
Iznåk kopß 1975. gada
Nr. 411

2018. g. februåris

Ziema, sports un mīla!



 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 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 – 4N013 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-pasts: <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: 9. Franču komponista Delība balets. 10. Vjetnamas nosaukums 
agrāk. 11. Jūlija meitene. 12. Pašlaik Latvijas labākais bokseris. 13. Mirdz. 14. 
Tropu auglis. 16. Liels melns putns. 17. Riņķis, loks. 21 Latvijas valsts himnas 
autors. 22. Nozīmīgs. 23. Paukošanās ierocis. 26. Galvaskausa daļa. 28. 
Iznākums. 29. Sātans. 30. Sīrijas pašreizējais prezidents. 33. Beigt. 35. Eiropas 
Savienības galvaspilsēta. 36. – – – –  baznīca Rīgā. 37. Mūzicēt kā ganiņš. 38. 
Mazspēcīgs. 

STATENISKI: 1. Otrā pasaules kaŗa  1945. g. sabiedroto konferences pilsēta 
Vācijā. 2. Drāmas "Fausts" autors (1749-1832). 3. Vilkt seju grumbās. 4. 
Cilvēkēdājs. 5. Latviešu dzejnieks (1933-2013). 6. Ostas pilsēta Ukrainā. 7. 
Makšķernieka vajadzība. 8. Operācijas griezums. 15. Kurzemes hercoga 
Jēkaba kolonija. 18. Šķidrauts. 19. Bēgļu palīdzības organizācija, kas 
pastāvēja Eiropā no 1943. gada līdz 1947. gadam. 20. Jaunās derības 
evanģēlists. 24. Uzbrukums ar nodomu nonāvēt. 25. Ieva bija pirmā. 26. 
Slavens senlaiku templis Romā. 27. Augstprātīgs. 31. Brālis, kuŗu nonāvēja 
Kains. 32. Smadzeņu atzarojums. 34. Pūšamais instruments. 36. Fraņču 
ilustrātors (1832-1883). 

Sastādījis Jānis Reveliņš

ČZ Nr. 410. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Čūska. 6. Polka. 10. Mērnieku laiki. 12. Diet. 12. Seja 14. 
Stabils. 15. Speķis. 17. Akords. 19. Sit. 21. Atrisina. 22. Represēt. 23. 
Zaļkalna. 24.Krietnas. 25. SOS. 26. Bēglis. 28. Pestīt. 30. Kantona. 33. Nūja. 
35. Sega. 36. Aculiecinieks. 37. Zoste. 38. Sunīt.

STATENISKI: 2. Spēt. 3. Annus. 4. Hiēna. 5. Kauli. 6. Plaisa. 7. Loks. 8. 
Vidus. 9. Klāns. 10. Meteoroloģija. 11. Iedrošināties. 16. Ieskati. 18. Kurzeme. 
19. Sauss. 20. Traks. 26. Bende. 27. Skalbe. 28. Pāvils. 29. Traps. 31. Nieks. 
32 Opijs. 34. Acis. 35. Skan.
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2017. gada 10. decembrī Čikāgas Lyric 
operas namā pulcējās pāri par 100 latviešu, 
lai iesāktu Latvijas simtgades svinības ASV.  
Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis un 
Latvijas goda konsuls Ilinojā Roberts Blum
bergs sarīkoja un finansēja programmu ar pa
pildu financējumu no sponsoriem: Amerikas 
latviešu apvienība, Starshak Winzenburg 
firma un Gunārs un Ināra Blumbergi. Tautieši 
apmeklēja operu, kur, izmantojot biļetes ar 
īpa šām atlaidēm, noklausījās latviešu soprānu 
Marinu Rebeku Bizē operas Pērļu zvejnieki 
galvenajā lomā. Marinas sniegums bija izcils, 
bet pirms izrādes programmas vadītājs 
sabaidīja tautiešus ar ziņojumu, ka Marina ir 
saaukstējusies. Tomēr viņa uzstāšoties. Opera 
bija samērā īsa – 2.5 stundas, ieskaitot vienu 
starpbrīdi. Visiem ļoti patika opera, skatuves 
dizains bija eksotisks, jo darbība notiek Šri 
Lankā. 

Pēc izrādes tautieši pulcējās blakus 
telpās,  kur notika pieņemšana ar Marinas 
Rebekas līdzdalību. Visi baudīja uzkodas 
(ieskaitot pīrāgus) un labu vīnu. Foršākais 
bija tas, ka Marina pavadīja pāri par divām 
stundām, runājoties ar operas cienītājiem, 
parakstot programmas un pacietīgi fotografē
joties ar visiem, kas vien to vēlējās. Ļoti ele
ganta un šarmanta ir mūsu māksliniece!

Goda konsuls pateicās sponsoriem un 
pasniedza ziedus māksliniecei. Vēstnieks 
slavēja šo pirmo izcilo Latvijas 100gades 
programmu. Savukārt ALAs Kultūras noza
res vadītāja Līga Ejupa  mudināja klātesošos 
ziedot ALAs 100gades fondam. Marina Rebeka 
uzrunāja klātesošos un piemēroti raksturoja 
Latviju kā mazu, tomēr pirm klasīgu kultūras 
valsti, tieši mūzikas nozarē. Latvijas 
Televīzijas darbinieki intervēja vai rākus dalīb
niekus, ieskaitot čikāgieti Modri Galenieku. 
Šī notikuma norise tika pārraidīta Latvijas 
Televīzijā. 

Roberts Blumbergs

Marina Rebeka un Roberts Blumbergs.

Nora Blumberga gaida Marinas parakstu savā programmā.

ČIKĀgĀ IESKANDē LATVIjAS SIMTgADI ASV



 Čikāgas Ziņas4

sabied rībā, izpelnot Ludim pat savu pieminekli, 
kas, iz tu rējis uzskatu maiņas no Padomju uz at
jau notās brīvvalsts laikiem, vēl stāv nenojaucams  
pil sētiņas centrā.

Smējam arī par seksu. Kas ir smieklīgāks 
nekā šī dabīgā tieksme, atduroties pret iepotētām 
uzve dības normām un ierobežojumiem? Gadījums 
Istabā, kur aprakstīta ebreju laulības tradicija, kas 
nosaka jaunlaulātam pārim divatā pavadīt kādas 
18 mi nū tes pēc ceremonijas lai pārdomātu notikušo 
un pastiprinātu saites. Šeit atvēlētās minūtes jau 
no ritējušas:

Iznākdams no istabas, Ārons Markovičs cien 
  tīgi aizpogāja žaketi, kaklasaite bija atvilkta  
  vaļīgi, baltais krekls pāri biksēm, tā apkakli  
  rotāja sarkana lūpu krāsa. Roza Borisovna  
  rūpīgi noņēma no žaketes tikai viņai redzamu  
  putekli. Uzreiz varēja redzēt, ka astoņpadsmit  
  minūšu piedzīvojums viņai bija paticis.

"Roza Borisovna un es … Mēs te … Mēs pa 
  dzē rām kafiju", Ārons Markovičs sāka tais 
  noties. "Paldies par gādību. Pateicamies visiem,  
  kuŗi sagādāja mums patīkamu brīdi. Pa   
  mielo jāmies, tā teikt …"

"… jums kafejnīcai durvis palikušas vaļā."  
  Vienīgā, kas uzdrošinājās jokot, bija Malvīne.

Tā, ar smiekliem un paceltām balsīm – visumā  
ar pacilātību – noslēdzās viena mūsu kopas sanāksme.

Čikāgas literātūras kopa izveidojās 1970s gados 
kā seminārs Krisjāņa Barona skolas skolotājiem, 
ar nolūku papildināt zināšanas latviešu literātūrā 
un tās vēsturiskā attīstībā. Seminārus vadīja pro
fe sors Paulis Anstrats, mācībspēks vācu valodā 
DePaul universitātē un zinātnes doktors ar gradu 
no Čikāgas universitātes.  Ir vēl kopas dalībnieki, 
kas atceras profesoru Anstratu kā plaši izglītotu, 
zinīgu literātūras pasniedzēju, no kura viņi daudz 
iemā cījās. Ar laiku seminārs pārtapa par literātūras 
cienītāju un mīlētāju pulciņu, kāds tas ir vēl šodien.

Pēc profesora Anstrata nāves 2009. gadā 
grupas vadībā dalījās vairāki locekļi, kā ilg ga
dējais kopas stūrakmens Ivars Antens, admini

Kad Krišjāņa Barona skolas audzēkņi iet uz 
rotaļām un spēlēm Ciānas draudzes lielajā zālē, 
tad bērnu dzīvespriecīgā čalošana piepilda gan
drīz visu ēku. Tā ir dzirdama arī mazā istabā blakus 
zālei, kur aiz aizvērtām durvīm sarunu līmenī rit 
dis kusijas par Čikāgas Literārās kopas (Litkopa) 
iz vē l ēto grāmatu. Bērnu prieki pārrunas īsti netraucē.
Bet Litkopas sarunas ne vienmēr norit vēsā aka
dēmiskā garā. Arī no šīs mazās istabas izceļas pa
celtas balsis un skaļi smiekli, dažreiz aplausi, pat 
dziesmas. (Francijas himnu Marseljēza mēs no
dziedājām kopā ar video palīdzību pēc teroristu 
uzbrukumiem Parīzē 2015. gadā.) Šīs skaņas, 
jādomā, ir dzirdamas arī blakus zālē.

