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nežēlīgs, viņš ir nežēlīgs. Tas nav ne pareizi, ne 
nepareizi, tas viekārši tā ir. Ja tu jūti dusmas vai 
bēdas, ka nežēlība ir nepareiza, tu reaģē. Kad tu 
reaģē tiesājot, tu papildini nežēlības rīcību ar savu 
enerģiju, sava naida spēku. 

Nereaģē uz nežēlību. Sūti tiem Mīlestību un 
svētī ļaundarītājus, kā Dievs svētī un mīl tevi. 
Uzrunā tos domās un runā vārdis no sirds, sūtot 
savu svētību un mīlestību: "Tu esi Dieva Gaisma; 
tev tā nav jāuzvedas." Tā tu celsi viņus un apkārtni 
dievišķā Gaismā. Netiesā viņus, bet vēro viņus un 
dod viņiem patiesības un mīlestības spēku. Ar  
pieņemšanos Patiesībā un Mīlestībā, tu samazini 
arī pats savas baiļu, dusmu un ciešanu emocijas.

“Tā ir mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu”, 
saka Jēzus. Jņ 15:7

Ir atbaidoši uzdod kaut ko, kas ir daļa no tavas 
personības. Tu sajutīsi tukšumu.

Bet tas ir labi, jo tad tavā sirdī būs vieta tai 
dievišķai Mīlestībai, par ko runā Jēzus.

Tad tava personība sevī nesīs nevis negatīvas, 
bet pozitīvas – mīlestības, laipnības un līdzjutības 
– emocijas. Tu kļūsi par šķīstu Mīlestību. Tu mī
lēsi otru, tāpēc, ka tu redzēsi viņā pats sevi – sevi 
kā Mīlestību.

Kad tu otru tiesā, tā ir zīme, ka tu nepieņem un 
nemīli sevi tādu, kāds tu esi.

Uzņem dievišķo Mīlestības Gaismu visā savā 
ķermenī un esamībā un tu būsi dziedināts. Tā 
māca Jēzus Kristus, Mīlestības Sējējs mūsu pasaulē.

 māc. Aina Pūliņa.

PĀRDOMĀM – KO ATMEST, KO PIEņEMT?
Gavēņa laiks mums deva pietiekoši dienu, lai 

mēs tās izmantotu, iedziļinoties kāda zināma 
rezultāta sasniegšanai vai jauna ieraduma iesak
ņošanai. Zināt nieki apgalvo, ka ir vajadzīga 21 
diena nepārtrauktas iedziļināšanās jaunas iera
duma prak ses iesakņošanai un, lai atraisītos no 
vecā iera duma. Bet, ja tu izlaid kādu dienu pirms 
esi sasniedzis 21. dienu, tad jāsāk skaitīt no sā
kuma. Tāpēc ir ne pieciešama stingra griba un ap
ņemšanās, lai sasniegtu mērķi. Praktizēšanu ietei
cams turpināt arī pēc 21 dienas. Šo treniņu var 
turpināt katrā laikā, viscauru gadu.

Kā jūs esat ievērojuši, mums ir sirds mī
lestības trūkums un tiesāšanas ieraduma pārpilnība. 
Ja mēs izrāvēsim tiesāšanu un tai vietā iestādīsim 
Mīlestību, varu apgalvot, ka rezultāti būs vien
reizēji. Tad mūs pazīs kā Kristus sekotājus!

Jezus saka: “Netiesājiet, tad jūs netapsit 
tiesāti.” Lk 6:37 

Apskatīsim, ko nozīmē tiesāt: Tiesāšana/sprie
 dums tevi sasaista ar otru. Spriedums saka, ka 
otram ir kāds trūkums, kāds defekts. Tiesāšana 
tev ļauj justies labākam vai pareizākam un dod 
nepatiesu pārākuma apziņu. Brīdī, kad tu tiesā 
otru, tu jūties bezspēcīgs, kā upuris, un tiesājot tu 
jūties stiprāks/varenāks. Tiesājot tu noliedz, ka 
esi līdzīgs otram. Bet tiesājot otru, tu tiesā arī pats 
sevi. Bieži tu pārnes sevis tiesāšanu uz otru, jo ir 
par daudz sāpīgi just savu pašnicināšanu.

Kā atraisīties no tiesāšanas paraduma?
Vēro pasauli un uztver un saskati visu un 

visus bez vertēšanas un sprieduma. Ja kāds ir 

Priecīgas Lieldienas!
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LIELDIENAS ČETROS VĀRDOS
“Toms atbildēja un Jēzum sacīja:  

Mans Kungs un mans Dievs!”  
(Jāņa ev. 20:28)

Toms dāvina četrus vārdus 
Lieldienām. Kristīgās Baznīcas vēs
ture dāvina vērtējumu, ka, lai cik 
skaistas un pacilājošas būtu Liel
dienas, tieši šie četri vārdi ir tie, kas 
atļauj katrai dienai pārtapt par  Kristus 
augšāmcelšanās svētku dienu, kad 
saņemam un tālāk dalām ticības, 
cerības, žēlastības un Dieva mīles
tības dāvanas. Pirms vairāk kā 60 
gadiem nelaiķis māc. Veinbergs rak
stīja latviešu bēgļiem, kas nesen bija 
ieradušies Amerikā. Tik daudziem bija pārrautas 
saites ar dzimteni, sēras par zudušiem tuviniekiem 
un dzīves sapņiem, rūpes par nākotni. Tik daudziem 
bija jautājumi. Māc. Veinbergs, šķiet, nojauta, ka 
starp viņa lasītājiem netrūka tāda kā Jēzus māceklis 
Toms, kas pie savas Lieldienu atziņas tika pa citu 
ceļu nekā citi, un tomēr – viņš nonāca pie tiem 
četriem vārdiem, kam tik ļoti liels spēks: Mans 
Kungs un mans Dievs! Māc. Veinbergs katram iz
lūdzās tos Lieldienās. 

Kāds ir šis Toms? To īsti neatklāj tikai četri 
vārdi. Agrākās sarunas dod pilnīgāku ieskatu šī 
meklētāja sirdī. Jaunā Derība piemin Toma vārdus 
tad, kad Jēzus atklāja, ka Viņam būs jācieš tik 
nežēlīga netaisnība, mokas, pat krusta nāve. Pēc 
visa tā, tas ir Toms, kas saka: “Celsimies tad arī mēs 
un iesim uz Jeruzālemi, lai tur mirtu.” (Jņ 11: 16)
Neko tālāk nejautājot, Toms gatavs mirt līdzi Pes
tītājam. Neatskan neviens jautājums.  

Bet pēc citas sarunas – Toms tomēr neklusē.   
Jēzus māca ar vārdiem, kas gadu simteņiem cilvēkus 
ir pavadījuši mūžībā. Viņš apliecina: “Mana Tēva 
namā ir daudz mājokļu…, un, kad es būšu nogājis 
un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu 
jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un 
kur es noeimu, – to ceļu jūs zināt.” (Jņ 14:3b, 4)  
Jēzus grib būt kopā ar mums laikā un mūžībā. Tik 
ārkārtīgi spēcīgs mīlestības apliecinājums. Vai ar to 
nepietiek? Bet Toms, būdams Toms, domā praktiski,  
riskē un visu mācekļu vietā un priekšā jautā: 
“Kungs, mēs nezinām, kurp tu eji; kā lai mēs zinātu 

ceļu?” (Jņ 14:5) Kā tad viņš vai mēs 
jebkuŗš varētu zināt, kurp dodas 
Dievs? Toms ir reālists. Kā var iet 
pa ceļu, kuŗu nepazīst? Nav jau tas, 
ka Toms negribētu pa to doties, tikai 
grib zināt, kur tas ceļš ved. Ja Toms 
nebūtu prasījis, vai Jēzus būtu teicis 
un tik daudz at klājis par savu 
identitāti: “Es esmu ceļš, patiesība 
un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva, 
kā vien caur mani.” (Jņ. 14:6) 

Vai tā bija atbilde, uz ko Toms 
cerēja? Tā daudziem ir palīdzējusi, 
citiem izraisījusi dziļas pārdomas. 
Vai Toms šos vārdus atkārtoti 

pārdomāja, kad krustā sista pati ‘dzīvība’, kas šķita 
nomirusi? Kad pati “patiesība” likās izsmieta, kad 
‘ceļš’ pazuda acīm, kas to bija meklējuši. Kur ir 
Toms Kristus aug šāmcelšanās rītā, ko apraksta visi 
četri Jaunās Derības evanģeliji. Liekas, tik daudz 
notiek ap Kristus kapa vietu. Uzticīgās sievietes 
atrod tukšo kapu, tiek uzrunātas. Vēl cits evanģelijs 
liecina, ka  no nāves cēlies, Kristus uzrunājis Mariju 
un devis viņai uzdevumu iet un sludināt, ka Viņš ir 
aug šāmcēlies. Citā evanģelijā lasām, kā Pēteris un 
Jānis skrien, lai pārbaudītu teikto, ka Jēzus ir aug 
šāmcēlies. Tik lieli ir šie kristīgās Baznīcas svētki, 
ka tos apzīmē daudzskaitlī! Lieldienas! Bet tās vēl 
nebija Tomam, kas kaut kur devies, jo nav kopā ar 
citiem, kad Jēzus stājās viņu vidū un saka: “Miers 
ar jums!“  

Vai viņš viens sēro? Ir tik dažādi veidi, kā sērot. 
Ir tie, kas turas pie saprāta tikai tādēļ, ka kāds viņus 
tur. Ir citi, kas grib būt vieni. Vai Toms kaut kur 
staigā un pat sev prasa, kā tas viss tā varēja notikt?  
Vai Toms lūgšanās Dievam prasa to pašu? Toms 
tomēr atrod ceļu atpakaļ pie mācekļiem. Dzirdot 
viņu stāstus par Kristus augšāmcelšanos, “Ja es 
neredzu naglu zīmes viņa rokās un savu pirkstu 
nelieku naglu retās un savu roku nelieku viņa sānos, 
es neticēšu.” (Jņ 20:25) Toms nespēj ticēt tikai 
tādēļ, ka citi tic. Arī viņš grib redzēt to, ko citi, lai 
piedzīvotu to, ko pārējie redz – dzīvo, augšāmcelto 
Kristu!

Paiet astoņas dienas. Tas ir ļoti garš laiks. Vai 
spēj pat atcerēties, ko darīji pirms astoņām dienām? 
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neļauj palikt aklam pret tuvākā likteni un dāvina 
vārdus, ko teikt, atklāj darbus, ko veikt!  Un, ja mēs 
nevaram apstādināt varmācību un postu, tad mums 
tomēr  ir, ko žēlsirdībā teikt noslepkavoto kristiešu 
ģimenēm vai tiem, kas cīnās ar nāves bailēm, vai 
meklē pēc taisnības un patiesības,  vai cīnās, lai 
saturētu savu ģimeni kopā vai nodrošinātu savu 
tautu. 

