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sūta ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru
saņemšanu.
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Bērns kā žēlastība

2016. gada decembris, 2017. gada janvāris

Ziemassvētki ir lielā mērā svētki mūsu maņām.
Draugi, ko sasveicinoties apskaujam. Pilni šķīvji ar
piparkūkām, cepumiem, un citiem smaržīgiem,
garšīgiem vēdera prieciņiem. Ziemassvētku korāļi,
kas mūsu ausīm jau kļuvuši par himnām. Ziemas
svētki ir sajūsmas svinības, prieka bankets, kas sa
šķaida gada tumšāko nakšu drūmumu.
Bet tā visa vidū ir bērns. Bērns, kas dzimis sāpīgi
trūcīgos apstākļos, tumšakajā no naktīm. Viņa māte
pārcieta pirmsdzemdību sāpes uz ēzeļa muguras un
pēc 90 jūdžu ceļojuma uz Betlēmi, sastapās ar
satriecošām ziņām – mums nav kur palikt. Visas piec
zvaigžņu un pat bezzvaigžņu viesnīcas ir aizņemtas.
Tikai lopu stallis neteica viņiem nē, ļaujot tur sākties
dzemdībām. Betlēmes gaisā nevirmoja saldu cepumu
un piparkūku smaržas, karstvīna un pīrāgu aromāti,
bet gan sasvīdušu lopu un viņu mēslu smaka. Ja mēs
padzirdētu par kādām dzemdībām netīrā vārtrūmē
vai garāžā šodien, mēs sašutumā izsauktos: kādas
šausmas, kāds negods, kāds kauns!
Bet ikdienišķas neveiksmes vidū dzimst brīnums.
To smalko membrānu, kas šķiŗ debesis no zemes,
pāršķeļ zīdaiņa pirmais kliedziens.
Dzied eņģeļi, atgādinot mums, ka šis bēbītis ir
Dieva atbilde uz mūsu izmisīgajām cerībām. Atgā
dinot mums, ka šis bērns ar savu dievišķo gaismu
sagraus tumsu. Gani jau ir ceļā pretīm zvaigznei.
Eņģeļi pārvērš terora bailes slavas dziedājumā ar
Labo Vēsti, kas atkal paātrina ticīgo cilvēku pulsu:
šis bērns ir iemiesotais Dievs, svētākais no svētā
kajiem, piedzimis kā cilvēka bērns. Miera Princis,
kas dzimis valstī, kur ir kaŗa stāvoklis. Vienīgā
cerība bezcerīgajiem. Eņģeļi aicina mūs pieņemt šo
bērnu kā dāvanu. Bet laikam nav nekā grūtāka kā
iemācīties ... pieņemt. Jo pieņemt viņu mums nozīmē
atzīties savā vājumā, pilnīgajā nabadzībā, kailumā
un atkarībā.
Mēs nedrīkstam aizmirst kāpēc Dievs pāršķēla
sienu starp debesīm un zemi, lai parādītos Jēzū.
Kāpēc? Jo Dievs mūs mīl. Dievs mīl mūs – tevi un
mani, ar beznosacījuma, dedzīgu, radošu mīlestību.
Dievs mīl mūs ar to mīlestību, kas tev nekad nenodarīs
pāri, kas nekad nenostāsies pret tevi un tevi nenodos.
Ar mīlestību, kas neturēs pret tevi nekādu ļaunumu
un naidu, lai vai kas jūsu starpā būtu bijis. Tik traki
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Dievs mūs mīl. Ja tu jūties vientuļš, zaudējis kādu
sev mīļu cilvēku, vai varbūt esi tālu projām no
mājām, kur tavējie sagaida svētkus bez tevis, tad
zini, ka tu neesi viens, jo jaundzimusī mīlestība arī
šai svētku laikā dod tev roku, lai paliktu ar tevi, lai
dalītos ar tevi visu nākamo gadu un mūžu. Un nesaki,
lūdzu, ka svētki ir vientuļi, jo Kristus piedzima, lai
cīnītos pret tavu vientulību, pamestību un atstumtību.
Ziemassvētku vakarā mēs stāvam mazā, šaurā
spraudziņā starp vēsturi un nākotni. Kopš tās pirmās
eņģeļu dziesmas viss ir tik ļoti mainījies. Ilgstoša
miera un labklājības sapnis Dieva cilvēku vidū
pēkšņi ir piepildījies. Miera izlīgšana starp Dievu un
viņa kašķīgo radību ir iespējama. Pateicoties Viņa
mīlestībai, kas iemiesota Jēzū Kristū, mūsu Ķēniņā,
Pestītājā, Brālī un mūsu Draugā. Jau drīz mēs
izgaismosim dievnamus ar svecēm, bet aiz to sienām
joprojām valdīs tumsa. Kaut arī mēs aizslaukam
asaras, lai pievienotos Ziemassvētku līksmībai, mēs
joprojām esam cilvēki, kas mēdz sērot un skumt.
Kaut gan mēs esam ieraudzījuši Dieva mīlestības
gaismu, mēs joprojām esam tauta, kas staigā tumsībā.
Debesis un daba dzied, bet Dieva mīļotā radība
joprojām ir vardarbības un nāves gūstā.
Un tomēr, mēs dziedam kopā ar eņģeļiem un
ganiem. Bēdu priekšā, mēs dziedam par prieku,
tikpat skandalozu kā iemiesošanās. Kaŗa ēnā mēs
dziedam par mieru, tikpat paliekošu kā Betlēmes
zvaigzne, kuŗas gaismā šai Ziemsvētku laikā da
līsimies. Dieva mūžīgās mīlestības brīnumi aizbaida
projām grēka un nāves ēnas, pat ja šis gads būtu
pagājis nopietnos personīgos, polītiskos vai eko
nomiskos pārbaudījumos. Mēs slavējam Dievu par
visu, ko esam dzirdējuši un redzējuši. Jo mēs taču
esam liecinieki gan visām tām cerībām, gan bailēm,
kas saplūdušas kopā vienā mazā, autiņos ietītā prieka
kamoliņā, kas nu ir miesa un asinis, tikai dievišķas!
Tā nu, pēc steigas, skriešanas un pirmssvētku
stresa, kad ieiesi dievnamā Ziemsvētku vakarā, at
ceries vismaz vienu: tur šonakt autiņos ietīta, visu
apbrīnota un pielūgta, ilgota un kārota guļ tava žē
lastība. Tāpēc – apsveicu tevi šī Bērna dzimšanas
svētkos un novēlu īpašus, gaišus un dievišķu pārdomu
pilnus Ziemsvētkus! Āmen!
Māc. Gundega Puidza
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Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzruna
tautiešiem visā pasaulē Latvijas 98. gadadienā
Dārgie tautieši visā plašajā pasaulē! Sveicu
jūs no šogad atjaunotās Rīgas pils Svētku zāles!
Man ir prieks jūs atkal uzrunāt laikā, kad
tuvās un tālās zemēs atzīmējam Latvijas valsts
svētkus. Šajās dienās jo īpaši apzināmies savu
piederību Latvijai. Dzīves un darba gaitas jūs ir
aizvedušas uz dažādām pasaules zemēm. Tomēr
jūs vieno domas par brīvu un neatkarīgu Latviju,
interese par dzimtenē notiekošo un vēlme
piedalīties labākas nākotnes veidošanā.
Šis laiks allaž ir iespēja atskatīties uz aizva
dīto gadu, novērtēt paveiktos darbus un apzināt
priekšā stāvošos izaicinājumus. 2016. gads Latvijai
ir nesis gan vienus, gan otrus.
Prieks, ka šajā pasaulei tik nemierīgajā laikā
esam stiprinājuši Latvijas aizsardzības spējas.
Turpinām konsekventi palielināt pašu izdevumus
valsts drošībai, un to novērtē mūsu sabiedrotie.
Šovasar NATO samitā Varšavā tika pieņemts vēs
turisks lēmums par četru daudznacionālo batal
jonu izvietošanu Baltijas valstīs un Polijā. Tas ir
līdz šim nopietnākais apliecinājums NATO gata
vībai aizstāvēt Austrumeiropas valstu, tai skaitā
Latvijas brīvību.
Savukārt Latvijas pievienošanās Ekono
miskās attīstības un sadarbības organizācijai bija
atzinība par Latvijas gatavību pilnveidot savu
ekonomisko pārvaldību, sasniedzot starptautiski
atzītus standartus.
Tomēr nekādā ziņā nedrīkstam apstāties pie
sasniegtā, un dažreiz atzinību esam saņēmuši
avansā. Valdība ir ķērusies pie reformām izglītības
un veselības aprūpes nozarē. Taču tas ir tikai pats
ceļa sākums. Valsts pārvaldei nepieciešama drosme
un apņēmība īstenot pašas nospraustos uzdevumus.
Dārgie tautieši!
Šovasar notikušais referendums par Liel
britānijas izstāšanos no Eiropas Savienības ir vēl
viens pierādījums tam, cik nepastāvīga mēdz būt
pasaule mums apkārt, un kā šķietami negaidīti
notikumi var ietekmēt ikvienu no mums. Tāpēc
jo svarīgāk ir strādāt, lai veidotu Latviju par mo
dernu, inovatīvu, labklājības un miera zemi, kuŗu
ikviens gribētu atgriezties arī pēc tam, kad gūta

