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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 – 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

PĒDĒJĀS KRUSTVĀRDU MĪKLAS
ATBILDES

Sastādījis Jānis Reveliņš

ČZ Nr. 411. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 9. Kopēlija. 10. Indoķīna. 11. Asne. 12. Briedis. 13. Spīd.                
14. Mango. 16. Vārna. 17. Aplis. 21. Baumanis. 22. Svarīgas. 23. Rapieris. 
26. Pakausis. 28. Sekas. 29. Velns. 30. Asāds. 33. Stāt. 35. Brisele. 36. Doma. 
37. Stabulēt. 39. Nevarīgs.
STATENISKI: 1. Potsdama. 2. Gēte. 3. Viebt. 4. Kanibāls. 5. Ziedonis.               
6. Odesa. 7. Āķis. 8. Incīzija. 153 Gambija. 18. Plīvurs. 19. UNRRA. 20. 
Marks. 24. Atentāts. 25. Sieviete. 26. Panteons. 27. Iedomīgs. 31. Ābels. 32. 
Nervs. 34. Tuba. 36. Dorē. 

Nelaiķa Jāņa Reveliņa rokrakstā izpildītā krustvārdmīkla.

Vāka attēls: Haralds Puidza-Pilāns
                    21 mēnesi jauns.

ku, ģeografiju, citttautu tra
dicijas un vēsturi un daudz kā 
cita. Šīs zināšanas Jānis atjau
tīgi iekļāva krustvārdu mīklā. 
Augsti vērtējam Jāņa neat lai
dīgo darbu, ko  viņš gadu pēc 
gada katru mēnesi veicis. 

Mēs Tev, Jāni, sakām lielu 
pateicību un vēlam vieglas 
smiltis aizsaules dārzos.                                

 Čikāgas Ziņu redakcija

ATVADAS No JĀņA REVELIņA

Š.g. 12. janvārī Matz bēru 
namā piederīgie, draugi un pa
ziņas atvadījās no Jāņa Reveliņa. 
Kuŗš gan nepazina Jāni? Jau no 
1984 .gada marta Jānis sastā
dījis un sniedzis mums krust
vārdu mīklas, kuŗu risināšana 
mūs bagātinājusi.. 

Sastādīt mīklas var tikai 
cilvēks, kas pārzin mākslu, mū
ziku, vietējo un pasaules polīti
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Pēdējās 2017. gada nodarbībās mazskauti 
gatavoja koka Latvijas karogu statīvus – tie 
noteikti bija jauka svētku dāvana, it īpaši 
ievadot šo Latvijas Simtgadi!

Gaidas šinīs nodarbībās turpināja savu 
tradiciju gatavot guntiņām kādu dāvaniņu.  
Šoreiz – sniegavīra ornamentu. Nodarbību 
beig ās gaidas aiziet ciemos pie guntiņām, uz
dziedam kādu dziesmu, uzspēlējam spēli un 
kopīgi nobeidzam gada pēdējās nodarbības.

Svētvakara dienā dižskauti Miķelis Bru
novskis un Andis Cers kopā ar vadītājiem 
aizbrauca uz ukraiņu baznīcu saņemt Miera 
gaismu, ko vēlāk vakarā mūsu vadāmie dalīja 
tālāk Ciānas un Sv. Pēteŗa draudzes diev
kalpojumos. 

Eiropas skauti un gaidas sāka palīdzēt ar 
Betlēmes Miera gaismas izplatīšanu Eiropā 
jau 1989. gadā, bet tā pirmo reizi ieradās ASV 
2001. gada decembrī Ņujorkas pilsētā, kad 
Kanadas skauti to atveda uz Ground Zero. Lat
viešu skauti un gaidas tagad jau desmit gadus 
palīdz izplatīt Miera gaismu ASV un Kanadā.

Janvāŗa nodarbībās visi pulciņi sāka ga ta
 voties gadskārtējai ziemas nometnei Gaŗezerā.

vad. Daina Cera

No kreisās: Andrejs Teivāns, Reinis Velkme, Lūkas Šlesers, Aldis Kīns, Jēkabs Brencis, Kārlis Baipšys, Bruno 
Schmidt, Vincents Sīmanis, Tomas Velkme, Aleksandrs Fitzgerald.

No kr.: Marete Austriņa, Ella Baipšys, Izabella Brence, 
Ulla Ciaccio.                                      Foto: Ariāna Vilciņa

No kr.: vad. Kalvis Cers, ukraiņu skautu vad. Andres Durbak, 
dižskauti Andis Cers un Miķelis Brunovskis, vadītāji Alnis Cers 
un Dāvids Brunovskis.

PĒDĒJĀS NoDARBĪBAS 2017. gADĀ
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gAUJAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Vadītāja Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

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

ZIEMAS NoMETNE "BALTAIS TĪģERIS" gAŗEZERĀ

Gadskārtējā Čikāgas gaidu un skautu 
ziemas nometnē piedalījās 53 vadāmo ar 13 
vadītājiem.

Diemžēl, nometni uzsākot, vienīgais 
baltums bija nometnes nosaukumā "Baltais 
tīģeris". Tas atspoguļoja šī gada Dienvid
korejas ziemas olimpiādes talismani. 

Nometnes atklāšanā vadāmie tika sadalīti 
astoņās jauktās komandās, un katrai piešķīra 
valsti. Komandas izgatavoja savas valsts 
karogu, piesēja to pie gaŗa zara un alfabētiskā 
kārtībā iesoļoja olimpiādes atklā  šanā.
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Pārējie nometņotāji turpināja pārstāvēt 
savas valstis un sacentās dažādās ziemas 
olimpiādes spēlēs.

Vakarā visi nometņotāji pa zemēm sacen
tās Minute to Win It spēlēs. Minūtes laikā bija 
jāveic dažādi uzdevumi. Saskaitot katras 
valsts punktus, zelta medāli ieguva Zviedrija, 
sudraba Francija un bronzas Austrija.

Pa nakti uzsniga, un no rīta viss bija 
skaisti balts. Svētdienas rīta lūgšanu vadīja 
mazskautu vadītāji ar zēnu līdzdalību. Pal
dies mācītājai Gundegai Puidzai par ļoti  pie
mēroto lūgšanu gan mūsu šī gada no metnei,

Ar degošu lāpu laukumā ieskrēja jaunā
kais mazskauts Tomas Velkme, kuŗš no deva 
lāpu guntiņai Zanei Velkmei. Visi nepacietīgi 
gaidīja "Kas tad būs slavenais sportists, kas 
aizdedzinās olimpiādes oficiālo lāpu?" Un 
laukumā ieskrēja pats Kristaps Porziņģis un, 
uz pirkstgaliem stāvēdams, iededzināja lāpu!

Pa dienu dižskauti slēpoja tuvējā Swiss 
Valley slēpotavā. Pievakarē visi laimīgi at
griezās vienā gabalā. 