Tā, mūsu pašreizējās grāmatas, Laimas Kotas 
"Istaba", gadījumā, sacēlās balsis drusku atsevišķu 
uz skatu iespaidā, par grāmatas krievu valodas lie
tošanu bez tulkošanas, tā starpā arī drukātu kirilicā.

"Vai tad grāmatā, kas ir daļa no Latvijas vēs
tures romānu sērijas 'MĒS. Latvija, XX gad simts,' 
ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstu 'Nacionālā 
identitāte' ietvaros, nevarētu izturēties pret šo biju šo 
okupantu valodu kā svešvalodu?"

"Jā, bet daudzi Latvijā šo valodu pazīst. Lieto 
arī netulkotus citur franču vai vācu izteicienus angļu 
valodas grāmatās."

"Bet šeit ir cits stāvoklis – lieta ir par lat vie
šiem uzspiestu valodu….".

Grupas dalībniece, kuŗai autore ir draudzene, 
piebilst, ka šajā lietā, un nevien tajā, noteikšana ir 
bijusi redakcijai. Tad izceļas vēl nopietnāka un 
skaļāka apspriede par autoru atbildību par saviem 
darbiem pretstatā ar redaktora uzdevumu palīdzēt 
autoram izdot lasītājiem vislabāko grāmatu.

Skaļās diskusijas arī viegli var pārvērsties 
ska ļos smieklos. Grupas pieeja ir pārlasīt balsī sa
nāk smes laikā izvēlētas grāmatu daļas, kur nereti 
izskan sulīga valoda un autoru ironiskie uzskati 
par notiekošo.Tā mēs grupā smējamies par Jāņa 
Lejiņa "Vīrieša sirds" varoni, Ludi Šteinbergu, jeb 
"Štenku", kas savā vientiesībā un pašpār lieci nā
tībā ir, kā nu literātūrā, tā dzīvē, pazīstams tips un 
kuŗa dziļā neizpratne par cilvēkiem un apstākļiem 
tomēr ironiskā kārtā saņem cieņpilnu atzinību

KAS NoTIEK CIĀNAS ēKAS MAZĀ ISTABIņĀ?
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strāciju pārņemot Vijai Miezītei. Neilgi vēlāk 
vadību uz ņēmās, un to turpina vēl šodien, Uģis 
Sprūdžs – arī Čikāgas universitātes absolvents ar 
maģistra gradu vācu valodas pedagoģijā (un ar 
MBA, strādājot Allstate apdrošināšanas firmā par 
kvali tātīvo metodu analītiķi).

Uģa pieeja Litkopas vadībai atsķiŗas no 
“semināra” prezumpcijas, kuŗā viņš būtu pasnie
dzējs vai skolotājs, vienalga cik pieļāvīgs dalīb
nieku uzskatiem.  Kaut viņš bieži pasniedz grupai 
informāciju par jaunu grāmatu un tās autoru, tam 
ir tikai orientēšanas nolūks. Galvenie spriedumi 
par jauno lasāmvielu veidojas no grupas pārru nām, 
kuŗām viņš ir durvis atvēris un kuŗas viņš ir izpra
sījis. Vārdu sakot, Uģis neuzspiež grupai savus vēr
tējumus, bet uzklausa un uzmudina citu uzskatus.  
No tā nāk grupas saliedētība un sajūta, ka katram 
tur ir ko piedāvāt un arī iegūt.

Esmu pats Litkopā piedalījies tikai trīs gadus, 
nevis kā daži citi, trīsdesmit vai vairākus. Bet šajā 
laikā Uģis ir nevien vadījis pārrunas par div
padsmit mūs laiku latviešu grāmatām, ieskaitot 
divas dzeju grāmatas, bet ielūdzis dzejniekus Juri 
Kronbergu (Vilks vienacis) un Kārli Vērdiņu 
(Led lauži) un Vašingtonas universitātes pr o
fesoru Gunti Šmidchenu (Dziesmu vara, 
latviešu tulkojumā) pārrunāt savus darbus. 
Uģis pats ir šajā laikā sarakstījis lugu trīs cēlienos 
"Nāves smaka". Luga ar burles kiem elementiem 
aizņemās svarīgu iedarbības mecha nismu no Um
berto Eko romāna "Rozes vārds", (The Name of the 
Rose) pielāgojot sižetā vairākas Čikāgas latviešu 
kopienas pazīstamās personības. 

Manā laikā mums ar četriem autoriem ir 
bijušas Skype sarunas, ieskaitot ar Laimdotu Sēli 
(Septiņu rūnu kalns, Poga ar sudraba rozi), Roaldu 
Dobrovenski (Rainis un viņa brāļi, latviešu tulko
jumā), Māri Bērziņu (Svina garša) un Noru Ikstēnu 
("Mātes piens"). Taisāmies skaipoties ar "Istabas" 
autori Laimu Kotu, kuŗa dzīvo Istanbulā.

Esam arī šajā laika posmā klausījušies ierak
stītu mūziku, dzejas pavadībā (vai dzeju mū zi kas 
pavadībā), skatījušies filmas saistītas ar mūsu 
grā  matām vai autoriem. Vienā no filmām re dzē
jām plostniekus grūstot baļķus Daugavā pirms
kaŗa laikā, tad Latgales rikšotāju zirgu sacensības 

mūsdienās.  Abas nodarbības ņem ievērojamu 
lomu Ingas Ābeles brīnišķīgajā grāmatā Duna, 
kuŗā parādās, izvilkuma formā, šis brīnišķīgais 
aprak sts par jaunību un mīlestību:

Mēness gaisma bija sagraizījusi apkārtni ar  
  basām, baltām līnijām. Vēl šur tur plo sījās  
  nemiers, atskanēja tāli smiekli pie Sv. Miķeļa   
  baznīcas Līvānu pusē vai nozviedzās zirgs  
  Sēlijā – kāds puisis droši vien vizināja pa  
  ledauni savu iecerēto.

Pasaule satikās Daugavas vidū, bet Andrievs  
  ar Antoniju viegli slīdēja tām cauri zem  
  sarmā mežģiņotām alkšņu arkām…. Sirotāja  
  ēna mēnesnīcā nokrita zirgam pie kājām kā  
  melns, kustīgs dzīvnieks.  Zirgs nemudināts  
  pielika soli...
  Tu esi braucis pa ezera ledu?” (prasa Anto 
  nija) “Es vispār neesmu braucis. Ar īstu  
  rikšotāju – nekad…” Sirotāja pakavi dunēja  
  kā satraukti sirdspuksti. Jau pret rietiem  
  rādījās Drēģu salas pie Dūņu kroga. Tone  
  pagrieza sirmi uz māju pusi, un ēna spēji  
  aizkrita pajūgam aiz muguras kā izpletnis.

"Tad, ņem!" viņa teica, un balss drebēja  
  aizturētā kaislē. “Paraugi, kā tas ir!”…. 
  Puisis uzmanīgi paņēma grožus un sajuta  
  rāvienu. Viņš bija lidojis sapņos, un tas  
  spēks, kas bija grožu galos, – tas bija tas  
  pats, kas sapņos uzrauj gaisā… Ātri vien  
  viņi aizlidoja atpakaļ uz Meņķi. Pēdējo upes  
  līkumu izbrauca lēnām, soļos, zirgu pūtinot.

“Kāda mēnesnīca!” Tone rāmi nopūtās,  
 Andrieva elkonī ieķērusies.

Pēc zirga ievešanas stadulā un pirms at grie
šanās krogū (kur “tie iekšā lēc leišu danci Oira”), 
Andrievs mēdz nobučot Antoniju, “pašu pirmo 
reizi dzīvē skūpstīdamies”, bet pazaudē meiteni 
savam vecākam brālim, paša neapņēmības un 
pieredzes trūkuma dēļ. Kā šis stāsts valdzina mūs 
“pieredzējušos” lasītājus.

Kas saista mūs litkopniekus pie šiem darbiem 
un pie mūsu nerimstošām atsauksmēm par tiem?  
Katrs grupas dalībnieks varētu dot savu īpatnēju 
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atbildi tādam jautājumam.  Es varu tikai dot savu 
atbildi, kaut es ticu, ka tā neatšķirsies ļoti no tām, 
ko citi piedāvātu.

Mēs lasām grāmatas rakstītas mūsdienu dzīvā, 
dinamiskā latviešu valodā; kad tās lasām balsī mūsu 
sanāksmēs, tajās dzirdam visas dzīves gaišās un 
tumšās puses – dzirdam priekus un bēdas, mīles
tību un naidu, taisnību un melus, cēlsirdību un 
skaudību, pašmīlību un pašaizliedzību. Bet tā nav 

1. rindā no kr.: Lucija Sprenne, Vija Miezīte, Uģis Sprūdžs; 2. rindā.: vieslektors Guntis Šmidchens, Velta Cukura, Gunta Veita, 
Rita Baginska, Ilze Bērziņa, Ruta Veitmane, Rūta Eichenfelde, Ilze Šmidchena, Inta Duka, Dace Friša. 3 rindā: Māris Roze, 
Māris Preiss.                    Foto: Stasis Baginskis

vairs mūsu vecāku vai vecvecāku valoda, kuŗu 
mēs no viņiem pārņēmām, bet kuŗa beidza at
tīstīties kaut kur Vācijas nometnēs vai 1950. gadu 
Amerikā. Mūsu šolaiku grāmatās, apdāvinātu 
autoru tēlnieciskā izteiksmē, mēs dzirdam dzīvo 
latviešu valodu, kas tiek pastāvīgi radīta uz vecās 
valodas pamatiem. 
      

