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Vāku iekārtojis Mārtiņš Sīmanis 

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 no-
droßinot 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, 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: ilmarbergman@gmail.com 
mob. tålr.: 847-828-4013

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

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 374 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Pirmais Latvijas armijas virspavēlnieks. 4. Dzejniece (1907-1964), 
mira Kalamazū. 6. Patvaldnieki. 7. Sibirijas sīku koku mežs. 8. Nobijās.                     
12. Populārs medikaments. 16. Latvijas slavenākais baritons. 17. Ātrslidotājs, 
latv. medaļas cerība Sočos. 18. Kuršu dižciltīgie vīri. 19. 17. jūlija zēns.                     
20. Kamieļu nesēju grupa. 22. Skanēt tā, kā koks, kas lūzt. 26, Operas Rigoleto, 
komponists. 27. Gardumi. 28. Bobsleju un kamaniņu trases vieta Latvijā.                
29.  Nelietis Pučīni operā “Toska”.
STATENISKI: 1. Slavenākais latv. izcelsmes peldētājs. 2. Tā šogad izlems 
neatkarību no Lielbritānijas. 3. Raiņa pasaku lugas varonis. 4. Jēzus apustulis.  
5. Izrunas ietekme.  9. ASV štats. 10. Matēmatiski pavairo. 11. Konflikta vieta 
starp Pakistānu un Indiju. 13. Gruvekļu, drupu vieta. 14. Franču  eposa varonis. 
15. Noteic nozimīgumu. 20. Laikraksta “Laiks” komentētājs, čikāgietis.                     
22. Budisma svētlaimes augstākais stāvoklis. 23. Romāna “Ceplis” autors.       
24. Seno lībiešu pils. 25. 1992. g. Latvijā dibinātais biljonāra  – – – – – – fonds.

LĪMENISKI: 3. Audekls. 9. Galvot. 10. Abonēt. 11. Gadi. 12. Tēvzeme. 13. Vēss.   
14. Glazūra. 16. Betlēme. 18. Sniegs. 20. Aušīgs. 22. Tomāts.  25. Sandis. 27. Baznīca. 
28. Narcise. 31. Prec. 33. Resursi. 34. Rūķi.  36. Gribēt.  37. Notārs. 38. Svarīgs.  

STATENISKI: 1. Raža. 2. Zvaigzne. 3. Ataturks. 4. Dievs. 5. Kavēt. 6. Saderēja.       
7. Norvilis. 8. Zevs. 15. Londona. 17. Magnijs. 19. Gūt. 21. Ūja. 23. Apnicība.              
24. Sacerēts. 25. Stadions. 26. Nācerete. 29. Astra. 30. Brāļi. 32. Rore. 35. Kore.
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apgaismotu zīmi SKONTO BŪVE. Nesaprazdami, 
ka uzraksts bija reklāma nevis svētku vēlējums, kā to 
būtu sagaidī juši, tūristi esot sasvei cinājušies ar laipnu 
“Skonto būve....”. Katram tūristam gribas kaut vai 
pāris vārdu apgūt ceļojuma laikā... 

Rīgai šogad būs iespēja pasaules priekšā dižoties. 
Kopš 2014. gadā Rīga ir Eiropas kultūras galvas 
pilsēta, noteikti daudz tūristu apmeklēs Latviju ar 
vēlmi ko jaunu baudīt. 2014. gada sākumā Čikāgas 
Tribune ceļošanas nodaļas pirmajā lapā bija pavisam 
jauks raksts par Rīgu un par gaidāmajiem notikumiem 
Rīgā 2014. gadā. Mājaslapā <http://riga2014.org/> 
var atrast pārskatāmu informāciju par pasākumiem un 
aktīvitātēm gada gaŗumā. Informācija ir arī pie ejama 
angļu valodā, palīdzot ārzemniekiem izšķirties par sev 
vispiemērotākajiem notikumiem. 

Kas tūristiem paliks atmiņā par Latviju, kad šis 
gads būs beidzies? Vai ziemas festivāls? Vai dzintara 
ceļa izstādes? Vai maratons Rīgas ielās? Vai Jāņi un 
īsākā nakts? Vai pasaules koŗu festivāls? Vai operas 
festivāls? Vai apgaismotā Rīga novembrī? Notikumu 
klāsts ir neaptveŗams! Noteikti paliks atmiņā redzētais 
un dzirdētais, bet visvairāk atmiņā paliks izjustais. 
Katra mijiedarbība atstās iespaidu – vai nu pozitīvu 
vai negatīvu, vai arī vienaldzīgu. Kad tūrists jūt, ka 
viņš ir gaidīts viesis, kad ar viņu kāds ir laipni 
aprunājies, viņš vedīs mājās ne tikai suvenīrus, bet vēl 
vērtīgākus krāšņus atstāstus. Ja latvietis viesa ieskatam 
padalīsies ar savu personīgu dzīves veidu – savu valsti, 
valodu un kultūru, tas daudzinās latvietību. 

Šomēnes Čikāgas Ziņās parādās Vijas Miezīties 
raksts par ceļojumu uz Barselonu. Lasot viņas 
rakstīto, varam iedomāties Gaudi skaistās ēkas un 
platās Ram blas ejas, varam pat sasmaržot safrānu 
aprakstītajā garš vielu noliktavā. Redzētais un 
baudītais ir papil dināts ar to, ka viesnīcas labie 
gariņi katru dienu viņu sveicina ar Buenas dias un 
laipni padalās ar infor māciju, ko zina tikai vietējie, 
tā padarot viņas ceļojumu par īpašu ieskatu spāņu 
dzīvē. Paldies Vijai par to, ka varam baudīt 
Barselonu neiekāpjot lidmašīnā.

Kas būtu tie vārdi, kuŗus tu, lasītāj, iemācītu ne
latvietim? “Laba daba” man skan pavisam jautri. Tas 
varētu gan atspoguļot zaļo Latviju, gan izpalīdzīgo 
latviešu dabu.  

Lai 2014. gadā katram laba daba!  
   Kristīna Sīmane-Laimiņa

Laimīgu Jaungadu! Ar šiem 
diviem vār diem ir ierasts 
svei cināt katru ar kuŗu sa
zinos 2014. gada sākumā. 
Tāda, šķiet, ir daudzu lat
viešu tra dicija. Dažos vār
dos tiek izteikts viss – laba 
laime, vese lība, mīlestība.

Nesen at griezos no 
brīv   dienām ek so tiskajā 
Kostarikā, kur vietējie ik

dienā mēdz sasveicināties vai at va dīties, sakot Pura 
Vida. Tiešā tulkojumā šis nozī mētu šķīsta dzīve, bet 
tas neizsaka šo vārdu salikuma daudzās nozīmes. Šo 
izteicienu sāka lietot 50tajos ga dos, kad surferi sāka 
apmeklēt šīs zemes skaistās plud males. Līdz tam 
ārzemnieku interese Kostarikā bija visai ierobežota. 
Kafijas un banānu plantācijas bija gal venie darba 
devēji. Tagad tūrisms rada lielu daļu darbavietas 
valstī. Jaunieši, kuŗus mēs satikām, apgalvoja, ka 
vairums jauniešu paliek dzimtenē, jo mīlestība pret 
tēvzemi ir liela, un izredzes atrast stabilu darbu skais
tajā vidē bremzē jebkādas domas par prombraukšanu.  

Tūristiem iekārotās pastaigas pa dabas takām 
no drošina, ka daba tiek baudīta, bet paliek neskarta. 
Tā kā Latvija, Kostarika lepojas ar savu tīro vidi un 
rū pējas, lai to nepiesārņotu. Lai nokļūtu valsts iekš
zemes Mākoņmeža džungļos, bija jābrauc vairākas 
stundas pa neapgaismotu, nebruģētu, caurumotu, 
glumu un visai līkumotu ceļu. Kad jautājām, kāpēc 
šie ceļi netiek bruģēti, mums atbildēja, ka vietējie 
vēlas bremzēt piekļuvi mūžu mežiem lielajiem 
tūristu autobusiem, kas atbrauktu uz dienu, atstājot 
aiz sevis lielāku postu nekā labuma. 

Pura Vida var aizstāt mūsu sveiks vai uz redzīti, 
vai lai labi veicas. Tas arī atspoguļo dziļāku domu – 
ka esam šobrīd visi kopā un baudām viens otra 
klātieni. Šie divi vārdi ir vienojoši un pacilājoši. Tie 
man ataino kostarikāņu viesmīlību un atvērtību. Ne 
tikai eksotiskā daba paliek prātā pēc ceļojuma, paliek 
prātā laipnie viesmīļi, šofeŗi un veikalnieki. 

Pārrunājot ceļojumu uz Centrālameriku ar māsu 
Latvijā, es viņai minēju, ka Latvijai noderētu līdzīgs 
sauklis – pāris vārdu, kuŗus ir viegli atcerēties un 
jautri izrunājami. Viņa man atstāstīja, kā agrāk ār
zemnieki Latvijā viens otram novēlējuši priecīgus 
svētkus. Brīvības ielā bija uzstā dīta eglīte ar lielu

REDAKCIJAS SLEJA
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2013. gada 8. decembrī Čikāgas latviešu biedrība 
aicināja uz vispusīgu sarīkojumu Ziemassvētku ieska
ņai ar interesantām nodarbībām visai ģimenei. Kas 
ir svētki bez attiecīgās mūzikas? Sarīkojums iesākās 
ar jauku bērnu ansambļa koncertu. Pēc tam bija 
iespēja gatavot tradicionālus latviešu Ziemas svētku 
rotājumus un puzurus.

Kamēr rokdarbnieki veidoja mājas greznošanas 
lietas, tikmēr ārpus otrā stāva zāles notika sīvas novusa

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA SVIN ZIEMASSVĒTKUS 

Baipšys ģimene gatavo puzurus.                   Foto: D. Ķezbere Dzied bērnu ansamblis.                                 Foto: D. Ķezbere

cīņas. Izrādījās, ka novuss ir ļoti populāra nodarbība 
gan vīriešiem, gan sievietēm un bērniem. Dalībnieki 
izrādīja tādu sajūsmu, ka februāŗa mēnesī pēc gaŗa 
pārtraukuma Čikāgā atkal notiks novusa turnīrs un 
spēļu pēcpusdiena, kas arī būs ģimeņu priekam. 
Satiksimies tur!

Visi dalībnieki baudīja kakao vai karstvīnu un 
šo omulīgo Ziemassvētku sezonas iesākumu. 

Daina Jauntirāne

Piektdien, 13. decembrī, notika Čikāgas vīru 
koŗa un Ciānas draudzes koŗa gadskārtējā Ziemas
svētku eglīte – draudzības pasākums, kas notiek jau 
daudz gadu. Svinēšanas gaitā koristi baudīja priekš
nesumus, vakariņas un Ziemassvētku vecīša atvesto 
bagātīgo dāvanu maisu. 

Eglīti ievadīja mācītāja Gundega Puidza ar lūg
šanu. Sekoja Gundegas Puidzas un Māras Vārpas duets. 
Pro grammā bija Unas Strodas klavieŗu sōlo, Artura

ČIKĀGAS KOŖI KOPĪGI SVIN ZIEMASSVĒTKUS

Gaiķa un Juŗa Valaiņa deklamācijas, Skaidrītes Va
laines lasītās Krilova fabulas un Ainas Caunes feļe
toni. Neizpalika arī abu koŗu dziedātās dziesmas. 

Par siltām vakariņām gādāja Ciānas koris un 
par dzērieniem – vīru koris. 

Vakara noslēgumā visi vie nojās kopīgās dzies
mās, palīgā ņemot Rūda Kalnmala sagādātās nošu 
burtnīciņas. Dziesmu un draudzības  iestiprinājušies, 
koristi aizbrauca katrs uz savu pusi, lai nākošajā 
gadā ar jaunu sparu atsāktu dziedāšanu. 

Uģos Sprūdžs, foto: S. Kļaviņa-Barshney    

No kr.: māc. Gunderga Puidza, ditiģente Māra Vārpa.

