties pieti
cīgajai saimniekošanai un siltajai
ziemai 2012. gada budžets izpil-

dījās ar mazāku iztrūkumu, nekā
bija paredzēts. Kā tas jau vairākus
gadus bijis, gada sapulces dalībnieki pieņēma 2013. gada budžetu
ar lielu iztrūkumu, ņemot līdzek
ļus no draudzes rezerves fondiem.
Revīzijas komisijas vadītāja
Indra Dāboliņa ziņoja, ka visas
grāmatas ir labā kārtībā, kā arī snie
dza vairākus ieteikumus Padomei,
kas būtu jāevēro un jāīsteno.
Nominācijas komisija nevarēja atrast kandidātu draudzes
priekšnieka/ces amatam, un no
sapulces klātesošiem arī neviens
kandidāts nepieteicās. Līdz ar to
gada sapulce neievēlēja draudzes
priekšnieku. Par priekšnieces viet
nieci ar aklamāciju ievēlēja Sil
viju Kļaviņu-Barshney. Padomē
uz trim gadiem ievēlēja Baibu
Liepiņu, Irēnu Robežnieci, Ievu
Sedliņu un Ingrīdu Velkmi. Uz
trim gadiem Revīzijas komisijā
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ievēlēja Indru Dāboliņu.
Atzīmējot draudzes 115 gadu
pastāvēšanas jubileju, sekmīgi
izdevās zābaciņu akcija misijai
“Pakāpieni” Latvijā. Draudzes lo
cekļi saziedoja četrdesmit pāŗus
bērnu zābaciņu. Vairāki maisi ar
ziemas drēbēm un vairāki ziemas
mēteļi tika nodoti Care for Real
organizācijai, kas darbojas Lutheran Immigration and Refugee
Service (LIRS) paspārnē. Ziemas

7
mēnešos draudzes locekļi baudīja
garšīgas zupas un dāsni ziedoja
Rīgas Diakonijas zupas virtuvei.
Svētdienās viņi sanesa ēdienu
konservus, ko nogādājām Či
kāgas Austin rajona grūtībās no
nākušajām ģimenēm. Pavasarī
turpināsim mūsu labvēļu pasākumus, lūdzot ziedot zīdaiņu vaja
dzībām drēbītes, autiņus un citas
nepieciešamas lietas, ko sūtīsim gan
uz Latviju, gan nodosim ģimeņu

Gaujas 6. Gaidu vienība

Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

patversmei Čikāgā.
Jānis Vilciņš ziņoja par visu,
kas ir darīts pēdējos gados, lai
veicinātu Čikāgas Sabiedriskā
centra tapšanu.
Gada sapulces dalībnieki ar
aplausiem izteica atzinību un pa
teicību mācītājai, draudzes priekš
niecei, priekšnieces vietniecei un
Dāmu komitejas priekšniecei par
lielo darbu.
Baiba Liepiņa

Staburaga 70. skautu vienība

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

Alīna Dimante saņēma guntiņu kaklautu.
Foto: Ž. Streipa

Mazskauti ar savām “Pinewood Derby” mašīnām.

Marta mēnesī mūsu vienībā
bija vairāki svinīgi notikumi. 9.
martā Alīna Dimante kļuva par
pilntiesīgu guntiņu, dodot solījumu un saņemot guntiņu dzelteno
kaklautu. Tanī paša dienā maz
skautu nodarbībās ripoja paštai
sītās koka mašīnas gadskārtējās
“Pinewood Derby” sacīkstēs.
Atrākā mašīna piederēja Aleksim
Šleserim.
Mazskauti Ērikas Baipšys,
Olivers Phillips, Valdis Slokenbergs, Martis un Rūdis Sprennes,

Pēteris Tomson un Lūkas Vīganti
16. martā sāka skautu gaitas.
Mazskauti Kristaps Andersons,
Ralfs Balodis, Kristofers Blumbergs un Stefans Kīns 16. martā
deva mazskautu solījumu un
saņema kaklautu.
Gatavojamies Bērnu pēcpusdienas dziesmotajai izrādei “Ging
Gang Gooli”. Gaidīsim Jūs kopā
ar mums baudīt pusdienas, dzie
dāt un izsmieties! Reklāma šī
mēneša Čikāgas Ziņu 22. lpp..
Vad. Daina Cera

Foto: G. Dāboliņš

Skauti veido mezglu tiltu.
Foto: G. Dāboliņš
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Ilinojas pensionāru biedrības gada sapulce

Ilinojas pensionāru biedrības
gada sapulces sākumā Eugenijs
Počs runāja par 1949. gada 25.
marta okupantu un pakalpiņu
neliešu varas izsūtīto tūkstošu
ciešanām. Tās mēs nekad nedrīkstam aizmirst.
Gada sapulci, kuŗā piedalījās
36 biedri, 2013. gada 13. martā
vadīja Oļģerts Cakars, protokolēja Skaidrīte Valaine. Ar klusuma
brīdi pieminējām 2012. gadā
mūžībā aizgājušos biedrus. Tie ir:
Ingrīda Jurevica, Johanns Leja,
Edvards Kress, Mirdza Puriņa,
Kārlis Legzdiņš, Kārlis Grundulis,
Rolands Karšs, kā arī Karlis Al
sens, kuŗš mira 2013. gada sākumā.
Biedrības priekšnieks Oļģerts
Cakars ziņoja, ka 2012. gadā notikušas desmit sanāksmes, uzsve
ŗot, ka sanāksmēs valdījusi sirsnīga noskaņa. Tāpat saimniecības
darbos bez aicinājuma piedalās
vai visi, kas spēj. Parasti ir pasū
tinātas siltas pusdienas par ļoti
mērenu cenu. Pateicība valdei un
visiem darbiniekiem, īpaši labprātīgajām saimniecēm Austrai
Porukai, Alvīnei Bajārei un Elvīrai Alberiņai, kuŗas jau pirms sa-
ietu sākuma cītīgi darbojas, lai
viss būtu sakārtots maltītei. Patei
cība arī Ainai Eglītei un Arvīdam
Kadeģim par darbu saietu saga
tavošanā.
Biedrziņa Pēteŗa Lapiņa pār
skats rādīja, ka 2012. gadā biedrībā iestājušies 4 biedri, 7 biedri
miruši, pašreiz ir 75 biedri, jo
gada sapulces sākumā biedrībā
iestājās Vilnis un Astrīda Jākobsoni.
Kasiere Rūta Veitmane ziņoja, ka 2012. gada apgrozījums
bijis ar nelielu iztrūkumu.

No. kr.: Oļģerts Cakars, Marta Cakare, Aina Eglīte, Silvija Alena, Elvīra Alberiņa.

Ilmārs Riekstiņš nolasīja re
vīzijas komisijas protokolu, at
zīstot, ka kases grāmatas ir labā
kārtībā un ierosināja izteikt patei
cību kasierei.
Sapulce pieņēma 2013. gada
budžetu $5,085.00 apmērā.
Ar aklamāciju par biedrības
priekšnieku ievēlēja Oļģertu Cakaru, par priekšnieka palīgu Ainu
Eglīti; par sekretāri Skaidrīti Valaini ar palīdzi Martu Cakari; par
kasieri Rūtu Veitmani ar palīdzi
Annu Lāčkāju; par biedrzini
Pēteri Lapiņu ar palīdzi Elvīru
Alberiņu. Revīzijas komisijā
ievēlēja Ilmāru Riekstiņu un Juri
Valaini.
Sapulces dalībnieki ierosināja arī šogad sarīkot izbraukumu,
iespējams uz Milvoku pensionāru
biedrības saietu.
Lai izvairītos no iztrūkuma
kasē, gada sapulce pievienojās

Sigrīdas Reningeras ieteikumam
paaugstināt biedru gada maksu
no $10 uz $15, nemainot maltītes
$8 cenu.
Pēc sapulces mēneša dzim
šanas dienu “bērnus” izsauca
Pēteris Lapiņš. Elvīra Alberiņa,
mūsu “puķu meitene”, kā mēs
viņu priecīgi saucam, bija sagādājusi rozes. Tās pateicībā pasnie
dzām mūsu draugiem, jubilāriem,
dziedot apsveikuma dziesmu “Tavā
gaviļdienā jaukā, priecīgā”. Martu un Oļģertu Cakarus, kuŗi 19.
martā atskatās uz 65 gadu laulības jubileju, sveica priekšnieka
palīdze Aina Eglīte, pasniedzot
aploksni, bet ziedus – Elvīra Alberiņa. Arī kārtējā maltīte bija šai
jubilejai veltīta. Pateicība Ausmai un Jānim Mežmaļiem un
Silvijai Alenai par sagādātajiem
īpašiem gardumiem.		
O.C.
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Šī gada februāris bija patīkami pavadīts – bērni
mācijās par pasakām un teikām. Pasaku tema bija
jauka, jo bērniem bija iespēja darīt to, ko reti kad
Stariņā var darīt – viņi atnesa savas skaistās princešu
kleitas un kroņus, vestītes un uzvalciņus, un katru
rītu ģērbās princešu un prinču drēbītēs un tēloja
pasakas! Aplīšos bērni darīja daudz. No paša rīta
viņi mācījās par teikām un par to, kas izveido pasakas. Viņi uzzināja, ka pasakās ir zvēri kuŗi prot
runāt, ir fejas, kuŗas nāk ciemos, ir princeses, pūķi,
raganas un prinči. Vēlāk bērni uzzināja, ka teikas
mums māca, kā kautkas radās. Visvairāk viņiem patika teika par lielo upi, kuŗu Dievs piepildīja ar zelta kausā iesmeltu ūdeni un nosauca par Daugavu.
Protams bērniem tas gāja pie sirds jo tikai nesen
viņi bija mācijušies par Daugavu.
Pusdienas laikā bērni skatījās, klausījās un
mācījās pasaku par sauli un salu, kuŗi nevarēja
viens ar otru satikt. Katram tēlam šai pasakā bija
sava skaņa, ko radīja ar instrumentiem. Tas bija interesants veids, kā bērniem baudīt pasaku.
Lielākais notikums bija bērnu pašu izveidotā
izrāde – Pelnrušķīte. Katru dienu viņi noklausījās
pasaku par Pelnrušķīti un tad izvēlējās, kuŗš tēlos
ko. Dien dienā bērni ar šo izrādi uzstājās klasē paši

Pēc izrādes aktrises un aktieŗi paklanās.

