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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> 
tålr.: 847-803-0546

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
mob. tålr.: 847-828-9737 
e-past: <arijab@comcast.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tålr: 630-584-5750
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    

ČZ Nr. 3950. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 7. Volta Disneja animācijas filma. 9. Pilsēta “Latgales sirds”.  
10. Latvijas koktēlnieks (1904-1979). 11. Telpa mirušajam pirms apbedīšanas. 
12. Staļina dzimtene. 14. Viszemākā vīriešu balss. 16. Novembŗa zēns.     
19. Saldūdens zivs. 20. Šekspīra “– – – – - un Džulieta”. 22. Neatlaidīgi 
mudināt. 23. Apņem. 24. Čechu komponista Janačeka opera. 25. Snaust. 
26. Krāsots šķidrums rakstīšanai. 27. Stienis, uz kuŗa uzduŗ gaļu cepšanai.    
28. Mājdzīvnieks. 30. Irānas valdnieka tituls. 37. Veca vācu Hanzas 
tirdzniecības pilsēta. 38. Freida psīchoanalizes metode. 39. Mūžzaļš 
puskrūms ar violetiem ziediem. 40. Lielākā pilsēta Zemgalē. 41. Valsts varas 
visaugstākais izpildorgāns. 

STATENISKI: 1. Kristiešu evanģelists. 2. Populāra amerikāņu dziedone.    
3. – – – – – –  Kalpaks. 4. Ar spēku graut. 5. Jautri, raiti sarunājās. 6. Preču 
vērtējumi naudā. 8. Daugavas pieteka. 13. Atoma kodola sastāvdaļa. 14. Vecās 
derības – – – – – – – tornis. 15. Operas “Rožu kavalieris” komponists.    16. 
Sen  grieķu dzejnieka Himēra varonis. 17. Goda apbalvojuma zīme. 18. Pēkšņs 
ierosinājums. 19. Bezmērķīgi pārvietoties. 21. Dzejnieks – – – – –  Vācietis. 
29. Izturēties nicinoši. 31. Dokumentu glabātuve. 32. Pūšamais mūzikas 
instruments.  33. Grūts. 34. Līgavas manta. 35. Drūzma. 36. Ķepas, pēdas.

LĪMENISKI:  7. Skulte. 8. Tipāns. 9. Pegass. 10. Asaris. 11. Karsons. 13. Širmanis. 14.  Sukarno. 
15. Dzilnas. 17. Berkolds. 20. Abrahams.  23. Bībele. 24. Jēgers. 25. Stāsti. 26. Valūta. 

STATENISKI:  1. Skrēja. 2. Elgārs. 3. Personas. 4. Atkārto. 5. Upsala. 6. Intimi. 12. Sekmīgs. 
13. Saronga.  15. Delveris. 16. Sarajeva. 18. Ēģipte. 19. Kreiss. 21. Hēgels. 22. Mārīte. 

Sastādījis Jānis Reveliņš
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KAS IR OMĪTE?
Omīte, tā ir sieviete, kuŗai nav īpaši savu bērnu, viņa mīl mazus bērnus un tos lutina. Opītis ir tā 

pati omīte tikai vīrietis. Viņš iet pastaigās ar maziem puišiem un stāsta par makšķerēšanu un citām 
vīriešu lietām. Omītēm nekā nevajag darīt, tikai nākt ciemos. Viņas ir vecas, tāpēc viņas nevar daudz 
skriet un lēkāt, bet viņas mūs var aizvest uz rotaļparku vai uz lunaparku, viņām jābūt daudz naudai, 
lai varam izvizināties ar karuseļiem. Ja viņas ar mums iet pastaigā, tad vienmēr apstājas un apskatās 
inte resantas lietas – kādu krāsainu lapu vai interesantu tārpiņu. Omītes nekad neteiks, lai ejam ātrāk. 
Viņas nēsā brilles un var izņemt savus zobus. Omītēm nevajag būt ļoti gudrām, bet viņām jāzin 
atbildes uz jautājumiem par to, kāpēc suņi dzenā kaķus un kur sliekai ir galva. Kad omītes lasa 
pasakas, viņas ir ļoti uzmanīgas un lasa vienu pasaku vairākkārt.

Katram jācenšas, lai viņam būtu omīte un opītis, jo viņi ir vienīgie pieaugušie cilvēki, kuŗiem 
priekš bēniem ir brīvais laiks.

Bērna sacerējums

ČIKĀGAS LATVIEŠU BĒRNUDĀRZS UN PIRMSSKOLA
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

darbinieki stāda puķes un kā 
veic citus pavasaŗa darbus.
Botāniskais dārzs bija laba vieta, 
kur varējām kārtīgi izskrie  ties 
svaigā gaisā. Stariņa bērni ļoti 
priecājās par silto laiku.

Raksts: Zinta Lucāne
Foto: Aija Kīna

Piše jauniestādītajām puķēm.

1. rindā no kr.: skolotāja Dana, Henrijs Smith, Aleksa Kīna, Katrīna Velkme, Jēkabs 
Andersons, Audris Kīns, Anda Freimane.2. rindā: Larisa Freimane, Līzīte Freimane, 
Ēriks Zīmelis, Māra Kīna, Freya Blackburn  , Lija Robežniece, Eloise Blackburn, 
skolotāja Andārte. 3. rindā: Indra Zīmele, Vincents Fitzgerald, Laila Reinfelde, Māra 
Velkme, Krišs Kīns, skolotāja Zinta, Lidija Blumberga.

Pavasaris atnācis Stariņā. Pēdējās nedēļās esam pētījuši pavasaŗa 
pazīmes. Skolēni prot pēc izskata un pēc smaržas atpazīt visādus 
ziedus – sniegpulkstenīšus, narcises, neaizmirstules. Mācāmies arī 
par lietu – kā rodas lietus un kāpēc dabai tas ir vajadzīgs. 

Beidzot ir diezgan silts un saulains, lai ietu ārā un arī paši 
stādītu. Skolotājas ir iekārtojušas siltumnīcu tā, lai skolēni var tur 
iet un rakņāties pa zemi, stādīt pupas un vērot, kā sliekas darbojās 
komposta kaudzē. Pavasaŗa temas kulminācijā Stariņa saime aprīlī 
bija izbraukumā uz Čikāgas botānisko dārzu. Tur mēs vērojām, kā
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LELBA JAUNATNES NOZARES LABDARĪBAS PROJEKTS ČIKĀGĀ
“MĪLESTĪBA MAMMĀM”

Garīdznieki no kr.: māc. Dāgs Demandts , archib. Lauma Zušēvica, māc. Aina Pūliņa, 
māc. Gundega Puidza, prāv. Ilze Larsen. 

Svētdienas, 3. aprīļa, rīts 
pienāca vēss, bet saulains. Ciānā 
tas solīja skaistu, sajūsminošu un 
rosības pilnu dienu. Bet notika 
necerētais – dienas notikumi mūs 
pārsteidza vislabākajā nozīmē. 

Viss iesākās ar dievkal po
jumu, kuŗā kalpoja LELBA ar
chi   bīskape Lauma Zušēvica, Vi
dienes apgabala prāveste Ilze 
Larsen, mācītājs Dāgs Demandts 
no Mi neapoles un vietējās Čikāgas 
mā cītājas Aina Pūliņa un Gun
dega Puidza. Dievnams bija gai
smas un dievlūdzēju pilns, mā cī
tāja Dāga sprediķis – illus trātīvs, 
uz jaut rinošs un pacilājošs, archi
bīs kapes lūgšana – aizkus tinoša, 
visu kopīgā kalpošana – stipri no
ša. Pēc dievkalpojuma, no diev na
ma iz iedami, sajutāmies Dieva ap
skauti un samīļoti – tik ļoti sir snīga 
stunda bija pavadīta dzies  mās, 
lūgšanās un Dieva Vārda spēkā. 

