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Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. 
Čikāgas Ziņas sūta visiem latviešiem, no kuŗiem 
ir saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās 
sūta ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru 
saņemšanu. 
SLUDINĀJUMU LIKMES: 
 1 lappuse – $180, 1/2 lappuse – $90,  
 mazākais –  $45
ADVERTISING RATES: 
 $180 per full page
 $90 per 1/2 page, smallest ad $45

Čikāgas Ziņu  nākamā mēneša izdevumā 
ievietojamie materiāli (raksti, fotoattēli, sludi-
nājumi, sarīkojumu kalendāra informācija) 
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 10. 
datumam. Tikai īsi ziņojumi un iepriekš pieteik-
tie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4NO13 Randall Road 
St. Charles, IL 60175-5044, 
tālr.: 630-584-5750

Par sludinājuma saturu atbild sludinātājs; 
par raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jābūt mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un adresi. 
Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai ir tiesī-
bas rakstus saīsināt. Rakstos izteiktās domas 
var nesaskanēt ar redakcijas viedokli. Čikāgas 
Ziņas honorārus nemaksā.
Izdevéjs:
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība.
Administrātors: Ilmārs Bergmanis
e-pasts: <ilmarbergman@gmail.com> 
tālr.: 847-803-0546
Atbildīgā redaktore: Ārija Bergmane             
mob. tālr.: 847-828-9737 
e-past: <arijab@comcast.net>
Galvenā redaktore: Ināra Sīmane
e-pasts: <isimanis@comcast.net>,
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tālr: 630-584-5750
Kasiere: Ārija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksājumi par sludinājumiem u.c. 
sūtāmi kasierei.
Adrešu maiņu pieteikumi sūtāmi:
Čikāgas Ziņas 
P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

KRUSTVĀRDU MĪKLA    

ČZ Nr. 402. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Liels, plēsīgs nakts putns. 6. Trauks mirušā pelniem. 9.  Operas 
"Figaro kāzas" komponists. 11. Meža gars sievietes izskatā. 12. Ļauni gari. 
13. Vecās derības pravietis. 14. Gaujas pieteka. 17. Kopība, tuvība. 19. Nojaust. 
22. Dzīves vietas dati. 23. Apdzīvota vieta Zemgalē. 25. Latviešu 
baletdejotājs (1936-1989). 26. Jūras laupītāji. 27. Nomāt. 28. Dzīves biedre. 
31. – – – – –  Kristus. 34. Dzejot. 37. Ļauna vēlējums. 38. Dārzeņi. 39. Liels 
dziedātāju ansamblis. 40. Rāms.   42. Atšķetinās.

STATENISKI: 2. Sainis. 3. Vielas īpašība saistīta ar ožu. 4. Indiāņu tautība 
Meksikā. 5. Netīrums. 6. K. Ķezbera stāsts " – – – – –  zēnu dēkas".                   7. 
Gardumi. 8. Pilsēta Vācijas dienvidos. 10. Profesionāla tūristu pavadone. 
15. Spānijas galvaspilsēta. 16. Daļa. 18. Dzimtene. 19. Nomiruša cilvēka 
gars. 20. Vecajā derībā attēlota paradīze. 21. Romas pāvesta kronis.            
24. Amerikas sīknauda. 29. Varēt. 30. Ziņot. 31. Nozīme, saturs.                             
32. Gremošanas trakta daļa. 33. Ir nevesels.  34. Vepŗi. 35. Seno romiešu 
kaŗa dievs. 36. Krūzīte. 

Sastādījis Jānis Reveliņš

LĪMENISKI: 1. Mežulis. 3. Placis. 6. Latvija. 7. Pieredze. 8. Nāgels. 11. Imants.      
15. Pakoties. 18. Ēka. 19. Plosīt. 20. Lelle. 21. Vīraks. 23. Pujats. 25. Remdē.           
26. Tupele. 27. Tur. 28. Monologs. 32. Ārieši. 34. Valkāt. 35. Rotkalis. 36. Apvieno. 
37. Tauste. 38. Kalmīte. 
STATENISKI: 1. Mārtiņi. 3. Planēta. 4. Atvieto. 5. Skābene. 9. Asni. 10. Linkolns. 
12. Melburna. 13. Nasta.  14. Sētas. 15. Palermo. 16. Kolombo. 17.  Trenēts. 21. Vētra. 
22. Rupji. 24. Toma. 29. Otrkārt. 30. Likties. 31. Galante. 33. Ikšķile.

Vāka foto: Ģirts Rība, KBLS audzēksnes no kr.: Laila Rība, Isabelle Gundrum, Dārija Baginska, Sarma Ejupe.
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of Latvia dibināta ASV kā bezpeļņas organizācija 
(501c3) ar mērķi atbalstīt LU studentus. Izglītota 
Latvijas jaunatne ir mūsu nākotne, tā ir nepiecieša-
ma mūsu valsts tālākai izaugsmei un attīstībai. 
Gadu gaitā šī organizācija ziedojumos jau saņēmusi 
ap $500,000 un šī nauda ir izmantota stipendijām, 
atbalstot gan bioloģijas, vēstures, zināt nes, diplo
mātu, māsu skolas, gan dažādām citām studijām. 
Devīgie ziedotāji ir bijuši Džons Medveckis, Richard 
un Inese Driehaus, Kristaps Zariņš, Bertrāms 
Zariņš, Antra Thrasher, Andris un Dagnija Lāči, 
Andris un Betty Ramaņi, Laimonis un Kristīna 
Laimiņi, Roberts un Guna Mundheimi, Vaira Pelēķe 
un Roberts, Gunārs un Ināra Blumbergi. Tomēr at-
balsts stipendijām vēl joprojām ir ļoti nepieciešams, 
un pieprasījumi tālu pārsniedz pieejamos līdzekļus.

Mēs aicinām jūs visus nākt talkā, un tiešām 
ceram, ka mums ir vēl daudzi mecenāti, kas varētu 
sekot Roberta un Dagnijas Rūšu piemē ram. Mums 
jādara viss iespējamais, lai mēs varētu materiāli 
atbalstīt mūsu Latvijā studējošo jaunatni. Visi 
ziedojumi ir atvelkami no nodokļiem. Ja jūs esat 
ieinteresēti nākt talkā, lūdzu sazinieties ar Friends 
of the University of Latvia, c/o Roberts Blumbergs, 
230 W. Monroe Street, Ste. 1125, Chicago, IL 
60606, telefons 3127307459, epasts rblumbergs@
msn.com.

   Roberts Blumbergs

RūšU ģIMENES ZIEDojUMS Friends oF the University oF Latvia

Friends of University of Latvia organiz ā cijas 
prezidents Roberts Blumbergs š.g. 18. februārī Fil-
adelfijas apkaimē apciemoja Dagniju un Robertu 
Rūses. Šī apciemojuma iemesls bijai personīgi 
pateikties viņiem par dāsno $50,000 ziedojumu 
Latvijas Universitātei (LU). Ziedojums domāts 
mazturīgo žēlsirdīgo māsu studentu atbalstam. 

Roberta Rūša tēvs un vectēvs bija studējuši LU. 
Pirms Otrā pasaules kaŗa viņi bija prominenti advo
kāti Latvijā. Roberts ieguvis advokāta gradu Amer-
ikā un strādāja par galveno advokātu sla venajā 
Chubb apdrošināšanas firmā. Visu mūžu Roberts arī 
kalpoja savai studentu korporācijai Lettonia. Rob-
erts Rūsis bija Latvijas Bankas padomnieks un 
palīdzēja ar tiesneša apmācībām juridiskajā sistēmā. 
Tāpat viņš atbalstīja grāmatas "Latvijas advokātūra 
no 1914. līdz 1945. gadam" izdošanu.

Dagnija Rūse ir bijusi aktīva Ņujorkas latviešu 
sabiedrībā un savas studenšu korporācijas Daugavie-
te dzīvei. Ilgus gadus viņa strā dājusi par žēlsirdīgo 
māsu, un tāpēc arī radusies doma atbalstīt tieši žēl-
sirdīgo māsu studijas tagad Latvijā.

Dagnija un Roberts vienmēr atbalstījuši lat-
viešu pasākumus. Viņi jau vairākkārt ir ziedojuši 
LU un regulāri rūpējušies par mazturīgo daudz
bērnu ģimēnem Latvijā.