Augošas rūpes par Latviju tagad aicina ne
aizmirst lūgt par dzimteni, lai Dievs svētī Latviju, 
jo jūtam, ka mēs esam daļa no šīs tautas. Kaut 
‘neredzam’ acu priekšā Latvijas zemi, mēs ticam un 
ceram par tās nākotni. Gatavojoties Gaŗezera 50 gadu 
jubilejai, atkārtoti tiek prasīts: “Kas ir Gaŗ ezers?” 
un atbildēts: “Es esmu Gaŗezers!” Arī tas atklāj, 
kam ‘pieder’ tie, kas gatavi tā atbildēt.  Lī dzīgi skan 
aizkustinošās dziesmas vārdi, jo sevišķi, kad bērni 
dziedot apliecina: “tie ir vārdi no manas tautas… un 
neviens manā vietā tos nedziedās!” Kam Tu esi 
gatavs piederēt? Tava atbilde daudz atklās par to, 
kas Tu esi. Atbildes būs dažādas: “piederu tādai vai 
tādai ģimenei, tautai, Baznīcai, draudzei, organi
zācijai”. Tev ir maz teikšanas par dažām lietām; kam 
piedzimsti, kad un kur. Bet tev ir liela teikšana par 
daudzām lietām, kas nosaka tavu identitāti un to, 
kam tu tici, piederi un kalpo, un kādēļ.

Vai Jēzus prasa no mums kļūt par akliem 
ticētājiem? Jeb tiem, kas redz citādāk, kas nepaļaujas 
tikai uz to, ko acis redz, lai apliecinātu savu piederību 
Viņam?  Cik daudz svarīgāk ir atcerēties, ka mums 
ir Dievs, kas mūs redz! Kā dažkārt Lieldienās 
dziedam: “VIŅŠ katru Magdalēnu vēro, kas uzticīgi 
meklē to, Ar katru Pēteri viņš sēro, kas pārkāpumus 
nožēlo. Viņš dzīvo, viņa sānu rētas Vēl katra Tomas 
ilgas redz, Vēl katru, kas to piesauc bēdās, Viņš 
paceļ, saviem spārniem sedz!”.

Viņš tevi redz!  Viņš sargās un svētīs, jo Viņa 
mīlestība ir tik pilnīga, ka arī tad, kad neesi ar 
citiem, vai Tu domā, ka pats Dievs pazudis, Viņš 
dodas pie Tevis un Tev pa priekšu. Tur, kur Tu esi, 
tāds kāds Tu esi, Viņs tevi atrod un atklāj, kāds Tu 
vari būt, kad kopā esi ar Viņu un tiem, kas katrs pats 
par sevi, katrs savā balsī reiz teikuši: Mans Kungs 
un mans Dievs! Un sadzirdējuši Viņu atbildot: 
“mans bērns!”. 

Priecīgas Lieldienas! 
archibīskape electa Lauma Zušēvica

Kāpēc Kristus kavējas? Vai Viņš grib redzēt, kas 
notiks? Vai mācekļi vēl būs kopā? Vai varbūt viņi 
būs katrs atgriezušies savās mājās un ikdienā. Kā 
mēs pēc Svētkiem? Tomēr, pēc astoņām dienām 
mācekļi ir kopā, un klāt ir arī Toms. Un Jēzus atļauj 
Tomam būt Tomam. Viņš viņu pazīst un zina, kas 
viņam vajadzīgs. “Stiep šurp savu pirkstu un lūko 
manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos, 
un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs.” (Jņ 20:27) Nav 
teikts, vai Toms patiesi pieskārās naglu rētām. Bet 
ir teikti tie četri vārdi, kuŗos ietilpst, kā māc. Vein
bergs deklarējis, bagātākais Lieldienu sprediķis, 
kādu vien varam iedomāties! “Mans Kungs un 
mans Dievs!” (Jņ. 28)  

Mans. Ne tas, ko iemantoju no mīļiem vecākiem 
vai vecvecākiem. Mans. Ne tas, kas visiem citiem 
pieder, bet arī man. Tik bieži dzīve māca, ka pirms 
vari teikt: “mūsu”, jāatskan vārdam: “mans”. Tikai 
tad Tomam bija Lieldienas, jo viņš saprata, Kam 
viņš patiesi gatavs dzīvot, kalpot, Kam viņš gatavs 
piederēt. Latvijas Bībeles biedrība nesen pārtulkoja 
Toma evanģeliju. Tas darbs liecina, ka šis vīrs 
turpināja kalpot ilgi pēc tam, kad Kristus atgriezās 
debesīs. Un ticu, ka tieši šī meklētāja Toma sirds 
varēja ar sevišķu izpratni citiem izskaidrot Kristus 
vārdu patiesību:  “Svētīgi tie, kas neredz un tomēr 
tic!  (Jņ 20:29)

Svētīgi tie, kam nav ar acīm jāredz Kristus 
nāves ciešanu zīmes, lai ticētu, ka Viņš ir mūžīgi 
dzīvais Dievs, kas spēj pārvērst cilvēkus. Svētīgi ir 
tie, kas, piederot Viņam, izjūt absolūtu brīvību 
uzņemties atbildību sekot un dzīvot Dievam, ka l
pojot citiem, dalotis ar prieka vēsti, piederot Viņam 
– dzīvē, miršanā, mūžībā – vienmēr būsit kopā ar 
To, kas ilgojas būt kopā ar tevi. Un tad ir tik daudz 
labāk būt ar citiem, kas līdzīgi jūt un pateicībā 
Dievam cits citu stiprina, lai nebūtu tik grūti pasaulē 
būt. Vairāki šī laikmeta teologi liecina, arī tagad, 
kad dievnami nav vairs tik pilni, nedz draudzes 
locekļu skaits tik augsts, Kristus mīlestības spēks 
vēl pilda sirdis un dvēseles un vairo ticības augļu 
skaitu. Tas Dievs, kas grib būt ar mums, ir Tas, kuŗš 
mudina tālāk sniegt patiesības, cerības un mīlestības 
labās ziņas pasaulei, kas pārāk daudziem ir pilna 
ciešanu, jautājumu, briesmu un baiļu. 

Nav jāredz ar acīm otra ciešanas, lai saprastu, 
ka nevar būt akls viņu liktenim. Ticība Jēzum 



Čikāgas  Ziņas6

Kā citus gadus, Čikāgas Korporāciju Kopa 
(Č!K!K!) piedalijās ar goda sardzi Kalpaka pie
miņas dievkalpojumā Sv. Pēteŗa dievnamā Vud
deilē 2015. gada 8. martā. Dievkalpojumu vadīja 
draudzes mācītājs Ojārs Freimanis.  

Č!K!K! pastāv kopš 1950. gada un visus šos 
gadus ir bijusi aktīva, rīkojot dažādus sarīkojumus.

Visa dievkalpojuma kollekte kopā ar Č!K!K! 
pielikumu tiks atkal ziedota Okupācijas mūzejam 
Latvijā.

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

Pirmā rindā no kr.: K. Putniņš, Sel!, draudzes 
mācītājs O. Freimanis, J. Ievāns, Tal!, draudzes 
priekšnieka vietniece Inese Stokes, Imeria, kopas 
seniors J. Meisters, Bev!, draudzes priekš nieks U. 
Pūliņš, fr. Latav! 

Otrā rindā no kr.:  A. Nīkurs, Patr!, ar karogu 
kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, E. Antens, fr. 
Liv!

ČIKĀgAS KORPORĀcIjU KOPA KALPAKA PIEMIņAS DIEVKALPOjUMĀ

Šī gada februārī Stariņā bērni mācījās par 
ārstiem, zobārstiem, zobiem un veselību. Rīta 
aplītī runājām par baciļiem, kā tie iespaido mūsu 
veselību un kā tos var nomazgāt ar ziepēm un siltu 
ūdeni. Bērni iepazinās arī ar ārsta instru mentiem.

Pusdienas laiku bērni pavada, klausoties pa
saciņu par “Sīkaliņu”, kuŗā maza meitenīte atsakās 
ēst veselīgus ēdienus un ir tik maziņa un viegla, 
ka vējš viņu var aizpūst projām. Kad vējš norimst, 
meitene sāk ēst ābolus un zemenes. Skolotāja 
Dana un bērni šai pasaciņai bija darinājuši filca 
lellītes, kas palīdzēja iztēlot pasaciņu. 

Pēcpudienas aplītī bērni pētīja savus zobus 
mazos spogulīšos un mācījās zobu nosaukumus, 
kā arī apskatīja īstus zobārsta instrumentus.  Reiz 
februāri mūsu skolā viesojās zobu higiēniste, 
kuŗa bija atnesusi zobu modeli, ko bērni varēja 
tīrīt ar lielu zobu suku. Tā bija brīnišķīgu pie
dzīvojumu pilna diena Stariņa bērniem.

ČiKĀgAS LATViešU bēRnUDĀRzS Un piRMSSKoLA
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

Skatoties ārā uz lielajām sniega kupenām, ir 
grūti iedomāties, ka tuvojas Lieldienas. Marta mēnesī 
mācīsimies par latviešu Lieldienu tradicijām, kā 
arī dejas un dziesmas.

Andārte Phillips

Bērni pēta savus zobus.
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ekonomiskās izaugsmes skatupunkta, bet arī ir 
izde  vīgi ASV vidienes pavalstu attīstībai. Vēstnieks 
uzsvēra, ka, lai gan ASV un ES tirdzniecība turpina 
pieaugt, ir svarīgi to nostiprināt, apzinoties, ka tieši 
eksporta nozares abpus Atlantijas okeāna veicina 
labi apmaksātu darbavietu izveidošanu, sniedz jaunas 
iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā 
arī palielina ieņēmumus pašvaldību budžetos gan 
ASV, gan ES dalībvalstīs.

A. Razāns aicināja Ilinojas un Čikāgas paš
val dību polītisko vadību skaidrot transatlantiskās 
telpas ekonomiskās integrācijas pozitīvo piene
sumu ASV iedzīvotāju kopienām un saviem priekš
stāvjiem ASV Kongresa Pārstāvju palātā un 
Senātā, lai sekmētu raitāku sarunu norisi par TTIP 
(Transat lantiskās tirdzniecības un investīciju part
nerība) vienošanos.

Uzturoties Čikāgā, vēstnieks uzrunāja klātesošo 
auditorijas ietekmīgajā Čikāgas Savienības Līgas 
klubā (Union League Club of Chicago) un Čikāgas 
Advokātu asociācijā (Chicago Bar Association), 
informējot par aktuālitātēm Eiropas Savienībā, 
Latvijas ES prezidentūras gaitu un drošības situā
ciju Austrumeiropā.