Foto: A.Phillips

sev un skolotājām. Tomēr lielie satraukumi un prieks
bija tajā dienā, kad daudzi vecāki atnāca uz skolu,
lai noskatītos izrādi. Bērni paši bija sagatavojuši
ielūgumu afišu. Savu lomu, kā arī deju minuets katrs
bija iemācījies teicami. Pēc izrādes bija laiks baudīt
saldējuma kokteili.
Pēc pasaku temas sākām domāt par Lieldie
nām. Tikai jāgaida, kad beigsies saltās dienas, citādi ir grūti iestāstīt bērniem, ka Lieldienas nāk kopā
ar silto sauli. Šie svētki Stariņā ir liels notikums, bet
par to rakstīšu nākamajā rakstiņā.
Andārte Phillips
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Mūzikas ierakstu gada balvas pasniegšana 2013.gadā Rīgā

Katru gadu iesākot, Latvijas
mūzikas aprindās izvērtē iepriek
šējā gadā paveikto. Pasākums, ko
veido Latvijas Mūzikas Producentu apvienība (LaMPA) balstoties uz Grammy vērtēšanas kār
tību, ir Latvijas mūzikas ierakstu
Gada balva.
Tas ir vienīgais pasākums
latviešu mūzikas dzīvē, kur tiek
apbalvoti visu žanru iepriekšējā
gada labākie mūzikas ieraksti,
kuŗus izvērtē profesionāla žūrija.
Veiksmīgākos mūziķus ik gadu
apbalvo greznā koncertceremo
nijā, kuŗā uzstājas populārākie
mākslinieki, debitanti un viesi,
kā arī piedalās sabiedrībā pazīs
tamas personības.
LaMPAs biedri lemj par kār
tējās Gada balvas norisi, nomi
nācijām, nolikumu un izmaiņām
tajā. LaMPA biedri arī ievēl Gada
balvas komisiju, kurā pieaicina
profesionālus žurnālistus, mūzi
kas speciālistus, sabiedrībā auto
ritāras personības un Latvijas
mūzikas biznesa pārstāvjus.
Šogad 26. februārī Latvijas
Nacionālajā teātrī jau 17. reizi
notika šis balvas pasniegšanas
pasākums. Blakus daudzām citām
nozīmīgām nominācijām visos
Latvijas mūzikas žanros bija arī
viena ļoti nozīmīga čikāgiešiem.
Proti, par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā tā dēvētā
“veco zaldātu” balva ir piešķirta
Čikāgas Piecīšiem!
Dažas dienas pēc priecīgā
notikuma centos sastapties ar diviem Čikāgas piecīšiem – Albertu Legzdiņu un Armandu Birkenu.
Lorija Vuda solīja to izkārtot un
teica, ka viņu laiks Latvijā esot
ļoti aizņemts, jo jādodas no vienas

vietas uz citu satikties ar pielū
dzējiem. Vienojāmies par tikšanos
restorānā “Čemodāns” Ģertrūdes
ielā, kas ir iekārtots nama pag
rabiņā. To atrast var vienīgi pēc
atvērta “čemodāna”, kas, pildīts
ar dekorācijām, nolikts uz ietves.
Arī taksometra vadītājs, kuŗš veda
Albertu, nevarējis restorānu atrast,
tāpēc Alberts taujājis pēc ceļa da
žos veikalos Tērbatas ielā. Pārde
vēji priecājušies, ka pats Alberts
Legzdiņš viņus aplaimojis, bet no
žēlojuši, ka nevar viņu aplaimot
ar ceļa norādēm. Tāpēc sarunu
uzsākām ar Armandu, un Alberts
pievienojas pēc mirkļa. Izrādās,
ka “Čemodāns” ir īsti piemērots
omulīgai sarunai ar leģendārajiem mūziķiem. Pagājušajā gadā
viņi paziņoja par savas koncer
tēšanas noslēgumu, tomēr šajās
dienās Rīgā uzstājās lielākos un
mazākos pasākumos.
Artis Eglītis (AE:) Te kādā
avīzē par jums bija raksts ar virs
rakstu: “Čikāgas piecīši koncertē
patiešām pēdējo reiz.”
Armands Birkens (AB:) Šī
bija tiešām pēdējā reize. Jāņem
vērā, ka mēs te nebūtu nemaz bi
juši, ja nebūtu tās balvas. Tā ne
bija mūsu īpašā vēlme vai ideja.
Tad kaut kā aizgāja tas viss. Runa
gāja, ka, ja jau nu mēs te esam,
varbūt tomēr izmantot to izdevību.
Citādi, atbraucām visi okeānam
pāri un vairāk nekā. Bet nē, mēs

nebrauksim vairāk koncertēt ne
Amerikā, ne Kanadā, ne arī Lat
vijā. Šī bija pēdējā reize.
AE: Par to tik daudz es nevē
lējos jums vaicāt. Par to jau daudz
raksta. Parunāsim labāk par tādām
kā laika zīmēm. Jūsu ansambļa
mūzicēšanas motīvs bija latvieša
pašapziņas celšana. Jūs apciemojāt
latviešu centrus, veicinot kopības
apziņu. Šodien aizbraukušie ne
cenšas veidot kopienas. Kā jūs to
komentējat?
Alberts Legzdiņš (AL:) Či
kāgā skaitās, ka ir kādi 2,000
nesen iebraukušie latvieši, bet ja
redz, tad redz kādus piecdesmit.
AB: Es nezinu, kam būtu
jānotiek, lai nesen izbraukušie
latvieši sanāktu. Atbrauc teātris,
bet arī tad reti kāds atnāk.
AL: Šķiet, ka cilvēki ir aiz
braukuši, pametuši Latvijā visu
un negrib nekādus sakarus te. Sakari viņiem ar Latviju ir, tik traki
nav, bet ar vietējo sabiedrību gan
švaki. Ja sirsnīgi ar kādu runā, un
es jau neesmu sirsnīgi ar kādu
runājis, tad neko daudz nevar sa
prast. Mani jau pazīst – Piecīšu
dēļ. Bet citādi – jaunie atbraucēji
Čikāgā bieži saka: “mūs te ne
cieš, prasa, kad tad brauksiet uz
Latviju mājās”. Apmēram tā.
AE: Mūsu Valsts prezidents
pirms dažām dienām ir atzinis, ka
laikam sociālu apstākļu dēļ latviešus no plašās pasaules uz Latviju atpakaļ nedabūs. Bet mēs
paliekam latvieši, lai kur esam.
Ko Jūs nosauktu par kopīgu lat
viešu identitātes pazīmi? Valodu,
territoriju, naudu?
AB: Valodu. Kas mēs esam
bez valodas? Kādā valodā mēs
runāsim? Bet ir vēl viena lieta.
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Čikāgas Piecīši Nacionālajā teātrī. No Kr.: Alberts Vītols, Armands Birkens, Alberts Legzdiņš Janīna Ankipāne, Uldis Streips,
Lorija Vuda. 											
Foto: R. Eglītis