izglītības vai darba pieredze ārzemēs.
Ļoti ceru uz jūsu palīdzību šī mērķa sasnieg
šanā. Jūs esat nepieciešami Latvijai, jo jūsu piedzī
votais ir unikālas zināšanas. Daudziem no jums ir
bijis jāpārvar ne mazums grūtību, lai sasniegtu
panākumus tālu no ģimenes un draugiem. Ne
šaubos, ka varat piedalīties izcilu sasniegumu
kaldināšanā arī Latvijā.
Tautieši!
Jūs visi esat mūsu valsts pārstāvji ārzemēs,
Latvijas vēstnieki. Aicinu jūs stāstīt uzņēmējiem
jūsu mītnes zemē par to, ka viņiem ir vērts investēt
Latvijā, jo šī ir unikāla vieta pasaules kartē un šeit
dzīvo izglītoti un darbu mīloši cilvēki. Stāstiet
cilvēkiem par Latviju, aiciniet viņus braukt šurp,
lai baudītu mūsu viesmīlību, skaisto dabu un
bagāto kultūras dzīvi.
Jau pēc diviem gadiem atzīmēsim pirmo
simtgadi kopš Latvijas valsts izveidošanas. Trim
das tautiešiem bija nenovērtējama nozīme, lai
garajos okupācijas gados uzturētu dzīvu neatka
rības ideju. Lai palīdzētu Latvijai atgriezties brīvajā
pasaulē kā pilntiesīgai spēcīgāko starptautisko
organizāciju dalībniecei.
Pateicoties tam, ka Latvija ir neatkarīga, de
mokrātiska valsts, mums ir iespējas, par kādām
vēl pirms dažiem gadu desmitiem varējām tikai
sapņot – mēs varam brīvi ceļot, izvēlēties vietu, kur
strādāt vai mācīties, vairot savu un savas ģimenes
labklājību, realizēt savus sapņus un ieceres.
Taču, lai kur dzīves līkloči mūs aiznes, mēs
paliekam Latvijas – savas valsts daļa. Uz pasaules
fona mēs esam maza cilvēku kopa, kam ir neti
cami veicies – mums ir sava neatkarīga valsts
Latvija.
Paldies jums par milzīgo darbu un apņem
šanos saglabāt mūsu tautas valodu, kultūru un
tradīcijas. Visi kopā izmantosim mums dotās
iespējas, lai padarītu Latviju stiprāku, drošāku un
pārliecinātāku.
Lai jums priecīgi mūsu valsts svētki!
Dievs, svētī Latviju!
Valsts prezidents
Raimonds Vējonis
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18. novembŗa svētki Čikāgā

Jānis Vilciņš.

Latvijas valsts 98. gadu
svētku svinības Čikāgā, Ciānas
draudzes telpās 2016. gada 19.
novembŗa pēcpusdienā bija pul
cējušas gandrīz 330 priecīgus ap
meklētāju un dalībnieku draudzes
lielajā, Aivara Oša dekorētajā zālē.
Svētku aktu un koncertu rīkoja
Čikāgas latviešu prganizāciju ap
vienība (ČLOA). Tās priekšsēdis
Jānis Vilciņš bija sarīkojuma iesā
cējs un vadītājs.
Skauti un gaidas, un Krišjāņa
Barona skolas audzēkņi Miķelis
Brunovskis, Darija Baginska, Sofija
Circene un Isabelle Gundrum
ienesa Amerikas Savienoto Valstu
un Latvijas karogus.
Jānis Vilciņš apsveica svētku
dalībniekus, norādot, ka esam pul
cējušies, lai svinētu latviešu tautas
svētku dienu, kad 1918. gadā lat
vieši deklarēja, ka viņiem ir tiesības
dzīvot savā suverēnā, nacionālā
valstī. Viņš arī atzīmēja, ka daudzo
pēdējā gada sarīkojumu un noti
kumu virknē lielākais bija Latvijas

Ojrs Freimanis.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
un viņa divesbiedres – patroneses
latviešu skolām diasporā – Ivetas
Vējones viesošanās 24. septebrī.
Pirmo reizi Čikāgā viesojās arī jau
nais Latvijas vēstnieks ASV Andris
Teikmanis. Sevišķi skaista bija pre
zidenta un kundzes tikšanās ar ar
Krišjāņa Barona skolas saimi.
Jānis Vilciņš arī nolasīja Lat
vijas valsts prezidenta 18. novembŗa
sveicienus ārzemju latviešiem un
aicināja dziedāt ASV un Latvijas
himnas. ASV himnu, kā jau lat
vieši, dziedāja visi, tapat vienojā
mies mūsu “Dievs, svētī Latviju!”.
Tad koŗa paaugstinājumā vie
tas ieņēma Krišjāņa Barona skolas
koris. Vienmēr prieks redzēt mūsu

jauno un visjaunāko audzi:
vidusskolu, skolu, bērnudārzu un
Lāčabērnus vienā līksmā saimē.
Kr. Barona skolas koris dzie
dāja tautasdziesmu “Rīga dimd”,
Anitai Piwowarczyk diriģējot un
Sarmai Aļļei ar klavierēm pavadot.
Iespaids bija priecīgs un paci
lājošs, redzot lielo skolas pulku
tik sirsnīgi un nopietni gavilējot.
Svētbrīdī mācītājs Ojārs
Freimanis runāja par savu, mūsu,
piederību. Viņš liecināja, ka pieder
Dievam un Jēzum Kristum, pieder
arī Amerikai, pieder Latvijai un
latviešu tautai. Āreji šo piederību
var apliecināt dokumenti, piede
rība dod ieguvumus, piederībai ir
arī prasības. Svētbrīdi iņš nobei
dza: “Šodien, atzīmējot mūsu
mīļās Latvijas dzimšanas dienu,
aicinu katru klātesošo pārdomāt
par savas piederības redzamās zī
mes nozīmi, savus ieguvumus, bet
vēl jo vairāk, ko es vēl vairāk varu
dot un dāvāt, protams, ne jau tikai
naudas izteiksmē vien.”
a
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Krišjāņa Barona latviešu skolas koris Anitai Piwowarczyk vadībā.

Pēc svētbrīž dzidātā dziesma
“Dievs, sargi mūsu tēvu zemi!”
bija mūsu kopējā lūgšana.
Latvijas goda konsuls Čikāgā
Roberts Blumbergs vēlēja valsts
svētkos “Daudz laimes Latvijai”
un sveica sarīkojuma viešņu, Lat
vijas Republikas kultūras ministri
Daci Melbārdi. Viņš uzsvēra, ka,
mainoties polītiskajai varai ASV,
mēs vēlamies sadarboties ar visām
partijām, lai celtu Latvijas tēlu un
sadarbības nozīmi abām valstīm,
skaidrojot: “Ir ļoti svarīgi saglabāt
mūsu kultūras dzīvi, jo tas atgā
dina amerikāņiem un amerikāņu
polītiķiem par Latviju, citādi viņi
nebūs ieinteresēti aizstāvēt nepa
zīstamu zemi.”
Viņš priecājās par Čikāgas
latviešu sabiedrības rosību šī tēla
uzturēšanā un spodrināšanā un no
beidza: “Prezidents Vējonis, nesen
esot Čikāgā, teica, ka mēs esam
neticami laimīgi, ka mums ir pašiem
sava valsts. Tā ir liela dāvana, ka

Riberts Blumbergs.

Kultūras ministre Dace Melbārde.

no septiņi miljardiem cilvēku uz
zemes, diviem miljoniem cilvēku
ir dota viena valsts starp 196 pa
saules valstīm. Darīsim visu ko
varam, lai aizsargatu šo dāvanu”.
Nobeidzot viņš iepazīstināja klāt
esošos ar svētku runātāju Latvijas
Republikas kultūras ministri Daci
Melbārdi.
Savu runu ministre iesāka no
rādot, ka latvieši gan Latvijā, gan
visā pasaulē piemin un svin 18.
novembŗa svētkus, kad 1918. gadā
Latvija kļuva valsts. Tas bija dros
mīgi un izšķiroši. Pasaulē ir sim
tiem tautu, bet tikai nedaudzām ir
valsts. Rainis sacīja: “Zeme, zeme,
kas tā zeme.. ..zeme tā ir valsts!”
Bet 18. novembris nav tikai
valsts svētki, tas ir arī mūsu ticības
apliecinājums, mūsu dāvana mūsu
bērniem un bērnubērniem. Jau pir
mais Latvijas valsts przidents Jānis
Čakste norādīja, ka Latvijas Valsts
ir atkarīga no latviešu tautas vien
prātības, mēs visi esam Latvijas
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Ilze ?????? Marta Cakare un ministre.

valsts veidotāji. Bet arī šodien, lai
nedomājam tikai par Latvijas vēs
turi un ģeografiju, bet saprotam,
ka šodien mēs esam Latvijas valsts,
esam tās veidotāji. Kā apzināties
savu latvietību un to parādīt pa
saulei? Ar mūsu kultūru, mūsu kul
tūras apziņu, tas ir veids, kas dod
spēku pastāvēt. Tā tas notika oku
pācijas gados Latvijā, tā jūs te cī
naties par latvietību baznīcās, sko
lās, dziesmās, iespiestajā vārdā,
sabiedriskajā dzīvē un organizāci
jās. Bet tā ir arī cīņa par Latvijas
valsti, jo nacionāla valsts ir vie
nīgais veids kā pastāvēt kultūras
apziņā, kultūras spēkā, latviskuma
idejās, latviskās kultūras manto
jumā. Runātāja atzinīgi pieminēja
čikāgiešu darbošanos Kr. Barona
skolā, Čikāgas Ziņu izdošanā, Či
kāgas Piecīšu skandējumos, vei
dojot Latvijas kultūras telpu, jo
Latvijas valsts nav tikai valsts
birokratija. Lai daudzinām, lai le
pojamies, lai sakņojamies Latvijas
valsts brīnumā. “Saules mūžu
Latvijai!” izskanēja Latvijas Re
publikas kultūres ministres Dace
Melbārdes vēlējums runu nobeidzot.
Apsveikumu un apbalvojumu
daļu vadīja Jānis Vilciņš un Inese
Stokes, ČLOA priekšsēža vietniece.
Vispirms viņa ziņoja, ka PBLA
balva piešķirta Milvokos dzīvo-

Juris Valainis un ministre..

Dace Melbārde un Vita Cīrule pasniedz
Armandam Birkenam Čikāgas PIecīšiem
piešķirto atzinības rakstu.

Ministre pasniedz Elisai Freimaneim Lat
viešu valodas Institūta atzinības rakstu.

