




Čikāgas  Ziņas2

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. 403. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Latviešu basketbolists pie NBA  Sanantonio SPURS. 3. Skaitļu 
zīme. 6. Latviešu studiju centrs Vācijā. 7. Pusaudži. 8. Visu aptveŗošs. 11. 
Pasaules lielākais tuksnesis. 15. Venecuēlās galvaspilsēta. 18.– – –  Dolorosa, 
Kristus sāpju ceļš. 19. Pārbauda. 20. Kanadas province – – – – – Kolumbija. 
21. Muļķīga iegriba. 23. Diriģents, rakstnieks, paidagogs, čikāgietis (1888-
1983). 25. Upe Francijā. 26. Iedot uz kādu laiku. 27. Saprot. 28. Latvijas 
nacionālā kino balva Lielais – – – – – – – –. 32. Blēņojās. 34. Pirmā latviešu 
opera. 37. Polītisko zinātņu profesore, polītiķe, čikāgiete. 37. Valsts Ziemeļafrikā. 
38. Stāds, kuŗa lapas lieto smēķēšanai. 38. Kādas rīcības cēlonis.

STATENISKI: 1. Disneja animācijas filma (1942). 2. Ziemeļeiropas valsts, 
kuŗa nav  NATO dalībvalsts. 3. Valsts sistēma, kas pārrauga visus medijus. 
4. Rīcība saskaņā ar paša gribu. 5. Ķermeņa kaulu sistēma. 9. Auglīga vieta 
tuksnesī. 10. Spīdolas konkurente. 12. Pilsēta Austrālijā. 13. Vokāls 
skaņdarbs. 14. Latviešu dzejnieks un gleznotājs (dz. 1924. g.) 15. Izolētu 
stiepļu  kopa. 16. Daudzkrāsaina govs. 17. Eiropas un Āzijas  robežas reģions. 
21. Persija pēc 1935. gada. 22. Augstākā spēļu kārts. 24. Nokļūt.  29. Veidot 
burtus. 30. Mērķa sasnieguma metožu kopums. 31. Planda. 33. Latvijas 
televīzijas, radio un LAIKA žurnālists, čikāgietis. 35. Neticīgie.

Sastādījis Jānis Reveliņš

LĪMENISK: 1. Ūpis. 6. Urna. 9. Mocarts. 11. Lauma. 12. Mošķi. 13. Eliša. 14. Amata. 
17. Saite. 19. Viest. 22. Adrese. 23. Iecava. 25. Liepa. 26. Pirāti. 27. Rentēt. 
28. Sieva. 31. Jēzus. 34. Rīmēt. 37. Lāsts. 38. Gurķi. 39. Koris. 40. Mierīgs. 
41. Baro. 42. Irst. 
STATENISKI: 2. Pauna. 3. Smaka. 4. Acteki. 5. Traips. 6. Usmas. 7. Našķi. 8. Ulma. 
10. Gide. 15. Madride. 16. Tiesa. 18. Tēvzeme. 19. Velis. 20. Ēdene. 21. Tiara. 
24. Centi. 29. Iespēt. 30. Vēstīt. 31. Jēga. 32. Zarna. 33. Slimo. 34. Rukši. 35. Marss. 
36. Tase.
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situācijā kā šie mācekļi. Ticības 
dzīve iesākas brīnišķīgi, bet tad 
nāk ikdiena un pēkšņi ir jājautā: 
“Bet ko tad Jēzus augšāmcelšanās 
dod manā dzīvē? Man jāskatās 
reāli uz savu dzīvi un man ir mana 
pieredze, kā dzīvē viss notiek, kā 
iz dzīvot, kas ir gudri, un, kas nav.” Tā 
ir mūsu ikdienas dzīve – izdzīvot ar 
mūsu pieredzi ticības dzīvi. 

Lieldienas mūs no jauna aicina 
skatīties uz Bībeles notikumiem un uz Kristus 
augšāmcelšanos! Jēzum bija jānāk un jāieved 
mācekļi citā pieredzē. 

Varētu arī tā sacīt – augšāmcelšanās ir 
iziešana no mūsu pieredzes Kristus spēkā. Mūsu 
pieredze nav pilnīga, Kristus darbs ir pilnīgs. 
Lieldienu aicinājums ir – nepaliec savā pieredzē! 

Tava pieredze varbūt Tev saka: “Necenties, 
Tu tā vai tā nevari sevi mainīt vai to situāciju 
mainīt.” Bet Jēzus saka: „Ja jūs ar Mani esat aug
šāmcēlušies, tad sākas kaut kas jauns.” Lieldienās 
mēs stāvam pa vidu starp mūs pieredzi un 
Augšāmcelto un jāizlemj, ar kuŗu mēs iesim tālāk.

Dzīvot ar Augšāmcēlušos nozīmē apliecināt: 
„Ar Tevi, Kungs, es ceļos no jauna. Es ceļos no 
maz vērtības, es ceļos no pesimisma, es ceļos no 
tā, ka man vairs nav nekādas intereses ne par ko, 
es saku: „Es iešu ar Tevi, Kungs, tur, kur Tu mani 
vadīsi. Es gribu ar Tevi iet, jo es ticu, ka Tu stāvi 
bla kus, es ticu, ka Tu esi augšāmcēlies.” Augšāmce
l šanās ir iziešana no savas pieredzes, ieiešana 
Kristus spēkā. Mūsu pieredze ir nepilnīga, Kristus 
klātbūtne ir pilnīga. 

Lai Dievs mums uz to palīdz, ka šajos Kristus 
augšāmcelšanās svētkos mēs varam iziet no savas 
pieredzes un ieiet dzīvā Kristus spēkā!

Āmen.
māc.Helēne Godiņa

„Ja tad par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka 
neesot miroņu augšāmcelšanās. Ja nav miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcēlies. Un, 
ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un arī veltīga jūsu ticība.”   
                                                                                     Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:12-14

Kristus augšāmcelšanās atnāca 
pie Jēzus mācekļiem ar pilnīgi jaunu 
pieredzi. Tas ir pilnīgi jauns vārds, 
kas jāiemācās. Tā kā svešvalodā, kad 
vispirms dzird vārdu un tad mēģina 
saprast, ko tas nozīmē. Kad nozīme un 
izruna ir skaidra, tad var pats mā
cīties to izrunāt. Caur tavu izrunu 
šis vārds tad aiziet līdz citam cil vē
kam. Tā tas ir augšām celšanās dienā 
– augšāmcelšanās ir viens vārds, kas 
ir jāiemācās, jo aiz tā daudz kas ir paslēpies.

Augšāmcelšanās mums parāda, ka mūsu pie
redze ir nepilnīga. Jo ilgāk mēs dzīvojam pasaulē, jo 
lielāka mums ir pieredze, un pieredzi mēs uz tve
ram kā vērtību un kā savu bagātību. Un mēs lab
prāt dalāmies ar savu pieredzi tā, lai citiem pal ī
dzētu. Bet mūsu pieredze citreiz var kļūt mums 
par kavēkli. 

Kad dzirdam par Kristus augšāmcelšanos, 
mēs domājam – bet ko tā man šodien dod? Kā šo dien 
mainās mana dzīve no tā, vai es ticu vai neticu 
aug šām celšanai? Cik bieži gan mūsu pieredze ir 
tāda, ka augšāmcelšanos īpaši neesam piedzīvojuši 
savā dzīvē un tad mēs sakām: „Kur ir augšāmceltais 
Kristus?” 