Tas ir tāds praktisks līmenis.
Vairums no aizbraukušajiem, ne
visi, ir izbraukuši praktisku iemeslu dēļ. Tie cilvēki negribēja izbraukt no šejienes un viņi vēl šo
dien te būtu, ja viņiem būtu
normāls darbs. Tā šodien ir problēma ar Latviju, kur viss ir ap eiro
– Eiropas Savienība, eiro zona, eiro
cenas, krediti ir eiro. Eiro, eiro,
eiro. Bet kas nav eiro, ir algas un
pensijas.
AL: Man liekas, ka tautā bija
tāda doma, ka līdz ar iestāšanos
Eiropā uzreiz būs algas un pensijas kā tur. Un tad ir labais –
dragā uz Eiropu, kāpēc nē.
AE: Ko tagad mēs varētu stiprināt? Ko Jūs šobrīd darītu, kā
das dziesmas rakstītu, ja viss būtu
jāsāk no sākuma?
AL: Es nevaru iedomāties,
ka mēs kaut ko citādi darītu, kā
jau darījām. Optimisms. Tas ir

svarīgs. Es vienmēr esmu bijis
optimists, pat visgrūtākajos laikos
un optimisms ir mūsu firmas zīme.
Tas mūs ir izvilcis cauri visiem
kontinentiem un visiem gadiem.
AB: Bet dziesmas. Piemēram,
varētu būt nevis kurpniekzeļļu, bet
bezdarbnieku dziesma.
AE: Kā Jums šķiet šlāgera
dziesmas, kas šobrīd top un skan
Latvijā? Jauni veidojumi vai kopi
jas? Kad Jūs toreiz ar savām
dziesmām pa dažādiem ceļiem
Latvijā ienācāt, jūs ienesāt jaunu
pavērsienu šajā žanrā.
AL: Man istabā visu laiku ir
ieslēgts Latvijas Radio 2. Es klau
sos, un jāteic, nekas nav nacionāli vai satīriski. Viss tāds nevainojams, bet tur nav neviena āķīša!
Padomju laikā nedrīkstēja, bet
tagad drīkst. Es tomēr nedzirdu
ne satirisku, ne polītisku humoru.
Tādā ziņā nekas nav mainījies

kopš padomju laikiem.
AE: Kas, jūsuprāt, ir visla
bākā Latvijas prece? Ko Jūs ieteiktu vest no Latvijas uz plašo pa
sauli? Dzintaru, balzāmu, šprotes?
Tās ir visos trimdas skapjos. Latvijā paši nemaz tās lietas tik daudz
nepatērē.
AB: Tagad ir vēl viena lieta
– Lāču maize. Un vēl – te ir daudz
amatnieku, labi tirdziņi. No ādas
un metalla gatavotas mantas.
Vienīgais ir tas, ka, jo tu vecāks
esi, jo tev mazāk vajag visa kā
tāda. Patiešām visiem mājas ir
pilnas ar dozītēm un sedziņām.
AL: Es šprotes nevestu. Tās
var dabūt Čikāgā. Balzāmu un
Lāču maizi arī var dabūt Čikāgā.
Tā pasaulīte ir sarāvusies. Es vedu
grāmatas.
AE: Kas šodien būtu jādara
iebraucējam no Latvijas Čikāgā,
lai viņš izsistos uz augšu?
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AB: Ha, ha. Lai zvana Albertam – pēc naktsmājām, transporta un tā tālāk.
AL: Nezinu. Man ir maz sa
karu ar iebraukušajiem latvie
šiem. Var strādāt Gaŗezerā, kas
katru gadu var darboties tieši to
skolotāju dēļ, kuŗi iebrauc no
Latvijas. Ja nebūtu Latvijas
darbinieku, to varbūt pat aiztaisītu ciet.
AE: Latviešu dāmas. Visi,
kuŗi te iebrauc, saka, ka tās ir vis
skaistākās. Jūs esat to ievērojuši?
AB: Tas ir ļoti precīzi. Te ir
ne vien tās skaistākās sievietes,

bet tās sievietes ir labas. Viņas ir
strādīgas, čaklas, gudras, viņas ir
vienkārši labas sievietes.
AL: Par Latvijas vīriešiem
gan es gribu teikt vienu smagu
vārdu – viņi ir draņķi. Ne jau visi.
Tie, kas atstāj tās labās sievietes
ar bērniem. Būtu laiks, es uzrakstītu vienu dziesmiņu.
AB: Nē, nē, latviešu sievie
tes ir izskatīgas un vienkārši –
foršas! Laba kompānija, čaklas,
strādīgas un apzinīgas! Un vēl atbildīgas un nemaz nav lempīgas.
Latviešu sieviete ir ļoti augstā vietā
liekama. Un šī valsts varētu vispār

nebūt, ja ne latviešu sieviete. Nav
viegli latviešu sievietei būt!
Mūsu saruna šajā brīdī bija
jāpārtrauc, jo pa krodziņa durvīm
viens pēc otra sāka nākt iekšā nā
kamo sarunu un interviju kārotāji, ar kuŗiem Alberts un Armands
steidza sasveicināties. Devos pro
jām pārdomās. “Čikāgas piecīši”
ir ieguldījuši mūžu, saņēmuši par
to balvu un nokāpuši no skatuves.
Cik ļoti tomēr mums, latviešiem,
ir vajadzīgi kādi, kas tur atkal uzkāpj!
Artis Eglītis
ČZ speciālkorespondents Rīgā

“Jauki bij’ būt atkal ciemos!”
“Mēs esam kā ūdens – vienmēr kustīgi un mainīgi,” Čikāgas
Piecīšu moto pauž dziedātājs un
komponists Armands Birkens.
Pēc savas pirmās atvadu tūres
2011. gadā viņi ir paguvuši sniegt
vēl vienu koncertu Latvijā – ar
apgalvojumu, ka šis nu gan būšot
pēdējais. Taču ūdens simbolizē
ne tikai ansambļa garu, bet arī
“ūdens liešanu” jeb nemitīgus
jociņus, savstarpēju apcelšanos
un izcilu humoru, kas valda
Piecīšu vidū. Dziedātāja Lorija
Vuda-Cinkusa sēž ar apmieri
nātu smaidu sejā, klausoties, kā
Birkens pa jokam kritizē viņas
oganizātoriskos talantus. Ansam
bļa dibinātājs Alberts Legzdiņš
smaidot piebilst, ka Loriju an
samblī turot tikai tāpēc, ka viņa ir
izskatīga sieviete. Jā, humors ir tā
burvīgākā pazīme, kas Piecīšus
tūdaļ atšķiŗ no nereti iedomīgajiem, uz sevi un savu nozīmību
centrētajiem vietējiem latviešu
māksliniekiem. Bet, ja tu nespēj
pasmieties par sevi, tad zvaigžņu
slimība būs klāt kā likts, un kā
par brīnumu šo piecdesmit divu

Piecīšu godināšanas Nacionālajā teātrī. No kr.: Aija Simsone, Alberts Legzdiņš,
Andris Freidenfelds.

gadu laikā neviens no Čikāgas
Piecīšiem ar to nav saslimis, kaut
iemeslu būtu atliku likām!
Īstas rokzvaigznes
“Mēs jau nebijām plānojuši
braukt,” skaidro Alberts Legzdiņš, kuŗš līdz ar saviem ansambļa biedriem 26. februāŗa vakarā
tika godināts uz Nacionālā teātŗa
skatuves, saņemot balvu par Mūža
ieguldījumu Latvijas mūzikas industrijā. “Līdz pēdējai dienai mēs
nezinājām, vai Armands varēs tikt,

Alnis Cers uzreiz atteicās. Bija jau
mums daži draugi un palīgi tepat
uz vietas, Latvijā, bet bez Arman
da – kādu programmu tad mēs
varētu taisīt?” Par brīnumu, Uldis Streips un Janīna Ankipāne, kā
arī pēdējo gadu Piecītis Alberts
Vītols tomēr varējuši izbrīvēt
dažas dienas. Gada balvas pasākuma rīkotāji tūlīt reaģēja un uz
karstām pēdām noorganizēja arī
koncertu divas dienas vēlāk. Programmā “Vēlreiz ar draugiem”
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publika, protams, cerēja dzirdēt
ansambļa lielākos grāvējus, un
cerības mūziķi attaisnoja – Pazu
dušais dēls, Līgo, māmiņ, Vakardienas vīns, Mūsu mīlestība un
daudzas citas, kopā vairāk nekā
divdesmit dziesmu tovakar iz
dziedāja. Vairākās no tām – Septiņjūdžu zābakiem, Šūpuļdziesma
u.c. piedalījās gados visai jauni
viesdziedātāji no Rīgas, Talsiem
un Ventspils, proti, Lorijas Vudas
skolnieki, kam viņa māca dzie
dāšanu. Klausītāji, saprotams, bija
atsaucīgi un aizkustināti, prasīja
atkārtojumus un piedevas. Programmu noslēdza ar tradicionālo
Hei, laili, kam sekoja Vecpiebalga un Legzdiņa veltījums paša
čaklajai dzīvesbiedrei Skaidrītei
– Made in Latvija. Par kuplāku
skanējumu gādāja Latvijas palīgi
– Gatis Gaujenieks, Kārlis Briedis un Māris Muktupāvels, kuŗš
izpalīdzēja ar pārģērbšanos dzies
miņā par trim vecenītēm. Mūs
iepriecināja arī ar dažu labu pirmatskaņojumu, piem., ar Legzdiņa
jauno dziesmu Aprīļa joks, kuŗas
atskaņojumam bija nepieciešama
nošu pults ar lapām, no kuŗām
tinte šķiet vēl nebija nožuvusi.
Palladium zāles betona sienas
diez vai varētu saukt par Čikāgas
Piecīšu mūzikai piemērotu telpu,
bet, tā kā “kungi” nekādi nevar
vienoties par akustiskās koncert
zāles būvi, pēdējā laikā jau apro
bežojoties ar ideju par Kongresu
nama telpas labiekārtošanu, tad
šajā ziņā izvēle Rīgā nav liela.
Alberts Legzdiņš atceras, ka uz
šo vietu, kad tas vēl bija kino,
tēvs viņu bērnībā vedis skatīties
filmas par Tarzānu. Tagad piere
dzējušais mūziķis nosmīn par
dūmakā tīto balkonu, kur ļaužu
sejas aiz pamatīgajiem metalla
režģiem viņš nav varējis saskatīt.
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Armands gan skaidro, ka dūmus
pūtusi speciāla mašīna, kā nekā
Piecīši jau kopš sava pirmā triumfa Latvijā 80. gadu beigās uz
skatāmi par īstām rokzvaigznēm,
kam pārpildīti stadioni, dūmi, rē
coši fani ir pašsaprotama lieta. Ir
arī spēlēts divdesmit cilvēkiem
vien, arī pagrabā, nelielā istabiņā.
Piecīši braukuši visur, kurp vien
aicināja. Protams, sākumā koncertēšana bija vairāk kā piedzīvojums – sak, neesam sen bijuši Los
andželosā, piezvanījuši paziņām,
sarunājuši, kur dabūt naktsmājas
un – aiziet…
Vispirms izbraukāta Ziemeļ
amerika – Austrumkrasts, Rie
tumk rasts, Vidiene un Kanada,
tad sekoja Eiropas un Austrālijas
iekarošana, un kopš tās ceļošana
viņiem ir pašsaprotama. Ne velti
Legzdiņš uz Palladium skatuves
pauda cerību, ka Čikāgas Piecīšus
uzaicinās atkal nākamgad, lai vi
ņiem pasniegtu, piemēram, balvu
kā visvairāk lidojušajai grupai.
“Tās stundas, ko esam pavadījuši
ceļā, mērāmas tūkstošos,” rēķina
Birkens, taču nesāksim pārskaitīt
Čikāgas Piecīšu dziesmas, albumus, koncertturnejas, nodeldētās
riepas un izdzertos alus litrus, jo
šie cipari neatspoguļo ansambļa
pastāvēšanas būtību.
Likteņa pirksts un labie gariņi
“Tas, ka mēs tik labi savā star
pā satiekam, ir viens no pamatie
mesliem, kāpēc Piecīši ir tik ilgi
noturējušies,” ansambļa ilgās pa
stāvēšamas noslēpumu izskaidro
Birkens, “varbūt tikai Albertu ir
tā grūtāk panest, bet pierod jau
arī pie viņa.” Ak, nē, Armanda sa
cītais atkal ir kārtējais joks, jo bez
Legzdiņa Piecīši nav iedomājami.
Viņš pats gan ansambļa rašanos
sauc par nejaušību, ka kopā gadījās tik dažādi un reizē tik saderīgi