Lielgaidas sagādāja malku, iekūra uguns
kuru, uzsēja trijkāji un pagatavoja sev un 
dižskautiem gardas vakariņas.
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gan ikdienāi mūsu vienību dalīb niekiem:
"Dievs, Tu mums katram esi devis daudz 

dažādas dāvanas – gan skriet, gan mest bumbu,

Vadītājs Kalvis Cers apsveic mazskautu Lauri Kukaini ar 
nopelnīto kaklauta gredzenu.

gan risināt uzdevumus, gan rakstīt un rēķināt. 
Bet Tu mums arī esi devis uzdevumu pašiem 
turpināt attīstīt un veidot to, kas ir Tevis 
dāvināts, lai mēs cenšamies, sacenšamies, 
trenējamies, mācāmies un palīdzam to darīt 
arī citiem. Atgādini mums vienmēr, ka mēs 
– gaidas un skauti – esam piemērs, uz ko 
daudzi skatās  –  kā uzvesties, kādiem būt 
pret citiem cilvēkiem, tāpat kā pret 
dzīvniekiem un dabu, ko Tu esi radījis. Tāpēc 
vingrini mūs gan sportā, gan skolā, gan visur, 
kur vien mēs kaut ko vērtīgu varam iemācīties; 
lai noderam Tev kā labi skauti, gaidas, 
vadītāji, nākamie skolotāji un krietni cilvēki."

vad. Daina Cera
foto: vad. Valdis Kalniņš

klases biedriem mums ir adreses un ir bijis  
zināms  kontakts, bet ar laiku adreses varētu 
būt  mainījušās. Tāpēc,  ja jums kas ir zināms 
par šiem bijušajiem skolēniem tagad, mēs 
būsim pateicīgi par jebkādu informāciju, sā
kot ar  adresēm, utt.

Atsauksimies un sazināsimies ar kon
takt personu – Jānis J. Dimants, Jr., M.D. 
–2330 Innsbruck Parkway, Minneapolis, 
Minnesota 554212068  USA, epasta adrese: 
<dimants@hotmail.com>. 

Griežamies pie visiem haun šte teniešiem 
un pārējās sabiedrības, kuŗi kaut ko zi nātu 
par mūsu klases biedriem. Mēs būsim priecīgi 
par jeb kuŗu informāciju par viņiem. Iepriekš  
pa teicamies par katru ziņu, arī tiem, kuŗi 
nebija mūsu klases audzēkņi, bet kādu no 
viņiem pazīst, sazināsies ar mums.

Klases  biedru  sarakstu  esam  sa stā dījuši 
pēc atmiņas, cerot, ka nevienu neesam pie
mir suši. Gadījumā, ja tiešām kādu esam iz
laiduši – par to atvainojamies un gaidīsim 
informāciju arī par viņiem. 

Saprotam, ka Guntis Bruniņš ir Dieva 
mierā.

                         Jānis J. Dimants, Jr., M.D

SAMEKLĒSIM VIENS oTRU – SASAUKSIMIES

Ir 1946. gads, Haunštetenes nometnē 
Augsburgā, Vācijā, latviešu valodas klasi 
uzsāk apmēram 22 skolēni, klases audzi
nātājas Ludmilas Birnes (Birnītes) vadībā. 
Visi pa šo laiku kļuvām draugi. Vēlāk skaits 
pat pa lielinājās, bet līdz 1949. gadam tas bija  
stabils. Pēc tam sākās izceļošanas laiks, un 
mēs izklīdām pa plašo pasauli. Tikai daži no 
mums tagad sarakstāmies un uzturam saka
rus. Tagad  vēlamies sazi nāties ar  visiem,  kas  
bijām klasē.

Esam  sastādījuši  divus sarakstus alfabē
tiskā  kārtībā.

Alnis Dāniels, Alnis Irēne, Briedis Biruta, 
Delvigs Margarieta, Demidovs Ausma, Kal
niņš Rita, Kalniņš Valda, Kupčs Skaidrīte,  
Liepiņš Andris, Liepiņš Valdis, Līcis Dzintra,  
Neimanis Egdars, Rotko Olegs, Šmithens 
Aivars. Par šim skolēniem trūkst  informācijas 
– viņu  atrašanās  vietām. Katra  ziņa vai in
formācija par viņiem  tiks  saņemta ar prieku.  

Auzenbergs Edvīns, Cukurs Zīle, Dimants 
Jānis, Jansone Zigrīda, Kalniņš Imants, 
Karelis Mirdza, Krīgens Arnis, Kupčs 
Skaidrīte, Lenšs Ilga, Neimanis Ilmārs, 
Paegle Inese, Zutītis Jānis. Augšā  minētajiem
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2018. gada februārī Stariņa bērni ļoti 
baudīja vienu no mūsu mīļakajām mācību 
tematiem – pasakas. Šogad bērni velta savu 
laiku mācībām par latviešu pasakām – par 
zvēriņiem, kuŗi pasakās runā, par tiem, kuŗi ir 
vienmēr mīļi un par tiem, kuŗi ir viltīgi.  Mācās 
arī par labestību pasakās, ko tik bieži varam 
tajās sastapt.  Bērni arī ir iemācījušies no galvas 
pasaku "Zvēri un abru taisītājs". To viņi ir gan 
klausījušies, gan skatījušies iztēlotu ar lellītēm, 
kā arī iztēlojuši paši. 

Baudām arī dziļo, dziļo sniegu. Katru 
dienu ejam bradāt ārā, braucam ar ragaviņām, 
veidojam  sniega vīrus un visādi izklaidējamies.  
Bet kā jau vienmēr, februarī, sākam gaidīt 
pavasari. Pavasarī svinēsim vienu no mūsu 
mīļākajiem svētkiem – Lieldienas.  

Pāris atgādinājumu: Tuvojas 21. aprīļa 
Stariņa labdarības balle – "Vakars zem 
zvaigznēm". Skat. reklāmu šinī Čikāgas Ziņu. 
izdevumā. Stariņš šovasar atkal piedāvās četru 
nedēļu vasaras nometni – divas nedēļas jūnijā 
un divas nedēļas augustā. Tuvāku informāciju 
par va saras nometni varēs saņemt nākamajā 
izdevumā vai arī, rakstot Andārtei, epasa adrese
 <director@starins.org>. 

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

Zaķīts mežā ezi sauc,
Kur gan palicis mans draugs?
Sniegi snieg un puteņo –
Kā lai tagad atrod to? 
Vāverīte kokā smej,
"Velti draugu meklēt ej.  
Kamēr sals un kamēr sniegs,
Ezim mežā ziemas miegs!"

                    Dzidra Rinkule- Zemzare

No kr.: Līzīte Freimane, Laila Grants, Ellie Reinfelde, Niko Balodis, Emina Tupurītis, Olivers Tupurītis, Maija Specker, 
Eloise Blackburn.

Andārte rāda bērniem pasaku "Zvēri un abru taisītājs".

Raksts un foto: Andārte Phillips
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1. klase; “Divpunktu mārīte”
2. klase; “Baltā cielaviņa un margrietiņa”
4. klase; “Jāņi”
6. un 7. klase; “Dzintars”
Mācāmies latviski (a) un Mācāmies latviski 
(b); “Daugava”
Bērnudārzs; “Karogs”
5. klase un Mācāmies latviski (c); “Himna”
Vidusskola; “Satversme”
8. klase; “Tagadējie slavenie latvieši pasaulē”
3. klase; “Saule, pērkons, Daugava”

Manuprāt, simbolu daudzveidība ir ļoti 
ap sveicama un tā norāda uz bērnu un sko lo
tāju radošo pieeju mūsu tautas patiesām 
vērtībām. Latvijas simbols ir ne tikai valsts 
himna, karogs vai citi oficiāli valsts atribūti. 
Mazā mārīte, žiglā cielaviņa, baltā marg
rietiņa – viss skaistums, no kā sastāv mūsu 
Latvija var būt simbols, kas veido Latvijas 
īpašo stāstu. Tāpat arī katrs Krišjāņa Barona 
skolas skolnieks ir kā Latvijas simbols, kā 
nozīmīga daļa no mūsu tautas tagadnes ar 
skatu tās nākotnē.

