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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 apvieno-
ti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, 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 tiesības 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    

LĪMENISKI: 8. Mēs – – – – – – =–   – – – –   – – – – – - (4 vārdi) Čikāgas Piecīšu 
otrais dziesmu albums (1964).  9. Komponists, līriķis, Čikāgas Piecītis. 12. Tas, kas 
ir līdzīgs kam citam. 15. Dīgļi. 16. Vēss. 17. Romāna "Satirs un krusts" autors.          
19. Dzeļ. 20. Kuŗā laikā? 21. – – – – morons – pretrunīgas nozīmes vārdu saistījums. 
23. Dvaša. 25. Galvas un muguras smadzeņu slimība. 26. Populāra dziesma “Tik un – 
–”. 27. Angļu kaimiņi. 28.Taurē. 29. Mielojās. 33. Matemātiska konstante izdalot riņķa 
gaŗumu ar diametru. 34. Latv. gleznotājs, keramiķis (1896-1944). 36. Pretējais.      
37. Puiši. 40. Kriksis vai Bendžijs. 42. Sens pūšamais mūzikas instruments.                
44. Pindzelīte. Cepts pārtikas produkts. 48. Tas, kam darīšana ar skaņu.                             
19. Ierobežota platība. 50. Patmīlis. 51. Mikrobiologs, Čikāgas Piecītis.

STATENISKI: 1. Gleznotājs, Čikāgas Piecītis. 2. Apzīmē. 3. Teika. 4. Pabeigts. 5. Marta 
meitene. 6. Spieķis. 7. Grūtas. 10. Pazīstama latv. rotkale/dizainere. 11. Zaudē 
žūpojot. 13. Gardums. 14. Sakausēt. 15. Viens no pirmiem Čikāgas Piecīšiem.      
18. Sliņķis.  22. Zobot.  24. Labot. 30. Kāda. 31. Vīsta. 32. Liels, nelidojošs Austrālijas 
putns. 33. Greznot. 35. Čikāgas Piecīšu dibinātājs un dvēsele (1933-2017).                
38. Smalks skaistuma cienītājs.  39. Joku skeču meistars, Čikāgas Piecītis.                  
40. Viens no pirmiem Čikāgas Piecīšiem. 41. Saķeŗ. 42. Pirmā Čikāgas Piecīte.      
43.  Bioloģiski eksistē. 45. Kurpnieka darbarīki. 46. Riņķveidīgs.

Sastādījis Jānis Reveliņš

ČZ Nr. 405. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:
LĪMENISK: 1. Malka. 4. Sargi. 6. Jūpis. 9. Debitors. 10. Adādžo. 12. Spēt. 13. Alunāns. 
14. Ilga. 17. Priednieks. 18. Firmas. 21. Neļķe. 22. Haiti. 26. Efekts. 27. Daugavpils. 
29. Lāva. 30. Faktors.  31. Skūt. 35. Ēģipte. 36. Akrobāti. 37. Ārsts. 38. Tauns. 39. Sūtīt.

STATENISKI: 1. Medus. 2. Labietis. 3. Alts. 4. Strēlnieki. 5. Irdens. 6. Jūda.                      
7. Problēma. 8. Seula. 11. Snuķi. 15. Advents. 16. Lietuva. 17. Pērle. 19. Sidrs.      
20. Bangerskis. 23. Rekviēms. 24. Kants. 25. Piekrāpt. 28. Maitāt. 29. Lieta. 32. Tvīkt. 
33. Tīfs. 34. Čoks.
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2017. gada 4. maijā Čikāgas 
Sv. Pēteŗa draudzes telpās notika 
ALAs rīkotie “Baltā galdauta 
svētki”. Šo pasākumu atklāja 
ALAs Kultūras nozares vadītāja 
Līga Ejupa. Klātesošos uzrunāja 
Latvijas Republikas vēstnieks 
ASV Andris Teikmanis, kurš pa
stāstīja savas atmiņas par laiku, 
kad pats bija ievēlēts tolaik Lat
vijas teritorijā pastāvošajā Aug
stākajā Padomē, un piedalījās 
pozitīvā balsojumā 1990. gada 
4. maija sēdē par Latvijas val
stiskās neatkarības atjaunošanu. 
Viņš klātesošos apsveica Latvijas 
Neatkarības atjaunošanas svētkos. 
ALAS Kongresa delegātus, vie
sus no Latvijas, Čikāgas latviešu 
sabiedrību un ieradušos viesus 
no citām ASV pilsētām uzrunāja 
ALAs priekšsēdis Pēteris Blum
bergs un Latvijas goda konsuls 
Ilinojas pavalstī Roberts Blum
bergs. Sv. Pēteŗa draudzes an
samblis šajā pasākumā piedalījās 
ar Zigmāra Liepiņa komponēto 
dziesmu “Zibsnī zvaigznes aiz 

Daugavas” un, pieminot mūžībā 
aizgājušo Albertu Legzdiņu, 
viņa komponēto dziesmu. “Es 
redzēju bāleliņu”. Pēc tam se
koja neformālas pārrunas pie 
glāzes vīna un uzkodām, ko, pa
teicoties ALAs finansējumam, 
bija palīdzējušas sarūpēt Sv. 
Pēteŗa draudzes dāmas Dāmu 
komitejas priekš nieces Ināras 
Blumbergas vadībā. Uzkodas un 
dzērienus varēja baudīt, stāvot 

pie baltiem galdautiem saklā
tajiem galdiem. 

Baltā galdauta svētki ir jau
nas tradicijas pieteikums, lai  at
zīmētu 1990. gada 4. maija 
Latvijas Augstākās padomes 
dekla  rāciju par Latvijas Repub
likas neatkarības atjaunošanu. 
„Mēs ceram, ka 4. maijā šie 
baltie galdauti uz galdiem, kopā 
sēdē šana un svinēšana kļūs par 
ierastu tradiciju aizvien vairāk

Līga Ejupa. Andris Teikmanis.

Sv. Pēteŗa draudzes ansamblis.

Balti klātie galdi.

4. MAIjS – BALTĀ gALDAUTA SVēTKI
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katrā mājā, katrā kopienā,” pauž kultūras ministre Dace Melbārde. Baltā galdauta svētku ideja ir 
pavisam vienkārša: sanākt kopā pie skaisti klāta balta galda, atcerēties un pārrunāt, ko mums nozīmē 
būt latviešiem brīvā valstī  Latvijā.

Ojārs Freimanis

No kr.: Pēteris Blumbergs, Līga Ejupe, 
Ināra Blumberga ar patecības zīediem, 
Andris Teikmanis.

Svētdien, 7. maijā, noslēdzās 
Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) 66. kongress Čikāgā. 
ALAs priekšsēdis Pēteris Blum
bergs, atklājot kongresu, atzīmēja, 
ka pagājušajā gadā ALA strā
dāja, lai izpildītu iecerētās pro
grammas kultūras, iz glī tības, 
informācijas, sporta un citās 
jomās, kā arī aktīvi reaģēja uz 
polītiskajiem notikumiem sa
karā ar ASV prezidenta vēlē
šanām. ALAs valdei vai rāk kārt 
bija jāpamato polītiski neitrāla 
pozīcija pirmsvēlēšanu laikā, 
tāpat uzmanības degpunktā atkal 
nonāca Baltijas valstu drošības, 
ASV un transatlantisko attie
cību jautājumi.

Ar uzrunu kongresa delegātus sveica Latvijas 
ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andris 
Teikmanis. Kā īpašie viesi kongresa darbā pieda
lījās: Saeimas deputāts un Pilsonības, migrācijas

VEIKSMĪgI AIZVADĪTS AMERIKAS LATVIEšU ApVIENĪBAS 
66.KoNgRESS ČIKĀgĀ

ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs sniedz ziņojumu ALAs 66.kongresā. Pie 
prezīdija galda no kr,: Jana Ieviņa, Jānis Vilciņš, Mārtiņš Andersons, Aleksandra 
Malinovska, Vija Bērziņa-Zuntaka, Ilva Metlāne, Ruta Priedkalne-Zirne.

un sabiedrības saliedētības komisijas vadītājs 
Ilmārs Latkovskis, Ārlietu ministrijas speciālo 
uzdevumu vēstnieks sadarbībā ar diasporu Atis 
Sjanīts, Latvijas Institūta (LI) direktore Aiva 
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svēt kiem Baltimorā. 
Latvijas neatkarības atjau nošanas gadadienā, 

4. maijā, Čikāgā notika skrējiens “Izskrien Latviju”, 
kuŗā piedalījās arī vēst nieks A.Teikmanis, LI di
rektore A.Rozenberga un ALAs pārstāvji, bet 
vakarā delegāti un Čikāgas latviešu sabiedrība 
pul cējās uz “Balto galdautu svēt kiem” Sv. Pēteŗa 
draudzes namā. 

Kongresā tika ievēlēta ALAs jaunā valde, 
ap stiprināts budžets un pieņemtas rezo lū cijas, 
iezī mējot ALAs darbības virzienus nākošajam 
gadam.

Noslēgumā ALAs priekšsēdis P. Blumbergs 
pateicās 66. kongresa Rīcības komitejai par 

tei cami organizēto kongresu, kā arī notika īsa 
jaunievēlētās valdes darba sēde. 

ALA Informācijas nozare
Foto: Ārija Bergmane, Roberts Blumbergs

Jaunievēlētā ALAs valde, Revīzijas komisija un biroja darbinieki. 1. rindā no kr.: Marisa Gudrā, Kaija Petrovska, Līga 
Jēkabsone, Taira Zoldnere, Kārlis Memenis, Nora Steele, Līga Ejupe. 2. rindā: Raits Eglītis, Filips Andersons, Kristīne Ģiga-
Bauere, Dace Spaniere, Andra Zommere, Pēteris Blumbergs. 3. rindā: Mārtiņš Andersons, Toms Trautmanis, Jānis Grāmatiņš, 
Jānis Kancāns.             