Ciānas draudzes koristi.
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ČIKĀGAS LATVIEŠU BĒRNUDĀRZS UN PIRMSSKOLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

 Gatavodamies gadskārtējai Ziemassvētku 
izrādei 2013. gada decembrī, Stariņa bērni cītīgi 
mācījās dziesmas un rotaļas. Katru dienu kopā ar 
skolo tājām visi gāja lejas stāvā, kur uz skatuves 
dancoja un dziedāja. Aplīšos pētīja rūķīšu attēlus un 
vēlāk tos zīmēja. Bieži devāmies arī ārā, lai redzētu, 
kuŗos dārzos bija jau uzcelti sniegavīri un kuŗu māju 
logos bija ieliktas krāsainas lampiņas. Dienās, kad 
ārā ne bija pārāk auksts, gājām arī uz parku.

Kādā aukstā, tumšā vakarā Stariņā sapulcējās 
bērnu vecāki, lai saviem bērniņiem pagatavotu mīļu 
dāvaniņu – skaistu rūķīti, rotātu  ar baltu bārdiņu, ar 
zvaniņiem vai ar zvaigznītēm. Šos rūķīšus kopā ar 
mandarīniem un šokolādes vecīšiem bērni saņēma 
mūsu izrādes vakarā. Arī bērni bija centušies pa
gatavot dāvaniņu vecākiem. Katrs bērns izcepa un 
izgreznoja lielu piparkūku un svinību vakarā pa
sniedza to saviem vecākiem.

Ceturtdien, 19. decembrī, bērnu ģimenes lo
cekļi ieradās, lai noskatītos mūsu svētku izrādi.  
Šogad visi bērni bija saģērbti kā mazi rūķīši ar 
krāsainām, strīpainām zeķubiksēm vai zeķēm, ar  
krāsainām vestītēm un ar zilām vai sārtām rūķu 
cepurītēm. Ludziņas tema bija rūķu ciemu. Bērni 
dziedāja un dejoja visvisādas rūķu dziesmas un 
dejas. Izrādīte izdevās pavisam jauka. 

Pēc izrādes viesi un skolas saime mielojās pie 
bagātīgi saklātā ēdienu galda, dzēra sulu, vecāku 
sa gā dāto karstvīnu un ciemojās.

Stariņa skolas gadskārtējā labvēļu vakara va
dītājs Dāvids Blumbergs bija sarīkojis  izlozi. Svi
nību dalībniekiem bija izdevība laimēt dažādas 
vērtīgas lietas, ieskaitot divas biļetes uz Stariņa 
labvēļu

vakaru. Stariņa skolas Atbalsta balle notiks šī gada 
17. maijā Arlington International Racecourse. Tuvāka 
in  for mācija sekos.

Andārte Phillips

  Sidraba mēnestiņš 
  Veļas pa gaisu,
  Sētā nāk rūķīts 
  Ar dāvanu maisu.
  Atnāca, nolika
  Priekšnamā klusi
  Un aizgāja tālāk 
  Uz kaimiņa pusi.
  Ne manīja saimnieks, 
  Ne ierējās suns, –
  Bet, kur tas bija bijis, 
  Gaiši iededzās guns.
        Vilis Plūdons

Ziemassvētku rūķītis
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SAVA MAZĀ LATVIJA AMERIKĀ
“Latviešu skola lielajā 
Amerikā man ir kā 
sava mazā Latvija,” 
uzsākot sarunu, Dienai 
saka Krista Krāģe, kura 
nu jau vairāk kā gadu 
dzīvo ASV. Lai gan uz 
Ameriku Krista brauca 
ar citu mērķi, tomēr 
šobrīd viņa ir Krišjāņa 
Barona latviešu skolas 
Čikāgā trešās klases 
skolotāja. Visā pasaulē 
šobrīd ir ap 100 ār
zemju latviešu skolām. 

Tās gan pārsvarā ir nedēļas nogales skolas, kurās 
latviešu bērni apgūst latviešu valodu un tradīcijas. 
Nereti skolotāji ir vienkārši entuziasti, bez peda
goģiskās izglītības. Lai gan šīm skolām atbalsts ir 
arī no Latvijas, tomēr tas nav pietiekams, un katru 
gadu tā apjoms mainās. 
Nejaušības rezultātā

Krista, kurai šobrīd ir 23 gadi, pērn septembrī 
devās uz ASV apmaiņas programmas ietvaros. 
Čikāgā viņa studēja dažādus kursus vietējā koledžā 
un, dzīvojot viesģimenē, pieskata trīs bērnus. Kā 
pati Krista atzīst, uz ASV piekritusi braukt, pat īsti 
līdz galam neapzinoties, kas viņu sagaida un kāda 
tur būs dzīve, tāpēc sevišķi liels pārsteigums bija 
ģimenes latviskums. Lai gan bērni nekad vēl nav 
bijuši Latvijā, tomēr viņi zina latviešu tradīcijas un 
svin latviešu svētkus. Kā norāda Krista, latvietība 
šeit, tā ir cieņa, kas tiek izrādīta pret savām lat
viskajām saknēm, saviem vecākiem un vecvecā
kiem, kas šeit ieradušies no Latvijas. 

Tuvojoties Ziemassvētkiem, Kristu uzaicināja 
uz latviešu skoliņas svētku pasākumu, kas viņai iz
rādījies īpaši emocionāls. Lai gan zālē nav sēdējuši 
tuvi cilvēki, tomēr viņa jutusies kā draugu lokā, jo 
apkārt dzirdēta latviešu valoda, skanējušas latviešu 
dziesmas un pie skolas plīvojis Latvijas karogs. Pēc 
emocionālā pasākuma Kristai piedāvāts nākt mācīt 
bērnus latviešu skoliņā. “Es pat nedomāju, ka varētu 
atteikt. Jāmēģina.” Man ir svarīga piederība, šajā 
gadījumā piederība pie latviešiem,” saka Krista. 

Šobrīd katru sestdienas rītu viņa dodas uz latviešu 
skolu, lai 3.klasei pasniegtu latviešu valodu. Lai gan 
jaunietei nav pedagoģiskās izglītības, tomēr darbs 
so kas labi. “Jebkurā dzīves situācijā viss izdodas, ja 
tas sagādā prieku sirdī,” norāda Krista. Katru sest
dienu trijās latviešu valodas stundās lasa, gan mācās 
jaunus vārdiņus. Tāpat Krista vienmēr cenšas no
dar bības padarīt interesantas, lai bērni ar prieku 
mā  cītos arī sestdienās. Darbadienās skolēni a  p
meklē parasto skolu, kā rezultātā sanāk mācīties 
sešas dienas nedēļā. Ņemot vērā, ka Kristas klasē 
mācās astoņi zēni un viena meitene, viens mēnesis 
tika veltīts tikai sportam Latvijā. Krista atzīmē, ka 
klasē runā tikai latviski, jo bērnu valodas līmenis ir 
labs. Bet gadījumos, ja kādam iet grūtāk, tad palīgā 
nāk palīgskolotājs.

Bērniem latviešu valodas stundas gan nav vie
nīgās. Viņi apgūst ticības mācību, tautas dejas, 
dzie dāšanu, vecākās klasēs arī ģeogrāfiju un vēsturi, 
kā arī ir iespēja apmeklēt zvanu kori un skautu 
pulciņus. 

Krišjāņa Barona latviešu skola Čikāgā ir viena 
no lielākajām latviešu skolām ASV un vienīgā lat
viešu skoliņa Amerikā, kur ir arī vidusskolas klases. 
Patlaban mācās 95 bērni. Krista atzīmē, pārsvarā tie 
ir bērni, kuru vecāki ir dzimuši ASV. 
Latviskais tālienē

Jau divas nedēļas pirms Latvijas 95. dzimšanas 
dienas skoliņā sākas gatavošanās svētkiem. Tā kā 
šogad svētku koncertā piedalījās arī latviešu dzie
dātāja Ieva Akurātere, bērni cītīgi mācījās dziesmas 
“Tik un tā” vārdus un melodiju, lai kopīgi to dzie
dātu koncertā. Tas nav tikai skolas pasākums, bet to 
ap meklē arī citi Amerikā dzīvojošie latvieši. 

Papildus, gatavojoties svētkiem, bērni veidojuši 
arī noformējumu klasei. Krista katram skolēnam uz
devusi uzrakstīt stāstiņu par Latviju un kopīgi tika 
veidotas Latvijas kartes kontūras. Savukārt svētku 
vakarā skolā notika svinīgas vakariņas. Krista gan 
atzīst, ka bērnu mīļākie svētki ir Miķeļdiena, kad 
skolā notiek tirdziņš, kad bērni var pirkt un pārdot 
pašu gatavotas lietas. Un iepērkoties, bērni izmanto 
latus, kas ir skolas noteiktā valūta. Notika diskusija, 
vai latus kā simbolu saglabāt arī tad, kad Latvijas 
oficiālā valūta būs eiro. 

Krista Krāģe
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papildus budžetā tiks prasīti 63000 latu, bet Saeima 
šādu lūgumu noraidījusi, tāpēc finansējums nāka
majam gadam ir 117 000 latu. Līdz ar to nākamgad 
netiks rīkota latviešu valodas apguves nome tne 
bērniem, uz pusi būs mazāks atbalsts mācību 
līdzekļiem, kā arī samazināsies tiešais atbalsts dia
sporas skolām. Pasaules brīvo latviešu apvienības 
Izglītības padomes priekšsēde Daina Grosa  Dienai 
norādīja, ka ar lielu sašutumu un neizpratni uztver 
šī brīža situāciju. Šis atbalsts bija iekļauts vairākos 
valsts plānošanas dokumentos jau vairākus gadus 
uz priekšu. “Atbalsts, kāds šobrīd budžetā paredzēts 
latviešu skolām, nav pietiekams, jo nav iekļautas 
budžeta pozīcijas, kas šogad izrādījās ļoti vērtīgas 
un, mūsuprāt, vitāli nepieciešamas,” sacīja D. 
Grosa. Viņa piebilda, ka visus līdz šim īstenotos un 
finansiāli atbalstītos pasākumus ārpus Latvijas 
dzīvojošie latvieši tika uztvēruši kā soli, ko Latvijas 
valsts sper tiem pretī, rūpējoties par latviskuma un 
valstspiederības saglabāšanu ārpus valsts. 

Anna Bērziņa, žurnāliste
Diena, 

      2013.gada 19.novembrī.  

Pirms Latvijas 95. dzimšanas dienas stundās notika aktīva 
gatavošanās svētkiem - bērni gan rakstīja savus stāstus par 
Latviju, gan veidoja noformējumu skolas gaiteņiem. 

Foto: no Kristas Krāģes personīgā arhīva

Lai gan svētku dienās skolā ir īpaša gaisotne, 
Krista stāsta, ka katra sestdiena viņai ir svētki – 
Latvijas karogs, visapkārt skan latviešu valoda un 
viņa jūtās kā mājās.

Krista gan ilgojās pēc savām īstajām mājām 
Latvijā. Viņa atzīst, ka jūtas laimīga, tomēr uzskata, 
ka viņas vieta ir Latvija. “Šeit es apzinos, ka ļoti sva rī
ga ir sava identitāte. Man būtu grūti kļūt par ameri k ā
nieti. Mums latviešiem ir īpaša burvība,” saka Krista. 
Martā viņa plāno atgriezties Latvijā. Lai gan būtu 
žēl atvadīties no visiem jaukajiem cilvēkiem, tomēr viņai 
ir uzkrāts daudz spēka un idejas, ko īstenot mājās. 
Trūkst atbalsta

Krišjāņa Barona Latviešu skola Čikāgā ir bez
peļņas organizācija, kas nozīmē, ka ASV valdība to 
uzskata par sava veida labdarību. Skola savus izde
vumus sedz ar skolas naudām, ziedojumiem un ar 
naudu, ko nopelna par sestdienas kafijas galdiem un 
svētku sarīkojumiem. Tāpat skola piedalās projektos 
un saņem atbalstu no Latvijas.

Latvijā atbalstu pasākumus ārzemju latviešu 
skoliņām koordinē Latviešu valodas aģentūra (LVA). 
Šogad atbalstam novirzīti 149,227 lati, Dienai pa
stāstīja LVA Diasporas projektu koordinatore Aija 
Otomere. Atbalsts piešķirts gan izglītojošo pasā ku
mu organizēšanai diasporās, gan skolotāju atalgo
ju mam un skolas tiešu izdevumu segšanai, gan 
mācību līdzekļu, gan materiālu iegādei. Nākamgad 
tas būs krietni mazāks. Kā pastāstīja A. Otomere,  
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epastu ar aicinājumu apstiprināt piedalīšanos kādā 
no piedāvātajiem laikiem. Bija plānotas četras dalīb
  niekiem maiņas, sākot no plkst. 12:00 un mainoties 
ar 30 minūšu atstapi. Pirmā grāmata, kuŗu padeva, 
bija 1825. gadā latviešu valodā izdotā Bībele, ko 
LNB dāvināja Hāgena fon der Venges Lambsdorfa 
ģimene. Grāmatai uzsākot ceļu pa ķēdi, daudzi da
lībnieki fotografējās ar to, tādēļ līdz jaunai LNB 
ēkai tā nonāca tikai pēc 1 stundas un 35 minūtēm. 