Vēstnieku A. Razānu Ilinojas apmeklējuma 
laikā pavadīja Latvijas goda konsuls Čikāgā (Ilinojā) 
Roberts Blumbergs, kas nodrošināja vizītes orga
ni zātorisko atbalstu.                          (mfa.gov.lv)

Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Razāns Čikāgā ai
cina Ilinojas pavalsts pār
stāvjus atbalstīt TTIP vie
no  šanās ātrāku noslēgšanu.

12. martā un 13. martā 
Lat vijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns uzturējās darba vizītē 
Ilinojas pavalstī. Vizītes laikā 
vēst nieks tikās ar Ilinojas 
Uni versitātes studen tiem un 
pasniedzējiem, kā arī ar Ili nojas 
pavalsts un Čikāgas pilsētas 
sabiedriskajām organi zā  c ijām 
un amatpeso nām. Tik šanos 
laikā A. Razāns informēja par 
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 
norisi un aktuālitātēm trans atlantiskajā sadarbībā 
un drošības izaicinājumiem Eiropā. Vēstnieks ai ci
nāja Ilinojas amatpersonas veicināt un iesaistīties 
ekonomiskajā sadarbībā ar Latviju un Latvijas 
uzņēmumiem.

Vēstnieks sniedza interviju NPR (National 
Public Radio) radio staciju tīkla vietējai pro gram
mai, paužot Latvijas nostājas saistībā ar attīstību 
ES Austrumu partnerības valstīs un saspīlējumu 
Austrumukrainā. Vēstnieks skaidroja NATO aus
trumu robežu stiprināšanas nepieciešamību Eiropā, 
ņemot vērā Krievijas Federācijas agresīvās dar
bības, kas vērstas pret Ukrainas suverenitāti un 
destabilizē drošības situāciju Eiropā kopumā.

Tikšanās laikā ar Ilinojas pavalsts gubernātoru 
Brūsu Rouneru (Bruce Rauner) un Čikāgas pil sē
tas mēra vietnieku Stīvu Kaču (Steve Koch) Lat
vijas vēstnieks aicināja izmantot ekonomiskās 
sadar bības potenciālu ar Latviju, atzīmējot Val
mieras Stikla šķiedras rūpnīcas investīciju projekta 
īste nošanu Džordžijas pavalstī, kur radītas jaunas 
darba vietas.

Sarunu laikā  A. Razāns aicināja amatpersonas 
atbalstīt ciešākas tirdzniecības un investīciju 
saites ar Latviju un Eiropas Savienību kopumā. 
Vēstnieks norādīja, ka tas ir svarīgi ne tikai no 
Rietumu ģeopolitiskās alianses stiprināšanas un

BROKASTIS AR LATVIjAS VēSTNIEKU ASV 
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Šī gada 22. februārī Ciānā ikviens 
izjuta īpašu rosību. Pērmindeŗi ro
sījās dievkalpojumam. Dāmas rosījās 
gatavojot garšīgas pusdienas. Bet 

visi kopā rosījās gadskārtējai draudzes sa pulcei. 
No malas skatoties, aizvadīts vēl viens šķietami 
parasts gads. Bet palūkojoties rūpīgāk, gada 
sapulces dalībnieki tika aicināti izvērtēt vienu 
saimnieciski grūtu, fi nanciāli izaicinošu un tomēr 
garīgi ļoti aktīvu draudzes darbības gadu. 

Kā vienmēr, gada sapulci ar lūgšanu iesāka 
mācītāja Gundega Puidza, lūdzot Dievam mieru, 
vienotu garu sapulces dalībniekiem un degsmi par 
draudzes dzīvi un pastāvēšanu. Par gada sapulces 
vadītāju tika aicināta Baiba Liepiņa. Viņa mu di
nāja draudzi nopietni uzlūkot pašreizējo situāciju 
nu jau pāris gadu gaŗumā, kuŗā draudze dar
bojusies bez priekšnieces/ka. Draudze sarosījās 
un jau drīz atskanēja aplausi līdzšinējai draudzes 
priekšnieka pienākumu izpildītājai Silvijai Kļaviņai
Barshney, kuŗa pārliecinoši tika ievēlēta draudzes 
priekšnieces amatā. Ar sajūsmu aplaudējām arī 
Annelei Austriņai, kuŗa uzņēmās draudzes priekš
nieces vietnieces amatu. Arī Revīzijas komisijai 
tika jauna darbiniece – Silvija Rūtenberga, par ko 
visi priecājās. Savā vidū sveicām arī jauno drau
dzes grāmatvedi Indru Dāboliņu. 

Kā jau tas ierasts ikvienas organizācijas gads
kārtējā sapulcē, attiecīgā kārtībā tika uzklausīti 
amatpersonu – draudzes mācītājas Gundegas 
Puidzas, priekšnieka vietas izpildītājas Silvijas 
KļaviņasBarshney un kasieres Ināras Grigolats, 
kā arī Dāmu komitejas priekšnieces Ināras Gri
golats un citi ziņojumi, un par tiem saņemti jautā
jumi. Draudze ar aplausiem pateicās amatper so
nām par viņu nesavtīgo darbu. 

Ilgāka laika atkāpe tika veltīta, atskatoties uz 
aizvadītā gada saimnieciskajiem sarežģījumiem 
draudzē. Visnopietnākās rūpes gan financiāli, gan 
saimnieciski saistījās ar gāzes cauruļu nomaiņu, 
jo pavisam nejauši un itin pēkšņi atklājās, ka ga
diem ilgā gāzes smaka izrādījās ļoti nopietna tech
niska problēma, kas kuŗu katru brīdi būtu varējusi 
kļūt par milzīgu traģēdiju. Paldies Dievam, draudze 
un visi, kas izmanto Ciānas telpas, no traģēdijas 
tika pasargāti, taču tas iesāka mēnešiem ilgu re    

montu, atvietojot “laika zoba” smagi izgrauztās 
gāzes caurules, pa kuŗām ilgstoši bija notikusi gā
zes noplūde, radot jau sen manīto aizdomīgo, 
kaitīgo un spēcīgo smaku. Aizvadītā gada rudens 
pusē at klājās vēl kāda pavisam neplānota tech
niska ķibele – negaidīti atteicās strādāt siltuma 
ierīces. Tas nozīmēja, ka tās vairāku desmitu tūk
stošu dolaru vērtībā nācās nomainīt pret pavisam 
jaunām. Arī pērnā ziema sagādāja lielas galvas
sāpes, radot vēl vienu robu draudzes naudas makā, 
jo sniega apjoma dēļ tā tīrīšanas izdevumi krietni 
pārsniedza budžetā paredzētos. 

Tas deva iemeslu turpmākām diskusijām par 
Ciānas īpašuma sociālo lomu un no tās izrietošo 
financiāli saimniecisko nastu. Ciāna faktiski (taču 
ne oficiāli) ir visas Čikāgas latviešu sabiedriskais 
centrs, jo tieši Ciānā mājvietas guvusi lielākā 
daļa latviešu organizāciju. Diemžēl, šo mājvietu jeb 
īpa šuma apsaimniekošana – uzturēšana, apkopšana, 
tīrīšana un remontēšana – financiāli gulstas tikai 
uz Ciānas pleciem, kas, īpašuma infrastruktūrai 
no vecojot, kļūst arvien smagāka nasta. Līdz ar šo 
it kā cēlo un skaisto misiju – nodrošināt pajumti 
tik daudzām svētīgu uzdevumu veicošām organi
zā cijām, Ciāna ik gadus grimst smagā budžeta 
deficitā. Un ik gadu draudze secina, ka neparedzēti 
izde vumi un neplānoti remonti kļūst arvien biežāka 
īstenība. Nenovēršama īstenība. Tas turpina tukšot 
draudzes līdzekļus un apdraud draudzes tālejošu 
nākotni ar garīgiem mērķiem un vīzijām.

Par spīti grūtībām, draudze ir apliecinājusi 
de dzīgu vēlēšanos un enerģiju darboties un slu
dināt Labo Vēsti arī turpmāk. Par to liecina no
pietnie Ciānas īpašuma saimnieka meklējumi. 
Pašreizējā saimniece darbu izbeidz ar šā gada 
aprīļa beigām un attiecīgi pēc tam ir vajadzīgs 
īpa šuma uzturētājs – saimnieks vai pat saimnieku 
ģimene. Šim nolūkam ir izveidota īpaša saimnieka 
meklēšanas komisija, kas intervēs kandidātus un 
izskatīs visus pieteikumus uz minēto vakanci.

Nonākot pie nākotnes darbības jautājuma, kā
du brīdi tika spriests par jau agrāk iesākto Centra
projektu Ciānas īpašumā. Pēdējā gada laikā šis 
jautājums ir vairāk vai mazāk pieklusis, taču vairāki 
draudzes locekļi no jauna uzsvēra šo sarunu ne
pieciešamību. 

gADA SAPULcE cIĀNĀ
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Ciānas draudzes padome un revīzijas komisija 2015. gadam. 1. rindā no kr.: Vilis Vītols, Ruta Priedkalne-Zirne, draudzes priekšniece 
Silvija Kļaviņa-Barshney, Irēna Robežniece, Iveta Jansona, Ruta Markham, Inra Antena. 2. rindā no vidus: Māra Vārpa, kasiere un Dāmu 
komitejas priekšniece Ināra Grigolats, Baiba Liepiņa. 3. rindā no kr.: Ingrīda Robežniece, māc. Gundega Puidza, Silvija Rūtenberga, Inta 
Zariņa, priekšnieces vietniece Annele Austriņa. Pēdējā rindā no kr.: Ivars Antens, Jānis Vilciņš, Ervīns Poruks. Trūkst: Linda Brūns, Ivars 
Ešmits, Ingrīda Velkme, Raita Vilniņa.

plecu pie pleca, sirdi pie sirds kopā lūdzot Jēzus 
Kristus dāvāto lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs...” 

Arī nākamgad mēs tikpat stipri degsim par 
savas draudzes dzīvi, iespējām un nākotni. Varbūt 
pat vēl stiprāk...

māc. Gundega Puidza

Noslēgumā tika atgādināts, ka Ciāna joprojām 
ir Zaļa draudze, kas nozīmē, ka tās īpašumā netiek 
atbalstīta putuplasta (styrofoam) trauku un ne pār
strādājamo atkritumu lietošana. 

Māsu un brāļu mīlestībā un sirsnīgā vienotībā 
gada sapulce tika slēgta, visiem izveidojot lielu, 
vienojošu, visus ietverošu apli, un, sadodoties  rokās, 

Čikāgas latviešu ev. lut. ciānas draudze 
meklē saimnieku/saimnieci

Saimnieka/ces pienākumos ietilpst atbildība par draudzes īpašuma tīrību, kārtību 
un drošību. Saimniekam/cei jādzīvo uz vietas draudzes īpašuma dzīvoklī.