Jānis Vilciņš un Inese Stokes.
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Ministre un Māra Vārpa.

jošam sabiedriskam darbiniekam
Ērikam Krūmiņam par ilggadēju
un pašaizliedzīgu darbu Latvijas
un latviešu tautas labā, vairāk nekā
20 gadus vadot ALA paspārnē vei
doto Latvijas daudzbērnu ģimeņu
un bāreņu palīdzības programmu
“Drošais Tilts”.
Latviešu fonda vārdā viņa
sveica svētku saimi un pateicās vi
siem atbalstītājiem, minot Valiju
un Modri Galeniekus un Zigrīdu
Renigeri.
Rasma Kraule aicināja pie
dalīties un atbalstīt nākamvasaras
dziesmu svētkus Baltimorā.
Tad pie runātāja pults stājās
Kultūras ministre Dace Melbārde
ar sava biroja vadītāju Vitu Cīruli,
lai pasniegtu Kultūras ministres
atzinības rakstus par “nozīmīgu
ieguldījumu Dziesmu un deju
svētku tradicijas un latviskās iden
titātes stiprināšanā, sveicot Latvijas
Republikas proklamēšanas 98.
gadadienā!” Čikāgas Piecīšiem
Albertam Legzdiņam un Arman
dam Birkenam, diriģentei Mārai
Vārpai, sabiedriskam darbiniekam
Jurim Valainim, dziedonei un ilg
gadējai skolotājai Kr. Barona
skolā un Gaŗezera vasaras vidus
skolā Martai Cakarei un Čikāgas
Radio raidījumu komitejai, kur ar
Valiju Galenieci priekšgalā uz a

Čikāgas Ziņas
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Čikāgas laatviešu bērnu ansamblis Kristīnas Eižvertiņas vadībā.

paaugstinājuma stājās arī darbi
nieki Modris Galenieks, Armands
Birkens, Silvija Kļaviņa-Barshney,
Juris Valainis, Jānis Vilciņš un Inese
Stokes. Kr Barona skolas pārzinei
Elisai Freimanei un Latviešu bērn
dārza/pirmsskolas Stariņš vadītājai
Andārtei Phillips ministre pasnie
dza Latviešu valodas Institūta atzi
nības rakstu.
Koncerta daļas sākumā ska
nīgi un pārliecinoši dziedāja Čikāgas
latviešu bērnu ansamblis, divpad
mit meitenītes, likās, ka jaunāka
jai varēja būt gadi četri un neviena
vecāka par desmit, vienādi tērptas
pelēcīgās kleitiņās. Jāuzteic an
sambļa vadītājas Kristīnes Eižver
tiņas profesionalisms. Meitenes
dziedāja droši un pārliecinoši, pa
līdzēja četri mikrafoni, kuŗus mai
nīja, ja dziesmai bija nozīmēta
cita vadošā balss. Gaŗā meitenīšu
rinda arī kopīgās kustībās pasvīt
roja dziedāšanu, izmantoja Latvijas

karodziņus un no dekorācijas vei
doja sirds attēlu. Jūsmīgie aplausi
pavadīja katru dziedāto dziesmu.
Tās bija: “Lidojums ar gaisa balonu”
– R. Pauls, “Tīra Latvija” – I. Parma,
“Es taisīju karodziņu” – A. Legzdiņš,
“Rīgas kungi” – J. Lūsēns un
“Latvijai” – A. Rezevska.
Tad klausītāju priekšā stājās
Čikāgas latviešu svētku kopkoris.
Tā bija diriģentes Māras Vārpas
ideja pie Čikāgas vīru un Ciānas
ev. lut. draudzes koŗiem pieaicināt
ikvienu dziedāt gribētāju Čikāgā
uz sešiem mēģinājumiem, lai iemā
cītos dziesmas 18. novembŗa svēt
kiem un dziedātu koncerta daļā kā
Čikāgas latviešu svētku kopkoris.
Kopkoŗa ideja izdevās spīdoši.
Korī bija gaŗa rinda iepriekš ne
redzētu dziedātāju. Bet kas aizkus
tināja sirdi visvairāk: tenoros bija
Latvijas Republikas goda konsuls
Ilinojā Roberts Blumbergs un sop
rānos Latvijas Republikas kultūras

ministre Dace Melbārde! Dzies
mas klausoties, drudžaini domaju,
kā to vislabāk aprakstīt un uzsvērt.
Tā koncertam un aplausiem bei
dzoties, slējos kājās, (sēdēju pir
mās rindas kreisajā pusē ) un zi
nādams, ka lielajā zālē aizmugurē
sēdošie nebūs pamanījuši šī koŗa
vienreizību, to skaļi pasludināju,
piebilzdams, ka to vajadzētu izcelt
arī rakstos, kuŗos par šo vienreizējo
SVĒTKU KORI stāstot, lietotu
tikai lielos burtus. Pats, būdams
redaktors, tomēr saprotu, ka ideja
ir pārāk plaša. Tāpēc ar lieliem
burtiem rakstu tikai koŗa no
saukumu…
SVĒTKU KORIS dziedāja,
Māras Vārpas vadīts, pie klavierēm
Sarma Aļļe, U. Stabulnieka “Tik
un tā” (M. Zālīte); Z. Liepiņa tau
tasdziesmas “Es atnācu uguntiņu”
sabalsojumu; A. Sirmā “Tēvzemei”
(D. Bitēna-Sirmā) un R. Tiguļa
“Lec, saulīte” (R. Bugavičute). a
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Čikāgas latviešu svētku kopkoris.

Aplausi – aplausi un ziedi, priecīgi
un sajūsmināti cilvēki. Mēs līk
smojamies savā latviskajā kopībā
un dziesmu priekā. Ziedi un pal
dies runātājiem un dziedātājiem!
Skaisti,neaizmirstami svētki!
Tad visi vienojāmies mūsu
tradicionālajā Jāņa Mediņa dziesmā
“Tev mūžam dzīvot, Latvija”.
Ziedi un paldies runātājiem un
dziedātājiem!
Iveta Jansone ar palīgiem
gādāja par to, lai pēc koncerta
saviesīgajā pievakarē visiem būtu
apsolītās uzkodas, glāze vīna un
kafijas galds.
Pievakares noslēgumā uzstājās
Čikāgā jaundibinātā latviešu tau
tasdeju kopa “Mantinieki”. Kopas
vadītāja ir Rineta Tincu un vad
ītājas palīgs Jānis Velkme. Šobrīd
kopā darbojas divdesmi četri
dejotāji. 18. novembŗa sarīkojumā
“Mantinieki”
iepriecinājaklāte
klātesošos ar divām tautas dejām,
“Rucavietis” un “Es māceju danci
vest”.
Lai visiempaldies!.
Oķgerts Cakars, foto Ģirts Rība

“Mantinieki”

Čikāgas laatvieši svin Valstssvētkus.
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ČLOA DELEGĀTU SANĀKSME 2016. gadā
Čikāgas latviešu organizāciju
apvienības (ČLOA) delegātu sa
nāksme notika šī gada 26. oktōbrī.
Varējām dzirdēt par to, kas
noticis pēdējā laikā un ko plāno nākotnē. Prezidijs
strādā iepriekšējā sastāvā. Daudz veicis tā priekš
sēdis Jānis Vilciņš, piedaloties vairāku organi
zāciju sapulcēs, sēdēs un sarīkojumos: Krišjāņa
Barona latviešu skolas (KBLS), Čikāgas latviešu
biedrības, Ciānas draudzes, Čikāgas latviešu
radio komitejas, Daugavas Vanagu, atklātā ALAs
valdes sēdē Čikāgā ar sekojošu semināru – bijis
arī delegāts ALAs kongresā Los Andželosā. Bez
tam, viņš ir noorganizējis jaunu Latvijas pasu
izsniegšanu Čikāgā ČLOA izkārtojumā. Gads
kārtēji ČLOA rīko Latvijas Valstssvētku atceres
sarīkojumu, ko pagājušajā gadā rīkoja arī kā Lat
vijas Strēlnieku dibināšanas atceri. Akta runātājs
bija ALAs priekšsēdis Pēteris Blumb ergs, uzrunu
teica Latvijas Republikas goda konsuls Illinojā
Roberts Blumbergs. Koncerta daļā dziedāja
Ciānas draudzes, KBLS un Čikāgas vīru koris un
dziedoņu vīru trio, kas dziedāja Strēlnieku
dziesmas. Sekoja vīns un uzkodas.
Šogad Čikāgas latviešu saimē bija izcils
notikums. Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis un viņa kundze Iveta Vējone, kuŗa ir Latvijas
diasporas skolu patronese, viesojās Ciānā. Šī
vizīte bija sadalīta divās daļās: vispirms ar aug
stajiem viesiem tikās KBLS saime, pēc tam sekoja
Tautas sanāksme uz kuŗu ieradās vairāk nekā 200
tautiešu. ČLOA kasē esošajiem $9,675 pievienots
$480 prezidenta vizītes sarīkojuma atlikums. Re
vidents vēl neesot saņēmis ČLOA kases grāmatas.
Čikāgieši var lepoties par to, ka KBLS paš
reiz ir 104 skolēni, 30 skolotāji un 7 dežūranti.Tā
ir lielākā latviešu skola ASV (Ņujorkā ir vairāk
skolēnu, bet viņi ir sadalīti 2 skolās). Šogad pamat
skolu beidza 11 skolēni, bet vidusskolu absolvēja
3 skolēni. Tagad skolai vajadzētu 17 telpas. Skolai
ir jauna mājaslapa. Decembrī būs eglītes sarī
kojums ar tirdziņu. Skola meklē jaunu pārzini, jo
Elisa Freimane pēc 25 gadiem izgltības darbā to
atstās. Skolas Padomē būs 3 jaunas locekles. 20