Pirms pieciem gadiem Friends of the University

No kr.: Roberts Rūsis, Dagnija Rūse nodod lielo ziedojumu Robertam Blumbergam.
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uzgleznoja. Uz viena zara re
dzams viņas vārds, un tas ir 
atgādinājums, ka viņas un viņas 
klases biedru latvietība iesākās 
mūsu latviešu skolā. Nākamreiz, 
kad esat latviešu skolā, aizejiet 
to apskatīt!  

Kristīna turpināja kopt savu 
latvietību Gaŗezera vasaras 
v idus  skolā (GVV), Amerikas 
latviešu jaunatnes apvienībā 
(ALJA) un darbojoties par va
dītāju Ame rikas latviešu ap
vienības (ALA) “Sveika Latvija” 
programmā. Viņa atgādināja sko
lēniem to, ka, kaut gan sest
dienas rīti liekas pa velti iztērēti, 
latviešu skola tomēr ir tā vieta, 
kur pirmās tuvās latviešu drau
dzības tiek dibinātas. Kristīna 
uzsvēra to, cik svarīga ir 
latvietība un ka jāturpina to 
uzturēt.

Priekšnesumu daļā katra 
klase uzstājās ar skolēnu pašu 
izveidoto priekšnesumu. Sarī
kojuma noslēgumā bija izcila 
tautastērpu skate skolotāju Jāņa 

Krišjāņa Barona latviešu 
skola (KBLS) šogad atzīmēja 
Draudzīgo aicinājumu sestdien, 
28. jan vārī Ciānas draudzes tel
pās. Klātesošie labvēļi piekrita, 
ka šis bija viens no visizcilākiem 
un svinīgākiem Draudzīgā aici
nājuma sarīkojumiem.  

Ciānas draudzes priekšniece 
Silvija KļaviņaBarshney iesāka 
sarīkojumu ar īsu svētbrīdi un 
lūgšanu.  KBLS pārzine Rasma 
Kraule ar svinīgiem vārdiem 
sveica vecākus un viesus.  

Svētku runu sniedza KBLS 
absolvente Kristīna Kīna (mani 
bērni gan man atgādināja, ka viņu 
pazīst labāk kā Zemene Kīns). 
Kristīna savu runu veltīja  gal
ve nokārt skolēniem, iesākot ar 
secinājumu, ka latviešu bēr niem 
Latvijā un latviešu bēr niem  Ame
rikā ir tās pašas saknes. Kā pie
mēru viņa minēja to, ka Krišjāņa 
Barona latviešu skola bija viņas 
pirmais piedzīvojums, kas iesak
ņoja viņas koka saknes. Vēl jo
projām uz skolas gaiteņa sienas 
var apskatīt to koku, ko Kristīna 
ar saviem KBLS klases biedriem

DRAUDZĪgĀ AIcINĀjUMA SARĪKojUMS ČIKĀgĀ 

6. un 7. klases skolēnu uzvedums. No kr.: Dāvis Vīgants, Nik Gundrum, Aleks Šlesers, 
Matejs Brencis, Edgars Cers, Alīna Dimanta, Lija Vīganta, Michelle Gonchar.
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Studenšu korporacijas Dzin
tra locekles pusdienu maltītei 
uzcepa gardas picas, kā arī pa
sniedza pašu pagatavotas mai
zītes. Viņas noziedoja Krišjāņa 
Barona skolai visus ienākumus.

Paldies visiem, kuŗi pielika 
roku, lai mūsu skolai būtu 
svinīgs un veiksmīgs Draudzīgā 
aicinā juma sarīkojums. Visi bija 
lielā sajūsmā!

Mārīte Šlesere – 
trīs KBLS skolnieku māte

Foto: Ģirts Rība

Lazovska un Kristas Schmidt 
vadībā. Skatē piedalījās skolēni 
un skolotāji, varbūt pirmo reiz 
piedzīvojot to, kāda ir sajūta no
staigāt "skrejceļu" Visi dalīb
nieki izcili skaisti izrādīja savus 
tautiskos apģērbus. Publikā bija 
manāma sajūsma, un dzirdējām 
tikai pozitīvas atsauk smes. Paldies 
Jānim un Kristai par tik burvīgu 
un atsvaidzinošu ideju!

Vairākas Čikāgas latviešu 
organizācijas sveica Krišjāņa 
Barona latviešu skolu:

Čikāgas latviešu biedrība, Čikā
gas latviešu orga nizāciju ap   vie
nība, Daugavas Vanagi, Ciānas 
draudze, Sv. Pēteŗa draudze, kor
  porācija Dzintra, korporācija 
Imeria, Latviešu katoļu studentu 
apvienības "Dzintars", Katoļu 
kopa, Zita Velkme – Nena un 
Māras Poču vārdā, nododot sko
lai grāmatu.

Mums jābūt lepniem par to, 
ka ar saviem 104 skolēniem 
esam LIELĀKĀ latviešu skola 
ārpus Latvijas! 
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Labdien skolēni!! Hello 
family and friends! Sveicu jūs 
un jūsu skolotājus, vecākus, un 
pārējo skolas saimi šī gada 
Draudzīgajā aicinājumā. 

Mans vārds ir Kristīna 
Kīna. Pirms 20 gadiem es 
absolvēju Krišjāņa Barona 
latviešu skolu (KBLS). VAI! 
Mani piedzīvojumi šinī skolā 
bija sākuma soļi manā latviešu 
dzīves gājienā. Kaut gan manā 
klasē mēs darījām diezgan lielas 
pa laidnības (mēs vienmēr do
mājam, ka tās bija tik as p
rātīgas!), šīs ēkas ir tā vieta, kur es sāku savu 
latvisko izglītību un sāku apzināties savu latvisko 
iden  titāti.

Latviešu skolas dēļ es piedalījos guntiņās, 
gaidās un lielgaidās, tautasdeju grupās – Mazā 
uguntiņā, Uguntiņā un Čikāgas Dzelmiešos, kā 
arī koŗos. Es esmu ceļojusi pa visu Ameriku un 
Kanadu, kur vairākās pilsētās vienmēr varu atrast 
kādu latviešu draugu. Pat tad, kad es dzīvoju dažus 
gadus Sanfrancisko, Kalifornijā, es pie dalījos tur 
latviešu sabiedrībā un bieži domāju par to, kā 
pavadītais laiks šinī skolā atvēra man tās iespējas. 

Pēc tam, kad absolvēju šo skolu, es mācījos 
Gaŗezera vasaras vidusskolā, kur latviskā pie
redze turpināja augt. Man bija iespēja turpināt 
mācīties mūsu vēsturi, kultūru, kā arī sadraudzēties 
ar tiem, kuŗi vel šodien ir mani vistuvākie draugi. 

Ikdienā mēs visi esam amerikāņu kultūrā – 
skolās, darbā, un drošvien biežāk runājam ang
liski. Tas ir saprotams, jo mēs visi esam Amerikā 
un par to iespēju te būt varam pateikties vecākiem 
un vecvecākiem. Kaut gan mēs neesam tieši 
Latvijā, mēs varam vēl būt vienā solī ar Latviju. 
Mēs varam turpināt runāt latviski, draudzēties ar 
latviešiem gan šeit, gan citās pilsētās. Mūsu sais
tība vienam ar otru ir visstiprākā lieta, kas mūs 
savieno. Līdzdalība latviešu skolās arī mūs visus 
savieno.

Pagajušā gada augustā es braucu uz Latviju

kā pavadone ar ALAs atbalstīto 
"Sveika, Latvija" 36. grupu. Tie 
jaunieši lielāko tiesu bija no 
austrumkrasta un Kanadas (viena 
no Čikāgas!). Kad mēs 
braukājam pa Latviju, mēs 
satikāmies un sadraudzē jāmies 
ar divu skolu cilvēkiem. Tie 
apbrīnoja to, ka no Amerikas vēl 
joprojām brauc Amerikas 
latviešu jaunieši, kuŗi tekoši runā 
latviski, prot dziedāt latviešu 
dzies mas… bet vēl interesantāk 
bija tas, ka visi varēja normāli 
sadraudzēties. Bērni Latvijā ir 

tādi paši kā bērni šeit! Kaut gan "Sveika, Latvija" 
dalībnieki dzīvo tālu pāri okeanam no Latvijas 
mazajām pil sētiņām, kuŗās mēs bijam, varēja 
manīt, ka mums tomēr bija kaut kas mazliet 
kopējs. Un man jā domā, ka tas ir vismaz daļēji 
tādēļ, ka mūsu saknes ir apmēram no tās pašas 
vietas. 