Kandidātam/ei nepieciešama tīrīšanas pieredze ar vismaz divām atsauksmēm. Vēlama 
laba angļu un latviešu valoda. Ieteicama arī pieredze ar datoru un/vai mobilo telefonu, 

vismaz e-pasta lietošanā un/vai īsziņu sūtīšanas (texting) līmenī.

Alga pēc vienošanās, atkarībā no pieredzes un iemaņām. Atalgojumā ietilpst 
dzīvoklis, apkure un elektrība.

Darbs sāksies 2015. gada 1. maijā
Interesentus lūdzam pieteikties līdz 10. aprīlim

 pa e-pastu: <cianasdraudze@gmail.com>
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Gaŗezers 50 gadu  atcerei un nolemjot atbalstīt ar 
stipendijām arī apvienības biedru bērnus un maz
bērnus Krišjāņa Barona skolas mācībām. Sapulce 
nolēma izlietot Latvijas bērnu palīdzībai $1,000, 
leģionāriem $3,000 un $3,000 leģionāru medi
kamentiem, līdzekļus gūstot no iepriekšējā gada 
atlikuma un paredzamiem novēlejumiem. 

Par apvienības priekšnieku ievēlēja Ivaru 
Kēl eru. Apvienības valdē ievēlēja: Armandu 
Bir kenu, Oļģertu Cakaru, Ināru Grigolati, Rūtu 
Markhamu, Agri Šleseru, Rūtu Veitmani, un Vili 
Vītolu; revīzijas komisijā – Māru Boedefeldi, Ilmāru 
Riekstiņu un Ainu Salenieci.

Par delegātu DV delegātu sapulcē Gaŗezerā 
ievēlēja Ivaru Kēleru, par delegātu ALA kongresā 
–  Jāni Vilciņu.

DAUgAVAS VANAgU APVIENĪBAS ČIKĀgĀ gADA SAPULcE
Gada sapulci 2015. gada 8. 
martā Daugavas Vanagu mītnē 
atklāja apvienības priekšnieks 
Oļģerts Cakars, aicinot ar klu
suma brīdi pieminēt 2014. gadā 
mirušos biedrus: Pēteri Eriņu, 

Jāni Griguli, Laimonu Švalbi un Ritu Valdmani.
Par sapulces vadītāju ievēlēja Oļģertu Cakaru, 

sekretāri – Rūtu Veitmani.
Apvienības priekšnieks ziņoja, ka valde pul

cējusies četrās sēdēs. Veiktas divas ziedojumu vāk
šanas akcijas. Gaŗezera skolu apmeklēšanai pie
šķirtas stipendijas. Atbalstīta Krišjāņa Barona 
latviešu skola un Čikāgas latviešu radio raidījumi.

Kā katru gadu rīkojām Kurzemes cietokšņa 
atceri. Izkārtojām Lāčplēšu dienas pieminēšanu. 
Vanadzes rīkoja dārza svētkus Ciānas īpašumā, 
piparkūku talku un Ziemsvētku tirdziņu, lai iegūtu 
līdzekļus palīdzībai Latvijā. 

DV ASV delegātu sapulcē Indianapolē pie
dalījās apvienības delegāts Ivars Kēlers.

Pateicība valdei un visiem darba darītājiem! 
Tāpat paldies arī līdzgaitniekiem Jurim Valainim 
un Pēterim Lapiņam par  darbu valdē. Veselības 
un gadu dēļ Oļģerts Cakars vairs DV apvienības 
priekšnieka amatam nekandidēs. 

Kasiere Ināra Grigolats ziņoja, ka 2014. gadā 
ieņemti $6,939, izdoti $6,939 tekošajam darbam. 
Paredzētos $7,000 palīdzībai Latvijā nosūtīs šogad 
kopā ar 2015. gada ziedojumu. 

Biedrzine I. Grigolats ziņoja, ka 2014. gadā 
uzņemti trīs, bet miruši četri biedri. 2015. gada 1. 
janvarī biedru skaits bija 69 – 34 vanagi un 35 
vanadzes.

I. Grigolats ziņoja par kopas Daugavas Va
nadžu darbību. Par kopas sapulci stāstījums zemāk.

Revīzijas komisijas sekretārs Ilmārs Riekstiņš 
ziņoja par apvienības un Vanadžu kopas kases re
vīziju. Komisija atradusi, ka kases grāmata un 
dokumenti ir priekšzīmīgā kārtībā un pateicas 
kasierei I. Grigolatei. 

Sapulce balsojot papildināja iesniegto 2015. 
gada budžeta projektu uz $12,875, ietveŗot $1,000 
pieteikto ziedojumu caur apvienību Latviešu centra 

No kr.: Ināra Grigolats, Oļģerts Cakars, Ivars Kēlers, Rūta Veitmane.

Stundu pirms DV gada sapulces Apvienības 
vanadzes pulcējās savā gada sapulcē, ko vadīja 
Vanadžu kasiere Ināra Grigolats, protokolēja 
Rūta Veitmane. DV apvienības Čikāgā valdē dar
bojās divas vanadzes: Rūta Veitmane – sekretāre/
iekšējā aprūpe un palīdzība Latvijai, Ināra Gri
golats – kasiere/biedrzine. 

Kurzemes atceres sarīkojumā sniegts aukstais 
galds, par ko gādāja Ināra Grigolats un Aina 
Saleniece ar palīdzēm.

DAUgAVAS VANADžU 
gADA SAPULcE



112015. gada aprīlis

Dārza svētki notika telpās. Pusdienas gata
voja Andra un Edis Nor vindi ar palīgiem.

Lāčplēša dienas kafijas galda sarūpē strādāja 
Ināra Grigolats ar palīdzēm.

Piparkūku cepšanas talku un Ziemsvētku 
tirdziņu vadīja Ināra Grigolats. Tirdziņā maltīti 
gatavoja Andra un Edis Norvindi ar palīgiem. 
Tirdziņš un pusdienas deva $1,000 atlikumu.

Vanadzes atbalstījušas Krišjāņā Barona skolu 
Čikāgā, Čikāgas latviešu radio raidījumus. 
Latvijas palīdzībai – leģionāriem, medikamentiem 
un daudzbērnu ģimenēm kopā ziedoti $2,000.

                                          O.C., raksts un fotoVanadžu gada spulce. No kr.: Ināra Grigolats, Rūta Veitmane.

dolaru apmērā. 
Trūkstošās amatpersonas ar aklamāciju par 

biedrības biedrzini ievēlēja Rūtu Veitmani un par 
sekretāru Māru Poču.

Par turpmāko darbību – Pēc pārrunām nolēma 
atstāt līdzšenejo maltītes cenu $8.00 no personas,  
bet samazināt pasūtimāmo gaļas ēdienu no diviem 
uz vienu. Sagādāt ziedus dzimšanas dienu “bēr
niem” un programmas izpildītājiem, ko līdz šim 
darīja Elvīra Alberiņa, uzņēmās Ināra Grigolats, 
daudzu amatu nesēja, vienmēr gatava palīdzēt. 
Bija arī ierosinājums izmantot pensi onāru pašu 
dzīves stāstus un piedzīvojumus saietu program
mās, kas arī ietveŗ svētbrīžus vietējo mācītāju vadībā.

Interesants bija priekšnieka vietnieces Ainas 
Eglītes ierosinājums, ka  saieta sākumā vajadzētu 
dot ap 15 minūšu laika, lai visi  dalīb nieki varētu 
izkustēties, sasveicināties un parunā ties arī ar tiem, 
kuŗi sēž pie cita galda, lai koptu draudzību – kā 
teica senos laikos. Šo ierosinājumu ievedīsim 
turpmākajos saietos.

Pēc sapulces sveicām janvāŗa, februāŗa un 
marta mēneša dzimšanas dienu “bērnus”, kuŗi 
saņēma arī pa sarkanai rozei. Savukārt visiem 
jubilārēm, dzimāšanas dienas kriņģeļu cepējām 
– Ausmai Mežmalei un Mirdzai Zaļumai, tāpat 
mutē kūstošo ābolkūku cepējai Birutai Vārsbergai 
un pārējiem gardo našķu gādātājiem lai ir visu 
dalībnieku pateicība!  

 O.C.

ILINOjAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAS gADA SAPULcE 
Ilinojas pensionāru biedrības gada sapulci 

2015. gada 11. martā iesākot, domājot par pa
veikto, vēl vairāk par nepaveikto, dziedājām mūsu 
dziesmu lapiņas “To Kungu slavējot” K. Beldava 
dziesmu “Ak, kā es vēlētos daudz labāks būt”. Tā 
taču ir visu mūsu vēlēšanās.

Gada sapulci, kuŗā piedalījās divdesmit deviņi 
biedri, vadīja Oļģerts Cakars, protokolēja Ivars 
Antens. Biedrības priekšnieks O. Cakars ziņoja, 
ka 2014. gadā notikušas vienpadsmit sanāksmes, 
uzsveŗot to, ka sanāksmēs valdījusi sirsnīga no
skaņa. Tāpat saimniecības darbos bez aicinājuma 
piedalās vai visi, kas spēj. Parasti ir pasūtinātas 
siltas pusdienas par ļoti mērenu cenu. Izņēmums 
bija Ziemsvētku ieskaņas saiets, kad maltīti pa
gatavoja Ināra Grigolats un Inese Stokes.

Pateicība valdei un visiem darbu darītājiem, 
it īpaši Ainai Eglītei, Elvīrai Alberiņai un Arvīdam 
Kadeģim, kuŗi ikreizes, jau agri pirms sanāksmju 
sākuma, cītīgi dar bojas, lai viss būtu sakārtots 
mal tītei, tāpat labprātīgajām saimniecēm Austrai 
Porukai, Alvīnei Bajārei un citiem palīgiem.

Biedrzinis Pēteris Lapiņš ir cietis nelaimi. 
Tādēļ iztrūka pārskata par biedru stāvokli. 

Kasiere Rūta Veitmane ziņoja par kases stāvokli. 
2014. gada apgrozījums ir ar nelielu iztrūkumu. 

Ilmārs Riekstiņš nolasīja revīzijas komisijas 
rotokolu, atzīstot, ka kasē viss ir labā kārtībā, 
ierosinot izteikt pateicību kasierei. 

Sapulce ieņēma 2015. gada budžetu 5,100
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ČIKĀgAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS gADA SAPULcE
2015. gada 15. februārī Čikāgas 
latviešu namā notika 80. Čikā
gas latviešu biedrības (ČLB) gada 
sa pulce. Gaišā,  sniegainā pēc
pusdienā namā bija ieradušies 
26 biedri klausīties atskaiti par 
ČLB 2014. gada darbību un pār 

runāt nākotnes plānus. Valdes priekšsēdis Ar mands 
Birkens atklāja sapulci, ar klusuma brīdi pie minot 
biedrus, kuŗi aizgāja mūžībā 2014. gadā: Pau lis 
Duks, Aija Medene, Dzidra Rodiņa, Austra Treknais, 
Ilga Vītoliņa un Juris Zirnis. Par pilnsa pulces va
dītāju ievēlēja Jāni Vilciņu, par sekretāri Dainu 
Jauntirāni un par balsu skaitītājiem Viju Rein feldu 
un Māri Preisu. Pilnsapulces dalībnieki ar akla
māciju pieņēma sēdes darba gaitu un iepriekšējā 
gada protokolu. 