Lai katram dalībniekam dotu iespēju padot vis
maz vienu grāmatu, pārējās “maiņas” tika izsūtītas 
ar nokavēšanos. Man ar draugiem bija paredzēts 
sākt padošanu pulksten 13:30, bet aizkavēšanās dēļ, 
savā postenī uz Akmens tilta nonācām tikai ap 
14:05. Dalībniekiem izdalīja ap roku apliekamus 
“Rīga 2014” atstarotājus un krāsainas lapiņas, lai 
nepa zaudētu savu grupu. Attapīgākie dalībnieki 
pama nīja, ka saritinot atstarotāju ap piedurkni var 
pie stiprināt pie virsdrēbēm krāsaino lapiņu, tādejādi 
padarot savu grupu atpazīstamāku starp lielajiem 
gaŗāmgājēju pūļiem.

Tiekot līdz savas grupas “zonai”, mēs nomai
nījām iepriekšējo maiņu. Ieraugot mūs, viņi bija ļoti 
priecīgi, jo, pusstundu ārā stāvot 11°C (12°F) auk
stumā, dalībnieki bija paspējuši pamatīgi nosalt. 
Pirmā pus stunda pagāja nemanot. Vairums padoto 
grāmatu bija latviešu literātūras klasika. Ik pa 
laikam parādījās arī latviskie tulkojumi, piemēram, 
tādi pasaulslaveni darbi kā “Dievišķā komēdija” un 
“Stikla pērlīšu spēle”. 

Aptuveni pēc 40 minūtēm sapratām, ka kļūst 
auksti, un tāpēc, ka  mēs esam pēdējā maiņa, mums 
uz vējainā tilta būs jāstāv līdz pēdējai grāmatai. 
Blakus stāvētāji bija ļoti atsaucīgi un saliedēti. Pa

Eiropas Savienība katru gadu izvēlas vienu vai 
vairākas pilsētas, kuŗās organizē dažādus kultūras 
pasākumus, pasludinot tās par “Eiropas kultūras 
galvaspilsētām”(European Capital of Culture). 
Šogad šis gods piešķirts nelielai Zviedrijas pilsētai 
Umeå, kā arī Latvijas galvaspilsētai Rīgai. 

Vietējie galvaspilsētas kultūras pasākumu or
ganizātori šogad apvienoja 3 dienu gaŗo, svinīgo 
“Rīga 2014” atklāšanu ar ilgi plānotās un gaidītās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) “Gaismas 
pils” būvdarbu pabeigšanu. Lai iesaistītu sabied
rību, tika nolemts organizēt “Grāmatu ķēdi”, kur 
iedzī  votāji no visas Latvijas sabrauc, lai sastātos 
gaŗā rindā no vecās Latvijas Nacionālas bibliotēkas 
ēkas, kas atrodas pie Vērmanes dārza, līdz jaunajai 
ēkai Pārdaugavā aiz Akmens tilta, un padotu 2000 
grā matu no rokas rokā.

“Gaismas pils” vēl nav oficiāli atklāta, bet ēka 
jau nes piedzīvojumiem bagātu vēsturi. Idejas par 
ēkas nepieciešamību radās jau 1988. gadā. Divus  
gadus vēlāk, 1990. gadā, parādījās pirmās pub
likācijas par jauno LNB ēku. Būvniecību izdevās 
uzsākt tikai 18 gadus vēlāk, kad pirms ekonomiskās 
krīzes laika ēkas celtniecībai beidzot piešķīra 135,2 
miljonu latu. Diemžēl, sākās krīze, un būvdarbi tika 
uz laiku apturēti. 2013. gada 20. decembrī pro jekta 
būvuzraugs pieņēma ēku un pasludināja to par 
pabeigtu. Pēc nesen notikušās Maxima traģēdijas, 
Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienesta (VUGD) 
inspektori īpaši stingri izvērtē drošību visās sabied
riskās lietošanas ēkās. Sākotnēji bija plānots līdz 
“Grāmatu ķēdes” plānotajam datumam nodot ēku 
eks pluatācijā, bet VUGD inspektori atrada ēkā as
toņas ugunsdrošības nepilnības, tādejādi apdraudot 
pasākuma norisi. Visbeidzot tomēr VUGD un Rīgas 
Dome vienojās par pagaidu atļaujas izsniegšanu 
grāmatu novie tošanai ēkā, lai nebūtu jāatceļ pasā
kums, tādejādi graujot Rīgas kā kultūras galvas
pilsētas reputāciju. Bibliotēkas oficiālā atklāšana 
notiks 29. augustā, kad uz jauno ēku būs pārvietotas 
visas 4,1 miljons grāmatu un publikāciju.

Par “Grāmatu ķēdi” es uzzināju jau pagājušajā 
gada vasarā, kad festivāla Positivus laikā, brīv prā tī
gie dalībnieki aicināja cilvēkus pieteikties pasā
kumam, kas tika plānots vairāk nekā pusgadu uz 
priekšu. Aptuveni nedēļu pirms pasākuma, saņēmu 

“GRĀMATU ĶĒDE” DALĪBNIEKA SKATĪJUMĀ 
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labi no mums stāvēja 10. klases jaunieši. Viņi ka
vēja laiku, dziedot tautas dziesmas un lēkājot starp 
tilta gājēju celiņa margām un asfaltu. Pa kreisi no 
mums stāvēja ļoti laipns pensijas vecuma pāris, 
kuŗi palūdza mums, lai nofotografējam viņus pa
dodam grāmatas. Vēlāk, redzot, ka viens no mums 
bija aizmirsis paņemt līdzi cepuri, vecā gadagājuma 
kungs no kabatas izvilka “rezerves” cepuri un aiz
deva to kaimiņam. 

Ap to laiku virs Daugavas parādījās burvīgs 
sau lriets. No Daugavas ledus atspīdēja spigti oranža 
gaisma. Dalībnieki bija sajūsmā! Vienīgi vējš, kas 
pūta no Daugavas puses bija tā atdzesējis pasākuma 
dalībniekus, ka daudzi sūdzējās, ka vairs nejūt kāju 
pirkstus. Neskaidrs arī bija tas, cik ilgi vēl uz tilta 
būs jāstāv. Pus stundu iepriekš bija pienākusi ziņa, 
ka pēdējā grāmata atrodas pie Līvu laukuma. 
Cilvēki kļuva nepacietīgi, bet neviens no mūsu 
redzeslokā stāvošajiem pat nedomāja pamest savu 
posteni. 

Starp plastmasas maisiņos glīti iesaiņotajām 
grāmatām, parādījās arī paliela kartona kaste. Tajā 
bija “GoPro” kamera, kas filmēja “Grāmatu ķēdi” 
no grāmatas perspektīva. 

Visbeidzot, pēc 1 stundas un 56 minūtēm, 
parādījās pēdējais “vilnis” ar grā matām. Pēc pēdējo 
grāmatu padošanas, mēs devā mies uz Vecrīgas pusi. 
Par laimi, pie Rīgas Techniskās universitātes (RTU) 
un bijušā/topošā Okupācijas mūzeja laukuma bija 
uz  stādīta Dan Sukker tējas telts. Ar drebošām rokām, 
izdzērām krūzi tējas un devāmies mājās vakariņot. 

Pa ceļam uz Jūrmalu braucām gaŗām Pārdau
gavas jaunajai pludmalei, ko vietējie iesaukuši par 
“Ušakova pludmali”. Tur nakts melnumā skatītājus 
priecēja “Uguns skulptūru” konkurss. Pat no liela

attāluma caur automašīnas stiklu kustīgi degošais 
koka zirgs izskatījās ļoti iespaidīgi. Vēlāk vakarā, 
par godu Rīga 2014 atklāšanai, šāva arī salūtu. 
Vēlāk dzirdēju atsauksmes, ka šis salūts esot bijis 
grandiozāks par Valsts svētku salūtu 18. novembrī. 

Ar “Grāmatu ķēdi” viss tikai sākas. 2014. gads 
Rīgai būs kultūras pasākumu un ārzemju tūristu pilns. 
Rīgā notiks daudzu slavenu mūziķu koncerti, īpašas 
teātŗa izrādes, mūzeju eksponāti, mākslas izstādes, 
utt.. Ja kāds plāno tuvākajā laikā apmeklēt Rīgu, 
noteikti jāpaskatās <riga2014.org> mājaslapā par 
kultūras pasākumiem. Kaut ko interesantu būs 
iespējams atrast jebkuŗa kultūras žanra piekritējiem.

Aleksandrs Blūms 
Rīgas Valsts 2. ģimnazija

Kas latviešiem ir vis
mīļākā grāmata? Atrast 
atbildi šim jautājumam 
ir uzņēmusies Latvijas 
Tele vīzija, aicinot visus 
lasītājus nominēt savas 
mīļākās latviešu 

valodā izdotās daiļliteratūras grāmatas.
Čikāgas literārā grupa to uzskata par ļoti inte

resantu pasākumu, bet mēs vēlamies noskaidrot 
kaut ko vairāk – proti, kuŗas ir vismīļākās grāmatas 
taisni šeit ASV vidienes latviešiem. Tamdēļ lūdzam 
visus grāmatu mīļotājus piedalīties mūsu aptaujā. 
Atsūtiet mums epastu ar mīļāko grāmatu sarakstu 
– ne vairāk par piecām. 

Sarakstam ir divi noteikumi – grāmatas ir iz
dotas latviešu valodā un tās ir daiļliteratūras žanrā 
(fiction). Tas nozīmē, ka var nominēt arī tulkojumus 
no pasaules lite rātūras. 

Būtu jauki, bet ne obligāti, ja epastā uzdotu arī 
lasītāja dzimumu, dzimšanas gadu un, cik ilgi 
lasītājs dzīvojis Amerikā. Protams, epasta sūtī
jumus tālāk nevienam neizpaudīs. Epastu līdz 
marta mēneša beigām lūdzam sūtīt uz sekojošo 
adresi <usprudzs@yahoo.com>. Čikāgas literārā 
grupa datus apkopos un aprakstīs.

Čikāgas literārā grupa

KUŖA IR MŪSU 
VISMĪĻĀKĀ GRĀMATA?
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ASTOŅAS DIENAS BARSELONĀ
Lai gan ziemas saulgrieži jau klāt, es vēl aizvien 

dzīvoju va saras saulgriežu skaistumā.
Vēl acu priekšā mirdz ko kiem un puķēm ap

stādītie plašie bul vāŗi un ielas, Vidusjūŗas zilie ūdeņi, 
pa sakainās katalānu archi tekta Antoni Gaudi celtnes 
(gran diozākā no tām Sagrada Familia Basilika), un 
pāri visai pilsētai – spožā saule.

Esam Barselonā, Katalonijas (Catalunya)  ap
gabala galvaspilsētā.

Abas ar Alissu (manu meitu) sa tiekamies Bar
se lonas lidostā, tak sīša šoferis mūs aizrauj uz vies
nīcu Galleri – lieliskā vietā, klusā ielā, bet tuvu gal
venajam bulvārim Ram bla un pazemes vilcienam. 
Tūlīt dodamies uz Ram blu, lai to apskatītu un 
iepazītos ar apkārtni. Rambla ir plats bul vāris ar ļoti 
plašu kājnieku ceļa joslu, un abās pusēs tam ir vien
virziena auto braucamā josla. Kājnieku joslā ir mazi 
veikaliņi, koku paēnā restorāniņi, pilni kār dinošām 
uzkodām. Mazie galdiņi zem pajumtes aicināt aicina 
ap sēs ties, atpūsties, iedzert kafiju, vīnu, nogaršot kādu 
kārumu un vērot garāmgājējus.

Mēs ieraugām patīkamu res torāniņu un tūlīt 
“iesvētām” pirmo dienu Barselonā ar Sangria (vienu 
no populārākajiem spāņu vīniem). 