Kad es rakstīju šo runu un iedomājos par 
saknēm, tas man atgādināja tieši to, kas ir tepat 
šinī skolā. Jūs varbūt esat redzejuši lielo koku, 
kas ir uzkrāsots uz sienas tepat šinī ēkā. (Kuŗš to 
ir redzējis? Skaists, vai ne?) Tas koks ir projekts, 
kuŗā es piedalījos ar saviem klases bied riem, kad 
es te gāju skolā. Mans vārds tur vēl ir uzrakstīts. 
Bet tas koks, kaut gan tanī laikā, kad mēs to 
uzkrāsojam varbut nezinājam, mūs no viena 
viedokļa visus simbolizē.  

Padomājiet: Tās saknes ir šinī latviešu skolā, 
un mūsu latvietība mūs te saveda. Uz tā koka 
stumbra ir uzrakstīti manas klases biedru vārdi, 
un tas stumbrs ir stiprs pamats, kas uztur katru 
zaru, kas aug dzīves gājienā. Mēs tur arī uz
krāsojām zarus. Ko zari dara? Zari aug. Un ar 
katru gadu, kad koks turpina augt, tie zari tieši kā 
cilvēki sasniedz citus un jaunus dzīves līmeņus.

Ja es padomāju par savu dzīves koku, tie zari 
simbolizē manu laiku KBLS, cits zars varētu būt 
GVV,  cits būtu mana pieredze ALJAs valdes locekles 
darbā, citi zari pierāda sabiedriskos piedzīvojumus

KRISTĪNAS KĪNAS RUNA DRAUDZĪgAjĀ AIcINĀjUMĀ ČIKĀgĀ
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josta, kas šodien daudziem ir pie tautastērpiem,  – 
mūsu latvietība, kas mūs savij kopā. 

Es zinu, ka jums pašlaik liekas, ka latvietība 
varbūt ir tikai latviešu skolas mājas darbi un 
pieaugušie, kuŗi nepārtraukti jums atgādina runāt 
latviski. Es arī negribēju darīt mājas darbus 
piektdienas vakaros! Latvietība man ir valoda, 
dziesma, deja, kultūra , bet tā arī ir mana vēsture. 
Tā ir iedzimta un ir bijusi mana izvēle to izjust 
vairākos veidos. 

[And to those who are coming to Latvian 
school and trying and working hard and learning 
to speak or understand Latvian, keep it up! I’m so 
glad to see you all here. Your role is just as 
important as anyone’s, as being part of the 
Latvian school community is special.]

Tātad, mīļie skolēni, es jums iesaku uzturēt 
šo dāvanu, kas jums ir bijusi dota. Tā ir latvietība. 
Es jums iesaku padomāt par to, kā jūsu dzīves 
koks varētu izskatīsies pēc 20 gadiem, un kā jūsu 
latviešu skolas pieredze  to varbūt varēs ietekmēt.

Paldies, Kristīna Kīna

ar latviešu draugiem. Protams, manā dzīves kokā ir 
arī amerikāņu skolas piedzīvojumi – sportošana, 
universitātes absolvēšana. Tie ir piedzīvojumi, 
kuŗi jums arī būs jūsu dzīvēs. 

Bet liela daļa manas dzīves piedzīvojumu ir 
tomēr latviešu sabiedrībā. Vēl varētu būt mani 
daudzie ceļojumi uz Latviju, latviešu kāzas, pie
da līšanās dziesmu svētkos Amerikā un Kanadā… 
un tas koks vēl turpina augt. Manam dzīves 
kokam zari vēl aug. Jums arī! Un atcerieties, šī 
skola ir tā vieta, kur sākās draudzības, pieredze, 
latviskā izglītība un citi piedzīvojumi. 

Šī mēneša tema jūsu skolā ir tautastēr pi. 
Tautastērpu stili pārstāv īpašus novadus Latvijā. 
Tātad sakarā ar tērpiem mēs varam domāt arī par 
saknēm – no kurienes mēs katrs nākam. Tautastērpi 
ir krāšņi un tiesa stāv no vairākām daļām – saktas, 
jostas, prievītes, vainagi villaines. Visas šīs daļas 
rada kopumu. Mēs arī esam tādi! Mums arī ir 
vairākas daļas, kas mūs piln veido. Latviešu skolas 
pieredze, amerikāņu skolas pieredze, u.c. ir mūsu 
katra daļa. Krišjāņa Barona latviešu skola ir kā

2017./2018. mācību gada Krišjāņa Barona latviešu skolas saime.                                     Foto: Ģirts Rība 
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gAUjAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Vadītāja Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

STABURAgA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>

ZIEMAS NoMETNE gAŖEZERĀ 2017.gADĀ 

Guntiņas, tērpušās varavīksnes krāsu ziemas drēbēs, ar kamaniņām zibenīgā ātrumā drāzās lejā pa Karogkalnu.
Foto: Žubīte Streipa

Pagājušā gada gaidu un skautu ziemas 
nometnes aprakstu Čikāgas Ziņās es nobeidzu, 
rakstot, ka, lai gan nevar pareģot kādi būs laika 
apstākļi 2017. gada februāŗa pirmā nogalē, var 
droši zināt, ka Čikāgas vienību dalībnieki no
metņos Gaŗezerā. Un tā arī bija!

Nometnē "Vēl kvēlo" piedalījās 18 guntiņas, 
5 gaidas, 4 lielgaidas, 14 mazskauti, 8 skauti un 
10 vadītāji (8 aktīvi Čikāgas vadītāji, Kalamazū 
vad. Valdis Kalniņš un vad. Ilze Antona). 

Laika apstākļi bija visai piemēroti ziemas 
nometnei, lai gan sestdienas aukstais vējš koda 
vaigos. Sniega uz zemes bija maz, bet pietiekami, 
lai guntiņas un mazskauti ar kamaniņām varētu 
šļūkt pa kalniem. Lielgaidas gan vēlējās kārtīgāku 
sniegu un sestdienas pēcpusdienu pavadīja slē
pojot tuvajā Swiss Valley slēpotavā. Kamēr gaidas 
un skauti jāja ar zirgiem pa Camp Eberhart īpa
šumu, mazskauti siroja pa Gaŗezeru un guntiņas 
vizinājās ar kamaniņām un sniegā pašas gatavoja 
saldējumu.

Sestdienas mītnes vakaru ļoti veiksmīgi no
vadīja mūsu varenās gaidas. Viņas bija veltījušas 
daudz laika pirms nometnes, sagatavojot interesantu

Edgars Cers uz zirga.                      Foto: vad. Valdis Kalniņš
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un lidināt lidmašīnas, sasiet pareizi zarus un tā 
nogādāt liesmu no vienas sveces uz otru, lietojot 
trīsi (pulley) pārvilkt sevi vai citu no vienas vietas 
uz otru, novērot sauli ar īpašu teleskopu un 
uzlādēt enerģiju, ēdot ābolus un zemenes.

Paldies mūsu ļoti atbalstošajai vecāku 
padomei Māras Gundrum un Annas Blumbergas 
vadībā par financiālo atbalstu zirgu jājējiem un 
slēpotājām un par garšīgajām maltītēm! 

Paldies Gaŗezera administrācijai par to, ka 
atkal varējām baudīt Gaŗezera ziemas skaistumu!

vad. Daina Cera

Kalamazū vadītājs Valdis Kalniņš apmāca Aleksandru Rickher, 
Kaiju Briedi, Isabellu Gundrum un Kristoferu Blumbergu iesākt 
ugunskuru no oglēm.                                       Foto: Ēriks Kīns

Kaut gan diena apmākusies un auksta, lielgaidām bija laba 
slēpošana. No kr.: Annelī Cera, Elizabete Dudorāne, vad. Krista 
Lenša, Sarma Ejupe, Isabelle Gundrum.     Foto: Imants Ejups

"late-night talk show" stila vakaru "Vēl kvēlo, 
vēl" ar intervijām, sacensībām, priekšnesumiem 
un dziesmām. Superīgi!

Svētdienas lūgšanu vadīja guntiņas ar va dī
tāju palīdzību. Katra guntiņa izdomāja, par ko grib 
Dievam pateikties, kā arī, ko lūgt Viņam pasargāt. 