Māris Roze

Uģis Sprūdžs un jubilāre Vija Miezīte.           Foto: Ilze Bērziņa
Vijas Miezītes 90 gadu jubilejā pie dalībnieku sanestā cienasta 
– uzkodas un šampanietis.                             Foto: Ilze Bērziņa  
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Sveicam 
Lietuvu
Sveicam 

Igauniju

1918.2018.
16. februāris

1918.2018.
24. februārisNeatkarības pasludināšanas svētkos!

     

100gades

Čikāgas vīru koris 2017. 
gadu noslēdza pacilātā garā. 
Koris deva pamatsastāvu 18. 
novembŗa aktam veidotajam 
Svētku korim un ar dzies
mām kuplināja īpašu, dzies
motu 3. Adventa dievka lpo
jumu Ciānā.

Sezonu noslēdzām sa
drau dzībā ar Ciānas kori ko
pīgā eg lītes vakarā, dzie dot 
Ziem svētku dziesmas, bau
dot pašu priekšnesumus un 
garšīgas vakariņas ar ka fi jas 
un sald maizīšu piedevām.

Vakars iesākās ar Māras 
Vār pas un mācītāju Gundegas 
Puidzas un Ojāra Freimaņa 
mūzikālu ievadu un beidzās 
ar mācītājas Ainas Pūliņas 
lūgšanu un ko pīgi dziedātu “Klusa nakts, 
svēta nakts …”

2018. gads būs ražīga darba pilns. Pirms 
16. janvārī atsākām mēģinājumus, koris jau 
kuplināja Sv. Pēteŗa draudzes jubilejas diev
kalpojumu. 

Tagad gatavojamies priekšā stāvošiem 
sarīkojumiem. 20. aprīlī koris koncertēs DV 
sarīkojumā Milvōkos, 29. aprīlī Mantinieku 
sarīkojumā Igauņu namā un 6. maijā Latvijas 

ČIKĀgAS VĪRU KoRIS LATVIjAS SIMTgADē IEEjoT

Vīru Koris 3. Adventa dievkalpojumā. 1. rindā:  māc. O. Freimanis, I. Zušēvics, 
J. Valainis, diriģente Māra Vārpa, A. Gaiķis, M. Galenieks, G. Kiršteins un I. Kēlers. 
2. rindā: J. Inveiss, U. Briedis, I. Riekstiņš, O. Svilāns, J. Pūliņš, E. Antens, 
K. Cers, S. Pavlovičs un J. Plūme.

otrās neatkarības dievkalpojumā Ciānā.  12. 
maijā, Ciānā, būs Latvijas simtgadei veltīts 
koŗa gadskārtējais pavasaŗa koncerts.

Jaunas balsis ir mīļi gaidītas! Ja vēlies 
vīru pulkā dziedāt latviešu dziesmas un 
uzstāties ar kori pavasarī, var vēl pieteikties 
līdz 13. februārim. Mēģinājumi ir otrdienas 
vakaros no 19:30 līdz 21:30 Ciānā. 

Juris Pūliņš
V. K. priekšnieks
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BALTI, BALTI SNIEgI....

tirdziņā, kur gar visām sienām daiļamatnieki 
izstādījuši savus piedāvājumus. Pie virtuves 
iekārtota kafejnīca. Ierodas arī citi, un drīz 
vien telpa ir pilna pircēju un kafejnīcas 
baudītāju. Pirmais, ko kafejnīcā izpārdeva, 
bija Ingas Lucānes pīrāgi. 

Īsi pirms 11:00 pavērās durvis uz Lielo 
zāli, un ieejot redzējām, ka sēdēsim pie 
skaisti klātiem apaļiem galdiem. Citās reizēs 
sēdējām rindās, un tikai pēc priekšnesumiem 
salika galdus, kas nepieciešami, lai ēstu pus
dienas. Es noteikti nebiju vienīgais, kuŗam 
patika tas, ka galdi bija jau salikti. Zāle izska
tījās eleganta, un tas taču uzreiz vairo lab
sajūtu. Skatījos, cik ārkārtīgi skaisti bija 
izgreznota skatuve. Vienkārši, neuz krī toši, 
bet ļoti piemēroti! Par dekorācijām paldies 
pienākas Ritai Grendzei. Kāda starpība, ja 
roku pieliek cilvēks ar īpašām māksli nie cis
kām dotībām! 

Sākās  mūsu ceļojums pa Ziemsvētkiem. 
Vispirms svētbrīdis Ciānas draudzes mācī
tājas Gundegas Puidzas vadībā. Sekoja pro
gramma, kuŗā vijās solistu, koŗu un dejotāju

Krišjāņa Barona latviešu kolas Ziem
svētku eglītes ir bijušas Čikāgas latviešu 
sabiedrības neatņemama sastāvdaļa jau vai
rākus gadu desmitus. Katru gadu skolotāji un 
vecāki ir gādājuši, lai bērni sniegtu mums 
Ziemsvētkiem piemērotu programmu. Ir uz
vestas ludziņas, dziesmas, dejas, skandēti 
dzejoļi un redzēti citi priekšnesumi. 2017. 
gads nebija izņēmums. 16. decembrī liels 
skaits vecāku, radu un draugu ieradās Ciānas 
īpašumā, lai baudītu Ziemsvētku noskaņu. 

Šogad atbildību par sarīkojumu ar no
saukumu "Balti, balti sniegi...." uzņēmās Dana 
Šaltāne. Pateicoties Danai, pēdējos gados 
vairāki sarīkojumi Čikāgā ir bijuši skaistāki, 
in teresantāki un vērtīgāki. Domāju, ka daudzi 
gaidīja, kā risināsies šis vērienīgais sarīko
jums viņas vadībā. Jau vairākus gadus svētku 
sarīkojumos piedāvā ne vien bērnu priekš
nesumus, bet arī daiļamatnieku tirdziņu, pus
dienas, un beķereju. Šoreiz bija pievienota arī  
loterija un "Laimes aka". To visu apvienot 
nav ne viegls, ne īpaši apskaužams pienākums. 

Norise: esmu Ciānā jau 9:00 no rīta. Ieeju                                                                             

Ziemsvētku vecītis, nosēdies goda vietā, vēro bērnu priekšnesumus. 
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priekšnesumi. Koncerta sākumā ieradās arī 
ļoti gaidītais viesis – Ziemsvētku vecītis. Ar 
plecam pāri uzmesto dāvanu maisu, viņš, 
svei cot visus, iesoļoja zālē un ieņēma goda 
vietu pie skatuves. Saksafona solo spēlēja 
Ērikas Baipšys, bet klavieŗu solo sniedza 
Kristaps Andersons un Violeta KatajaPa
egle. Visi trīs solisti spēlēja nevien techniski 
labi, bet tikpat svarīgi, ar izjūtu un pārliecību. 
Bija bauda klausīties. 

Bērnu koris dziedāja četras dziesmas, un 
viena no tām – "Sniedziņa dziesma"– īpaši 

skolai aranžēja Aivars Meijers Liepājā. 
Bērniem dikcija laba, labi apmācīti. Par kori 
paldies pienākas Pēterim Freimanim, kuŗš 
izjusti arī diriģēja. 

Visu vecumu bērni kopsummā dejoja 
sešas dejas. Dejas bija interesantas, skaistas 
un ar labu dažādību. Varēja redzēt, ka bērni 
rūpīgi apmācīti, un par to paldies pienākas 
Markam Baginskim. Vispār, skatoties uz 
dejojošiem, dziedošiem un spēlējošiem bēr
niem, varēja atkal teikt, ka maz kas ir aiz
kustinošāks par bērnu uzstāšanos. Domāju, 

Ērikas Baipšys spēlē saksafonu. Pēteŗa Freimaņa enerģiskā vadībā dziesmas skan izcili. 

Dejoja lieli, dejoja mazi. Deja – "Vēderiņš burkšķ"
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darbiniekiem, Annas Blumbergas, Māras 
Velk mes un Niki Tupesis vadībā. Tie, kuŗi 
iepirkās beķerejā, izteiks saldu pateicību 
Andārtei Phillips un viņas palīgiem.

Atbildību par tirdziņu bija uzņēmusies 
Inga Lucāne. Paldies visiem daiļamatniekiem 
par piedalīšanos. Tirdziņā valdīja draudzīgs 
noskaņojums. Šoreiz varēja pat baudīt izcilu 
kafiju no jaunās latviešu kafejnīcas Coffee 
Joint, par ko gādāja abi īpašnieki Andris un 
Gatis Baloži. Paldies darbiniekiem, kuŗi dar
bojās pie loterijas un "Laimes akas". 

Paldies skolas pārzinēm Rasmai Kraulei, 
Jenny Hounihan un Larisai Kīnai. Paldies 
skolotājiem! Paldies vecākiem. Paldies vēlreiz 
Pēterim Freimanim un Markam Baginskim 
par lielo ieguldījumu dziesmās un dejās. 
Īpašs paldies drosmīgajai un talantīgajai Danai 
Šaltānei, kuŗa vēlējās izmēģināt dažas jaunas 
pieejas, kuŗas daudzu novērtējumā izdevās. 

Noslēgumā paldies visiem mīļajiem sko
lēniem par skaisto un skanīgo Ziemsvētku 
koncertu!