Nākamajā rītā pēc pamatī gām brokastīm sākam 
plānot dienu. Alissa ir izpētījusi pilsētas karti un atklāj, 
ka mūsu viesnīca atrodas ļoti tuvu Casa Mila, kas ir 
viena no Gaudi “kūstošā saldē juma” mo dernisma 
laikmeta ēkām. Do da  mies turp, un apbruņojušās ar 
visu zinošo austiņu aparātu, iesākam tūri. Ir patī
kams rīts, tūristu vēl nav daudz un mūsu ceļojums 
iesākās no Casa Mila mājas jumta uz leju. Uz jumta 
uzejot, atklājas brīnumains skats. Ne tikai uz ap
kārtni vien, bet tieši uz Casa Mila jumta skursteņiem. 
Gaudi neesot paticis uz māju jumtiem daudzie skur 
steņi un tā viņš Casa Mila vairākus skur steņus 
apvienojis, izveidojot vienu skursteni no daudziem, 
tos pār klājis ar visažādākām dekorā tīvām flīzēm. 
Skursteņu torņu ir daudz, un viens skaistāks par otru. 

Ēkas bēniņos ir iespēja no skatīties filmu par 
Gaudi dzīvi un darbu, par Sagrada Familia tap šanu, 
par interesanto māju plā nošanas veidu, par mēbeļu 
formu un krāsu un, ka šīs mēbeles ir neat ņemama 
Casa Mila un citu viņa ēku sastāvdaļas. 

Pamazām, apskatot un klau soties informāciju 
gan par logiem, gan t.s. saldējuma tarbiņām, kuŗas 
gan ir tikai mājas ārpuses logu de korācijas, gan ļoti

Casa Mila.

Casa Mila skursteņi.

moderni iekā r toto virtuvi, vannas istabas un pārējās 
istabas, mēs esam nonākušas pie izejas durvīm.

Ir pusdienu laiks. Neticami, ka Casa Mila esam 
pavadījušas pus dienu. Pusdienojam āra restorānā ar 
skatu uz Casa Mila. Apbrīno jama ēka un secinām, 
ka apbrī no jamāks ir pats architekts Antoni Gaudi.

Pēcpusdienā izmēģinām braukt ar paze mes 
vilcienu, lai meklētu Guella parku (Parc Guell). 
Izkāp jam pareizā stacijā, sekojam pil sētas ielu 
kartei un ļaužu pulci ņam, kas soļo mums pa priekšu. 
No nākam ielu krustcelēs un re dzam, ka mūsu ceļš 
uz parku ved 90° stāvā kalnā. Pirmie pāris kvar  tāli 
ir diezgan lēzeni, bet pēc tiem sākās galvu reibinošas
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slī došās trepes. Esam ar tām slīdējušas vairākus stāvus, 
bet tad trepes apstājas un mēs esam atkal kājnieces.  
No lemjam kāpt augšā līdz parka ieejai. Kāpiens ir 
gaŗš un grūts. Kad tiekam kalngalā, neklausa vairs 
nedz kā jas, nedz muguras. Labi, ka varam atkrist 
sausajā zālē un izmantot joga muskuļu vingri
nājumus. Bei dzot sadū šojamies un sākam apskatīt 
šo Gaudi brīnum darbu. Tagad ceļš ved uz leju. Vienā 
pusē tā lumā mirdz jūŗa, otrā pusē zaļo un zied parks, 
un ik pa gabaliņam ir Gaudi veidoti dekorātīvu flīžu 
segti ak mens soli, kas novietoti tā, lai var ap sēs ties 
un apbrīnot panorāmu. Soli ir veidoti cilvēka ķer me
ņa mugurpuses daļu ērtībai. Ir patīkami sēdēt, jo nekur 
nespiež. Paldies Gaudi, tu esi padomājis par visu. 

Uz leju ejot, aiz katra celiņa līkuma mainās ai
nava. Tur zaļo palmas, tur estrādē spēlē mūzi kanti 
tur tirgotāji piedāvā savu preci, tur izsalkušie var paēst 
un pa dzerties. Var arī lustīgi padancot.

Ir jau vakars, kad esam nonā kušas pie parka 
gal  venās ieejas, kas sagaida apmek lētājus ar flīzēm 
greznotajām strūklakām, flīžu vedotām zivīm, 
ūdens kritumiem un puķēm. Mēs iegājām pa parka 
aiz muguri, bet izejam pa priekšpusi. Ir bijusi 
bagātīga diena, kas pil dīta ar kāda ģēnija apbrīno
jamo izdomu un viņa darbu skaistumu.

Trešajā dienā dosimies sameklēt un apskatīt 
Sagrada Familia Basilica

Pazemes vilciens mūs ātri aizrauj uz Sagrada 
Familia metro staciju. Kad iznākam no pazemes, 
redzam baziliku visā tā neti cami skaistā varenībā.

Ieejot bazilikā, mūs pārņem nekad nepiedzīvota 
un neizjusta gaisotne. Mēs neesam vienīgās, kuŗām 
no pārdzīvojuma acīs sariešas asaras. Daudzi ap
meklētāji ir nometušies ceļos un ar paceltām ro kām 
lūdz Dieva svētību.

Mēs apskatām un apbrīnojam kolonnas, kuŗas 
ir kā palmas, un uz palmu zariem guļ bazilikas jumts. 
Jūsmojam par Gaudi plānotajiem logu stikliem, 
caur kuŗiem krītot vienmērīga gaisma gan vasarā, 
gan ziemā, gan ap mākušajās, gan saulainajās die
nās. Flīzēm veidotajā grīdā katrai flīzei ir cits attēls. 
Pie bazi likas sānu durvīm es ieraugu flīzi ar latviešu 
gaismas ko ka rakstu. Pārsteidzoši!

Baznīcu sāka būvēt 1882. gadā, bet īstais mo
delis izplānoja un sāka veidot 1883. gadā, kad par 
galveno architektu darbā pieņemts Antoni Gaudi. 
Viņš Sagrada Familia būvdarbos pavadījis savas 
dzīves četrdesmit trīs gadus, sākot ar 1883. gadu 
līdz viņa nāvei 1926. gadā.

Flīze pie Gaudi mājas Parc Guell.               

Gaudi laikā pabeigta tikai viena smaile (spire). 
Kopskaitā bija paredzētas astoņpadsmit smai les. 
Gaudi, apzinoties, ka viņa dzī ves laikā būvdarbi netiks 
pa beigti, izbūvējis mazus ģipša paraug tornīšus, lai 
nākamajiem architek tiem paliktu Gaudi vīzija, māk
slas izjūta un fantazija. Franko valdī šanas laikā 
ģipsī veidotie tornīši sadauzīti, bet jaunie architekti, 
slepeni pa šķembiņai kopā saliekot, tos atdarinājuši.  
Pēdējā smaile, kuŗu būvēs, būs 560 pēdu augstais 
Jēzus tornis ar varenu krustu, kas mirdzēs kā garīga 
bāka un būs redzama arī no jūŗas. 

Pāvests Benedikts XVI  2010. gada 7. novembrī 
iesvētījis Sagrada Familia katedrāli par baziliku.

Tagad, pēc 130 gadiem, ir cerība, ka ar moderno 
būvniecības dabarīku palīdzību Sagrada Familia 
Basilica būs pabeigta 2026. gadā. 

Pēcpusdienā ar Metro doda mies uz pilsētas cen
tra laukumu (Placa de Catalunya). Laukums ir plašs, 
pilns strūklaku, soliņu, autobusu piestātņu, tūrist

Park Guell ieeja un skats uz pilsētu.
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papardes ziedu? Izrādās, ka 23. jūnijā vakarā visā 
Ka telonijā un Barselonā kur uguns kurus, īpaši jūr
malā. Dzeŗ alu, dzied, lēc pāri ugunskuriem un dejo 
līdz rīta gaismai. Viņi svin Joan dienu. Kāpēc svin? 
to gan mūsu jaunie draugi nezina.

Ceturtājā dienā dodamies uz Barselonas ka
tedrāli Barri Gõtic rajonā. To mums ir pagrūti atrast, 
maldāmies pa daudzām mazām šaurām ieliņām, līdz 
nonākam pie katedrāles durvīm. Katedrāle ir milzīga 
un to uzskata par Barselonas piedzimšanas vietu. 
Katedrāli apņem klosteris. Pagal mā ir strūklaka, kur 
ļaudis nāk dzert svēto ūdeni. Pagalma baseins ir pilns 
ar baltiem gulbjiem. Blakus katedrālei ir karaļa pils, 
vēstures mūzejs, katalāņu valdības ēka un veikaliņi.

Atgriežāmies uz Ramblu un pēc ilgākas mek
lēšanas mazā ieliņā atrodam lielisku veģetāriešu 
restorāniņu. Viesmīlu gan tikpat kā nav, izrādās, ka 
dažiem bijis jāpaliek darbā, bet pārējie ir jau ceļā uz 
jūrmalu un Joan vakara svētīšanu. Lai uzjautrinātu 
noskumušo viesmīli, stāstu viņai par latviešu 
papardes zieda meklēšanu. Viņa skumji saka, ka 
papardes Katalonijā neziedot. Bet kamēr mēs 
mielojamies viesmīle pavisam satraukta atskrien 
man pateikt, ka viņa datorā atradusi rakstu, ka 
Katalonijā pusnaktī zied mistiskais mandeļu koks. 
Nu, tā arī šeit ir Jāņu nakts burvība!

Esam iegādājušās biļetes uz Flamenco deju 
uzvedumu (Opera y Flamenco) Katalonijas kon
cert zālē (Palau De La Mūsica Catalana). Zāle ir 
modernisma stilā, būvēta 1908. gadā. Laikam nav 
nevienas vietiņas uz sienām vai griestiem, kur būtu 
kāds tuk šums – fantastiskas mākslas flīzes, inte re
sants apgaismojums un mirdzošas kristalla lampas.  

Kā uzvedums, tā dejotāji ir ugunīgi, tikai mēs 
neesam katalānietes, tādēļ stāstu, ko izdejo flamenko 
dejotāji – neizpro tam. Tomēr redzējām skaistu uzve
dumu un vēl skais tāku kocertzāli. Ir labi, šis ir mūsu 
Līgo vakars. Ugunskurus pilsētas ielās nepa manām, 
bet raķetes, viena skaļāka par otru, sprāgst visur. 

Jāņu dienā pilsētā ir klusums. Ar rīta vilcienu 
braucam uz Montserrat kalniem skatīt be nedik 
tīniešu klosteri, kas ir 2,400 pēdu virs jūŗas līmeņa 
un ir klintīs izcirsts brī nums. No vilciena stacijas 
kalnā pace ļamies ar kabeļu vilcienu (funi culer). Tas 
ir tūristu pārpil dīts, tādēļ nav iespējams redzēt ne 
kalnus, ne lejas. Izkā pušas no vilciena, no retā 
kalnu gaisa mums reibst galvas. Brītiņu pastāvam, 
lai nostabilizētos un tad turpinām kāpt līdz 
klosterim.

infor mācijas centrs. Koku paēnā no klausāmies kon 
certu. Izvēlamies ar tūristu autobusu apbraukāt Bar
selonas dienvidu daļu. Apska tām vietas, uz kuŗām 
domājam atgriezties, un to ir daudz. Viena no tām ir 
Montjuic. No autobusa varam izkāpt katrā vietā, kur 
vēlamies un ceļojumu turpināt ar nākamo autobusu.

Vakarā ejam baudīt tapas. Nevar būt Barselonā 
un nenogaršot spāņu uzkodas. Atrodam mazu, stāv
grūdām pilnu, pagraba restorāniņu. Mums vies
mīlis palīdz izvēlēties, pienesot vienu tapas šķīvi 
pēc otra. Tāpat ir ar vīniem. Nolemjam gan, ka 
katru vakaru tapas neēdīsim, bet izmēģināsim  citus 
katalāniešu ēdienus.