Rozenberga, Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) priekšsēdis Jānis Kukainis un Eiropas 
latviešu apvienības (ELA) priekšsēdis Kristaps 
Grasis. Kongresa gaitā notika trīs paneļdiskusijas: 
par diasporas lomu Latvijas nacionālajā attīstībā, 
par politiskajām maiņām ASV valdībā, un par 
ekonomiskās sadarbības turpmāku attīstību starp 
ASV un Latviju. Kongresā tika nolemts izveidot 
“Sauciens darboties” kustību (Call to Action), 
apvienojot aktīvus latviešu sabiedrības pārstāvjus,  
lai uzrunātu ASV kongresa un valdības pārstāvjus 
par atbalstu Latvijas un ASV kopīgām interesēm 
Baltijas drošības jautājumos un aicinātu pievie
noties Baltijas atbalsta grupai (Baltic Caucus) 
ASV kongresā. 

Īpaša uzmanība ALAs kon gresā tika veltīta 
Latvijas simt gadei veltītajiem pasākumiem, tajā 
skaitā XIV Vispārējiem latviešu dziesmu un deju
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 ALAs 66. KoNgRESS ČIKĀgĀ
Šis raksts ir papildinājums ALAs preses 

relīzei par Amerikas Latviešu apvienības (ALAs) 
66. kongresu, kas notika Čikāgā. Tajā piedalījās 
70 delegāti, no Čikāgas bija sekojošie delegāti 
(alfabētiski): Armands Birkens, Līga Ejupe, Imants 
Ejups, Jana Ieviņa, Ināra Jansone, Dace Ķezbere, 
Rasma Kraule, Kārlis Lenšs, Kārlis Memenis, 
Ruta PriedkalneZirne, Lilita Spure, Inese Stokes, 
Ivars Vilciņš, Jānis Vilciņš. Kongresa prezidijā 
ievēlēja Jāni Vilciņu par vicepriekšsēdi un Rutu 
PriedkalniZirni par sekretāri. Kongresa rīcības 
komitejas priekšsēdis bija Helmūts Lāčkājs.

Pilnīgus ziņojumus par paveikto ALAs darbu 
varēja lasīt ALAs Gada darbības pārskatā, bet 
ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs sniedza 
pārskatu, rādot slīdnītes par ALAs nozaŗu vis–
pārējo darbu pagājušajā gadā. Sakarā ar Latvijas 
simtgades ievirzi viņš ilgāk pakavējās pie XIV 
Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem ASV, kas 
būs Baltimorā šogad un ko ALA ir atbalstījusi ar 
lieliem ziedojumiem. Bez tam ALA ir ziedojusi 
Gaŗezera voleja nogalei, Katskiļu nometnei un 
Kursas vasaras nometnei, jo šīs vietas satur kopā 
mūsu sabiedrību. ALAs valde savas sēdes rīkojusi 
lielākos latviešu centros. Pēteris Blumbergs ir 
bijis Rīgā un Vašingtonā uz tikšanos polītiskā 
laukā. Viņš ir sniedzis intervijas Latvijas TV, 
radio un avīzēm, viņš pat bijis vizītē pie Latvijas 
valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un augsta 
līmeņa Latvijas valdības pārstāvjiem. No ALAs 
plānotajiem nākotnes pasākumiem jāuzsveŗ 
nākošais ekonomikas forums Čikāgā šī gada 
rudenī, kam ALA atvēlējusi $10,000. 

Ļoti svarīgu darbu polītiskā laukā ir veicis 
ALAs sadarbības partneris Apvienotā Baltiešu 
komiteja (ABK–JBANC), kas, domājot par 
Latvijas drošību, atbalsta Eiropas stiprināšanu. Šī 
organizācija nosvinēja 55 gadu jubileju. Baltiešu 
pārstāvji satiekas runāt par Krievijas propagandas 
atspēkošanu – satikšanās ar “Victims of Com
munism”. Tur arī piedalās mūsu atbalstītājs 
kādreizējais ASV vēstnieks Maskavā Paul Goble.

Izglītības nozares darbā ietilpst “Sveika, Lat
vija!” programma, kas sekmīgi turpinās – Latviju

pagājušajā gadā apmeklēja 45 jaunieši (arī no 
Kanadas un Austrālijas). “Heritage Latvia” iz glī
tojošā braucienā piedalījās 13 latviešu izcelsmes 
jaunieši. ALA piedāvāja Latvijas ceļojumu arī 
pieaugušajiem. Uz jauno programmu “Pavadi 
vasaru Latvijā” šogad ir pieteikušies 12 jaunieši.

Šai skolas gadā 19 skolās mācās 606 skolēni 
(ieskaitot pilna laika bērnudārzu “Stariņš”). 2016. 
gadā vasaras vidusskolās mācījās 132 jaunieši. 

Kultūras nozares mērķis ir veicināt, atbalstīt 
un saglabāt latviešu kultūras pasākumus ASV. 
Lai to veiktu, ir piešķirtas stipendijas. Latvijas 
valsts simtgades atbalstīšanai ir izveidots speciāls 
fonds, tur jāziedo $300 vērtībā, 2016., 2017. un 
2018. g. var ziedot $100 katru gadu. Latvijas 
valsts simtgades jubilejas svinības ir uzsāktas ar 
Baltā galdauta svētkiem Čikāgā un turpināsies ar 
XIV Vispārējiem Latviešu Dziesmu un Deju 
svētkiem ASV Baltimorā. Kultūras fonds palīdz 
īstenot ieceres kultūras jomā, piešķiŗot atbalstu.

“Sadarbība ar Latviju” (SAL) nozare arī pie
dalās simtgades svinībās, mēģinot savākt 
$500,000 tās atzīmēšanai. Tomēr turpinās kārtējais 
darbs, atbalstot daudzbērnu ģimenes, smagos 
apstākļos nonākušos bērnus un daudzbērnu ģime
ņu bērnus vai bāreņus, kuŗi studē universitātē. 
2016. g. SAL uz Latviju ir aizsūtījusi $217,800. SAL 
līdz šim Latvijai noziedojusi gandrīz $3,000,000. 

Informācijas nozare veic vērtīgu darbu, 
izdodot katru mēnesi infogrammu, kas svarīga 
ASV latviešiem, jo atspoguļo mūsu sabiedrības 
notikumus. Tā uztur arī Facebook, ALAs 
mājaslapu, Twitter, “Latvian Dimensions” un 
turpina publikācijas presē.

Sporta nozarē sastāv 14 sporta veidi, galvenie 
ir futbols, basketbols un volejbols, jāmin arī novuss.

   Līdzekļu vākšanas nozarē 2016. g. saņemti 
$133,000. ALAs finances ir ļoti labā stāvoklī, gal
venais ienākumu avots ir testamentārie novēlējumi 
– 2016. g. šis fonds ir papildināts ar $800,000.

Latviešu institūta nozare veic lielākus pa

sākumus, kas pasargā no iznīcības latviešu kultūras 
vērtības un tās lielais darbs ir Latvju Enciklopēdijas 
sagatavošana – tagad tas ir paveikts.
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Pēc šī ALAs darbības kopsavilkuma dzir
dējām PBLA priekšsēdi Jāni Kukaini stāstam par 
paveikto kopš Pasaules brīvo latviešu apvienības 
(PBLA) 60 g. pastāvēšanas jubilejas, ko svinēja 
2016. g. Rīgā. Laba sadarbība bijusi ar Izglītības 
ministriju – budžetā saņemts atbalsts bērnu no
metnei un 3x3. Laba sadarbība bjusi arī ar 
Kultūras ministriju, kā to varēja redzēt Austrālijas 
Kultūras Dienu (Dz. sv.) laikā, kad notika iepriek
šējais ekonomikas forums. Svarīgākie PBLA 
darbības punkti ir drošība, aizsardzība, kultūra un 
diasporas stiprināšana. Aizsardzības laukā ir labi 
sakari ar Mičiganas Nacionālo gvardi. Latvijā ir 
izveidojies Ģenerāļu klubs – tur uzsvērta patri
otiskā audzināšana. Sadarbojoties ar Latvijas sko
lām, uz Gaŗezeru sūta skolotājus, jo mēs šeit vairs 
nevaram uzturēt valodas līmeni. Latvijas Kultūras 
ministrija atbalsta Dziesmu un Deju svētkus, kā 
arī “Iļģi” koncertu tūri. Cēsīs būs Kultūras fonda 
konference. Bijusi tikšanās ar Latvijas valdību 
Ārlietu ministrijā, kur runāts par Latvijas drošību.

Delegātu ziņojumi. Dzirdējām vairāk par 
Pasaules Mākslas centru Cēsīs, kas pārstāv mūsu 
diasporu, rādot latviešu darbus no ASV, Kanadas. 
Austrālijas un Eiropas. Šeit jāpiemin arī mutvārdu 
intervijas, ko turpina, un latviešu mū zeju 
uzturēšana ASV. Dzirdējām arī par Stāstu segu 
gatavošanu un filmām, ko drīzumā redzēsim, 
piem., par “Vārpa” Brazīlijā un “Njet njet Soviet”. 
Atsāktas arī pārrunas par Čikāgas Latviešu centra 
veidošanu. Uzsvēra 3x3 un SAL nozīmi, jo pēdējā 
mēģina Latvijā panākt, ka ģimenes neatstās 
Latviju – bērnos ir mūsu nākotne; tās atbalstam ir 
saņemtas lielas summas no testamentāriem novē
lējumiem, piem., $750,000 no viena novēlējuma. 
Sim tgades plānā Ņujorkas Daugavas Vanagi rīkos 
kuģīša braucienu apkārt Manhatenai un aicinās 
slavenības Kristīni Opalais, Elīnu Garanču, Kris
tapu Porzinģi piedalīties kādā sarīkojumā, kā atli
ku mu ziedos bērnu namiem. Jau noformēts, ka 
Ņujorkā Metropolitan operā uzstāsies diriģents 
Andris Nel sons un Kristīne Opalais (galvenā lomā) 
operā “Tosca.”

Delegātu ziņojumos izcēlās Minneapoles 
plāni rīkot 100 sarīkojumus veltītus simtgadei. 

Dziesmu svētku rīcības komiteja aicina ievietot 
sludinājumus Vadonī. Lielas summas Dziesmu 
svētkiem ir ziedojuši Goda konsuli. Lū gums de
legātiem vēstniecības sagatavotā plakātā ielikt 
idejas par simtgadi, šāds plakāts domāts ame
rikāņiem; vēstniecība var to pārsūtīt digitalā formātā 
un tad var to izdrukāt. Patreiz svarīgākais  punkts 
ir NATO aizstāvēt Baltijas intereses.