Krišjāņa Barona skolas saime sirsnīgi 
pa teicas visiem Draudzīgā aicinājuma rīko
tājiem, dalībniekiem, viesiem un apsvei
cējiem, un protams arī studenšu korporācijas 
“Dzintra” čaklajām saimniecēm par sagādā
tajām siltajām pusdienām! Uz tikšanos nāka
mā gada Draudzīgajā aicinājumā! 

Didzis Pilāns
Foto: Krista Laukmane Schmidt

DRAUDZĪgAIS AIcINĀJUMS 
27. janvārī Krišjāņa Barona 
Latviešu skola, kā ik gadus, 
pulcēja visus uz Draudzīgo 
aicinājumu. Šī gada tēma – 
Latvijas simboli. Sarīkojumu 
ar svētbrīdi ievadīja māc. 
Gundega Puidza, atraktīvi un 
ar uzskatāmiem simboliem 
uzrunājot skolas saimi un 

viesus par to, ko tad simboli nozīmē. Skolēni 
atsaucās, aktīvi iesaistoties simbolu izskaid
rošanā. Interesanti, ka rādot mobilo telefonu, 
kas bija paredzēts, kā saziņas simbols, kāda 
meitene no zāles teica, ka tas simbolizē neve
selīgumu. Mums, protams, ir jāpriecājas par 
bērnu pareizo attieksmi un zināšanām, un 
reizē filosofiski jāpieņem atziņa, ka vienam 
un tam pašam simbolam var būt dažādas 
izpratnes, pie tam   pareizas.

Klātesošos sveica skolas pārzine Rasma 
Kraulis, uzsveŗot simbolu nozīmi. Par sarī ko
juma galveno runātāju bija aicināta Amanda 
Bērziņa, Krišjāņa Barona skolas absolvente. 
Viņa ar pateicību un labiem vārdiem 
aprakstīja savu pieredzi skolā, atceroties, kā 
pati reiz sēdējusi tajā pašā zālē, tajos pašos 
krēslos, kur tagadējie skolēni. Tāpat Amanda 
uzsvēra to īpašo latvietības vērtību, kuru 
iegūstot skolā, viņa ir garīgi bagātinājusies un 
nesusi tālāk savā dzīvē. Uzsverot trīs savas 
dzīves svarīgākos latviskos simbolus, Aman
da saistoši stāstīja par savām latvietes gaitām 
pasaules ceļos, visnegaidītākajos brīžos sa
stopot tautiešus svešās valstīs un amizantās 
situācijās. 

Sākoties priekšnesumiem, uzjundīja in
triga, jo nezinājām, kādu konkrētu simbolu 
skolēni attēlos. Bet tas bija atjautīgi, tādējādi 
skatītājiem vajadzēja piedomāt un censties 
saredzēt, kādu simbolu rada skolēnu dzies
mas, dainas, plakāti, zīmējumi un visas citas 
izdomas pilnās aktivitātes.

Turpinājumā skolēnu interesanto priekš
nesumu saraksts:
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MUMS RAKSTA
Cienījamā redaktore!

Čikāgas Ziņu februāra numurā (Nr. 411) 
lasāmas trīs vēstules redakcijai – par Oļģerta 
Cakara 2017.gada 18. novembŗa svinību 
recenziju, itsevišķi viņa vēso attieksmi pret 
Latvijas aktieŗa un dziedātāja Juŗa Hirša 
priekšnesumu. Liekas, ka šie rakstītāji dzied 
vienu dziesmu. Un, kamēr viņi uzsver Juŗa 
Hirša māksliniecisko izcilību, krietno rak
sturu un personīgos nopelnus – viņi dzied kā 
labi saskaņots koris. Viņu iejutība un sirsnība, 
at balstot Jura Hirša sniegumu ir uzslavējama.  

Bet tad korī ieskan pēkšņa disonance:  
Nevajadzētu ČZ publicēt neatbilstošus rak
stus, kas izsaka taču autora “personīgo vie
dokli” un “nevajadzētu kritizēt”, bet drīzāk 
“izvērtēt, vai [autors] spēj sniegt objektīvu 
atsauksmi” par notikušo. Vārdu sakot, vajadzētu

ieviest cenzūru! 
Šādiem uzskatiem, diemžēl, ir gaŗa un 

bēdīgi slavena vēsture. Cenzūra tiek izpildīta 
visbiežāk totalitāros apstākļos – no sengrieķu 
laikiem, kur uz nāvi notiesāja Sokrātu, līdz 
Putina Krievijai, kur nesenus gadus atpakaļ 
“Pussy Riot” meitenes tika iemestas cietumā 
par it kā valsts reliģijas zaimošanu. Latvijas 
konstitūcijā, tāpat kā Amerikas, ir garantijas 
par vārda brīvību. Ievērosim tās.

Un nebūtu tak jāatgādina lasītājiem, ka 
recen zents vienmēr izsaka savu “personīgo 
viedokli”, ka viņš ir “kritiķis” un, ka tādā 
lomā viņš nespēj formulēt “objektīvu at sauk
smi” par darbu, ko viņš ir uzņēmies izvērtēt.  
Ļausim kritiķiem pildīt savu lomu.

Ar cieņu,
Māris Roze

Šī gada 17. martā, sestdien, pulksten 
14:00 Ciānas dienvidu ēkas mazajā zālē būs 
iespēja satikt Stokholmas Ekonomikas augst
skolas Rīgā mācībspēku Māri Graudiņu un 
noklau sīties viņa sniegto referātu par aktu
ālitātēm saistībā ar šajā rudenī gai dāmajām 
13. Saeimas vēlēšanām Latvijā.

Māris Graudiņš dzīvo Latvijā kopš 1992.  

MĀRIS gRAUDIņš ČIKĀgĀ
gada. Būdams 5. Saeimas deputāts, viņš 
vadījis Baltijas Asamblejas vides un ener
ģētikas komisiju.

Dibinājis un desmit gadus vadījis Baltijas 
mēroga sabiedrisko attiecību uzņēmumu 
Con sensus PR. Bijis komunikācijas un po
līto loģijas fakultātes lektors Tallinā un Vis
konsīnas Universitātes programmā Latvijas 
Universitātē, bet tagad Stokholmas ekono
mikas augstskolā Rīgā.

Darbojies KNAB lobēšanas regulēšanas 
darba grupā, kā arī Latvijas Institūta "Latvijas 
tēla" darba grupā. Vadījis Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroju Latvijā.

Trimdas laikā strādājis ALA, DV un 
ALJA valdēs.1985. gadā vadījis trimdas laiku 
vērie nīgāko polītisko manifestāciju "Baltijas 
Brī vības un miera kuģa" akciju.

Studējis Čikāgas universitātes polītol o
ģij as doktorantūrā, Stokholmas universitātē, u.c.

Māris ir jūrmalnieks, sešu bērnu tēvs, 
sieva Ilze ir no Limbažiem.

