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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

"nāc rītā atkal" jeb gaļas pankūkas
Svētdien, 2018. gada  8. aprilī, plkst 12:00

  Sv. Pēteŗa draudzes lejas stāva zālē
$20 ziedojums

Lūdzu pieteikties līdz 4. aprīlim
pie Silvijas Ezeras

< sylviaezers@hotmail.com> vai  224-677-5301

Sv. Pēteŗa draudzes dāmu saime aicina Jūs piedalīties
BALTĀ GALDAUTA SVĒTKOS 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā
piektdien, 4. maijā, plkst. 19:00

Sv. Pēteŗa draudzes lejas stāva zālē 
450 Forest Preserve Dr., Wood Dale, IL

Programmā: Latvijas goda konsula Ilinojā 
Roberta Blumberga uzruna, jauniešu līdzdalība, 

uzkodas un vīns.
Ieeja pret ziedojumiem, sākot ar $10.

Sarīkojuma atlikums veltīts Okupācijas mūzejam

Pateicība Augstuma spiestuvei par Čikāgas 
Ziņu vāka Latvijas karodziņa apdari krāsās.

 

2017. darbības gadā guntiņu solījumu devušas sešas guntiņas. No kr.: Sofija Brence, 
Solveiga Austriņa, Zane Velkme, Vasara Rauda, Laila Ciaccio, Violeta Kataja.

Foto: Žubīte Streipa

PAVĀRKLASE 
Komm Morgen wieder
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Pirms dažiem mēnešiem, braucot apciemot kādu draudzes locekli, novēroju, ka priekšā braucošai 
automašīnai bija interesanta uzlīme (bumper sticker). Sākotnēji varētu likties, ka automašīna piederēja 
kādam kristietim, jo uzlīmē bija attēlota Betlēmes aina, kur Jāzeps un Marija stāv pie jaundzimušā 
Jēzus silītes. Tomēr uzraksts apakšā paskaidroja auto saimnieka patieso attieksmi, jo bija rakstīts: 
“Keep Christ in Christmas”. 

Man šķiet, ka tieši tāda ir daudzu cilvēku, tai skaitā arī kādu Čikāgas latviešu, attieksme pret 
kristīgo ticību un tām vērtībām, ko kristietība māca – paturēt Kristu vienīgi Ziemsvētku stāstam un 
vairāk nekam citam. Līdzīga, faktiski vēl noraidošāka attieksme, ir pret Lieldienām, kad kristieši 
svin gaismas uzvaru pār tumsu, brīvības uzvaru pār nebrīvi un dzīvības uzvaru pār nāvi, kas viss 
koncentrējas Kristus augšāmcelšanās notikumā. 

Pirms Kristus mani atrada un kļuvu par kristieti, mana attieksme bija identiska. Atgādināšu, ka 
man tad bija jau 34 gadi un biju ļoti pārliecināts, ka garīgajos jautājumos biju pietiekami labi izglītots. 
Tomēr viss mainījās līdz ar brīdi, kad Dieva mīlestība, atklāta Jēzū Kristū, pieskārās manai sirdij. 
Atklāju, ka viss, ko pats biju mācījies no grāmatām un citiem materiāliem ar pašizziņas metodēm, 
bija tikai vāja nojausma par garīgās pasaules dziļumu, kuŗā valda Dievs Jēzū Kristū. Līdz ar to 
izmainījās mana izpratne par Ziemsvētkiem un Lieldienām. Ieguvu stipru pārliecību, ka bez Jēzus 
Kristus abiem šiem svētkiem nav pilnīgi nekādas nozīmes – tie kļūst tukši, bez satura kā visi citi 
festivāli, kur dominē tirdzniecības un izklaides elementi.

Man Lieldienas nozīmē ļoti daudz. Kristus augšāmcelšanās notikums ir manas ticības mēraukla. 
Kā apustulis Pāvils raksta (1 Kor. 15:19)… “Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam 
visnožēlojamākie cilvēki.” Šajā vēstules nodaļā apustulis runā par Kristus augšāmcelšanās vēsturisko 
faktu un cilvēku attieksmi pret to. Citiem vārdiem, ja mēs šajā dzīvē domājam, ka Dievs (dievi?) 
mums jau tāpat palīdz, un viss galu galā būs labi, bet neticam, ka ticīgie (kas tic Jēzum Kristum kā 
Dievam un cilvēkam) miesā augšāmcelsies no nāves, tad esam savā pārliecībā nožēlojami, naivi un 
lētticīgi.