Darba grupas. Delegāti sadalījās grupās un 
pārrunāja nozaŗu darbību, veidojot rezolūcijas.

Informācijas gr. galvenokārt pārrunāja 
Baltijas atbalsta gr. (Baltic Caucus) ASV kongresā 
paplašināšanu Dziesmu svētku laikā un gata vo
šanos uz 13. Saeimas vēlēšanām 2018. gadā. 
Izglītības gr. galvenie punkti bija izaicinājumi un 
atrisinājumi ASV latviešu skolās. SAL gr. uzsvars 
bija likts uz “Drošais tilts” programmām un 
sadarbību ar Latvijas Bērnu fondu. Tā kā sports 
vie  nojot tautu, tad Sporta gr. mēģina iesaistīt 
jauno paaudzi, arī latviski nerunājošos. Baltimorā 
būs Latvijas kausa spēles. Arī Biedru gr. pārrunāja 
kā iesaistīt ģimenes ALĀ. Patreiz ALĀ sastāv 
4392 biedri (plūs 355 pazudušie). Kultūras gr. 
uzsvērusi vairākus projektus sakarā ar simtgadi, 
piem., Cultural Salvage, Marketing varētu būt 
100 gadu piederība valstij. Mēģinās aktivīzēt 
cilvēkus, kuŗi radītu idejas, piem., vai latviešu 
mūzejus ASV veidot kā vienu centru. Fi nanču gr. 
uzsvērta investīciju stratēģija un arī kā samazināt 
inventāru, nebūs vairs speciāl izde vumu. Kongresā 
pieņēma 16 rezolūcijas un 11 ieteikumus.

Budžetu pieņēma ar $1,160,675 izdevu
miem, $467,400 ienākumiem, kā rezultātā tas 
pieņemts ar $693,278 iztrūkumu.

Vēlēšanas. ALAs amatpersonas paliek iepriek
šējā sastāvā ar dažām izmaiņām. Andŗa Ramāna 
vietā kā vicepriekšsēde nāk Taira Zold nere, 
paturot savu iepriekšējo posteni kā informā cijas 
nozares vadītāja. Kā līdzekļu vākšanas nozares 
vadītāja ievēlēta Kristīne ĢigaBauere. Revīzijas 
komisijā Roberta Šverna vietā nāk Kārlis 
Memenis. Atjaunots Arējā informācijas postenis, 
to vadīs Jānis Kancāns.

Kongresu noslēdzot, dažādu jautājumu daļā 
runāja par Latvijas drošību pret Krievijas agresiju.
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Tā kā Igaunijā un Lietuvā jau ir obligātais kaŗa 
dienests un parasti neitrālā Zviedrija to apsveŗ, arī 
Latvijā par to sāk runāt. 

Kongresa maltīšu laikos dzirdējām sekojošas 
uzrunas: “Ceļā uz Latvijas otro simtgadi” – Aiva 
Rozenberga, “Saliedēta nācija – Latvijas valsts dro šī
ba un izaugsmes pamats” – Ilmārs Latkovskis, 
“Trim das un diasporas organizāciju sadarbība un 
nākotne” – Kristaps Grasis. Kongresa balles pro
grammā dziedāja Čikāgas latviešu bērnu asamblis, 
dejoja tautasdeju gr. ‘Mantinieki”, uzstājās gr. “Credo”, 
deju mūziku spēlēja “Adam Zahl” un bija lieliskas 
vakariņas.

Neizlēma nākamā ALAs kongresa vietu, bet 
apsveŗ  pārrunas par Vašingtonu D.C..

Ruta Priedkalne-Zirne

– 10

ALAs kongresa ČIkāgā rīcības komitejas locekļi No kr.: Modris 
Galenieks, Valija Galeniece, Jānis Vilciņš, Laima Magone, 
Helmūts Lāčkājs, Benita Lāčkāja, Rasma  Kraule.

Stariņa bijušie skolēni.

Rūmenes muižā Kandavas novadā, Latvijā. 
Šī gada klusās izsoles jaunums – ar elek

troniskas saites palīdzību izsolē varēja piedalīties 
un dažādus labumus iegādāties arī tie, kuŗiem 
diemžēl nebija iespējas apmeklēt pasākumu. 

Astoņdesmit trīs bērniem bija un ir līdz šim 
iespēja pavadīt savas bērnības skaistāko laiku 
“Stariņā” kopā ar mīļajām audzinātājām  direktori 
Andārti Phillips, Danu Šaltāni un Lanu Jackobs. 
Jaunieši  viņas sumināja  ar ziediem un pateicības 
vārdiem.

Stariņa saime ļoti cer, ka nāķamgad būs 
iespejams uzaicināt arī kādu no Latvijas, kas 
izklaidētu lielisko Čikāgas publiku! Gaidīsim!

Andārte Phillips

29. aprīlī Čikāgas restorānā Fireside notika 
gadskārtējais pirmsskolas “Stariņš” labdarības pa  
sākums. Spītējot vējam un lietum, mājīgajās telpās 
pulcejās ap 90 viesu.  

Šogad kopā ar viesiem piedalījās vairāki Sta
riņa absolventi, kuŗi palīdzēja viesiem elek tro niski 
iegādāties dzērienus, loterijas biļetes un pieda līties 
klusajā izsolē. Tāpat kā iepriekšējos sarīko jumos 
klusajā izsolē bija gan vietējo, gan visas Amerikas, 
gan Latvijas uzņēmumu piedāvājumi. Izsoles plašajā 
klāstā bija vairākas sporta  priekšmeti –  šīs vasaras 
Cubs spēļu biļetes, W karogs ar Ross autografu, kā 
arī grāmata par basketbolistu Kristapu Porziņģi – 
"Brālis" ar Kristapa parakstu. Bez tam tika piedā
vātas apmešanās viesnīcās Čikāgā, Rīgā un skais tajā
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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>

lielgaidas un dižskauti mācījās "indoor rock 
climbing" prasmes.

Pirmā jūnija nogalē abas vienības piedalīsies 
nogales nometnē. Cik jauki būs ievadīt vasaru 
mežā, pa dienu sirojot, vakaros sēžot pie 
ugunskura, naktī guļot teltī.

Novēlam visiem skaistu vasaru!

vad. Daina Cerra

Ērikas Baipšys, Elizabete Dudorāne, Isabelle Gundrum, Darīja 
Baginska, Andis Cers, Sophie Circene un Annelī Cera pie 
kāpšanas sienas.                                           Foto: Alnis Cers

Lielgaidas Annelī Cera un Isabelle Gundrum un dižskauts 
Andis Cers pusceļā līdz augšai!

Foto: Alnis Cers

Mazskautam Lūkasam māca siet 
glābšanas mezglu viņa tēvs, vad. Andris 
Šlesers.             Foto: Dženija Hounihan

Gaidas Emilija Blumberga, Larisa 
Šlesere un vv Zinta Lucāne cep olu 
maizītes.                     Foto: Krista Lenša

Dižskauts Ērikas Baipšys pārdomā 
nākamo gājienu.

Foto: Alnis Cers

Pēdējās pavasaŗa nodar bī bas pulciņi pavadīja, 
gatavojoties vasaras nogales nometnei, veicot 
labdarbības akcijas, spēlējot sa darbības spēles un 
pārbaudot savu drosmi un spēku.

Mazskauti mācījās mezglu sējumus, guntiņas 
spēlēja sadarbības un atjautības spēles, gaidas un 
skauti cepa olas uz paštaisītām metāla kannu 
plītīm, dižskauti veica labo darbiņu, strādājot 
"Community Threads" lietoto mantu veikalā un 
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KAS NoTIEK BEZ MAMMAS
(iestaigā mazs puisis policista apģērbā) 
Viņš bija tāds mazs policists, bet draudzīgs. 

Viņš izskaidroja Sofijai, ka viņai vajadzētu iz
pildīt mājas darbus, nevis skatīties televīziju.

Sofija tad saka izpildīt mājas darbus, bet 
apstājās pie otrā jautājuma, jo viņa nezināja, ko 
nozīmē vārds "pretpulksteņrādītājvirziens" . Viņa 
prasīja mazajai māsai. 

Diemžēl, mazā māsa nevarēja izpalīdzēt, jo 
viņa pati zināja tikai divus vārdus: mamma un pīrāgs. 

Nu jau bija laiks sagatavot vakariņas, un 
Sofija sāka uzklāt galdu. Bet krūzes bija uz vis
augstākā plaukta. Sofija nekad tur netiktu pati 
augšā. Viņa gāja prasīt vectētiņam palīdzību, bet 
viņš viņai izstāstīja, ka viņš nav palīdzējs pa māju 
kopš 1986. gada. 

Sofijai tad tikai bija viena izvēle…pašai kāpt 
augšā pie plaukta. 

Viņa beidzot tika pie krūzēm un gāja pildīt 
krūzi ar pienu. Diemžēl, Sofija nevarēja viena 
pati attaisīt piena pudeli. 

Tajā momentā Sofija uzzināja, ka mammiņa 
tiešām ir ļoti vajadzīga. Un, kad mamma tika at
pakaļ no veikala, Sofija ātri apkampa savu mammu. 
Un mamma smaidīja, ka Sofija izgudroja –  
mammas ir vienmēr vajadzīgas.

Priecīgu Mātes dienu!
B e i g a s

Emīlija Blumberga

Senos, senos laikos, skaistā pilsētā, kur visi 
sapņi ir piepildīti, Vuddeilē, dzīvoja maza meitene, 
Sofija, ar viņas mammu un pārējo ģimeni. 

Diemžēl, Sofija nekad negribēja mammas 
palīdzību.

Un katru dienu Sofija teica mammai: "Nē, es 
varu visu darīt viena pati ". Protams, viņa nevarēja 
visu viena pati izdarīt, bet viņa to nezināja, jo viņa 
bija bērns. Bet kādu dienu, mamma izdomāja 
viņai atļaut tikt gala bez viņas palīdzības. Māte 
teica, ka viņa brauks uz veikalu un tūlīt būs 
atpakaļ. Kaut paps bija darbā, viņa atstāja Sofiju 
ar vecvecākiem un ar savu māsu.