Mums viesnīcā Galleri jau no ierašanās brīža 
ir divi labie gariņi – meitene, kuŗa mūs pie rakstīja 
viesnīcā, un viesu apkal potājs, kuŗš stiepa mūsu 
kofeŗus uz istabu. Katru dienu mēs viņus sa tie kam, 
un pēc rīta sveiciena buenos dias saņemam padomus, 
kā vis labāk nokļūt mūsu gala mērķos un kādas citas 
vietas vēl vajadzētu apskatīt. Uzzinām, kur atrodās 
veģetāriešu restorāni, jo tajos var dabūt lapu salātus, 
kā arī, kur jābrauc, lai nopirktu safrānu. Bieži 
sarunas ir par to, ko ka talānieši dara Līgo vakarā un 
Jāņos. Es stāstu, kā šīs dienas un naktis svin latvieši 
un apjautājos, vai katalānieši Līgo naktī iet meklēt

La Sagrada Familia.
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Diena ir skaista, gaiss ne ticami tīrs un dzidrs. 
Klintīs ir izcirsta basilika, aiz tās atrodās “Melnā 
Madonna”, kas ir tūristu galvenais pievilkšanas spēks. 
Ne apzinoties, cik gaŗa un cik lēni virzīsies ļaužu 
rinda, mēs zau dējam lielu daļu dienas un nepaspējam 
apskatīt mūzeju un vēl citas vietas. Paspējam gan 
uzbraukt kalna visaugstākajā galotnē un baudīt 
skatus uz visām debespusēm.

Monsserat klosteŗa īsa vēsture – jau ap 800.gadu 
kalnā dzīvojuši mūki, bet oficiāli tas dibināts 1025. 
gadā. Par Melno madonnu leģenda stāsta, ka 
viduslaikos ganu bērni kalnos dzirdējuši dziesmas 
un re dzēj  uši degam ugunis. Tās nākušas no kalnu 
alas, kuŗā vēlāk atrasts Melnās madonnas tēls, tagad 
šo vietu sauc par “Svēto alu”. 

Ik pa laikam Montserrat klosteris esot bijis slēgts.
Pēdējais grūtākais laiks bijis Francisko Franko 
valdīšanas laikā, kad viņš uzskatījis katalāņus par 
dumpiniekiem, aizliedzis katalāņu valodu un 
sardana dejas un apcietinājis inteliģentus, u.c.

Ir jauna diena. Ar pazemes vilcienu dodamies 
uz Barri Gotic rajonu. Atrodam lielu garšvielu no
liktavu. Visapkārt smaržo saf rāns. Pēc tam aizejam 
uz  Ramblu, lai atpūstos mazā ve ģetāriešu res to rā
niņā. Atpakaļ uz viesnīcu ejam pa citu ielu, ap brī
nojam modernisma architektūru un tad ieraugām 
vēl vienu Gaudi meistardarbu – Casa Battlo. Visu 
pēcpusdienu pavadam Casa Battlo. Nama īpašnieks 
vēlējies, lai nama dekorējums būtu saistīts ar ūdens 
krāsām un ūdens dzīv niekiem. Krāsu motīvs ir zili 
zaļš. Pa griestiem un sienām viļņo zili zaļas flīzes, 
šur tur parādās viss tas, kas aug vai dzīvo ūdenī – 
flīzēs attēlotas zivis, vēži, ūdens čūs kas, zāle. Šī 
namā logu un durvju roktuŗi darināti tā, lai cil vēka 
rokai viegli tos satver. Tāpat trepju lenteri izgrebti, 
lai bez pūlēm pie tiem varētu pie turēties. Patiešām 
katra ma zākā detaļa ir saistīta ar jūŗu. Pat balkoniņi 
pie logiem ir rožainu gliemežvāku veidolā.

Pie Casa Batllo at rodam lielisku restorāniņu La 
Rita. Vakara ēdienreize sākas ap 20:30. Ēdienkartē 
piedāvāti lieliski ēdieni – ceptas pīles, fantazijas 
sald ēdieni, vīnu un rindu rindas citu gardumu.

Agrā rītā dodamies divu stundu gaŗā vilciena 
braucienā uz Figueres, lai apskatītu Salvadora Dalī 
mūzeju (Teatre-Museu Dali). Teātris, kuŗā 14 gadus 
vecā Dali jau notikusi pirmā izstāde, sa grauts kaŗa 
laikā. Dalī šo teātri nopircis no pilsētas galvas ar 
noteikumu, ka Dalī pārveidos teātri par muzeju, bet 
Figueres pilsētiņa tiks ievietota tūristu kartē, lai 

ienākumi plūstu pilsētiņai. 1974. gadā mūzejs tiek 
iesvētīts, tas ir rožainā krāsā, greznots ar zelta mai
zes klaipiem un milzu olām. Mūzejs ir Dalī meistar
darbs. Tas ir apbrīnojamas izdomas veidojums no 
ko miskā līdz traģiskajam. Viņš esot bijis mazliet 
traks ģēnijs, bet viņa sieva Gala esot mācējusi viņu 
izvadīt cauri depresijām un varējusi labvēlīgi ietek
mēt viņa darba gaitu. Mums šis mūzejs ļoti patika 
un labprāt tajā atg riez tos tādā gada laikā, kad nav tik 
daudz tūristu. Mūzejs ir in teresants, un, to apskatot,var 
saprast un apbrīnot Dalī.

 Pienāk pēdējā diena. Apmeklēsim Picasso (Yo 
Picasso) mūzeju. Pārsteidzoši ir tas, ka tūristu tur 
tikpat kā nav, bet arī daudzu viņa darbu tur nav. Tie 
ir izsūtīti pa individuālu mūzeju izstādēm. Mūzejs 
pats ir ļoti skaists, un Picasso darbi interesanti. 
Skato ties Picasso biogrāfiju filmā, var mēģināt sa
prast viņa iztēli, asprā tību un humoru. Man mākslas 
zināšanu nav, bet varu apbrīnot mākslinieku, kuŗa 
fantazija ir apskaužama.

Braucam uz Montjuic, pil sētas daļu, ko vēl ne
esam redzē jušas. Montjuic kalnā (Parc de Montjuic) 
atrodas moderns un skaists Miro mūzejs.(Fundacio 
Joan Miro). Jau pirmajā izstādes telpā Miro gleznas, 
go belēni un skulptūras ir sakārtotas har mo niskā 
kopumā. Lasu, ka Miro velējies izveidot uni versālu 
harmoniju. Šajā mūzejā skatoties filmu, uzzinām, 

kas no tika Franko 
val dīšanas lai kā, kā 
bar selonieši pā rcieta 
II pasaules kaŗu un 
kā pēc ievērojami 
māk   slinieki bēga uz 
Parīzi, bet atgrie zās 
tikai tad, kad Franko 
valdība tika gāzta.
Kopā ar barselo nie
šiem esam sēdē ju šas 
āra restorānā zem 
kokiem, ēdušas vēlas 
vakariņas, dzē rušas 
Bar selonas vīnu un alu 
bau dījušas viņu laip
nību un vies mīlību.

Bet jau rīt mēs atstāsim šo skaisto pilsētu, drau
dzīgos bar selo nie šus un tik daudz vēl neredzēta...

Vija Miezīte 
Barselonā, Katalonijā 

6/20/13 – 6/28/13

Vija un Alissa uz Casa Batllo 
jumta.
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vieta, laiki, cilvēku vārdi, sporta rezultāti ne tikvien 
no Vācijas DP nometņu dzīves, bet arī no pir mā 
brīvās Latvijas laika.

Ģimenei iztiku Ilmārs pelnīja, izmācoties par 
tool and die designer. Aktīvi piedalījies Čikāgas 
latviešu sabiedrībā. Sešus gadus Ilmārs bija skautu 
vecāku padomes pirekšsēdis, spēlēja teātri Otto 
Krolla Mākslas aģentūrā, noorganizēja septiņas 
Fišbachas Kārļa Skalbes skolas skolēnu salido
jumus, bija aktīvs Daugavas Vanagu organizācijā 
un skautu nometnēs.

Tomēr visvairāk savu laiku Ilmārs ziedoja 
spor tam. Viņš bija aktīvs sportists, sporta žurnālists 
un sporta organizāciju loceklis. Grāmatā "Fišbachas 
viršos" ir daudz minēts par Ilmāru kā sportistu – 
volejbolistu, basketbolistu un vieglatlētu. 

Pēc sporta žurnālista Viļa Čikas aiziešanas 
mūžībā Ilmārs vairāk nekā astoņus gadus vadīja 
laikrasta "Laiks" sporta nodaļu. Neatlaidīgi vāca 
informāciju par latviešu sporta notikumiem un spor
tistu  sasniegumiem Latvijā un citur pasaulē, kur vien 
latvieši spēlēja.

Ilmāra nozīmīgākie nopelni sportā ir par darbu, 
ko viņš veicis sporta organizācijās. 

Sniegšu nedaudz informācijas par šīm organi
zācijām. 

Lai apkopotu pasaulē izkaisīto latviešu sporta 
lietas, 1950. gada septembrī Londonā, Anglijā tika 
nodibināta trimdas latviešu sporta organizācija, ar no
saukumu "Latviešu sporta padome trimdā" (LSPT). 
Par tās pirmo vadītāju izraudzīja Anglijas latviešu 
sportistu un sporta darbinieku, leitnantu Ansi Mauriņu. 
Organizācijas uzdevums bija piešķirt lielās sporta 
nozīmes izcilajiem pasaulē izkaisītajiem latviešu 
sportistiem, vākt latviešu sporta vēsturi svešumā un 
koordinēt starptautiskas latviešu sporta  sacensības.

Drīz vien LSTP mainīja nosaukumu. Tā tapa par 
"Latviešu sporta padomi brīvajā pasaulē" (LSPBP) 
un tās sēdeklis nonāca Ziemeļamerikas kontinentā. 
Kad deviņdesmito gadu sākumā Latvija atguva brī
vību, LSPBP nosaukumu atkal mainīja, šoreiz uz 
“Latviešu sporta padome ārzemēs” (LSPĀ),  ang
liski – Latvian Sports Council in Exile. Neska toties 
uz vairākkārtēju nosaukuma maiņu, šī organizācija 
sarīkoja divas latviešu globālās spēles. Pirmās sa
cīkstes notika 1985. gada 20.  un 21. jūnijā Gaŗezerā, 

Pagājušā gada 27. decembrī vēlā vakara stundā 
savas acis uz mūžu aizvēra bijušais čikāgietis, 
kalpakieša dēls, Otrā pasaules kaŗa un Korejas kaŗa 
veterāns, Ilmārs Dumpis.

Kupls pavadītāju skaits bija pulcējies 3. janvārī 
Kalamazū latviešu baznīcā, lai atvadītos un nestu 
pēdējos sveicienus Ilmāram.

Man bija tas gods pazīt Ilmāru un viņa ģimeni 
ilgus gadus. Biju daudz strādājis ar viņu kopā sporta 
laukā un pavadījis arī daudz patīkamu vakaru 
Gaŗezerā pie Dumpju mītnes Dzintaros.

Mana pirmā tikšanās ar Ilmāru notika pirms 
vairāk nekā sešdesmit astoņiem gadiem bēgļu 
nometnē Hanavā, Vācijā. 1945. gada 15. un 16. 
septembrī tur notika viens no pirmajiem lielāka jiem 
sporta sarīkojumiem Dienvidvācijas amerikāņu 
zonā. Sacīkstes bija vieglatlētikā, volejbolā un 
basketbolā. Piedalījās vairāk nekā divdesmit 
sportisti no de viņām DP nometnēm – Eichštates, 
Fišbachas, Hanavas, Hota, Ingolštates, Kaseles, 
Manheimas, Vircburgas un Visbādenes.

Vīriešu volejbola finālspēlē 16. septembŗa vēlā 
pēcpusdienā satikās Manheimas un Fišbachas 
vienības. Sīvā spēlē trīs setos uzvarēja Fišbachas 
vienība. Vēl šodien man ir grūti saprast, kādēļ 
Manheimas vienības sastādītājs, izcilais latviešu 
izlases futbolists un basketbolists, Kārlis Ārens, 
mani, nepilnus 15 gadus vecu puisi, ielika  mūsu tā 
sauktajā "Manheimas valsts komandā", jo mūsu 
nometnē tajā laikā bija daudz pieredzējušu vīriešu, 
kuŗi mūsu blokmājas pagalma voleja laukumā 
stundām ilgi dauzīja voleja bumbu.  

Pēc finālspēles, kad jau bija gandrīz tumsa, 
spiedām uzvarētājiem roku. Toreiz nevarēju pat 
iedomāties, ka ar diviem 20 gadus veciem Fišbachas 
spēlētājiem, Ilmāru Dumpi un Jāni Robiņu, kuŗi 
noteikti ar savu labo spēli palīdzēja viņu vienībai 
uzvarēt, pēc gadiem spēlēšu kopā šeit Amerikā.Viņi 
abi bija lieli sporta mīļotāji un tagad droši vien 
cīnās aizsaules laukumos pret mūsu apgrāko laiku 
tādiem izciliem volejbolistiem, kā Otrā pasaules 
kaŗā kritušo leitnantu Orestu Cipstu, vēsturnieku un 
studentu pasaules meistarvienības dalībnieku Uldi 
Ģērmani, Kārli Šleiceru un citiem.