Pieredze tajā laikā bija arī Jēzus mācekļiem. 
Viņi aizgāja pie kapa un redzēja, ka kaps ir tukšs. 
Viņi domāja, ka kāds Jēzu ir paņēmis. Viņiem 
nebija augšāmcelšanās pieredzes. Un, kad 
turpinām lasīt par Jēzus augšāmcelšanos, mēs 
redzam, ka mācekļus šis Lieldienu notikums 
noved izmisumā un pesimismā. Viņi bija 
sapulcējušies augšistabā un aizslēguši durvis, jo 
baidījās, ka kāds viņus varētu apcietināt. Viņi bija 
neziņā. Viņiem nebija pieredzes. Viņu pieredze 
bija tikai tā, ka ar Jēzu kopā viss bija brīnišķīgi, 
bet tagad… turpinājuma nav.

Un vai tad nav tā, ka mēs varbūt esam līdzīgā

Lieldienu vēsts
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Ināra, arī atraitne, un Spānijas siltais klimats un 
spāņu sirsnība padara dzīvi panesamu.

Tagad ļoti daudz lasu un ar epasta palīdzību 
sarakstos ar saviem draugiem un bijušajiem darba 
biedriem visos kontinentos. Abonēju laikrakstus Rīgas 
"Latvijas Avīze". Ņujorkas "Laiks", Kanadas "Latvija 
Amerikā", "Čikāgas Zīņas", angļu "The Economist", 
vācu "Der Spiegel" un spāņu "Hola". Bez tam lasu 
grāmatas – lielākoties ar vēsturisku fonu. Un man 
nemaz nav garlaicīgi!

Abas ar Ināru šad un tad aizbraucam uz Madridi. 
Tur novembrī biju Amerikas sūtniecībā balsot par 
Hilariju Klintoni, kuŗa diemžēl zaudēja. Tagad rakstu 
vēstules Donaldam Trampam, jo mani baida viņa 
"draudzība" ar Putinu.

Latvijas vēstniecībā Madridē iepazinos ar mūsu 
jauno sūtni Argitu Daudzi, kuŗa ir ļoti simpatiska un 
izcila Latvijas pārstāve Spānijas galvaspilsētā. 
Viņai Madridē ļoti patīk un viņa mācās spāņu 
valodu. Sūtne ielūdza mani un Ināru uz svinīgo 18. 
novembŗa aktu Madridē, ko pagodināja Vaira Vīķe 
Freiberga, stāstot par savu  pēdējo grāmatu "Dialogs. 
Latviešu un spāņu tautas dziesmas". Pēc viņas runas 
uzstājās mūsu sūtne ar īsu runu, kā beigās viņa mani 
iepazīstināja auditorijai kā vienīgo latvieti, kuŗu 
viņa pazīst, kas ir tieši  tikpat veca, cik Latvija. Visi, 
kājā piecēlušies, mani aplaudēja, un es nudien biju 
aizkustināta...

Un tagad, ja tas būs Dieva prāts, es varbūt 
svinēšu savu simtgadi kopā ar Latviju. Un, ja būs 
spēks iekāpt lidmašīnā – varbūt pat svinēšu Rīgas 
pilī kopā ar Valsts prezidentu, dzerot vislabāko 
franču šampanieti.

Aina Rodriguez-Mata 

TIKPAT VECA KĀ LATVIJA

Aina Rodriguez-Mata 2016. gada Ziemsvētkos.

Kad es augu Latvijā un ulmaņlaikos gāju ģim  
nazijā, Latvijai un man bija tikai 15 gadi, un tas bija 
drīzāk "smieklīgs" vecums un mūs neņē ma nopietni.

Bet kopš tā laika daudz lieti un sniegi krituši, un 
Latvija un es esam sasniegušas "cienījamu vecumu".

Pēc 43 gadiem, kuŗus ar vīru nodzīvojām Či kā
gā, es pēc viņa nāves sāku justies vientuļa un 2003. 
gadā aizbraucu atpakaļ uz Latviju, jo Rīgā man bija 
radi – mana brālēna, Latvijas archi bīskapa Jāņa 
Matuļa, pēcnācēji.

Bet laiks neapturami atņēma spēkus un gribu 
darboties, un 2013. gadā atbraucu uz Spāniju, kur 
kopš 1940tiem gadiem dzīvo manas māsas meita

Priecīgus 
Augšāmcelšanās 

svētkus!
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kur ieguva bakalaura gradu komerczinatnēs, bet 
jau nākošajā gadā nolika Certified Public Accountant 
eksāmenu. Tas bija izcils sasniegums, jo tolaik 
reti kuŗa sieviete sasniedza šādu pakāpi izglītībā. 
Daudzus gadus viņa strādāja finanču un iegul
dījumu jomā, veicot atbildīgus pienākumus un 
iemantojot līdzcilvēku uzticību un cieņu.

Pats svarīgākais Zinaidas dzīvē bija ģimene, 
darbs un mīlestība pret savu Tēvzemi. Zinaida 
allaž atrada iespēju atbalstīt gan tautiešus ASV, 
gan dažā dus pasākumus Latvijā, jo īpaši savā 
dzimtajā pusē. Par to viņa izpelnījusies novad nieku 
patei cību – 2001. gadā Varakļānu novadā dekāns 
Antons Boldāns iesvētīja jauno Strodu kap  sētas 
žogu, un par to bija parūpējusies arī Zinaida Stroda. 
Tas ir liels ieguldījums Strodu dzimtas piemiņas 
saglabāšanā. Šajā kap   sētā ir vairāki desmiti kapa 
pie minekļu un krustu, un uz tiem lasāms Strodu 
uzvārds.

Tā kā Zinaidai pašai bija smagi jāstrādā, lai 
iegūtu augstāko izglītību, viņa vēlējās palīdzēt 
centīgiem, mērķtie cī giem, bet mazturīgiem jaunie
 šiem Latvijā. Savā testamentā novēlot 80,000 USD, 
viņa izteica vēlmi dibināt stipendiju Varakļānu no
vada jauniešu atbalstam augstākās izglītības iegū
šanā un to īstenot uzticēja savai krust meitai Kris
tīnei Anstrats – viņa ir testamenta izpildītāja. Kristīne 
Anstrats ir dibinājusi sava tēva Paula Jēkaba 
Anstrats piemiņas stipendiju un kopā ar draudzeni 
Kristīnes Anstrats un Janet Geovanis stipendiju.

Zib laika rats, tāpat kā senāk putojas 
Kažaviņas ūdeņi, un Varakļānu jauniešus pils 
parkā gaida ne tikai Mīlestības akmens, bet arī 
grāfa Mihala Borha devīze pils fasādē:  "Virtute 
duce  Deo favente  Comite fortuna" (Tikuma 
vadīti  Dieva labvēlībā  Laimei līdzejot"). Lai 
šie pirms gadsimtiem kādam viedam cilvēkam 
svarīgie vārdi kļūst par pamudinājumu arī šo
dienas Varkļānu novada jauniešiem, attaisnojot 
Zinaidas Strodaas uzticēšanos un īstenojot viņas 
vēlmi jauniešiem savā dzimtajā pusē palīdzēt 
izaugt par gudriem un stipriem ļaudīm  par savas 
Latgales, savas Latvijas patriotiem! (Vītolu 
fonds, vitolufonds.lv)

PBLA ZIŅU APSKATS
2017. gada 30. janvārī

ZINAIDAS STRoDAS ATBALSTS IZgLĪTĪBAI

Zinaidas Strodas testa men tāro novēlējumu 
80,000 USD ap mērā uzticēts admi nistrēt Vītolu 
fondam.

Mūsu mazā, baltā pilsēta  teic Varakļānu 
ļaudis un lepojas ar savu balto pili, baznīcu un 
kapelu. No šīs puses pasaulē ir devušies arī daudz 
cilvēku ar baltu dvēseli un gaišu prātu  šeit 
šūpulis kārts arī Zinaīdai Strods.