Priekšsēdis Armands Birkens ziņoja, ka esam 
noslēguši ČLB 79. darbības gadu un šogad atzīmē
sim ČLB 80 gadu jubileju. Savu uzrunu viņš iesāka 
ar Biedrības devīzi: “vienība, draudzība, labklājība, 
izglītība”. Armands pa skaidroja, ka vienotības labad 
mēs cenšamies gan turēties kopā savā biedrībā, gan 
uzturēt saites ar citām latviešu organizācijām Či
kāgā un citās pilsētās. Ar draudzību sagaidām visus, 
kuŗi iegriežās mūsu namā. Cenšamies piepildīt lab
darības domu, ziedojot latviešu sabiedrībai. Izglī
tība mums arī ir svarīga. Priekšsēdis pieminēja ČLB 
sadarbību ar mūsu biedri, nelaiķi Prof. Dzidru Rodiņu. 
Viņas aiziešana mūžībā ir liels zaudējums. Viņas 
iesākto darbu turpinot, Biedrība cer arī nākotnē 
piedāvāt tautiešiem iespēju sanākt un uzlabot savu 
latviešu valodu. Armands citēja pazīstamo teicienu 
“Mūžu dzīvo, mūžu mācies” un turpināja: “Mūžu 
dzīvo, mūžu mainies”, paskaidrojot, ka ČLB no
vēro, kas notiek Čikāgā, ko sabiedrība vēlās, un 
cenšas piemē roties. Un tālāk: “Mūžu dzīvo, mūžu 
cīnies”! Armands uzsvēra, ka cīnāmies ikdienā uz
turēt Biedrību un namu, un pateicās visiem valdes 
locek ļiem, biedriem un ziedotājiem, kuŗi nākuši 
palīgā šajā cīņā. Noslēgumā – “Mūžu dzīvo, mūžu 
nepa dodies” arī tad, kad ir grūti, Armands mudināja 
– mēs turpinām mūsu darbu, jo Biedrība ir vienmēr 
bijusi latviešu sabiedrības nepieciešama daļa. 

Priekšsēža vietniece Dace Ķezbere ziņoja, ka 
oktōbrī ar Biedrību sazinājās ASV Armijas pārstāvji, 
jo Air borne  bataljona “Civil affairs” nodaļas kaŗavīri 
gatavojas doties uz Latviju apmaiņas nolūkos ar Latvijas 
kaŗavīriem, un meklēja informāciju par Latviju. Viņus 
trīs dienas namā apmācīja vietējie latvieši. Dace sir
snīgi pateicās palīgiem un parādīja pateicības goda 
rakstu, kuŗu atsūtīja ASV kaŗavīri. 

Kasiere Mārīte Plūme sniedza kases pārskatu. 
Biedrības valde izsaka sirsnīgu paldies labvēļiem par 
ziedojumiem. Mārīte arī pateicās kasieres palīdzei 
Inārai Bundžai. 

Informācijas nozares va dītāja Daina Jauntirāne 
paskaidroja, ka viņas nozare turpina izsludināt Bied
rības sarīkojumus visos iespējamos medijos. Daina 
izdalīja lapiņas ar informācijas avo tiem par ČLB.

Sakarā ar Kultūras nozari, nolasīja Danas Šal
tānes un Māras Jauntirānes ziņojumu par pagājušā 
gada sarīkojumiem. Ziņojumā Dana un Māra pat
eicas visiem valdes locekļiem, biedriem, palīgiem 
un sa rīkojuma apmeklētājiem. Biedrība ir centusies 
piedā  vāt mūsu publikai lielu dažādību un rīkot sa
rīko jumus visām paaudzēm. Sporta mīlētāji klubiņā 
varēja no  skatīties Super Bowl, spēlēt novusa tur
nīros un noskatīties filmu “Sapņu kommanda” par 
Latvijas basketbola kommandu. Viesi no Latvijas, 
Varis Vētra, Anita Grūbe un Ingūna Kalniņa dziedāja 
dziesmas un deklamēja dzejas par mīlestību. Va
lodas mīlētājiem Prof. Dzidra Rodiņa† sniedza gra ma
tikas nodarbību “Gramatika bez asarām II”. Polītikas 
draugi pavadīja pēcpusdienu runājot ar Latvijas polī
tologu Ivaru Ījabu par situāciju Latvijā pēc pēdējām 
vēlēšanām, kā arī par Krievijas agresiju Ukrainā. 
Biedrības ļaudis palīdzēja ČLOA un goda konsulam 
Robertam Blumbergam kārtot 23. augusta “Baltijas 
ceļa” atceri Čikāgas pilsētas centrā, kur arī atklāja 
izstādi “No Home to Go To: the Story of Baltic Dis
 placed Persons, 19441952”. Bērni ar savām ģime nēm 
pavadīja interesantu pēcpusdienu “Rīgā”, neli dojot 
gaŗās stundas un nemanot laika maiņas sekas. Ik ga
dējais Miķeļa tirgus bija labi apmeklēts. Sanāca daudz 
čikāgiešu, lai baudītu garšīgas pusdienas, ieskaitot 
mūsu slaveno frikadeļu zupu, lai iepirktos tirdziņā 
un pēc tam noskatītos filmu “Mammu, es tevi mīlu”. 
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Priekšnieks: Armands Birkens
Priekšnieka vietniece: Ķez beru Dacee
Sekretāre: Iveta Marnauzs
Kasiere: Mārīte Plūme
Kasieres palīdze: Ināra Bundža
Biedrzine: Una Stroda
Kultūras nozares vadītāja: Laura Ludika
Kultūras nozares palīdzes: Dana Šaltane, Linda 
Jansone
Saimniecības nozares palīdze: Māra Kīna
Informācijas nozares vadītāja: Daina Jauntirāne
Nama pārvaldnieks: Reinis Kalnājs
Valdes locekļi speciāliem uzdevumiem: Ruta 
PriedkalneZirne, Jānis Vilciņš, Aivars Osis, Ivars 
Vilciņš

Pirms sēdes slēgšanas Armands Birkens vēl 
sniedza īpašu ziņojumu – valde bija nobalsojusi 
iecelt Jāni Vilciņu par ČLB goda biedru. Jānis 2014. 
gada 18. novembŗa aktā bija saņēmis ALAs atzi
nības rakstu, ko Armands nolasīja, pievienojot 
vairākus Jāņa darbības, panākumu un sasniegumu 
piemērus. Savukārt Jānis pastāstīja klātesošajiem, 
ka viņš pirmo reizi iegriezās namā armijas dienesta 
laikā. Kopš tā laika Jānis ir neatlaidīgi un pašaiz
liedzīgi strādājis Biedrības, latviešu sabiedrības, un 
Latvijas labā. Apsveicam jauno goda biedru! 

ČLB valdes vārdā,
Daina Jauntirāne

Nobeidzām gadu ar Ziem
svētku koncertu, kuŗā dzie
dāja Joni Bishop un Čikāgas 
latviešu bērnu ansamblis. 

Biedrzine Una Stroda 
sniedza savu ziņojumu. Čikā
gas Latviešu biedrībai ir vai
rāk nekā 140 biedru. 2014. 
gadā pienāca septiņi jauni 
biedri.

Priekšsēdis Armands Bir
kens ziņoja par saim niecības 
nozari un pateicās Mārai 
Kīnai un visiem, kuŗi ir nākuši 
palīgā sagādāt gardas uzko
das un atspirdzinošus dzē
rienus sarīkojumos. Nama 
pār valdnieks Reinis Kalnājs 
ziņoja, ka četru gadu laikā esam daudz panākuši 
nama uzlabošanā, uzskai tīdams paveikto. 

Māras Erkmanes Fonda vārdā, Fonda priekš nieks 
Armands Birkens pateicās Ainai Saleniecei, Inārai 
Bundžai un Leo Trinkunam par ziedojumiem.  
Fonds 2014. gadā atbalstīja “Gramatika bez asarām 
II”, “Mīlas Karuselis” un Ziemsvētku koncertu.

Bibliotēkas ziņojumu sniedza Mārīte Plūme. 
2014. gada maijā Leo Trinkuns, pēc daudziem sek
mīgiem gadiem bibliotēkas vadītāja amatā, atteicās 
no šī pienākuma, Liels paldies, Leo, par bibliotēkai 
veltītajiem gadiem! 2014. gada decembrī šo amatu 
pārņēma Mārīte Plūme. Viņa sirsnīgi pateicās Rutai 
Markhamai, Reinim Kalnājam, Ķez beru Dacei, 
Mārim Preisam, Inārai Bundžai, Ingai Lucānei, 
Jānim un Astrai Reveliņiem un citiem darba rūķiem 
par ziedoto laiku bibliotēkas labā. Pēc Biedrības 
gada sapulces sekoja pārbūvētās bibliotēkas 
atklāšana. 

Ķezberu Dace nolasīja revizījas komisijas zi
ņo jumu. Revidenti Jonas Baipšys, Evita Gailuma 
un Jānis Sedliņš pārbaudīja Biedrības un Māras 
fonda kases grāmatas, protokolus un pārskatus, un 
atrada, ka šīs grāmatas ir labā kartībā un tās saskan 
ar ierakstiem un atbilstošiem dokumentiem.

Kasiere Marīte Plūme sniedza 2015. gada budžetu, 
ko biedri pieņēma ar aklamāciju. Sekoja amatper
sonu vēlēšanas, kur biedri ievēlēja seko jošās personas:

ČLB valde. 1. r.  no kr.: Ķezberu Dace, Mārīte Plūme, Ruta Priedkalne-Zirne, Daina Jauntirāne, 
Ināra Bundža, Aivars Osis, Jānis Vilciņš. 2. rindā Reinis Kalnājs, Laura Ludeka, Ivars Vilciņš, 
Una Stroda, Armands Birkens, Māra Kīna.                            Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney
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nopirkta, arī Ilinojas Latviešu palīdzības biedrības 
bibliotēka.  Burtnieka kundze noziedoja 1908. gadā 
izdoto Kon versācijas vārdnīcas otro, trešo un ceturto 
sējumu (trūkst pirmā). Krājumā ir daudz periodikas 
no agrāko un pēdējā laika izdevumiem, kā arī gandrīz 
visas no trimdā izdotajām grāmatām un daļa no PSRS 
un vēlāk Latvijā izdotajām grāmatām. Lie lāko tiesu 
grāmatu ir ziedotas, jo līdzekļu bija maz, lai pirktu 
jaunas.