Ilmāru es apbrīnoju viņa fenomenālās atmiņas 
dēļ. Viņa galva bija kā enciklopēdija, jo tur glabājās 

ILMĀRU DUMPI PIEMINOT
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Jānim Robiņam (vairāk nekā 50 patenšu īpaš nieks 
organiskā ķīmijā) pildot sacīkšu rīcības ko mitejas 
priekšsēža amatu. Otras globālās sacīk stes notika 
1989. gada janvārī Sidnejā, Austrālijā. Sacīkšu 
vadītājs bija Juris Katužāns. Katrā no šīm sacīkstēm 
piedalījās pāri par 100 sportistu, pārstāvot visas 
valstis, kuŗās mita lielāks skaits latviešu sportistu.

Laika gaitā šī latviešu sporta otganizācija 
piešķīra lielās sporta nozīmes vismaz 300 pasaulē 
izkaisītajiem latviešu spor tistiem. Šo nozīmju 
darbu – albumu iekārtošanu, pārrakstīšanu uz 
modernās technoloģijas diskiem un savākt iz
trūkstošo informāciju simtprocentīgi veica Ilmārs 
Dumpis.

LSPĀ valde nolēma izdot grāmatu par trimdas 
latviešu sporta dzīves piecdesmit gadiem – no 1945. 
gada līdz 1995. gadam. Katrai zemei bija izraudzīti  

sporta vēstures vākšanas redaktori. ASV redaktori 
bija Ilmārs Dumpis, Jāni Zebeliņš un Gunārs 
Grieze. Pēc vairāk nekā astoņu gadu ilga darba 
839 lappušu grāmata, ar neskaitāmām vispasaules 
latviešu sportistu fotografijām, iesieta cietos vākos,  
beidzot iznāca. Grāmatas materiālu galvenais 
kārtotājs bija Ilmārs Dumpis, sastrādājoties ar 
tekstu redaktori Ilzi Šīmani un abām Latvijas 
redaktorēm (kādreiz izcilās basketbola vienības 
TTT kapteini Dzintru Grundmani un Ritu Apini). 
Šķirstot grāmatu, ir grūti iedomāties daudzās 
ziedotās stundas un darbs, ko grāmata reprezentē. 
Pateicība pienākas arī tā laika LSPĀ priekšsēdim 
Jānim Robiņam, bet lielam lielu darbu grāmatas 
tapšanā veica Ilmārs Dumpis.

Pirms vairākiem gadiem praktisku apsvērumu 
dēļ, ņemot vērā Kanadas pārstāvju ierosinājumu, 

Čikāgas latviešu biedrības sporta kluba volejbola komanda, pazīstama arī amerikāņu sabiedrībā Čikāgā kā Columbus Park 
Latvians 1960. gadu sākumā. 1. rindā no kr.: Andris Dzelme, Ivars Freimanis, Ilmārs Dumpis, Ivars Kizāns. 2. rindā: Valdis Tums, 
Juris Velkme, Edvīns Tums, Jānis Strazdiņš, Kārlis Ezeriņš.
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LSPĀ izbeidza darbību, un visus organizācijas ma
te riālus nodeva Latvijas sporta vadībai.

Otrs lielākais Ilmāra Dumpja veiktais darbs 
bija Vidējo valstu latviešu sporta pārvaldē no 1952. 
gada jūnija līdz 1992. gadam. Piecdesmito gadu 
sākumā Ame rikā nodibinājās trīs sporta pārvaldes. 
Rietumu pie krastes latviešu sporta pārvaldi (RPLSP) 
nodibināja 1951. gada 16. jūnijā Sietlā, Vašingtonas 
pavalstī, Vidējo valstu latviešu sporta pārvaldi 
(VVLSP) – 1952. gada 5. jūlijā Čikāgā, Ilinojā. Tās 
pirmais vadītājs bija Jānis Bokalders, bet  valdes 
sekretārs – Ilmārs Dumpis. 1952. gada 2. septembrī 
dibināja Austrumu piekrastes latviešu sporta pār
valdi (APLSP). 1954. gada 20. februārī Amerikas 
latviešu apvienība (ALA) nodibināja ALAs sporta 
un fi ziskās audzināšanas biroju, tagadejā – ALAs 
sporta nozare. Tās funkcija bija koordinēt sporta 
sarīkojumus Amerikas Savienotajās Valstīs. Pirmais 
tās vadītājs bija, tā laika mūsu izcilās teni sistes Vijas 
Vuškalnes tēvs, Lāčplēša kaŗa ordeņa kavalieris,  
Vilis Vuškalns. 

No augšminētajām trim sporta pārvaldēm lie
lākā bija VVLSP, kuŗā savā laikā darbojās ap sep
tiņpadsmit dažāda sporta kopas. Ik gadu tika re
ģistrēti vairāk nekā 300 sportistu divpadsmit vai 
trīs    padsmit dažādu sporta veidos. Sacīkstes notika 
arī starp ASV un Kanadu, kā ar starp baltiešu (igau
ņu un lietuviešu) komandām, bet daudzkārt pie
dalījās arī ukraiņu vienības. 

VVLSP valdei, kuŗu pēc J. Bokaldera un E. 
Oliņa trīsdesmit piecus gadus vadīja Valdemārs 
Baumanis, bija daudz sarežģīta darba – jākārto 
visa sarakste, jāizvēlas izlases sportistus, vietas un 
laikus sacīkstēm u.t.t.. Daudz no "melnā darba" 
veica Ilmārs Dumpis, kuŗš sākuma gados, kad 
vieglatlētikas sacīkstes notika katru gadu, bija šīs 
sporta nozares vadītājs.

Lidztekus sabiedriskajam darbam un neskai
tāmi daudz ziedotām stundām latviešu sportam, 
Ilmārs kopā ar dzīves biedri Baibu uzaudzinājis 
trīs brašus dēlus, kuŗi ir guvuši izcilus panākaumus 
savās dzīvēs un profesijās. 

Pateicamies, Ilmār, par visu!
Tavam vārdam būs ilga vieta latviešu sporta 

vēsturē. 
Valdis Tums

Foto: no Valža Tuma archīva

No kr.: Ilmārs Dumpis, Valdemārs Baumanis, Elvīra Baumane 
un Valdis Tums Elvīras Baumanes 75 gadu jubilejā.

Latvijas volejbola komandas treneŗus intervē Ilmārs Dumpis 
(3. no kr.), Valdis Tums. 

Ilmārs Dumpis (vidū). Latviešu sporta padomes brīvajā pa
saulē valdes sēdē Priedainē, Ņūdžersijā 1988. gada oktōbrī. 
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VER VĀRTUS, DIEVS, PIE TEVIS STEIDZOS ES
Sportists un sabiedriskais dar

bi nieks Ilmārs Dumpis Aizmūža 
ceļos.

Ilmārs Jānis Dumpis aizmiga 
mū žīgā mierā 2013. gada 27. de
cembrī savas ģimenes vidū. Sli mī
bas mākts, viņš pēdējos trīs gadus 
bija pavadījis Riverview Manor ve
seļošanās iestādē.

Ilmars Dumpis dzimis 1925.
gada 15. jūlijā Rīgā. Vecākiem  
mai not darba vietas, skolas gaitas 
uzsācis Mellužu pamatskolā, pēc 
tam Rūjienes valsts ģimnazijā un  Jūrmalas pilsētas 
Dubultu ģimnazijā. 1943. gadā pieteicies darba 
dienestā un nosūtīts uz Vāciju. Bijis Lauenburgas 
instruktoru skolā un iedalīts 15. divīzijas 32. pulkā 
par jauno kaŗavīru apmācītāju. Saņēmis pavēli ap
meklēt virsnieku sagatavošanas kursus Prāgā, kad, 
krievu armijai tuvojoties, saņemts gūstā. Pēc gūsta 
atradis savu ģimeni Fišbachas bēgļu nometnē, kur 
iestājies un beidzis Kārļa Skalbes ģimnaziju (KSĢ). 
Šeit iepazinies ar savu dzīves biedri Baibu, arī KSĢ 
skolnieci, ar kuŗu kopā pavadīti 63 gadi. 

1949. gadā Ilmārs ar ģimeni izceļojis uz ASV, 
nonākdams Bostonā, bet jau otrā dienā – Čikagā. 
1951. gadā iesaukts ASV armijā un 10 dienas pēc 
laulībām ar Baibu, nosūtīts uz Koreju, kur dienējis 
divi gadi. Tā Ilmārs bijis divu kaŗu veterānis. Pēc 
armijas, izmantodams veterāņu pabalstu, mācījies 
Belton School of Tool and Die Designer un kļuvis par 
paraugzīmētāju, kas bijis viņa darba lauks.

Jau no zēnības pievērsies dažādiem sporta vei
diem, stiprinādams savu ķermeni, un, kā pats vēlāk 
atzinis, šī prasme izvadījusi cauri divi kaŗiem un 
gūstam. Sports un ar to saistītās nodarbības visu mūžu 
bijušas aizgājēja sirds lietas. Viņš ne tikai sportojis 
pats, bet bijis arī treners un organizējis Vidējo valstu 
sporta pārvaldi. Ilgus gadus bijis laikraksta “Laiks” 
sporta nodaļas korrespondents un viens no lielās 
Sporta vēstures grāmatas  redaktoriem. Bijis aktīvs 
skautu kustībā, būdams sešus gadus Staburaga 
skautu vienības vecāku padomes priekšsēdis. Tomēr 
atradis laiku piedalīties Otto Krolla tēatrī. Ne  aiz
mirsdams savus skolas gadus Kārļa Skalbes ģim 
nazijā, organizējis septiņus skolas sali dojumus, kad 
divi reizes četri skalbieši atlidoja pat no Austrālijas,

lai satiktos latviešu no  metnē Gaŗ
ezerā. Tāpat, atcerē da mies savus 
skolēna ga dus un sko lo tājus Kārļa 
Skalbes ģim na zijā, piedalījes K. 
Skalbes mūzeja Saulrietos krātuves 
papildināšanā.

Izpelnījis pensiju, abi ar Baibu 
uzcēluši māju ciemā “Latvija” pie 
Gaŗezera. Taču visam pāri pirmā 
vietā Ilmāram un Baibai ir viņu trīs 
dēli Pēteris un Suzanna, Mārtiņš 
un Andrejs, mazbērni Dženifera, 
Kristīna, Rebeka, Kārlis un Ēriks 

un divi mazmazbērniņi Lily un Paul. Dēli sekojuši 
tēvam gan sportā, gan latviskumā, kas ieaudzināti 
jau no pirmās mūža dienas.

Ikviens, kam bijusi saskare ar Ilmāru Dumpi, 
viņu atcerēsies kā sirsnīgu, draudzīgu, izpalīdzīgu, 
pie kuŗa varēja griezties kā priekos, tā rūpēs. Visus viņš  
saņēma ar siltu rokas spiedienu un laipnu vārdu.  Šī 
labestība paliek kā neatņemams mantojums ne tikai 
ģimenei, bet arī mums, kā arī tiem, kuŗi tikai reizi 
bija ar viņu tikušies.

Atvadu dievkalpojumu Kalamazū latviešu Ap
vienotās draudzes dievnamā vadīja māc. Aina Pūliņa. 
Viņa aizgājēja piemiņai un ģimenes sēru remdēšanai 
veltīja 23. psalmu, bet svētrunu dibināja uz Pāvila 
vēstules romiešiem 8:3139 un Jāņa evanģelija 
14:16 un 11:2327. Svētbrīdi kuplināja soprāns G. 
Grīviņa ar B. Skultes “Aijā”, ērģeļu pa vadījumus 
veica D. Koplande (Copeland).

Atvadas teica vecākais dēls Pēteris, nolasīdams 
tēva dzīves stāstu un pateikdamies tēvam par ne n o
gurstošo audzināšanu, mazmeitas Kristīne un Rebeka, 
kuŗas savu vectēti atcerējās arvien humora pilnu, 
mazdēli Kārlis un Ēriks, kuŗiem vectēvs bijis par 
paraugu savā stājā un uzskatos. No ciema “Lat vija” 
un Goppera fonda atvadījās U. Grīnbergs. J. Pūliņš 
nolasīja R. Puriņas atvadu vēstuli. No skal biešiem 
atvadījās  I. Šmidchena, no Čikāgas gaidu un skautu 
vienībām – D. Cera, no ALAs sporta nozares – V. 
Tums, no KLB – M. Bundža, no Kalamazū DV ap
vienības – D. Mati sons, no Gaŗezera saimes  – I. Ejups.