Armands Birkens
Foto: Krista Laukmane-Schmidt

ka daudziem sirdis kusa, klausoties un ska
toties. Bērni, it īpaši mazākie, tik mīļi lēca un 
dziedāja! Publika reaģēja ar starojošiem smai
diem un sajūsmas pilniem aplausiem.

Skolēnu priekšnesumiem beidzoties, sko 
las vecāku padomes priekšsēdētāja Māra Jaun
tirāne pateicās daudzām atbildīgām personām. 

Bērni, stāvot uz skatuves un rokās turot 
mazas iedegtas sveces, no dziedāja tradi
cionālo "Klusa nakts, svēta nakts". Priekš
nesumu gaŗums bija tieši labs – ne par gaŗu, 
ne par īsu.

Jāizsaka paldies Gundegai Puidzai par 
to, ka viņa ar mierīgu, sirsnīgu balsi pieteica 
visus priekšnesumus. Sarma Aļļe skaisti spē
lēja klavieŗu pavadījumus, par ko viņai pal
dies. Pateicamies Ziemsvētku vecītim par to, 
ka viņš gribēja piestāties un visus ieprie cināt. 
Paldies Andrim Barshney par skaņu sistēmas 
darbināšanu. Paldies tiem vecākiem, kuŗi 
palīdzēja iekārtot un izgreznot zāli. Pateicība 
Čikāgas vīru korim par koŗa kāpņu aizdošanu, 
lai bērnu korim būtu kur skaisti stāvēt.

Koncertam sekoja gardas pusdienas, un 
tie, kuŗi tās baudīja, pateicās visiem virtuves

Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

Pagājušā gada decembrī 
Stariņa bērni, sko lotājas, bēr
nu vecāki, radi un citi labi 
draugi nosvinēja Ziem svēt
kus ar jauku izrādi un savie
sīgu vakaru. Bērni bija jau 
ilgu laiku gatavojušies šim 
uzve dumam. Viņi iemācījās 
vai  rākas dzies mas un dejas 
par sniegpārsliņām. Pirms iz
rādes bērni uzģērba skaistos 
sniegpārsliņu tērpus. Meite
nītēm bija kupli, gaiši zili, 
spīdīgi svārciņi un stīpiņa uz 
galvas. Puisī šiem – gaiši zili Laila Granta gatavo sniegavīru. Olivers un Līzīte cep piparkūkas.

Ziemas prieki Stariņā
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sniegpārsliņu ap metņi. Uzve
dums bija aizkustinošs, par ko 
saņēma jūsmīgus ap lausus. 

Pēc uzveduma visi devās 
uz blakus zāli, kur mielo 
jāmies ar vecāku atvestajiem 
gar  du miem. Pieaugušie varēja 
bau dīt jauko karstvīnu. 

Kādā aukstā ziemas va
karā pirms svinībām vecāki 
sanāca Stariņā pa gatavot dā
vanas saviem bērniem. Ve cā
ki izvēlējās vai nu baltu, vai 
zilu mīkstu filča gabalu un to 
izšuva ar pērlītēm, sniegpār
sliņām un zilām un baltām 
podziņām. Vakars Stariņa sil 
tumnīcā, pie svecīšu gaismas 
klausoties Ziemsvētku mū
ziku, ēdot  uzkodas un ciemo
joties, norisa omulīgi. Vecāku 
dāvanas bērni saņē ma pirms 
uzveduma.

Pēc Ziemsvētku pārtrau
kuma, atgriezušies Stariņā, 
bēr  ni sāka mācīties par ledu 
–  kas ir ledus, kā tas rodas.
Bērni iepazinās arī ar dažā
diem ziemas priekiem, pie
mē ram, slēpošanu, brauk ša
nu ar ragaviņām un slido šanu. 
Visiem par prieku vairākas 
reizes bija uzsnidzis sniegs, 
tādēļ varēja šļūkt ar raga vi
ņām mūsu spēļlau kumā. Tas 
bija īpaši jauks veids, kā pa
va dīt rītu ārā.  

Atgādinājums labvēļiem:  
palēniņām tuvojas Stariņa 
labda rbības balle “Vakars zem 
zvaigznēm”. Tas notiks šī gada 
21. aprīlī. Sīkāka  informācija 
sekos. Visi būs mīļi gaidīti!

Andārte Phillips
Foto: A. Phillips

Sniedziņš krīt, sniedziņš krīt,
Visu zemi apsegs drīz.
Sniedziņš krīt uz pleciņiem,
Sniedziņš krīt uz vaidziņiem.
Iekrīt mūsu rociņās – 
Ai, cik priecīgas ir tās!

No kreisās: Eloise Blackburn, Niko Balodis, Emina Tupurīte, Laila Granta, 
Maija Specker, Līzīte Freimane, Olivers Tupurītis, Ellie Reinfelde.

Ellie bauda ziemas prieku.
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KAfIjA! TējA! MAIZĪTES!

Andris: Piedāvājam specialty kafiju – 
Single Origin (nevis sajauktu, kā to dara 
Starbucks), kas ir pieejama tikai noteiktos 
mēnešos, kad tiek vākta raža. Mūsu Espresso

Kafejnīcas īpašnieki un draugi Coffe Joint atklāšanas dienā. 

Mākslinieces Līvas Bužas sienu gleznojumi. 

Pagājušā gada 10. sep
tembrī Čikāgas North Center 
rajonā atvērta jauna kafejnīca 
Coffee Joint. Šis no ti kums iz
ceļas ar to, ka uzņēmums  pie
der la tviešiem – Andrim un 
Gatim Baložiem!

Nesen intervēju Andri par 
jauno uz ņē mumu.

Seko mūsu saruna:
Armands: Kā radās 

doma atvērt kafejnīcu?
Andris: Ar brāli bijām 

aizbraukuši ceļo jumā uz Port
 landi, Oregonā. Atklājām, ka 
Čikāgas kafejnīcas nevar sa
lī dzīnāt ar tām, kas ir Port
landē. Kafejnīcas tur ir ar sa
vu raksturu un lielisku in  te rjeru, 
vienkārši bet pārdomāti iekār
totas. Garšīga kafija un apkal
pošana augstā līmenī. Visas 
kafejnīcas, kuŗās  mēs iegrie
zā mies, bija viena par otru 
labāka. Nolēmām tādu atvērt 
Čikāgā.

Armands: Cik ilgi pa
gāja jūsu kafejnīcu sagatavot 
atvēršanai?

Andris: Doma radās 
2015. gada no vembrī. Mums 
bija vairākas prasības. 2016. 
gada februārī parakstījām lī
gumu un sākām remonta dar
bus. Pašiem bija pilnībā jā
veic veikala izbūve bijušās 
ķīmiskās tīrīšanas uzņēmuma 
telpās. Bija palikušas tikai 
ķieģeļu sienas un 100 gadu 
vecā koka grīda. Atzīšos, ka 
mums negāja viegli, un bija daudzi šķēršļi, 
bet mēs neapstājāmies un novedām iecerēto 
līdz galam.

Armands: Ko jūs piedāvājat kafejnīcā?



132018. gada februāris

mašīna ir firmas Nuova Simonelli, modelis 
Black Eagle Gravimetric. Tādi ir tikai divi 
visā Čikāgā un tos izmanto World Barista 
Championship.

Ir klasiskie dzērieni, piemēram, Latte, 
Cappuccino, Macchiato un Americano. Ir arī 
Affogato – espresso ar saldējumu. Piedāvājam 
ļoti labas kvalitātes Smith Teamaker tējas. Ir 
arī ledus skapis ar dažādiem aukstiem, atspir
dzinošiem dzērieniem. Svaigas bulciņas un 
kruasanus iepērkam no vietējās Phlower ģi
menes beķerejas. Ir iespēja iegādāties karst
maizītes, kuŗas uz vietas pagatavojam no 
labākajiem produktiem. 

Armands: Kuŗš ir atbildīgs par skaisto, 
interesanto interjeru?

Andris: Gribējām, lai tas būtu askētisks, 
klasisks minimālisms – balts ar melnu. Mūsu 
bāra lete ir viengabala, un to uztaisīja 
čikāgietis Atis Trezūns, kuŗam ir zelta rokas, 
un arī kājas, skatoties viņu dejojam deju kopā 
Mantinieki! Liels, mīļš paldies jāsaka mūsu 
radiniecei, māksliniecei Līvai Bužai no Lat
vijas. Viņa izgleznoja sienas. Mūsu ēdienu 
karte uz baltas flīžu sienas ir ar Līvas roku 
zīmēts. Uz galdiņiem vienmēr ir svaigi ziedi.

Paldies, Andri, par interviju! Varu pie
bilst, ka esmu dažas reizes bijis Coffee Joint. 
Tur ir silti, mīlīgi un, pats galvenais, garšīgi 
dzērieni un uzkodas. Es kafiju nedzeru, bet 
varu apliecināt, ka tējas ir veselīgas, gar šīgas 
un maizītes burvīgas. Saldās maizītes arī 
jāpiemin. Svētku laikā ir arī īpašie piedā
vājumi, piemēram, piparkūku latte, ko Andris 
silti iesaka pagaršōt. Gatis pats bieži strādā 
aiz letes, tātad šajā kafejnīcā var sarunāties 
latviski. Var redzēt, ka par visu ir rūpīgi 
domāts, gādāts. Atliek mums atbalstīt jauno 
latviešu uzņēmumu. Coffee Joint ir atvērta 
katru dienu no 6:00 no rīta līdz 18:00. Adrese: 
2059 W. Irving Park Rd., Chicago, IL 60618.