Telpas bibliotēkai no pirmās dienas nav bijušas 
piemērotas – ilgus gadus bibliotēka bija pagrabā, 
kur daļa grāmatu gāja bojā, kad plīsa ūdens caurule.  
Bibliotēka arī ir bijusi otrā stāvā blakus birojam, 
visbeidzot pirmā stāvā, kur tā ir tagad. Bibliotēkas 
kartotēka pašreiz tiek pilnīgi pārkārtota un ierakstīta 
datorā. Telpas ir atjaunotas un sagādāti jauni plaukti.  
Bibliotēkā ir apmēram 7,000 grāmatu un vēl apmē
ram 7,000 duplikātu ir pagrabā.

Agrāk bibliotēka varēja pieņemt gandrīz visas 
ziedotās grāmatas, bet tas vairs nav iespējams, jo  
trū kst vietas. Čikāgas latviešu bibliotēka sadarbojas 
ar Latvijas Nacionālo bibliotēku Rīgā un sūta tur 
iztrūkstošās grāmatas un periodiku.

Bibliotēka ir atvērta katru trešdien no 10:00 
līdz 14:00. Iespējams sarunāt citu tikšanās laiku, 
zvanot uz namu un atstājot ziņu: 7735882085 vai 
sūtot epastu: <chicagolatvianassociation@gmail.com>. 

Ķezberu Dace
(Daži fakti par pārņemti no Rūtas Kupces 1987. gada 

raksta žurnālā Akadēmiskā dzīve.)

KĀRļA ĶEzBERA BIBLIOTēKA ČIKĀgĀ

Pēc ČLB pilnsapulces ciemiņi aizgāja divas 
durvis tālāk, lai apskatītu jauniekārtoto bibliotēku, 
kas pārdēvēta par Kārļa Ķezbera bibliotēku, tā 
atzīmējot viņa simtgadi 2014. gadā. No 1953. gada 
Kārlis Ķezbers dzīvoja Čikāgā un bija ČLB goda biedrs. 
Viņš sarakstījis 17 grāmatas, kuŗās ir vairāki stāsti 
par latviešu dzīvi DP nometnēs, Čikāgā un citur Amerikā.  

Kamēr viesi baudīja šampanieti un cepumus, 
Ķezberu Dace nolasīja īsu pārskatu par bibliotēkas 
vēsturi.

Čikāgas latvieši iegādājās Elstonas ielas namu 
1958 gadā. Drīz pēc tam Hugo Riekstiņš lūdza tau
tiešiem ziedot grāmatas un žurnālus Biedrības 
bibliotēkai. Pirmie ziedotāji bija privātas personas, 
vietējie latviešu apgādi un veikali. Bibliotēku iekār
toja Pēteris Rieksts, kuŗš arī ir atbildīgs par lat
viskajiem greznojumiem Tautas lietišķās mākslas 
mūzejā un daudz citās vietās namā. Viņš vadīja 
bibliotēku līdz aizgāja mūžībā 2002. gadā, kad 
darbu pārņēma Leo Trinkuns. Leo Trinkuna laikā 
daudz duplikātu izdevumu tika aizsūtīti uz Latvijas 
bibliotēkām. 2005. gadā aizsūtīja 1,000 grāmatu. 
2014. gadā biedrības valde apstiprināja Mārīti Plūmi 
par bibliotēkas vadītāju.

Sākumā izdevās nopirkt Sociālistiskās latviešu 
strādnieku biedrības bibliotēku – ap 400 grā matu, 
kas iespiestas vecajā (gotu) ortografijā, kā arī 
cittautu un krievu literātūru. Lai gan daļa šo grāmatu 
gadu gājumā cieta no mitruma un tās bija jāizmet, 
citas ir vēl apskatāmas bibliotēkā. Par $200 tika 

Atjaunotā Čikāgas Latviešu biedrības bibliotēka pārdēvēta par Kārļa Ķezbera bibliotēku

Bibliotēkas darbinieki. No kr.: Mārīte Plūme, Ruta Markham, 
Māris Preiss, Ināra Bundža, Reinis Kalnājs, Ķezberu Dace.

Foto: Zinta Vogel
Grāmatu cienītāji sapulcējušies ČLB Kārļa Ķezbera bibliotēkas 
atklāšanā.                                            Foto: S. Kļaviņa-Barshney
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vadīja Bingo spēli un kopā ar apmeram trīsdesmit 
pieciem ēkas iedzīvotājiem darināja mazus rokdarbus. 
Šis bija vērtīgs piedzīvojums gaidām. 

21. martā pie gaidām, skautiem un lielgaidām 
ciemojās Dr. Jānis Tupesis, kuŗš pastāstīja par 
saviem piedzīvojumiem Eversta kalna ekspedīcijā. 

Maz skauti un guntiņas sāka jau gatavoties 
gadskārtējai Bērnu pēcpusdienai, kas šogad notiks 
svētdien, 26. aprilī. Ceram, ka sanāks kupls skaits 
mūsu radu, draugu un labvēļu.      vad. Daina Cera 

21. februārī guntiņu solījumu deva Ulla Ciaccio, 
Elīse Ozola un Adele Scoggin. Apsveicam jaunās 
pilntiesīgās latviešu guntiņas!

28. februārī gaidas devās labdarbības izbrau
kumā. Meitenes pašas bija izdomājušas, kādam pro
jek tam vēlas ziedot laiku un izpētīja vairākas iespējas. 
Ar Chicago Cares organizācijas palīdzību viņas trīs 
stun das pa vadīja Lidia Pucinska “Low Income 
Senior Apart ments” Čikāgas Humboldt Park rajonā. 
Gaidas pagatavoja vieglas vakariņas, izgreznoja telpu,  

gAUjAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

STABURAgA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>
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Direktore Sīpole paskaidroja, 
ka pirms vairākiem ga diem 
kāds darbi nieks savā rīta kafijā 
saredzējis kaut ko līdzīgu Ba
rona sejai, bet kafiju iz dzēris 
pirms iedomājies to nofoto
grafēt. Sīpole paziņoja, ka ne
kavējoties uz Čikāgu brauk  šot 
Barona mūzeja gal venais vēs

turnieks Pantiņu Andrejs kopā ar galveno beķeri 
un pīrāgu speciālistu Kārli Sviestu no Mārtiņa 
beķerejas. Abi ieradīšoties Čikāgā 1. aprīlī. Sko
las vadība tajā dienā uzreiz izkārtos privātu 
pīrāga skati Rīgas viesiem, bet sestdiena, 4. 
aprīlis, ir izsludināta kā tautas lielā pīrāga ap
skates diena. BP būs izstādīts uz galda zem bieza 
stikla kupola, un visi čikāgieši ir aicināti atbraukt 
uz skolu, iestāties rindā un apbrīnot šo skolas 
brīnumu. Ieejas maksa pīrāgu skatei būs pret zie
dojumiem, sākot ar $5.00. Visa saziedotā nauda 
paliks skolai. Skolnieks, kurš pīrāgu atklāja, 
stāvēs goda sardzē blakus kupolam. Par vispārējo 
kār tību gādās skauti un gaidas. 

Neviens vēl nezina, ko īsti darīt ar BP. Visi 
domā, ka tā īstā vieta ir tepat Čikāgā, bet nav 
izslēgts, ka to noziedos Barona mūzejam Rīgā. 
Tas viss nokārtosies laika gaitā. Nākamais solis ir 
pīrāgu konservēt, lai tas nesāktu mainīties. Šajā 
jau tājumā skolai nāks palīgā profesionāli 
konservētāji no Čikāgas slavenā mūzeja – Field 
Museum of Natural History. 

Ir bijuši gadījumi, kad pasaulē kādos objektos 
ir parādījušies Jēzus vai Marijas seja vai tēls. 
Tādi gadījumi ir bijuši vairāki, bet Barona tēva 
pa rādīšanās, cik zināms, ir pirmo reizi. Daži 
domā, ka pats Barons ir gribējis likt skolai sevi 
manīt, apstiprinot, ka viņš ir ar mums un ka viņš 
atbalsta to svētīgo darbu, ko visi dara skolā. 

Sen nebija redzēts tāds pozitīvs satraukums 
un tāda sajūsma Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu 
skolā. Vislielāko prieku varam kādreiz atrast vis
māzākā ikdienišķā lietā. Man šķiet, ka sestdienās 
neviens vairs vienaldzīgi neraudzīsies uz visām 
uzkodām, kas izliktas skolēnu baudīšanai.

AB, Čikāgā 2015. g. aprīlī

SKOLĀ PATIESS BRĪNUMS!
Tā būtu bijusi sestdiena, 

kā jebkuŗa cita sestdiena Kriš
jāņa Barona latviešu skolā 
Čikāgā. Pa skolas telpām 
čaloja bērni, skolotāji un 
vecāki. Pēk šņi ēdam zālē, kur 
katru sest dienu skolēnu vecāki 
pagatavo bērniem uzkodas, 
sacēlās mil zīgs satraukums.
Tie, kuŗi bija klāt, ieskaitot mani, piedzīvoja 
notikumu, ko var tikai raksturot kā brīnumu. 
Vienu no nozīmīgākajiem notikumiem skolas 
vesturē! Viens bērns, ņemdams no paplātes pīrā
dziņu, uz to skatoties, saskatīja it kā cilvēka seju! 
Skatoties tuvāk, skolnieks saprata, ka tā ir nevien 
seja, bet seja, kuŗu katrs šīs skolas apmeklētājs 
pazīst – Krišjānis Barons ar visu bārdu un brillēm. 
Pēc tam, kad skolnieks bija pīrāgu izpētījis un 
sapratis, ka viņa pīrāgā pa tiešām saskatāms pats 
Barona tēvs, viņš pīrāgu parādīja saviem draugiem. 
Pīrāgu apskatē ātri vien iejaucās arī vecāki, kuŗi 
apstiprināja bērna secinājumu. Skolnieks dedzīgi 
sargāja savu pīrāgu no visiem, lai nekas ar to ne
notiktu. Galvenais, lai neviens to neapēstu. Skolas 
pārzine Elisa Freimane un vecāku padomes 
priekš sēde Solvita Baipšys pienāca, izrakstīja 
bērnam kvīti un paņēma pīrāgu. Viņas abas sko
lotāju istabā ilgi pētīja pīrāgu ar palielināmo 
stiklu, arvien vairāk un pilnībā ap liecinādamas, 
ka seja ir Krišjāņa Barona. Visi bija lielā sajūsmā 
par šo brīnumaino atga dījumu, ja vispār ir tāda 
lieta, kā atgadījums. Radās  jau tājums, kā tas 
varēja notikt? Kuŗš cepa šos pīrāgus? Sākās 
izmeklēšana, bet pirmais pie nākums bija nosargāt 
pīrāgu. Tagad tas ir ieslēgts drošā, slepenā vietā. 