Pēc dievkalpojuma visi stei
dzās uz Ciānas Dienvidu ēku, 
kur ikvienu sagaidīja īpašā no
ska ņojumā izdekorēta zāle: ap 
balti klātiem galdiem rotājās rozā 
un gaiši zili baloni, uz katra galda 
sēdēja kāda rotaļļieta, ziedu puš
ķītis un mazas uzkodas. Čikāgas 
bērnu ansamblis jau dega ne
pacietībā iepriecināt mūs ar savu 
dzīvīgo programmu. Un kad nu 
pasākuma dalībnieki bija ieņē
muši vietas un jautri sasvei ci
nājušies ar saviem galda bied
riem, labdarības akcija “Mīlestība 
mammām” varēja sākties. Bērnu 
sniegtais koncerts bija apbrīno
jami jautrs un pilns bērnišķas  
enerģijas. Dziesmās tika apdzie 

dāta aritmētika, zebras, banāni, 
cāļi, ko skaita rudenī un daudz 
kas cits, raisot klausītājos sajūsmu, 
aplausu jūru un pieprasījumu at
kārtot bērnu jautro dziesmu iz
pildījumu vēlreiz. Nedrīkst aiz
mirst bērnu zaļos un oranžos tēr pus 
ar pavasarīgām strīpām, meitenēm 
rotājoties ar krā sainiem matu 
bumbuļiem. Ar apbrīnojamu ce n
tību un aiz rautību Čikāgas bērnu 
ansambļa vadītāja Kristīne Eiž
vertiņa bija sagatavojusi ansambli 
13 bērnu kuplā skaitā tādam iz
cilam kon certam, kādu izbau
dījām. Paldies par lielo darbu!

Koncertam sekoja siltās pus
dienas, kas šoreiz bija īpaši pār
domātas, lai tās atgādinātu klāt
esošajiem par ēdienu, kādu radi, 
draugi un kaimiņi Amerikā nes 
jaunajām māmiņām, lai atvieg
lotu viņu dzīvi pirmajās nedēļās 
pēc bērniņa ienākšanas pasaulē.

Pēc pusdienām LELBA Jau
natnes nozares vadītājs mācītājs 

Dāgs Demandts kopā ar divām šī 
labdarības projekta līdzautorēm 
Annelī Ceru un Ēriku Heinz pa
stāstīja par iepriekšējiem LELBA 
Jaunatnes nozares projektiem un 
mazliet vairāk par šo – topošo, kas 
tiks īstenots šogad augustā Latvijā, 
precīzāk – Zemgalē. Tur mūsu un 
citu draudžu un latviešu sa bied
rību kopīgiem spēkiem savāktie 
līdzekļi tiks izdalīti bērnu gultiņās, 
ratiņos kā arī citās praktiskās un 
nepieciešamības lietās jaunajām 
mātēm, kas nonākušas neapskau
žamos apstākļos, bet ir izlēmušas 
par labu sava gaidāmā bērniņa 
nākšanai pasaulē. Šim nolūkam 
arī mūsu sarīkojumā klātesošajiem 
bija daudz un dažādas iespējas 
ziedot šī mērķa īstenošanai: gan 
konkrētam priekšmetam, gan 
nopērkot loterijas biļeti, gan 
piedaloties spēlēs un atrakcijās, 
kā arī dažādos citos veidos. 

Kad pusdienas bija paēstas, 
prezentācija par šo akciju
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Kopīgām balsīm – lielām un 
mazām – šī dziesma skanēja 
īpaši sirsnīgi un skaisti. 

Sarunas, atrakcijas, spēles, 
loterija un citas labdarības pa
sākuma aktīvitātes turpinājās un 
zālē valdīja patiesi sirsnīga un 
apgarota atmosfaira. Pasākuma 
organizētājām tajā noraugoties 
reizēm acis kļuva miklas, cik 
aizkustinoši vienoti un saliedēti 
mēs šajā pēcpusdienā bijām. Te 
kopā vienojās mīlestības un ieju
tības enerģija cilvēkos no visām 
četrām Čikāgas latviešu drau
dzēm, cilvēki gan ar kristīgu, gan 
citu pārliecību, jauni un sirmi, 
lieli un mazi, latvieši un arī cit
tautību pārstāvji. “Mīlestība mam
 mām” bija pārsteidzošā veidā 
savienojusi mūsu sabiedrību ar 
neredzamām, tomēr nesaraujami 
stiprām saitēm un tas likās tikpat 
svarīgi, cik labdarības pasākuma 
mērķis – atbalstīt Zemgales 
māmiņas. Jo varbūt pašiem to 
nemaz neapzinoties, mēs at
balstījām viens otru, sadrau dzē
jāmies, satuvinājāmies un at
jaunojām savstarpējās cilvēcības 
saites, kas ir mūsu Čikāgas lat
viešu sabiedrības pastāvēšanas 
garants nākotnē. 

Paldies ikvienam, kas pie
dalījās un bija klāt šajā pasākumā! 
Jūsu devums ir neatsverams! Tas 
ievīsies ar īpašu spēku mūsu tautas 
nākotnē – bērnos un viņu 
vecākos, kas sajutuši atbalstu un 
uzmundrinājumu no tālienes, 
gan jau centīsies audzināt 
nākamo paaudzi par krietniem 
cilvēkiem un patiesiem Latvijas 
patriotiem! 

māc. Gundega Puidza
Foto: S. Kļaviņa-Barshney

 “Mīlestība mammām” notikusi, 
pirmie ziedojumi ienākuši, un 
Annelī Cers klausītājus ieprie
cinājusi ar flautas priekšnesumu, 
uz skatuves kāpa mūsu mūzikas 
zvaigznes: Armands Birkens un 
Alnis Cers, kuŗi skandēja pazīs
ta mas dziesmas no Čikāgas Piecīšu 
zelta fondiem. Klātesošajiem par 
lielu pārsteigumu, Armands Bir
kens nodziedāja jaunu dziesmu 
vecās skaņās, ar speciāli šim 
pasākumam uzrakstītiem vārdiem 
par Zemgales mātēm, uzsveŗot

bērnus kā vienīgo Latvijas nākotni 
un aicinot ziedot šim svētīgajam 
mērķim. Pēc tam Alnim Ceram 
pievienojās Mārtiņš Sīmanis un 
abi kopā nodziedāja skaistu 
šūpuļdziesmu. Publika bija sa
jūsmā, pat vēl nenojauzdama, ka 
koncerta kulminācija vēl tikai 
tuvojas, jo Armandam un Alnim 
nu pievienojās jau slavenais bērnu 
ansamblis, visiem kopā emo
cionāli izpildot latviešu tautā tik 
iemīļoto dziesmu “Saldu dusu 
visiem maziem latvju bērniem”. 

Čikāgas bērnu ansamblis.

No kr.: Armands Birkens, Mārtiņš Sīmanis, Alnis Cers.
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LELBAs DRAUDŽU DIENAS — 40 GADU CEĻOJUMS.

Draudžu dienas rastu atkal atkārtojumu un ne
nāktos uz to ilgi gaidīt?”.

Un nebija ilgi jāgaida. Kopš tā gada LDD, ar 
izņēmumiem, ir notikušas ik pāris gadu. Pagā ju
šajā vasarā vajadzēja atzīmēt LDD 40. gadskārtu, 
ko atlika, lai nebūtu konfliktā ar Gaŗezera 50 gadu 
pastāvēšanas svinībām. Jubilejas atzīmēt nekad 
nav par vēlu! 