Sekoja kopīgas nodarbības visām pakāpēm. 
Vadāmie bija sadalīti deviņās grupās, un katra 
grupa veica deviņus dažādus uzdevumus –
iekurināt ugunskuru ar iepriekšējā vakara vēl 
kvēlojošajām oglēm, lietot kompasu, atdarināt 
ceļa zīmes, atpūtināt prātu sniega jogā, gatavot

Sofija Šaltāne, Viktors Kalniņš, Aleksandrs Fitzgerald, Solveiga Austriņa un Larisa Šlesera balansējas sniega jogas "koka" pozē.
  Foto: Ēriks Kīns
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SVĒTĀ PĒTEŖA DRAUDZEI 20

Jubilejas dievkalpojums.                                      Foto: Jānis Priede

2017. gada 5. janvārī Sv. Pēteŗa draudze at
zīmēja savas pastāvēšanas 20. gadadienu, ko 
draudze ar svētku dievkalpojumu un sadraudzības 
pasākumu svinēja nedaudz vēlāk – 15. janvārī. 
Dievkalpojumā un pasākumā piedalījās ļaudis no 
visām Čikāgas draudzēm, un dievkalpojumā 
uzstājās Čikāgas vīru koris diriģentes Māras 
Vārpas vadībā. Uz diev kal pojumu bija ieradies arī 
Sv. Pēteŗa draudzes pirmais mācītājs Ēriks 
Jēkabsons no Latvijas. Sadraudzības pasākums, 
pēc glāzes vīna un dāmu sarūpētajām sil tām 
pusdienām, iesākās ar draudzes ansambļa dzie  dāto 
"Šai svētā naktī". Sekoja māc. Ojāra Freimaņa 
uzruna, kuŗas fragments at spoguļots šajā rakstā, un 
vi esu apsveikumi. Pēc apsveikumiem, klāt eso ša
jiem  baudot kafiju un saldo ēdienu, bija iespēja uz 
ekrāna apskatīties mācītāja sagatavoto vēsturisko 
draudzes veidošanās prezentāciju.  

Atcerēsimies, ka draudze nav tikai juridiska 
iestā de ar savu adresi, zīmogu un bankas kontu, 
draudze ir cilvēki, kuŗi pulcējas, lai Dievu lūgtu un 
sa ņemtu no Viņa visu, ko Viņš mums ir apsolījis. 
Tādēļ, runājot par Sv. Pēteŗa draudzi, domāsim 
vispirms par Sv. Jāņa un Sv. Pāvila draudzēm 
(cilvēkiem), kuŗām apvienojoties, tika dibināta Sv. 
Pēteŗa drau dze. Apkopojot Jāņa un  Pāvila draudžu

25 gadu jubileju izdevumus, atskatīsimies mūsu 
draudzes vēsturē. 

Čikāgas latviešu ev.-lut sv. Jāņa draudze, 
dibināta 1951. gada 19. maijā. 

No draudzes priekšnieka Aleksandra Birkena 
atmiņām: "Izkļuvuši no Vācijas bēgļu nometnēm, 
iebraucot Amerikā izklīdām pa lauku farmām un 
mazpilsētām, kur nu katram bija gadījies darbs un 
galvotājs. Sirds ilgojās pēc Dieva vārda latviešu 
valodā, mums ierastā dievkalpojuma kārtībā. Mēs 
gribējām lūgt Dievu par latviešu tautu, par mūsu 
piederīgajiem dzimtenē un izsūtījumā vergu 
nometnēs. Mēs lūdzām, lai Dievs dod mums spēku 
un veselību strādāt, rast nodrošinājumu sev un 
palīdzēt savējiem Latvijā, veciem, slimiem un 
invalidiem Vācijā. Palīdzības darbs ir bijis Jāņa 
draudzei pirmā vietā. Jau sākuma gados, kad 
izpeļņa bija maza un budžeti niecīgi, Jāņa draudzes 
locekļi savāca un izdeva palīdzībai ap tūkstošs 
dolāru gadā.

Jāņa draudzei jau pirmajos desmit gados 
izdodas no īrniekiem kļūt par savas baznīcas īpa š
niekiem. No norvēģu Sv. Trīsvienības draudzes 
pirktā baznīca, pēc vairākkārtējām iekštelpu pār
būvēm, pārvērtās glītā un draudzes vajadzībām pie
mērotā dievnamā. Baznīca Ričmonda ielā vēl būtu
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Sv. Pēteŗa draudzes dāmu komitejas Pavār
klases pamācības turpinās. Svētdien, 2017.gada 
22. janvārī, Silvija Ezera mums mācīja pagatavot 
bezē torti. Apskatot recepti, kur pamata daļā 
jālieto  12 olu baltumi, nodomāju, ka šī torte būs 
laba dietes ieturēšanai. Tomēr izrādījās, ka to 
piepilda ar un izgrezno ar putukrējumu, ka lorijas 
paaugstinās. Torte bija ļoti garšīga un, piemalkojot 
glāzi vīna, nekas nevarēja būt labāks. 

Nāc un piedalies! Atmosfēra jautra un 
draudzīga. Skat. Čikāgas Ziņu sarīkojuma kalen
dārā, kad notiks nākošā Pavārklase.  

 AB,  foto O. Freimanis

PAVĀRKLASE – BEZĒ ToRTE

Silvija Ezera māca cept un greznot bezē torti.

sākās. Sv. Pāvilā draudzes dievnamu cēla pēc 
architekta Laimoņa Kļaviņa plāna. Ceremoniālā 
velēnas atrakšana notika 1967. gada 9. septembrī. 
Atbildīgais dievnama būvdarbu va dī tājs bija 
vēlākais draudzes priekšnieks Jānis Sprenne. 
1967. gada 19. novembrī, piedaloties arhibīskapam 
Arnoldam Lūsim, tika iesvētīts baz  nīcas stūra, jeb 
pamata akmens. Visbeidzot, pēc 4 gadu darba, 
1971. gada 17. janvārī arhibīskaps Arnolds Lūsis 
iesvētīja pašu rokām būvēto dievnamu. Draudze 
izcēlās ar dāsnu ziedošanu. Kā rakstīja 1975. gada 
6. septembra izdevumā Laiks: "Starp 81 latviešu 
draudzēm Amerikā, pirmā vietā ar ziedojuma 
lielumu draudzei uz katra drau dzes locekļa  ir Sv. 
Pāvila draudzei  Vuddeilē pie Čikāgas."

Svētā Pēteŗa draudze.
Pēc vairāk nekā divdesmit gadu viena 

dievnama lietošanas, Sv. Jāņa un Sv. Pāvila 
draudzes iesāka apspriest domu par draudžu 
apvienošanu. Apvienošanās sekmīgi tika pabeigta 
un ar svinīgu dievkalpojumu 1997. gada 5. janvārī 
Zvaigznes dienas dievkalpojumā tapa Latviešu Sv. 
Pēteŗa evanģeliski luteriskā draudze. Gribu mīļi 
pateikties visiem, kuŗi ar savu darbu, izdomu, 
lūgšanām un sviedriem šo draudzi un dievnamu ir 
veidojuši! Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī, un lai 
Dieva miers un mūžības gaisma ir ar tiem, kas 
atdusas Viņa mierā! Paldies!

Latviešu Svētā Pēteŗa evanģeliski luteriskās 
draudzes mācītājs Ojārs Freimanis

kalpojusi gadiem ilgi, bet Čikāgas neapturamās 
iedzīvotāju sastāva pārmaiņas spiež Jāņa draudzi 
meklēt atkal jaunu mājas vietu. Pēc pāris gadiem, 
meklējot un visādus projektus apsverot, Jāņa 
draudze pārceļas uz Čikāgas priekšpilsētu Vud
deili, kur iegādājas divus akrus lielu apbūves gabalu 
blakus latviešu Sv. Pāvila draudzes baznīcai. No
slēdzot sadarbības līgumu ar Sv. Pāvila draudzi 
1975. gada rudenī, abu draudžu īpašumi nāk kopīgā 
lietošanā un apsaimniekošanā. Jaunajā vietā, ārpus 
Čikāgas pilsētas saspiestības un rajonu pār maiņām, 
Jāņa draudzei ir atkal iespēja uzlabot baz nīcu un pa-
plašināt sarīkojumu telpas, lai kopdzīve ar Sv. 
Pāvila draudzi noritētu brīvi un saskanīgi."

Čikāgas latviešu ev.-lut sv. Pāvila draudze, 
dibināta 1954. gada 17. janvārī. 