Barona pīrāgu, jeb BP, kā bērni to ir iesau
kuši, arī nofotografēja. Pīrāga attēls ir redzams 
šī raksta augšpusē, un šo uzņēmumu ievietoja 
arī sociālajos tīklos, it īpaši Facebook, kur 
2,670,352 cilvēki to ir jau skatījuši. Pīrāgu 
pamanīja arī Krišjāņa Barona mūzeja direktore 
Ruta Sīpole Rīgā un uzreiz atrakstīja skolas 
vadībai, ka pīrāgs interesē arī mūzeju. Kaut ko 
tādu mūzejā viņi redz pirmo reizi un šī parādība 
arī viņiem liekoties kā liela mīkla. 
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nokārtojis. Pārņemot priekš
nieka amatus visās org a
nizācijās, Jānis skaidroja, 
ka visām organizācijām 
bū s vieg lāk darboties. Uz 
ČLOA sēdēm vairs nebūs 
jā iero das, jo sēdēs pieda
līsies tikai Jānis un sek
retāre. Sēdes būšot īsas, 
kodolīgas un bez strīdiem 
vai debatēm. Visu organi
zāciju valdes fotografijās 
būs redzams tikai Jānis 
sēžot krēslā un smai dot. 
Jānis papildus skaidroja, 
ka, kopš aizgājis pensijā, 
viņam nav kur likt visus 
spēkus un ener ģiju. Kur 

labāk tos ieguldīt, ja ne viņa iemīļotajā Čikāgas 
latviešu sabiedrībā? Visai sabiedrībai dzīve būs 
vieglāka, jo, ja kādam būs kāds jau tājums 
jebkuŗai organizācijai, tad atliks zvanīt tikai 
vienai personai. 

Pēc sarunas ar Jāni reportieris Burbulis ir 
stei dzies runāt ar dažādu organizāciju bijušajiem 
priekšniekiem. Pārsteidzošā kārtā visi, ar kuŗiem 
Burbulis paspēja runāt 1. aprīlī izteicās pozitīvi 
par Jāņa rīcību. Burbulis saņēma sekojošās at
sauksmes: “nu tad beidzot!”, “vai tad viņš ātrāk 
ne  varēja mūs pārņemt?”, “tagad es varu iet pen
si jā!?”, “es šo priekšnieka amatu nekad vispār 
negribēju!”, “kas salabos naglu caurumus mūsu 
durvīs?”,  “amen!”.

Ar to, varam konstatēt, ka šī pozitīvā Jāņa 
rīcība patiešām Čikāgā ievedīs jaunu, līdz šim 
neredzētu kārtību, vienotību un harmoniju. 
Apsveiksim Jāni Vilciņu viņa jaunajos amatos, 
un novēlēsim veiksmi un izturību, pašam ar sevi 
sadarbojoties.

Ej, Jānīt’,  Tu pa priekšu, mēs Tavās pēdiņās!
AB, Čikāgā, 2015. g. aprīlī

jAUNA KĀRTĪBA!
 Ziņu portāls UPS.

čikāga (Universālais Pre 
ses Serviss.čikāgā) ziņo, 
ka naktī no 31. marta uz 
1. aprīli Čikāgā noticis 
bezkaujas apvēr sums!

Negaidītā un pārstei
dzošā rīcībā, Čikāgas lat
viešu organizāciju apvie
nības (ČLOA) priek š nieks 
Jānis Vilciņš minētajā 
nakts laikā pārņēma visu 
Čikāgas latviešu organi
zāciju vadību. Uz visu or
ganizāciju mītņu durvīm 
1. aprīļa rītā bija uz nag
lota lapa, kuŗas saturs vēs
tīja, ka Jānis ir šīs orga
nizācijas jaunais priek šnieks un visiem jā pa kļaujas 
viņa rīkojumiem bez iebildumiem vai cita veida 
pretošanos. Organizācijas, kuŗas atrada šādu vēstuli 
uz sava nama, baznīcas vai mītņu durvīm, ir: abas 
luterāņu draudzes (ieskaitot Dāmu komitejas), 
katoļa kopu, baptistu draudzi, Draudžu sadar
bības kopu, gaidas un skautus, Dzelmiešu tautas 
deju kopu, Ilinojas pensionāru biedrību, goda 
konsulu, Čikāgas latviešu biedrību, Čikāgas Ziņas, 
Čikāgas latviešu radio raidījumu komiteju, 
Literāro kopu, Krišjāņa Barona latviešu skolu, 
pirmsskolu Stariņš, visas studentu korpo rācijas 
(vīriešu un sieviešu), Daugavas Vanagus, Čikāgas 
latviešu vīru kori, un mūzikālo grupu Adam Zahl.

UPS.čikaga reportieris Zigurds Burbulis 
paspēja atrast Jāni pie Daugavas Vanagu mītnes 
durvīm, kur viņš četros no rīta ar āmuru un 
naglām pārliecinoši nagloja savu proklamācijas 
lapu pie durvīm, pie sevīm klusi dziedot "Nevis 
slinkojot un pūstot". Burbuļa pirmais jautājums 
bija: “kādēļ?”. Jānis atbildēja, ka sen bija laiks 
ieviest Čikāgas organizācijās kārtību, vienotību 
un har moniju. To viņš vienas nakts laikā esot
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jĀPĀRVēL LĀzAs VALDE
Latviešu ārstu un zobārstu apvienībai (LĀZA)  

šogad jāievēl jauna valde.
Kolēģi ir izkaisīti pa ārzemēm, pa visu plašo 

pasauli. Mēģinām visus sasniegt ar moderniem sazi
nāšanās līdzekļiem: presi, epastu, pat ar vēstulēm, u.c..

Tāpēc tagad griežamies pie katra kolēģa ar  
laipnu lūgumu pieteikt kandidātus valdei, uzrādot 
viņu vārdu, uzvārdu, adresi, epasta adresi, utt.. Šo 
informāciju lūdzam sūtīt Jānim J. Dimantam, Jr., 
M.D., epasta adrese: 2330 Innsbruck Parkway, 
Minneapolis, Minnesota 554212068, USA, epasta 
adrese: <dimants@hotmail.com>, jau tuvākajās 
dienās, lai mūsu kopējais darbs varētu turpināties 
bez sarežģījumiem. 

Mēs arī būsim pateicīgi par pozitīvi risinošiem 
ierosinājumiem mūsu turpmākai darbībai. Ārst
niecībā visu laiku notiek pārmaiņas, kas  saistītas ar 
socioekonomiskām izmaiņām. Visam tam esam 
spiesti sekot līdzi un piemēroties.

Pateicamies par līdzdalību un atbalstu.
Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
LĀZAs valdes priekšsēdis

 Sv. Pēteŗa draudzes 
Dāmu komitejas

pirmā Pavāru klase notiks 
svētdien, 12. aprīlī, plkst. 12:30  

Vuddeiles baznīcā.
Vija Reinfelde mums mācīs cept tortes.

Dalības maksa $20.00 no personas.
Lūdzam pieteikties 

pie Silvijas Ezeras 847-362-2329 vai
sylviaezers@hotmail.com līdz 8. aprīlim.

Visi mīļi gaidīti 
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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; Country Hearth Inn, Sturgis; 
Hampton Inn, Sturgis; Holiday Inn Express Hotel & Suites, Three Rivers; 

River Country Super 8, Three Rivers; Travel Lodge, Sturgis  
MOTELS:

Little County Inn, White Pigeon; Spartan Motel, Three Rivers; American Inn, Sturgis; 
Plaza Motel, Three Rivers 
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
800-447-2821 or 248-459-0125
www.rivercountry.com  rivercountryinfo@gmail.com
Follow/Like us on Facebook/Twitter

Experience the Amish 
Lifestyle

Canoe our lakes, rivers and 
streams all year long

Michigan state bird – robin  
flower – apple blossom

Take advantage of our 
Winter Ski Packages
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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

Zobārstniecības kabinets

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

            

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; <e-pasts: 
ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
<e-pasts: ineses@ameritech.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Silvija Ezera 
tālr.: 847-362-2329, e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

2015. g.maijā
Svētdien, 3. maijā, 10:00 – Lieldienu laika piektā  
 svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.  
 Kafijas galds.
Svētdien, 10. maijā, 10:00 – Mātes/Ģimenes dienas  
 dievkalpojums. Kafijas galds. Pēc   
 dievkalpojuma Annelī Cera referēs par  
 savu “Sveika, Latvija!” ceļojumu.
Piektdien, 15. maijā, – Ratnīcas tirdziņš Vuddeilē.
Sestdien, 16. maijā, – Ratnīcas tirdziņš Vuddeilē.
Svētdien, 17.  maijā, 10:00 – Lieldienu laika septītā  
 svētdiena. Dievkalpojums divās valodās 
 ar dievgaldu. Kafijas galds. 
 Pēc dievkal pojuma advokāts Jānis  
 Robežnieks sniegs informāciju par  
 testamentiem: Power of Attorney, un  
 citiem legāliem dokumentiem.
Svētdien, 24. maijā, 10:00 – Vasarsvētki/Svētā  
 Gara svētki. Dievkalpojums ar dievgaldu.  
 Kafijas galds. 
 11:45 – Bībeles stundas 2. lekcija   
 – Kalna sprediķis.
Svētdien, 31. maijā, 10:00 – Kopīgs Draudžu  
 sadarbības kopas dievkalpojums  un  
 izbraukums Vuddeilē Sv. Pēteŗa   
 draudzes izkārtojumā; māc. Oļģerts  
 Cakars teiks sprediķi. 

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts: <zitavelkme@juno.com>

2015. gada aprīlis

Ceturtdien, 2. aprīlī, 19:00 – Oikūmenisks Zaļās  
 ceturtdienas  dievkalpojums Draudžu  
 sadarbības kopas izkārtojumā Ciānā.

Piektdien, 3. aprīlī, 14:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 5.aprīlī, 8:00 – Kristus augšāmcelšanās  
 svētki. Lieldienu rīta dievkalpojums divās  
 valodās. Pēc dievkalpojuma Lieldienu  
 brokastis. 

Svētdien, 12.aprīlī, 9:00 – Dāmu komitejas valdes  
 sēde. 
 10:00 – Baltā svētdiena. Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
 12:30 – 1. Pavārklase Vijas Reinfeldes  
 izkārtojumā. Vija mācīs cept tortes.  
 Dalībmaksa $20.00. Lūdzam pieteikties   
 pie Silvijas Ezeras līdz 8. aprīlim,
 tālr.: 847-362-2329; 
 e-pasts <sylviaezers@hotmail.co>.