Zinaida Strods dzimusi 1930. gada 13. jūlijā 
Varakļānu pagasta Strodos. Viņa ir jaunākā no 
Jāņa un Helēnas Strodu trim meitām. Bērnību 
kopā ar māsām Leontīni un Janīnu pavadīja 
skaistajā Latgalē, iemīļotajās mājās  te bija 
māmiņas puķu dārzs, te tēva bišu stropi, bet 
vissvarīgākā – tuvinieku mīlestība, kuŗas šeit 
nekad netrūka. Skolas gaitas Zinaida uzsāka 
vietējā pamatskolā, kur māte bija skolotāja.

Diemžēl karš lika ģimenei atstāt mājas un 
doties bēgļu gaitās. Strodu ģimene nokļuva Vācijā, 
uzturējās bēgļu nometnē, bet 1950. gadā Zinaida 
ar māsu Leontīni devas uz ASV. Sākums nebija 
viegls. – Zinaida daudz strādāja un palīdzēja uz
turēt ģi meni  arī vecāki izceļoja uz Ameriku. Lai 
iegūtu izglītību, Zinaida mācījās vakarskolā. 1970. 
gada viņa pabeidza studijas DePaul univer sitatē, 
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Ilona Roze (dz. Riekstiņa) 
piedzima 1922. gada 15. jūlijā 
Limbažos. Eiženijas (Ženijas) 
Pētersones un Egona Riekstiņa 
meita dzimusi mājā, kur kādreiz 
esot dzīvojis Latvijas valsts 
himnas autors Kārlis Baumanis. 
Kad Ilonai bija 3 mēneši, tēvu 
pārcela uz Val mieru, kur strā dāja 
par apriņķa nodokļu inspektoru.

Ilona bija 3 gadus veca, 
kad viņas māte no mira. Pēc 
tam par Ilonu gādāja Ženijas 
māsa Augusta Rūdulis. Kad 
Ilonai bija seši gadi, tēvs 
apprecēja Annu Grīnbergu 
(kuŗu vēlāk mazmeita Andra 
mīļi nosauca par Tapaķīti). 
Viņiem 1929. gada 22. novembrī piedzima dēls 
Egons, miris 1996. gaada 9. augustā Elizabeth, 
Ņudžersijā.

 Valmierā Ilona sāka iet kristīgā skolā. Kad 
skolu remontēja, visus bērnus pārcēla uz Kurl
mēmo skolu, kas tagad esot mūzikas skola.

Ilona ir dzīvojusi Jelgavā un Vīlupē, bet kaŗa 
laikā, kad to bumboja – Drēzdenē un pēc kaŗa  – 
bēgļu nometnē Hanavā. Alberta Rozes iesvētībās 
Ilona iepazinās ar savu nākotnes vīru. Viņa ar 
Albertu saderinājās Jāņu vakarā.

Izceļošanai uz ASV, Riekstiņu ģimene dabūja 
galvotāju un ar kuģi devās ceļā. Uz kuģa Ilona 
mācījās angļu valodu. Ieceļojusi Amerikā, Ilona 
dzīvoja Lakewood, New Jersey. Galvotājs bija 
ieskatījies Ilonā, bet, kad redzēja daudzās vēstules 
no Alberta, saprata, ka velti cerēts.

Alberts ar savu draugu Hariju Frišu devās ar 
kuģi uz New Orleans, Lousiana. Kāds viņu draugs,  
sagādāja abiem darbu kokvilnas laukos. Alberts 
ilgi tur ne  ka vējās un ātri aizbrauca pie Ilonas.

1950. gada 15. janvārī Ilona apprecējās ar 
Albertu Rozi. Galvotāju ģimene sarīkoja kāzu mie
lastu, kuŗā pasniedza tik daudz makaronu salātu, 
ka dienām varēja pārēsties. Tādēļ Ilonas bēŗu 
mielastā mēs nepie dā vā sim makaronu salātus.

1950. gada 29. novembrī 
Ilonai un Albertam piedzima 
pirmais dēls Uldis. Uldim un 
viņa pirmai sievai (Ārija 
Purva)  piedzima dēls 
Kristaps. Tagad Uldis 
precējies ar Inesi Miķēnu.

1951. gadā Rozes ģimene 
pārvācās uz Čikāgas dien  vidu 
pusi pie Stoney Island bulvāŗa. 
Ilona un Alberts bieži pastai
gājās pa tuvajiem parkiem. 
Pie viena dīķīša viņi iestādīja 
pūpolu koku. Kādu laiku ģimene 
dzīvoja Kenmore avēnijā tieši  
pie "L" dzelzsceļa sliežu līnijas. 

1953. gada 2. augustā 
Rozes ģimenē piedzima meita 

Andra, tagad precējusies ar Edward Swie bocki 
un dzīvo Aurora, IL.

Ilona un Alberts vēlāk dzīvoja pie Humbolt 
parka, Kedzie un Division ielu krustojumā. Ap 
1960. gadu Rozes kopā ar vectēti un vecmammu 
nopirka māju Balmoral ielā, kur viņi nodzīvoja 
līdz mūža beigām. 

1962. gada 6. jūnijā piedzima dēls Edvīns,  – 
apprecējās ar Irisu Asonu –  dzīvo Indianapolē. 
Viņiem ir divi bērni, Martis un Krista. Abi pašlaik 
studē universitātē. 

Ilona strādāja 30 gadus Krišjāņa Barona 
latviešu skolā (KBLS) par skolotāju un klases 
audzinātāju. Tik pat ilgi viņa darbojās Gaŗezera 
vasaras vidus skolā (GVV) un nometnē. Vairāki 
viņas KBLS un GVV skolēni rakstīja, ka Ilona 
bijusi viņu mīļākā sko lotāja. Gaŗezera vidusskolā 
viņa skolēniem le pojās par savu rozā krāsas 
datoru Čikāgas mājā, ko Edvīns viņai uzbūvēja. 
Ar savu smaidu un acu skatu Ilona vienmēr tika 
galā ar visiem skolēniem. Klasēs viņai nebija 
jāpaceļ balss. Bērnu palaid nības viņa novērsa ar 
mīlestību un humoru. Ilona mīlēja bērnus, it īpaši 
pusaudžus. Kāds audzēknis rakstīja: “Tik iespai
dīga persona, kas paaudzēm sko lēnu musināja: 
'slinkum, slin kum, laid mani vaļā!'". 

ILONA ROZE DIEvA MIERĀ   2017. GADA  29. JANvĀRī
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Maira Bundža teica, ka GVV pēdējās vaka
riņās viņai vienmēr bija puikas jānobildē ar Rozes 
kundzi. Attēlos ir redzami viņas smaids un slave
nais pirkstiņš. Kad Ilona vairs nemācija GVV, 
Marta un Kristas klases biedri ciemojās pie viņas 
riteņmājā. Visiem ir jaukas atmiņas par Rozes 
kundzi.

Ilona aktīvi darbojās skautu un gaidu vie
nībās, par ko nopelnījusi "Saulītes" apbalvojumu. 
Daudz gadu viņa gādāja par guntiņu un mazskautu 
maltītēm, darbojoties Jersikas nometnes virtuvē. 
Pat tad, kad Edvīns bija tikai 2 1/2 mēnešus vecs, 
viņa uz ugunskura trijkāja pagatavoja viņam 
formulu. Uz Jersikas nometni Ilona ņēma līdzi 
savu kaķi, par ko visi priecājās. Arī uz Gaŗezeru 
viņai bija līdzi kaķis Dzintars, kuŗš baudīja 
Gaŗezera Dūņezeru. 

Katru gadu Ilona piedaījās skautu/gaidu 
Bērnu pēcpusdienās ar "taukšķētas, paukšķētas 
kukurūzas" (popkorn) stendu. Ar lielu sajūsmu 
viņa darbojās vecāku komitejā, gatavojot slaveno 
skautu un gaidu dzelteno recepšu grāmatu "Pēc 
acu mēra un garšas", kas ir iespiesta jau ceturto 
reizi. Grāmatā ir garšīga recepte, kuŗu mūsu 
ģimenē vēl joprojām pagatavo – “Ilonas atra
dums.” (Edvīna vismīļākais!)