Sv. Pāvila draudzes pirmsākumi atrodami 
Senatobia pilsētā Misisipi štatā, kur 1949. gada 2. 
oktobrī no Vācijas bēgļu nometnēm ieradušies un 
kokvilnas plantācijās strādājošie tautieši nodi bi
nāja draudzi. Dažus gadus vēlāk, daudzi no šiem 
cilvēkiem, labāka darba meklējumos, no nāca Či kāgā, 
kur sanākuši kopā, nolēma atkal izveidot draudzi, 
lai Dieva vārdu dzirdētu latviešu valodā. Pirmais 
dievkalpojums notika 1954. gada 17. jan vārī Mei
vu das luterāņu semināra kapelā. 1967. gada au
gustā draudzei vajadzēja meklēt jaunu mājvietu, jo 
seminārs pārcēlās uz citu vietu un visu savu īpašu-
mu, tai skatā kapelu, pārdeva. Draudze no lēma, ka 
jābūvē savs dievnams, tika iegādāta zeme un darbi
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RITAS RAKSTĪšANA

Latviju, kā arī čikāgiešu individuālās pūles, no
gādājot grāmatas un grāmatu krājumus uz Latvijas 
bibliotēkām, radiem un draugiem. Tagad, vienā 
brīdī vairs Latvijā nav vietas plauktos pa pildus 
eksemplāriem – visas trimdā rakstītās grāmatas 
neņem pretī, bet izsviest nevaram. Uz šī viļņa, 
Ritas garāža Geneva IL piepildījās ar sējumiem, 
kas ik dienu Ritai atgādina, cik pateicīgs mākslas 
materiāls ir grāmatu lapas.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā instalācija 
būs ļoti liela. Tās tapšanā tiks izmantotas tikai 
latviešu grāmatas, kuŗas Latvijā jau tagad ir 
(čikāgieši – šī nav iespēja jums ziedot vairāk grā
matu!), kuŗu autori ir latvieši (ne tulkotas 
grāmatas). Tiks izmantotas 100 grāmatas, tāpēc 
izstādes no saukums ir "Simts raksti tiem, kas 
meklē gaismu". 

Rita februārī pavadīja nedēļu Latvijā, lai 
sagatavotos darba cēlienam. Tapa skaidrs, ka Rita 
lielformāta instalāciju gatavos aprīlī studijā Cēsīs 
– pilsētā, kas ir aptuveni Geneva, IL lielumā.  
Darbs sasauksies ar citiem rakstiem LNB – dreļļu 
rakstu motīvu, kas "ierakstīts" 1. stāva melnajā 
marmorā, kas labi redzams no LNB augšas 
stāviem un atgādina austu (jeb rakstītu) dvieli. 

"Vārdam 'raksts' ir daudz 
un dažādu nozīmju latviešu va
lodā", novēro māksliniece Rita 
Grendze. Rakstīt var burtus un 
grāmatas, raksti ir simboli, un 
arī audēji auž rakstus, piemēr
am, dreļļu rakstus. Rita ir Lat
vijā februārī, lai sagatavotos 
lielajam rakstu darbam, kuŗu 
viņa darinās Latvijā aprīlī un 
izstādīs Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā Rīgā no 2017. gada 
3. maija līdz augustam. 

Ritas rakstīšanas iemesls 
gaužām prozaisks. Pagrabs ap
plūda, sabojājot grāmatas. Kuŗš 
latvietis var aizmest grāmatas 
prom? Tāpēc Rita savām latvie
šu grāmatām noplēsa vākus un 
no lapām sagatavoja instalāciju. Šo darbu izstādīja 
Leldes Kalmītes galerijā Bridgeport Art Centre  
"Cenšoties atcerēties grāmatas, kuŗas aizdotas 
draugiem” (Trying to RememberBooks Loaned to 
Friends). Bridgeport instalācija bija visai aktīva 
– rinda montētu grāmatu – no tumšām līdz gaišām 
– pirmās ir aizvērtas, pakāpeniski gaišākām nokrīt 
vāki, izlec lapas, lapas krīt kā kokam lapas, vijas 
ap stabiem, utt. 

Attīstās atziņa, kāda izveidojas daudziem no 
mums, kas reiz ir aizdevuši kādu grāmatu, to 
atpakaļ nesaņemot. Nav jau tik svarīgi, ka grāmata 
mums fiziski ir. Mēs to esam izlasījuši, tā ir mūsu 
apziņā, mēs to saistām ar grāmatas saturu, atmi
ņām par tās smaržu vai sajūtu rokās, dāvinātāju 
vai apstākļiem, kuŗos to lasījām. Grāmata mums 
"ir" arī, ja tās nav. Un tur ir grāmatas spēks.

Nākamajā izstādē tema  turpinājās (instalācija  
"Susurrations" Krasl Art Centre Art Lab St. 
Joseph Mičiganā. Lai šo instalāciju veidotu, Ritai 
bija nepieciešamas grāmatas, un čikāgieši braši 
nāca talkā, ziedojot tādas trimdas grāmatas 
latviešu valodā, kuŗas vairs nebija kur likt. Mēs 
jau zinām par lielo darbu, ko veikusi Čikāgas 
latviešu biedrība, grāmatas vācot pārsūtīšanai uz 

Rita Grendze darbā savā mājā.
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Ir cita sasaukšanās ar bibliotēku – Rita 
Grendze un LNB architekts Gunārs Birkerts abi
ieguvuši izglītību Kranbrukas Mākslas akadēmi
jā (Cranbrook Academy of Art).

Par mākslinieces domām, kuŗas ierakstītas 
LNB instalācijā te nelasīt – pašiem jāaizbrauc uz 
Latviju šovasar, jo Latvijas simtgades svinēšana 
sākas jau 2017.gadā. Ja netiekat, darbu varēs iz
pētīt instalācijas katalogā. To varēs izdot, ja at
radīsies kādi mecenāti. 

Māra Sīmane

Makets bibliotēkas instalācijai, izstādīts šī gada janvārī un 
februārī West Chicago Art Gallery, West Chicago, IL.

Skice darbam "Simts raksti tiem, kas meklē gaismu".

Susurēšanās (Susurrations) instalācija Krasl Art Center 2014. gadā.
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No AUSTIN TIgERS LĪDZ RĪgA LIoNS
Orange Bowl, Sugar Bowl, Rose Bowl un citas 

"bļožu" spēles jau izspēlētas, un uzvarētāji 
apbalvoti. Arī profesionālais Super Bowl piedzīvoja 
savu dramatisko noslēgumu. Miljoniem šī stila 
futbola atbalstītāji sekoja līdzi spēlēm stadionos, 
televīzijā vai Internetā. Bet ir arī tādi, kuŗiem nav 
ne mazākā interese par šīm spēlēm, īpaši tie, kuri 
šo spēli nesaprot, negrib saprast, uzskata to par 
brutālu sportu vai interesējas tikai par labo, veco, 
jau pierasto futbolu.    

Man, dzīvojot Latvijā, šis ilgus gadus vērotais 
sports tiešām pietrūkst. It sevišķi tad, kad pienāk 
laiks, kad notiek bowl spēles. Protams, var jau 
rakņāties internetā, bet tad būtu jāskatās spēle 
nakts vidū. Šeit ziņās galvenokārt piemin hokeju 
un basketbolu, arī no ārzemju sacīkstēm, jo taču 
"mūsējie" tur spēlē. Bet par šo futbolu nekā. Pēc 
šī gada Super Bowl spēles parādīja kādas 15 sekun
des, laikam pārsteidzošā spēles pagrieziena dēļ.                               

Atceros, kad Vācijā bēgļu nometnē 
skatījāmies ASV filmas, kuŗās bija iekļautas arī 
sporta ziņas. Tanī laikā ASV labākā universitātes 
futbola komanda bija Notre Dame. Skatījāmies 
izvilkumus no viņu spēlēm viņu skolas dziesmas 
pavadījumā, un mēs dziesmu iemācījāmies.                                                                                                                   

Tieši manas māsas dzimšanas dienā sākām 
ceļu uz ASV ar kuģi Gen. Blachford, kuŗa 
kapteinis bija veclatvietis. Sākumā dzīvojām Gary, 
Indiana pie mūsu galvotājas, mammas jaunības 
draudze nes, kuŗa ieradās ASV 1930os gados. 
Viņas dēls bieži apkrāvās ar polsteriem, naglotām 
kurpēm un ķiveri un devās treniņos. Tanī laikā 
neienāca prātā, ka viņš iet uz futbola treniņiem, jo 
filmās tādus polsterus jau neredzēju un nezināju, 
ka arī pamatskolās nodarbojas ar šo sportu. 