Šogad no 9. līdz 12. jūnijam Gaŗezerā, ieskaitot 
trīs lokāla rakstura, notiks jau divdesmit trešās 
LDD. Sākot ar pirmajām Draudžu dienām 1975. 
gadā, Gaŗezerā tās ir notikušas no Atlantijas okeāna 
austrumos līdz Klusajam okeānam rietumos un 
no Ontario provinces ziemeļos līdz saulainajai 
Floridai dienvidos. Visbiežāk draudžu dienas bija 
Gaŗezerā (8) un Katskiļos (4). Īpašas LDD notika 
1990. gadā, daļēji uz kuģa Rīgas ostā, jo baznīcas 
darbība pilsētā vēl bija iero bežota. Tā kā ar kuģi 
aizveda lielāku daudzumu banānu, tās tika dēvētas 
par "banānu kuģa" draudžu dienām.

Pirmo LDD Darba prezidijā bija prāvesti J. 
Turks, A. Veinbergs un mācītāji J. Cālītis,  I. Gaide, 
A. Piebalgs un V. Vārsbergs. Rīcības komitejā – 
Vidienes draudžu darbinieki.   

Tajā laikā daudz tika domāts par latviešu 
Baznīcas un visu mūsu nākotnes izredzēm. Šinī 
kontekstā arī LDD mude bija: “Dieva aici nā jums 
mūsu tautai – pagātnē un tagad”, ar jautājumu, kas  

Pirmo Draudžu dienu atklāšanas dievkalpojuma gājienā krustu 
nes stud. teol. Fritz Kristbergs.                    Foto: M. Namatēvs

Pirmo Draudžu dienu dievkalpojumu vada prāv. J. Turks, 
archib. A. Lūsis un māc. A. Piebalgs.           Foto: M. Namatēvs

1975. gada augustā Gaŗezerā Latviešu ev. 
lut. Draudžu Apvienība Amerikā pārveidojās par 
Sinodi – Latviešu ev. lut. Baznīcu Amerikā (LELBA). 
Tanī pašā laikā Gaŗezerā notika pirmās LELBA 
Draudžu dienas (LDD). Bija skeptiķi, kas par 
šāda apmēra mūsu Baznīcas pasākuma izdošanos 
šaubījās, bet tas nespēja noslāpēt rīkotāju entu
ziasmu. Visu nedēļu gaŗā sarīkojumā piedalījās 
552 reģistrēti dalībnieki, un nedēļas nogalē to 
skaits bija pāri 800. LDD korī vien bija ap 200 
dziedātāju, un Tedis Zieriņš ar palīgiem ieguva 
ap 600 parakstus peticijai Aizputes baptistu 
draudzes mācītāja J. Šmita labā.

Pēc LDD, māc. Jānis Strautnieks mēnešrakstā 
CEĻA BIEDRS rakstīja: “Un pats Dievs deva 
jauku, labu laiku, kaut netrūka pērkona un lietus 
gāžu pa starpām. Vai būtu par daudz vēlēties, lai
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mēs esam – “svētceļnieki, vai klaidoņi?”.  Šķiet, 
ka vēsturisko pārmaiņu skatījumā uz šo jautājumu 
atbildes arī vēl šodien var būt dažādas.

No oriģinālajiem Draudžu dienu veidotājiem 
mūsu vidū kalpo vairs tikai divi – Juris Cālītis 
Latvijā un Ivars Gaide Kanadā. Sagaidāmais da
lībnieku skaits ne tuvu nelīdzinās pirmajām 
Draudžu dienām. Tās nenotiek vairs nedēļas ga
ŗumā, un tagad pār svarā sagaidām tikai pen
sionārus. Arī pats draudžu dienu raksturs, vadību 
pārņemot vidējās paaudzes mācītājām, ir mai
nījies. Izņemot pirmās LDD, par programmu un 
tās izkārtojumu atbildīga ir Evanģēlizācijas 
nozares vadītāja ar palīgiem no vietējām drau
dzēm. Galvenie lektori tiek aicināti no Latvijas 
Baznīcas garīdznieku vidus. Sama zi not gaŗo 
lekciju sērijas, ir rasta iespēja nodarbību dažādībai 
un plašākai apmeklētāju līdzdalībai. Kaut arī 
vairāki garīdzniecības tradicionālisti to ir kritizējuši,

dalībnieku atsaucība ir bijusi pozitīva.
Šīs vasaras Draudžu dienās galvenais lektors 

būs Rīgas Lutera draudzes mācītājs Linards 
Rozentāls. Lekciju temats – “40 gadi un tālāk”. 
Protams, būs dievkalpojumi, koris, rīta un vakara 
lūgšanas, pārrunas, nodarbības bērniem (ja būs 
pieteikti bērni), šķēršļu gājiens, LELBAs 40 gadu 
jubilejas svinības, vakaru aktīvitātes, dziesmas 
un sirsnīga sadraudzība. Bībeles pusstundas vadīs 
pirmo draudžu dienu dalībnieks, tanī laikā vēl 
teo loģijas students, prāv. emer. Fritz Kristbergs. 

Evanģelizācijas nozares vadītāja māc. 
Gundega Puidza aicina agrākos LDD dalībniekus 
paredzētajai izstādei iesūtīt īpašas fotografijas un 
atmiņas par iepriekšējām Draudžu dienām. Lūdzu 
tās sūtīt Jurim Pūliņam elektroniski uz <pulinsaj@
comcast.net> vai pa pastu – 9531 Knolltop Road, 
Union, IL 60160.

Juris Pūliņš
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Šī gada 11. un 12. aprīlī 
Ciānas draudzes īpašumā, Dau
gavas Vanagu apvienības  telpās 
darbojās Latvijas Repub likas 
vēst niecības ASV Latvijas jauno 
pasu iz sniegšanas un veco pasu 
atjaunošanas ceļojošā darb sta
cija. Reģis trācijas darbu veikt  
bija iera du šies divi Latvijas val
dības ierēdņi no vēstniecības 
ko n sulārās nodaļas – Vita Majore 
un Māris Pūciņš.

Pases saņēmēji bija iera
dušies ne tikai no Čikāgas un tās 
ap kārtnes, bet arī trīs no Ka li
fornijas, divi no Floridas, divi no 
Aijovas, divi no Minesotas, divi 
no Vis konsinas, divi no Tenesijas 
un viens no Misūrijas. Tālākie 
pases saņēmēji bija Alise Casbon 
un Brigita Brastiņa no Peru, 
Dien vidamerikā. 

Šajā akcijā tika iz sniegtas 
66 Latvijas pases un 18 Latvijas 
personas apliecības. Iepriekšējās 
pasu darb stacijās Čikāgā 2010. 
gadā tika izsniegtas 173 pases, 
2014. gadā – 59 pases un 27 per
sonas aplie cības. Tātad šoreiz 
pasu izsniegtais skaits ir ļoti 
apmie rinošs.

Čikāgas latviešu organi zā
ciju apvienības prezidijs, pa
teicas Vitai Majorei un Mārim 
Pūciņam par labo sadarbību, kā 
arī pateicamies Ciānas draudzei 
un Čikāgas Daugavas Vanagu 
apvienībai par iespēju lietot tel
pas. Ipašs paldies Jānim Reve
liņam un Mārai Boedefeldei par 
vispārēju palīdzību.

Jānis Vilciņš
ČLOA priekšsēdis

Foto: Jānis Reveliņš

LATVIJAS PASU IZSNIEGŠANAS DARBSTACIJA ČIKĀGĀ

Ciānas īpašuma pagalmā pirms došanās pie darba. No kr.: Jānis Reveliņš, Māra 
Boedefelde, Jānis Vilciņš, Vita Majore, Māris Pūciņš.