Ar savu jaunu atrastu brīvību Sofija, protams, 
izvēlējas vispirms darīt to, ko katrs bērns izvē
lējās… Sofija gāja skatīties viņas vismīļāko tele
vīzijas programmu. Bet, viņa aizmirsa kā uzgriezt 
televīziju, jo mamma to viņai vienmēr darīja.

Vajadzēja zvanīt mammai. Bet Sofija arī 
nezināja viņas telefona numuru.

Nu, vecmammiņa zinās viņas telefona nu
muru. Vecmammiņa bija ļoti veca un daudz 
gulēja. Viņa sāka Sofijai noskaitīt mammas 
telefona numuru. Viņa noskaitīja pirmos 3 
numurus kas bija ….9…..1……1….., bet tad 
vecmammiņa aizmiga.

Kā visi jau zina, kad piezvana 911, tad atnāk 
policija.

Vuddeiles policisti atnāca.

2017. gada 14. maijā Sv. Pēteŗa dievnamā 
notika Mātes, jeb Ģimenes dienas dievkalpojums 
ar sekojošām pusdienām un Emīlijas Blumbergas 
izveidoto lugu par māmiņas nepieciešamību 
ģimenē. Dievkalpojums pulcēja kopā 64 
dievlūdzējus, lielus un mazus. Pankūkas 
pusdienām bija sarūpējuši Uldis Pūliņš un Tom 
Tomson ar palīgiem. Pieaugušos cienāja arī ar 
mimoza. Paldies viņiem! Paldies Emīlijai par 
sarakstīto un uzvesto lugu, paldies visiem 
aktieriem, kuri piedalījās lugā.

 Ojārs Freimanis 

MĀTES / ĢIMENES DIENA SV. pēTEŗA DRAUDZē 

Lugas aktieŗi. No krr.: Kristofers Blumbergs, Emilija Blumberga, 
Nora Blumberga, Lukas Kirsteins, Lilija Briede, Kaija Briede, 
Lidija Blumberga.                                Foto Elizabete Freimane
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Šī gada 20. aprīlī Joliet 
diacēzes bīskaps Joseph M.  
Siegel iestiprināja Johannu 
Baginsku Visitation baznīcā  
Elmhurst, Illinois (prāvests 
Greg Skovren). Krustēvs Marks 
Baginskis.

Šī gada 12. maijā Joliet diacēzes bīskaps Joseph M. Siegel 
iestiprināja dvīņus Dārijusu Baginski un Dāriju  Baginsku St. 
Margaret Mary baznīcā Naperville, Illinois (prāvests Paul 
Hottinger). Krustmātes: Katrīne Kursīte Weisiger un Aura Reitnere.

Stasis Baginskis

jAUNIEšU IESTIpRINĀšANA

No kr.: Krustmāte Katrīna Kursīte Weisiger, Dārijus Baginskis, prāvests Paul 
Hottinger, bīskaps Joseph M. Siegel, Dārija Baginska, un krustmāte Aura Reitneris.  

Pēc dievkalpojuma visi bija aicināti pulcēties 
Kroņluktuŗa zālē, kur varējām baudīt Čikāgas 
bērnu ansambļa priekšnesumus. Trīspadsmit ļoti 
apdāvināti bērni izdziedāja pilnu programmu 
pusstundas gaŗumā. Bērni ar aizrautību un 
entuziasmu dziedāja un dejoja, un visi klausītāji 
bija gandarīti par skaisto koncertu.

SKB, GP

Mācītājas Gundegas Puidzas vadīto 
dievkalpojumu kuplināja trīs Ciānas draudzes 
koŗa dziedātās dziesmas, diriģentes Māras 
Vārpas vadībā.  Māra bija izmeklējusi skanīgas 
dziesmas par ģimenes tēmu un pati visas 
aranžējusi īpaši Ciānas korim. Diriģente ne tikai 
apmācīja un vadīja kori, bet to pati pavadīja, 
kamēr koristi ar sajūsmu dziedāja. 

CIĀNAS DRAUDZē ĢIMENES DIENA – DZIESMĀS UN pRIEKĀ! 

Dzied Čikāgas bērnu ansamblis.Dzied Ciānas draudzes koris.



 Čikāgas Ziņas12

DZIESMA ATSKAN ŪDEŅoS

Čikāgas vīru koris stājās 
klau sītāju priekšā sestdien 13. 
maijā Ciānas Lielajā zālē ar 
pavasaŗa koncertu, saucot to: 
“Dziesma atskan ūdeņos”.

Neparasts skats bija jau 
ienākot namā. Pie biļešu galda 
sēdēja milvokietis Ivars Zušēvics, 
kuŗu pazīstu kā koŗa pirmo te
noru. Vēlāk sarunā uzzināju, ka 
šogad neesot bijis izdevības 
piedalīties mēģinājumos. Prieks 
tomēr redzēt, ka vi  ņš ir bijis gatavs izpalīdzēt 
savam korim kā vien vajadzīgs. Pārējie dziedātāji, 
milvokieši, kuŗiem jābrauc pusotras stundas uz 
koŗa mēģinājumiem bija Jānis Inveiss, Rūdis 
Dzelzkalns un Vilnis Strēl nieks. Rakstītājs, kuŗš 
pats dziedājis gan Latvijas, gan vācu, gan zviedru, 
gan latviešu koŗos ASV 75 gadus, jūtas 
aizkustināts un saviļņots, redzot korī dziedātājus, 
kas tālu braukuši, lai būtu vīru koŗa rindās un 
dziedātu – tā, kā to var vienīgi vīri…

Tā redzat, cik dziļa un stipra ir vīru dziesmu 
mīlestība – ko kopj un vada šarmantā Čikāgas 
vīru koŗa diriģente Māra Vārpa!

Bet te tūlīt jāliek tāda pārdomu zīme. Kā nākas, 
ka koris dzied tik discipinēti? Bija pār steidzoši 
dzirdēt koŗa labo dikciju. Aiz domas, ka šarmantā

diriģente ir ļoti, ļoti pra sīga un 
“pielauž” savus vīrus ar vieg
lajiem rokas mājieniem…

Tā tam arī jābūt. Gadu 
gaitā esam vērojuši, ka koris ir 
arvien vairāk balsīs saliedēts 
un  uzmanīgi seko diriģentes 
mūzikālajām prasībām. Korī 
bija astoņi tenori, septiņi bari
toni, kā  skaits un sastāvs bija 
paradīts programmas la pi ņā, 
bet jau no pirmās dziesmas bija 

pārsteidzoši dzir dēt, cik saskanīgi salējās balsis, 
nebija jūtams tenoru trūkums, basi vienmēr bija 
izcili, bet ap val dīti. Kad par to pēc koncerta 
uzteicu kādu dziedātāju, viņš atbildēja, ka tas esot 
neatlaidīgu mēģinājumu rezultāts. Gods diriģentei 
Mārai!

Te tūlīt arī jāatzīmē diriģentes lielais darbs, 
aranžējot un piemērojot dziesmas koŗa sastāva 
spē jām. Tā no deviņpadsmit koŗa dziedātajām 
dzies mām sešpadsmit bija pašas Māras Vārpas 
aranžētas. Tas nozīmēja, ka bija arī tautasdzies
mas, kuŗām vispār nebija vīru koŗa aranžējuma, 
tās un citas tika aranžētas trim balsīm – tenoram, 
baritonam un basam bet piecas, sauksim, populārās 
dziesmas bija aranžētas divbalsīgi, ieskaitot R. 
Paula dziesmu “Baltijas jūra”. Jāuzteic Māras
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veidotie dziesmu klavieŗu pavadījumi, mūzikāli 
interesanti un bagāti.

Un kur tad izcilie klaviernieki – Una Stroda 
un lietuviešu draugs Arunas Kaminskas, kuŗš gan 
tikai otrajā daļā pavadīja trīs dziesmas un pārējo 
laiku dziedāja basos! Man šķiet, ka pienāktos, ka 
šo trīs dziesmu laikā Una Stroda arī stātos dzie
došo vīru rindās, varbūt tenoros. Kas tā būtu bijusi 
par varenu iedvesmu vīriem un klausītājiem!…

 Koncerta “Dziesma atskan ūdeņos” pirmā 
daļa sākās ar koŗa priekšnieka Juŗa Pūliņa uzrunu. 
Sekoja trīs pazīstamu tautasdziesmu sabalsojumi: 
“Līgo laiva uz ūdeņa” – M. Vārpa, “Līgodama upe 
nesa” – J. Vītols, “Sidrabiņa upi bridu” – M. Vārpa.

Tad “Upe nesa ozoliņu” mīlīgi dziedāja duets 
Gundega (Puidza) un Māra (Vārpa), Mārai ar 
ģitāru pavadot.

Koris dziedāja trīs mazāk pazīstamas tautas
dziesmas M. Vārpas sabalsojumos. Izcēlās ska
nīgais, plašais sabalsojums tautas dziesmai “Jūras 
māte man prasīja”;  “Uz Daugavas uziedams” un 
“Saule gāja spēlēties ar to jūras ūdentiņu”. “Aiz 
upītes es uzaugu” – bija patīkami no klausīties un 
noskatīties duetu Gundegu un Māru.

Koncerta pirmā daļa nobeidzās ar četrām 
tautasdziesmām M. Vārpas sabalsojumā. Maz 
dzir dētā “Aiz upītes meitas dziedi”, pazīstamā, 
bet tenoru un basu rotaļā interesantā sabalsojuma 
“Aiz ezera balti bērzi” un tad? – “Aiz upītes jēri

brēca, – veci puiši gavilēja…” Vai nu vajadzēja 
ko ristiem pašiem sevi un vīrus, klausītājus, 
apdziedāt? – vecos puišus – “..metīsim ezerā…” 
Bet, diemžēl, dziedot šo draiskulīgo dziesmu, ne 
smaids neparādījās vīru sejās, ne pat galvas pa
mājiens… Un kur tad vēl sekojošā tautas (?) 
dziesma – “Zvejniekpuisi, jūras lāci”, kas brauc 
ne laivā, bet silē ar nelāpītiem tīkliem…

Tomēr starpbrīdī saīgušu vai apvainotu vīru 
vaigus neredzēju, visi sķita priecīgi pacilāti par 
tautas dziesmu ūdeņu slavināšanu.