cilvēki. Viņi jau vēlāk piesaistīja
arvien jaunus mūziķus, un tad nu
atkal sajūtama likteņa rokas klātbūtne. Piemēram, ja Ilmārs Dzenis nebūtu izdomājis pamest Pie
cīšus, lai dziedātu sōlo, (togad
aizgāja arī Ģirts Puriņš). Ja liriskā dziedātāja lomai nebūtu atradies tāds Armands Birkens,
varbūt grupa būtu pačibējusi jau
pirms gadiem trīsdesmit!
Birkenu mūzicēšanā ievilka
viens no dibinātājiem, Jānis Rin
kušs jeb Jānītis, kaut gan tikšanās
ar Piecīšiem viņam notikusi jau
bērnībā. Tas ir liels Legzdiņa no
pelns, ka ansamblis kopš sākta gala
ar prieku sadarbojies ar bērniem
un jauniešiem, gan iesaistot viņus
savās programmās, gan radot tiem
īpašus skaņdarbus un uzvedumus.
“Kad es gāju latviešu skolā Či
kāgā, spēlēju ģitaru un dziedāju.
Notika vakars “Smejies līdzi” ar
burvīgu programmu – tā bija pirmā
reize, kad es sadarbojos ar Piecī
šiem. Vēlāk viņi mūs ņēma līdzi
abus ar māsu Lauru. Indianapolē
un Gaŗezerā dziedājām tautasdziesmas. Tad pirmoreiz redzēju,
kā mašīnā veči rakstīja Hei, laili
vārdus. “Vau,” es domāju, “re, viņi,
braucot uz izrādi, vēl tikai raksta
materiālu.” Bet šajā koncertā es
pats vēl tikai divas minūtes pirms
sākuma rakstīju savam skečam
vārdus,” atklāj Birkens, Piecītis
nokopš 19 gadu vecuma.
Arī Loriju Vudu-Cinkusu Pie
cīšos ierāva sagadīšanās – Janīna
Ankipāne netika uz kādu no koncertiem, un par Loriju labu vārdu
aizlika Birkens.
Albertu Vītolu no Toronto uz
aicināja, kad šķita, ka Birkens nevarēs piedalīties Kanadas dziesmu
svētkos 2009. gadā. Tomēr beigās
uz skatuves bija abi divi, un kopš
tā laika Vītols palika. “Tādi gadī-
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jumi bijuši daudzi – aiz nepie
ciešamības. Kad Jānītis Rinkušs
aizgāja, trūka ģitarista, es pazinu
Juri Treigūtu, kas bija īstais ame
rikāņu folksinger, rakstīja dziesmas, dziedāja klubiņos. Viņš, pro
tams, zināja Piecīšus, atnāca uz
ansambli 70. gadu vidū, izbrau
kāja ar mums Eiropu un uzrakstīja Vakardienas vīnu. Šo, vienu no
iemīļotākajām Piecīšu dziesmām
28. februāŗa vakarā Palladium
skandēja Vītols. Lai gan pats
trubadūrs Treigūts mīt netālu no
Legzdiņa, taču ir attālinājies no latviešu sabiedrības un neatnāca uz
grupai veltītās filmas Par mani,
draudziņ, nebēdā pirmizrādi.
Kad 80. gadu beigās bija
jābrauc uz Latviju, atradās Alnis
Cers. “Viņš dzīvoja Klīvlandē, bet
nejaušā kārtā pārcēlās uz Čikāgu
tad, kad to vajadzēja Piecīšiem.
Liktenis ir bijis šim ansamblim
neaptveŗami labvēlīgs. Visi latviešu labie gariņi mums ir bijuši
klāt, vienmēr atradās cilvēki, kad
tas bija nepieciešams,” uzskata
Birkens. Un Lorija atgādina, ka
viņu supervarone ir Janīna, kas
nekad nav dzīvojusi Čikāgā, bet
aktīvās mūzicēšanas posmā
braukusi uz mēģinājumiem, pavadot no Sentluisas, Misuri sešas
stundas ceļā katrā virzienā. Tāpat
Uldis Streips no Kentuki. Laimīgā
kārtā benzīns kādreiz nebija tik
dārgs kā pašlaik. No otras puses
– tas, ka viņi visi nedzīvo kaimiņos, bet pat dažādās pilsētās un
pārāk bieži nesatiekas, ir arī labi,
citādi strīdētos un dalītu mantu
tāpat kā ne viena vien Latvijā mī
toša mūziķu kopa.
Ak, šie brīnišķīgie mēģinājumi
Ilgus gadus Piecīšiem mēģi
nājumi bija nedēļas nogalēs, uz
kuŗiem Janīna un Uldis izbrauca
jau piektdien pa dienu. Čikāgā

sanāca pie Alberta, uzdziedāja,
pārrunāja idejas. Nākamajā dienā
mēģinājums no rīta līdz vakaram
turpinājās – vai nu pie Legzdiņa,
vai Ulža Ievāna. Tad kopīgas vakariņas, un svētdienā atkal strā
dādāja līdz pēcpusdienai, kad
Ankipānei un Streipam bija jā
brauc mājās. “Tie bija labi gadi.
Dzīvi vēl bija Streipa vecāki, pie
kuŗiem parasti ciemojāmies svētdienā. Ulža mamma gatavoja
mums pusdienas, kuŗas vēl šodien
atceros. Piemēram, liela ovāla
bļoda ar siļķēm krējumā un loci
ņiem. Tad mazas zivtiņas, laikam
salakas, vēl sīkākas par reņģēm,
ko viņa apvārtīja miltos un olā un
cepa uz pannas sviestā – sasodīti
garšīgas! Tā mēs gadiem braucām
pie Streipa, siekalām tekot! Tie
mēģinājumi bija super!” aplaizās
Birkens.
Tikmēr jau viņā saulē ir Uldis Ievāns, kuŗu visi sauc par vienu
no paliekošajām Piecīšu vērtībām.
“Viņš bija mūsu šefpavārs. Ul
dim bija tāds ķēriens uz ēdienu!
Uldis nopirka lielu māju, un Uldis grilēja tādus cālīšus, ka sestdie
nās visi kā sivēni izēdāmies. Tie
bija izcili gadi, ne tikai kopā sa
strādājot, bet arī draudzīgi ēdot.
Tie mēģinājumi bija īsts kaifs,
Alberts vienmēr ir interesants un
jocīgs, tāpat Jānītis, Ievāns, visi
tie cilvēki bija interesanti. Mēs
vienmēr smējāmies, pat krampjos
vārtoties pa grīdu,” ar patīkamām
atmiņām dalās Birkens. “Tas bija
ne vien gods, bet patiesa bauda
būt šajā ansamblī. Es taču nebūtu
četerdesmit gadus palicis, ja man
tas nebūtu patīkami,” un Armandam līdzi ar galvu māj Lorija, kas
jau sešpadsmit gadus ir rīdziniece, tagad ar vienu kāju
ventspilniece. Piecīšos mūzicēt
viņa iesāka 1987. gadā, strādāja