Gundega Puidza 
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grupas dalībnieki ir uzau guši 
latviešu ģimenēs ārpus Lat
vijas – Ame rikā un Vācijā, 
pārējie dzimuši un auguši Lat
vijā. Imanta Nīgale (vokāls, 
mando līns) un Katrīna Di man
ta (vokāls, vijole) iepa zinās 
caur kopējām paziņām 2012. 
gadā, kad abas svinēja savas 
dzimšanas dienas. Drīz pēc tam 
sāka kopā mūzicēt un piesaistīt 

vēl citus mūziķus savai grupai. No paša sāku
ma “ImantaDimanta un draugi” koncentrējās 
uz latviešu tautas dziesmām, veidojot skaistas, 
mūsdienīgas apdares, dziesmām iedodot jaunu 
elpu. 2015. gada vasarā sāka tapt grupas 
pirmās pašradītās dziesmas. Katrīna spēlē 
vijoli, čellu, tamburīnu un dzied, Imanta spēlē 
mandolīnu un dzied, Krišjānis spēlē ģitāru, 
Kristaps spēlē basu un Matīss spēlē bungas, 
kopā izveidojot mūsdienīgu, bet tradicijām 
veltītu latviešu skaņu, kam arī interesanta 
bluegrass  ietekme. Grupai ir milzīga enerģija 
un vēlme izplatīt latvju tautas dziesmas ASV, 
lai mūs latviešus sadzird un iepazīst visi!

Pateicamies visiem LV100 fonda ziedo tā
jiem par piedalīšanos akcijā – ceram jūs redzēt 
arī starp koncerta apmeklētājiem! Aicinām 
gan ziedotājus, gan visus, pieteikt arī savu 
projektu ALAs Latvijas Simtgades fonda 
atbalstam.

Noklausīties ImantaDimanta dziesmas: 
<https://imantadimanta.bandcamp.com/>.

Pierakstīties uz koncerta apmeklēšanu: 
< h t t p s : / / w w w. o l d t o w n s c h o o l . o r g /
concerts/2018/03282018wmwimanta
dimanta/>.

Uzzināt vairāk par Latvijas simt gades 
svinībām ASV un par pieteikšanos uz LV100 
projektu atbalstu: <www.latvia100usa.org>.

Marisa Gudrā
ALAs projektu koordinatore

“IMANTADIMANTA UN DRAUgI” KoNcERTS ASV

Aicinām Čikāgas apkai
mes tautiešus apmeklēt lat
viešu pos t folka grupas “Imanta 
Dimanta un draugi” koncertu 
trešdien, 2018. gada 28. martā, 
plkst. 19:00, Old Town School of 
Folk Music telpās Word Music 
Wednesday sērijas ietvaros.

Bau dīsim mūs dienu la t
vie šu tautas dziesmu koncertu 
dažādās ap darēs, kas piemērots 
visām paaudzēm un gaumēm. Dienu vēlāk, 
29. marta vakarā, grupa iein teresētajiem Old 
Town School of Folk Music studentiem sniegs 
semināru angļu valodā par latviešu mūzikas 
un deju tradicijām.

“ImantaDimanta un draugi” kon cert tur
neju rīko Amerikas latviešu apvienība (ALA) 
ar ALAs Latvijas Simtgades fonda finan siālu 
atbalstu. Amerikas latviešu saziedotie lī dzekļi 
domāti tieši Latvijas simtgadē rīkotajiem 
pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt Latvijas 
simtgades un latviešu kulturālo sasniegumu 
atzīmēšanu Amerikas latviešu sabiedrībā, kā 
arī iepazīstināt vietējo amerikāņu sabiedrību 
ar latviešu kultūru un Latvijas vēsturi. Grupa 
ImantaDimanta un draugi kopā ar ALA, 
vēloties dāvināt svētkus latviešu sabiedrībai 
Amerikā, ir apņēmusies ļoti īsā laikā apceļot 
daudz latviešu centrus. Būs iespēja sadzirdēt 
latviešu tautas dziesmas un piedalīties 
tradicionālās dejās šādās pilsētās: Vašingtonā, 
DC, Grīnvilā (SC), Hjūstonā (TX), Losan
dželosā (CA), Sanfrancisko (CA), Sietlā (WA), 
Denverā (CO), Linkolnā (NE), Mineapolē (MN), 
Milvokos (WI), Čikāgā (IL), Kalamazū (MI), 
Detroitā (MI), Klīvlandē (OH), Ņujorkā (NY), 
Bostonā (MA), Filadelfijā (PA), Prie dainē (NJ).

 ImantaDimanta un draugi ir apliecinājums, 
ka mēs, 21. gadsimta latvieši pasaulē, spējam 
saprasties, sadarboties un radīt kaut ko varenu, 
kas pasaulē izskandina Latvijas vārdu. Divi

Latviešu postfolka  mūzikas grupa   “ImantaDimanta un draugi” 
aicina  uz LV100 koncertu Čikāgā.
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MANAS ATMIņAS PAR BRUNo BAUMANI
Kad uzzināju, ka Bruno 

Baumanis ir miris, piezva
nīju viņa kundzei Dainai 
un izteicu savu līdzjutību. 
Mūsu sarunā minēju arī, ka 
būtu labi, ja kāds, kuŗš labi 
pazina Bru no, par viņu uz
rak stītu Čikāgas Ziņām. 
Dai  nas atbilde mani nepā r
steidza: "Tādu cilvēku vairs 
nav. Tie visi jau staigā mū
žības ceļu.  Būtu pateicīga, 
ja Tu to izdarītu."

Dainai bija taisnība. Pēc 
gaŗas, interesantas, pārdzī
vojumiem pilnas un panā
kumiem ba gātas dzīves, 
kas sākās 1921. gada 23. 
martā Rīgā un noslēdzās 
2017. gada 26. oktobrī Floridā, Bruno bija 
stingri pārdzīvojis sava laikabiedrus, pavadot 
zem mūsu saules 96 gadus, 7 mēnešus un 3 
dienas.

Bruno ģimene man bija labi pazīstama. 
Kad es kā jauns ģimnazists Vācijā latviešu  
DP nometnē sportoju, tad arī rūpīgi sekoju 
latviešu sporta notikumiem Vācijā. Viena no 
labākajām latviešu volejbola vienībām toreiz 
ne tikai ame rikāņu zonā, bet arī visā Vācijā 
bija Hersbruka. Toreiz vēl volejbolu spēlēja 
ar trim cēlājiem un trim gremdētājiem. 
Hersbrukai bija trīs izcili gremdētāji. Divi 
bija "spēka" vīri – Pēteris Neilands un Pēteris 
Skrastiņš, bet trešais bija Bruno Baumanis, 
kuŗa gremdes izcēlās ar labu izvēli un izcilu 
techniku, atrodot tukšumus un maz nosargātas 
vietas pretinieku laukumā.

Kā izcils volejbolists Bruno tika arī iz rau
dzīts latviešu volejbola vienībai, kas 1948. gadā 
spēlēja pret amerikāņu volejbola valsts vie

nību, kas tajā laikā viesojās Eiropā. Bruno arī 
tika kā latviešu izlases  spēlētājs Vācijā, 
vairākkārt spēlējis baltiešu vienībās pret igau
 ņiem un lietuviešiem. Bet par Hersbrukas 

vienības panākumu Buno 
uzskatīja uzvaru 1947. gada 
jūlijā trimdas meistar sa
cīkstēs pret labo un spēcīgo 
angļu zonas meistarvienību 
Lībeku. Domāju, ka Bruno 
bija vienīgais no mūsu taga
dējiem, labajiem volejbola 
spēlē tājiem, kuŗš dabūja iece
 ļošanas galvojumu ASV sa
vas labās spēles dēļ.