Otrajā daļā dzirdējām populāra stila ūdeņu 
dziesmas, septiņas no tām M. Vārpas aran žē jumā, 
šoreiz tikai tenoriem un basiem, vietām ar nelielu 
trešās balss pienesumu. “Tālumā, kur dzintara 
jūra”, “Stāsti manīm, Daugaviņa” (A. Pumpurs) 
un “Gaujas laivinieks” A. Vinters, ar. M.Vārpa.

Tad nopietno vīru vietā skatu priecēja smai
došais duets Gunta un Māra, saskanīgi dziedot 
“Pērses upe”.

Tad atkal par upēm –“Tur kur Gauja, tur kur 
Rauna” (J. Grots) E. Rozenštrauchs, ar. M. Vārpa; 
“Vaidava” E. Rozenštrauchs, ar. M. Vārpa un 
“Vakars Ventmalā” (B. Senkēviča) E. Račevskis.

Pēdejā Gundegas un Māras dueta dziesma 
bija A. Artava “Pie juras dzīve mana”, saņemot 
klausītāju atsaucību un pateicību aplausu viļņojumā.

Pēdējās trīs koŗa dziesmas bija, dabīgi, par 
jūru, kuŗā tak visas upes satek. “Tur pie Baltijas 
dzintara jūras”; “Pie dzintara jūras” ar. A. Vīgners 
un V. Hohlovs un “Baltijas jūra” (A. Krūklis) R. 
Pauls, ar. M. Vārpa. Interesanta bija šī nobeiguma 
dziesma, kaut kā tā skanēja savādāk, atšķirīga no 
pārējām dziesmām. Tas bija Raimonds Pauls ar 
savu īpatno balsi. Dziesmu atkārtoja.

Bija pelnītas ziedu veltes diriģentei Mārai 
Vārpai, pavadītājiem Unai Strodai un Arunas 
Kaminskam, koŗa priekšniekam Jurim Pūliņam 
un duetniecēm Gundegai un Mārai. Koncerts 
beidzās priecīgā pacilātībā, Mārai aicinot visus 
piedalīties dziesmā “Dažu skaistu ziedu Gaujā 
kaisīju”, ko nodziedāja lielā sirsnībā.

Pēc koncerta, kuŗā bija pāri par deviņdesmit 
klausītāju, bija sadraudzība pie glazes vīna un 
uzkodām.

   Oļģerts Cakars, foto: Ģirts Rība

Duets - Gundega un Māra.
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MANTINIEKU KoNCERTS UN SAVIESĪgĀ pēCpUSDIENA – 
NEAIZMIRSTAMS NoTIKUMS!

Armands Birkens pirms uzstāšanās.Mantinieki visā krāšņumā.

Čikāgas latviešu bērnu ansamblis, izpildot vienu no skaisti sagatavotajiem priekšnesumiem.

Šī gada 23. aprīļa pēc
pusdienā dau dzus latviešus 
vienuviet pulcēja Čikāgas latvie
šu tautasdeju kopas “Mantinieki” 
koncerts/saviesīgā pēcpusdiena, 
kas notika Igauņu namā.

Laiks bija brīniķīgs, noska
ņojums labs, gandarījums un 
prieks par padarīto darbu – ne
izmērojams.

Šis notikums uz ilgu laiku

tika ierakstīts ne vien mūsu 
atmiņā, bet arī Čikāgas kultūras 
dzīvēs vēsturē. 

Visas paaudzes roku rokā, 
vienotas dziesmā un dejā. 

Dejoja Mantinieki, Čikāgas 
bērnu ansamblis priecēja ska
tītājus ar brīnišķīgiem priekšne
sumiem, kam sekoja Armanda 
Birkena skaistā uzstāšanās. 

Mantiniekiem taču pašiem 

arī ir mantinieki – mazie un vidējie. 
Bērni un pusaudži priecēja 

skatītājus, ar deju apliecinot 
mūsu senču tradiciju svarīgumu 
arī viņu dzīvēs.

Lai pasākums izdotos tik 
labi, cik iecerēts, tā organizēšanā 
tika ieguldīts daudz pūļu un 
darba. Gan Mantinieki paši, gan 
cilvēki, kuŗi palīdzēja, ieguldījās 
ar visu sirdi. 
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Priecājamies, ka mums iz
devās piepildīt Igauņu Nama 
plašās telpas ar dedzīgiem ska
tītājiem.

Sakarā ar sēdvietu iero be
žojumu un negaidīti ātro biļešu 
izpārdošanu, diemžēl ne visiem 
gribētajiem bija iespēja kon
certu redzēt.

Mantinieku mērķis ir prie
cēt ikvienu interesentu, tāpēc 

Deju kopas vadītāja Rineta Tincu ar pa-
teicības/atzinības apliecinājumiem - ziedu 
klēpi.

Deju kopas mākslinieciskais vadītājs 
Jānis Velkme.

Mantinieces un mantinieki Latvijā darinātajos Piebalgas novada tautas tērpos.

Mantinieku plāni ir tālredzīgi un neizmērojami, tiem nav robežu.To deju kopa 
apliecināja, paplašinot apvāršņus un brīnišķīgi sadarbojoties ar viesiem no Peru, 
kuri skatītājus priecēja ar neierastu un pikantu priekšnesumu.

apsveram iespēju nākošo reizi 
rīkot divas izrādes, tādējādi 

priecējot vēl vairāk čikāgiešu.
Elizabete Vanaga
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būvēja tiltus starp Vecmokām, (kur Kārlis Ķezbers 
pie dzima 1914. gadā) un Čikāgu (kur viņš aizgāja 
mūžībā 2006. gadā). Pirms trim gadiem 11 Ķezbera 
bērni un mazbērni ciemojās Latvijā, un viesi no 
Vecmokām ir braukuši uz Čikāgu. Dace aicināja 
klātesošos būvēt veselu tiltu tīklu, kuŗā latvieši 
Latvijā un ārvalstīs piedāvā viens otram izglītības 
un citas iespējas apmaiņas ceļā. 

Bija arī citas uzrunas, tostarp no Ingunas 
DaukstesSilasproģes, kuŗa grāmatā uzrakstījusi 
pa  matīgu pēc aprakstu par K.Ķezbera literāro 
sniegumu.  

Tukuma bibliotēkas pārstāve pateicās Ķezberu 
ģimenei par ziedojumu K.Ķezbera pasaku rak
stīšanas konkursa laureātiem. Ir tik dažādi veidi, 
kā čikāgieši var būvēt tiltus un atbalstīt savu tēvu 
novadus Latvijā!

Tilta temu turpināja draugi no netālās Tumes 
pagasta, kuŗi bieži vaļas priekam dzied tik ļoti mīļas 
Čikāgas piecīšu dziesmas. Nosaucot savu an
sambli "Tumes piecīši", grupa nodziedāja "Latvju 
bērniem" un "Līgo dziesmu". 

Skautu kustība un darbošanās skautos Kārlim 
Ķezberam bija svarīgi visu mūžu. Ziedojumi par 
grāmatu iegādi Latvijā tiks izmantoti, lai atbalstītu 
Tukuma novada skautu un gaidu līdzdalību 
Skautu 100gades nometnē Madonā.

Grāmatas Latvijā var iegādāties apgādā 
"Mansards" <http://www.apgadsmansards.lv/lv/
book/493/ardomuparlatviju.baltasunnebaltas
dienas/>, kā arī grāmatnīcās visā Latvijā.

Grāmatas Čikāgā var iegādāties Kārļa 
Ķezbera bibliotēkā Čikāgas latviešu namā, 4146 
N. Elston Avenue. 

TIEKAS TILTU BŪVēTĀjI

13. maijā 17.00 Durbes pilī notika rakstnieka 
Kārļa Ķezbera atmiņu grāmatas "Ar domu par 
Latviju. Baltās un nebaltās dienās." atklāšana. 
Sapulcējušies bija K. Ķezbera meitas Dace Ķezbere 
un Mārīte Plūme, Ķezberu draugi no Vecmokām, 
Tukuma un izdevniecības Mansards ļaudis. Atklā
šanu vadīja grāmatas redaktors Arnis Šablovskis. 

Pirms Daces Ķezberes stāstījuma par grā
matas tapšanu, uzstājās novadniece, soprāns no 
Vecmokām Elīna Šimkusa un Tukuma pianiste 
Santa Jākobsone. Pils zālē izskanēja dziesmas, 
tostarp "Mēness saules stari stīgo" (E. Dārziņa 
mūzika un Aspazijas vārdi) un "Čuči mana 
līgaviņa" (Jāzepa Vītola t.dz. apdare), noskaņojot 
visus klātesošos, arī Tukuma novada gaidas un 
skautus, kuŗi pildīja pirmās rindas.

 Dace Ķezbere stāstīja, ka tēvs Čikāgā atstāja 
četras kastes ar piezīmēm rokrakstā un mašīnrakstā 
par saviem piedzīvojumiem bērnībā neatkarīgajā 
Latvijā, baigajā gadā, vācu laikā, bēgļu gaitās un 
Amerikā. Pirms vairākiem gadiem uz Čikāgu 
atbrauca Arnis Šablovskis, lai tos izskatītu un 
sakārtotu. Arnis savā laikā bija sarakstījies ar 
savu aroda brāli, žurnalistu Kārli Ķezberi. Lai 
gan Arnis un Kārlis abi bija žurnālisti, patiesībā 
abi ir arī inženieŗi – tiltu būvētāji. Kārlis pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas skandināja, ka 
nevajag visiem braukt atpakaļ uz Latviju. Nav 
slikti, ka cilvēki paliek ārpus Latvijas – lai radītu 
iespēju viens otram palīdzēt. Un tā viņi abi  

No kr.: Dace Ķezbere, Arnis Šablovskis, Mārīte Plūme.

Grāmatā spilgti atspoguļota dzīve svešumā...

Skabarža nams. Kārlis Ķezbers. Bruklina: 
Grāmatu Draugs, 1983. (vāks Silvija Šteinere – 
Jēgena)

Romāns stāsta par Čikāgu, sauktu par 
Metropoli, caur Justa Smiltēna piedzīvojumiem, 
kurš zaudējis darbu lopkautuvēs, atver latviešu 
dāvanu veikaliņu Skabaržu namā (latviešu namā!). 
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Soprāns Elīna Šimkusa un pianiste 
Santa Jākobsone. Ansamblis "Tumes piecīši".