Vita Majore izsniedz šīs akcijas pirmo pasi Kristīnei Circenei.

Maruta Bergmane saņem Latvijas pasi.



92016. gada maijs

Māris Pūciņš un Vita Majore atbild uz ikkatru jautājumu. Ilmārs Bergmanis sarunā ar tālajiem viesiem no Peru.

No kr.: Ārija Bergmane, Jānis Vilciņš, Maruta Bergmane. Darba rūķi sarunā ar studentu Artūru Plots no Ltvijas.

Pārrunas pie kafijas galda uzgaidāmā telpā.
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Andris ierakstīja vienu no tām, un šī dziesma 
“Novakarē” skanēja arī svētdien. Inta, kuŗa bija 
atnākusi uz koncertu, piedzīvoja ļoti patīkamu 
pārsteigumu, un publika ar aplausiem sumināja 
gan Intu, gan Andri!

Andris pats sevi pavadīja ar ģitāri, bet viņam 
līdzi spēlēja vietējie vidienes mūziķi – Ilze 
Akerberga, Jānis Kauliņš un Lars Alversons. Pie 
beigām, mūziķu uzrunāti, klausītāji sāka arī dejot 
valšu dziesmu vadīti. Sanāca pavasaŗa balle! Tā 
pavadījām skaistu, skanīgu pēcpusdienu. Esam 
priecīgi un pateicīgi, ka Andris varēja piestāties 
un ar mums tikties. 

Sen nebija baudīta tik skaista dziedāšana. 
Pēc dziesmām daudzi klātesošie vēl pakavējās, 
lai tiktos ar māksliniekiem. Tā noslēdzās īpaši un 
reti skaista, dziesmota pēcpusdiena Čikāgā.

Paldies biedrības čaklajiem darbiniekiem! 
Armands Birkens 

DZIESMA! SIRSNĪBA!

 Uz skatuves, kur uzstājušies neskaitāmi 
dziedoņi, mūziķi un aktieŗi, čikāgiešus šoreiz 
iepriecināja populārais Latvijas dziedonis Andris 
Daņiļenko.

Svētdien, 17. aprīlī, Čikāgas latviešu biedrība 
sveica Andri savā namā. Andris, ciemojoties 
Amērikas vidienē, varēja Čikāgā piestāties un 
sniegt mums dziesmām bagātu pēcpusdienu. 
Andris jau daudzus gadus dzied un ir ieguvis 
īpašu vietu latviešu mūzikas cienītāju lokā. Mums 
laimējās tā retā izdevība viņu dzirdēt šeit. 

Tikšanās bija jauka. Klātesošie baudīja Andra 
vienkāršo, sirsnīgo un patīkamo stilu. Skaistās 
balss īpašnieks ar savu profesionālo sniegumu 
spēja mūs aizkustināt. 

Dziesmu pūrā Andrim ir skanīgas, vērtīgas 
dziesmas, daudzas no tām jau populārās mūzikas 
pērles. Visvairāk dzirdējām Raimonda Paula 
dziesmas, kuŗu virknē bija īpaša dziesma, jo tai ir 
saite ar Čikāgu. Pirms vairākiem gadiem maestro  
Raimonds Pauls uzrakstīja trīs dziesmas ar 
čikāgietes Intas Dukas dzejoļu vārdiem. Toreiz

Dziedonis Andris Daņiļenko.                     Foto: Dace Ķezbere

No kr.: Inta Duka, Andris Daņiļenko, Armands Birkens. 
Foto: Modris Galenieks
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Latviešu izcelsmes lieliskais profesionālā 
basketbola spēlētājs Kristaps Porziņģis, pārstāvot 
New York Knicks vienību, šī gada 23. martā 
sacentās ar “Čikāgas buļļiem” (Chicago Bulls) 
Čikāgas United Center. Spēli noskatījās Čikāgas 
šī sporta cienītāju latviešu pulciņš, dodot viņam 
maksimālu un nedalītu atbalstu. Latviešu grupa 
izcēlās citu atbalstītāju vidū ar saviem dzelteniem 
vai Latvijas karoga krāsas krekliem un lielo 
karogu vidū. To ievēroja arī TV komentātori 
vairākas reizes raidījuma vidū. Kristaps Porziņģis 
nupat aprīļa vidū ar izciliem panākumiem 
noslēdza savu pirmo profesionālās spēles līgumu 
ar New York Nicks vienību, gūstot ņujorkiešu 
basketbola  spēles skatītāju atbalstu, jau pirmajā 
līguma gadā garantējot viņam atgriešanos vienībā 
2016./2017. gada sezonā. Kristaps visā šīs 
sezonas posmā izcēlās ne tikai ar savu 7’3” 
augumu, bet arī ar spēles un iemetienu veiklību, 
pārspējot vairumu vietējo amerikāņu spēlētāju.

Kristaps pirms dažām dienām atgriezās savā 
dzimtajā pilsētā Liepājā, kur viņš ir audzis kopš 
1995. gada 2. augusta. 

Vēlam Kristapam panākumus arī nākamajā 

sezonā. Un kas zina, varbūt Kristaps nākamgad 
vai nākotnē noslēdz līgumu ar “Čikāgas buļļiem”. 
Kāds prieks tad būtu mums visiem, kā jauniem tā 
veciem, Čikāgā uzgavilēt un atbalstīt ne tikai 
Kristapu bet arī visus “buļļus”!

  I.B. 

Latvieši liek sevi manīt sporta arēnā.                                                                            Foto: USA SPORTS TODAY/ SCANPIX

KRISTAPS SAJŪSMINA AR SAVU BASKETBOLA MĀKU
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Marks bauda katru kumosu.                         Foto: Bitīte Sherrett

Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu komitejas rīkotā  
Pavārklase notika svētdien, 17. aprīlī draudzes 
īpašumā Vuddeilē. Ināra Blumberga un Ārija 
Bergmane mācīja cept ābolkūku. Šo Pavārklasi 
noklausījas 24 dalībnieki, to starpā daži kungi. 
Ināra un Ārija demonstrēja kā iemīcīt mīklu, to 
izveltnē un ieklāt pannā. Dažas dalībnieces pat 
nāca palīgā mizot ābolus. Kad pannā viss bija 
salikts, kūku ielikām krāsnī, lai cepās. Kā tas 
notiek televīzijas ekrānā, pēc dažām sekundēm 
izcepto kūku jau varēja nogaršot kopā ar glāzi 
vīna. Tie, kuŗiem nebija izdevības apmeklēt šo 
klasi, jo tajā dienā notika citi pasākumi –  Andra 
Daņiļenko koncerts biedrībā, Mariss Jansons 
diriģēja Čikāgas Simfonisko orķestri – recepti 
varat atrast gaidu/skautu vienību grāmatā “Pēc 
acumēra un garšas kamēr gatavs”, kā arī Čikāgas 
Ziņu šī izdevuma “Galdiņ, klājies” slejā. 

Nākošā Pavārklase notiks septembrī. Gaidīsim 
Jūs un lūdzu ņemiet līdzi savus draugus. Gaisotne  
ir draudzīga un lustīga.

Ārija Bergmane
Pavārklases dalībnieces Bitītes atsauksme

Ābolukūka man izdevās!! Paldies skolotājām 
Ārijai Bergmanei un Inārai Blumbergai. Bija liels 
prieks piedalīties cepšanas stundā. Marks (mans 
vīrs) pašlaik bauda katru kumosu.