Uz tikšanos Coffee Joint!

Armands Birkens
Foto: A. Birkens

No kr.: Andris Balodis (viens no īpašniekiem),  Asnate 
Rancāne (Trio), Zane Šmite (Trio), Aiga Osīte, Armands 
Birkens. Trio mākslinieki Čikāgas vizītes laikā iegriezās 
Coffee Joint. 

Ziemsvētku sezonas laikā kafejnīcā Coffee Joint viesojās 
Ziemsvētku vecītis. No kr.: Agnese Strautniece, Ieva 
Buža,  Linda Buholte,  Aiga Osīte,  Aiga Bērziņa.
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Ciems "Latvija" un GaŖezers svin vaLstssvētkus
Kā tiek darīts jau katru 

gadu Svētā Jāzepa pagastā, 
(St. Joseph County, MI)  ciema 
“Latvija” ļaudis, gaŗezernieki 
un mūsu tuvie kaimiņi sanā k 
kopā, lai svinētu mūsu dzim
tās zemes 99 gadu ne atkarības 
proklamēšanas svēt kus. Lai 
gan 18. novembŗa diena bija 
vējaina, drēgna un  lietaina, 
sanāca vai rāk svinētāju, nekā 
bija gaidīts. Ārpus Latvijas 
robežām Gaŗezers ir tā vieta, 
kur latvietis var dzīvot skaistā, 
latviskas dabas vidē, kur vēl 
pēdējam trimdas mo hi kānim 
ir iespēja atzīmēt mūsu valsts 
lielos svētkus un citus pasā
kumus Gaŗezera telpās. Apsveicami, ka mūsu, 
veco DPšu (delayed  pilgrims) vidū, redzam 
jaunāku paau dzi piedalāmies šodienas svi nībās, 
ko jau varētu saukt par latviešu valsts 100gades 
prelūdi.

Svinības atklāja ciema priekšsēdis un 
ceremoniju meistars Uģis Grīnbergs, pateik
damies klātesošajiem par piedalīšanos un 
nolasot saņemto Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa svētku vēlējumu. Savā 
uzrunā Grīnbergs mudināja latviešus visā 
pa saulē svinēt šo dienu ar prieku un lepnumu, 
bet neaizmirst, ka Latvija ir bijusi neatkarīga 
tikai pusi no šiem 99 gadiem. Otro 50 gadu 
laikā Latvija bija okupēta. Mums jāmācās no 
vēstures un jābūt mod riem, lai valsts 
okupācija neatkārtotos. Uzrunu no slēdza ar 
himnu “Dievs, svētī Latviju!”

Svētbrīdi vadīja mūsu ciema iedzī votājs, 
amerikāņu un latviešu mācītājs, Roberts 
Frank lins (amerikānis, kuŗš mūsu sabiedrībā 
sarunājās tikai latviski). Apbrīnojams cilvēks! 
Mācītājs atgādināja ieskatīties nākotnē ar 
cerību un ticību. Viņš ieteica celt mūsu at jau
noto valsti uz stabilākiem pamatiem, par 
paraugu ņemot Bībeles pantus.

Svētku runu teica pajauns, zinīgs, 
izdarīgs cilvēks ar vairāku augstskolu iz
glītību un plašu pieredzi biznesā, Gaŗezera 
padomes priekšsēdis – Jānis A. Kukainis, no 
Cincinnati, Ohio. Viņa runas tema bija Lat
vijas nākotne, kas saistīta ar Gaŗezera skolām 
vairāku paaudžu  gaŗumā – līdz pat nāka
majiem 50 pastāvēšanas gadiem. Gaŗezers ir 
mūsu lat viskais trimdas stūrakmens. Lai to 
uzturētu un lai spētu turpināt darboties 
latviskā garā, ir jāpārvar sarežģītā situāciju. 
Jānis Kukainis iepazīs tināja klausītājus ar 
jaunizstrādātu Gaŗezera ga lveno plānu (Master 
Plan), ko sagatavojusi profesionāla plāno
šanas firma. Plānam ir vai rākas fāzes, un kat
rai no tām ir nepie ciešami līdzekļi. Priekš
rokai jābūt tai fāzei, kas radīs ienākumu  
nā kamo fāžu īstenošanu. Kā papildināt ienā  
kumus, kā balansēt budžetu, kā reālizēt vismaz 
daļu no iecerētajām programmām vai plāniem? 
Tam vajag veiksmi, māku, uzņē mību, rīcību 
un sabiedrības aktīvu līd zdalību. Kaut šīs 
ieceres piepildītos!

Priekšnesumu daļā māksliniece –  skolota 
dziedātāja, instrumentāliste – Dora Poriete 
Barreto klausītājus iepriecināja ar vairākām
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jaukām latviešu dziesmām savas kokles 
pavadījumā. Viņas dzimtā puse ir Rīga, bet 
ceļš tālāk vedis uz Brazīliju, tad līdz Miči
ganas pavalstij, kur šodien ir viņas mājvieta. 
Ar skaisto balsi sava instru menta pa vadījumā 
Dora ir koncer tējusi daudzās pa saules malās. 
Apsveicami!

 Pēc priekšnesuma ciema priekšsēdis ar 
sirs nīgiem vārdiem un ziediem pateicās pro
g rammas izpildītājiem, saimniecei, un darbi
niekiem. Sarīkojumu beidza ar kop dziesmu 
“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”.

Paldies saimniecei Ligitai Matisonai un 
viņas darba rūķīšiem par kaloriju pārpilno

Ciems "Latvija" un GaŖezers svin vaLstssvētkus

ēdienu klāto “trimdas moku” galdu ar visā
diem labumiem, tai skaitā – pašceptā latviskā 
saldskābmaize un telīša aknu/bekona pastēte.

Šodienas svētku dalībniekiem ir vēlme 
kaut ko darīt mūsu tautas labā, kā arī ar 
cerībām piedalīties lielajos 100gades svētkos.  
Mums visiem ir pienākums ievīt mūsu 
dzimtās zemes saknes jaunajā paaudzē, lai 
arī viņi zina no kurienes viņi cēlušies. Tagad 
mēs, vecākā paaudze, varam lūgt par mūsu 
dārgo dzimto zemi Latviju – “Dievs, sargi 
mūsu tēvu zemi!”. 

Ārijs Vilemsons
Three Rivers, Michigan

Jānis Kukainis.
No kr.: Uģis Grīnbergs, māc. Roberts Franklins, Dora Poriete Barreto, Ligita 
Matisona, Jānis Kukainis.

PateiCĪba
Lai gūtu neatkarību, Somija zaudēja 93,000 

dzīvību un daļu no Somijas Karēlijas. Pirmā ne
atkarību deklarētāja Ukraina 1917. gada 7. no
vem brī, bet Ukrainai, kā arī dažiem tās kaimiņiem, 
neizdevās to nostiprināt, jo tika apklāti ar asins 
kāres sarkano palagu.

Es gribu pateikt šīm tautām lielu paldies, jo 
to rīcība deva mūsu tautai un mūsu labiem kai
miņiem  lielāku iespēju tikt pie brīvības.                                                                                                                               

Kāda vecāka kunga vēlēšanās 
pateikties drošsirdīgajām tautām

Three Rivers, Michigan  

Es vēlos pieminēt ļoti svarīgu punktu par 
mūsu valsts neatkarības proklamēšanu. Pirmais 
pasaules karš ietekmēja visu Eiropu, un tā laikā 
notika revolūcija cariskā Krievijā. 1917. gada 
oktōbrī Krievijas Sanktpeterburgā (Petrogradā) 
sākās revolū cionāru sarkano boļševiku uzbru
kums baltajiem caristu aizstāvjiem. Ar nemieriem 
Krievijā, ķēžu reakcijā dzima vairākas neatkarīgas 
valstis ar lielām  grūtībām un upuŗiem. Es ceru, ka 
mēs visi varam apsveikt pirmo "Baltijas" valsti, 
Somiju, kuŗa 2017. gada 6. decembrī atzīmēja savu 
100 gadu neatkarības proklamācijas dienu. 
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Papildu informācija atrodama Latvijas Republikas vēstniecības mājaslapā:
<http://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija>
rakstot uz e-pastu <consulate.usa@mfa.gov.lv> 
zvanot uz vēstniecību +1-202-328 2881 vai +1 202-328-2882 
zvanot jānim vilciņam 773-728-3947.

Iesnieguma anketas pases pieprasīšanai atrodamas:
vēstniecības mājaslapā, kā arī Ciānas un sv. Pēteŗa baznīcā 
un Čikāgas latviešu namā.

 Čikāgas latviešu organizāciju apvienības izkārtojumā

Pasu izsniegšana Čikāgā
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veicināja tieši radošā inteliģence – aktieri, 
dziedātāji un rakstnieki. Tieši viņi, vēl 
okupācijas varai klātesot, ar vārdiem starp 
rindiņām modināja sabiedrību uz garīgo 
atmodu, uz latvietības un mūsu valstiskuma 
apzināšanos. Un noteikti Juris Hiršs bija viens 
no tiem radošo profesiju pārstāvjiem, kuri ar 
savu darbību veicināja mūsu garīgo atmodu 
80.to gadu beigās. Man pašam arī bija iz
devība parunāt ar Juri Hiršu. Ļoti vienkāršs, 
atvērts, laipns un garīgi vieds cilvēks. Per
sonība, kura uz daudz ko spēj raudzīties ar 
smaidu, kam humora izjūta ir jau šūpulī 
ielikta. Pēc pasākuma ievēroju, ka aktierim 
nav laika ne paēst, ne apsēsties, jo cilvēki 
stāvēja rindā, lai ar viņu aprunātos. Tas jau ir 
objektīvs rādītājs katra mākslinieka kvalitātei 
– cilvēku tiekšanās pēc viņa sabiedrības. 