Durbes pilī – pieņemšana pēc grāmatas atklāšanas. 

Fragments no poēmas Čikāgas kautuves.
Ir mirušas kautuves.
Sen nojauktas blokēkas vecās
Un cūku kviecieni žēlie
Vairs neskan līdz Halsteta ielai.
Vējš pāri lopu  aplokiem
Un tukšajiem asfalta laukumiem
Dzen Čikāgas nešpetno miglu.
Blāv tālumā pilsēta.
Te viss ir kluss.

(Treji vārti, Nr. 13., 1969) Pārējo fragmentu lasīt 
Ar domu par Latviju, 167.-168. lpp. 

Māra Sīmane

“Skabaržu namā nav galveno varoņu, galvenais 
varonis zināmā mērā ir pats nams un kultūras 
dzīvē aktīvais šīs pilsētas latviešu pulks. Personāži 
reprezentē sabiedriskos darbiniekus, dzejniekus 
un rakstniekus, gleznotājus, praktiskā dzīvē sek
mīgus pusmūžniekus, pirmspensionēšanās vecumu 
sasniegušus un pāris pensionārus….Smiltēns top 
par vislabākinformēto cilvēku Metropoles 
sabiedrībā”.
(Rabacis, Kārlis. Kāda latviešu pagasta portrets. 
Laiks. 1983.14. maijs) no Ar domu par Latviju, 
171.-172. lpp.
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Ivars Freimanis piedzima 
1937.gada 7. februārī  Grobiņas 
pagasta “Skrundās.” Ernesta un 
Olgas ģimenē auga trīs dēli – 
Ernests, kuŗš nomira II pasaules 
kaŗā, Alvis un Ivars. 1944. gada 
rudenī Freimaņu ģimene, bēgot 
no komūnistiem, atstāja savas 
mājas un nolēma doties uz Vā ciju 
pa zemes ceļu, bet šī iecere  neiz
devās, jo visi ceļi uz dien vidiem jau 
bija krituši krievu rokās. 
Freimaņiem tomēr laimējās, un 
viņi tika uzņemti vācu kaŗa kuģī, 
kā gala mērķis bija Štetina. No 
Štetinas ar vilcienu ģimene devās gaŗām Berlīnei, 
Hallei līdz Jēnai, tad līdz mazai Tīringenas 
pilsētiņai Possnecka. Freimaņiem dzīvesvieta 
tika ierādīta lielas mēbeļu fabrikas bēniņos, kur 
viņi nodzīvoja gandrīz līdz kaŗa beigām.

Bēgļu nometnes laiku Freimaņi pavadīja Fiš
bachā netālu no Nirenbergas. 1949. gadā, kad pa
mazām sāka likvidēt bēgļu nometnes, Freimaņiem  
laimējās atrast galvotājus Amerikā, un ģimene 
atrada mājvietu mazā lauku pilsētā Polo, Ilinojas 
pavalstī. Tur nodzīvojuši vienu gadu, Freimaņi 
pārvācās uz Čikāgu. 1955.gadā Ivars absolvēja 
vidusskolu. Izglītības gaitas viņš turpināja Ilinojas 
universitātē studējot metalurģijas inže
nieŗzinātnes.

Ivars ar Rutu iepazinās caur Alvi. Rutas 
mamma strādāja ar Ivara un Alvja tanti Marģieti.
Reiz Rutai vajadzēja palīdzību risināt fizikas 
uzdev umus. Palīgā nāca Alvis, un tā Ruta satika 
Ivaru. No sākuma viņu draudzība plauka caur 
vēstulēm, jo Ivars studēja Ilinojas universitātē 
Urbānā, bet Ruta vēl bija vidusskolā Čikāgā. Kad 
varēja satikties, Ivars ar  Rutu apmeklēja latviešu 
teātŗa izrādes, koncertus un citus sarīkojumus

Ivars ieguva gradu metalurģijas inženieŗ
zinātnēs 1959. gadā, bet Ruta pabeidza Ilinojas 
universitāti Čikāgā 1964. gadā. Viņi apprecējās 
1964. gada oktobrī un apmetās mazā dzīvoklītī 
Čikāgas ziemeļrietumos. 

Ivars sāka strādāt Crane 
Packing Company, Morton 
Grove pilsētā. Drīz vien viņi 
nopirka mazu ģimenes māju 
Mango ielā, tuvu darba vietai. 
Crane Packing firmā Ivars strā
dāja no 1964. gada līdz sasniedza 
pensijas gadus 2002. gadā

Pirmie laulības gadi bija 
bezrūpīgi. Ivars piekopa sportu 
– piedalījās tenisa turnīros, bija 
latviešu slēpošanas kluba biedrs 
un ziemā kopā ar Rutu brauca 
slēpot. Viņi slēpoja Kolorādo, 
Jutā, Mičiganā un citur. Uz Lake 

Tahoe slēpotāji brauca ar vilcienu, kas bija skaists 
un jautrs brauciens.

1969. gada janvārī piedzima meita Anita – 
1971. gada decembrī dēls, Arnolds. Māja Mango 
ielā kļuva par mazu un ģimene pārcēlās uz Mt. 
Prospect pilsētu. 

Pārceļoties no vienas mājas uz otru, Ivaram 
patika veikt pārbūves. Viņš nomainīja flīzes, 
grīdas un logus. Viņam labi padevās visi darbi, jo 
viņš tos veica rūpīgi. Ivars pie savām mājām  
iestādīja bērzu un pīlādzi. No pīlādža ogām viņš 
pagatavoja  liķieri. 

Bērniem augot, Ivars aizrautīgi piedalījās 
latviešu sabiedrībā, īpaši skautos un gaidās. Viņš 
palīdzēja rīkot Jersikas nometnes, kur viņam 
patika saimniekot. Daudzus gadus viņš bija gaidu 
un skautu vecāku padomes loceklis un tās 
priekšsēdis. Bez iesaistīšanās latviešu sabiedrībā, 
Ivars aktīvi piedalījās arī nacionālajā un vietējās 
metalurgu organizācijās.

Ivars krāja pūcītes, visādas – lielas, mazas, 
akmens, keramikas, metalla, koka, smagas un 
vieglas, divās vai trīs dimensijās. No katra 
ceļojuma tika pārvesta vismaz viena pūcīte. 
Tuvinieki nezina, kad vai kādēļ Ivaru fascinēja 
tieši pūces. Protams, mazbērniem tas sagādāja 
iespēju Ziemsvētkos pārsteigt opīti ar vēl vienu 
pavisam interesantu pielikumu viņa kollekcijai. 
Un kolekcija auga un palielinājās ar katru gadu.

IVARS FREIMANIS DIEVA MIERĀ
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draugiem. Viņiem ļoti patīk pamācīt citiem, kā 
pareizi  rullēt  un ēst  “Latvian burritos” no rīta ar 
sīrupu un bekonu.. . Tēta plānās pankūkas ir 
Saulgriežos ceptas, Jersikā ceptas, svētdienas 
brokastīs arvien ceptas.

Tētis bija ļoti taupīgs … tik taupīgs, ka man 
un Arnoldam bērnībā viņš bija frizieris. Lai mati 
būtu taisni nogriezti, tētis uzlīmēja “scotch tape” 
mums uz pieres un tad tik grieza taisni pāri. 
Kāpēc izdot labu naudu citam, ko var nomērīt 
tikai pēc acu mēra? 

Tētis bija prātīgs. Visam bija savs plāns un 
plānam bija jāseko. Vai tas bija palīdzot Rai mon
dam ar mājas labojumiem – kuŗas skrūves, kādi 
dēļi, kuŗā vietā jāliek, vai izstrādājot Arnoldam 
jauno kondo. Kaut ārēji prātīgs, mums jāpateicas 
neprātīgai reizei, kad tētis un Arnolds bija kopā ar 
Māri Freimani, viņš no laivas nokāpis, dzīves 
priecīgs, uzkāpa uz motocikla, tkrekls mugurā, 
flip flops kājās, viņš iemetās smiltīs, un galu galā 
mums atklājās viņa cukurslimība.  

Tētis dzīvoja pēc šiem sakāmvārdiem: “Lēnāk 
brauksi, tālāk tiksi”, un “daudz tik ar vezumu 
ved”. Viņš nekad nesteidzās – ja mamma bija 
trusis, tad tētis bija bruņurupucis. Ja mamma 
pirka jaunas drēbes –  tētis ielika naudiņu bankā.  

Opītis vienmēr rūpējās, lai mazdēli skolā 
mācās, un tikai tad nākamās sarunas bija par sportu. 
Viņš rūpējās, lai mūsu darbs būtu  apmie ri nošs, 
labi pelnījām un labi taupījām. Nekad viņš savas 
domas mums neuzspieda, ļāva mums atrast 
pašiem ceļu, ļāva mums pašiem atrast mīlestību, 
veidot mūsu dzīves tā, kā mums patika.  

Pēdējais prieks viņam bija, kad sagaīdīja 
maz meitu Lailu. Tā mums ilgi gaidīta, dzīves 
pilna, laimes dāvana. Redzēt to, ka bērni ir laimīgi 
ap pre cējušies, ar bērniem apdāvināti, noteikti 
deva viņam gandarījumu. Viņš aiziet pie ģimenes, 
aiziet pie Dieva un zina, ka “viss jau būs labi” šai 
pasaules pusē un mēs visi tiksim galā. 

Ivars mira 2017. gada 5. martā. Novēlam 
mīļajam tētim, opītim un vīriņam vieglu atdusu, 
nu tur “augšā aiz zvaigznēm”.

Freimaņu ģimene

1978. gadā ģimene pārcēlās uz Arlington 
Heights. Rutai atgriežoties darbā, viņas māte 
Elza nāca palīgā audzināt Anitu un Arnoldu, 
pavadot trīs dienas nedēļā kopā ar mazbērniem, 
palīdzot tiem ar latviešu skolas mājas darbiem. 
Dienas, viena pēc otras pagāja darbā, ģimenē un 
ar draugiem. Ivara daba bija klusa un mierīga, un 
tā arī tika pavadīti viņa spēka gadi. 

Bērnu un mazbērnu atmiņas – 
Anitas, Arnolda, Raimonda, Lizas, Markusa, 

Lūkasa un Lailas
Mājās tētis nekad nepacēla balsi, neuztraucās, 

nesasprindzinājās ne par neko. Vienmēr teica: 
“viss jau būs labi”. To pat viņš man teica līdz pat 
pēdējai dienai.  