Par aizgājēju skumst arī māsa Gaida. 
Pēc aizlūguma sēru viesi pulcējās KLB telpās 

atvadu mielastam.
  Ilze Šīmane 
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INFORMĀCIJA PAR PĀRVIETOJAMO LATVIJAS PASU DARBSTACIJU ČIKĀGĀ 
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 25. FEBRUĀRIM

Sākot ar 2012. gadu Latvijas vēstniecība piedāvā Latvijas valsts piederīgajiem (tiem, kuŗiem ir piešķirts 
personas kods) iespēju saņemt Latvijas pasi dažādos ASV reģionos. Šim nolūkam ir iegādāta pārvietojamā 
pasu darbstacija, kas ļauj, iepriekš atsūtot savus dokumentus pases nomaiņai uz vēstniecību, fotografēties 
pasei un nodot biometrijas datus ārpus Latvijas vēstniecības telpām.

Pasu pārvietojamās darbstacijas nākamais pieturas punkts paredzēts Čikāgā, Ciānas draudzes 
telpās, 6551 W. Montrose. Lai pieteiktos apmeklējumam Čikāgā, Ilinojas štatā, dokumenti uz 
Latvijas vēstniecību jānosūta līdz 2014. gada 25. februārim. Stacija darbosies marta vidū, precīzs 
darba laiks tiks paziņots vēlāk.

Iespējams vienlaicīgi ar pasi arī pieprasīt personas apliecību. Apliecība ir kartīte ASV braukšanas 
tiesību izmēros (formātā) ar visu informāciju kas ir pasē. Ar apliecību ceļot nevar.

N.B. Lai pieteiktos pārvietojamās pases darbstacijas apmeklējumam Čikāgā, dokumenti uz 
Latvijas vēstniecību ASV jānosūta līdz 2014.gada 25. februārim.

***Šī iespēja pieteikties pasei (vai pases atjaunošanai) attiecas tikai uz personām, kuŗi ir Latvijas 
pilsoņi vai nepilsoņi ar personas kodiem!

Dokumenti jāsūta uz <consulate.usa@mfa.gov.lv> vai pa faksu 202-328-2860, obligāti norādot 
savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu). Pasu izsniegšanas tehniskais risinājums ir tāds, ka iesniegt 
dokumentus pases atjaunošanai Čikāgā varēs tikai tie, kas būs iesnieguši savus pases pieteikumus 
vēstniecībā līdz 25. februārim. Kādi dokumenti jāiesniedz?

Lai pieteiktos pases apmaiņai, izmantojot pārvietojamo pasu staciju, nepieciešams iepriekš uz Latvijas 
vēstniecību ASV nosūtīt sekojošu dokumentu kopijas:

1. Latvijas pases kopiju. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības kopija un 
apliecinājums par personas koda piešķiršanu;

2. Dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos ASV (ASV pase, permanent resident card, ASV 
vīza) kopija;

3. Izpildītu PASES PIEPRASĪŠANAS IESNIEGUMU.
4. Ja pieprasa pasi bērnam, tad jāatsūta bērna dzimšanas apliecības kopija. Pasi var pieprasīt tas 

bērna vecāks, kas ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts pilsonis, uzrādot otra vecāka 
notariāli apliecinātu (un arī ar Apostilli apliecinātu) piekrišanu pases dokumentu iesniegšanai un bērna 
pases saņemšanai. No 15 gadu vecuma persona pati var pieteikties pases saņemšanai.

Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāiesniedz, ierodoties uz fotografiju uzņemšanu un 
pirkstu nospiedumu nodošanu attiecīgā pilsētā (šajā gadījumā Čikāgā). Tad arī jāmaksā valsts un 
konsulārās nodevas (samaksa veicama skaidrā naudā vai ar Money order, rakstot uz Embassy of Latvia).

Pases apmaiņas gadījumā kopējie izdevumi $130, (ja vienlaicīgi pieprasa arī personas apliecību, tad 
$140), līdz 20 gadu vecumam un pēc 65 gadu vecuma samaksa $110 (vienlaicīgi pieprasot arī personas 
apliecību samaksa ir 120 USD). Pieprasot tikai personas apliecību, samaksa $100, līdz 20 gadu vecumam 
un pēc 65 gadu vecuma samaksa $90. Minētās summas ietveŗ arī pases nosūtīšanu ar Federal Express uz 
norādīto dzīvesvietu.
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Biežāk uzdotie jautājumi
I Vai iesnieguma lapa un dokumenti vēstniecībai jāsaņem pirms var uzņemt fotografiju un 

pirkstu nospiedumus?
Jā, visi nepieciešamie dokumenti elektroniski vai pa faksu jānosūta uz vēstniecību līdz vēstniecības 

izsludinātajam pieteikšanās beigu datumam.
II Vai dokumentu kopijas var iesniegt elektroniski un kam tās jāadresē?
Jā, dokumentus var sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi consulate.usa@mfa.gov.lv vai pa faksu (202) 

328-2860 un obligāti ir jānorāda sava kontaktinformācija (telefons un e-pasts).
III Kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja: - ir beztermiņa pase, izsniegta deviņdesmitajos gados?; - 

ir ceļošanai derīga pase, kuŗas termiņš nav notecējis?; - ir ceļošanai derīga pase, kuras termiņš ir 
notecējis?

Visos šajos gadījumos ir jāiesniedz vieni un tie paši dokumenti, kas minēti augstāk (vecā pase, 
dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos ASV kopija, izpildīts iesniegums).

IV Kas jāiesniedz, ja ir personas kods, bet pase nekad nav izņemta?
Šādā gadījumā ir jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija, dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos 

ASV kopija, aizpildīts iesniegums.
V Vai dubultpilsoņi var pieprasīt dubultpilsonību saviem bērniem?
Jā, ja bērni vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu.
VI Kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja deviņdesmitajos gados izdotā pase un/vai personas kods ir 

pazaudēts?
1. Jāiesniedz visi tie paši dokumenti, tikai nozaudētās pases vietā jāiesniedz paziņojums par pases 

zudumu, kurā detalizēti jāapraksta pases nozaudēšanas laiks, vieta un apstākļi. Ja pase nozagta vai 
nolaupīta, tad jāiesniedz policijas izziņa. 2. Jāsazinās ar vēstniecību, kuŗa atradīs Iedzīvotāju reģistrā Jūsu 
personas kodu, pēc citiem Jūsu datiem (vārda, uzvārda, dzimšanas datuma, vietas);

VII Vai ir iespējams pieteikties pases saņemšanai, ja ir mainījies uzvārds noslēdzot/šķiŗot 
laulību? Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai mainītu uzvārdu Latvijas pasē?

Vispirms ir jāveic izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad var pieteikties pases saņemšanai. Lai 
veiktu izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā jāiesniedz noteiktas formas iesniegums, laulības apliecības oriģināls 
(apliecināts ar Apostilli ) vai arī tiesas spriedums par laulības šķiršanu (ar Apostilli ), kā arī abu laulāto 
pasu kopijas. Šo dokumentu kopijas tiek nosūtītas uz Latviju, kur tiek veiktas izmaiņas Iedzīvotāju 
reģistrā un tikai pēc izmaiņu veikšanas ir iespējams pieteikties pases saņemšanai. Papildus informāciju 
par laulības ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā meklējiet <http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/
iedzivotaju-registrs/>.

VIII Cik ilgi aizņems biometrijas datu nodošana uz vietas?
Aptuveni 20 minūtes.
IX Cik ilgi aizņems pases izgatavošana un kā tā tiks nogādāta pases personai, kuŗa mainīja/

saņēma jaunu pasi?
Jaunā pase tiks izgatavota un nodota pases pieprasītājam vidēji 6 nedēļu laikā (plus/mīnus 2 nedēļas 

atkarībā no diplomātiskā pasta sūtīšanas datumiem).

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu pa tālr.: 202-328-2881 vai 
202-328-2840 vai izmantojot e-pastu: ≤consulate.usa@mfa.gov.lv>. Varat zvanīt arī Jānim Vilciņam 
7737283947. Jānis Vilciņš

ČLOA priekšsēdis
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Tank of Gas Getaway
Just 2 ½ hours east of Chicago

Southwest Michigan’s St. Joseph County

Come experience the gem of River Country in Southwestern Michigan! Call about our winter & 
spring packages and discover our rich, historical sites  of Indian Wars, Underground Railroad 

and a glimpse into the Amish lifestyle.

RIVER COUNTRY LODGING FACILITIES
HOTELS:

America’s Best Value Inn, Three Rivers; American Inn, Sturgis; Hampton Inn, Sturgis; Holiday 
Inn Express Hotel & Suites, Three Rivers; River Country Super 8, Three Rivers 

MOTELS:
Little County Inn, White Pigeon; Spartan Motel, Three Rivers; American Inn, Sturgis; 

Plaza Motel, Three Rivers; Country Hearth Inn, Sturgis
BED AND BREAKFASTS:

T&R Inn Between the Lakes, Three Rivers

Fishing • Canoeing • Art • History • Trails • Magic Shows

River County Tourism Council
P.O. Box 214, Three Rivers MI 49093
8004472821 or 2484590125
www.rivercountry.com  river_country@aol.com 
Follow/Like us on Facebook/Twitter

Experience the Amish 
Lifestyle

Canoe our lakes, rivers and 
streams all year long

Mark Your 
2014 Calendar 

Take advantage of our 
Winter Ski Packages

 May 11  
 Antique & Collectibles   
 at the St. Joe County    
 Grange Fairgrounds
 June 12 - 14
 Three Rivers Water    
 Festival
 June 21
 Covered Bridge Days 
 July 31 
 Hummingbird Festival 
 July 23 - August 9
 Magic Festival 
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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:  630-790-0320 vai 800-464-8977

CELTNIECĪBAS DARBI LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 202-0120 

facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com

engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of 

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056-2161

 847/394-2336
and

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

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Draudzes mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; 
<e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com>
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>  
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org.>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

Svētdien, 2. februārī, Epifānijas laika 4. svētdiena.
 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Kafijas galds. 
Svētdien,* 9. februārī, Epifānijas laika 5. svētdiena.  
 10:00 – Ekumenisks dievkalpojums 
 Ciānas baznīcā Draudžu Sadarbības kopas  
 sadraudzības pasākums. 
Svētdien, 16. februārī, Epifānijas laika 6. svētdiena.  
 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Kafijas galds.
Svētdien, 23. februārī, Epifānijas laika 7. svētdiena.  
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

2014. g. martā
Svētdien, 2. martā, Epifānijas laika pēdējā svētdiena  
 – Mūsu Kunga apskaidrošanas diena. 
 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Kafijas galds.
Trešdien,* 5. martā, Pelnu trešdiena. Gavēņa/Mūsu  
 Kunga ciešanu laika sākums. 
 19:00 – Kopīgs dievkalpojums 
 Ciānas baznīcā.  

2014. g. februārī

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

P A T E I C Ī B Ā    P I E M I N A M
 DAGNIJA SKOMBA, dz. Ostrova
 dzimusi 1940. gada 19. martā
  Rīgā, Latvijā,
 mirusi 2013. gada 11. decembrī 
 Palatine , Ilinojā.

   MIRDZA OZOLIŅA, dz. Svedris
 dzimusi 1922. gada 27. augustā
 Rīgā, Latvijā,
 mirusi 2013. gada 28. decembrī,
 Čikāgā, Ilinojā,
 apbedīta Olīvkalna kapos.

✞

✞

Jēzus sacīja “Es Esmu augšāmcelšanās un 
dzīvība.  Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī 
viņš mirtu!” (Jņ. 11:25)

Sv. Pēteŗa draudze šī gada 19. janvārī atzīmēja 
drau džu apvienošanās 17 gadu jubileju. Diev  kal
pojumu kuplināja Čikāgas vīru koris. 

Pēc dievkalpojuma sekoja Dāmu komitejas 
pagatavotais svinību mielasts, dziesmas un Intas 
Dukas deklamējumi. Dziesmas ar ģitaru pavadīja 
mācītājs Ojārs Freimanis. 