Ilona bija Sv. Jāņa, vēlāk  Sv. Pēteŗa, draudzes 
locekle un darbojās dāmu komitejā. 

1988. g. 1. februārī Ilonas vīrs Alberts Uldis 
Roze mira. Drīz pēc tam māc. Aina Pūliņa aicināja 
Ilonu palīgā rakstīt baznīcas dziesmu grāmatu. 
Viņa iemācījās rakstīt ar datoru  gan mūziku, gan 
vārdus. Tajā laikā bija labi iesaistīties tādā darbā. 
Dziesmu grāmata tika izdota, un Ilona bija gan
darīta par paveikto darbu.

Pec dziesmu grāmatas izdošanas datora lieto
šana Ilonai nesagādāja grūtības. Viņai patika 
saņemt un sūtīt epastus un lasīt jokus vai stāstus 
par dzīvniekiem. Tomēr ik pa laikam ekrānā  
parādījās slavenais Computer Tech Support Call. 
Tād Ilona zvanīja Edvīnam un stāstīja, ka uz 
ekrāna "sēta lūzt un olu biķeris..." Izrādījās, ka 
Microsoft Windows rāda baltus blociņus ekrāna 
apakšā (sēta) un, kad tas notiek, tur parādās 
hourglass (olu biķeris). Pagāja kāds laiciņš, līdz 

tam, kad Edvīns saprata, ko nozīmē "Sēta lūzt un 
olu biķeris uz ekrāna!".

Ilona bija viena no pirmām dalībniecēm 
Čikāgas literārajā pulciņā. Jau no bērnības dienām 
Ilona mīlēja lasīt grāmatas, un viņas “deguns 
vienmēr bija grāmatā”. Ir svarīgi pieminēt to, ka 
Ilona uz White Sox baseball spēli ņēma līdzi un 
lasīja grāmatu! Tādās reizēs dēls Uldis gribēja  
slēpties  zem sēdekļa!

Ik pa laikam Ilona tikās ar draudzenēm 
"šūšanas klubā", kur viņa adīja, tamborēja vai 
vien kārši pārrunāja ikdienas lietas. Viņu allaž 
redzēja Čikāgas latviešu sabiedrībā – koncertos, 
teātŗa izrādēs un citos sarīkojumos. 

Gadiem ilgi Ilona apmeklēja Northlight teātri 
ar meitu Andru un draudzenēm. Pirms izrādes, 
viņas parasti ēda vakariņas Panera resto rānā, kur 
Ilona baudīja savi mīļāko ēdienu – zupu.  

Viesmīlība Ilonai bija svarīga, īpaši pret 
jauniešiem. Rozes ģimenes mājas pagrabā ilgus 
gadus bija korporācijas Gersicania konventa 
dzīvoklis. Kad Čikāgā notika ALJAs kongresi vai 
citas nodarbības, Ilona pieņēma latviešu jauniešus 
savā mājā. Pat pēdējā ALJAs kongresā, Ilonas 
vārdu izraudzīja par "informācijas nozares priekš
sēdi". Jauniešu ciemošanās un pārnakšņošana bieži 
notika Ilonas mājā.  

Ilonai patika cept un vārīt. Viņas krājumā ir 
daudzas iemīļotas receptes. Ziemsvētku laikā 
Ilona un Andra iemīcīja piparkūku mīklu, bet 
veltnēšanu un cepšanu Ilona veica pati. No viņas 
dabūt receptes nebija visvieglākā lieta. Kad 
Edvīns lūdza viņas plāno pankūku recepti, Ilona 
teica, ka viņai neesot receptes: "tikai pagatavo 
pēc acumēra un garšas!". Kādu stundu viņi 
pārrunāja mammas metodi, līdz tam, kad Edvīns 
iejauca mīklu "pēc acumēra" – (bet viņš slepeni to 
acumēru ielika mēramajā krūzē un mīklas sas
tāvdaļas pierakstīja).

 Ilonai un Albertam ļoti patika kopā ar 
bērniem apceļot Ziemeļameriku. Daudzas vasaras 
Rozes ģimene devās gads kārtējā kopekskursijā ar 
Frišu, Šmidchenu un Streipu ģimemēm. Ap
mešanās bija vai nu kabīnēs, vai pie Medeņiem    
vē lāk – Pauguros. Visiem patika arī teltot.  Ģimenes 
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gAUJAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Vadītāja Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

un rehabilitātes centra palīgiem viņa teica: "I love 
you!". Līdz pat pēdējam brīdim viņa nezaudēja 
savu labo humoru. Un tā arī viņa dzīvoja savu dzīvi. 

Ilona bija ļoti patstāvīga, negribēja nevienu 
apgrūtināt. Viņa dzīvoja savā Čikāgas mājā un, lai 
varētu tur palikt, kā viņa to bija vēlējusies,  Andra, 
Edis un Edvīns ar mīlestību viņai izpalīdzēja. Pa 
vasarām viņa dzīvoja Gaŗezerā un tikai pēdējos 
gados, kad viņa vairs nevarēja bizot, tik ātri, cik 
agrāk, visi bērni  un mazbērni varēja viņu palutināt 

 Ģimene vienmēr atcerēsies mammas plašo, 
sirsnīgo smaidu!

Mēs Tevi mīlam!
Ģimene

vēlējās parādīt saviem bērniem pasaules dabas 
brīnumus. 

Ilona un Alberts atbalstīja visas aktīvitātes, 
kuŗās piedalījās bērni. Viņi veda  bērnus uz latviešu 
skolu, uz Dzelmiešu tautas deju kopas mēģināju
miem, uz dubultkvarteta mēģinājumiem, uz Gaujas 
gaidu un Staburaga skautu nodarbībām un 
nometnēm, uz peldēšanu, voleju vai citu sportu. 
Viņi VIENMĒR atbalstīja YMCA, Baltiešu spēļu 
voleju un cita sportu spēles. Viņi ieradās uz katru 
spēli.  Apciemojot  Edvīna George Williams kolledžā 
viņi vienmēr veda labumus viņam un viņa draugiem!

Ilona pēdējās dienas Indianpoles slimnīcās un 
rehabilitātes centros teica ārstiem, māsiņam un 
palīdzēm: "I am ONLY naintii fooor" (94). Slim nī cas

Šī gada 25. februārī gaidas Linda Kaņepa un Emma Velkme deva latviešu gaidu solījumu. Apsveicam jaunās pilntiesīgās 
latviešu gaidas! No kreisā puses: lielgaida Sarma Ejupa, v.v. Zinta Lucāne, Linda Kaņepa, Emma Velkme, vadītājas Rasma 
Kraule un Linda Tomson.                       ,Foto: Krista Lenša

LATVIEŠU gAIDU SoLĪJUMS
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Kā citus gadus, Čikāgas 
korporāciju kopa (Č!K!K!) pie
dalījās ar goda sardzi pulkveža 
Oskara Kalpaka piemiņas diev
kalpojumā Sv. Pēteŗa dievnamā 
Vuddeilē.

Dievkalpojumu 2017. gada 
5. martā. vadīja drau  dzes mā
cītājs Ojārs Freimanis.  

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

Tāpat kā iepriekšējos  ga
dus, visa dievkalpojuma kol
lekte ar Č!K!K! pielikumu tiks 
ziedota Okupācijas mūze jam 
Latvijā.

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

1. rindā no kreisās:  A. Sprūdžs, Sel!, E. Blumbergs, Lettg!, draudzes mācītājs O. 
Freimanis, kopas seniors J. Meisters, Bev!, draudzes priekšnieka vietniece Inese 
Stokes, Imeria, draudzes priekšnieks U. Pūliņš, fr. Latav!. 2. rindā:  A. Nīkurs, Patr!, 
J. Ievāns, Tal!.  Ar karogu – kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, E. Antens, fr. Liv!.