pie albuma Made in Latvija, tad
jau bija jāgatavojas triumfālajiem
koncertiem Latvijā 80. gadu
beigās.
Kopš tā laika, kad Piecīši pir
mo reizi uzsoļoja uz skatuves Cēsu
koncertā seštūkstoš kliedzošu
latviešu priekšā, šeit daudz kas
mainījies. Ja pirmie neatkarības
gadi pagāja lielā euforijā, visi cilvēki jutās cerību spārnoti, tad
pēdējā laikā arvien vairojies iz
ceļotāju pulks, kas trimdā dodas
labprātīgi labāka darba un izre
džu meklējumos. Top jaunas biedrības un jauni koŗi. Tas gan nav
būtiski ietekmējis Piecīšu auditoriju, vien jokiem un skečiem jā
meklē jauns dokumentāls pamats,
lai tos tad izpušķotu skatuves vajadzībām. Gadās jau, ka pa piecdesmit gadiem daži Alberta joki
koncertos sāk atkārtoties, tomēr
dziesmiņai par latviešu sievieti
Legzdiņš allaž prot piemeklēt
jaunus personāžus, kā šogad –
ministri Viņķeli un Rīgas domnieces godu tīkotāju Ēlerti. Dziedātājas Lindas Leen seksīgumu
gan Piecīši apdziedājuši jau pirms
pāris gadiem, acīmredzot viņai
cienīga konkurente tā arī nav uzradusies. Birkens jūsmo, ka Rīgā
redzējis Lindu restorānā Osiris,
ko viņš iecienījis. Legzdiņš nesaka ne vārda, jo blakus ir Skaidrīte.
Tomēr, cerams, ka stāstiņus par
citām daiļām būtnēm un šausmī
giem spokiem, dziesmu radīšanas
mokām un patīkamiem atslodzes
brīžiem jeb – neticamos Čikāgas
Piecīšu piedzīvojumus piecdes
mit divu gadu gaŗumā, mēs lasī
sim topošajos Alberta memuāros,
par kuŗu neizdošanu daudz ļaužu
noteikti būtu.
Daiga Mazvērsīte,
Latvijas Radio 2, speciāli
Laikam un Čikāgas Ziņām
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Lietuvji svin savas nācijas 95 gadu patstāvēšanu
Čikāgas lietuviešu/amerikāņu
organizācija kopā ar Lietuviešu pasaules centru Lemontā, IL šī gada
17. februārī atzīmēja savas nācijas
95 gadu pastāvēšanu. Akta dalīb
nieki un viesi bija patīkami pār
steigti par bijušā Lietuvas Valsts
prezidenta Valdas Adamkus negai
dīto apmeklējumu šajās svinībās.
Rīkotāji sveica arī jauno Lietuvas
konsulu Čikāgā Marijus Gudynas
un citus goda viesus.
Kopienas prezidentes Violetas
Valaitytes aicinājumu piedalīties
aktā un koncertā pieņēma ČLOA
konsultants Ilmārs Bergmanis.
Valdas Adamkus savā apsvei
kuma runā uzsvēra: “Šī diena
mums visiem ir ļoti nozīmīga. Nav
svarīgi, kur mēs katrs šodien dzī
vojam un nav svarīgi, ko mēs
darām un domājam, ir svarīgi
katram augstu turēt tās vērtības,
kas ir izcīnītas pa šiem brīvības
gadiem un atstāt malā ikdienas
problēmas un pārestības. Neap
šaubāmi viena no šīm vērtībām ir
16. februāris. It īpaši – ne mums
visiem kopā, bet gan katram no
mums 16. februārī – pagātnē,
tagad un vienmēr nākotnē”.
Šajā valsts vēsturiskās patstā
vēšanas gaismā vislabākos vēlē
jumus teica arī Lietuvas konsuls
Čikāgā Marijus Gudynas.
Uzrunājot svinību dalībnie
kus, Ilmārs Bergmanis sveica kuplā
skaitā sanākušos “broļu tautas”
piederīgos, kā arī pakavējās pie
tām dienām, mēnešiem un gadiem, kad plecu pie pleca apspiesto tautu piederīgie – lietuvieši, lat
vieši un igauņi kopā ar citu tautu
piederīgiem nemitīgi cīnījās par
šo tautu atbrīvošanu no komūn
istu verdzības un par valstiskuma

Ilmārs Bergmanis uzrunā valsts svētku
dalībniekus.

I. Bergmanis ar Lietuvas ģenerālkonsulu
Čkāgā Hon. Marijus Gudynas.

Lietuviešu tautasdeju grupas Suktinis vidu....

atjaunošanu, sūtot valdības pār
stāvjiem rezolūcijas un rīkojot
demonstrācijas. Šodien ir svarīgi,
ka mēs katru gadu atzīmējam
savas valsts neatkarības pastā
vēšanu un darām visu, kas vien
mūsu spēkos, lai nāktonē to nezaudētu, bet tā zeltu košumā un
labklājībā.
Aktam sekoja godalgu un
atzinības rakstu pasniegšana gan
skolas, gan citu sabiedrisku orga
nizāciju atzinību penījušiem dar
biniekiem. Centrā Lemontā mācās
ap 450 lietuviešu izcelsmes bērnu.
Personīgi sveica Lemontas
pilsētas galva. Čikāgas pilsētas
galva Rahm Emanuel bija atsūtījis rakstisku sveicienu. Viesu vidū

bija goda konsuli Stanley Balzekas Sr., Vaclovas Kleiza un Dr.
Jonas Prunskis.
Svētku aktu un koncertu
kuplināja lietuviešu orķestris,
atskaņojot patriotiskas dziesmas.
Koncerta daļā uzstājās arī sōliste
Liana Paulette, tautas deju grupa
‘Suktinis’ ar dejām un jaunieši ar
deklamācijām. Svētku sarīkojumu noslēdza, visiem dziedot
lietuvju tautas dziesmu “Lievuva
brangi” (“Dārgā Lietuva”), ko
Lietuvā dzied pēc sarīkoumiem
tāpat kā latvieši – “Pūt, vējiņi...”
Sarīkojumu vadīja Dr. Svajone Kerelyte.
Laima Apanaviciene
“Draugas” reportiere
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“Displaced to this place” – Baltiešu DP izstāde 2014. gadā Čikāgā
2014. gadā atzīmēsim 70 gadus, kopš tūkstošiem bēgļu no
Baltijas valstīm atstāja savas
dzimtenes un Otrā pasaules kaŗa
pēdējos mēnešos devās uz Rie
tumiem. Sabiedrotie viņus izmiti
nāja īpašās Pārvietoto personu
(Displaced Persons, DP) nometnēs Vācijā, kur daudzi dzīvoja
vairākus gadus, līdz atrada jaunas
mājas citās zemēs.
Čikāgas latviešu biedrība,
Latvju tautas mākslas mūzejs,
Balzekas Museum of Lithuanian
Culture un Estonian House 2014.
gadā rīkos izstādi un sarīkojumus
par tiem bēgļiem, kuŗi ieceļoja
ASV. Galvenā izstāde būs vēstu
risks pārskats par trim baltiešu
piedzīvojumu posmiem: emigrē
šanas iemesli (kādēļ viņi atstāja
savas dzimtenes), dzīve nomet
nēs un jaunā dzīve Amerikā.
Izstāde būs izejpunkts mazā
kām izstādēm, filmām, referātiem,
diskusijām un citiem pasāku
miem, kas saistīti ar universālo
pārvietošanos (displacement) temu
un kā šāda pārvietošanās iespaido kā polītiskos, tā socioekonomiskos bēgļus.
Izstādes teksti būs rakstīti
angliski, un kopējo sarīkojumu
valoda būs angļu valoda. Mērķ
auditorija domāta baltiešu emigrantu bērni, mazbērni un ameri
kāņu publika, kuŗi maz zina par
šiem kaŗa un pēckaŗa notikumiem, kuŗos lielā mērā bija iesaistīta Amerikas valdība. Izstāde būs
Balzekas mūzejā visu 2014. gadu.
Blakus sarīkojumi notiks dažādās
vietās.
Čikāgas Ziņu lasītāji zina, ka
DP nometņu dzīve ir jau daļēji
dokumentēta, piemēram, portālā

Izstādes rīcības komiteja. No kr.: Ināra Bundža, Siim Soot, Rita Janz, Karile Vaitkute,
Sigita Balzekas, Dace Ķezbere.