jauniešus, kuŗi apmeklēja GVV vai piedalījās
“Sveika, Latvija!” izglītības braucienā, atbalstīja
ČLOA Stipendiju fonds (SF) $4,200 apmērā. Paš
reiz SF kasē ir $664. Jāvāc līdzekļi.
Izglītības laukā jāpiemin Čikāgas Latviešu
bērnudārzs un pirmskola Stariņš, kas ir vienīgais
latviešu bērnudārzs ASV. Skolā sākusi strādāt
jauna skolotāja Lana Jacobs. Gada pirmajā pusē
Stariņā bija 15 bērni, bet tagad ir 12. Stariņš katru
gadu aprīlī rīko līdzekļu vākšanas sarīkojumu.
Runājot par jauno paaudzi, nevaram aizmirst
gaidu un skautu vieinības. Gaidu pulciņā ir 41
gaida un 5 vadītājas, bet skautu saimē 32 skauti
un 9 vadītāji. Guntiņu pulciņā ir jau 25 un varbūt
nāks klāt 3. Nodarbības notiek divreiz mēnesī.
Nav bijusi gadskārtējā naudas vākšanas akcija,
toties gaidas un skauti rīkoja Sv. Juŗa dienas diev
kalpojumu. Bez izbraukuma uz Igauņu namu,
katru gadu gaidas un skauti grezno eglīti Čikāgas
Zinātnes un rūpniecības mūzejā, kā arī sūta
Ziemsvētku kartītes Latvijas kaŗavīriem, kuŗi ir
ārpus Latvijas. Gadskārtējs pasākums ir pankūku
pusdienas februārī, pieminot skautisma dibinātāju
Baden-Powell.
Čikāgas latviešu biedrības (ČLB) svarīgākie
sarīkojumi pēdējā gada laikā ir bijuši: ČLB 80
gadu jubilejas sarīkojums, koncerts “Te nu mēs
esam” (ko apmeklēja vairāk ka 215 cilvēki) un
gadskārtējais Miķeļu tirgus. Pirmo reizi rīkota cimdu
adīšanas nodarbība. Turpinās “Super Bowl” futbola
pārraide un novusa spēles. ČLB piedalās ar savu
stendu Bērnu svētkos. Dažus sarīkojumus ČLB
rīko kopā ar Ciānas draudzi. Latviešu namā veikts
liels remonts, pārbūvējot 1. stāva galvenās lab
ierīcības. Tur tagad ir gaisa dzesināšana un apsil
dīšana. ČLB paspārnē Latviešu namā patstāv Kārļa
Ķezbera bibliotēka, kuŗā ir ap 7,000 dubult
eksemplāru. Ziedotas grāmatas vēl pieņem, bet
ne visas.
Čikāgas latviešu sabiedrības vecākās paaudzes
pārstāvji ik mēnesi pulcējas Pensionāru saietā,
kur viņi noklausās kādu programmu un bauda
siltas pusdienas. Viņi “atļauj” piedalīties arī jau
nākiem cilvēkiem.
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Pārrunājot turpmāko dar
bību, nākamais sarīkojums ir
Valstssvētku akts un koncerts.
Akta runu teiks LR kultūras mi
nistre Dace Melbārde. Dziedās
Čikāgas latviešu svētku kop
koris, KBLS koris un Čikāgas
latviešu bērnu ansamblis. Sa
viesīgajā pievakarē uzstāsies
tautasdeju grupa “Mantinieki”.
ALAs kongress 2017. gadā
notiks Čikāgā laikā no 5.-7. mai
jam. Jānis Vilciņš jau sarunājis
ČLOA prezidijs. 1. rindā no kr.: Ruta Priedkalne-Zirne, Jānis Vilciņš, Eva Buholte,
Crown Plaza viesnīcu lidlauka
Laima Magone. 2. rindā: Modris Galenieks, Helmūts Lāčkājs.
Foto: O. Freimanis
tuvumā. Latvijas neatkarības
Visbiežākā sanākšana ir draudžu locekļiem atjaunošanas dienas (4. maija) pēcpusdienā pare
iksvētdienu dievkalpojumos. Draudžu sadarbības dzēts seminārs par trimdas archīvu uzglabāšanu
kopa katru gadu rīko Piektvakarus un Celsmes un vakarā balto galdautu svētku vakariņas.
dienas. Sv. Pēteŗa draudzē populāras ir kļuvušas Tādejādi ALAs kongresa dalībnieki atsauksies
pavārklases. Gatavojoties Ziemsvētku tirdziņiem, Latvijas Valsts Simtgades biroja aicinājumam
draudzes dāmas cep piparkūkas. Sv. Pēteŗa draudzei pievienoties pagājušajā gadā uzsāktajai tradicijai
janvārī būs 20 gadu pastāvēšanas jubileja. Ciānas – visiem 4. maijā cienāties pie balti klātajiem
draudzei arī būs Ziemsvētku tirdziņš, un dāmām svētku galdiem kā apliecinājums vēlmei sajust
paredzēta liela piparkūku cepšana. Nākamajā vienotību ar savu ģimeni, kopienu un Latviju.
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis,
gadā Ciānas draudze svinēs 120 gadu pastāvēšanu
un 40 gadu kopš ievākšanās pašreizējās telpās, ko viesojoties Ciānā, Čikāgas latviešiem dāvināja
svinēs oktōbrī ar archibīskapes Laumas Zušēvicas biezu grāmatu, kuŗā ierakstīt ieteikumus Latvijas
piedalīšanos. Pošoties uz jubileju, šogad ir veikti nākotnes darbībai. Šī grāmata ceļos no organizā
lieli remonti. Pēdējais sarīkojums, sadarbojoties cijas uz organizāciju, lai savos sarīkojumos vervētu
ar ČLB, bijis Māras Sīmanes referāts par Latvijas ierosinājumus šim nolūkam. Katra organizācija
valdības darbu. Katoļu kopa turpina pastāvēt un varēs grāmatu paturēt dažas nedēļas. ČLOA jau ir
daži ierosinājumi simtgades atzīmēšanai: 1.
vasarā piedalās Katoļu dienās Gaŗezerā.
Daugavas Vanagi un Vanadzes cep piparkūkas ČLOA pievienoties lietuviešiem un igauņiem, lai
un rīko Ziemsvētku tirdziņu. Daugavas Vanadzes lūgtu ASV valdību izdot piemiņas pastmarku
rīkojušas Vasaras pusdienas un Lāčplēša dienas baltiešu draudzībai ar ASV (visas 3 valstis ieguva
piemiņas sarīkojuma pusdienas Ciānā. Nesenajā neatkarību 1918. gadā). 2. Uzsākt sarunas ar
vizītē Ciānā Latvijas Valsts prezidents Raimonds Čikāgas Simfonisko orķestri par koncerta
rīkošanu ar latvisku ievirzi, kuŗā atskaņo latviešu
Vējonis apskatīja arī Daugavas Vanagu mītni.
ČLOA paspārnē ir Čikāgas Latviešu radio komponistu darbus un piedalās latviešu izpildītāji
raidījumi un Čikāgas Ziņas. Iknedēļas stundas – gan solisti, gan diriģenti.
Šāds koncerts varētu būt arī baltiešu ievirzē.
raidījums izmaksā $220. Diemžēl ienākumi ir
samazinājušies un gads ir noslēdzies ar iztrūkumu. Prezidijs sastādīs Latvijas 100 gadu pastāvēšanas
Novembrī iznāca mēnešraksta Čikāgas Ziņas 400. atzīmēšanas rīcības komiteju. Lai ar visiem
izdevums. Iepriecinoši ir tas, ka divos pēdējos projektiem veicas!
Ruta Priedkalne-Zirne
izdevumos ir parādījušies jaunu cilvēku raksti.
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Gaujas 6. Gaidu vienība

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

Dižskauti nopietnā darbā, veidojot apsveikuma kartītes.
Foto: Larisa Brence

Oktōbŗa pēdējās nodarbības bija rosmīgas
visiem pulciņiem. Guntiņas iepazinās ar tīrības,
kārtības un veselības nozīmi ikdienas dzīvē. Maz
skauti stiprināja savstarpējās saites, veicot dažādus
sadarbības uzdevumus un šķēršļus. Gaidas un skauti,
sajūsmā par Cubs labajām sekmēm, gatavoja uzvaras
karogus un paši sacentās beisbolā. Dižskauti Ojāra
Freimaņa vadībā mācījās par automašīnas daļām –
kur, kas atrodas un kā tās darbojas. Mācījās arī no
mainīt riepu.
Novembŗa nodarbībās 8. klases gaidas un
viens skauts vadītājas Ingas Lucānes vadībā
devās uz Museum of Science and Industry greznot lat
viešu eglīti. Eglītes greznošana 8. klases skolēniem
un mūsu gaidām un skautiem ir kļuvusi par jauku
un gaidītu tradiciju, un visi ir lepni par viņiem
uzticēto godu.
Pārejiem pulciņiem 12. novembŗa nodarbības
arī bija notikumu pilnas. Visi gatavoja gadskārtējās
Ziemsvētku kartītes Latvijas kaŗavīriem, kuŗi dienē
Afganistanā. Paldies vecākiem, Andārtei Phillips
un Danai Šaltānei par izdomu un projekta vadību.
Gaidas Dārija Baginska, Sophie Circene un
Isabelle Gundrum pārgāja no gaidām uz lielgaidām.
Novēlam viņām turpināt gaidot ar sajūsmu!
Paldies visiem labvēļiem, kuŗi atbalstīja mūsu
vienību darbību, pasūtinot Ziemsvētku vainagus
un vītnes!
Vēlam visām mūsu ģimenēm un visiem labvē
ļiem skaistus Ziemsvētkus un laimi, veiksmi 2017.
gadā!
Vad. Daina Cera

Staburaga 70. skautu vienība

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

Daļa paveiktā darba.

Foto: Larisa Brence

Skauts, 8. klases audzēknis, Ēriks Tomsons grezno lielo eglīti
Zinātnes un rūpniecības mūzejā.
Foto: Inga Lucāne

Gaidas Isabelle Gundrum, Sophie Circene un Dārija Baginska
pāriet uz lielgaidām.
Foto: Annelī Cera
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Gatavojoties Ziemsvētkiem
Jau trešo gadu Kr. Barona
skolas 8. klases skolēni devās, ar
dažiem vecākiem, uz Čikāgas
Zinātnes un rūpniecības mūzeju
(Museum of Science and Industry)
greznot latvisko egli mūzeja gads
kārtējā "Christmas Around the
World and Holidays of Light" iz
stādē. Latviešu eglīte pievienojās
vairā par 50 citu tautību grezno
tajām eglēm vismaz jau 60 gadus!
Latviskā eglīte greznota ar čie
kuriem, āboliem, svecītēm, prie
vītēm, lellītēm un, salmu puzuriem,
par kuŗiem, kā jau daudzus gadus
gādājuši Čikāgas latviešu gaidu
un skautu vadītāji un vecāki.
Svētku izstādi var skatīt mūzejā
līdz 2017. gada 18. janvārim.
Inga Lucāne

No kr.: Lilija Piwowarczyk, Indra Vogel, Izabella Brence, Lilija Briede, Aleks Briedis,
Kaija Briede, Inga Lucāne, Emīlija Blumberga, Ēriks Blumbergs, Ēriks Tomsons.
Foto: no I. Lucānes archīva

Pēc sekmīgi veiktas talkas

Šī gada 16. novembrī beidzās Sv. Pēteŗa latv. ev. lut. draudzes Dāmu komitejas rīkotā gadskārtējā
piparkūku cepšanas talka, kas ilga septiņas trešdienas. Kā aizvien tā risinājās lielā draudzībā.
Pirmvēlēšanu laikā netrūka nedz jautrības, nedz darba prieka. Liela pateicība pienākas Guntai
Kiršteinai par palīgu, ieskaitot kungus, piesaistīšanu mīklas mīcīšanai, veltnēšanai, cepumu spiešanai
un cepšanai, pa reizei uzsākot kādu jautru dziesmu. Laiks pagāja nemanot, līdz norma tika sasniegta.
Pievienotajā fotografijā redzams tas, cik kupla bija talka. Rīkotājas cer, ka arī nākamajos gados
būs tikpat daudz atsaucīgu talcinieku un talkas būs tikpat veiksmīgas.
Dāmu komiteja vēl draudzes locekļiem priecīgus Ziemsvētkus un sekmīgu un veselīgu Jauno gadu.
A.B., Foto: O. Freimanis
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ALAs Prakses Darbs Latvijā – 2016. gada vasarā

Skats uz Brīvības pieminekļa no jumta.