KoRPoRĀCIJU KoPA KALPAKA PIEMIņAS DIEVKALPoJUMĀ

un plānojam to darīt arī šinī gadā. Neizpratni un 
budžeta iztrūkumu rada tie lasītāji, kuŗi vēl nav 
atsaukušies uz 2016. gada ziedojuma aicinājumu, 
tādēļ redakcija lūdz to darīt nekavējoties. Ja jūs 
nevēlaties Čikāgas Ziņas turpmāk saņemt, lūdzu 
mums to paziņojiet tūlīt, nevis pēc 3 vai 4 
mēnešiem, vai pat pēc gada.
    Redakcija lūdz 2017. gada ziedojumu nosūtīt 
līdz šī gada maija beigām. Redakcija būs pateicīga 
visiem ziedotājiem, it īpaši tiem, kuŗi atsauksies 
ar lielāku ziedojumu. Redakcija dara visu 
iespējamo, lai Čikāgas Ziņas iznāktu laikus un 
pēc iespējas lai sniegtās ziņas atspoguļotu to, kas 
notiek Čikāgas un tās apkārtnes latviešu 
sabiedrībā. Redakcija pieņem rakstus, 
apsveikumus, aizgājēju nekrologus, sludinājumus,  
kā arī ceļojumu aprakstus un fotografijas.
                                                                                                                                                 Redakcija.

No Čikāgas Ziņu dibināšanas 1975. gadā līdz 
2016. gadam, aprēķinot darbības gada budžetu, 
neesam piedzīvojuši  budžeta iztrūkumu.  

Aprēķinot 2016. gada budžetu, esam ņēmuši 
vērā nelielu lasītāju skaita samazināšanos, žurnāla 
iekārtošanas, iespiešanas, izsūtīšanas un citus 
izdevumus.  Darbības gada beigās budžetā  tomēr 
ir radies neliels iztrūkums. Katru gadu ziedojumu 
aicinājuma laikā mūsu aprēķinos lūdzam tikai tik 
daudz ziedojumu, cik paredzētie izdevumi visa 
gada laikā, ne vairāk ne mazāk. 

Vairums mūsu cienījamo lasītāju lūgto $55. 
vietā ziedoja tikai iepriekšējos gados aprēķināto 
$50. Paldies visiem, kuŗi atsaucās ar lielāku 
ziedojumu, būsim pateicīgi par to arī priekšdienās.

     Katru gadu marta beigās vai aprīļa sākumā, 
kad arī sākas jaunais darbības gads, redakcija 
izsūta aicinājumu ziedot. Tā tas bija 2016. gadā 

o-I! ESAM NEIZPRATNē.
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Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs! (J. Rainis)

būtu pielāgots dažādām vajadzībām.
Kā jau iepriekš minēts, tika veikta aptauja, 

kuŗā pārliecinošais vairākums aptaujāto (98%) 
skaidri pauda, ka vajag šādu jaunu, vienotu 
latviešu centru. Tautas sapulces laikā darba 
grupās tika izskatīti vairāki iespējamie kultūras 
centra veidošanas scenāriji, piemēram – vai celt 
pilnīgi jaunu ēku, vai atrast tādu, kas atbilst mūsu 
prasībām. Katram variantam tika apspriesti 
iespējamie “plusi” un “mīnusi”, kas norādīja, ka 
katram variantam ir savas priekšrocības un 
trūkumi. Kā zināms, arī Rīga netika uzcelta vienā 
dienā, tāpēc Tautas sapulce beidzās ar cilvēku 
iesaistīšanos darba un interešu grupās ar mērķi, 
lai tajā iesāktais darbs turpinātos.

Pirmā darba grupas sapulce notika 2. martā, 
kur tika apspriesti daudzi organizātoriskie un 
techniskie jautājumi, kas saistīti ar šāda centra 
izveidi, kā arī pieņemts lēmums latviešu centru 
nodēvēt par “Čikāgas latviešu centru”. Jau notiek 
darbs pie Facebook lapas izveides un ir izveidota 
epasta adrese: <cikagaslatviesucentrs@gmail.com>. 

Šī gada 18. februārī Ciānas 
Dienvidu ēkas zāle šalca, jo to 
bija piepildījuši ļaudis, kuŗi 
alkst pārmaiņu. Ne tikai alkst, 
bet ir gatavi arī tās īstenot ar 
savu darbu. Ciānas telpās uz 
Tautas sapulci bija sanākuši 
cilvēki no dažādiem Čikāgas 
nostūriem, un viņus kopā 
vienoja Rinetas Tincu izlolotā 
ideja, ka visiem apkārtnes 
latviešiem vajag savu vienotu 
kultūras centru.  Rineta bija tā, 
kas noorganizēja un arī novadīja 
šo sapulci. Tika veikts arī ļoti 
nozīmīgs priekšdarbs – ap tauja; 
tās rezultāti skaidri no rādīja uz 
šāda vienota latviešu kultūras 
centra nepieciešamību.

Tomēr katrs var uzdot 
jautājumu, kāpēc mums vajag kaut kādu jaunu, 
latviešu organizāciju, jo to taču ir jau desmitiem? 
Mums taču ir Ciānas draudze, Sv. Pētera draudze, 
Čikāgas latviešu biedrība un daudzas citas 
latviešu organizācijas, kāpēc tad vajag vēl vienu?

Lai gan jādod gods mūsu latviešu baznīcai 
par kultūrvides uzturēšanu pēckara periodā un 
latviešu emigrācijas vienošanā, tomēr pašreiz 
situācija ir savādāka. Cilvēki mūsdienās vairs tik 
aktīvi neapmeklē baznīcu, it īpaši jaunākā un 
vidējā paaudze. Mūsdienu informācijas pār
bagātības laikmetā baznīca un reliģija vairs nevar 
pretendēt uz vienīgo vienojošo lomu. Savukārt 
sabiedriskā organizācija Čikāgas latviešu biedrība, kas 
gadu desmitiem ir kopusi un veidojusi lat vietību, 
nevar vairs techniski apmierināt augošās latviešu 
sabiedrības vajadzības – pie Biedrības nama nav 
atbilstošu autostāvvietu, bet cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem ir grūti tikt ēkas otrajā stāvā, jo 
biedrības namā nav lifta. Šīs un citas problēmas 
atrisinātu tikai jauns kultūras centrs, kur viss – gan 
telpu izmērs, izvietojums, autostāvvietu skaits

Čikāgas latviešu centra izveides darba grupa savā pirmajā sapulcē 2. martā. No 
kreisās: Haralds Puidza-Pilāns, Gundega Puidza, Māra Vārpa, Lāsma Maher, Rineta 
Tincu, Guntis Dāboliņš, Andis Bērziņš, Didzis Pilāns.

TAUTAS SANĀKSME ČIKĀgĀ



112017. gada aprīlis

Darba grupas Tautas sapulces laikā.Tautas sapulces dalībnieki 18. februārīi tika sadalīti vairākās grupās un pārrunāja kādu no 
uzdotajiem jautājumiem.

Visi laipni aicināti izteikt savus ierosinājumus, 
kuŗus var sūtīt uz augstākminēto epasta adresi. 
Un ikviens, kuŗš izjūt aicinājumu un grib pielikt 
savu roku vai domu Čikāgas latviešu centra 
izveidei, ir aicināts talkā. Nākamā darba grupas 
sēde ir paredzēta 23. martā 7os vakarā. Darba 
grupa, kas strādā pie Centra izveides, nav noslēgts 
klubs, bet gan darbīgu, atvērtu un uz sabiedrības 
izaugsmi vērstu ideālistu komanda, kurā varbūt 
pietrūkst tieši tavu zināšanu un devuma. 