PAVĀRKLASE “ĀBOLKŪKA”

Ārija Bergmane un Ināra Blumberga.        Foto: Bitīte Sherrett

Prāvs pulciņš dalībnieku.                                           Foto: Ojārs Freimanis
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 55.- Don un Anna Dauksti (Wyoming, MI), Aina  
  Eglīte, Kārlis Ezeriņš (Three Rivers, MI),  Juris  
 Graudiņš, Gundārs Grīslītis (India napolis, IN)  
 Sandra Groša (Walnut Creek, CA), Ruta  
 Houseworth, Harry Hunter, Skaidrīte Jirgena  
 (Rīga LV), Anita Kalniņa, Kristīne Kļaviņa, 
 Dzintra un Vilmārs Kukaiņi (Northfield, OH),  
 Liene Kukaine (Greenville, SC),   
 Mirdza Lazdiņa (Chesterfield, MO), Vita Levar,  
 Inese Liepiņa (Rīga, LV), Laura Ludika,  
 Zeltīte Lutovsky, Vineta Marzec, Laura Moehs,  
 Jānis Nagobads, Vaira Otvars (Louisville, KY),  
 Jānis un Rūta Ozoli (Hastings, MN), Anita  
 Počs, Juris un Aina Pūliņi, Pērle Raidone,  
 Lauris Rožkalns, Līga Ruperte (Grand Rapids,  
 MI), Aina Saleniece, Marta Schafer (Winthrop,  
 MN), Visvaldis Stepe, Ivars Štolcers (West  
 Linn, OR), Skaidrīte Štolcere (Minneapolis,  
 MN), Velta Šulca (Cleveland, OH), Astrīda  
 Tantillo, Mirdza Tocupa (Milwaukee, WI),  
 Andrejs Treibergs (Salt Lake City, UT),  
 Auseklis Vārpa, Māra Vārpa, Gatis un Iveta  
 Velbergi, Dace Ventera, Egīls Vitands   
 (Three Rivers, MI), Vilis Vītols, Edīte Ziemele 
 (Henderson NV), Wisconsin Latvian Credit  
 Union (Milwaukee, WI), Herbert Everss  
 (Three Rivers, MI). 
 50.- Rita Birkena, Raita Brunovska, Jānis Cakars,  
 Olģerts Cakars, Aīda Ceriņa (Indianapolis, IN),  
 Velta Dārziņa, Alma Deksne (Green Bay, WI),  
 Jānis Druģis, Pārsla Gagaine, Ilze un Juris  
 Gertneri (Three Rivers, MI), A. Jakobsons,  
 Aija un Ēriks Kīni, Uldis Pūliņš, B. Roth  
 (Brookfield, WI), Aina Rozenberga   
 (Minneapolis, MN), John un Loretta Salkas,  
 G. Shropshire (Ludington, MI), Aina Sloka,  
 Ilona Šmita, Zita Velkme, Modris un Alice  
 Vilemsoni (Three Rivers, MI), Mirdza Zaļuma,   
 Valda Zemesaraja ( Maple Hts., OH), 
 Ruta Priedklalne-Zirne, 
 Ivars Zušēvics (Greendale, WI),  
 40.-   Anita Tērauda (Rockville, MD),
 30.- Benita Ezeriņa,
 20.- Māra Skulte.

ČIKAGAS ZIŅĀM ZIEDOJUŠI    no 2016. gada 20. marta līdz 2016. gada 13. aprīlim.

100.- Andris un Rūta Dzelmes, Modris un Valija  
 Galenieķi, Dace un Arnis Kīni, Ruta Kress  
 (Kailuna Kona, Hawaii), Aivars Kuplis,   
 Guna Sensnovis (Ft. Myers Beach, FL), Rita  
 Sprūdža, Josefīne Veidemane, nepublicējams, 
 85.-  Laimonis un Kristīna Laimiņi, 
 80.- Valda Dundurs, Aija Vegnere (Dunwoody, GA),
 77.- Kārlis Robežnieks,
 75.- Inta Andermann, Aija Horton, Vilnis un Astrīda  
 Jakobsoni, Persijs Laube (Somers, MT),  
 Alfreds Lukevics, Mārtiņš Markevičs, Livja Ozola  
 (Marco Island, FL), Jānis un Rasma Priedes,  
 Andre Rave, Sigrida Renigere, Haralds  
 Robežnieks, Uldis Streips (Prospect, KY),  
 Pēteris Strods, Leo un Antonija Trinkūni,  
 Jānis un Gunta Vilciņi,
 70.- Aivars Aistars (Three Rivers, MI), Renāte Polan,
 65.- Ināra Baldwin, Baiba Liepiņa, Rūta Radvany,  
 Ģirts Saulītis (Racine, WI), Astrīda Siliņa,  
 Auseklis Skomba, Lūcija Sprenne, Guntis  
 Brūns, Linda Brūns,
 60.- Edvīns un Melita Būdenieki, Ramona Clucas,  
 Velta Cukura, Regīna Čuncula Daumants  
 Hāzners, Indulis Ievāns, Ilze Ievāne, Vita  
 Kākule (Glendale, WI), Aivars un Velta Kalēji,  
 Guntis un Ina Kalnāji, Rudolfs Kalnmals  
 (Three Rivers, MI), Hilda Kitnera, Valentīne  
 Linde, Astrīda Menģele, Andris un Sandra  
 Ozoliņi (New \Braunfels, TX), Irēne Petrīte,  
 Minjona un Gatis Plūmes, Vineta Plūme, A.  
 Rozentāls (Three Rivers, MI), Māra Rozentāle  
 (Lansing, MI), Arvīds un Ināra Rupeikas,  
 Alexander Schiffer, Valdemārs Sīmanis  
 (Warren, MI), Inta Šrādere (Kalamazoo, MI),  
 Arnis Šrāders, Andra Swiebocki, Edvīns Tums  
 (Silver Spring, MD), Valdis Tums, Aivars  
 Vilemsons (Clearwater, FL), 
 Aris Vilemson (Three Rivers, MI), 
 56.- Atis Makstenieks,
 55.- Ivars un Inra Anteni, Pauls Antens, Ojārs  
 Atslēga, Andrejs Baciāns (Madison, WI),       
 S. un R. Baginski, Maija Bilsena (Scottsdale, AZ),  
 Aivars un Ilga Bokalderi, Dzidra Bookere, 
 Ausma Briede (Maplewood, NJ), Māra Brogan,  
 Laimons Celmiņš (Lenoir, NC), Aina Caune,  
 Don un Anna Dauksti (Wyoming, MI),

Pateicamies visiem 
atsaucīgajiem ziedotājiem! 

                      Čikāgas Ziņu redakcijas saime



Čikāgas  Ziņas14



152016. gada maijs



Čikāgas  Ziņas16

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

 

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

SLUDINĀJUMU IEVIETOTĀJU ZINĀŠANAI
Nākamajā Čikāgas ziņu numurā būs apvienoti 

trīs mēneši – jūnijs, jūlijs un augusts. Ja vēlaties 
ievietot sludinājumu tajā izdevumā, lūdzu aiz-
runājiet sludinājumam vēlamo izmēru (pilnu lpp., 
1/2 lpp. vai 1/4 lpp .) ne vēlk par 10. maiju. Sludi-
nājuma tekstu vai jau sagatavotu slu di nājumu 
lūdzu iesūtiet redakcijā ne vēlāk par 15. maiju

Inārai Sīmanei <isimanis@comcast.net>
Tālr.: 630-584-5750
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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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(15. II 1923.- . 8. IV 2016.)
Pēters Lapiņš dzima 1923. 

gada 15. februārī Lēdurgā, Vid-
zemē, pie Limbažiem Pētera un 
Emmas Lapiņu ģimenē. Tēvs  
ko pā ar brāli Jāni pirmās zemes 
reformas laikā nopirka muižas 
ūdens dzirnavas. Viņi tur zāģēja 
kokus, mala miltus, pārstrādāja 
vilnu un blakus dzirnavām uz-
cēla dzīvojamo māju. Par tēva 
amat nieka darba spējām Lē-
durgā liecina viņa celtās mājas, 
kapliča un darinātie baznīcas 
soli. Pētera vecāki bija sabied-
riski un pie dalījās draudzes dzīvē. Tēvs arī spēlēja 
teātri.