Pavadīju piecas nedēļas brīnumainajā Latvijā
un ceru tur drīz atgriezties. Ielidoju Latvijā 29.
jūnijā, tieši laikā svinēt Jāņus. Kad tiku Rīgā es
ātri ievācos manā skaistajā Vecrīgas dzīvoklī un
tad satiku draugus un paziņas ļoti apmeklētā
Doma laukumā. Tur paēdām vakariņas un tālāk
izplānojām mūsu Jāņu svinības. Šī diena man bija
īpaši neaizmirstama, jo es labāk iepazinos ar visiem,
kuŗi piedalījās ALAs programmā.
Iesāku savu prakses darbu nākamajā pirm
dienā TechHub Rīga. Birojs atrodas tieši ap stūri
no mana dzīvokļa. Varēju ātri aizstaigāt mājās
paēst pusdienas. Bija tik skaisti apstaigāt Vecrīgu
brīvajā laikā.
Sākumā izpildīju mazus uzdevumus Tech
Hubam ap Rīgu. Bija jāizmaina sīknaada pret
papīra naudu Latvijas Bankā un jāsavāc doku
menti no citām ēkām ap Vecrīgu.
Otrā nedeļā TechHub kommanda gatavojās
pārvākties uz jauno TechHuba biroju. Līdz vēlam
vakaram krāsojām sienas jaunajās telpās. Klau
sījāmies mūziku un ēdām ļoti garšīgu picu ar lasi
(Bieži neatrodams picas pielikums Amerikā!).
Mans lielais projekts prakses darbā bija pa
līdzēt ar TechHub sarīkojumu, TechChill Baltics,
sludinājumu par Positīvus Muzikas Festivālu.
Man bija uzdots atrast labākās runas internetā par
startup temu no visvisādām pasaules tech konfe-

TechChill telts Positīvusā.

rencēm, lai izveidotu desmit stundu video plūsmu
TechChill teltī Positīvus laikā. TechHubam ir daudz
video internetā. Man bija jāpārraksta video tā, lai
varētu citātus uzlikt uz plakātiem un citādāk
paplašināt TechHub zīmolu.
Viens no manas mentores darbiem bija
izdekorēt TechHub telti. Viņa izmeklēja lielas
saivas, ko parasti lieto elektroniskiem vadiem,
kuŗas vietā lietoja kā mēbeles - krēsli un galdi.
Mans darbs bija iet pēc saivām, lai tās izmērītu,
safotogrāfētu un tikmēr novērtētu. Bija forši
vienai pašai izpētīt jaunu vietu Rīgā!
Nākamajā nedēļas nogalē es strādāju tieši
Positīvusa mūzikas festivālā. Pa festivāla laiku
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Dažas ALAs praktikantes 2x2 nometnē.

TechHub teltī runāja vairāki uzņēmumu darbnieki.
Es palīdzēju uzraudzīt telti festivāla laikā un
izdalīju paldies dāvaniņas runu teicējiem.
Man arī bija iespēja festivālā apmeklēt kon
certus. Viens no mīļākiem bija M83 koncerts.
ALAs praktikanti ceļoja kopā, un mēs tikām ļoti
tuvi skatuvei. Baudījām mūziku kā liela ģimene.
Positīvus notiek tieši pie jūras Salacgrīvā.
Dejojām līdz rītam un redzējām kā saule aust!
Strādāt technoloģijas uzņēmumā TechHub
bija man pilnīgi jauna pieredze. Esmu iepazinusies
ar jaunuzņēmumu darba vidi un zinu, ka šī piere
dze man ir palīdzējusi tuvā nākotnē. Zinot vairāk
par jaunuzņēmēja darbiem un pienākumiem, esmu
atradusi foršu darbu Sanfrancisko, Kalifornijā, kur
jaunuzņēmēju darbu ir daudz.
Latvijā pavadītais laiks man ir devis iespēju
uzlabot latviešu valodas zināšanas un labāk
iepazīt Latviju, no kurienes nāk mani vecvecāki.
Ārpus ALAs prakses programmas, es katru
nedēļas nogali pavadīju citā Latvijas pilsētā.
Apciemoju laukus un arī piedalījos 2x2 – Pasaules
Latviešu Jaunatnes seminārā. Semināra laikā
daudz runājām par to, kas ir latvietis un kāds ir ide
ālais latvietis. No rīta piedalījos polītikas ievirzē,
kur iemācījos vairāk par Latvijas polītisko vēsturi
un publiskās runas prasmēm. Pēcpusdienās folklora
– dejas, dziesmas, podniecība. Vakara nodarbībās

Pie Ventas rumbas.

kādreiz taisījām rokdarbus. Citos vakaros spēlējām
spēles vai dziedājām dziesmu kaŗos.
Semināra dalībniekiem stāstījām par ārzemēs
dzīvojošiem latviešiem un ko mēs Amerikā da
rām, lai uzturētiu latvietību. Protams runājām arī
par ALA un ALJA!
Semināra laikā arī ceļojām uz Kuldīgu, kur
apskatījām Ventas rumbu.
Mana spilgtākā Latvijas atmiņa ir no 2x2
semināra. Visu dienu gatavojāmies daudzinā
jumam. Daudzinājuma laikā, sekojot senām
latviešu tradicijām, nosvētījām nometni. Vēlāk
dejojām un runājām par Latviju un latvietību līdz
norietēja saule.
Šis piedzīvojums man ir tuvu sirdij, un zinu,
ka nekad neaizmirsīšu vasaru, kad dziedāju, dejoju,
mācījos, priecājos un attīstīju savu latvietību
manu vecvecāku un manā iemīļotajā Tēvzemē.
Paldies ALA, par grūti aprakstāmo vasaru!
Lāra Robežniece, foto L. Robežniece
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Latvijas Okupācijas muzeja atbalsta grupai ASV – 20