       Didzis Pilāns
Foto: Rineta Tincu
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IZRĀDE “KAD NETRĀPA MISKASTē”
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 pēdējā nedēļas 
nogalē, 19. martā, Čikāgas lat
viešu skauti un gaidas pulcējās 
uz gadskārtējo bērnu pēc pus
dienu. Jaunieši, tērpušies zaļās, 
brūnās un zilās uniformās, iera
dās Ciānas draudzes īpasumā  
un devās uz diev kalpojumu, kur 
mācītāja Gundega Puidza uz
runāja dievlūdzējus par to, kā 
cilvēce varētu labāk apieties ar 
mūsu pasauli un dabu. Šis 
sprediķis bija trāpīgs ievads 
izrādei “Kad netrāpa miskastē.” 

Pirms publika devās baudīt 
gardās pusdienas, gaidu vienību 
vadītājas pasniedza vadītājam Kalvim Ceram 
gaidu Goda pateicības zīmi par ilggadējo 
atbalstu Gaujas 6. vienībai. Vadītāja Daina 
Cera piebilda to, ka Kalvis jau četrpadsmit 
gadus ar pozitīvu un draudzīgu attieksmi strādā 
ar maz skautiem un ar savu labo humoru, 
dedzību un vienreizējām vadības spējām vada 
nodarbības un mītnes vakarus. Apsveicam 
vadītāju Kalvi Ceru!  

Pēc gardajām pusdienām publika devās uz 
izrādi – rokoperu vienā cēlienā “Kad netrāpa 

miskastē.” Zāles vidū skatītājus sagaidīja zaļ
ganbrūnu drānu pārklāta skatuve. Rokmūzikas 
pavadījumā visu pakāpju gaidas un skauti ieso
ļoja zālē un apmētāja skatuvi ar dažnedažādiem 
atkritumiem. Dziesmas beigās no skatuves vidus 
izcēlās atbaidoša izskata briesmonis aplipis  ar 
atkritumiem, grozījās, staipijās un pieņēmās 
augumā. Atbaidošais briesmonis izraisīja bailes 
ne tikai skatuvē esošajiem aktieŗiem, bet arī 
divgadniecei, kuŗa drebēja manā klēpī. Kamēr 
mierināju savu meitu, ka briesmonis viņu noteikti 
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domāts, un pie ieejas varēja paņemt iz drukātas 
dziesmu vārdu lapiņas. 

Izrādei beidzoties, no skatuves apakšas izlīda 
vairākas meitenes, un es varēju mierināt savu 
divgadnieci, jo izrādījās, ka briesmonis bija tikai 
mūsu pašu lielgaidas. 

Publika priecājās par izrādes temu un jau
niešu tēlojumu. Vecāku padome pateicās 
rokoperas autorei Silvijai KļaviņaiBarshney un 
visām vienībām par interesanto izrādi.  

Larisa Freimane
Foto: Ēriks Kīns

neapēdīs un ka mums nav stei
dzami jāpamet zāle, visas vie
nības aizmuka no bries moņa.  
Zālē atgriezās gaidas, tērpušās 
sa vos stilīgajos apģērbos, un iz
rādīja vienaldzīgu attieksmi pret 
atkritumiem. Dziedot, viņas  jau
 tā ja viena otrai, kuŗa no viņām 
sa lasīs atkritumus, noveļot atbil
dību uz citu. Šķita, ka viņām  bija 
svarīgāk fotografēties ar “paši
ņiem” un braukt stilīgajā rozā 
 mašīnā, nekā tikt galā ar acīm
redzamo atkritumu bries  moni.  

Nākamie nāca mazskauti, 
kuŗi nolēma uzbrukt atkritumu 
briesmonim ar varu, apšau dī
dami to ar dažnedažāda izmēra  
šautenēm. Tas sadusmoja bries
moni un lika tam izaugt vēl 
lielākam.  

Pēc mazskautiem talkā 
nāca  guntiņas, kuŗas bija tēr

pušās kā zinātnieces, apbruņotas 
ar krā sainām ķimikālijām ar ko  
cerēja apkarot augošo atkritumu 
briesmoni. Arī viņas nespēja 
viņa augšanu apturēt. 

Savukārt, skauti  iera dās ar 
miskastēm un centās darīt labo 
darbiņu, salasot un izmetot at 
kri  tumus. Viņi nebija pado mā
juši par to, ka varētu daudz ko 
pār strādāt. Tas sadusmināja 
briesmoni, un viņš meta atkritumus atpakaļ. 

Pēdīgi dižskauti ieradās ar malku un cerēja 
dedzināt atkritumus, tādējādi apkarojot briesmoni, 
bet beigās saprata, ka viņu centieni arī nederēs. 
Nekas cits neatlika, kā sasaukt visus palīgā un 
kopīgi salasīt un pārstrādāt visus iespējamos 
atkritumus, tādējādi uzvarot ciņu ar atkritumu 
briesmoni.  

Jāpiemin, ka izrādē ne viens aktieris nerunāja, 
stāsts tika iztēlots un ar vienību ieska ņotajām 
dziesmām pavadīts. Bija pagrūti saklausīt visu 
dziesmu vārdus. Tomēr par to  bija iepriekš pa
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can community. To that end, any information 
about the names, relationships, places of resi
dence and dates when they lived in Latvia, DP 
camps, and in North America are helpful.  

6. Latvian folk art (textiles, costumes, ce
ramics, wood carvings, musical instruments)  
The Latvian Folk Art Museum volunteers are 
willing to take a look at the items and let you 
know if they fit within the scope of their collec
tion.  If not needed in their collection, they can 
provide contact information for other museums in 
the US and Latvia. The Museum is a 501c3 orga
nization. If items are accepted for the collection, 
a letter acknowledging the gift can be written for 
tax deduction purposes. Due to conflict of interest 
issues, however, the museum cannot provide pro
fessional appraisals. 

7. Fine Art (paintings, drawings, prints, 
sculpture)  Contact information for a nonprofit 
gallery in the US, and another in Latvia, that col
lect Latvian fine art can be provided. Otherwise, 
you might sell the pieces yourself, or donate them 
to a local Latvian organization, with the under
standing that they may sell them to raise funds. 

Any materials that need to be sent to Latvia 
would be boxed and sent by container.  The Lat
vian Folk Art Museum uses Latvian American 
Shipping Lines, who pick up boxes in the Chica
go area about 34 times a year.  The charge is $50 
for boxes up to 40 lbs. (about 35 mediumsized books).  
Museum volunteers can give advice and help 
pack materials, but cannot help with shipping costs.

More detailed information (in Latvian) about 
what to do with your books and archives can be 
found at the American Latvian Association (ALA) 
homepage: <http://www.alausa.org/lv/citi/trim
dasvurekatonodosimtalak/>

Contact:  Dace Ķezbers 7739193936 
 <itsdace@gmail.com>
Latvian Folk Art Museum   
email:  latvianfolkart@gmail.com
Chicago Latvian Association, tel:  7735882085
email: <chicagolatvianassociation@gmail.com

DK, LB, MB March 2017

gUIDELINES foR LATVIAN BooKS AND ARChIVAL MATERIALS
Books or other materials may be useful to li

braries or museums if they are in fairly good con
dition.  Exceptionally old or rare pieces are some
times accepted  even if worn or damaged.  If 
materials have been in a damp basement and have 
acquired a musty smell, they should be recycled.

Materials should be sorted into the following 
categories:

1.  Books written in English about the Bal
tic States and Latvia, and their involvement in 
WWI and WWII  a home can be found for them, 
either here or in Latvia.

2.  Books and pamphlets in Latvian (as 
well as event programs) published in the 1940s in 
Germany (DP camps)  in good condition, may be 
needed for libraries and archives in Latvia. Text
books and Latvian literature were published in 
camps in large numbers; libraries need to see a 
list to determine if they still need any for their 
collections.  Event programs are rare and will 
find a home. 