No kr.: māc. Ojārs Freimanis, janvāŗa jubilārs Harolds Gaiķis, 
Mirdza Gaiķe griež Astrīdas Menģeles jubelijai cepto kliņģeri, 
draudzes priekšniece Inese Stokes, janvāŗa jubilārs Kārlis 
Robežnieks, Dāmu komitejas priekšniece Anita Briede
Bilsena.                                   Foto: E. Bilsens

Skaistajā dievnamā jubilejas dievkalpojumā.     Foto: E. Bilsens

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

Dievkalpojumi un sarīkojumi

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

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

Svētdien, 23. februārī, 10:30 Dievkalpojums ar Sv. 
Vakarēdienu.

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
Kopas vpriekšniece: Zita Velkme, tālr.: 6303729952
epasts: <zitacccvelkme@juno.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Vija Velkme
tālr.: 3128108473 

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

2014. g. februārī 
Svētdien, 2. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds. 
Trešdien, 5. februārī, 12:00 – Bībeles stunda. 
Svētdien, 9. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Draudžu sadarbības kopas 
 sadraudzības pēcpusdiena.
Svētdien, 16. februārī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde. 
 10:00 – Dievkalpojums. Zupas konkurss un  
 jubilāru godināšana.
Trešdien, 19. februārī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 23. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Siltas pusdienas. Draudzes gada sapulce.

MIRDZA OZOLIŅA, 
dz.Svedris

Dzimusi 1922. gada 27. augustā
 Rīgā, Latvijā,
aizgāja mūžībā 

2013. gada 28. decembrī Čikāgā

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085 

mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Svētdien, 2. februārī, plkst. 16:30 Super Bowl 
futbola spēles pārraide Čikāgas latviešu nama kluba 
telpās un dejošana 1. stāva zālē. Spēlēs Ethnic Dance 
ansamblis. Ieeja: pret ziedojumiem sākot ar $5. 

Svētdien, 16. februārī, plkst. 13:00 Čikāgas 
latviešu biedrības gada sapulce – Čikāgas latviešu nama 
1. stāvā.

Svētdien, 23. februārī plkst. 13:00 Novusa turnīrs, 
12:30 iesildīšanās un spēļu diena visai ģimenei Čikāgas 
latviešu nama kluba telpās un 1. stāva zālē. Dalībnieku 
iemaksa $10.

 Svētdien, 9. martā, plkst. 13:00 – 15:30 Gramatika 
bez asarām II: “Kas man aizmirsies kopš latviešu skolas 
laikiem”. Pārrunas ar prof. Dzidru Rodiņu. Čikāgas latviešu 
nama 2. stāvā, mūzeja telpās, Ieeja $10.
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Vēl joprojām pūš auksti ziemeļu vēji. Pēc 
ārā un  sniegā pavadītās dienas labi garšos viegli 
un ātri pagatavojama karsta zupa.

SPINĀTU SIERA ZUPA 
AR TORTELLINI 

Olivu eļļa  – 1 ēdamk.
Ķiploks, sakapātas – 3 daivas
Baltvīns – 1/2 krūzes
Vistas buljons – 4 krūzes
Tortellini, svaigi – 1 paciņa, (9 unces)*
Mazas, svaigu spinātu lapiņas – 2 krūzes
Sāls, pipari – pēc garšas
Parmas siers, svaigi sarīvēts – 1/4 krūzes

Lielā katla sakarsē eļļu, pievieno ķiplokus 
un cep uz mērenas liesmas 12 minūtes, līdz tie 
ir zeltaini. Pielej vīnu un vāra, līdz vīns ir 
mazliet sīrupains, apmēram 5 minūtes. Pielej 
buljonu, uzvāra, un pievieno tortellini, vāra, kā 
norādīts iesaiņojumā. Pēdējās divās minūtēs 
piebeŗ spinātus un vāra, līdz spināti  “savītuši”, 
ne ilgāk kā 2 minū tes. Pievieno sāli, piparus pēc 
garšas, ielej zupas škīvjos un pārkaisa ar parmas 
sieru.
* tortellini pildīti ar cāļa gaļu un/vai prosciutto.

Vegetāriešiem – lieto sakņu buljonu un 
tortellini ar siera vai sēņu pildījumu.

Ja vēlas sātīgāku zupu, reizē ar spinātiem 
var iemaisīt sakultu olu.

Iznākums 2 personām.
Jautrās saimnieces

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Latvijas Olim
piskās komitejas (LOK) preses sekretārs Mārtiņš 
Mālmeisters, Prāta Vētras koncerts gaidāms 13. feb
r  uāŗa vakarā uz Olimpiskā ciemata lielās skatuves. 
Iniciatīva par latviešu grupas uzstāšanos neesot nā
k usi no LOK, bet gan Olimpisko spēļu organi zā
toriem, jo Krievijā Prāta vētra ir iemantojusi vērā 
ņemamu atpazīstamību.

Soču Olimpiādē būs arī Latvijas māja, kur paš
māju uzņēmējiem, māksliniekiem un sportistiem 
uzrunāt starptautisku auditoriju un pastāstīt par sevi, 
rīkot tikšanās, tostarp sportistu tikšanās ar līdz
jutējiem. Mālmeisters pavēstīja, ka pa dienu šajā 
mājā lielākoties norisināsies ar biznesu saistītas 
tikšanās, jo bez iesaistītajiem Latvijas uzņēmumiem 
Latvijas māju nemaz nebūtu iespējams izveidot. 
"Savukārt vakaros uzstāsies mākslinieki, kuŗi ir labi 
pazīstami Latvijā un ārvalstīs, lielākoties Krievijā. 
Šāda māja ir veidota ar nolūku, lai Latvijas uzņēmēji 
un mākslinieki varētu paplašināt savu tirgu un iegūt 
jaunus kontaktus."

LOK preses sekretārs šobrīd nevēlējās atklāt 
plašāku informāciju, kādi vēl mākslinieki Latvijas 
mājā būs sastopami, solot to pavēstīt nākamnedēļ. 
Kā ziņots, 2014. gada Ziemas olimpiskās spēles 
So čos būs lielākais sporta pasākums Krievijā kopš 
Padomju Savienības sabrukšanas. Tās norisināsies 
no 7. līdz 23. februārim. (diena.lv)

PRĀTA VĒTRA UZSTĀSIES SOČU 
OLIMPISKAJĀS SPĒLĒS
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SARĪKOJUMI / SANĀKSMESČIKĀGAS ZIŅĀM ZIEDOJUŠI
no 2013. g. 21. novembŗa līdz 2014. g. 20 janvārim.

Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 600172824
ZIEDOJUMS:

$

Redakcija lūdz vismaz $50.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

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

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

2014. gada februāris
Līdz 2014. g. 25. februārim jāiesūta dokumenti   
 vēstniecībā, ja vēlaties Čikāgā atjaunot  
 vai pieprasīt LV pasi. (Skat. 18./19. lpp).
Svētdien, 2. februārī, Super Bowl futbola spēles  
 pārraide. Čikāgas latviešu nama kluba  
 telpās, 1. stāvā. plkst. 16:30. 
Svētdien, 9. februārī, Draudžu sadarbības kopas  
 sadraudzības pēcpusdiena Ciānā.
Trešdien, 12, februārī, Pensionāru saiets – dziedās  
 A. Birkens, dzejas, maltīte. Zied. $8. Ciānā  
 plkst. 12:00.
Svētdien, 16. februārī, Čikāgas Latviešu biedrības  
 gada sapulce. Čikāgas latviešu nama 
 1. stāvā plkst. 13:00.
Svētdien, 23. februārī, Novusa turnīrs un spēļu diena  
 visai ģīmenei Čikāgas latviešu nama kluba  
 telpās un 1. stāva zālē. plkst. 13:00,   
 iesildīšanās plkst. 12:30. 

2014. gada marts
Svētdien, 9. martā, “Gramatika bez asarām” pārrunas  
 ar prof. Dzidru Rodiņu. Čikāgas latviešu  
 nama 2. stāvā, mūzeja telpās no 
 plkst. 13:00-15:30.

2014. gada maijs
Sestdien, 17. maija, Stariņa skolas Atbalsta balle
 Arlington International Racecourse,   
 Arlington Heights, IL no plkst. 13:30 – 18:30. 

2014. gada septembris
Svētdien, 21. septembrī, Sv. Pēteŗa draudzes pikniks.

2014. gada decembris
6 & 7. decembrī  Ziemsvētku tirdziņš, Sv. Pēteŗa   
 draudzē, Vuddeilē.

50.- Maija G. Paegle (New York, NY) Dagmāras Vallenas 
piemiņai
75.- Olita un Juris Kīni, 70.- Anita Kanele,
65.- Ilze un Juris Gertneri (Three Rivers, MI), Ilgars 
Magnets,  Velta Vizule (Wauwatosa, WI),
60.- Alvīna Bajāra, Mārtiņš Dišlers, Laila Gaidule, Pēteris 
Lapiņš, Fricis Sīpols (Berverly Hills, MI.)
55.- Valija Raucepa (Grand Rapids, MI), 52.- Ike Mayrens,
50.- Elvīra Alberiņa, Velta Auzāna, Ilga Dukāta, Iveta 
Jansons, Visvaldis Krīgers, Indulis Lācis (Brooklyn, NY), Anna 
Lāčkāja, Yolanta Lāčplēse, Valdis Mežainis (Washington, 
DC), Guna Muižniece (Kirkwood, MO), Austra Poruka, 
Ingeborg Rācene, Laura Ramane (Hingham, MA), Inta 
Reine (Three Rivers, MI), Zane un Lauris Rožkalni, Maija 
Skādule (Sterling, CO), Andris Šlesers, Gundars Strautnieks 
(Three Rivers, MI), Uldis Šutka (South Milwaukee, WI), 
Valdis Tums, Ariana Vilciņa, Ivars Vilciņš, Stefans Vilciņš, 
Zigis Ulmanis, Zigfrīds Zadvinskis (Grand Rapids, MI), Ģirts 
Zeidenbergs (Wilmington, DE), Ruta un Juris Zirņi,
40.- Sergejs Garklāvs.

MUMS RAKSTA
Mīļo Ilmār!

Laimīgu, raženu Jauno gadu Tev, Tavai ģime
nītei un visiem čikāgiešiem.

Lūdzu piedod, ka pagāja tik ļoti ilgi, lai mūsu 
ģimenīte Tev pateiktu vislielāko paldies par mūsu 
Dagmāras pieminēšanu Čikāgas Ziņās. Zinu, ka 
Dagmāra čikāgiešiem vienmēr palika mīļā atmiņā.

Pievienoju $50. ziedojumu Čikāgas Ziņu iz
došanai. Lai jums veicas vēl daudzus gadus izdot 
informātīvo, interesanto biļetenu.

Visu labu vēlot, 
Ansis (Dagmāras dēls), Biruta un Astrīda 

(Dagmāras meitas) un Maija (Dagmāras māsa).
2014. gada 1. janvārī
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian Newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Association of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824.
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 1621 South 17th Street,            
Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546

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

2014. gada
FEBRUÅRIS

 1 S Brigita,Indra, Indris,   
 Indars   
  2 Sv Spīdola, Sonora
  3 P Aida, Ida, Vida
  4 O Daila, Veronika
  5 T Agate, Selga, Silga,   
 Sinilga
  6 C Dārta, Dace, Dora
  7 P Nelda, Rihards, Ričards
  8 S Aldona, Česlavs
  9 Sv Simona, Apolonija
10 P Paulīne, Paula
11 O Laima, Laimdota
12 T Karlīna, Līna
13 C Malda, Melita
14 P Valentīns
15 S Alvis, Olafs, Olavs,   
 Aloizs
16 Sv Jūlija, Džuljeta
 Lietuvas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena
17 P Donats, Konstance
18 O Kora, Kintija
19 T Zane, Zuzanna
20 C Vitauts, Smuidra,   
 Smuidris
21 P Eleonora, Ariadne
22 S Ārija, Rigonda, Adrians
23 Sv Haralds, Almants
24 P Diāna, Dina, Dins
 Igaunijas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena. 
25 O Alma, Annemarija
26 T Evelīna, Mzētra, 
 Aurēlija
27C Līvija, Liva, Andra
28 P Skaidrīte, Skaidra,   
 Justs

Udensvīrs
21.janv. -,20.feb.

Zivs
21.feb. - 20.marts
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