Latvijas Okupācijas muzeja
atbalsta grupa ASV (OMFA) un
tās ziedotāju dāsnais devums ir
ļoti nozīmīgs Okupācijas muzeja
Rīgā pastāvēšanas un attīstības
balsts. Divdesmit gadu laikā mu
zeju financiāli atbalstījuši 4,630
ziedotāji no ASV un viņu kopē
jais devums bijis ap $4,780,000.
Atzīmējot OMFA gadadienu, un
pateicībā par ieguldīto darbu, ai
cināju uz sarunu OMFA ilgga
dējo valdes priekšsēdi Ilzi Schwartz
un viņas darba turpinātāju Irēni
Lazdu.
Inese Krieviņa: Lūdzu, pa OMFA 2016. gada marta sēdē. 1. rindā no kr.: Ēriks Kākulis, Irēne Lazda, Daina
stāstiet kā radās ideja par OMFA Albertiņa, Ilze Schwartz, Silvija Rūtenberga; 2.rindā no kr.: Juris Kīns, Paulis Lazda,
Mārtiņš Daiga.
nepieciešamību un dibināšanu?
Ilze Schwartz: Doma par nepieciešamību fornijā ar informācijas materiāliem, videofilmām
dibināt Latvijas 50 gadu Okupācijas muzeja atbalsta un pārdodamām grāmatām. Esmu izmantojusi
grupu radās 1996. gada augustā, 3x3 nometnē pie katru izdevību stāstīt par OM un pēc ielūgumiem
Gaŗezera, Mičiganā. Profesors Dr. Paulis Lazda no latviešu sabiedriskām organizācijām stāstījusi
stāstīja par 1993. gadā Rīgā nodibināto Okupācijas par OM Klīvlandē, Garezerā, Kalamazū, Milvokos
muzeju (OM), un klātesošajiem radās jautājums un Grandrapidos.
par OM pastāvēšanas nodrošināšanu nākotnē. Bija
IK: Ilze, kāda bija Jūsu neizsīkstošā motivācija
skaidrs, ka muzejs nevar darboties, balstoties tikai gandrīz 20 gadus būt par OMFA priekšsēdi?
uz neparedzamiem ienākumiem. Bija vajadzīgs
Ilze: Kad es iebraucu ASV 1950. gadā, ASV
pamatfonds, kuŗa augļi segtu daļu no muzeja sabiedrība vairumā bija aizmirsusi Otro pasaules
gadskārtēja budžeta. Prof. Lazda domāja, ka viena kaŗu, gandrīz neko nezināja par kaŗa notikumiem
miljona dolāru pamatfonds būtu labs sākums. Šāda Eiropā un nemaz nevēlējās par tiem uzzināt. Pa
izaicinājuma iedvesmota, aicināju dažus draugus un domju Savienība bija ASV sabiedrotā cīņā pret
paziņas pārrunāt OM atbalsta grupas dibināšanu. Hitleru, un Staļins bija pazīstams kā Uncle Joe. Tas
Oficiālā dibināšana notika divus mēnešus vēlāk, mani ļoti satrauca un dusmoja. Kad Prof. Paulis
25. oktobrī, Rūsiņa un Dainas Albertiņu mājā Lazda nodibināja OM, beidzot varēju darīt ko vairāk
Napervilā, Ilinojā. Toreiz nedomājām, ka atbalsta nekā atbalstīt pret-komūnistiskas organizācijas un
grupa sekmīgi darbosies 20 gadus.
piedalīties demonstrācijās. Varēju strādāt mērķim
IK: Kāds ir bijis OMFA 20 gadu darbs?
saglabāt patiesas liecības par Latvijas okupācijām
Ilze: OMFA mērķis bija un ir atbalstīt muzeja zem 20. gadsimta necilvēcīgām varām.
darbu Latvijā ar ASV latviešu sabiedrības naudu,
IK: Irēne, kas Jūs mudināja pārņemt OMFA
darbu un padomu. Esam rīkojuši neskaitāmas vēs priekšsēdes pienākumus?
tuļu un apkārtrakstu sūtīšanas talkas manā mājā
Irēne Lazda: Kā Pauļa Lazdas dzīvesbiedre
Klīvlandē. OMFA ierosmē ir notikuši labdarības piedalījos OM izaugsmē jau no muzeja pirmsā
sarīkojumi daudzos ASV latviešu centros. OMFA kumiem. Kopš 2006. gada 8. jūlija esmu Okupā
Klīvlandē, Indianapolē, Čikāgā, Milvokos un Kali- cijas muzeja biedrības locekle un izsekoju muzejam
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svarīgus jautājumus. Ir skaidrs, ka uzņemties OMFA
priekšsēdes amatu man ir izaicinājums. Tomēr zinu,
ka pieredzējušie OMFA darba darītāji turpinās
strādāt, un mana loma ir veicināt jau labi attīstīto
darbību. Esmu pārliecināta, ka latviešu sabiedrība
saprot, ka OM pastāvēšana šobrīd nepieciešama
vairāk nekā jebkad.
IK:Vai varat pateikt, cik cilvēku 20 gadu laikā
ir iesaistījušies OMFA darbos?
Ilze: Bez OMFA valdes locekļiem, vairāk vai
mazāk kāds ducis. Ir palīdzējuši arī viņu vīri, sievas,
draugi un daudzi citi. Šobrīd OMFA valdē kopā ar
Irēni darbojas Ēriks Kākulis (priekšsēdes vietnieks),
Silvija Rūtenberga (sekretāre) un Ilze Resnis (ka
siere). Aktīvie OMFA biedri bez manis ir Dr. Paulis
Lazda, Daina Albertiņa, Dr. Pēteris Bolšaitis, Dr.
Vaira Pelēķe, Dr. Artūrs Grava, Ints Rupners, Dr.
Zigfrīds Zadvinskis un Juris Kīns. Pateicībā gribu
pieminēt arī tos OMFA dibinātājus un darba darī
tājus, kuŗi mūs atstāja nelaikā: Rūsiņš Albertiņš,
Alvis Freimanis, Verners Rūtenbergs, Uldis Sēja,
Vitauts Sīmanis un Vilis Vārsbergs.
IK: Latvijā ir daudz organizāciju, projektu,
slimības skartu cilvēku, kam nepieciešams sabied
rības atbalsts. Kādēļ Jūsuprāt latviešiem Amerikā
ir svarīgi atbalstīt tieši Latvijas Okupācijas muzeju?
Irēne: Ziedošana vienam neizslēdz iespēju
ziedot kam citam. Latvieši Amerikā atbalsta dau
dzus projektus un organizācijas, tomēr OM ir īpaša
nozīme. Muzejs ir saikne ar mūsu vecvecākiem un
senčiem, kuŗi saglabāja latviešu valodu un kultūru
par spīti okupantu vardarbībām, garīgai apspiešanai
un laupītai brīvībai. Mēs esam un vienmēr būsim
viņu parādnieki.
Ilze: Kā jau Irēne sacīja, ASV latviešu sa
biedrība atbalsta daudz un dažādas organizācijas
un labdarības pasākumus Latvijā. Bet Okupācijas
muzejs, manuprāt, ir viens no nozīmīgākiem mūsu,
politisko bēgļu devumiem Latvijai. Tiem, kuŗi paši
piedzīvojuši Latvijas okupāciju un kuŗu likteņus tā
ir būtiski iespaidojusi, ir vēlēšanās un pienākums
saglabāt liecības par šiem notikumiem.
IK: Ik vasaru Okupācijas muzejā praktizējas
latviešu jaunieši no Amerikas. Mēs redzam, ar kādu
entuziasmu viņi apgūst muzeja ekspozīciju, lai pēc
tam to skaidrotu apmeklētājiem. Sakiet, kādi ir Jūsu
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vērojumi par Amerikas gados jaunākajiem latvie
šiem? Ko viņiem nozīmē Latvija un tās vēsture?
Irēne: Ir interesanti novērot, ka Latvijas jau
nieši, kuri iepazīstas ar Amerikas latviešu jaunie
šiem, ir pārsteigti par viņu patriotismu un nodo
šanos Latvijai. Amerikas latviešu jaunieši, kuŗi
apmeklējuši sestdienas skolas, latviešu vasaras no
metnes un Gaŗezera vidusskolu, ir iemācījušies
mīlestību pret savu tēvzemi. Viņiem latvietība ir
būtiska daļa no savas identitātes. Viņi ir gandarīti
izcelties plašā ASV sabiedrībā ar savu piederību
varonīgai mazai tautai.
Ilze: Grūti vispārināt par visiem ASV latviešu
jauniešiem. Daudziem varbūt patīk piederēt mazai,
izmeklētai etniskai grupai lielajā ASV tautību ka
molā. Interese taisni par vēstures notikumiem, man
liekas, rodas vēlāk dzīvē, un tikai retam.
IK: Okupācijas muzeja ceļš uz rekonstrukciju
un Nākotnes nama celtniecību ir bijis garš un ak
meņains. Īpaši pēdējos gados, kad no valdības un
muzeja puses bija darīts viss, lai projekts beidzot
reālizētos, bet daļa Latvijas architektu sabiedrības
nostājās pret. Kā šie notikumi ir atbalsojušies
Amerikas latviešu sabiedrībā?
IrēneAmerikas latviešu medijos, presē un
internetā ir izteikta nesapratne par opozīciju muzeja
paplašināšanai un labiekārtošanai. Sabiedrībā pastāv
viedoklis, ka iebildumi nāk pārāk vēlu un ir nepa
matoti. Ir iespaids, ka architektu grupa nav mē
ģinājusi saprasties ar muzejniekiem, bet izgājusi
medijos ar apvainojumiem. Visi, kuŗi apmeklējuši
Rīgu, ir savām acīm, redzējuši jaunuzceltas ēkas,
kas tiešām grēko pret vecpilsētas seju. Par tām
architekti klusē. Ir radīts iespaids, ka tiek strādāts
pret Okupācijas muzeja eksistenci vispār. Tāpēc mēs
OMFA esam uzsvēruši, ka Okupācijas muzejs pa
stāvēs ar vai bez piebūves. Esam izsludinājuši lī
dzekļu vākšanas kampaņu pamatfondam, lai OM
būtu drošs pamats nākotnē.
IK: Kādu Jūs redzat Okupācijas muzeja nā
kotni pēc desmit, divdesmit gadiem?
Irēne: Muzeja nozīme Latvijā tikai pieaugs.
Mēs zaudēsim cilvēkus, kuŗi paši piedzīvojuši
okupācijas laiku. Muzejam ir būtiska nozīme
dzīvas atmiņas uzturēšanā par 50 gadu okupāciju
un tās sekām. Vēstures skaidrošana ir atslēga mūsu
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identitātei, pamats mūsu tagadnes izpratnei un
nākotnes veidošanai. Tas kļūs arvien svarīgāk. Es
ceru, ka augs arī financiālais atbalsts no Latvijas
latviešiem, un mēs visi apzināsimies, ka muzejs ir
Latvijas nacionālo interešu objekts.
Ilze: OMFA ir pateicīga, ka ASV latviešu
sabiedrība ir bijusi ļoti atsaucīga un devīga, bet
diemžēl tā noveco, un ziedojumi OM pamazām
saruks. Okupācijas muzeja nākotnes nodrošināšana
pēc divdesmit gadiem, varbūt jau ātrāk, ir Latvijas

sabiedrības uzdevums. Sabiedrībai Latvijā ir jāno
drošina Latvijas Okupācijas muzeja pastāvēšana
nākotnē. Latvijas ģeografiskie kaimiņi nav mai
nījušies, tie ir mūsu kādreizējie vēsturiskie ieka
ŗotāji. Muzejs glabā neviltotas liecības, ar kuŗām
varam kliedēt nesapratni un atspēkot melus.
Inese Krieviņa,
Latvijas Okupācijas muzeja
sabiedrisko lietu vadītāja

Likteņdārzā uzsāk vērienīgu būvniecību

Novembrī sāktā sabiedriskās ēkas un Lielā kalna
būvniecība iezīmē jaunu posmu Likteņdārza
attīstībā, kas būtiski papildinās jau esošās būves
un simbolisko vides koncepciju. Sabiedriskajā ēkā
būs divas konferenču zāles, kafejnīca un restorāns,
kas radīs iespēju rīkot konferences, koncertus un
citus pasākumus visa gada ietvaros.
Sabiedriskā ēka izceļas ar unikālu arhitektūru.
Tā tiks veidota kā „kalns” jeb tilta sākums,
simboliski atainojot Likteņdārza ideju – tautas
ceļu no pagātnes uz nākotni. Tās jumts kalpos kā
pastaigu vieta un skatu laukums. Ēkas projekts
izstrādāts SIA „Arhis Arhitekti”. Ēkas pirmā
posma būvniecībai līdzekļus 110 000 eiro apmērā
piešķīrusi Latvijas valsts, savukārt 60 000 eiro
ziedojis Vācijā dzīvojošais latvietis Gaidis
Graudiņš. Ēkas pirmo būvniecības posmu īstenos
SIA “RRKP būve”.
Vienlaikus ar daudzfunkcionālās sabiedriskās