Pārvācāmies uz Čikāgu, kur pamatskolā 
iesaistījos vieglatlētikā. Skolā futbola komandas 
nebija, un tā arī par to neinteresējos, līdz nokļuvu 
vidusskolā. Austin High School  mācījās samērā 
liels skaits latviešu bērnu, jo liela daļa latviešu 
ģimeņu apmetās šīs skolas rajonā, tuvu veclatviešu 
celtai latviešu Ciānas luterāņu baznīcai.                                                             

Mana interese par futbolu uzplauka, kad re
dzēju, ka starp skolas daudzajiem apbalvojumiem

izcēlās 1937. gadā iegūtie. Viens bija par 
sacīkstēm starp Čikāgas labākām vidusskolas 
futbola komandām – Austin Tigers un katoļu Leo 
Čikāgas slavenajā Soldier Field stadionā. Spēle 
izcēlās ar to, ka spēlēja divi izcili sportisti  –  
Austin komandā Bill DeCorrevont un Leo 
komandā John Galvin. Kaut abi bija ievainoti 
pirms spēles, viņu spēle bija izcila, it sevišķi 
DeCorrevont, kuŗš ieguva 24 no 26 punktiem 
Austin skolas uzvarā 26 pret 0. Bet spēle izcēlās 
arī ar to, ka Soldier Field stadionā bija ieradušies 
120,000 skatītāju. Tā nav drukas kļūda – 120,000! 
Laikraksts USA Today vēl 2001. gadā apstiprināja, 
ka šis futbola sacīkšu apmeklētāju skaits ir 
lielākais ASV futbola vēsturē (ne tikai 
vidusskolas), kaut ir avoti, kas šo skaitu samazina 
uz 115,000, pat 110,000. Apmek lētāju skaits ir 
minēts Guinness rekordu grāmatā. Austin uzvara 
nodrošināja tai ceļu uz Dienvidu ASV vidusskolas 
meistarsacīkstēm Jackson, Tennessee, kur viņi 
uzvarēja ar 13 pret 0, iegūstot ASV nacionālās 
vidusskolas futbola meistara titulu. Abi galvenie 
spēļu varoņi turpināja futbola spēli profesionālās 
futbola komandās

Tā pagāja mani vidusskolas laiki un aizrau
šanās ar futbolu, pavadot daudzas spēles skatītāju 
pulkā, drebinādamies aukstumā un Mičigana 
ezera raidītā vējā Soldier Field stadionā, kaut gan 
starp daudzazāk skatītājiem nekā 1937. gadā.

Mana interese par futbolu pieauga, kad mana 
meita bija precējusies ar kādreizējā Chicago Bears 
zvaigznes Doug Buffone dēlu, un, kad tikos ar 
viņa tēvu, bija interesantas sarunas. Pašlaik mūsu 
maz dēls Nicholas turpina Buffone ģimenes tradi
ciju un spēlē futbolu savas pamatskolas komandā.                                                                                                                                    

Kāpēc šis temats? Ir saistība. Esmu vēl savā 
ziņā čikāgietis un tā kā Coca-Cola, McDonalds, 
popcorn, Halloween un daudzas citas lietas no 
ASV ir šeit iesakņojušās, tad mani nepārsteidz, 
bet tomēr pārsteidz, ka amerikāņu futbols ir arī 
tajā skaitā. Jā, mums ir sava futbola komanda –
Riga Lions, kas tagad ir daļa no Baltic Sea League, 
kas dibināta 2015. gadā ar 5 komandām no 3 
valstīm (Latvija, Igaunija un Baltkrievija).                                                                  
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jau tuvu pie vārtiem. Spēle beidzās ar Riga Lions 
uzvaru 14 pret 7 un atvērts ceļš uz pusfinālu. 
Pusfinālā izrādījās, ka komandai atkal bija jācīnās 
ar Vitebsk Lynxes. Gan treneris, gan spēlētāji bija 
guvuši labu pieredzi par pretiniekiem no 
iepriekšējās spēles, un liekot praksē izstrādāto 
taktiku, pieveica Lynxes otro reizi ar 24 pret 15. 
Par nožēlu uz meistarsacīkstēm netiku, jo bijām 
tajā laikā atpakaļceļā no Spānijas. Bet arī bez 
maniem mudinājumiem, aplausiem un bļaušanas 
Riga Lions parādīja savas spējas un pieveica 
spēcīgo Tartu Titans ar 44 pret 12 un tika kronēti 
par Baltic Sea League meistariem.                                                                                                                              

2016. gadā no komandas aizgāja ļoti 
spējīgais, un ar iedvesmojumiem bagātais treneris 
Matt Kessinger, jo viņš tika komandēts darbā uz 
citu valsti. Sacīkstēs varēja spēkoties ar papildus 
komandām no Somijas un Polijas, kuŗas bija ļoti 
spēcīgas. Finālā mūsu komanda neiekļuva, bet 
cīnijās pret Polijas Poland Poznan Kozly par 3./4. 
vietu. Rezultāts 13 pret 12 Polijas labā. Tā 
palikām 4. vietā. Sarunas arī notiek ar 
Skandināvijas futbola komandām par iesaistīšanos 
Baltic Sea League turpmākās sacīkstēs. Jācer, ka 
nākotnē mūsu komanda atkal sasniegs 2015. g. 
panākumus.

Ivars Švānfelds
Salaspilī

Sākums bija ap 2010. gadu, 
kad daži šī sporta cienītāji sa
nāca kopā un sāka mētāt, spert 
un skriet ar neparastās formas 
bumbu. Pamazām pienāca pa
pil dus interesenti, ieskaitot tādus, 
kuŗi bija spēlējuši ASV skolas 
komandās. Notika sav starpējas 
draudzības sacīkstes starp lī
dzīgā veidā sakomplektētām 
komandām. Kādu laiku mūsu 
komandas nosaukums bija Riga 
Mad Dog.  Pamazām komanda 
ieguva piemērotus tērpus un 
ekipējumu. Arī ties neši apguva 
pilnīgāku izpratni par notei
kumiem. 2014. gadā daļa ASV 
173.  brigādes karavīri ar spēles 
pieredzi uzņēmās tiesneša lomas, un spēle ritēja 
raitāk, un noteikumi tika pareizi izprasti.                   

Uzzināju par spēlēm ap 2013. g. no manas 
sievas Astrīdas mazdēla Viljama Timrota, kurš 
bija spēlējis ASV universitātes komandā, kad tur 
skolojās, un piebiedrojies Riga Lions, kad 
atgriezās Latvijā. Treniņi un spēles notiek no 
aprīļa līdz oktobrim. Pēdējos gados esmu bijis 
uz vairākām spēlēm, kādreiz kopā ar savu 
brālēnu Ojāru Ēriku Kalniņu (kā kādreiz to 
darījām Čikāgā), un mēs esam ievērojuši lielu 
progresu komandas un spēles attīstībā. Liela 
pateicība pienākas komandas trenerim Matt 
Kessinger no ASV, kurš 2014. g. septembrī 
ieradās un pārņēma komandas apmācīšanu. 
2015. g. viņš vadīja futbola nometni ar palīgiem 
Eriku Voltu, futbola veterānu Kristapu Balodi un 
no Teksasas atbraukušo Gordon  Hicks. Nometnē 
piedalījās Riga Lions, Minsk Zubrs un Vitebsk 
Lynxes.                                                                                                           

2015. gads bija izcils Riga Lions komandai. 
Augusta beigās, lai iekļūtu pusfināla spēlē, bija 
jāuzvar Vitebsk Lynxes, kuŗa visā sezonā nebija 
zaudējusi nevienu spēli. Ar lielu sajūsmu un 
sasprindzinājumu dzīvoju līdzi mūsu komandas 
aizsardzības spējām, kad, trenera iedvesmoti, 
viņi kādas 10 atsevišķas reizes apturēja Balt
krievijas centienus iegūt punktus, kad viņi bija

Rīga Lions komanda.  Pirmā rindā trešais no kreisās (52 ) Viljams Timrots.
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kafijas galda sarūpē strādāja Ināra Grigolats ar 
palīdzēm. Piparkūku cepšanas talku un Ziemsvētku 
tirdziņu vadīja Ināra Grigolats. Tirdziņā maltīti 
gatavoja Andra Norvinda ar palīgiem, tirdziņš un 
pusdienas deva $1,003 atlikumu.