<www.dpalbums.lv> un mutvārdu
projektos, ko nesen organizēja
Latvieši Pasaulē (LaPa) un Oku
pācijas mūzejs. 2014. gadā Dzintra Geka izdos filmu par dīpīšu
dzīvi – “Dieva putniņi”.
Baltiešu izstāde papildinās
iepriekš minētos projektus. Tā at
spoguļos kultūrālo dzīvi DP no
metnēs, kur sekmīgi darbojās sko
las, skauti, gaidas, kā arī sporta,
mākslinieku, teātŗu un preses kopas. Nometnēs izdeva grāmatas un
citu periodiku. Organizēja dziesmu
svētkus un saietus. Gribam saglabāt informāciju par šiem notikumiem kamēr vēl ir cilvēki, kuŗi var

Pamatskolas klase Hanavas DP nometnē.

to dot. Ar laiku, visu apkopoto no-
filmēsim un ievietosim internetā.
Sakarā ar šo izstādi lūdzam
sabiedrībai ziedot vai aizdot pārfotografēšanai priekšmetus izstādei. Meklējam dokumentus,
vēstules, programmas, dienasgrā
matas, fotografijas un piemiņas
lietas, kas dokumentē jūsu izbraukšanu no dzimtenes, dzīvi DP
nometnēs un ieceļošanu Ame
rikā. Ja vēlaties ziedot/aizdot kā
du priekšmetu šai izstādei, lūdzu
sazinieties ar izstādes latviešu
nodaļas vadītāju Daci Ķezberi
(tālr.: 773-919-3936).
Dace Ķezbere
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2018.gada Enciklopēdija – Mūsu Latvija
Latvijas Universitātes filoloģijas profesore
Janīna Kursīte ir iecerējusi veidot lielāku kopdarbu-enciklopēdiju “Mūsu Latvija”, ko plāno izdot
2018. gadā – Latvijas simtgades laikā.
Viņa raksta: “Lai saprastu, kas mums katram
vai lielai daļai ir Latvija, izdaru aptauju, lūdzot uzrakstīt desmit (10) Latvijas simbolus, plus perso
niskos svētumus, kas saistās ar Latviju. Ļoti svarīga
ir trimdenieku daļa, jo jums Latvija bija tā, ko
bērnībā vai jaunībā aizvedāt līdz savās domās paturot trimdā – izsapņotā Latvija, arī ideālizētā Latvija. Tomēr tieši ideālizētā Latvija jums deva spēkus
saglabāt latvietību”.
Prof. Kursīte lūdz mums uzrakstīt mūsu Latvijas svētumus varbūt pat pievienojot īsu stāstiņu,
kāpēc mums kādas lietiņas vai vēsturiski cilvēki,
piem., Čakste, Ulmanis vai kāds cits ir nozīmīgi.
Par svētumiem var saukt gan dabas pieminekļus,
piem., Staburags, gan vēsturiskos simbolus – karogu,
himnu, ģērboni, gan latviskuma turētājus – dainas,
valodu, dziesmu svētkus, utt..
Pašlaik Latvijas vairākos novados ir aptaujāti
200 cilvēku. Viņi kopā nosaukuši vairāk par 500
svētumiem, tai skaitā personiskie, piem., vecmāmiņas
rokas; ceriņu smarža; tīmekļi rasā Jāņu rītā, u.c..
Ļoti lūdzu atsauksimies un atbalstīsim arī mēs

prof. Kursīti un viņas kollēgas Latvijas enciklopē
dijas tapšanā ar savām atmiņām un svētumiem,
kuŗus paņēmām līdz atstājot Latviju vai arī klausoties par tiem savu vecāku stāstos un atmiņās.
Lūdzu pievienojiet savu:
Vārdu un uzvārdu_________________________
Dzimšanas gadu__________________________
Dzīves vietu Latvijā_______________________
Nosūtiet savas atmiņas prof. Kursītei pa e-pastu
<kursite@hotmail.com> vai pa pastu: J. Kursīte
Upeņu 9 - 13A, Rīga LV-1084, Latvia
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
5.______________________________________
6.______________________________________
7.______________________________________
8.______________________________________
9.______________________________________
10._____________________________________
Atcerēsimies, palīdzēsim rakstīt enciklopēdiju
Mūsu Latvija.		
Vija Miezīte

Vai tas nav vienreizĒjs notikums?
Pēc daudzu iepriekšējā gada pagodinājumu
saņemšanas Čikāgas Piecīši beidzot ir saņēmuši arī
lielu starptautisku pagodinājumu.
Plaši pazīstamā Nobela prēmijas komisija pēc
ilgas faktu noskaidrošanas ir nolēmusi piešķirt Nobela prēmiju Čigākas Piecīšiem. Čikāgas Piecīši
vairāk nekā piecdesmit gadus ar savu talantu ir
iepriecinājuši visā pasaulē izkaisītos latviešus gan
ar savu mūziku, kas bieži ir bijusi orģināla, gan arī
ar daudzajām skicēm, kur ar humoru bijuši attēloti
latviešu dzīves tekošie notikumi.
Nobela prēmijas komisija ir atzinusi, ka līdzīgas grupas nav nevienai citai tautai – ne poļiem, ne
ungāriem, ne mūsu brāļu tautai – leišiem, ne mūsu
kaimiņu tautai – igauņiem, nedz citām tautām
plašajā pasaulē. Tādēļ Čikāgas Piecīši šādu balvu ir
pelnījuši.

Vēl jāpiezīmē, ka Nobela komisija ir lūgusi
ASV prezidenta kundzi Mišeli Obamu pasniegt šo
apbalvojumu Čikāgas Piecīšiem Baltajā namā,
Vašingtonā. Cik zināms, tad Alberts Legzdiņš un
Armands Birkens jau ir stājušies sakaros ar Čikāgas
latviešiem labi pazīstamo ceļojumu aģenti Veltu
Cukuru, lai viņa izkārto Alberta un Armanda brau
cienu uz Vašingtonu. Jāpriecājas, ka mums visiem
zināmais biljonārs Donalds Trumps ir sacījis, ka
nevienam nav jāuztraucas par izdevumiem, kādi
rastos Obamas valdībai par Piecīšu Baltā nama apmeklējumu. Viņš visus izdevumus segšot.
Sirsnīgi sveiksim Čikāgas Piecīšus par lielo
starptautisko pagodinājumu !!!
Pasaules svarīgo notikumu ziņotājs
Maigonis Sviestiņš
Speciāli Čikāgas Ziņām 2013. gada 1. aprīlī
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Veikals “Rīga“ Čikāgā!
slaucīt putekļus no apCiānas draudzes ilg
putējušām precēm, tādēļ
gadējā Grāmatu galda
būs prieks piedāvāt ko
vadītāja Ruta Markham
jaunu, garšīgu un kūpinātu!
ziņo, ka tuvākajā laikā
Nostaļģijas pēc tomēr vienu
būs redzamas lielas pār
plauktu viņa veltīs tautismaiņas viņas veikaliņā!
kajām mantām. Tas gan
Ruta jau sen cīnās ar to,
galvenokārt būšot tāds kā
ka čikāgieši nepērk tautismaziņš mūzejs, pastāsta
ko keramiku, koka sveč
Ruta.
tuŗus un citus tautiskus
Sagaidot jaunus ziedu
priekšmetus. Jau sen ir
laikus, Ruta iegādājusies
bijis skaidrs, ko tautieši
numuru izdošanas aparātu,
grib! Balstoties uz pircēju
lai pircēji var ieņemt savu
vēlmēm, Ruta maina savu
vietu rindā, kā to dara
klāstu, lai piedāvātu latlabākajos delikatešu veiviešiem mīļus ēdienus.
kalos. Nav izslēgts, ka būšot
Būs veikals: Rutas Īpašais
jāpieņem vēl klāt kādi
Gastronomiskais Asortidarbinieki! Laiks to rādīs.
ments jeb RĪGA! Veikalu
Asprātīgas reklāmas
šobrīd vēl remontē. Būs
būšot Čikāgas Ziņu lapjauni plaukti un gaŗas dze
pusēs, Čikāgas Latviešu
sinātas letes.
Ar jaunu sajūsmu un Ruta Markham ar daļu iegādātajām precēm. Foto: SKB Radio raidījumos un cituviet. Cik zināms, šī būs
spēkiem Ruta ir sarunājusi ēdienu piegādi galvenokārt no desas, Latgales siers, SIA “Latvi- pirmā šāda veida latviešu veikaČikāgas un Latvijas. Vēl jopro- jas Vista” olas, SIA ”Vidzemes liņa metamorfōze Amerikā, par
jām būs jau plaši pazīstamie vie Cūka” kūpināta cūkas gaļa un ko Ruta ir ļoti lepna.
Veikalam būs grandioza attējie pīrāgi, rupjmaize, medus un speķis, Rīgas Piena kombināta
ievārījums, bet klāt nāks jauni saldējums, sviests un kefīrs, vēršana šī gada 1. aprīlī. Jaunais
piedāvājumi, to starpā: Ķekavas Liepājas kafija, kaņepju sviests, veikals būšot atvērts katru dienu.
Novēlēsim Rutai veiksmi,
kūpinātās vistas, reņģes, nēģi, fo un, atkarībā no gada laika, būs
reles un zuši; Rīgas šprotes, Lāču sēnes, skābētie gurķi, zemenes un panākumus un ienākumus!
Paēduši, padzēruši, paldies
maize, Mārtiņa beķerejas kūci citas ogas, rabarbeŗi, āboli,
ņas, SIA Staburags cepumi, Lai kvieši, rudzi, rapši, liepziedi un teiksim Dieviņam!
mas un Pūres šokolādes, Skrīveru magones.
B.A.
Ruta paskaidro, ka apnicis
gotiņas, Melnā balzāma ražo
2013. g. 17. marts
sēdēt tukšajā veikalā un nemitīgi
jumi, SIA “Jelgavas Miesnieks”

Nu būs dūmi!
Kādreiz gribas ko jaunu,
īpašu. Ar tādu domu Sv. Pēteŗa
draudzes valde vēsta kaut ko patiešām jaunu, līdz šim neredzētu!
Neseno katoļu baznīcas pāvesta
ievēlēšanas procesa iedvesmoti,

Vuddeiles luterāņi ziņo, ka ir no
lēmuši piesavināt vienu no senākajām Vatikāna tradicijām.
Pēteŗa draudzes celtniecības
komiteja ar patiesu prieku ziņo,
ka viņi ceļ baznīcai jaunu skurste-

ni! Iemesls? Lai ar dūmiem
varētu paziņot visiem, ka ir pie
ņemts jauns draudzes mācītājs!
Skurstenis būs tieši tāds pat, kāds
grezno Vatikāna jumtu un, kuŗu
televīzijā nemitīgi rādīja katru
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pārdomas

Ineses Driehaus vecātēva Juŗa
Heidemaņa, kuŗš nesen nosvinēja
savu 80. jubileju, pārdomas dzejā
– kas šobrīd notiek Latvijā.