ēkas celtniecību sākta arī Lik
teņdārza Lielā kalna būvniecība.
Tas tiks veidots kā 12,5 m augsta
virsotne, no kuras varēs pārlūkot
visu Likteņdārza ainavu. Kalna
veidols atspoguļos dabas un lai
ka ritējumu. Zeme Lielā kalna
būvniecībai tiek vākta jau kopš
2015. gada, īstenojot zemes
vešanas akcijas, tostarp zie
dojumu vākšanu sadarbībā ar
Latvijas Televīziju.
Līdzekļi 73,920 EUR ap
mērā, kas paredzēti būvmateriāla
piegādei Lielā kalna būvniecības pirmajai kārtai,
tiek financēti projekta “Likteņdārza Lielā kalna iz
veide - dāvana Latvijai simtgadē un latvisko vēr
tību saglabāšana nākamajām paaudzēm” ietvaros.
Projekts veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots
ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
finansiālu atbalstu. Kalna būvprojekts ir SIA „Pro
Via” ziedojums.
Šobrīd “Kokneses fonds” turpina vākt
līdzekļus sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būv
niecībai un aicina iedzīvotājus ziedot arī citu
objektu tālākai attīstībai. Līdz 2018. gadam plānots
pabeigt daudzfunkcionālo sabiedrisko ēku, virtuālo
Piemiņas ēku, amfiteātri, Lielo kalnu un Likteņ
dārza draugu aleju, ko veido bruģakmeņi ar iegra
vētiem ziedotāju vārdiem. [...] (Kokneses fonds)
PBLA ZIŅU APSKATS
2016. gada 7. novembrī
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Teniss Atplaukst Čikāgā
Čikāgas Latviešu tenisa apvienība (CLTA) –
Rudens līga: Izlases klases rezultāti
Čikāgas Latviešu tenisa apvienība tika dibināta
2009. gadā ar mērķi Čikāgas sportistiem piedalīties
ASV Latviešu 57. meistarsacīkstēs Kalamazū pil
sētā. Meistarsacīkstēs parasti piedalās basketa, voleja
un hokeja sportisti, bet tanī gadā Uğa Grīnberga
vadībā arī tenisa spēlētāji tika iesaistīti sacensībās.
CLTA pārstāvēja astoņi sportisti ar labiem resultā
tiem – otrās vietas iegūšanā Vīriešu atklātajā divīzijā.
Diemžēl CLTA darbību pārtrauca pēc sacīkstēm.
Šoruden, pēc vairākiem bezdarbības gadiem,
CLTA piedzīvoja atdzimšanu. Dāvids Blumbergs,
viens no CLTA dibinātājiem un pats ilggadējs spor
tists, mudināja līdzīgi domājušus entuziastus iesākt
jaunu tenisa līgu. Pēc gaŗām un saspringtām
debatēm, ieinteresētās personas nolēma dibināt
CLTA Rudens līgu – Izlases klases čempionātu, un
spēles sākās.
Čikāgas sportisti cīnījās uz tenisa laukuma
veselas deviņas nedēļas, lai izšķirtu Līgas čempionu
kā arī finālspēles čempionu. Nebija zināms, kādas
kvalitātes spēles sanāks, bet konkurence pārsniedza
visas dalībnieku un līdzjutēju cerības. Vairāki mači
ilga pat vairāk par trim stundām, un īpaši sīva bija
finālspēles cīņa, kad sportisti nobeidza spēles ar
ievainotajiem muskuļiem, asiņainām rokām un pat
sesku apšpricējumu. Tomēr čempionāta beigās bija
skaidrs un neapšaubams uzvarētājs – Jānis Nagobads,
kuŗš uzvarēja ne tikai Līgas čempiona balvu, bet arī
Pleijofa čempiona titulu. Nenicināmu otro vietu
Līgas spēlēs nopelnīja Ēriks Rozentāls un teicamu
otro vietu Pleijofos ieguva Jānis Bībers.
Ziema jau tuvojas, un laiks vairs neveicina ārā
spēlētus mačus. Sportisti lēnām atkopj veselību, atgūst
spēkus un izstrādā stratēğijas nākamajai sezonai.
Ievērojams ir tas, ka divi no visspēcīgākajiem spē
lētājiem bija trenējušies Latvijā. Daži secināja, ka
latviešu tautai teniss ir gēnās. Citi domāja, ka
Latvijas dzidrais ūdens dod spēku. Dažs labs pat
prātoja, vai tik veiktspējas uzlabošanas zāles netika
lietotas. Tomēr Jāņa Bībera izskaidrojums bija
vienkāršs – pirms mačiem vienmēr jādzeŗ medus
tēja ar ingvēru. Katram sportistam ir noteikti sava
unikāla spēles uzlabošanas stratēğija.
Pēc iespaidīgās atklāšanas sezonas ir sagaidāms,

J. Nagobads saņem Čempiona balvu.

Foto: L Ludika

CLTA 5. un 6. vietas uzvarētāji.

Foto: anonims

ka CLTA turpinās darbību pavasarī. Kā Latvijas
godu konsuls Ilinojā Roberts Blumbergs stāstīja
Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim
– ikkatra latviešu organizācija Amerikā ir nozīmīga
latvietības uzturēšanai ārzemēs. (redektora piezīme:
Roberts ir arī CLTA biedrs).
Tā atplauka džentlmeņu sports Čikāgā.
Uz veiksmīgu tenisa spēlēšanu!
CLTA Preses nozare
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Dziesmu svētku Baltimorā
Biļešu pasūtināšanas anketa
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Svētku biļešu kase ir atvērta
Beidzot! Veikals ir atvērts, un tagad var iegā
dāties Dziesmu un deju svētku sarīkojumu biļetes.
Biļetes var pirkt elektroniski dziesmu svētku māj
aslapas <www.LatvianSongFest2017.com> no
dalījumā ,,Biļetes” vai ir arī iespēja pasūtīt biļetes
pa pastu. (Bonuss: Mājaslapā var arī iegādāties
skaistus Baltimoras Dziesmu svētku kreklus)
Ja dodat priekšroku biļešu pasūtīšanai pa
pastu, Čikāgas Ziņu 20. lpp. ir veidlapa, kas sūtāma
kopā ar samaksu sūtāma uz sekojošo adresi:
XIV Latvian Song and Dance Festival
P.O. Box 1632,
Silver Spring, MD 20915
Izdrukājama biļešu pasūtināsanas veidlapa
ir pieejama arī Baltimoras dziesmu svētku
mājaslapas nodalījumā ,,Biļetes” Turklāt veidlapa
drīz būs pieejama avīzē ,,Laiks” un latviešu centros
Iegādātās biļetes sāksim izsūtīt līdz ar Jauno gadu.
Jautājumus lūdzu sūtiet uz e-pastu
<tickets@latviansongfest2017.co> vai

Pavārklase
Bezē torte

Silvijas Ezeras vadībā
Svētdien, 2017. g. 22 janvārī
Sv. Pēteŗa draudzes telpās plkst. 12:00
Dalības maksa $20.00
Lūdzu pieteikties pie Silvijas Ezeras
pirms 18. janvāŗa
tālr.: 224-677-5301 jeb
e-pasts <sylviaezers@hotmail.com>

zvaniet +1.240.630.0280.
BET... pirms Jūs pērciet biļetes, mēs aicinām
Jūs iepazīties ar ziedojumu prēmijām. Arī šī
informācija ir mūsu mājaslapā vai varam atsūtīt
to Jums pa pastu. Kā pateicību par ziedojumu Jūs
saņemsiet arī brīvbiļetes. XIV Latvian Song and
Dance Festival, Inc. ir ieguvis 501(c)3 bezpeļņas
organizācijas statusu, un visi ziedotāji, gan
individuālie, gan juridiskie, var saņemt nodokļu
atlaides likumu noteiktajā kārtībā. Svētku pro
grammu varat apskatīt brošūrās, kas pieejamas
Jūsu centra informācijas galdā un tā arī ir sīki
aprakstīta svētku mājaslapā <www.Latvia Song
Fest2017.com>.
Esam lepni par to, ka programma veidojas
daudzpusīga gan kultūras, gan izklaides ziņā.
Gaidīsim Jūs Baltimorā, kur nākamvasar pul
cēsies tautieši un visur skanēs latviešu valoda!
XIV Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku ASV rīcības komiteja
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>
2017. gads

Svētdien, 5.februārī, Superbowl spēles
pārraide kluba telpās, sākums 16:30. Ieeja pret
ziedojumiem sākot ar $5.00. Uzkodas un jauka
kompānīja. Atspirdzinājumi pērkami klubā. Tiem,
kuri vēlas arī dejot, 1. stāva zālē dejošana ar Ethnic
Dance grupu.
Svētdien, 2017. g. 5. martā, 12:30 Biedrības
pilnsapulce, 1. stāva zālē.
ČLB bibliotēka atvērta trešdienās no 11:0014:00. Informāciju par bibliotēku var saņemt
zvanot: 773-919-3936.
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Zobārstniecības kabinets

l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija.
Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus tieši
tā, kā zobārsts tos redz.
Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes, 		
nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu 		
kosmētika, implanti.
Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas: 		
izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – salabošana
tajā paša dienā.
Miega apnia (Sleep apnea appliance).
Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
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

CELTNIECĪBAS DARBI

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

Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

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

2016. gada decembris, 2017. gada janvāris

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
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Profesoru Jāni Dunduru pieminot
Northwestern University profesors, inženierzinātņu doktors, Jānis Dundurs mūžībā
Nenoliedzami profesors Jānis
Dundurs savā darbā bija viens no
mūsu, Čikāgas latviešu, izcilā
kajām personām. Viņš kā zinātņu
profesors Northwerstern Univer
sity nostrādāja trīsdesmit sešus
gadus. Mūžībā viņš aizigāja šī gada
21. septembrī 94 gadu vecumā.
Dzimis Rīgā un inženieŗ
zinātņu studijas iesācis Latvijā,
bet kaŗa un juku dēļ viņš bija
spiests tās pārtraukt. Ar ģimeni
ieradies Amerikā 1950. gadā,
pēc dažādiem citiem darbiem,
viņš studijas atsāka Northwestern
University. Tur viņš inženierzi
nātnēs ieguva visus trīs gradus - BS, MS un PhD.
Par izcilām sekmēm universitātē viņam piedāvāja
darbu, un viņu paaugstināja par tā saucamo pilno
profesoru 1966. gadā.
Daudz laika Dundurs pavadījis izstrādājot
matereālu elastīguma analizes, kas ir saistītas ar
slodzi tiltiem, debesskrāpjiem un citām tamlī
dzīgām struktūrām. Par saviem pētījumiem un
analīžu metodēm Dundurs ir publicējis vairāk
nekā 150 zinātniskus rakstus. Par šiem darbiem