Tētis bija vienmēr pie palīgiem, ne jau tik 
ļoti pie vadīšanas, bet pie īstiem darbiņiem. 
Skautos –  pie ēdienu gatavošanas…Uz Jersikas 
nometni brauca  man un Arnoldam līdzi. Bija tur, 
kur visa rosība, tur, kur sabiedrība, tur, kur draugi. 
Navy Pier palīgā latviešu virtuvē, baznīcā pie 
zupas vārīšanas, pankūku cepšanas. Gaŗezerā ar 
sportu nāca palīgā, kur sports bija teniss. Kad tik 
vakaros bija kāršu spēle Kārkliņos vai Brukstalās.

Kāršu spēles bija vienmēr pie sirds. Ģimenes 
satikšanās spēlējam cūkas, bet zolīti ar savu 
“kungu klubiņu”. Cūkas spēlējām kaut vai ar trim 
kāršu komplektiem, kad tik visi Freimaņi un to 
ieprecētie varēja piedalīties. Bet tad, kad Jenga 
ienāca mūsu vidē, tad opītim bija viena no 
stabilākām rokām un varējām būvēt augstus 
torņus.  

Tētim bija kārs zobs – it sevišķi uz vaniļas 
saldējumu, bet tas bija viss, ko vajadzēja, neko 
vairs klāt, tikai balto krējuma saldējumu, bet 
mums viņš labprāt taisīja root beer floats garās 
stikla glāzēs, ko ēdam ar gaŗām saldējuma 
karotēm.  

Tētis bija sportists – teniss, volejbols, golfs 
un slēpošana. Katrs sports savā laikā, savās 
dienās, savā sezonā.  Draugu bars vienmēr apkārt. 
“Viesulis un Smaids” kaut kur tuvumā.  

Mmmm plānās pankūkas… tās es iemācījos 
no tēta cept un tagad cepu Markus un Lūkas
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Čikāgas Latviešu Centra darba grupas 
sapulce izvērtās ļoti spraiga un interesanta, jo 
architekts Roberts Ezeriņš bija rūpīgi izstrādājis 
detalizētu plānu, kā varētu izskatīties Ciānas 
baznīcas ēku un tai piederošās teritorijas pārbūve. 
Plānā pat bija iekļauts sporta laukums, otrā stāva 
piebūves, ēdamzāles, skolas telpas un daudzi citi 
elementi, kas padarītu jauno latviešu centru par 
pievilcīgu un ērtu vietu, kur varētu gan atpūsties, 
gan baudīt mākslas pasākumus un arī aktīvi 
darboties. Darba gaitā, apspriežot plāna detaļas, 
tika vienbalsīgi atzīts, ka arī KBLS pārstāvjiem 
un citu organizāciju pārstāvjiem vajadzētu 
iepazīties ar plānu un sniegt savus ieteikumus un 
komentārus. Tāpat arī tika izskatīti Mikus Kīna 
sagatavotie iespējamie varianti par to, kādas citas, 
ārpus Ciānas baznīcas esošas ēkas varētu būt 
piemērotas Čikāgas Latviešu Centra vajadzībām. 
Visi piedāvājumi palīdzēja darba grupai labāk 
izprast esošo tirgus situāciju, kādas ēkas ir tirgū 
pieejamas, par kādām cenām un ar kādu telpu 
izvietojumu.

Darbs turpināsies, jo vēl ir tālu līdz galīgā 
lēmuma pieņemšanai, kur būs Čikāgas Latviešu

ČIKĀgAS LATVIEšU CENTRA 18. MAIjA SApULCE

Centrs, tāpēc visi ir aicināti uz kārtējo Tautas 
sapulci šī gada 16. septembrī, lai katrs ieliktu 
savu artavu līdzdalības un diskusijas, kas sekmētu 
pareiza lēmuma pieņemšanu.

          Didzis Pilāns
Čikāgas Latviešu Centra 

darba grupas vadītājs
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ČIKAgAS ZIŅĀM ZIEDojUšI  no 2017.g. 11. aprīļa līdz 2017.g. 3. maija.
200.- Hon. Consul Roberts Blumbergs, Dace un  
 Arnis Kīni,
150.- Vilnis Vilips,
120.- Guntis un Lelde Ores,
100.- Gunārs Bērziņš/ALP Fonds (Elkins Park, PA),  
 Ināra un Gunārs Blumbergi, Ēriks un Anna  
 Blumbergi, Gunta Cepurītis, Andris un Rūta  
 Dzelmes, Juris Ercums (Houston, TX),  
 Modris un Valija Galenieki, Jānis Grāmatiņš  
 (Silver Spring, MD), Vaida Mikits Jordan  
 (Canyon Lake, TX), Ināra Kalniņa, Kaija  
 Kiršteina, Persijs Laube (Somers, MT),  
 Jānis un Velta Lazdas, Walter Mainieks, Matz  
 Funeral Home, Nepublicējams,  Skaidrīte  
 Reinerta (Manchester, N.J.), Sigrīda Renigera,  
 Ārijs un Guna Sensnovi (Ft. Myers Bch, FL),  
 Rita Sprūdža, Irja Strautmane (New York, NY),  
 Juris Valainis, Jānis im Gunta Vilciņi,
 85.- Uldis un Ieva Briedis, Ruta Krolla (Madison,  
 MS), Uldis Prauliņš (Indian Wells, CA),
 80.-  Valda Dundurs, Vija Miezīte,
 76.- Juris & Ilze Gertneri (Three Rivers, MI),
 75.- Aivars Aistars (Three Rivers, MI), Inta   
 Andermane, Dāvids un Māra Blumbergi,  
 Mārtiņš  Dumpis (La Verne, CA), Andrejs un  
 Silvija Ezeri, Vilnis un Astrīda Jakobsoni,  
 Guntis un Ina Kalnāji, Guntis un Gunta  
 Kiršteini, Ināra Kiršteina, Valdis un Māra  
 Krūmiņi (Fairfax, VA), Nīls Krūmiņš (Paradise  
 Valley, AZ), Gunārs Lucāns, Mārtiņš Markevičs,  
 Haralds Robežnieks, Kārlis un Astrīda   
 Robežnieki, Elfa Russell, Liene Sorenson,  
 Aija Vegners (Dunwoody, GA), 
 70.- Irena Helmane, Anita Počs,
 65.- Ināra Bundža, Regīna Čunčuls, Jānis   
 Dimants, jun. ( Minneapolis, Minn.), Līvija  
 Rutkowski (Memphis, TN), Inta Duka, Laila  
 Gaidule, Ilze Hirsh, Aija Horton,  Jānis un  
 Ināra Ievāni, Ruta Radvany, Māris Roze,  
 Ģirts Saulītis (Racine, WI), Leo un Antoņina  
 Trinkuni, Alberts Vīgants, Edīte Ziemele  
 (Henderson, NV), Ivars Zušēvics (Greendale, WI),
 60.- Rita un Stasis Baginski, Solvita Baipsys,  
 Spodra Bērziņa, Linda Brūns, Guntis Brūns,  
 Aida Ceriņa ( Indianapolis, IN), Ramona Clucas,  
 Velta Cukura, Andris un Benita Eglītes,  
 Dace Friša, Pārsla Gagaine, Helene Graudiņa,  
 Ināra Grigolate, Laila un John Harmann,  
 Skaidrīte Haller (Duluth, MN), Daumants  
 Hazners, Vita V. Kākule (Glendale, WI), 

60.-Rudolfs Kalnmals (Three Rivers, MI), Anita  
 Kanele, Hilda Kitners, Dzintra Kukaine  
 (Northfield, OH), Jānis un Nora Lebedevi,  
 Alfreds Lukēvics, Vineta Marzec, Astrīda  
 Menģele (Omaha, NE), Dzintra Muša, Māris  
 Nora, Brigita Ozoliņa, Jānis un Ruta Ozoli  
 (Hastings, MN), Dace Pence, Vineta Plūme,  
 Gatis un Minjona Plūmes, Māris D. Preiss,  
 Aina Rozenberga (Minneapolis, MN),   
 Andrejs Rozentāls (Three Rivers, MI), Lauris  
 Rožkalns, Arvīds un Ināra Rupeikas,   
 Alexander Schiffer, Auseklis Skomba,   
 Valdemārs Sīmanis (Warren, MI), Lūcija  
 Sprenne, Visvaldis Stepe, Edvīns Tums  
 (Silver Spring, MD), Jānis Vanags (Walnut  
 Creek, CA), Māra Vārpa, Iveta un Gatis  
 Velbergi, Aivars Vilemsons (Clearwater, FL),  
 Aris Vilemson (Three Rivers, MI), Modris un  
 Alice Vilemsoni (Three Rivers, MI), Egils  
 Vitands (Three Rivers, MI), Wisconsin Latvian  
 Credit Union (Milwaukee, WI), Inta Zariņa,
 55.- Pēteris un Sarma Alles, Kristīne Anstrata,  
 Andrejs Baciāns ( Madison, WI),  Irēne Balka,  
 Vēsma Baltmane, Dagnija Bite (Lincoln, NE),  
 Aivars un Ilga Bokalderi, Dzidra Booker,  
 Ausma Briede (Maplewood, NJ), Olģerts  
 Cakars, Laimonis Celmiņš (Lenoir, NC), 
 A. Dauksts (Wyoming, MI), Alma Deksnis  
 (Green Bay, WI), Aina Eglīte, Līga Ejupe,  
 Kārlis Ezeriņš (Three Rivers, MI), Ojārs un  
 Elizabete Freimaņi, Latviešu Centris Gaŗezers  
 (Three Rivers MI),  Gundārs Grīslītis   
 (Indianapolis, IN), Ruta Houseworth, Harijs  
 Hunters, Ilze Ievāne, Indulis Ievāns, Juris  
 Jauntirāns (Silver Spring, MD), S. Jirgens  
 (Rīga, LV), Daina Jurkus Ellerth, Baiba Kahn,  
 Aina un Juris Kļaviņi ( Smiltene, LV),   
 Kristīne Kļaviņa, Guntis Kuģis, Aivars Kuplis,  
 Laimonis un Kristīna Laimiņi,  Mirdza Lazdiņa  
 (Chesterfield,MO), Valdis Legzdiņš (Darien,  
 WI), Baiba Lenša (Bothell, WA), Vita Levar,  
 Juris Meisters, Irisa Mellott, Andris un  Sandra  
 Ozoliņi (New Braunfels,TX), Arnolds Ozols  
 (Minneapolis,MN), Milda Padleckas, Valija  
 Pavasara(East Troy, WI), Maija Piccinni,  
 Helene Pizics, Ruta Priedklane-Zirne, Aina  
 un Juris Pūliņi, Uldis Pūliņš, Valija Raucepa  
 (Grand Rapids, MI), Pērle Raidone, Renate  
 Reicha, Z. un A. Riders (Avon Lake, OH),  
 Aina Saleniece, Marta Schaffer (Winthrop, MN),  
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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