Lai gan Bruno bija 
dzimis Rīgā, viņš uzauga 
un savu jaunību pava dī ja 
Valkā. Piederēja un bija 
aktīvs Valkas sporta bied
rībā. Spēlēja arī basketbolu 
un fut bolu. Viņš bija arī 
Valkas dalībnieks 1938. 

gadā, kad Valkas vie nība uzvarēja Vidze mes 
futbola meistarībā.

Otrais pasaules kaŗš pār trauca Bruno 
me dicīnas studi jas Latvijas Universitātē. 
Vācijā, mainot kursus, Bruno studijas tur
pināja Er langenas Universitātē, bet tās pār
trauca, izc eļojot uz Ameriku 1949. gadā.

Bijušie kaŗavīri, kā Pirmā pasaules kaŗa 
latvieši brīvības cīņu strēlnieki, tā arī Otrā 
pasaules kaŗa latviešu leģionāri, par savām 
kaŗa gaitām reti, reti kad runāja. Ja tas notika, 
tad parasti bija vēlā vakara stundā, divatā, 
kad jau vairākas konjaka glāzītes bija "atrai
sījušas mēli" un sarunu temats arī bija palicis 
brīvāks un personīgāks.

Tā arī Bruno kaŗa gaitu atmiņas, Tornas 
grāvraču laiks (daudz pieminēts mūsu 
vēsturē), laiks krievu gūstā, izbēgšana no 
gūsta, kā arī tik daudzi citi kaŗa piedzīvojumi 
ir paņemti līdzi mūžības ceļos.

1949. gada decembrī Bruno no Port
landes, Oregonā pārcēlās uz Čikāgu. No
slēdza mūža derības ar Dainu Dzilnu. Čikāgā 
es ar Bruno labi iepazinos un mūsu ceļi daudz 
tika krus tojušies. Spēlējām volejbolu, golfu, 
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Viskonsīnas Volfa upe, kas ietek Vine
bago ezerā, pavasarī – aprīlī un maija sākumā, 
ir asaru (white bass) bagāta, kas, peldot pret 
upes straumi, meklē nārstošanas vietas 
saviem mazuļiem. Zivis bija smukas, un 
nāsrstošanas laikā tās varēja saķert ātri un arī 
daudz. Šo zivju zvejošanu bija iecienījuši ne 
tikai Mil voku, bet arī Čikāgas latvieši.

Kādā  reizē, gadu vairs neatceros, Bruno 
mani aicināja braukt ar viņu uz šo zivju 
zveju. Es viņam piekritu. Izvēlētajā dienā, 
pēc vairāku stundu brauciena, mēs abi īrētā 
laivā jau bijām Volfa upē. Zvejošana tanī 
dienā bija laba. Jau agrā pēcpusdienā mūsu 
ledus kaste bija diezgan pilna ar zivīm. 
Braucot mājā, Bruno ieminējās, ka kādas 
zivis viņš arī grib aizvest savam lielajam 
bosam, Molex Senioram. Kad bijām jau 
sasnieguši Čikāgas ziemeļu priekšpilsētas, 
Bruno piebrauca pie prezidenta Krehbiel 
mājas. Priekšpilsētu vairs neatceros. Bruno 
izmeklēja kādas 8 vai 10 smukas zivis, ielika 
tās plastikas maisiņā, un pēc zvana pie 
durvīm, kad tās atvērās, iegāja Molex 
prezidenta mājā. Pēc kādām 20 minūtēm viņš 
atgriezās mašīnā un mēs turpinājām mājās 
braucienu. Toreiz es pie sevis domāju, cik 
daudziem mums, Čikāgas latviešiem, ir tādas 
attiecības ar savas darba vietas lielāko bosu.

Tagad Molex firma, kas gadus atpakaļ 
par lielu naudu (vairākiem biljoniem) tika 
pārdota, ir ļoti liela. Tai ir pārstāvniecības un 
fabrika vairāk nekā 20 zemēs. Tiek ražoti un 
pārdoti tūkstošiem dažādu produktu vairāk 
nekā 3 biljonu dolāru vērtībā, un firmā 
nodarbināto cilvēku skaits pārsniedz 21,000.

Atmiņā palikušas viesošanās pie Bauma
ņiem, gan viņu mājā River Forestā, gan viņu 
vasaras mājā Beverlij Šoros, gan arī viņu 
mājā San Pīts Bīčā, Florīdā, un bija interesanti 
un patīkami izbaudīt viņu viesmīlību.

No sirds vēlu, lai Bruno dzīves inte
resantais, pārdzīvojumiem pilnais un panā
kumiem bagātais šīs dzīves ceļš turpinās arī 
mūžībā.

 Valdis Tums

braucām slēpot, braucām zvejot, un daudz 
stundu slēpo tāju un golfistu vakaros pava
dījām spēlējot kārtis. Spēlējām bridžu, pat 
pokeru, bet visvai rāk latviešu tautas spēli – 
zolīti. Bija žēl, ka ceļ gala savainojuma dēļ 
Bruno Čikāgā volejbolu varēja spēlēt tikai 
dažus gadus.

Nevarēdams vairs spēlēt volejbolu, 
Bruno pievērsās golfam, kur viņš guva labus 
panā kumus. 1970. gadā viņš uzvarēja vidējo 
valstu meistarībā, bet 2 gadus vēlāk ieguva 
1. vietu ASV latviešu meistarsacīkstēs. Ka
na das lat viešu senioru sacensībās Bruno 
uzvarēja 1976. un 1977. gadā. Trīs reizes Bruno 
ar vienu sitienu ir iesitis bumbiņu trīs sitienu 
bedrītē 1973., 1985. un 1990. gadā. Golfā 
piedalījies vairāk kā 40 ASV un Kanadas 
latviešu turnīros. Reti kāds latviešu golfists 
ar to var salīdzināties.

Vienalga ko Bruno darīja, visur parādījās 
viņa talants un situācijas laba kontrole un 
izpratne. It īpaši to var sacīt par Bruno darbu. 
Kā projektu inženieris Bruno 1963. gadā pie
ņē ma darbu Čikāgas high-tech uzņēmumā 
Molex. Tanī laikā tā bija samērā maza elek
trisko savie nojumu un citu elektrisko pie de
rumu firma ar kādiem 50 darbiniekiem. Savā 
darbā Bruno guva labus panākumus, paten
tējot vairāk kā 15 izgudrojumus un produktu 
uzlabojumus. 1938. gadā dibinātā firma 
strauji auga. Tās prezidents un galvenais 
īpašnieks Fred Krehbiel panāca to, ka pēc 30 
gadiem Molex svinēja pirmā biljona svinības, 
kur Bruno kā izcils firmas cilvēks saņēma 
diplomu. Tika arī sarakstīta grāmata par Molex, 
kuŗā ir vesela nodaļa par Bruno Baumani. 
Kad firma izplētās Eiropā, kā Eiropas nodaļas 
vadītāju Bruno uz vairākiem gadiem pārcēla 
uz Angliju. Viņš arī tika izraudzīts pārstāvēt 
firmu Āzijā, Austrālijā, Japānā, u.c. Viņam 
bija tuvas attiecības ar Molex firmas pre
zidentu Fred Krehbiel, kuŗš arī bija firmas 
galvenais īpašnieks, un firmā tika saukts par 
“Senior”.

Pieminēšu sekojošu gadījumu, kas labi 
raksturo iepriekš teikto.
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PĀRMAIņAS PASAULES BRĪVo LATVIEšU APVIENĪBAS VADĪBĀ 
PBLA 2018. – 2019. gadā vadīs Austrālijas un ASV latviešu organizāciju pārstāvji.