Lūk, šādi radoši cilvēki ir mūsu sabied
rības garīguma akas, no kurām smelt stiprus 
vārdus un iedvesmu kaut kam augstākam –
tam, kas mūs padara par garīgākiem lat vie
šiem. Tāpēc sarūgtina tāda neatbilstoša un 
nepamatota kritika. Lasot rakstu, šķiet, ka 
autors nesaprot, kad savu personīgo viedokli 
labāk paturēt pie sevis, lai nebojātu citiem 
svētku noskaņojumu. Un arī, lai nenoniecinātu  
to daudzo cilvēku darbu, kuri sagādāja šo 
brīnišķīgo pasākumu un organizēja aktiera 
Jura Hirša uzstāšanos pie mums, radot skais
tus un latviskus garīgas vienotības brīžus.

Visu labu,
Didzis Pilāns

Kā iespļaut garīguma akā
mums raksta

Esmu viens no jums, tāds pats “Čikāgas 
Ziņu” lasītājs kā citi. Reti kuram no mums ir 
daudz brīva laika un vēlēšanās kaut ko rak
stīt un publicēt, bet šoreiz nevarēju klusēt. 
Iemesls tam ir raksts “18. Novembra svētki 
Čikāgā”, kas publicēts decembra/janvāra nu
murā. Sā kumā raksts likās pozitīvs, svētkus 
un svētku sajūtas aprakstošs, bet turpinājumā 
negatīvi pārsteidza raksta autora rindas, ap
rakstot dzie došā aktiera Jura Hirša uzstāšanos: 
“Sešas dzies mas bija moderno estrādes dzies
m u stilā, bez melodijām, dažas frāzes reižu 
reizēm atkārtojot, tā parādot – teksta naba dzību. 
Klausītāji atbildēja ar pieklājības aplau siem.”

Ja pats nebūtu bijis pasākumā, varētu do
māt, ka uz skatuves bija dabūts kāds nejaušs 
garāmgājējs, kurš pirmo reizi redz ģitāru, 
auditoriju, mikrofonu un dzied. Patiesībā mūs 
bija apciemojis tautā mīlēts dziedošais ak
tieris Juris Hiršs, kurš ir ļoti labi pazīstams 
Lat vijā jau vairākas desmitgades; radoša per
sonība, kurš ar koncertiem apbraukājis gandrīz 
katru Latvijas nostūri, ik reiz saņemdams 
pār pildītas zāles un skatītāju neviltotu ats au
cību – nevis kaut kādus “pieklājības aplausus”, 
kā minējis raksta autors. Klātienē esot, re
dzēju, kā cilvēkus aizkustināja aktiera dzies
mas, un kā publika dziedāja līdzi. Dziesmās 
bija vēstījums par mīlestību vienam pret otru, 
tēvzemi un ģimeni. Par visu, kas mums –  lat
viešiem tieši tagad tik ļoti svarīgs. Varbūt 
kāds to nezin, bet Latvijas neatkarību visvairāk

Mani pirmie Latvijas Neatkarības svētki Čikāgā
autoriem. Piemēram, Latvijā pazīstamo 
dzejnieku Valdi Atālu par viņa drosmīgajiem 
dziesmu vārdiem un dzejas rindām čeka 5 
gadus izvazāja pa cietumiem. Valda dziesmu 
“Es esmu mīlējis šo dienu” Juris dziedāja 
īpaši iejūtīgi.

Dziesma ar Imanta Ziedoņa dzejas “Vel
te nīši” (…kā pa jokam, it kā tīši…), caur šķie
 tami naiviem, bet jēgpilniem vārdiem li ka 
aizdomāties par aktiera lomu un misiju, par 
aktiera devumu sabiedrībai. Jura uzstā šanās 
skaidri parādīja, ka labākais tautas skolotājs

Šogad pavadīju savus pirmos Latvijas 
Valstssvētkus Čikāgā – apmeklēju pasākumu 
gan kā svētku kora dalībnieks, gan arī kā sa
vas valsts patriots un tautas mākslas mīļotājs.

Ļoti patīkami un aizkustinoši bija redzēt, 
ka uz Valstssvētkiem ciemos bija uzaicināts 
ar barikāžu piemiņas zīmi apbalvotais Lat vi
jas Nacionālā teātra aktieris un dziesminieks 
Juris Hiršs. 

Viņš bija atvedis daudziem Čikāgas klau
sītājiem nedzirdētas, bet Latvijā labi zināmas 
dziesmas, kas zīmīgas gan dēļ to vārdiem, gan
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ir aktieris, kas spēj piesaistīt skatītāju nedalītu 
uzmanību pat tikai ar saviem vārdiem vien. Un 
ar savu priekšnesumu sniegt veldzējumu dvē
selei, kā arī iedvesmot un likt aizdomāties par 
savu lomu un pienākumiem. 18. novembrī, kad 
atceramies upurus, kas nesti, lai mēs varētu 
dzīvot brīvā Latvijā. Šāds priekšnesums vis
maz man lika aizdomāties par manu lomu 
Latvijas nākotnes veidošanā.

Bez dzejas, dziesmas un teātra, tai skaitā 
Latvijas Nacionālā teātra aktieriem, šodien 
ne būtu brīvas Latvijas. Ne velti atmodu sauc 
par “Dziesmoto revolūciju”, un Juris ļāva tau
tiešiem Čikāgā sajust, kā dziesma var atklāt 
vairāk nekā tikai vārdos ietverto. Jura priekš
nesums pauda smeldzīgo vēsti, ka bez mūsu
katra aktīvas līdzi darbošanās, no Latvijas ša 
jos trauksmainajos laikos nekas pāri nepaliks.

Tamdēļ jo sāpīgi bija lasīt Čikāgas Ziņās

Oļģerta Cakara klaji nievājošo atsauksmi par 
Jura Hirša priekšnesumu. Es aicinātu redak
ciju turpmāk kritiski izvērtēt, vai Cakara kungs 
spēj sniegt objektīvu atsauksmi par Latvijas 
māksliniekiem. Man šķiet dīvaini, ka Oļģerts 
ir rūpīgi iegaumējis sīkas pasākuma nianses, 
bet nespēj minēt Jura izpildīto latviešu kara
vīru dziesmu. Ja Cakara kungs neatpazina 
“Gaidi mani Ventas krastā”, nievājoši attiecas 
pret čekas represētajiem un Ziedoni, tad laik
raksta redakcijai bija jāattopas, ka šādas 
nicinošas ziņas nedrīkst publicēt.

Es aicinu redakciju darīt visu iespējamo, 
lai novērstu izrādītās necieņas sekas, un sākt 
ar atvainošanos aktierim Jurim Hiršam, dzej
niekam Valdim Atālam un latviešu kara vīriem.

Ar cieņu,
Pēteris Špels  

ir mūsu nākotne utt. Tad, kāda runa var būt par 
vārdu nabadzību, ja prot priecāties par bērnu prieku. 
Neiet runa par nevīžīgu apģērbu un nošķiebtām 
kur pēm, bet par skaistiem, siltiem veltenīšiem – 
bērnu zābaciņiem. Un tā Jurim Hiršam ar 
komentāriem pirms katras dziesmas izdevās 
klausītāju sagatavot ieklausities dziesmas vārdos, 
padomāt... Un tādas dvēsliski apdziedātas temas 
neprasījās pēc skaļiem aplausiem. Tie nebija "šķidri" 
aplausi, drīzāk klusināti. Laikam rakstītājs nebūs 
labi ieklausījies Juŗa Hirša komentāros. Tā man 
teica kāda klausītāja. Nu, pie dosim viņam. 

Es domāju par vēl vienu lietu. Ja aktierim kāds 
būtu aizsūtījis Čikāgas Ziņu decem bŗa/janvāŗa 
numuru, ko viņš domātu, ko justu? Ak tieris tik ļoti 
cildināja tautiešus Čikāgā – cik labi uzņemts, cik 
mīļi iespaidi par pirmo viesošanos lielajā pilsētā. 
Manuprāt Čikāgas Ziņas ir info r mātīvs žurnāls par 
visu, kas notiek Čikāgas latviešu sabiedrībā. Žur
nālā jābūt pēc iespējas pozitīvai informācijai. 
Nevajadzētu kritizēt. Žurnālu lasa arī  tie, kas nebija 
svētku sarīkojumā.  Kritika nevietā izraisa pār me
tumus svētku rīkotājiem. Es vēlos pateikt paldies. 
Šie svētki bija ne tikai skaisti, bet arī īpaši sirsnīgi, 
vienkārši un mīļi.