Kas notiek Latvijā?
Augsti kungi “dzelzceļniekos”
Varēs dzīvot vienos priekos,
Pilnas ķešas latiņiem,
Uz Ērgļiem brauks ar autiņiem.

reizi, kad bija pāvesta slepenā
balsošana Vatikānā. Pēteŗa drau
dze piezīmē, ka tai ir īpašas saites
ar Vatikānu, jo tās katedrāle ir arī
nosaukta Pēteŗa vārdā.
Pēteŗa draudzi uzrunāja drā
matiskais moments, kad visa pa
saule vērsa savu uzmanību uz šo
vienkāršo skursteni, gaidot ar
aizturētu elpu, vai dūmi būs melni vai balti! Draudzes pārstāvji
skaidro, ka likās dabīgi pielietot
šo iespaidīgo paziņošanas metodi
sava mācītāja pieņemšanai.
Kad tuvosies laiks paziņot,
vai ir jauns mācītājs, draudzes locekļi varēs aizbraukt uz baznīcu
Vuddeilē un sēdet auto novieto
šanas laukumā, kā arī zāļājā un
gaidīt dūmus.
Čikāgas katoļu kopa, dzirdot
šīs ziņas, izteica lielu sajūsmu un
atbalstu. Kopas pārstāvis skaidroja, ka te parādās nevien draudžu
sadarbība, bet tuvināšanās katoļiem ar luterāņiem, kuŗu domstarpības ilgst jau vairākus gadu
simtus. Katoļi esot ar mieru nākt
palīgā kad un kā vien vajadzīgs
– gan ar skursteni, gan ar dūmiem.

Skurstenis pilnībā būšot
pabeigts ap šī gada 1. aprīli. Pie
skursteņa būs iegravēta plāksnīte:
Et dumum signalum profundum!
Ar lielu nepacietību gaidām
to dienu, kad no jaunā skursteņa
pacelsies baltie dūmi, kas vēstīs
labo ziņu, ka Pēteŗa draudzei ir
jauns mācītājs!
			
B.A.

Latvenergo vadībai
Jāteic paldies valdībai;
Tautas labā strādājot,
Atbilstoši saņemot.
Nokrīt kociņš, pārrauj vadu,
Tarifs jāpaceļ ik gadu.
Kungi mežistrādes rīko,
Kokus zāģē – eksportē.
Tauta nabadzībā dzīvo
Savā senču zemītē.
Braukt pa ceļiem var bez bēdām,
Bedres pielāpa ar “pēdām”,
Bet ja nolūzt ritenis,
Tāds ir viņa liktenis.
Juris Heidemanis
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Dzintras Gekas filmas un grāmatas

Pasūtinājumus pieņem
Olga Baltmane
7605 Evergreen Drive, West Wallpaca, WI 54981
tālr.: 715-256-1783
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labas ziņas
Latvijas Okupācijas mūzejs
saņēma ziņu no ļoti labvēlīga atbalstītāja. Viņš ieteic tiem, kuŗi
nav spējuši agrāk atbalstīt Latvijas Okupācijas mūzeju, vai vēlas
to atbalstīt ar lielāku ziedojumu,
izmantot ASV valdības izdoto likumu, kas dod iespēju ieguldīt
mūzeja nākotnē.
Tomēr daži noteikumi, kuŗi
jāizpilda, lai Jūs varētu izmantot
šo iespēju: Jums jābūt IRA noguldījumam. Jums jābūt vecākam
par 59 1/2 gadiem. Ziedojums
jāsūta bez Jūsu starpniecības tieši
no IRA konta Latvijas Okupācijas mūzeja atbalsta grupas pār
stāvei (OMFA, c/o Ilze Resnis,
10930 Nollwood Dr., Chardon,
OH 44024). Šādā veidā Jūs būsit
atbrīvots no nodokļu maksāšanas
par ziedoto summu.
Pilnīgāka informacija gūstama <council of foundations.com>.
Lapas labajā pusē ierakstiet IRA
Charitable Rollover. Varat sazina
ties arī ar Ilzi Resni.
Ceram, ka Jūs varēsit izmantot šo iespēju un šādā veidā atbalstīt Latvijas Okupācijas mūzeju. Katra ziedotāja vārdu ievietos
Nākotnes Nama pamatakmenī,
kad sāksies mūzeja pārbūve, ce
rams 2015. gadā.
Paldies par Jūsu atbalstu.
I. Švānfelds
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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
email address: robeznieks@aol.com
engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of
real estate, corporate and business
transactional matters,
taxation, probate and estate planning
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Welcome to Michigan’s St. Joseph County
River Country

Aicinån apciemot River Country Miçiganas dienvidrietumos, kur atradîsit izcilus restorånus,
dažådas åra nodarbîbas, savdabîgås pilsétiñas un apmeßanås vietu dažådîbu. Müsu apvidus bagåtîgo
vésturi raksturo senås kapenes (Mound Builder), indiåñu ka®u vésturiskås vietas, civîlå ka®a laika pazemes
dzelzce¬a pieturas vietas, ko lietoja vergu pårvietošanas nolükos, kå arî Amish dzîves
stils, ko vél joprorojåm piekopj ßo seno iece¬otåju pécteçi.

BED AND BREAKFAST:

T&R Inn Between the Lakes, Three Rivers
We are located in St. Joseph County just 2 1⁄2 hours from either
Chicago or Detroit, between I-94 to the north and I-80/90 to the south.
Explore our hidden wonders and enrich your life by experiencing our
picturesque River Country.

Čikāgas Ziņas
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CELTNIECĪBAS DARBI

Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

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.

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056-2161
847/394-2336
and

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves

3440 N. Central Ave.
Chicago, IL. 60634-394

Brīva konsultācija.

Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

Tel./fax: 630-790-0320 vai 800-464-8977

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

2013. g. aprīlis
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LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983
tālr: 630-595-0143
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
<e-pasts: ineses@ameritech.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2013. g. aprīlī

Svētdien, 7. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums ar
dievgaldu, kalpos māc. Artis Eglītis.
Kafijas galds.

Svētdien, 14. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums,
kalpos Oļegs Andrejevs.
Pēc dievkalpojuma referāts par 		
Betlēmes Zvaigzni, referēs Kalvis Cers
un Oļegs Andrejevs. Kafijas galds.

Svētdien, 21. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.

Svētdien, 28. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.
			 2013. g. maijā

Svētdien, 5. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.
13:00 – Kapu svētki Akāciju kapos.

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.
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
		
2013. g. aprīlī
“Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs
varēsiet lūgt, ko gribat – tas jums notiks.” Jņ. 15:7
Trešdien, 3. aprīlī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 7. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.

Svētdien, 14. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.

Trešdien, 17. aprīlī, 12:00 – Bībeles stunda.

Svētdien, 21. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
13:00 – Ciānas draudzes koŗa koncerts.
Svētdien, 28. aprīlī, 10:00 – Sv. Juŗa dienas
dievkalpojums ar skautu un gaidu
piedalīšanos. Pēc dievkalpojuma 		
skautu un gaidu pusdienas un
Bērnu pēcpusdiena.

Piektdien, 31. maijā, Ratnīcas tirdziņš.

Čikāgas vīru koris sirsnīgi aicina visus uz
pavasaŗa koncertu un saviesīgo vakaru:

			 2013. g. jūnijā

Sestdien, 1. jūnijā, Ratnīcas tirdziņš.

Svētdien, 2. jūnijā, 11:00 – Visu draudžu 		
izbraukums Vuddeilē.

		

MĒS JAU NEESAM TĀ KĀ VISI
		
citi
Sestdien,18. maijā, plkst. 17:00
Ciānas draudzes Lielajā zālē

ÇIKÅGAS LATVIEÍU
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

Dievkalpojumi:
Svētdien, 14. aprīlī, 10:30 Dievkalpojums ar
Sv. Vakarēdienu.