2017./2018. gadu mijā noti ku
šajās vēlēšanās Pasaules brīvo lat
viešu apvienības (PBLA) priekš sēža 
amatā uz diviem gadiem ievēlēta 
Latviešu ap vienības Austrālijā un 
Jaunzēlandē (LAAJ) prezidija vadītāja, 
sabiedriskā darbiniece Kristīne Saulīte, 
bet valdes priekšsēdes viet nieka amatā 
– advo kāts un Amerikas latviešu ap
vienības priekšsēdis Pēteris Blumbergs. 

Kā savas nākamā gada prioritātes 
PBLA priekšsēža amatā Kristīne Saulīte min – 
veicināt latviešu diasporas sadarbību ar Latvijas 
valdību un Latvijas iedzīvotāju sapratni par pasaulē 
dzīvojošo tautiešu vajadzībām un interesēm. 
“Mums ir pēc iespējas jāvieno visi pasaules latvieši 
– mēs esam viena tauta – vienalga, kur mēs 
dzīvojam. Mums jābūt vienlīdzīgiem, un ir svarīgi, 
ka ar savu darbību un vajadzībām nekādi ne dis
kriminējam Latvijas iedzīvotājus”, saka Kristīne 
Saulīte. Viņa uzsveŗ, ka augstu vērtē ASV pre
zidenta Džona F. Kenedija vārdus: “neprasi, ko 
valsts var dot Tev, bet domā, ko Tu vari dot savai 
valstij,” kas kļuvuši par viņas dzīves principu.

PBLA priekšsēdes pienākumus pildot, K. 
Saulīte vēlas arī veicināt Latvijas ekonomisko 
attīstību un stiprināt latvisko izglītību gan Latvijā, 
gan diasporas mītņu zemēs. Jaunievēlētā ap vie
nības priekšsēde uzsver savu lojālitāti PBLA gadu 
gaitā izkoptajiem mērķiem: “Palikšu uzti cīga mūsu 
nemainīgām vērtībām un prioritātēm, – un tās ir: 
latvietības saglabāšana un uzturēšana ārzemēs; 
latviskās izglītības un kultūras veici nāšana un 
uzturēšana ārpus Latvijas; atbalsts Latvijas valsts 
drošības stiprināšanai; un sadar bība ar Latviju, lai 
veicinātu tās attīstību.”

PBLA priekšsēde K. Saulīte dzimusi Lestenē, 
Latvijā. Darbojusies kā LAAJ priekšsēde un PBLA 
valdes locekle kopš 2015. gada. Bijusi arī Mel
burnas latviešu draudzes priekšniece 2013. – 2014. 
gadā. Darbojusies Austrālijas latviešu teātrī un 
dziedājusi korī “Daina”.

K. Saulīte ir beigusi Melburnas Biznesa skolas

vadības klasi un ieguvusi stipendiju Hārvarda 
Biznesa skolas vadības un stratēģijas diploma 
iegūšanai.  Viņas darbs vienmēr ir bijis saistīts ar 
cilvēkiem – vadot darbinieku komandas, kā arī 
palīdzot cilvēkiem individuālajā izaugsmē. Brīvā 
laika intereses Kristīnei ir mūzika, literātūra, 
polītika, māksla, bizness, kā arī labdarība. 

PBLA vicepriekšsēdis Pēteris Blumbergs ir 
dzimis un audzis Čikāgā, ASV. Latvisko izglītību 
ieguvis Krišjāņa Barona skolā Čikāgā un Garezera 
vasaras vidusskolā.  Ieguvis B.S. gradu ekonomikā 
Ilinojas Universitātē un J.D., ar atsauksmi, DePaul 
Universitātē Čikāgā, kur bijis DePaul Law Review 
redaktors. Pirms vairāk nekā 20 gadiem pārcēlies 
uz Vašingtonu, strādā par advokātu Vašingtonā.  

No 1997. gada līdz 2003. gadam bijis aktīvs 
Amerikas latviešu apvienības (ALA) valdē. Bijis 
ALAs Informācijas nozares vadītājs un priekšsēža 
vietnieks. Pildot šos amatus, Pētera galvenā nodar
bošanās bijusi strādāt, lai panāktu Latvijas uzņem
šanu NATO aliansē.   

No 2003. līdz 2010. gadam P. Blumbergs bijis 
ALAs pārstāvis Apvienotā ASV Baltijas Nacionālā 
komitejā (Joint Baltic American National 
Committee vai JBANC). Divus gadus bijis šīs orga
nizācijas priekšsēdis. Pārstāvot JBANC, Pēteris 
piedalījies NATO galotņu konferencē 2006. gadā, 
Rīgā.   

P. Blumbergs no 1999. gada līdz 2003.gadam 
bijis Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes 
loceklis, vadījis PBLA informācijas darba grupu 
un bijis tās priekšsēdis svarīgajā NATO paplašinā
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šināšanas laikā. Viņš ir aktīvs 
Vašingtonas ev. lut. drau dzes un 
korporācijas “Lettgallia” loceklis.  
Apbalvots ar Latvijas valsts aug
stāko apbalvojumu – Atzinības 
krustu, ko saņēmis personīgi no 
prezidenta Andra Bērziņa.

Pēteris ir precējies un kopā ar 
sievu Lauru, kas ir architekte, 
audzina četrus dēlus: Aleksandru, 
Grantu  un dvīņus Ediju un Filipu.  
Visi četri dēli piedalījušies 
latviešu nodarbībās, skolās un nometnēs, kā arī 
vietējā amerikāņu sabiedrībā. PBLA pārstāvniecību 
Rīgā turpinās vadīt Jānis Andersons. Viņš 1992. 
gadā beidzis Latvijas Universitātes filoloģijas 
fakultāti. No 1993. līdz 2005. gadam strādājis par 
žurnālistu un redaktoru dažādos Latvijas preses 
izdevumos un apgādos. Kopš 2005. gada J. 
Andersons strādā PBLA pārstāvniecībā Rīgā un 
kopš 2006. gada ir šīs pārstāvniecības vadītājs. No 
2010. līdz 2013. gadam bijis viens no darba grupas 
locekļiem Saeimā, Pilsonības likuma grozījumu 
izstrādes komisijā, veicinot dubultpilsonības 
iegūšanas statusa atjaunošanu Latvijas Republikas 
Pilsonības likumā. Pārstāvniecībā grāmatvedības 
un projektu uzraudzības darbu veic Solvita Sekste, 
kas līdz 2017. gadam vadīja Daugavas Vanagu 
Centrālās valdes pārstāvniecību Latvijā. Kopš 
2017. gada decembŗa pārstāvniecībā par projektu 
admi nistratori nepilnu laiku strādā arī Rīgas 
Stradiņa Universitātes Starptautisko attiecību – 
Eiropas studiju bakalaura programmas  studente 
Lora Egle.       

Pārstāvniecības darbu Rīgā ar 2018. gada 
vasaru stiprinās ilggadējais Amerikas latviešu 
apvienības ģenerālsekretārs Raits Eglītis, kuŗu 
PBLA valde apstiprinājusi izpilddirektora/ģene rāl
sekretāra amatam. Pēc 20 darba gadiem Amerikas 
latviešu apvienībā R. Eglītis pārcelsies uz Latviju. 
Viņa galvenā atbildība būs pārstāvēt PBLA Lat
vijas valdības iestādēs, kā arī citi sabiedrisko 
attiecību projekti.