3.  Books published in Soviet Latvia (1944-
1991) in Latvian (as well as in Russian and some
times in English language)  Some have very 
lovely pictures and graphics (often by famous 
artists) in them. You might want to keep them for 
the sake of the art or the inscription.  Otherwise, 
they should be recycled. 

4.  Books and periodicals in Latvian pub-
lished in the West from 1949 to the present.  
Some, not all, may be of interest to Latvian re
positories. The rest can be sent to Latvian veter
ans or a secondhand store in Latvia (that donates 
proceeds to worthy causes).  If there are many 
boxes, it can get expensive.

5. Archival materials: Should your relatives 
have any diaries, photos, documents, memoirs, 
papers, etc. that the family wants to donate some
where, we can make suggestions and provide 
contact information for archives, libraries and 
museums in Latvia that collect Diaspora materi
als.  Such materials are especially valuable if the 
person was a famous writer, artist, engineer, etc. 
or played a significant role in the LatvianAmeri
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gAISMAS PILS - ČIKĀgA!

Tautieši ir atsaukušies ne tikai ar naudu, bet 
arī ar savām zināšanām. Inženieŗi, celtnieki, 
amatnieki, grāmatveži, mākslinieki, grafiķi, un 
citi speciālisti ir jau teikuši, ka centram ir gatavi 
ziedot savu darbu.

Vēl daudz būs jādara, bet, kad pietiek 
naudas un darbu darītāji, tad mērķi sasniegsim 
ar smaidu sejā un lepnumu sirdī. Viss tiek darīts 
mūsu nākotnes vārdā, un centrs būs lielā mērā 
jau gatavs uz Latvijas Simtgadi! Patriotisks 
paldies organizātoriem par šo skaisto, vērtīgo 
un nepieciešamo sapni!

Izgatavots plāna modelis būs redzams 
sabiedrībai, sākot ar šī gada 1. aprīli. 

Uz tikšanos latviešu centrā – Gaismas pils 
Čikāga!

AMB 
Čikāgā

Šī gada 18. februārī Ciānas Lielajā zālē 
saujiņa optimistu sasauca tautas sanāksmi, ar 
mērķi vēlreiz uzsākt sarunas par kopīgu latviešu 
centra veidošanu Čikāgā. Sēdē bija ideju 
apmaiņa un pārrunas. Pēc visai neilga laika, 
organizātori ar sajūsmu tagad ziņo, ka Čikāgā 
BŪS apvienots, kopīgs latviešu centrs Gaismas 
pils  Čikāga!

Pēc vairākām sēdēm un pētījumiem, čikā
giešu sapņi piepildīsies! Ir panākts tas, ka visas 
Čikāgas latviešu organizācijas ir vienojušās par 
šo centru. Vieta būs visiem apmierinoša. Par šo 
projektu uzzinājis no viena Čikāgas drauga, 
sla venais arhitekts Gunārs Birkerts ir uz dā
vinājis centram savus pakalpojumus. Viņš zie
dos savu laiku un zināšanas, lai projekts būtu 
skaists, iedvesmojošs un derīgs visām orga
nizāciju vajadzībām. Birkerts to sauc par savu 
Gaismas pils 2 projektu! Birkerts jūsmo par 
čikāgiešu uzņēmību un vienotību, teiktdams: 
Čikāga, lai ir priekšzīme latviešiem visā 
pasaulē! 

Gaismas pils centrā būs dažāda lieluma 
zāles, ieskaitot skolas telpas, lielu sanāksmju/
balles zāli, ēdamzāli, virtuvi, un sporta zāli. Ap 
centru būs daudzas autostāvvietas, kā arī skaista 
zaļā zona ar apstādījumiem un vieta „piknikiem“. 
Visas organizācijas, katra savā veidā, piedalīsies 
pie centra uzturēšanas un kopšanas. Būs arī 
iespēja sabiedriskās telpas izīrēt cittautiešiem, 
tādejādi gādājot, ka centram būs peļņa.

Liels jautājums bija finansēšana, bet visas 
organizācijas ķērās pie līdzekļu vākšanas. Citas 
ēkas, īpašumus pārdos, daļa jau ir pārdoti. 
Organizātori ir līdz asarām pārsteigti, ka ar 
lieliem ziedojumiem atsaucas daudzi Čikāgas 
latvieši, ieskaitot vairākus tautiešus, kuŗi līdz 
šim nenāca sabiedrībā. Saziedotā summa ir ļoti 
liela, un ir paredzēts, ka nauda  pietiks visam, 
ieskaitot skaistu Gaismas pils zīmīti, kas rotās 
iebrauktuvi. Būs arī skaista karogu rinda – ASV, 
Latvijas, Čikāgas un Ilinojas štata karogi. 
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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
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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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No kr.: Ilze Ievāne, Ingrīda Ievāne,  pavārklases vadītāja Silvija Ezera. 
                                                                                           Foto: Ruta Pūliņa

 Sv. Pēteŗa draudzes īpašumā Vuddeilē
2017. gada 9. aprīlī plkst. 12:30  

Daces Frišas vadībā  
Dalības maksa $20.00  

Lūdzu pieteikties pie Silvijas Ezeras
epasts: <sylviaezers@hotmail.com> 

 tel.: 2246775301 
pirms 7.  aprīļa.

PAvāRKLASE - PASKA  

2017. gada 26. februārī Ilze Ievāne ar savas 
meitas Ingrīdas palīdzību 16 dalībniekiem mācīja 
cept Aleksandra kūku. 

Pamācības Ilze iesāka ar īsu Aleksandra 
kūkas vēsturi: "1818. gadā cars Aleksandrs vieso
jās Rīgā. Viņš bija pazīstams kā liels gardēdis, tādēļ 
Rīgas šefi centušies viens otru pārspēt, pagatavojot 
jaunus un garšīgus ēdienus. No saldajiem ēdieniem 
Aleksandra kūka ir pazīstama vēl šodien.

 19. gadsimta sākumā oriģinālā Aleksandra 
kūkas recepte pazudusi. Tagad ir vairāki receptes 
varianti, un kūkas atšķiras viena no otras.

Mūsu ģimenes recepte ir no Vācijā izdotās 
recep šu grāmatas, ko bez izmaiņām lietojam jau 
ceturtajā paaudzē".                              Silvija Ezera

PAvāRKLASE - ALEKSANDRA KūKA

Pavārklases – Alksandra kūkas dalībnieki  Sv. Pēteŗa draudzes lejas stāvā.                                                                                            Foto: Ruta Pūliņa
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Norādījumi
1. Sacep bekonu kraukšķīgu.  Izliek uz papīra 

dvieļa, lai tauki notecētu. Nolej taukus no pan
nas, pataupot 6 ēdamkarotes. Pannu nemazgā, jo 
tanī saceps sparģeļus.

2. Aptīra sparģeļus un sagriež nelielos gabalos.  
3. Uzvāra lielā katlā sālītu ūdeni un novāra 

makaronus al dente. Nokāšot makaronus, pataupa 
vienu krūzi makaronu ūdeni (pasta water).  

4. Bekona pannā ielej 2 karotes pataupītos 
taukus un apcep sparģeļus, līdz tie spilgti zaļi, ap
mēram 34 minūtes. Sparģeļus izņem no pannas.

5. Iegāž makaronu katlā novārītos makaronus, 
bekonu, sparģeļus, garšvielas, pārējos bekona 
taukus un Parmas sieru. Maisot silda uz lēnas 
uguns, pamazām pielejot tik makaronu ūdens, lai 
maisījums būtu spīdīgs un mitrs, bet ne slapjš.