                   Skaidrīte Cukurs-Valaine

Skaisti un neaizmirstami  svētki

Ar šiem vārdiem ir apzīmēti Valstssvētki Čikāgā 
2017. gada novembrī. Tieši tā. Tie ilgi paliks 
neaizmirstami. Ļoti labi visu norisi ir aprakstījis 
mūsu čaklais rakstītājs Oļģerts Cakars.Tiešām jauks, 
saistošs raksts. Daudzas svētku norises detaļas un 
labi un pozitīvi iezīmētas, vienīgi iztirzājums par 
dziedošo aktieri Juri Hiršu ir nevisai iejutīgs un sau
dzīgs. Mēs, kā koristi, tikāmies ar viņu mēģinājumā 
pirmssvētku dienā. Tā izvērtās jauka un interesanta, 
tik vienkārša itkā mēs būtu gadiem kopā strādājuši, 
lai gan  tikāmies pirmo reizi. Izmēģinājām divas dzies
mas kopā ar dziedošo aktieri. Uzsvaru lieku tieši uz 
šo vārdu savienojumu – dziedošais aktieris. Ne visi 
aktieŗi var dziedāt, ne visiem dziedātājiem ir aktieŗa 
dotības. Dziedošie aktieŗi Latvijā vienmēr ir bijuši 
un ir ļoti populāri. Kāpēc? Klausītāji viņus ir mīlē
juši viņu vienkāršības un labā humora dēļ. Viņu 
dziesmas ir iemīlētas dvēseliskuma dēļ, nereti pat 
klusās, bet dziesmas ir mīļas un sirsnīgas. Šoreiz 
minēšu mazo dziesmiņu par veltenīšiem. Ja netrūkst 
iztēles, tad var domāt, ka šīs dziesmas vārdus sa
rakstījis vīrietis... viņš apraksta, cik tie silti, mīļi, ka 
bērnam tie patīk, cik priecīgi tie skraida un visiem 
rāda un stāsta, cik tie balti un skaisti. Te nav nekā
das vārdu nabadzības, te ir prieks par bērniem. Mēs 
taču sa kām, ka Latvijā par maz dzimst bērnu, ka tie
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grupas vadītājs Guntis Dāboliņš tuvāk infor
mēs publiku par grupas darbību un pārskatu 
– kas ir un varbūt nav paveikts. Ceram šajā 
laikā arī konkrētāk atbildēt uz vairākiem jau
tājumiem, piemēram, kuŗš plānošanas vir ziens 
ir visiespējamākais, vispraktiskākais, vislo
ģiskākais? Kā savākt un kā izlietot pirmā    
miljona dolāru ziedojumus? Kā organizācijas 
at balsta šo pasākumu? Vai ir kādi laika 
termiņi? Sagaidām, ka architekts Roberts 
Ezeriņš mums sīkāk izskaidros zināmas 
nepieciešamības un iespējas, kas ietilptu 
variantā remontēt Ciānas dienvidu ēku  
pirmo fāzi “Kas būtu minimums”. Grupa ir 
pārrunājusi vairākus “Vienošanās scenārijus 
– “Kas varētu būt?”, un ceram, ka spēsim 
tālāk iekļaut prezentāciju par šo sabiedrības 
pašreizējo krustceļu. Plānojam arī tālāk 
novērtēt jūsu ieteikumus, jautājumus, 
palīdzību un pat piedalīšanos šajā pasākumā. 

Darba grupa vēl arvien ir pārliecināta, ka 
mums, Čikāgas latviešu sabiedrībai, pašreiz 
ir vienreizēja iespēja veidot optimālu nā
kotnes ceļu, kas uzturētu Čikāgas latviešu 
kultūras un sabiedrisko dzīvi.  

Ja vēlaties tuvāku informāciju, lūdzu 
dodiet mums ziņu! Variet kontaktēt mūs pa 
epastu: <CikagasLatviesuCentrs@gmail.com> 
vai zvanīt: (847) 4319889.  Gaidīsim Jūsu 
atbalstu! 

Guntis Dāboliņš 
darba grupas vadītājs

ČikāGas Latviešu Centra darba GruPas ziņas 
Decembŗa/janvāŗa kopējās Čikāgas Ziņās 

(ČZ) Nr. 410 lasījāt par mūsu grupas darbību 
kopš otrās Tautas sanāksmes, kas notika 16. 
septembrī. Cenšamies turpināt sniegt plašāku 
informāciju visiem, lietojot dažādus saziņas 
līdzekļus. Andis Bērziņš ir piestrādājis un at
vēris jaunu tīmekļa Facebook lapu: 
<https://www.facebook.com/CikagasLatviesuCentrs/>  
Ceram ar šo lapu turpināt gan informēt, gan 
iesaistīt mūsu jaunāko paaudzi u.c. tautiešus.

Kā iepriekš minēts ČZ Nr. 410, visi līdz
šinējie darba grupas protokoli ir kopsavilkti 
un nodoti ČLOA izsūtīšanai biedriem (orga
ni zācijām). Starp citu, šis kopsavilkums ir 
pieejams arī Facebook lapa. Mūsu grupas 
cerība būtu, ka visi ČLOA biedri (t.i., orga
nizācijas) tālāk izdalītu šo informāciju savām 
padomēm un individuāliem biedriem, tā iz
pla tot šo informāciju plašāk visai sabiedrībai.  
Esam arī nodrukājuši protokolu kopsavil
kumu, un tas ir pieejams sestdienās tiem, kuŗi 
iesaistās latviešu skolā un gaidās/skautos.

Turpināsim pārrunāt  vienotā Čikāgas lat
viešu centra nepieciešamību un tā iespējas 
nākamajā – trešajā, Tautas sanāksmē: sest
dien, 2018 g. 24. februārī, pulksten 12:00. Tā 
iesāksies tūlīt pēc ikgadējām skautu un gaidu 
vienību pankūku pusdienām, un sagaidām 
plašu latviešu skolas vecāku u.c. viesu pieda
līšanos. Ikviens laipni lūgts! 

Plānojam jau tagad, ko pasniegt un pār
runāt šajā trešajā Tautas sanāksmē. Darba

Pagājušā gada 16. decembrī 
Čikāgas literārā kopa atzīmēja 
ilggadējās dalībnieces Vijas Mie
zītes 90 gadu dzimšanas dienas 
jubileju ar dziesmu, šampanieti, 
klinģeri, rozēm un grāmatu.

Vija netikvien pati lasa un 
piedalās pārrunās, viņa ar lielu 
atbildības sajūtu paziņo kopas

dalībniekiem par speciāliem not i
kumiem, maiņām vai jeb ko citu, 
kas varētu ietekmēt iknedēļas sa
tikšanos. Kopas dalībnieki pateicas 
viņai par šiem ziņojumiem.Vēlam 
Vijai ar prieku vēl ilgi lasīt daudz, 
daudz grāmatu!

Ilze Šmidchene
Foto: Ilze Bērziņa

90 Gadu jubiLeja



212018. gada februāris

Atsauksmes par Konstances Stepes  grāmatu ''Acceptance''
"Acceptance" is a very moving story with 

genuine characters that you care about. It 
clearly demonstrates how you can work 
through difficult issues and life circum
stances. I thoroughly enjoyed reading this 
book and highly recommend it!

Dr. Mary Galaszewski

Mani sauc Inta. Es dzīvoju Latvijas otrajā 
lielākajā pilsētā, Daugavpilī. Pēc profesijas 
esmu skolotāja. Brīvajā laikā man patīk lasīt. 
Pēdējā interesantākā grāmata, kuŗu esmu lasī
jusi ir Kon  stances Stepes grāmata '' Acceptance''.

Pirmkārt, mani šajā grāmatā piesaistīja 
foto grafijas gan uz grāmatas vāka, gan arī pašā 
grā matā, jo tās liecināja, ka tiks aprakstītas 
reālu cilvēku dzīves. Tā arī bija, jo sākot lasīt 
grāmatu, vairs nevarēju atrauties no lasīšanas. 
Bagā tī giem epitetiem pilnās un spilgti 
aprakstītās no daļas ļāva uzburt acu priekšā 
divu dzimtu dzī ves gājumu vairāku paaudžu 
gaŗumā. Visas detaļas stāstā ir tik smalki 
aprakstītas, ka, pat nemanot, acu priekšā rodas 
attēls un savā ziņā ir sajūta, ka skatos šī stāsta 
ekrānizējumu. Mil das un Alfonsa mīlestības 
stāsts aizsāka vai rākās paaudzēs turpinātu 
likteņu līniju.Turklāt, spilgtais apraksts perfekti 
ataino vēsturiskos notikumus konkrētajos 
dzīves gados. Grāmatā aprakstītais stāsts 
aizkustina līdz sirds dziļu miem un tik ļoti 
palīdz atpūsties steidzīgajā ikdienas dzīvē.

Ar cieņu,
Inta Rubīne

Grāmatas "Acceptance" autore ir amerikāņu  
izcelsmes, precējusies ar Visvaldi Stepi. Vairāku 
Latvijas apceļojumu laikā ar lielu dedzību viņa ir 
iedzi ļinājusies sava vīra ģimenes dzīves gaitās.

Pagaidām grāmata pērkama internetā (skat. 
sludinājumu Čikāgas Ziņu 2017.gada novembŗa un 
decembŗa/janvāŗa izdevumos.

Red.

I thoroughly enjoyed the book, "Acceptance", 
written by Constance Stepe. I couldn't put the 
book down and read it in two days! I learned a 
little about Latvian history and the sadness the 
family went through.  It's a beautifully written 
love story. "Acceptance" is the perfect title for 
the book."                                     Angie Easter  
            Peoria, Illinois 

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

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

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.
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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

 
 

CeLtnieCĪbas darbi

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu, pagrabu garāžu, 
logu pārbuves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas, 
krāsošanas, mēbeļu labošanas, kā arī jebkādus 
sīkākos darbus.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Apdrošināšana ir iekļauta. 
Bezmaksas konsultācija.

raimonds dunkelis
tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
<www.finecraftconstruction.com>.           