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

Sapulce, balsojot, papildināja iesniegto 2017. gada 
budžeta projektu uz $14,528, ietveŗot jau nodoto zie
dojumu – $3,000 Ciānas ev. lut. draudzei ceļu re
montiem. Nolēma izlietot Latvijas bērnu palīdzībai 
$1,000, leģionāriem $3,000 un $3,000 leģionāru zālēm, 
līdzekļus gūstot no iepriekšējo gadu atlikuma. 

Par apvienības priekšnieku ievēlēja Ivaru 
Kēleru. Apvienības valdē ievēlēja: Armandu Bir
kenu, Oļģertu Cakaru, Ināru Grigolati, Agri Šleseru un 
Rūtu Veitmani; revīzijas komisijā Māru Boede
feldi, Ilmāru Riekstiņu un Ainu Salenieci.

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

Runājot par turpmāko darbību, Ivars Kēlers 
atzīmēja, ka ikgadējais Kurzemes cietokšņa sarī
kojums nebūs, jo maija sākumā Čikāgā būs ALA 
kongress, bet būs visas pārējās sanāksmes, 
pateicoties vanadžu atsaucībai. Viņš arī aicināja 
abonēt DV žurnālu.

Gada sapulci nobeidza, dziedot DV himnu “Še 
kopā mēs biedri”.

O. Cakars

 DAUgAVAS VANAgU APVIENĪBAS ČIKĀgĀ gADA SAPULcE
Gada sapulci 2017. g. 5. februārī Daugavas 

Vanagu mītnē atklāja apvienības priekšnieks Ivars 
Kēlers, aicinot ar klusuma brīdi pieminēt 2016. 
gadā mirušos biedrus: Florentini Grigolati, Pēteri 
Lapiņu, Juri Skreituli un Mildu Zavicki. Viņš arī 
aicināja pieminēt ārsti Dr. Čaksti Tipāni, kas daudz 
palīdzējusi leģionāriem Latvijā. 25. aprīlī pie viņas 
slimības gults ieradies Latvijas prezidents Raimonds 
Vējonis, lai pasniegtu piešķirto apbalvojumu – 
Triju Zvaigžņu ordeni, bet jau nākamajā dienā viņa 
aizgājusi mūžībā. Pieminam arī ilggadējo DV C V 
kasieri Marģeri Cauni Indianapolē, kas arī beidzis 
savas zemes gaitas.

Par sapulces vadītāju ievēlēja Ivaru Kēleru, 
sekretāri Rūtu Veitmani.

Apvienības priekšnieks ziņoja, ka valde pul cē
jusies sešās sēdēs. Veiktas divas ziedojumu vākša nas 
akcijas. Gaŗezera skolas audzēkņiem  piešķirtas sti
pendijas. Atbalstīta Kr. Barona skola un Čikāgas Radio.
Kā katru gadu, rīkojām Kurzemes cietokšņa atceri. 
Vanadzes rīkoja dārza svētkus Ciānas īpašumā, 
izkārtoja Lāčplēšu dienas pieminēšanu. Notika 
piparkūku talka un Ziemsvētku tirdziņš, lai iegūtu 
līdzekļus palīdzībai Latvijā. Viņš arī ziņoja, ka ir 
piedalījies DV delegātu sapulcē Gaŗezerā. Šogad 
būs DV Centrālās valdes priekšnieka vēlēšanas, kur 
jāpiedalās visiem DV biedriem, jo Andrejs Mež
malis, pēc četriem nokalpotiem gadiem, vairs ne
kan didēs. Ir kandidāts – Jānis Kukainis. Pateicība 
apvienības valdei un visiem darba darītājiem!

 Kasiere Ināra Grigolate ziņoja, ka 2016. gadā 
ieņemti $8,067, izdoti $11,028 tekošam darbam. 
Nosūtīti $7,000 palīdzībai Latvijā. Saņemti divi 
tes tamentāri piešķīrumi. Būdama arī biedrzine, 
viņa ziņoja, ka 2016. gadā uzņemts 1, bet miruši 4 
biedri. 2017. gada 1. janvarī biedru skaits bija 70 – 
35 vanagi un 35 vanadzes. 

I. Grigolate ziņoja arī par kopas Daugavas 
Vanadžu darbību. DV apvienības Čikāgā valdē dar
bojās vanadzes: Rūta Veitmane – sekretāre, Ināra 
Grigolate – kasiere/biedrzine, bet revīzijas komisijā 
Māra Boedefelde un Aina Saleniece. Kurzemes 
atceres sarīkojumā sniegts aukstais galds, par ko 
gādāja Ināra Grigolate un Aina Saleniece ar palī
dzēm. Augusta dārza svētki notika telpās. Pusdienas 
gatavoja Andra Norvinda ar palīgiem. Lāčplēša dienas

Ivars Kēlers, Rūta Veitmane.                           Foto: O. Cakars
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LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 2020120 

facsimile (847) 2020122
email address: robeznieks@aol.com

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

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

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

ČIKĀgAS LATVIEšU BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085 

2017. gads

2017. g. 5. martā (svētdien), plkst. 12:30 
Čikāgas Latviešu biedrības gada sapulce 1. stāva 
zālē. Visi laipni lūgti piedalīties, balstiesīgi ir biedri.
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410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 600562161

 847/3942336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634394 

773/5455420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

  

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu, garāžu 
un logu pārbūves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas 
un krāsošanas darbus, kā arī palīdzību jebkādos 
sīkākos darbos.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves
Brīva konsultācija. 

Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

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

cELTNIEcĪBAS DARBI

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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Norādījumi:
1. Ietauko 9”x13” dziļu pannu.
2. Apziež 8 šķēles maizes ar sviestu un ieliek 
pannā ar sviestaino pusi uz leju.
3. Izvēlēto pildījumu pa kārtām liek pāri maizei.
4. Pārējās maizes šķēles apziež ar sviestu un liek 
pāri pildījumam ar sviestaino pusi uz augšu.
5. Olu maisījuma sastāvdaļas sakuļ un pārlej 
pāri maizēm un pildījumam.
6. Sacepumu uz minimāli 30 minūtēm liek malā, 
lai maize uzsūktu olu maisījumu.
7. Neapsegtu cep 350° F krāsnī apmēram 50 
minūtes, tad pārkaisa atlikušo 1/2 krūzi siera un 
cep vēl 10 minūtes, vai līdz, nazi ieliekot, tas 
iznāk tīrs.
8. Atdzesē 10 minūtes pirms griešanas.

Jaunās saimnieces

Olu sacepumi ir viegli un vienkārši. Tie ir piemēroti gan svētdienas svētku brokastīm, gan ģimenes 
vakariņām.  Klāt pasniedz augļus vai salātus un garda maltīte gatava!

Olu sacepumu varu jau sagatavot iepriekšējā dienā un pārklātu uzglabāt ledusskapī, tāpēc īpaši 
izdevīgi Lieldienu brokastīm.

Sacepumam ir trīs daļas: maizes kārtas, pildījums un olu maisījums. Piedāvājam divus atšķirīgus 
pildījumus no kuriem izvēlēties – vienkāršāks un sarežģītāks.                            6 porcijas

LIELDIENu BROKASTīM
Maizes kārtas:
16 šķēles franču maizes, 1” platumā (apm. 1 kukulis)
sviests, pēc acumēra
Olu maisījums
7 olas
2 krūzes pilnpiena
1 tējkarote sinepju
karstie pipari, melnie pipari, sāls pēc garšas
Pirmais pildījums
1 mārciņa mazo desiņu (Lit’l Smokies), 
sagrieztas mazos gabaliņos
2 krūzes čedara siera – 1 1/2 krūzes pildījumam, 
1/2 krūzes virsmai
Otrais pildījums
8 unces Brie siera, sagriezts plānās šķēlēs
1 krūze garšaugu, sīki sakapāti – 1/2 krūzes lociņu 
un 1/2 krūzes citi, piemēram, pētersīļi, dilles, rukola
1 krūze Šveices siera, sarīvēts
1/2 krūzes Parmas siera, smalki sarīvēts virsmai

jAUTRĀS SAIMNIEcEcES ATVADĀS

No kr.: Daina Albertiņa, Dace Friša, Ilze Šmidchene.

Pēc tieši desmit gadu sadarbības ar Čikāgas 
Ziņām Jautrās saimnieces Daina Albertiņa, Dace 
Friša un Ilze Šmidchene atvadījās no Čikāgas Ziņu 
darbiniecēm, pasniedzot izmeklēti gardu mal tīti 
spāņu gaumē Dainas Albertiņas skaistajā mājā. 