R. Eglītis beidzis Latvijas Universitātes 
Svešvalodu fakultāti un ieguvis maģistra gradu 
žurnālistikā Mičiganas pavalsts universitātē. Strā
dājot ALAs birojā kopš 1998. gada, viņš izpelnījies

Amerikas latviešu sabiedrības atzinību par darbu 
vēlēšanu iecirkņu organizēšanā ASV un  pārvieto
jamās pasu stacijas projekta veicināšanā, atbalsta 
darbu Latvijas ārpolitisko mērķu sasniegšanā un 
gandrīz 20 ALAs kongresu rīkošanā. 20 gadus 
bijis ALAs izdevuma “Latvian Dimen sions 
redaktors. Apbalvots ar Valsts Atzinības krustu un 
Aizsar dzības ministrijas medaļu par Latvijas 
dalības NATO veicināšanu.

PBLA Izglītības padomes izpildirektores darbu 
no 2018. gada 1. janvāŗa pārņēmusi  Vita Tērauda 
– ASV dzimusi latviete, kas nu jau 27 gadus dzīvo 
un strādā Latvijā. V. Tērauda ir strā dājusi Latvijas 
valsts pārvaldē gan ierēdņa amatos, gan kā Valsts 
reformu ministre. Viņa ir vadījusi Latvijas lielāko 
privāto filantropisko organizāciju Sorosa fonds – 
Latvija, kā arī dibinājusi un 10 gadus vadījusi 
Latvijas pirmo domnīcu Sabied riskās politikas 
centrs PROVIDUS. Gan Sorosa fonda – Latvija 
atbalsta programmas, gan PROVIDUS pētniecības 
temas ir bijušas saistītas ar izglītības reformu 
jautājumiem. Vita Tērauda labi pazīst trimdas lat
viskās izglītības sistēmu, jo ir Vašingtonas lat vie šu 
skolas, Beverīnas vasaras vidusskolas, Minsteres 
Latviešu ģimnazijas un Latviešu studiju centra 
Kalamazū absolvente. Viņa bijusi ALJAs valdē, 
divus gadus priekšsēdes amatā. Apmeklējusi vai
rākas 2x2 nometnes gan kā dalībniece, gan kā 
ievirzes vadītāja. Viņa ir strādājusi praksē gan 
Apvienotajā baltiešu komitejā (JBANC), gan 
Radio Brīvība latviešu nodaļā un 5 gadus dar
bojusies kā žurnaliste “Amerikas Balss” latviešu 
redakcijā. Vitas ģimenē aug divi dēli  – Guntis un 
Kalvis. 

Kontaktinformācija: Raits Eglītis, PBLA
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Latvijas Brīvības fondu, kas visus tā pas
tāvēšanas gadus financē PBLA darbu, aizvadītos  
gadus vadīja inženieris no Ņudžersijas Jānis Lucs. 
Viņam pensijā aizejot, šos amata pienākumus 
pārņem Roberts Kukainis. Viņš strādā Michelin 
North America, Grīnvillē, Dienvidkarolīnā, ASV, 
kur attīsta servisa pakalpojumus kompānijas 
klientiem. Viņš ir Latvijas Republikas goda konsuls 
Dienvidkarolīnā. R. Kukainis ir beidzis Michigan 
State University Honors College. Vēlāk ieguvis 
Master of Business Administration gradu 
Thunderbird  School of International Management, 
Fīniksā, Arizonā.

Latviešu sabiedrībā Roberts Kukainis ir bijis 
Amerikas latviešu jaunatnes apvienības priekšsēdis 
un Daugavas Vanagu apvienības Detroitā valdes 
sekretārs. Absolvējis Gaŗezera vasaras vidusskolu 
un Detroitas latviešu skolu. Roberts arī bijis 
Latviešu apvienības Detroitā (LAD) priekšsēdis un 
pašlaik ir korp! “Talavija” oldermanis ārzemēs. Viņš 

kopā ar sievu Lieni Kukaini audzina trīs dēlus – 
Lauri Ūsiņu, Miku Jumi un Vili Mārtiņu. Kukaiņu 
ģimene iespēju robežās organizē un satur kopā 
Dienvidkarolīnas latviešu sabiedrību. 

Kontaktinformācija: 
Raits Eglītis, PBLA 

Šī gada 11. februārī 
Losandželosas Latviešu 
namā notika gadskārtējā 
Baltiešu Amerikāņu Brīvī
bas Līgas (BAFL) piln
sapulce. Pilnapulcē pieda
lījās piecpadsmit  bals tiesīgie 
biedri ar 2018 mandātiem. 
Par BAFL prezidentu tika 
ievēlēts Aavo Reinhardt 
(igaunis), Valdis Pav lov
skis par izpildvice pre zi
dentu;  trīs viceprezidenti: 
Imants Leitis, Amgele 
Nelsas (lietuviete) un Renee 
Meriste (igaunis); kasieris 
– Tālivaldis Paegle; grā
matvedis – Neino Nurm berg (igaunis), sekretāre 
– Aleksandra Kudukis (lietuviete).

Sapulces gaŗākas pārunas bija veltītas 
temām: kā iespaidīgāk atzīmēt visu trīs Baltijas 
valstu simtgades, kā sekmēt ietekmi ASV 
Kongresā, lai tā atbalstītu likumprojektu par

BALTIEšU AMERIKĀņU BRĪVĪBAS LĪgAI JAUNA VADĪBA

simts miljonu dolāru piešķiršanu Baltijas 
valstīm militārai  drošībai reģionā; kā arī 
palielināt baltiešu atbalsta grupu ASV Kon
gresā (Baltic Caucus) no pašreizējiem 74 uz 
100 Kongresa pārstāvjiem.

Aivars Jerumanis  

LATVIJAS BRĪVĪBAS foNDS

1. rindā no kr.: Aivars Jerumanis, Valdis Pavlovskis, Angele Nelsas,  Aavo Reinfeldt., Renee 
Meriste, Tālivaldis Paegle, Guna Reine, Heindrik Leesment, Ed Anderson. 2. rindā: Ivars 
MIčuls, Heino Nurmberg, Arne Kalm, Teodors Liliensteins, Jānis Lācis. Iztrūkst – Ivars Leitis, 
Aleksandra Kudukis, Ingūna Galviņa.  
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LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 2020120 

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

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

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

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>.           
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Martā tik ļoti gaidām pirmās pavasara pazīmes –  sniegpulkstenīšu pumpurus, 
narcišu asnus, saules siltumu. Bieži jāgaida viss mēnesis, jo dienas vēl drēgnas, 
pakusušais sniegs dubļains. Zupa sasilda un nes domas uz gaišākām, siltākām dienām.

Sēņu, virziņkāpostu un grūbu zupa
Sastāvdaļas
1 1/2 mārciņas sēņu, sagrieztas šķēlēs
23 krūzes izvārītas, vai izceptas vistas gaļas, sagriezta gabalos
1 bunte virziņkāpostu (kale), ieteicams ,,dinozauru” jeb ,,toskāņu”, sakapāti*
1/2 krūzes Pecorino Romano siera, sarīvēts
1/2 krūzes pētersīļu, sakapāti
sāls, pipari, karstie pipari, pēc garšas

Norādījumi
1. Zupas katlā ielej eļļu un to sakarsē.  Apcep sēnes, līdz tās ir brūnganas.
2. Pieliek sīpolu un ķiplokus un apcep līdz mīksti.  Saceptās saknes pārliek bļodā.
3. Katlā ielej 4 krūzes buljona un to uzvāra.  Piebeŗ grūbas un vāra, līdz tās tik tikko    

   mīkstas, apm. 20 minūtes.  Pieliek izceptās sēnes, sīpolus un ķiplokus.  Šinī punktā   
   zupu var ielikt ledusskapī līdz vakariņu laikam.