ČikaGas ziņām ziedojuši
no 2017. g. 1. novembŗa līdz 2018.g. 19. janvārim.

100.- Vaida M. Nikolic (Canyon Lake, TX),
75.- Alvina Bajāra, Ilze Muižniece (Three  
 Rivers, MI), Ieva Reich (Madison, WI),  
 Maija Zaimiņa,
65.- Iveta Jansona,  Juris Valainis, 
60.- Anna Dauksta (Wyoming, MI),    
 Zigfrīds Zadvinskis (Grand Rapids, MI), 
55.- Dainis Kiusals, Velta Liepiņa, Andis  
 Nīkurs (Highlands Ranch, CO), Dainis  
 Tiliks, Zigis Ulmanis, Ariana Vilciņa,  
 Ivars Vilciņš, Stefan Vilciņš, Ģirts   
 Zeidenbergs (Wilmington, DE),
50.- Anita Balode, Anita Homan (Arlington,  
 VA), Inta Reine (Three Rivers, MI),  
 Juris Šlesers (Waban, MA), 
25.- Armands Birkens.

Redakcijas vārdā paldies visiem lasītā jiem 
par ziedojumiem, aizvadot 2017. gadu un iesākot 
jauno (2018.) budžeta gadu.

Čikāgas Ziņu administrātors
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Sastāvdaļas
1 krūze krējuma (heavy whipping cream)
10 unces labas šokolādes (bittersweet)
12 ēdamk. liķieŗa, pēc garšas un patikas, 
piem., kafijas, mandeļu, ķiršu liķieris.
Apvārtīšanai: 
Pāris ēdamk., pēc garšas un patikas, piem., ka
kao pulveris, espresso kafijas pulveris, pūder cu 
kurs, sasmalcināts kokusrieksts, sakapāti rieksti.
Norādījumi
1. Šokolādi sasmalcina un ieliek dziļā bļodā. 
2.  Putukrējumu silda, līdz tas tvaiko, bet nevārās.
3. Karsto krējumu pārlej pāri šoko lā dei.Maisī   
  ju mam liek stāvēt apm. 5 min., līdz šokolāde  
  kūst. Šokolādi un  krējumu maigi sakuļ ar  
  gumijas lāpstiņu, līdz šokolāde pilnīgi izku  
  susi un maisījums ir vienmērīgā krāsā.

Kā kaut kas tik vienkāršs var būt tik ļoti bagātīgs un garšīgs? 
Krējums. Šokolāde. Viss. Pasniedzot uz stikla šķivja  – elegants 
saldais. Saliekot skaistā kastītē – sirsnīga dāvaniņa. Izkūst mutē.

4. Pielej liķieri un samaisa.
 5.  Maisījumu ielej seklā pannā un ieliek ledus  
  skapī, līdz tas sāk sacietēt un no tā var izvei  
  dot bumbiņas. Nevar gaidīt pārāk ilgi, jo  
  cietu šokolādi nevarēs apstrādāt.
6. Izveido bumbiņas ar divām karotēm vai  
  ar mazu saldējuma kausiņu, un tās ar tīrām  
  rokām izrullē apaļas un glītas.
7.  Izvēlēto apvārtījumu ieliek bļodā. Bum 
  biņas rullē apvārtījumā, tad uzliek uz vaska  
  papīra. Ieteicams pēc brītiņa rullēt vēlreiz.   
  Apvārtījums ir tas, kas konfekti turēs   
  bumbiņas formā, tāpēc jāraugās, lai tas  
  bumbiņu pilnīgi apsedz.
8. Konfektes tur vēsumā.
     2024 trifeles

Saprātīgās saimnieces

Šokolādes trifeles
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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
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze> 

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2018. gada februāris

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
2018. gada februāris

svētdien, 4. februārī, 10:00 – dievkalpojums ar dievgaldu.  
  Kafijas galds.
svētdien , 11. februārī, 10:00 – Mūsu Kunga apskaid-  
  rošanas dievkalpojums. Kafijas galds.
svētdien, 18. februārī, 10:00 – Invocabit, Gavēņa laika  
  1. svētdienas divvalodīgs dievkalpojums ar  
  dievgaldu. Kafijas galds.
svētdien, 25. februārī, 10:00 – Reminiscere, Gavēņa  
  laika 2. svētdienas dievkalpojums. 
  Kafijas galds.
  11:30 – Bībeles stunda.

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 

svētdien, 4. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
  Kafijas galds.
sestdien, 10. februārī, 10:00 – Meditācija sveču gaismā.
svētdien, 11. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
  Kafijas galds.
svētdien, 18. februārī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde
  10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
  jubilāru godināšanu.
svētdien, 25. februārī, 10:00  – Dievkalpojums. 
  Siltas pusdienas. Draudzes gada sapulce.

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.: 773-251-2840, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Kārļa Ķezbera bibliotēka ir atvērta no plkst. 11:00 līdz 
2:00 pēcpusdienā katra mēneša pirmajā un trešajā 
trešdienā.

Svētdien, 2018. gada 4. februārī, plkst. 16:30. Esiet laipni 
aicināti noskatīties "Super Bowl" futbola spēli Čikāgas 
Latviešu nama 1. stāva kluba telpās, 4146 N. Elston Ave. 
Baudiet uzkodas un jauku kompāniju. Atspirdzinājumi 
pērkami klubā. Dejošana ar Ethnic Dance tautas deju 
grupu 1. stāva zālē tiem, kuŗi nevēlas skatīties spēli. Ieeja 
pret ziedojumiem, sākot ar $5.00 vai ar groziņu.

Svētdien, 2018. gada 18. februārī, plkst. 13:00. Čikāgas 
Latviešu biedrības gada sapulce, Čikāgas Latviešu nama 
1. stāva kluba telpās, 4146 N. Elston Ave. Visi laipni lūgti 
piedalīties, balstiesīgi ir biedri. Bezmaksas auto 
novietošana svētdienās uz Elston Ave.

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
Priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: kelivar@aol.com
kasiere: Ināra Grigolats, tālr. 847-729-6213

ČikāGas
dauGavas vanaGu 
aPvienĪba
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sarĪkojumi/sanāksmes
2018. gada februāris

svētdien, 4. februārī, Super Bowl futbola spēles   
  pārraide Čikāgas Latviešu nama kluba   
  telpās plkst.16:30.
no 2. februāŗa līdz 4 februārim Jaunā Rīgas teātŗa  
  iestudējums "Brodskis/Barišņikovs"    
  būs skatāms Čikāgas teātrī Harris Theater  
  for Music and Dance.
sestdien, 24. februārī, Čikāgas latviešu centra Tautas  
  sanāksme Ciānā plkst. 12:00.

 2018. gada marts 
sestdien, 10. martā,  Skautu/gaidu izrāde "Sestdienas  
  vakars tiešraidē" un vakariņas 
  Ciānā plkst. 17:00.

 2018. gada aprīlis
sestdien, 21. aprīli, "Stariņa" pirmsskolas/bērndārza  
  labdarības sarīkojums "Vakars zem zvaigznēm".

2018. gada maijs
4., 5. un 6. maijā  ALA 67. kongress notiks Vašingtonā,DC. 
Viesnīca – Court Hotel, 525 New Jersey Avenue, 
Washington, D.C., Tālr.: 202 - 628-2100. Šajā viesnīcā 
apmetīsies kongresa delegāti un notiks visas sēdes.
Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 13. aprīlim.

Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ziedojums:

$

Redakcija lūdz vismaz $55.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:                            Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:                           

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

jānis reveLiņš
dzimis 1940. gada 26. decembrī

Rīgā, Latvijā

miris 2018. gada 5.janvārī
Čikāgā

    

uLdis Grava
dzimis 1938. gada 1. aprīlī

Liepājā, Latvijā
miris 2018. gada 19. janvārī

Rīgā, Latvijā
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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
Gundega Puidza un Armands Birkens
līdzpriekšsēži
Gundega Puidza: 708- 453- 0534
Armands Birkens:  773-251-2840

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- 251- 2840

 

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

2018. gada
feBruÅris

  1 C Brigita,Indra, Indris,   
 Indars   
  2 P Spīdola, Sonora
  3 S Aida, Ida, Vida

  4 Sv Daila, Veronika
  5 P Agate, Selga, Silga,   
 Sinilga
  6 O Dārta, Dace, Dora
  7 T Nelda, Rihards,   
 Ričards
  8 C Aldona, Česlavs
  9 P Simona, Apolonija
10 S Paulīne, Paula

11 Sv Laima, Laimdota
12 P Karlīna, Līna
13 O Malda, Melita
14 T Valentīns
15 C Alvis, Olafs, Olavs,   
 Aloizs
16 P Lietuvas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena.
 Jūlija, Džuljeta
17 S Donats, Konstance

18 Sv Kora, Kintija
19 P Zane, Zuzanna
20 O Vitauts, Smuidra,   
 Smuidris
21 T Eleonora, Ariadne
22 C Ārija, Rigonda, Adrians
23 P Haralds, Almants
24 S Igaunijas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena.  
 Diāna, Dina, Dins

25 Sv Alma, Annemarija
26 P Evelīna, Métra, Aurélija
27 O Līvija, Liva, Andra
28 T Skaidrīte, Skaidra,   
 Justs

Udensvīrs
21.janv. -,20.feb.

Zivs
21.feb. - 20.marts
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