Jēzus Kristus augšāmcelšanās savā miesā no nāves Lieldienas rītā ir kristīgās ticības un mūžīgās 
dzīves stūrakmens. Izņemsi to ārā ar šaubām par miesas augšāmcelšanās faktu – tava ticība sabruks 
kā kāršu namiņš. Ticība bez šī pamata tad kļūst par vienu no mūsu dzīves garīgā pielikuma sastāvdaļām, 
kas tiek mainīta, mainoties mūsu domām, atzinumiem un spriedumiem. Protams, tā dzīvot ir ērti – kā 
es spriežu – tā ir pareizi un nekam citam nav lielas nozīmes. 

Turpretī ticība miesā augšāmceltajam Jēzum Kristum prasa no mums atbildību par visu, ko 
darām šajā pasaulē un savā dzīvē. Dieva vārds, kas Bībelē pierakstīts (ja vien ticam un uzskatām, ka 
tas ir Dieva vārds) mums paskaidro, ka tad, kad aiziesim no šīs dzīves, ikviens stāsies Dieva priekšā, 
lai saņemtu savas nākotnes spriedumu, kas visiem netiek apsolīts pozitīvs, lai gan nezinām kuŗam 
kāds tas būs. Tas ir Dieva ziņā.

Manas Lieldienu rītā Jēzus kaps ir tukšs, un nevis tādēļ, ka tur neviens nekad nebūtu ticis guldīts, 
bet gan tādēļ, ka tur apglabātās mirušā Pestītāja miesas Dieva spēkā tika augšāmceltas no nāves. 
Manas Lieldienas ir dievišķās gaismas, Dieva mīlestības un mūžīgās dzīvības uzvaras svētki pār 
visu, kas šajā pasaulē ir ļauns. Manas Lieldienas ir mana gaišā nākotne, ka tad, kad būs pienācis 
mans laiks, arī manas miesas tiks augšāmceltas, lai Dievs dod, mūžīgai dzīvībai! 

No sirds vēlu visiem Čikāgas Ziņu lasītājiem piedzīvot līdzīgas sajūtas, atceroties Kristus 
augšāmcelšanās notikumu Lieldienu rītā!

Mācītājs Ojārs Freimanis 

Pārdomas Lieldienu rītā 
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Ciānas draudze jau ilgāku laiku ir centusies 
noskaidrot, ko sestdienās piedāvāt skolas sai-
mei un viesiem, kas ciemojas Ciānā. Esam pa-
manījuši, ka apmeklētākā vieta skolas dienās ir 
ēdamzāle. Tur cilvēki pulcējas iedzert kafiju, 
satikt citus un parunāties, veikt kā  dus darī-
jumus, pat sasaukt maza mēroga sapulces un 
sēdes. Taču reizēm nācies novērot, ka cilvēki 
tur vienkārši sēž, cenšoties pavadīt laiku vai nu 
līdz mācību stundu bei  gām vai gaidot kādu 
sarīkojumu. 

Tāpēc Ciāna nolēma piedāvāt latviešu sai-
mei jaunu iespēju diev namā – pasēdēt klusumā, 
paklau sīties rosinošas mūzikas skaņas, iegrimt 
domās sveču gaismā un ieklausīties kādos garī-
gas pār domu veicinošos vārdos. Medi tā cija pa-
redzēta starpkonfesionāla un pat starpreliģiska, 
bez liturģijas, dogmām un teoloģijas, garīgā at-
mos fērā mudinot uz gaišām pār dom ām par 
Dievu, sevi, pasauli un dzīvi tajā, kā katrs to 
piedzīvojam. 

Pirmā šāda meditācija notika 24. februārī. 
Ar nosaukumu "Sveču gaismas meditācija", tā 
aicināja ikvienu ienākt dievnamā, ko rotāja ļoti 
daudz iedegtu sveču glītos svečturos, radot 
siltu, omulīgu un gaišu atmosfēru ziemas dienā. 
Līdz ar citiem garīgumu meklē jošajiem, sko-
lotājas Benitas Lāč kājas pavadīti, meditāciju 
apmek lēja arī vairāki Krišjāna Barona latviešu 
skolas 6. klases skolēni. 

Dažas skolēnu iespaidu atziņas: 
• Sākumā bijām skeptiski, bet, kad meditācija 

bija beigusies, at  stājām baznīcu ar mierīgu 
sajūtu.

• Tie no mums, kas sportojam, arī bieži lie-
tojam jogas un medi tācijas kombināciju pirms 
spor ta. Šī meditācija mums nelikās sveša. 