Svētdien, 19. aprīlī, 10:00 – Lieldienu laika trešā  
 svētdiena. Dievkalpojums. Kafijas galds. 
 14:00 – LELBĀL archibīskapes electa  
 Laumas Zušēvicas konsekrācijas  
 dievkalpojums Mt. Zion luterāņu baznīcā,  
 12012 West North Ave, Wauwatosa, WI.
Svētdien, 26. aprīlī, 10:00 – Lieldienu laika ceturtā  
 svētdiena. Dievkalpojums. Kafijas galds.
 11:45 – Bībeles stundas 1. lekcija:  
 Kalna sprediķis.

UZmANĪBU CEĻOTĀjI!
Pirms dodaties uz Eiropu vai citu kon tinentu 

pārbaudiet savas ASV pases derīguma datumu. 
Ja Jūsu pase notek ātrāk nekā 3  mēnesus pirms 
celojuma sākuma, tā nav vairs derīga. Ieteicams 
pasi atjaunot jau 6 mēnešus pirms pases 
derīguma datums notek.

Informāciju par pasēm un ceļošanu uz 
Eiropu var gūt, zvanot National Passport 
Information Center 1-877-487-2778).

Maija Cikāgas Ziņās vairāk par pasēm.
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ČIKĀGAS LATVIEŠU 
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

Svētdien, 5. aprīlī, 10:30 Lieldienu dievkalpojums  
 ar Svēto vakarēdienu.

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, 
tālr.: 773-725-3820, e-pasts  <cianasdraudze@gmail.com>
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534
Draudzes priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney
tālr.: 872-301-6638
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Mājas lapas pieejamas caur cikaga.com vai Facebook

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi

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> 

2015. gada aprīlis
Svētdien 19. aprīlī, Novuss Čikāgā. Reģistrācija 
plkst. 10:00, turnīra sākums plkst. 11:00. Čikāgas 
latviešu nama 1. stāvā, 4146 N. Elston Ave. 
Skatītājiem ieeja brīva. Slēlēt var visi. Turnīra 
dalībniekiem maksa $12. Apbalvojumi, uzkodas, 
atspirdzinājumi.

2015. gada septembris
Svētdien, 27. septembrī, ČLB ikgadējais Miķeļa 
tirgus Čikāgas latv. namā. Tuvāka informācija 
sekos.

2015. gada aprīlis
Ceturtdien, 2. aprīlī, 19:00 – Oikūmenisks Zaļās  
  ceturtdienas dievkalpojums.
Piektdien, 3. aprīlī, 16:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums.
Svētdien, 5. aprīlī, 8:00 – Kristus augšāmcelšanās  
 svētku dievkalpojums. Brokastis.
Svētdien, 12. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Trešdien, 15. aprīlī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 19. aprīlī, Arch. electa Laumas Zušēvicas  
 konsekrācijas dievkalpojums Viskonsīnā.  
 Ciānā dievkalpojuma NAV!
Svētdien, 26. aprīlī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.  
 10:00 – Sv. Juŗa dievkalpojums ar  
 skautu un gaidu piedalīšanos. Skautu  
 un gaidu rīkotas pusdienas un Bērnu  
 pēcpusdiena ar izrādi „Laika kompass”.

2015. g.maijā
Svētdien, 3. maijā, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds.
Trešdien, 6. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 10. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas  
 dievkalpojums ar Čikāgas bērnu   
 ansambļa piedalīšanos. Siltas pusdienas  
 un bērnu ansambļa priekšnesumi.

Ciānas baznīcas telpā
sestdien, 2. maijā, 4:30 pēcp.

Svētbrīdi vadīs māc. Oļģerts Cakars
Leģionāru godināšana

Akta runu teiks 
Andris Kursietis

DV ASV Zemes valdes priekšsēdis
Dziedās Čikāgas vīru koris

Ieeja $10, sadraudzības mielastā $15.
Mielastam lūdzam pieteikties 

līdz 28. aprīlim
 pie I. Grigolates 847-729-6213

DAUgAVAS 
VANAgU

 APVIEnībAS 
ČIKAgĀ

KURZEMES CIETOKŠŅA
atceres sarīkojums
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ČIKĀGAS ZIņĀm ZIEDOjUŠI 
no 2015.g. 21. februāŗa līdz 2015.g. 18. martam.

tomātu mērcē 
marinētas Zivis 

Mērce:
Burkāni – 2
Sīpoli –  4
Eļļa
Tomātu mērce (catsup) –  2 krūzes
Ūdens – 1/2  krūzes
Etiķis 1/2 -3/4  krūzes
Brūnais cukurs –1 ēdamk.
Sinepes – 2 tējk.
Smaržīgie pipari (allspice) samaltie – 1/2  tējk.
Worcestershire mērce – 1 tējk.
Melnie pipari, maltie – 1/2 tējk.

Zivis  – svaigas filejas
Mencas, tilapia vai jūŗas butes (sole) – 2 mārc.
Ola – 1
Milti – 1 krūze
Sāls, eļļa

Burkānus nomizo, sagriež plānās ripiņās. Sīpolus 
nomizo, pārgriež uz pusēm un plāni sašķēlē.

Smagā katlā skarsē eļļu, iebeŗ saknes un maisot 
apcep. Pieliek pārējās mērces sastāvdaļas. Vāra uz 
lēnas uguns 11/2-2 stundas.

Zivi sagriež galdā pasniedzama lieluma gabalos. 
Apviļā sakultā olā, tad miltos, kam piemaisīta sāls. 
Cep karstā eļļā no abām pusēm līdz gatava.

Dziļā traukā sakārto zivis un mērci pamīšus. 
Virsas kārtā mērce. Apsedz, liek ledusskapī vismaz 
uz 2 diennaktīm.

Ēdienu padomdevēji iesaka pasniegt zivi  
vismaz reizi nedēļā. Ja to var sagatavot iepriekš, 
saimniecei vienkāršāk sekot padomam.

P.S. Latvijā nupat “sole” piešķirts latvisks 
vārds – jūŗas mēle.  

Jautrās saimnieces

Šī gada marta Čikāgas Ziņu Redakcijas slejā 
tika nepareizi rakstīts, ka korporācijas Imeria dāmas 
pasniedza pusdienas Draudzīgā aicinā juma dienā 
Krišjāņa Barona latviešu skolā. 

Jābut: “...korporācijas Dzintra locekles jau 
divdesmit gadus veic šo darbu”. 

No sirds atvainojos par šo kļūdu. Tikai manas 
neuzmanības dēļ kļūda tika ielaista. Paldies tieši 
korporācijas Dzintra loceklēm par garšīgajām 
pusdienām. Turpmāk uzmanīgāk pār baudīšu savas 
piezīmes pirms raksta publicēšanas.

Kristīna Sīmane-Laimiņa

KĻūDAS LABOjUmS 

Izīrējam māju 
Gaŗezera krastā 
ar skaistu pludmali.

3 guļamistabas. 
Var izguldināt 8 personas.

 
Īres maksa

 no 15. jūnija līdz 15. septembrim 
$1,500.00 pa nedēļu.  

Interesentus lūdzu zvanīt 
Inārai Blumbergai 847-832-0933 
e-pasts – <gblumb@aol.com>.   

100.- Irja Strautmane (New York, NY),
 65.- Dzidra Ozoliņa,
 60.- Ivars Bukalders (Wauwatosa, WI),
 50.- Ilga Dukāta, Jānis un Anna Grīsļi, Gundars  
 un Kristīna Jēgeri, Visvaldis Krīgers, Rūta  
 Markham, Antonija Rocāna, Ilona Roze,  
 Vija Ruķe (Oconto Falls, WI), Gundars  
 Strautnieks (Three Rivers, MI),
 Ruta Veitmane, Vilis Vītols,
 25.- Ciānas Grāmatu galds.
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Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
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:

2015. gada aprīlis
Ceturtdien, 2. aprīlī, Oikūmenisks Zaļās ceturtdienas  
 dievkalpojums Draudžu sadarbības kopas  
 izkārtojumā Ciānā plkst.19:00. 

Svētdien, 12. aprīlī,  Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu  
 komitejas pirmā Pavāru klase Vuddeilē  
 plkst. 12:30. Visi aicināti. Dalības maksa $20.
Svētdien, 19. aprīlī, LELBĀL archibīskapes    
 Laumas Zušēvicas konsekrācijas    
 dievkalpojums Mount Zion luterāņu baznīcā,  
 12012 West North Ave, Wauwatosa, WI    
 plkst.14:00. Visi mīļi gaidīti. 
Svētdien, 19. aprīlī, Novuss Čikāgā Latviešu nama 1.  
 stāvā plkst. 10:00.
Sestdien, 25. aprīlī, Sarīkojums Roberta Zuikas piemiņai  
 Kalamazū latviešu namā, 100 Cherry Hill Drive,  
 plkst. 14:00. Aicināti piedalīties apkārtējo   
 latviešu centru koŗi.
Svētdien, 26. aprīlī, Sv. Juŗa dievkalpojums Ciānā  
 plkst. 10:00. Pēc dievkalpojuma gaidu un  
 skautu Bērnu pēcpusdiena. Pusdienas un   
 un lugas “Laika kompass” izrāde Ciānā.

SARĪKOjUmI / SANĀKSmES
2015. gada maijs

1.-3. maijam ALAs kongress Indianapolē.
Sestdien 2. maijā, Daugavas Vanagu Kurzemes   
 cietokšņa atceres sarīkojums Ciānā 16:30.
Sestdien 2. maijā, Bērndārza un pirmsskolas Stariņš  
 10 gadu jubilejas balle Ciānas Lielajā zālē  
 plkst. 18:00.
Sestdien, 9. maijā, Krišjāņa Barona latviešu skolas  
 mācību gada noslēgums un izlaidums Ciānā.
Svētdien, 10. maijā Ģimenes dienas dievkalpojums ar  
 Čikāgas bērnu ansambļa piedalīšanos  
 plkst. 10:00. Sekos siltas pusdienas un  
 bērnu ansambļa priekšnesums Ciānā.
Sestdien, 16. maijā, Čikāgas vīru koŗa Pavasaŗa   
 koncerts. 

2015. jūlijs
2.-5. jūlijam Gaŗezera 50 gadu jubilejas svinēšana.
3.-12. jūlijam Gaŗezera Klinklāva galerijas mākslas darbu  
 tirgus. Mākslas darbi pārdošanai jānosūta uz  
 galeriju līdz 28. jūnijam. 

2015. septembris
3.-6. sept. Rietumkrasta Dziesmu svētki San Jose,  
 Kalifornijā.
18.-20. sept., “Daiļās dāmas” pasākums Gaŗezerā.
Svētdien, 27. sept., ČLB ikgadējais Miķeļa tirgus   
 Čikāgas latviešu namā.

2015. novembris
Sestdien 14. nov., Latvijas Valstssvētku sarīkojums.
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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.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
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

2015. gada 
APRÈLIS

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

Auns
21.marats - 20.apr.

Vērsis
21.apr. - 20.maijs
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