Pateicamies saimniecēm par labo sadarbību un  
daudzveidīgo recepšu klāstu Galdiņ, klājies slejai. 
Vēlam jautri pavadīt pelnīto atpūtu.

Sveicam Jaunās saimnieces Dainu Ceru un 
Elisu Freimani Čikāgas Ziņu sleju bagātinātāju saimē!  
Viņas saka: "Mūs pierunāja uz šo darbiņu do ma, ka 
ar to godinām mūsu māmiņas –  Māru Frei mani†,  
un Ilzi Šmidcheni – un viņu talantus."                 Red.
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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

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 

Svētdien, 5. martā, 10:00 – Pulkveža O. Kalpaka  
 piemiņas dievkalpojums. Siltas pusdienas.  
 12:00 – filmas "Četrreiz katrs viens" 
 1. daļas demonstrēšana. Šī dokumentālā  
 filma atspoguļo 4 latviešu leģionāru dzīvi.

Svētdien, 12. martā, 10:00 – Dievkalpojums ar   
 dievgaldu. 12:00 – Draudzes pilnsapulce.

Svētdien, 19. martā, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds.

Svētdien, 26. martā. 10:00 – Dievkalpojums  ar  
 dievgaldu. Kafijas galds.
 12:00 – Dāmu komitejas pilnsapulce.

Piektdienās: 10., 17., 24. un 31. martā ciānas 
draudzes telpās plkst. 14:00 notiks Piektvakari.

Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu vietas, 
cena $1,000 draudzes locekļiem, un $1,200 citiem, kas 
nav draudzes locekļi; salīdzinot ar caurmēra cenu 
$2,095. Sazinieties ar Modri Galenieku (847) 823 3713.

2017. gada marts

Svētdien, 5. martā, 10:00 – Dievkalpojums.
 Kafijas galds.
Piektdien, 10. martā, 14:00 – Pirmais Piektvakars:  
 "Kristīgie autori: Māc. Roberts Feldmanis" 
 – lektors māc. Ojārs Freimanis.
Svētdien, 12. martā, 10:00 – Draudzes darbinieku  
  amatā ievešanas dievkalpojums. 
  Kafijas galds. Padomes sēde ar    
  konstruēšanos.
Piektdien, 17. martā, 14:00 – Otrais Piektvakars:  
  "Kristīgie autori: Barbara Brown Taylor"  
  – lektore māc. Gundega Puidza.
Svētdien, 19. martā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
  gaidu un skautu piedalīšanos. Bērnu  
  pēcpusdiena: "Kad netrāpa miskastē".
Piektdien, 24. martā, 14:00 – Trešais Piektvakars:  
  "Kristīgie autori: Ilmārs Hiršs" 
 – lektors māc. Oļģerts Cakars.
Svētdien, 26. martā, 10:00 – Dievkalpojums.   
  Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.77
Piektdien, 31. martā, 14:00 – Ceturtais Piektvakars:  
 "Kristīgie autori: C. S. Lewis"
 – lektore Silvija Kļaviņa-Barshney.

2017. gada aprīlis

Svētdien, 2. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.
 Kafijas galds.
Svētdien, 9. aprīlī, 10:00 – Pūpolu svētdienas   
 dziesmots dievkalpojums. Siltas pusdienas.

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

Sestdien, 12 martā, 10:30 – Dievkalpojums ar  
 Svēto Vakarēdienu.

2017. gada marts 
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SARĪKojUMI / SANĀKSMES
2017. gada marts

Sestdien, 4. martā, Juŗa Kronberga dzejas   
 pēcpusdiena. Aicina Uģis Sprūdžs un  
 Čikāgas literārā kopa. Ciānas mazajā  
 zālē plkst. 15:30.
Svētdien, 5. martā, Čikāgas latviešu biedrības  
 pilnsapulce, 1. stāva zālē plkst. 12:30.
Trešdien, 8. martā, Pensionāru gada sapulce  
 Ciānā plkst. 12:00. 
Piektdien, 10. martā, Piektvakars: "Kristīgie autori:  
 Māc. Roberts Feldmanis" – lektors māc.  
 Ojārs Freimanis Ciānā plkst. 14:00.
Piektdien, 17. martā, Piektvakars: "Kristīgie autori:  
 Barbara Brown Taylor" – lektore māc.  
 Gundega Puidza Ciānā plkst. 14:00.
Svētdien, 19. martā, Gaidu un skautu Bērnu   
 pēcpusdiena "Kad netrāpa miskastē" 
 Ciānā. Plkst. 10:00 dievkalpojums,     
 seko pusdienas un izrāde.
Piektdien, 24. martā, Piektvakars: Kristīgie autori:  
 Ilmārs Hiršs" – lektors māc. OļģertsCakars  
 Ciānā plkst. 14:00.
Piektdien, 31. martā, Piektvakars: "Kristīgie autori:  
 C. S. Lewis" – lektore Silvija Kļaviņa-  
 Barshney Ciānā plkst. 14:00.
No 16.-25. martam Lyric Opera Čikāgā operu Karmena   
 diriģēs latviešu diriģents Ainārs Rubiķis.

2017. gada aprīlis
Svetdien, 23. aprīlī, Tautasdeju kopas  Mantinieki  
 atbalsta koncerts un saviesīgā pēc pus - 
 diena Igauņu namā plkst. 15:00. 
Sestdien, 29. aprīlī, Stariņa gadskārtējā labvēļu  
 balle  "Caur sidraba birzi gāju"
 Fireside restorānā.

2017. gada maijs
ALA66. kongress Čikāg". 5., 6., 7. maijā.

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>

D I E V A  M I E R Ā

 ILONA ROZE (dz. Riekstiņš) 
 dzimusi 1922. gada 15. jūlijā
 Limbažos, Latvijā 
 mirusi 2017. gada 29. janvārī 
 Fishers, IN.

✞

Ziedojumi ziedu vietā rakstāmi: 
Latvian Center Garezers, vai
 GVV Summer High School

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu
 līdzjutību visiem Ilonas tuviniekiem un 

draugiem, viņu mūžībā aizvadot. 

TuPEŠu JĀNIS
dzimis 1937. gada 26. decembrī

Liepājā
miris 2017 gada 20. februārī

Cambridge, WI
Atvadas 4. martā. 

 Godināsim Tupešu Jāņa dzīvi
 2017. g. 4. martā plkst. 2:00
 Olbrich Botanical Gardens, 
 3330 Atwood Ave.  Madison, WI 53704.

 Pēc tam visi mīļi aicināti uz mielastu   
 Jāņa un Nikki Tupešu mājā 
 5806 Old Sauk Rd. Madison WI 53705.

 Ziedu vietā lūdzam ziedot
  Latvijas Okupācijas muzejam.

Čikāgas Ziņu februāŗa izdevuma 19. lappusē 
pēdējā rindkopā "Par  Sigurdu sēro" sekojošais 
labojums: Sigurda Krolla dēla Sigurda sievas 
vārds ir Martina, nevis Marianna.

Red. 

REDAKcIjAS KĻūDAS LABojUMS
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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

2017. gada
MARTS

  1 T Ivars, Ilgvars
  2 C Lavīze, Luīze, Laila
  3 P Tālis, Tālavs, Marts
  4 S Alise, Auce

  5 Sv Austra,  Aurora
  6 P Vents, Centis, Gotfrīds
  7 O Ella, Elmīra
  8 T Dagmāra, Marga, 
 Margita
  9 C Ēvalds
10 P Silvija, Laimrota, Liliāna
11 S Konstantīns, Agita

12 Sv Aija, Aiva, Aivis
13 P Ernests, Balvis
14 O Matilde,  Ulrika
15 T Amilda, Amalda, Imald
16 C Guntis, Guntars, 
 Guntris
17 P Ģertrūde, Gerda
18 S Ilona, Adelīna

19 Sv Jāzeps
20 P Made, Irbe
21 O Una, Unigunde,   
 Dzelme, Benedikts
22 T Tamāra, Dziedra
23 C Mirdza, Žanete, Žanna
24 P  Kazimirs, Izidors
25 S  Komūnistiskā genosīda  
 upuŗu piemiņas diena. 
  Māra, Mārīte, Marita 
26 Sv Eiženija, Ženija
27 P  Gusts, Gustavs, Tālrīts
28 O Gunta, Ginta, Gunda
29 T Aldonis, Agija
30 C Nanija, Ilgmārs
31 P Gvido, Atvars   

Zivs
21.feb. - 20.marts

Auns
21.marats - 20.apr.
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