Pētera brālis Arvīds piedzima 1930. gadā. 
Abi puiši uzauga un dzīvoja dzirnavu īpašuma 
jaunajā mājā. Dzīve tur bija bezbēdīga. Bērnības 
gadus Pēters pavadīja kopā ar jaunāko brāli 
Arvīdu un brālēniem Arnoldu un Bruno Put-
niņiem, vasarās peldoties un makšķerējot dzirnavu 
ezerā, ziemās pat slidojot. Par šo viņa dzīves 
posmu Pēterim bija daudz ko stāstīt saviem 
radiem, kad viņš ciemojās Latvijā.

Pēc tēva nāves 1934. gada ziemā māte ar 
Pēteri un brāli pārcēlās pie tēva brāļa Voldemāra 
uz viņa jaun saimniecību “Līgotāji”. Pētera dzīve 
tad krasi mainījās. Māte pārcēlās uz Rīgu strādāt,  
un viņš ar brāli palika pie onkuļa. Tur viņš sāka 
strādāt par ganiņu. Kad Pēterim bija jāpāriet uz 
lielākiem darbiem, ganīšanu pārņēma brālis. 
Septiņgadīgo skolu Pēters beidza Lēdurgā. Viņš 
sevi uzskatīja par Ulmaņa bērnu, jo tajā laikā. 
daudz mācīja par patriotismu. Tie bija labi laiki.

Mātes brālis Jānis Sneiders bija aizsargos, un 
Peteri tas ļoti ietekmējis viņa karjēras izvēlē. 
Kopš Pēterim  padevušās techniskās lietas, onkulis 
neesot skopojies ar padomu un ieteicis iestāties 
Rīgas Celtniecības technikumā, Būvnīecības no-
daļā, ko viņš arī izdarīja 1938. gadā. 1939. gadā 
Pēterim bija jānostrādā obligatais prakses darbs 
uz būvēm. Viņš to paveica pāris mēnešu laikā

Ledurgas pa gastā. Studiju laikā 
viņa dzīves vieta bija pie mātes 
Rīgā. 

Kad 1940. gada jūnijā 
Latviju okupēja krievi, Pēters 
vēl studēja, kaut gan techni ku-
mā juta jau pārmaiņas – bija 
jāmācās krievu valoda un vairs 
nevarēja tik brīvi izteikties. 
1941. gada jūnijā Pēteri kopā ar 
diviem skolas biedriem ap-
cietināja par propagandas 
izdošanu/lasī šanu. Trīs dienas 
viņi pavadīja cie tumā, bet  bija 
lai mīgi, ka nebija lielāku seku. 

Pē terim tomēr izdevās nolikt ek sāmenus un 1943. 
gadā viņš saņēma diplomu. 

Kad vācieši okupēja Latviju, Pēteri iesauca 
vācu armijā. Apmācības notika Bauskā no 1944. 
gada janvāŗa līdz jūnija sāku mam. Laīmīgā kārtā 
viņu nenosūtīja uz fronti. Vairāki viņa skolas 
biedri un draugi no frontes nekad neatgriezās.

Krieviem atkal tuvojoties Latvijai, Pēterim 
laimējās tikt uz kuģa, kas devās uz Beļģiju. Viņš 
kādam jūrniekam par to esot samaksājis ar ciga-
retēm. Paslēptuve bijusi zem municiju kastēm.

Kaŗa beigās viņš nokļuva Vācijā, angļu  zonā, 
kur atrada savus radus no Ledurgas.

Bēgļu nometņu laikā, no 1946. gada līdz 
1949. gadam, Pēters studēja Baltijas Universitātē 
Inženierzinātņu fakultātē Hamburgā, vēlāk Pinne-
bergā. Mamma, brālis un onkulis Voldemārs, kā 
arī citi radi palika Latvijā.

1951. gada 7. janvārī Pēters ieceļoja ASV un 
devās uz Louisville, Kentucky, kur viņa skolas 
draugs Valentīns, kas jau dzīvoja un strādāja par 
būvdarbu vadītāju kādā būvfirmā, bija sagādājis 
Pēterim darba galvojumu. Uz Čikāgu viņš pār-
cēlās, lai turpinātu studijas Ilinojas Techniskajā 
institūtā un lai atrastu labāku darbu. 1950os un 
60os gados dzīve ASV bija laba. Pēters stradāja 
līdz tam, kad sasniedza 70 gadu vecumu.

1954. gadā viņš apprecējās ar Irēni Apsīti.  
Pēters un Irēne mīlēja ceļot un pētīt pasauli gan 

PĒTERA VOLDEMĀRA LAPIŅA DZĪVES STĀSTS



192016. gada maijs

divatā, gan kopā ar draugiem. Irēne mira 1998. gadā.
Pētera māte Emma kopā ar brāļiem Pēteri un 

Voldemāru un vecomāti Katrīnu padomju laiku 
nodzīvoja Līgotājos. Pētera māte bija strādājusi 
visu savu mūžu un 2000. gadā šo zemi atstāja, 
sasniegusi savu simts otro dzīves gadu. 

Pirmo reizi Pēters atgriezās Latvijā 1971. gadā. 
Kopš tā laika viņš gandrīz katru gadu brauca 
ciemos pie mammas un radiem.

Pēters pie mātes ciemojās arī viņas 100 gadu 
jubilejas laikā. Viņas jubileja bija atzīmēta arī 
vietējā laikrakstā. Savas dzīves pēdējos gadus 
māte dzīvoja pie māsas Lilijas dēla Anša Saulīša. 
Pētera brālis mira 1996. gadā. Tēvs ar māti 
atdusas Lēdurgas kapos. 

Pēters daudz domāja par atgriešanos uz dzīvi 
Latvijā, bet veselības pa sliktināšanās dēļ viņš to 
nespēja īstenot.

Dzīvodams Čikāgā, Pēters bija aktīvs Sv. 
Pēteŗa baznīcas dzīvē un sabiedrībā. Viņš bija mūža 
biedrs Daugavas Vanagu apvienībā, Pen sionaru 
biedrībā, kur pildīja  kasieŗa amatu, bija biedrs 
Čikāgas slēpotāju klubā un piedalījās Literārajā 
kopā. 

Atcerēsimies Pēteri, kas bija, sirsnīgs, devīgs, 
mierīgs, izpalīdzīgs un mīļš draugs mums visiem.

Novēlam Pēterim Dieva svētību un vieglas 
smiltis.

B. Lāčkāja

RICHARDS KALUNDS MŪŽĪBĀ
Šī gada 14.februārī mūžībā 

aizgāja mums visiem pazī s tamais 
kor porācijas Lettonia filistrs un 
sabiedrisks dar bi nieks Richards 
Kalunds, dzimis 1919. gada 21. 
jūnijā Rīgā. Tēvs Gus tavs ir 
ierēdnis, māte Antonija, dzimusi 
Holms, nav strādājusi ārpus 
mājas, bet audzinājusi dēlu. No 
1927. gada līdz 1933. gadam 
Richards mācās pa mat skolā Rīgā. 
1938. gadā absolvē Rīgas 2. ģim-
naziju.1939. gadā iestājas Latvijas 
Universitātē Tautsaimniecības fakultātē. Sā koties 
Ot ram pasaules kaŗam, 1944. gadā viņš ir spiests 
mācības pārtraukt. Bēgļu laiku Richards ar māti 
pavada Beļģijā. 