Pēc koncerta vakariņas, atspirdzinājumi,
dziesmas, dejas un citi pārsteigumi.
Informācija sekos Čikāgas Ziņu maija
numurā
un tīmeklī
www.facebook.com/ChicagoLatvianMenshorusCikagasViruKoris
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VESELÈGAS VAKARIˆAS

ČikĀgas Latviešu
Biedrība

Laša fileja – 1 mārciņa
Burkāni, mazi – 4 gab.
Kartupeļi, vidēji – 3 gab
Saldais kartupelis – 1 gab.
Kālis – 1 gab.
Sīpols, saldais – 1gab.
Selerija – 2 kātiņi
Ķiploki – 6 daivas
Sula no 5 laimiem (limes)
Sāls, pipari, pēc garšas
Sviests – 4 ēdamk.
Aluminija loksnes (heavy duty foil)

Saknes notīra un nomizo, sagriež plānās
šķēlēs. Ķiploka daivas sagriež čettrās daļās.
Čikāgas latviešu nams
Lielā bļodā samaisa saknes, pārkaisa ar sāli un
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
pipariem un pārlej laimu sulu. Marinē 15-20
tālr.: 773-588-2085, fakss: 773-588-3405
mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com> minūtes.
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com>

Svētdien, 7. aprīlī, no plkst. 13:00 lidz 15:30 Čikāgas
latviešu nama 2. stāva mūzeja telpas: “Gramatika bez
asarām: Kas man aizmirsies kopš latviešu skolas
laikiem”. Gramatikas pamācība un pārrunas ar Prof.
Dzidru Rodiņu latviešu valodas mīlētājiem. Ņemiet
līdzi savus gramatikas jautājumus! Ieeja, ieskaitot
materiālus, – $10.
Svētdien, 21. aprīlī, plkst. 11:00, Čikāgas latviešu
nama 1. stāvā “Putnu dienas” – bērnu pēcpusdiena.
Uzstāsies bērnu deju grupa “Zīlīte”, dziedās bērnu
ansamblis, būs rotaļas, darbošanās “ligzdas” pus
dienas un citi pārsteigumi! Ieeja visiem no 1 g.v. –
$10, ģimenes biļete, sākot ar 3 personām, – $25.
Svētdien, 19. maijā, plkst. 13:00, Čikāgas latviešu
nama kluba telpās tautas deju vadītāja un cho
reografa Zigurda Miezīša daudzinājuma filmas
izrāde. Uldis Roze nepiedalīsies sarīkojumā, kā tas
bija iepriekš minēts.

Lasi sagriež četrās vienādās daļās (apm. 4
unces katru).
Sakarsē krāsni 400° F
Saknes sadala četrās vienādās daļās un liek
uz atsevišķiem aluminija loksnes gabaliem. Uz
dārzājiem uzliek lasi un 1 ēdamkaroti sviesta.
Paciņas cieši satin. Liek uz pannas sakarsētajā
krāsnī un cep 25 minūtes. Izņem no krāsns, bet
paciņas neatveŗ 3-5 minūtes.
BAUDIET !
Šo maltīti var pagatavot, lietojot arī citu
zivi vai dārzājus pēc jūsu pašu izvēles un garšas.
Saimniecēm ļoti patika, ka nebija jāmazgā
nedz katli, nedz pannas.
Jautrās saimnieces

2013. g. aprīlis
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Čikāgas Ziņām ziedojuši

2013. g. 18. februāŗa līdz 2013. g. 18. martam

100.-	Inese Ķikāne (Rīga, LV)
	Kārļa S. Alsena piemiņai,
80.- Antonija Rocāna,
75.- Rasma Plāte (Kalamazoo, MI), Vera Riekstiņa,
60.- Andrejs Rozentāls (Three Rivers, MI),
50.- Aina Caune, Baiba un Ilmārs Dumpji (Three
Rivers, MI), Anna Ģelze, Vilmārs Kukainis
(Sagamore Hills, OH), Latviskā Mantojuma FCU
(Ada, MI), Valentina Linde, Māris Nora,
Irene Petrīte, Vizma Petrovska, Velta Torres,
Ruta Veitmane, Milda Zavicka (Stevens
Point, WI).

Lasītāju ievērībai
		 Čikāgas Ziņu redakcija marta beigās
vai aprīļa sākumā izsūtīs visiem
lasītājiem atgādinājumu un reizē arī
lūgumu ziedot Čikāgas Ziņu tekošā
darbības gada izdevumu vajadzībām.
		 Šis lūgums neattiecas uz tiem Ziņu
lasītājiem, kuŗi ir jau paspējuši savu
artavu atsūtīt laikus.
			 Ar saņemto ziedojumu lapiņu Jūs
varat papildināt savu iepriekš atsūtīto
artavu, tā aizpildot radušos iztrūkumu,
kas gadu no gada sarūk lasītāju
dabiskā nobiruma procesā.
						
Redakcija

Pasütiniet Çikågas

Ziñas

SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
2013. gada aprīlis
Sestdien, 6. aprīlī, Čikāgas latviešu mednieku un 		
makšķernieku kluba pilnsapulce un vakari-	
ņas Izaak Walton League of Des Plaines
plkst.18.00. Informācija: Helmūts Lačkājs
773-774-6266
Svētdien, 7. aprīlī, ČLB rīko “Gramatika bez asarām....”
	Referēs Dzidra Rodiņa 2. stāva mūzeja 		
telpās no 13:00 līdz 15:30.
Trešdien, 10. aprīlī, Pensionāru saiets. Temats –
		“Vesels kā rutks” Ciānā 12:00.
Sestdien, 13. aprīlī, Stariņa Pavasaŗa balle
Stan Mansion, Čikāgā. Sākums plkst. 19:00.
Svētdien, 21. aprīlī, Ciānas draudzes koŗa 			
	Pavasaŗa koncerts un Draudzības stunda
Ciānā plkst.13:00.
Svētdien, 21. aprīlī, Bērnu pēcpusdiena “Putnu
		dienas” Čikāgas latviešu nama 1. stāvā
plkst. 11:00.
Svētdien, 28. aprīlī, Sv. Juŗa dienas dievkalpojums,
seko pusdienas un gaidu un skautu Bērnu
pēcpusdiena (Ging, Gang, Gooli) Ciānas
dievnamā un citās telpās.
2013. gada maijs
Sestdien, 4. maijā, Kurzemes cietokšņa atcere 		
Ciānas Lielajā zālē plkst. 17:00.
Svētdien, 5. maijā, Kapu svētki Akāciju kapsētā
plkst. 13:00.
Sestdien, 18. maijā, Čikāgas Vīru koŗa koncerts
un dziesmu vakars plkst. 17:00.
Svētdien, 19. maijā, tautas deju choreografa
Zigurda Miezīša daudzinājuma filmas
izrāde Čikāgas latviešu nama kluba telpās
plkst. 13:00.

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

Vårds, uzvårds:
Adrese:

$

Dåvinåtåja vårds un uzvårds:
Vélos, lai redakcija süta kartîti:

Vélos paziñot par dåvanu pats/pati:

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

Auns
21.marats - 20.apr.

Vērsis
21.apr. - 20.maijs

2013. gada

14 Sv
15 P
16 O
17 T
18 C
19 P
20 S

Strauja, Gudrīte
Aelita, Gastons
Mintauts, Alfs, Bernadeta
Rūdolfs, Rūdis, Viviāna
Laura, Jadviga
Vésma, Fanija
Mirta, Ziedīte

21 Sv Marģers, Anastasija		
22 P Armands, Armanda
23 O Jurģis, Juris, Georgs
24 T Visvaldis, Ritvaris
25 C Līksma, Bārbala		
26 P Alāna, Sandris, Rūsiņš
27 S Tāle, Raimonda, Raina,
		Klementīne
28 Sv Gundega, Terēze
29 P Vilnis, Raimonds, Laine
30 O Lilija, Liāna

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

7 Sv Zina, Zinaīda, Helmuts
8 P Edgars, Danute, Dana, 		
Dans
9 O		Valerija, Žubīte
10 T Anita, Anitra, Zīle
11 C Lieldienas, Hermanis, 		
Vilmārs
12 P Jūlijs, Ainis
13 S Egils, Egīls, Nauris

Çikågas Ziñas

5P
6S

Dagnis, Dagne
Irmgarde
Daira, Dairis
Valda, Herta, Ērvaldis, 		
Ārvalda
Aivija, Vija, Vidaga		
Dzintra, Zinta, Vilipas, 		
Filips
UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1P
2O
3T
4C

FIRST CLASS MAIL

APRÈLIS

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

JĀNIS VILCIŅŠ
PRIEKŠSĒDIS
6007 North Sheridan Road, #18J,Chicago, IL 60660
Tālr. mājās: 773-728-3947, mob: 773-633-3524

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI notiek

pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā. Tos pārraida
WSBC AM 1240 un WCFJ 1470 AM (dienvidu) viļņos

Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 309-750-9654, e-pasts <sil@skbdesign.org>
Armands Birkens • Tālr.: 773-282-6510
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Ilmāram Riekstiņam 203 Regency Drive, #422, Bloomingdale, IL 60108-2149
Raidījumu ierakstu CD’s/kasetes var pasūtināt no V. Galenieks. Cena – $6:00
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Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
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