6. Pasniedz lēzenās bļodās, blakus piedāvājot 
sarīvēto Mocarellas sieru.

*Sparģeļiem apakšējie gali ir cieti un 
negaršīgi, un tie jānolauž.

*Bekonu vieglāk sagriezt, ja tas uz pāris 
stundām ielikts saldētavā.

Jaunās saimnieces

MAKARONI AR SPARģEļIEM
 uN BEKONu

Kad veikalos sāk parādīties vietējie sparģeļi, tie jābauda! Pavasarīgā, zaļā sparģeļu krāsa 
un sāļais, sātīgais bekons veido vieglas ikdienas vakariņas.               4-6 porcijas

Sastāvdaļas
1 buntīte sparģeļu, apmēram 1 mārciņa*
12 unces bekona, sakapāts nelielos gabalos*
1 mārciņa gemelli makaronu
1 krūze nokāsto makaronu ūdens (pasta water)
1/21 tējk. aso sarkano piparu pārslu, pēc garšas
1 ēdamkarote kaltēta bazilika
1 ēdamkarote raudeņu (oregano)
3/4 krūzes Parmas siera, sarīvēts
1/2 krūzes Mocarellas siera, sarīvēts
Sāls un pipari, pēc garšas

grūtāk ir atrast vietu, kur grāmatas un mantas nodot.
Tautiešu lielā cieņa pret grāmatām un tau

tiskiem mākslas darbiem reti atļauj šīs lietas pārdot 
mantu tirgos, atdot vecu lietu veikaliem vai aizmest 
prom. Lai daļēji šo problēmu atrisinātu, vairākas Lat 
vijas mūzeju un bibliotēku darbinieces ir uzrak
stījušas vadlīnijas par to, ko darīt ar šīm mantām. 
Vad līnijas ir rakstītas angliski, jo bieži šo priekšmetu 
man tinieku latviešu valodas zināšanas ir pavājas. 
(Skat. 14. lpp.).

Ķezberu Dace, Lilita Berga, Maira Bundža

Arvien biežāk tautieši zvana uz Čikāgas lat
viešu biedrības bibliotēku un Latvju tautas lietišķās 
mākslas mūzeju un prasa, ko darīt ar grāmatām un 
latviskām lietām, kas mantotas no vecākiem. Ve
cāki tagad pensijā vai aizsaulē. Ko darīt ar viņu lat
viskām grāmatām un mantām?

Pirms 20 gadiem daudzas trimdā izdotās lat
viešu grāmatas varēja sūtīt uz bibliotēkām Latvijā.  
Latviešu lietišķās mākslas mūzeji (Čikāgā, Gaŗezerā 
un Rokvillē) pieņēma tautiskus priekšmetus saviem 
krājumiem. Diemžēl, laiki ir mainījušies un arvien

Ko DARĪT AR LATVIEŠU gRĀMATĀM UN MANTĀM?
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965  
e-pasts: <ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes 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, 2. aprīlī,10:00 – Dievkalpojums. 
 Siltas pusdienas.
 11:30 – Latvijas režisora Igora Lingas  
 uzņemto dokumentālo filmu “Par mani  
 draudziņ nebēdā” demonstrēšana    
 Alberta Legzdiņa piemiņai. Filmas   
 ilgums apmēram 1 stunda.

Svētdien, 9. aprīlī, 10:00 – Pūpolsvētdienas   
 dievkalpojums. Kafijas galds.
 11:30 – Bībeles stunda. Kalna sprediķis.
 12:30 – Pavārklase - Lieldienu paska 
 Daces Frišas vadībā. 

Piektdien, 14. aprīlī, 14:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu.

Svētdien, 16. aprīlī, 8:00 – Lieldienu rīta    
 dievkalpojums. Brokastis.

Svētdien, 23. aprīlī, 10:00 – Baltās svētdienas  
 divvalodīgs dievkalpojums ar    
 dievgaldu. Kafijas galds. 

Svētdien, 30. aprīlī, 11:00 – Jauniešu iesvētību  
 dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Cienasts vecāku izkārtojumā.

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.

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

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

Svētdien, 2. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.    
 Kafijas galds.

Svētdien, 9. aprīlī, 10:00 – Pūpolu svētdienas   
 dziesmots dievkalpojums. 
 Siltas pusdienas.

Ceturtdien, 13. aprīlī, 19:00 – Oikumēnisks Zaļās  
   ceturtdienas dievkalpojums.

Piektdien, 14. aprīlī, 15:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums.

Svētdien, 16. aprīlī, 8:00 – Kristus augšām celšanās  
 dievkalpojums. Brokastis.

Svētdien, 23. aprīlī, 10:00 – Baltās svētdienas   
 dievkalpojums. Kafijas galds ar    
 jubilāru godināšanu.

Svētdien, 30. aprīlī 10:00 – Dievkalpojums ar   
 iesvētībām Sv. Pēteŗa draudzē. Ciānas  
 dievnamā dievkalpojuma NAV!

2017. gada aprīlī

Svētdien, 16. aprīlī, 10:30 – Lieldienu
                dievkalpojums.

2017. gada aprīlī
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SARĪKoJUMI / SANĀKSMES
2017. gada aprīlis

Svētdien, 9. aprīlī, Pavārklase – Paska Sv. Pēteŗa  
 draudzes īpašumā Vuddeilē plkst. 12:30.
Trešdien, 12. aprīlī, Pensionāru saiets. Viesosies  
 Dr. Anita Balode. Ciānā plkst. 12:00.
Svētdien, 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 plkst. 18:30.

2017. gada maijs
Ceturtdien, 4. maijā, ALAs rīkotie "Balto galdautu  
 svētki" Sv. Pēteŗa draudzes lejas stāvā  
 plkst. 18:30 (skat reklāmu 17.  lpp.). 
5., 6., 7. maijā ALA66. kongress Čikāgā Crown  
 Plaza Chicago O'Hare viesnīcā.     
 (skat reklāmu 17.  lpp.). 
Sestdien, 13. maijā, Čikāgas Vīru koŗa  pavasaŗa  
 koncerts "Dziesma atskan ūdeņos"  
 Ciānas sarīkojumu zālē plkst. 18:00.
Sestdien, 20. maijā, Krišjāņa Barona latviešu  
 skolas izlaidums Ciānā plkst. 11:00.

2017. gada jūnijs/jūlijs
No 29. jūnija līdz 3. jūlijam XIV Vispārējie latviešu  
   dziesmu un deju svētki ASV 
            Baltimorā, MD.

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

  IvARS FREIMANIS
  dzimis 1937. gada 7. februārī
  Grobiņas pag. “Skrundās”, Latvijā,

  miris 2017. gada 5. martā Aurorā, IL

✞

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 

D I E V A  M I E R Ā

 ALBERTS LEgZDIņš
 dzimis 1933. gada 1. maijā 
 Rīgā, Latvijā,
 miris 2017. gada 18. martā
  Lombardā, IL. 

Alberta ģimene lūdz, lai ziedojumus ziedu vietā 
nosūta Gaŗezera mūzikas un teātŗa nozarei.

✞

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību 
Ivara tuviniekiem un draugiem.

RITA BIRKENS
dzimusi 1927. gada 18. jūlijā Jelgavā,
mirusi 2017.gada 14. martā Čikāgā.

MūžĪgĀ MIERĀ 

Silta, jauka istabiņa
Bērza malkas kurināta –
Vēl siltāka, vēl jaukāka,
Kad māmiņa istabā.

Ziedu vietā, ģimene lūdz piemiņas ziedojumus:
Čikāgas gaidu un skautu vienībām 
(Chicago Latvian Girl Guides and Boy Scouts) vai
Sv. Pēteŗa draudzei (St. Peter’s Latvian Ev.Luth. Church).
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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

Auns
21.marats - 20.apr.

Vērsis
21.apr. - 20.maijs

  

2017. gada 
APRÈLIS

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