 55.- Regīna Šlesers, Ilona Šmita, Uldis Streips  
 (Louisville, KY), Laura Stringer, Velta Šulca  
 (Parma Heights, OH), Astrīda Tantillo,   
 Andrejs Treibergs (Salt Lake City, UT), Vija  
 Twardzik, Edvīns Upītis, Auseklis Vārpa,  
 Ingrīda Velkme, Zita Velkme, Ruta Veitmane,  
 Dace Ventera, Vilis Vītols, Rasma Vitrunga,
 50.- Maija Bilsēna ( Scottsdale, AZ), Jānis un  
 Šerija Ēriņi (Three Rivers, MI), Herberts un  
 Edite Eversi (Three Rivers, MI), Zinta Konrad,  
 Zeltīte Lutovsky, Livija Ozola (Marco Island,  
 FL), Irēne Petrīte, Līga Ruperte (Grand  
 Rapids, MI),John un Loretta Salka, Vija  
 Sherman (Raleigh, NC), Lilita Spure,    
 Mirdza Zaļuma, 
 30.- Valda Zemesaraja (Maple Heights, OH).

ČIKAgAS ZIŅĀM ZIEDojUšI   turp.

Ziedojumu turpinājums nākamāajā Čikāgas 
Ziņu izdevumā (septembrī).

Redakcija pateicas visiem pa līdz šim 
atsūtītajiem r dāsnajemziedojumiem. 

Liels, liels paldies.
Red.



 Čikāgas Ziņas28

57205 Cowling Road
Three Rivers,  MI  49093

Veikals atvērts  
no aprīļa beigām līdz augusta beigām 

katru dienu no pulst. 8:30 - 17:30
svētdienās no  9:00 līdz 17:00.

Mellenes (blueberries) varēs sākt pirkt 
no 1. jūlija līdz vidus augustam.

Citi vietēji audzēti vai ražoti produkti:
Sparģeļi, zemenes, rabarbeŗi

ievārījumi, medus, kļavu sīrups
marinēti dārzeņi un daudz kā cita.

Carl  A. Barth
 269-278-7200
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Dārza viesības, pusdienas pludmalē, vakariņas uz lieveņa. Tomāti, gurķi, dilles. Vasara!
Negribas daudz cept vai vārīt, bet gribas baudīt vasaras ražas svaigumu. Parocīgi ir receptes kuras 

var gatavot ikdienas maltītēm, bet kas arī skaisti papildina izlaidumu, iesvētību vai kāzu auksto galdu.
Salātus var pagatavot iepriekš. Tie ir garšīgi tāpat vai kā piedeva grillētai gaļai vai zivij, un labi 

stāv pat vasaras karstumā.                       68 porcijas

AĻŅA STARPTAUTISKI SLAVENIE
 PASTAS SALĀTI

Norādījumi
Mērces sastāvdaļas labi sajauc.
Pastu novāra, sekojot iepakojuma norā dī

jumiem, nokāš.
Siltai pastai lēnām piejauc mērci.  Mērci lej 

tik daudz, cik pasta to uzsūc, bet ne tik daudz, ka 
pasta ,,peldētu" mērcē.

Pie atdzisušas pastas piemaisa visus dārzeņus, 
izņemot tomātus.

Pilnīgi atdzisušajā pastā maigi iecilā 
tomātiņus un fetas sieru.

Ja vēlas sagatavot uz priekšu, tad gurķus, 
tomātiņus un fetas sieru pieliek tikai īsi pirms 
Pasniegšanas. 

Saprātīgās saimnieces

Mērce
Sula no 1 citrona
1 ēdamkarote aveņu balzametiķa
1 ēdamkarote medus
1 tējkarote sojas mērces
½ tējkarotes “Worcestershire” mērces
1 ķiploka daiviņa (izspiesta spiedē)
½ krūzes olīveļļas
Sāls, pipari pēc garšas (pieticīgi ar sāli, jo fetas 
siers piedos sāļumu)

Salāti
1 krūze grieķu “pērlītes”, itāļu “pepe” vai   
 israēliešu “coucous” (pastas)
8 unces fetas siera, sagriezts mazos gabalos
1 liels gurķis, nomizots, sēklas izņemtas, sagriezts  
 ½ collas gabalos
1 sarkans, orandžs vai dzeltens pipars, sagriezts  
 ¼ collas gabalos
34 zaļie sīpoli, sakapāti
1 kastīte mazo tomātiņu, sagriezti uz pusēm
 ½ krūzes diļļu, sīki sakapātas
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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 

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

2017. gada jūnijs
2017. gada jūnijs

 4. jūnijā 10:00 – Vasarsvētku dievkalpojums. 
 Salātu konkurss.

11. jūnijā 10:00 – Oikumēnisks Aizvesto piemiņas   
 dienas dievkalpojums. Kafijas galds

18. jūnijā 11:00 – Draudžu sadarbības kopas izbraukums  
 Sv. Pēteŗa draudzē.    
 Ciānas dievnamā dievkalpojuma NAV!

25. jūnijā10:00 – Dievkalpojums. Kafijasgalds    
 ar jubilāru godināšanu

2017. gada jūlijs
 2. jūlijā 10:00 – Kopīgs Ciānas un Sv. Pēteŗa draudzes  
 dievkalpojums Ciānā. Kafijas galds 4. jūl. noskaņā.

 9. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. Pusdienas "Pa pasaules  
 ceļiem līdz Ciānas ceļam" vācu gaumē.

16. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
 jubilāru godināšanu.

23. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. Daugavas Vanadžu  
 vasaras pusdienas.

30. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

2017. gada augusts
 6. augustā 10:00 – Kapu svētki Oak Ridge kapsētā.  
 Ciānas dievnamā dievkalpojuma NAV!

13. augustā 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds/

20. augustā 10:00 – Dievkalpojums. Ciānas draudzes  
 vasaras pusdienas.

27. augustā 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar  
 jubilāru godināšanu. Padomes sēde.

2017. gada septembrī
3. septembrī 10:00 – Kopīgs Ciānas un Sv. Pēteŗa  
   draudzes dievkalpojums Vuddeilē. Kafijas  
  galds. Ciānas dievnamā dievkalpojuma NAV!

piektdien, 2. un sestdienn, 3. jūnijā – Ratnīcas tirgus. 
Abās dienās no 9:00 līdz 16:00.

 4. jūnijā  10:00 – Vasarsvētki. Dievkalpojums ar   
 dievgaldu. Kafijas galds.
11. jūnijā 10:00 — DSK oikumēnisks Aizvesto piemiņas  
 dievkalpojums Ciānas baznīcā. *
18. jūnijā 11:00 – DSK Oikumēnisks dievkalpojums un  
 pikniks Sv. Pēteŗa draudzē.
25. jūnijā 10:00 – Laju dievkalpojums. Kafijas galds.

2017. gada jūlijs
  2. jūlijā 10:00 – Abu luterāņu draudžu kopīgs   
 dievkalpojums Ciānā. *
  9. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Mini kafijas galds.
 13:00 – Kapu svētki Akāciju kapos. 
 Vada māc. Ojārs Freimanis.
16. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. Mini kafijas galds.
23. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu. 
 Mini kafijas galds. 
30. jūlijā 10:00 – Dievkalpojums. Mini kafijas galds.

2017. gada augusts
  6. augustā  10:00 – Dievkalpojums. Mini kafijas galds.
13. augustā 10:00 – Dievkalpojums. Mini kafijas galds.
20. augustā 10:00 – Dievkalpojums. Mini kafijas galds.
27. augustā 10:00 – Dievkalpojums. Mini kafijas galds.

2017. gada septembris
 3. septembrī 10:00 – Abu luterāņu draudžu kopīgs  
  dievkalpojums Sv. Pēteŗa baznīcā. 
  Siltas pusdienas. 
10. septembr 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
  13:00 – Kapu svētki Olīvkalna kapos.  
    Vada māc. Oļģerts Cakars.
* Mūsu baznīcā dievkalpojuma nav.
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ČIKĀgAS LATVIEšU 
BApTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

Dievkalpojums ar  Svēto Vakarēdienu.
Svētdien 4. jūnijā 11:00,
Svētdien 9. jūlijā 10:30
Svētdien 6. augustā 10:30..

SARĪKojUMI / SANĀKSMES
2017. gada jūnijs

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam XIV Vispārējie latviešu  
 dziesmu un deju svētki ASV Baltimorā, 
MD.
Trešdien, 14. jūnijā, Pensionāru saiets Ciānā 12:00.
Sestdien, 17 jūnijā, Jāņu svinēšana Gaŗezerā.

2017. gada jūlijs
Trešdien, 12. jūlijā, pensionāru saiets Ciānā 12:00.
Svētdien, 9. jūlijā, Kapu svētki Akācijas kapos  
 plkst. 13:00.

2017. gada augusts
Svētdien, 6. augustā, Kapu svētki Oak Ridge  
 kapos plkst. 10:00.
Trešdien,  9. aug.,  pensionāru saiets Ciānā 12:00.

2017. gada septembris
Svētdien, 10. septembrī, Kapu svētki Olīvkalna  
 kapos plkst. 13:00.

Sestdien,   16. septembrī, Čikāgas Latviešu =          
ČIKĀgAS LATVIEšU 
KAToĻU KopA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

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

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

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

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

✞

I N   M E M o R A M 

ANTONS TUTINS
dzimis 1933. gada 2. maijā 

Ludzā, Latvijā,
miris 2017. gada11.maijā

Orlando, Floridā
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