Dundurs saņēmis atzinību un da
žādus pagodinājumus no vairākām
Amerikas inženieŗu organizācijām:
American Society of Engineers,
Journal of Solids and Structures,
National Congress of Theoretical
and Applied Mechanics, American
Society of Mechanical Engineers,
u.c.
Matereālu elastīguma pētīšanā,
Dundura vārds ir pazīstams starp
tautiski un ir paliekošs ar nosau
kumu Multiphase Elasticity and
the Dundurs Parameters.
Līdztekus savam pētniecības
un profesora darbam, Jānis Dundurs arī bija
palīgredaktors un reditors vairākiem Amerikas
techniskiem un inženieru zinātņu žurnāliem.
Pirms daudziem gadiem, kad Čikāgā vēl
aktīvi darbojās Latviešu inženieru biedrība, Jānis
Dunkurs vairākkārt uzstājās ar interesantiem
zinātniskiem referātiem un bija viens no šīs
biedrības izcilākajiem inženieŗiem.
Par viņu sēro dzīvesbiedre Valda un meitas
Renate un Ilse ar ģimenēm.
Valdis Tums

PATEICĪba
Sirsnīgs paldies visiem draugiem un paziņām, kuŗi bija kopā ar mums mūsu mātes
Baibas Dumpes atvadu dievkalpojumā saulainajā 23. julija rītā Gaŗezera baznīcā.
Sirsnīgs paldies mācītājai Ainai Pūliņai par ticības stiprinošo svētrunu.
Liels paldies ērģeļniecei Ilzei Cepurniecei un korim Ciema balsis par skaisto
mūzikas sniegumu baznīcā.
Liels paldies Guntaram Rusmanim par mielasta sagatavošanu.
Paldies visiem, kuŗi teica sirsnīgus atvadvārdus, paldies par ziediem un paldies par
piemiņas ziedojumiem Gaŗezeram un gaidām.
Pēteris, Mārtiņš, Andrejs un
pārējā ģimene
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LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
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.: 630-7598314 e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2016. gada decembris
Sestdien, 3. dec., no plkst. 9:00 līdz 16:00 –
Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku tirdziņš
Vuddeilē.
Svētdien, 4. dec., 10:00 – Adventa 2. svētdiena.
Dievgalds. Siltas pusdienas.
Svētdien, 11. dec., 10:00 – Adventa 3. svētdiena.
Kafijas galds. Pēc dievkalpojuma 			
Ziemsvētku ieskaņas dziesmu pēcpusdiena.
Svētdien, 18. dec., 10:00 – Adventa 4. svētdiena.
Kafijas galds.
Sestdien, 24. dec., 17:00 – Ziemsvētku svētvakars.
Sestdien, 31. dec., 17:00 – Gadmijas dievkalpojums.
Dievgalds.
2017. gada janvāris
Svētdien, 8. janv., 10:00 – Dievkalpojums. Dievgalds.
Kafijas galds.
Svētdien, 15. janv., 10:00 – Sv. Pēteŗa draudzes
20. gadadiena. Dievgalds.
Svētku pasākums, pusdienas.
Svētdien, 22. janv., 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.
Svētdien, 29. janv., 10:00 – Dievkalpojums. Dievgalds.
Kafijas galds.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
BAPTISTU DRAUDZE

820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285
Sestdien, 24. decembrī, 17:00 – Svētvakarā 		
kopīgs dievkalpojums ar Ciānas ev. lut.
draudzi Ciānā.
Svētdien, 22. janvarī, 10:30 – Dievkalpojums ar
Sv. Vakarēdienu.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE
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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2016. gada decembris
Svētdien, 4. dec., 9:15 – DV Ziemassvētku tirdziņš
10:00 – II Adventa dievkalpojums.
DV tirdziņa turpinājums ar siltām pusdienām.
Svētdien, 11. dec., 9:00 – Ciānas draudzes tirdziņš.
10:00 – III Adventa dievkalpojums. Ciānas
tirdziņa turpinājums ar vīru gatavotām
siltām pusdienām. Uzstāsies pirmsskolas
„Stariņš” bērni no un tautasdeju kopa
„Mantinieki” – būs arī citi pārsteigumi.
Svētdien, 18. dec., 16:30 – Sadraudzība ar uzkodām
17:00 – IV Adventa sveču gaismas 		
dievkalpojums ar vīru koŗa piedalīšanos.
Sestdien, 24. dec., 17:00 – Kristus dzimšanas svētku
vakara dievkalpojums kopā ar baptistu
draudzi.
2016. gada janvāris
Svētdien, 1. janv., 11:00 – Jaungada rīta diev-		
kalpojums. Kafijas galds.
Svētdien, 8. janv., 10:00 – Zvaigznes dienas 		
dievkalpojums. Draudzes eglīte ar siltām
pusdienām un dāvanām.
Svētdien, 15. janv., Ciānas draudzei dievkalpojuma
NAV. Aicinām visus apmeklēt Sv. Pēteŗa
draudzes 20. jubilejas dievkalojumu 		
Vuddeilē plkst. 10:00.
Svētdien, 22. janv., 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas
galds ar decembŗa un janvāŗa jubilāru
godināšanu.
Svētdien, 29. janv., 10:00 – Dievkalpojums. 		
Biezeņzupu konkurss par labu Diakonijas
zupas virtuvei.

2016. gada decembris, 2017. gada janvāris

Gaišus un mierpilnus
Ziemsvētkus
un

Laimīgu Jauno gadu
visiem draugiem vēl
Velta Liepiņa
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SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
2016. gada decembris
Sestdien, 3. dec., Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku
tirdziņš Vuddeilē no plkst. 9:00 līdz 16:00.
Svētdien, 4. dec., DV Ziemassvētku tirdziņš Ciānā
plkst. 9:15 un pēc dievalpojuma.
Svētdien, 11. dec Ziemsvētku tirdziņš Ciānā 			
plkst. 9:15 un pēc dievkalpojuma.
Trešdien 14. dec., Pensionāru saiets Ciānā 		
plkst. 12:00.
2017. gada janvāris
Svētdiem, 22. janv., Pavārklase Sv. Pēteŗa draudzē
Vuddeilē plkst. 12:00
2017. gada februāris
Svētdien, 5. februārī, Superbowl skate Biedrības
kluba telpās plkst. 16:30.
Svētdien, 12. februārī, Draudžu sadarbības kopas
oikumēnisks dievkalpojums un 			
Pavasaŗa sarīkojums Ciānā

Šai svētā naktī zem’ un debess zvīļo,
Šai naktī sirds ar zvaigznēm sarunājas –
Un ienaids rimst, cits citu atkal mīļo,
Pār visu miera siltie spārni klājas.
Šai naktī ejot zaigo tavas pēdas,
Šī nakts spēj šaubās cerību tev iedot;
Šī nakts liek aizmirst visas, visas bēdas
Un māca tevi mīļot, visu piedot.
Šī nakts ir debess vārtus atvērusi,
Pār zemes tumsu dedz tā zvaigžņu loku,
Un naktī šai uz katra galvas klusi
Dievs svētot uzliek savu mīļo roku.
Valda Mora

Ziemsvētku sveicieni
un laba vēlējumi Jaunajā gadā

Čikāgas Ziņu redakcijas saime
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>

2017. gada marts
Svētdie, 5. martā, Čikāgas latviešu biedrības
pilnsapulce, 1. stāva zālē plkst. 12:30.
Svētdienās – Piektvakari 2017.gada 10., 17., 24.
un 31. martā plkst. 14:00. Tema: Kristīgie autori.

Čikagas Ziņām ziedojuši

no 2016.g. 19. augusta līdz 2016.g. 18. novembrim

85.- Sigurds un Ruta Krolli (Madison,MS),
75.- Ināra un Mārtiņš Dišleri, Maija Downing
(Green Valley, AZ),
65.- Daina un Alnis Ceri,
60.- Ivars Bukalders (Wauwatosa, WI), Herberts
Everss (Three Rivers, MI), Astrīda Menģele,
Renāte Reichs, Vilnis Zvejnieks,
55.- Dzidra Cīrule (Three Rivers, MI), Janina
Holzendorf, Austra Kiusala, Imants Klimovičs,
Anna Lāčkāja, Dainis Lazda, Silvija Melkera
(Decatur, GA), Ingeborg Racene, Uldis Šutka
(S. Milwaukee, WI), Antons Tutiņš (Orlando, FL),
50.- Ilze um Eriks Antoni, Antra Brammane
(Toronto, ON, Canada), Arnis un Sandra
Burvikovi, Evija Haydin (Milwaukee, WI),
Guntis Kuģis, Ruth Vals,
35.- Māra Počs,
30.- Rūta Eichenfelde

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

Ūdensvīrs
21.janv. -,20.feb.

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

Fēlikss, Felicita
Lidija, Lida
Tenis, Dravis
Antons, Antis
Andulis, Alnis
Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, 		
Orests
Agnese, Agnija, Agne

22 Sv
23 P
24 O
25 T
26 C
27 P
28 S

Austris
Grieta, Strauta
Krišs, Ksenija, Eglons
Zigurds, Sigurds
Ansis, Agnis, Agneta
Ilze, Ildze, Izolde
Kārlis,Spodris		

29 Sv Aivars, Valērijs
30 P Tīna, Valentīna, Pārsla
31 O Tekla, Violeta

FIRST CLASS MAIL

13 P
14 S

Gatis, Ivanda
Kaspars, Aksels, Alta
Tatjana, Dorisa
Smaida, Franciska
Reinis, Reina,
Reiholds, Renāts
Harijs, Ārijs, Āris, Aira
Roberta, Roberts, 		
Raitis, Raits

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

8 Sv
9P
10 O
11 T
12 C

Çikågas Ziñas

1 Sv Jaungads.
Laimnesis, Solvita,
Solvija
2 p Indulis, Iva, Ivis, Ivo
3 O Miervalda, Miervaldis, 		
Ringolds
4 T Spodra, Ilva
5 C Sīmanis, Zintis
6 P Zvaigznes diena. 		
Spulga, Arnita
7 S Rota, Zigmārs,
Digmārs, Juliāns

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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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
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