Pēc Otrā pasaules kaŗa Richards ierodas ASV 
un apmetas uz dzīvi Čikāgā. Šeit viņš redz izdevību 
turpināt izglītību un iestājas Northwestern University 
Tautsaimniecības fakultātē. 1955. gadā Richards  
uzņemts studentu korporācijā Lettonia.

1958. gadā Richards Kalunds salaulājās ar 
Tamāru Bruks. Pēc trīspadsmit laulības dzīvē pava-
dītajiem gadiem, Tamāra aiziet mūžībā, ko Richards 
smagi pārdzīvo. No 1960. gada Richards strādā 
Steiner American Corporation par galvenā grā-
matveža palīgu. 1964. gadā Richards pieņem darbu

LANZIT Corrugated Box Co. un 
strādā par biroja priekšnieku līdz 
1967. gadam,  kad viņš sāk strādāt 
Florsheim Shoes uzņē mumā par 
pasūtījumu un iepir kumu nodaļas 
vadītāju. Šinī uzņēmumā viņš 
strādā līdz tam, kad 1983. gadā 
firma pāriet uz darba elektronisku 
izpildi.

Kopš Richardu uzņēma 
korporācijā Lettonia, viņš tajā ir 
ieguldījis savu sirdi un dvēseli, 
ieņemot amatus Čikāgas Lettonia 

kopā, kā arī darbojies Lettonia globālajā sastāvā. 
Būdams kor porācijas Lettonia 100 gadu jubilejas 
priekšsēdis, 1970. gadā Richards Čikāgā sarīkoja 
jubilejas grandiozas svinības, kuŗās piedalījās ap 
700 viesu no ASV un Kanadas.

Richarda draudzība un uzņēmība deva viņam 
iespēju būt aktīvam biedram vairākās latviešu 
organizācijās Čikāgā, piemēram, Čikāgas latviešu 
organizāciju apvienībā. Čikāgas latviešu biedrībā, 
Sv. Pēteŗa draudzē, Čikāgas latviešu republikāņu 
grupā un Ilinojas pensionāru biedrībā.

Richarda Kalunda aiziešana mūžībā ir atstājusi 
lielu robu mūsu Lettonia kopas ierindā.

Lai Tev vieglas smiltis!
Vilnis Jakobsons, Lett.
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Viņš iestājās draudzē, korporācijā un Ilinojas 
pensionāru biedrībā.

“Aukstā kaŗa” laikā Richards iesaistījās ASV 
polītikā, piedalīdamies organizētos protesta 
gājienos Čikāgas ielās un demonstrējot Apspiesto 
tautu rīkotajās sanāksmēs. ASV Repub likāņu partiju 
viņš atbalstīja gan naudā, gani graudā. To at spo-
guļo daudzie foto uzņēmumi, kuŗos Richards re-
dzams kopā gan ar ASV polītiskās dzīves vadī tājiem, 
gan ar cittautu polītiskās darbības pārstāvjiem.   

Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 
prezidijs un visa  latviešu saime atvadījāmies no 
Richarda Kalunda 2016. gada 23. februārī pa-
teicībā par viņa rosīgo un pašaizliedzīgo daudzo 
gadu darbu Čikāgas latviešu sabiedrības labā.

     Vieglas smiltis un saldu dusu Tev, Rič!
Jānis Vilciņš, ČLOA priekšsēdis

Ar Richarda Kalunda aiziešanu mūžībā Čikā-
gas latvieši ir zaudējuši gandrīz pēdējo no mūsu 
“varonīgās paaudzes” sabiedriskajiem dar bi-
niekiem. Tā bija paaudze, kuŗas locekļi ieradās ASV 
1950.  gadu sākumā. Neprotot valodu un strādājot ne-
ieras tus darbus, tomēr dažu gadu laikā viņi uzcēla 
latviešu sabiedrību Čikāgā. Viņi dibināja draudzes, 
bied rības, skolu, bū vēja baznīcas un nopirka 
namu. Viņi lika mūsu sa biedrībai pamatus, kuŗi 
pastāv vēl šodien.

Richards Kalunds ieradās Čikāgā 1950. gadā 
un tūlīt iesaistījās sabiedriskajā darbā. Viņš 
darbojās Pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku 
ASV Rīcības komitejā, kā arī Čikāgas latviešu 
biedrībā un ilgus gadus bija tās valdē. Kad 
nodibināja Čikāgas latviešu organizāciju apvie-
nību, viņu 1969. gadā ievēlēja par tās priekšsēdi.

RICHARDU KALUNDU PIEMINOT

Mūsu mīļā draudzene

SKAIDRĪTE KALEKAURIS

aizmiga uz mūžu 2016. gada 10. aprīlī

Dalāmies sērās ar Arvīdu un Kārli

Rockfordas draugi:  
Milija, Irēne, Spodra,

Velta un Pauls, Māra un Nenis

 I N   M E M O R I A M

IVARS  PAULS  ANTENS
 dzimis 1931. gada 11. oktōbrī Rīgā, Latvijā
miris 2016. gada 7. aprīlī Inverness, Ilinoijā

Viņu pateicībā un neizdzēšamā piemiņā paturēs Čikāgas Ziņu redakcijas saime

 

✞
M Ī L E S T Ī B Ā     P I E M I N A M

 

PĒTERS VOLDEMĀRS LAPIŅŠ
dzimis 1923. gada 15. februārī 
Lēdurgā, Latvijā,
miris 2016. gada 8. aprīlī
93 gadu vecumā 
Indian Head Park, IL.

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu 
līdzjutību visiem Pēteŗa tuviniekiem un 
draugiem.
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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> 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965  
e-pasts: <ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-
8314 e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga       
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 
2016. gada maijs

Svētdien, 1. maijā, 10:00 – Dievkalpojums ar   
 dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 8. maijā, 10:00 – Mātes/Ģimenes dienas  
 dievkalpojums. Pusdienas.
Svētdien, 15. maijā, 10:00 – Vasarsvētku   
 dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 22. maijā, 10:00 – Trīsvienības svētku  
 divvalodīgs dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Kafijas galds.
Svētdien, 29. maijā, 10:00 – Abu draudžu kopīgs  
 dievkalpojums Ciānas baznīcā.

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi

2016. gada maijs

Svētdien, 1. maijā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds. Filma “Dieva putniņi”.
Trešdien, 4. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 8. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas   
 dievkalpojums. Siltas pusdienas.
Svētdien, 15. maijā, 10:00 – Vasarsvētku   
 dievkalpojums. Kafijas galds.
Trešdien, 18. maijā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 22. maijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
 galds ar jubilāru godināšanu.
Svētdien, 29. maijā, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 ar Sv. Pēteŗa draudzi Ciānas draudzes  
 dievnamā. Kafijas galds.

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>

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

Svētdien, 22. maijā, 10:30 dievkalpojums 
      ar sv. Vakarēdienu.Sestdien, 4. jūnijā, plkst. 18:00 Kopdziedāšana.

Dziedāsim, ko vien visi gribēsim ar pavadītājiem. 
Čikāgas latviešu nama 1. stāvā. Ieeja bez maksas. 
Uzkodas un atspirdzinājumi pērkami klubā.
Sestdien, 17. septembrī, koncerts ”Te nu mēs 
esam” (no Rietumkrasta). Kopražojums ar Ciānas 
draudzi. Ciānas Lielajā zālē. Sākums pēcpusdienā.
Svētdien, 25. septembrī, plkst. 11:00 Miķeļa tirgus 
ČLB nama 1. stāva zālē un klubā. Filmas izrāde 
plkst. 15:00 2. stāvā.
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Ābolkūkas
Sviests, nesālīts, standziņās – 1 mārciņa
Milti, sijāti – 4 krūzes
Ūdens, ledus auksts – 1 krūze
Etiķi, ledus auksts – 1 ēdamk.
Rīvmaize – 1/2 - 1 krūze
Āboli – 4 mārciņas
Cukurs – 1 krūze
Kanēlis – pēc garšas
Ola, sakulta – 1 gab.