4. Apmēram 30 minūtes pirms ēšanas zupu uzsilda.  Pieliek atlikušo buljonu un    
  sakapātos virziņkāpostus, un maigi vāra, līdz kāposti novīst.  Pieliek sāli, piparus   
  un vistas gaļu.

5. Zupu pasniedz, piedāvājot sieru un pētersīļus, ko pārkaisīt. 

*Virziņkāposti ir veselīgi, bet ar bieziem kātiem. Kāpostus nomazgā un kātus izgriež 
pirms zaļumus sakapā.  Dinozauru virziņkāpostu lapas ir slaidas un garenas, un tām nav tik 
kruzuļotas lapas kā parastajam virziņkāpostam.

Zupa viegli pārvēršama par veģitārisku ēdienu, to gatavojot ar dārzeņa buljonu un bez 
vistas gaļas.

Saprātīgās saimnieces
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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 marts

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 marts

Svētdien, 4. martā, 10:00 – Pulkveža Oskara Kalpaka   
  un Latvijas brīvības cīnītāju atceres    
  dievkalpojums.  Siltas pusdienas.
Svētdien, 11. martā, 10:00 – Gavēņa laika 4. svētdienas  
  dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
  12:00 – Draudzes pilnsapulce.
Svētdien, 18. martā, 10:00 –  Gavēņa laika 5. svētdienas  
  dievkalpojums. Kafijas galds.
  12:00 – Dāmu saimes pilnsapulce.
Svētdien, 25. martā, 10:00 – Pūpolsvētdienas
  dievkal pojums. Kafijas galds.
Svētdien, 30. martā, 14:00 – Lielās Piektdienas    
  dievkalpojums ar dievgaldu.

2018. gada aprīlis
Svētdien, 1.  aprīlī, 08:00 –  Kristus Augšāmcelšanās  
  svētki – Lieldienas. Dievkalpojums. 
  Siltas brokastis. 

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 

Piektdien, 2. martā, 12:00 – Otrais Piektvakars:    
  "Baznīcas loma sabiedrībā" 
  lektore māc. Aina Pūliņa.
Svētdien, 4. martā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Piektdien, 9. martā, 12:00 – Trešais Piektvakars:   
  "Baznīcas loma sabiedrībā" - lektores Silvija  
  Kļaviņa-Barshney un māc. Gundega Puidza.
Svētdien, 11. martā, 10:00 – Draudzes darbinieku   
  amatā ievešanas dievkalpojums. Kafijas galds.  
  Padomes sēde ar konstruēšanos.
Piektdien, 16. martā, 12:00 – Ceturtais Piektvakars:  
  "Baznīcas loma sabiedrībā" - lektores Silvija  
  Kļaviņa-Barshney un māc. Gundega Puidza.
Sestdien, 17. martā, 14:00 – Māŗa Graudiņa lekcija par  
  aktuālitātēm saistībā ar šajā rudenī gaidā - 
  majām 13. Saeimas vēlēšanām Latvijā.
Svētdien, 18. martā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
  jubilāru godināšanu.
Svētdien, 25. martā. 10:00 – Dziesmots Pūpolsvētdienas  
  dievkalpojums. Siltas pusdienas.
Piektdien, 30. martā, 15:00 – Lielās Piektdienas    
  dievkalpojums.

2018. gada aprīlis
Svētdien, 1. aprīlī, 8:00 – Kristus augšāmcelšanās   
  dievkalpojums. Brokastis.

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>

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 marts 

Svētdien, 4.  martā, Latvijas filmas izrāde visai ģimenei  
  "Vectēvs, kas bīstamāks par datoru".    
  Čikāgas latviešu biedrības nama 1. stāva  
  zālē plkst.13:30. 
Sestdien, 10. martā,  Skautu/gaidu komitejas izrāde  
  "Sestdienas vakars tiešraidē" un vakariņas  
  Ciānā plkst. 17:00. (skat. reklāmu 17. lpp.)
Sestdien, 17. martā, Tikšanās ar Māri Graudiņu, kurš  
  sniegs informāciju par polītiku Latvijā,   
  gatavojoties uz Saeimas vēlēšanām šoruden.  
  Ciānas draudzes dienvidu ēkā plkst. 14:00.
Trešdien, 28. martā, "ImantaDimanta un draugi"   
  koncerts Čikāgā Old Town School of Folk  
  Music telpās plkst. 19:00. (skat. 11. lpp.)

2018. gada aprīlis
Sestdien, 21. aprīli, "Stariņa" pirmsskolas/bērndārza  
  labdarības balle "Vakars zem zvaigznēm"  
  Ukraiņu namā, Čikāga plkst.18:00. 
  (skat. reklāmu 18. lpp.).

Sestdien, 28. aprīlī,  "Mantinieku" Latvijas 100gadei  
   veltīti svētki "Daugav's abas malas" plkst.18.00.
Svētdien, 29. aprīlī, svētku otrā izrāde plkst. 15:00. 
  Abas izrādes Igauņu namā.
  Estonian House 147000 Estonian Lane,
  Riverwoods, IL 60015.

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.
Sestdien,  12. maijā, Čikāgas vīru koŗa koncerts.

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.

Vairākas organizācijas Latvijā vēl jo 
pro jām pieņem grāmatu ziedojumus. Bib
liotēkas darbinieki var dot padomu par sūtī
šanu, bet ČLB nevar segt sūtīšanas izd e vu mus. 
Sīkāku informāciju var saņemt, zvanot Dacei 
Ķezberei 7739193936.

Phjončhanas olim piskajās spē lēs Latvijas 
delegācijai pirmo medaļu komplektu nodro
šināja Oskars Melbārdis un Jānis Strenga, kuri 
bobslejā divniekiem ļoti spraigā cīņā izcīnīja 
bronzas godalgas.

No Sporta Ziņām

PANĀKUMI SPoRTĀ

 Svētdien, 4. martā, visai ģimenei Latvijas 
filmas izrāde. "Vectēvs, kas bīstamāks par 
datoru". Režisors Vara Braslas, Čikāgas lat
viešu biedrības nama 1. stāva zālē plkst.13:30. 
Ieeja $10.00. 
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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
MARTS

  1 C Ivars, Ilgvars
  2 P Lavīze, Luīze, Laila
  3 S Tālis, Tālavs, Marts

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

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

18 Sv Ilona, Adelīna
19 P Jāzeps
20 O Made, Irbe
21 T Una, Unigunde,   
 Dzelme, Benedikts
22 C Tamāra, Dziedra
23 P Mirdza, Žanete, Žanna
24 S  Kazimirs, Izidors

25 Sv  Komūnistiskā genosīda  
 upuŗu piemiņas diena. 
  Māra, Mārīte, Marita 
26 P Eiženija, Ženija
27 O  Gusts, Gustavs, Tālrīts
28 T Gunta, Ginta, Gunda
29 C Aldonis, Agija
30 P Lielā Piektdiena 
 Nanija, Ilgmārs
31 S Gvido, Atvars   

Zivs
21.feb. - 20.marts

Auns
21.marats - 20.apr.
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