Lielā, atdzesētā bļodā ieliek 1 standziņu sviesta, 
kas sagriezts šķēlēs. Pārbeŗ ar 1 krūzi miltu. 
Darbību atkārto ar pārējo sviestu un miltiem. 
Pielej ūdeni un etiķi.

Maisījumu graiza ar nazi, līdz mīkla turas 
kopā. Pārdala uz pusēm un ietin vaska papīrā. 
Uzglabā ledusskapī vismaz 4 stundas.

Ābolus nomizo un sagriež plānās šķēlītēs.
Uz miltaina galda vai dēļa pirmo mīklas pusi 

izveltnē 13x19 collu lielumā. Ieklāj 11x17 collu 
lieluma pannā un apbārsta ar rīvmaizi. 

Ieliek ābolus, pārkaisa ar cukuru un kanēli. 
Apsedz ar otru mīklas pusi, kas izveltnēta 11x17 
collu lielumā. Rūpīgi saspiež kopā mīklas malas. 
Apziež ar olu. Sadursta ar dakšu.

Cep 400° F krāsnī 15 minūtes. Turpina cept 
350° F krāsnī vēl 30-40 minūtes.

Pasniedz, sagrieztu četrstūŗos.
Māra Skulte

Recepte pārņemta no Gaujas 60. gaidu vienības un 
Staburga 70. skautu vienības Vecāku padomes izdevuma 
“PĒC ACUMĒRA UN GARŠAS, KAMĒR GATAVS”. 

                      Mātei        
Kad manā dvēselē ugunis dziest
Un manā dārzā ik lapotnē sniegs,
Tad tavās mīļajās rokās es, māt,
Patverties eju un sauli sev krāt.

Tikai no tevis pār mani nāk miers,
Tikai no tevis dzimst nezūdošs prieks,
Tikai tu vienīgā mīlu spēj just,
Kura pret mani nekad nevar zust.

Tāpēc es pateicos tev katru dien’
Par tavu mūžu, ko manī tu sien,
Par tavu sirdi, kas nomodā pukst
Un manas neveiksmes debesīm čukst.

Kad manā dvēselē ugunis dziest
Un manā dārzā ik lapotnē sniegs,
Tad tavās mīļajās rokās es, māt,
Patverties eju un sauli sev krāt.

                         Ramona Frišmane

Sveicam Ģimenes dienā!
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SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
2016.  gada maijs

Sestdien, 7. maijā, DV Kurzemes cietokšņa    
 atceres sarīkojums Ciānā plkst. 4:30 pp,
Trešdien, 11. maijā, Pensionāru saiets Ciānā   
 plkst. 12:00. 
Sestdien, 14. maijā, Kr. Barona latviešu skolas  
 izlaidums Ciānā plkst. 10:00.
Sestdien, 21. maijā, Čikāgas Vīru koŗa pavasaŗa  
 koncerts ar Toronto ansambļa “Skanda”  
 piedalīšanos. Ciānas Lielajā zālē
 plkst. 18:00.

2016.  gada jūnijs
Sestdien, 4. jūnijā Kopdziedāšanas vakars
 Čikāgas latviešu biedrības nama 1. stāvā  
 plkst. 18:00.

Svētdien, 10. jūlijā, Kapu svētki Akāciju kapos – 
 māc. O. Cakars plkst. 13:00.

2016.  gada augusts 
Svētdien, 7. augustā, Kapu svētki Oakridge kapos  
 – māc. G. Puidza plkst. 10:00.

2016.  gada septembris
Sestdien, 17. septembrī, Rietumkrasta koncerts  
 “Te nu mēs esam”. Rīko ČLB un Ciānas  
 draudze. Ciānas Lielajā zālē. 
Svētdien, 18. septembrī, Kapu svētki Mt. Olive  
 kapos – māc. O. Freimanis plkst. 13:00. 
Svētdien, 25. septembrī, Miķeļa tirgus. ČLB nama  
 1. stāva zālē un klubā plkst. 11:00.   
 Filmas izrāde 2. stāvā plkst. 15:00.

2016.  gada novembris
Sestdien, 5. novembrī, Balle bērniem Mārtiņdienas 
 temā ČLB nama 1. stāvā. 

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:

Ciānas baznīcas telpā
sestdien, 7. maijā, 4:30 pp.

Svētbrīdi vadīs māc. Ojārs Freimanis
Leģionāru godināšana

Akta runu teiks 
Māris Roze, Ph.D.

Dziedās Čikāgas vīru koris

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

līdz 1. maijam
 pie I. Grigolates 847-729-6213

DAUGAVAS 
VANAGU

 APVIENĪBAS 
ČIKAGĀ

KURZEMES CIETOKŠŅA
atceres sarīkojums

Nākamajā Čikāgas ziņu numurā būs apvienoti 
trīs mēneši – jūnijs, jūlijs, augusts. Ja vēlaties 
ievietot kāda notikuma aprakstu tajā izdevumā, 
lai nodrošinātu vietu, lūdzu to pieteikt redakcijā 
ne vēlāk par 10. maiju. Pašu rakstu lūdzu iesūtīt 
ne vēlāk par 15. maiju. Pieteikumu un rakstu sūtiet 
Inārai Sīmanei <isimanis@comcast.net>
Tālr.: 630-584-5750.

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI
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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 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

2016. gada 

MAIJS

  1 S Ziedonis
  2 P Zigmunds, Sigmunds,   
 Zigismunds
  3 O Gints, Uvis
  4 T Latvijas Republikas   
	 Neatkarības	deklarāci	 	
	 jas	pasludināšanas		diena.	
	 Vizbulīte,	Vijolīte,	Viola
  5 C Ģirts, Ģederts 
  6 P  Gaidis, Didzis
  7 S Henriete, Henrijs, Jete
  8	Sv	 Ģumenes	diena.	 	
	 Staņislavs,	Staņislava,			
	 Stefānija
  9 P Klāvs, Einārs, Ervīns
10 O Maija, Paija
11 T Milda, Karmena, Manfreds
12 C Valija, Ināra, Ina, Inārs
13 P Ģimenes diena.        
 Irēna, Irēna, Ira, Iraīda
14 S Krišjānis, Elfa, Elvita,   
 Aivita
15	Sv	 Vasarsvētki.
	 Sofija,	Taiga,	Arita,	Airita
16 P Edvīns, Edijs
17 O Herberts, Umberts, Dailis
18 T Inese, Inesis, Ēriks
19 C Lita, Sibilla, Teika
20 P Venta, Salvis, Selva
21 S Ernestīne, Ingmārs,   
 Akvelīna 
22	Sv	 Emīlija,	(kalendāros		 	
	 neierakstīto	vārda	diena)
23 P Leontīne Lonija, Ligija,   
 Leokādija
24 O  Ilvija, Marlēna, Ziedone
25 T Anšlavs, Junora
26 C Eduards, Edvards, Varis
27 P Vasarsvētki. Dzidra,   
 Dzidris, Gunita, Loreta
28 S Vilis, Vilhelms
29	Sv	 Maksis,	Raivis,	Raivo
30 P Vitolds, Lolita
31 O Alīda, Jūsma

Vērsis
21.apr. - 20.maijs

Dvīņi
21.maijs - 21.jūn.
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