• Mums ļoti patika sveču gais ma, mierinošā 
mūzika, un mācītājas Gundegas Puidzas klusā 
un melo diskā balss. 

• Laikam bijām sagaidījuši īsāku meditāciju, 
bet izrādījās, ka tā bija paredzēta pieaugušajiem 
nevis skolēniem, tāpēc bija vairāk par desmit 
minūtēm. 

Meditācijā mācītāja Gundega runāja par 4 
tēmām, izmantojot grāmatu "Četras vienošanās" 
(au tors Dons Migels Ruiss), kas bija piemērotas 
visiem:

1. Negrēko ar vārdiem! – katrs vārds iespaido 
mūs vairākos veidos.

2. Neuztver neko personīgi! – viss nav par tevi. 
3. Neveido pieņēmumus! Prasi jautājumus un 

izskaidro lietas. 
4. Vienmēr dari/uzvedies, cik labi vien vari! 

Skolēni reaģēja pozitīvi uz visām 4 domām, 
bet īpaši uz 4., jo atzina, ka bieži vien viņi ir asi 
pret saviem vecākiem un ģimeni. Visi bija 
vienisprātis, ka viņi lab prāt atgrieztos, ja līdzīga 
meditā cija atkal tiktu piedāvāta. 

Sirsnīgs paldies ikvienam, kas piestājās 
dievnamā, grem dējās klusumā, veldzējās 
mūzikā un ieklausījās tolteku gudrības vārdos. 

Nākamā pavasaŗa meditācija notiks 14. 
aprīlī, piedāvājot medi tātīvu mūziku, gaišas 
pārdomas un klusumu personīgam laikam ar 
dievišķo un pašiem ar sevi. 

Ienāciet! Gaidīsim jūs! Tā ir tikai pusstunda 
no jūsu dārgā laika, kas dienu var padarīt bagā-
tāku un skaistāku! 

Sirsnībā, 
Ciānas draudze sadarbībā ar KBLS 

6. klasi un audzinātāju Benitu Lāčkāju

Meditācijas ciānā
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1. rindā no kr.:  E. Antens, fr. Liv!,  draudzes mācītājs O. Freimanis, kopas seniors J. Meisters, 
Bev!, draudzes priekšnieka vietniece Inese Stokes, imeria,  draudzes priekšnieks U. Pūliņš, 
fr. Latav!, E. Blumbergs, Lettg! 2. rindā:  A. Sprūdžs, Sel!  A. Cers, fr. Liv!, J. Kalniņš, 
Lettg!, kopas sekretārs N. Zušēvics, Gers!, K. Cers, Tal!

Čikāgas korporāciju kopa kalpaka pieMiņas dievkalpojuMā
Kā citus gadus, 2018. gada 

4. martā. Korp orāciju kopa 
(Č!K!K!) piedalĪjās ar goda 
sar dzi Oskara Kalpaka pie mi-
ņas diev kalpojumā Sv. Pēt eŗa 
dievnamā Vuddeilē. Dievkal-
pojumu vadīja drau dzes mā-
cītājs Ojārs Freimanis.

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

Dievkalpojuma kollekte 
ar Č!K!K! piel ikumu tiks zie-
dota Oku pācijas Muzejam 
Latvijā.

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

Foto: Elizabete Freimane

Viens no mūsu papiņa dzejoļiem ir veltīts Oskara Kalpaka piemiņai. Kopā ar māsu Agitu esam 
apkopojušas viņa dzejoļus grāmatā “Trimdā” un tā tika iespiesta īsi pēc papiņa aiziešaunas mūžībā.

Lai gan Latvijā papiņa profesija bija advokāts, viņš mīlēja arī dzejot. Savos sacerojumos viņš ir 
iekļāvis Agitas un manas dzīves stāstus no mūsu dzimšanas līdz pat pieaugušo gadiem.

Inese Stokes (Strautnieks)

Vīzija Kalpaka piemiņas dienā      Kārlis Strautnieks

No Kurzemes – pulkveža Kalpaka kapa
Tad uzcēlās nemirstīgs kareivja gars,
Un Kurzeme atkal par cietoksni tapa,
Kad šauteni satvēra leģionārs.
Gan cietoksnis krita, bet Leģions dzīvo!
Tam mirt neļauj latviešu kareivja gods…
Tas soļo un soļos uz nākotni brīvo,
Kad naidniekiem jācieš būs pelnītais sods!
Kā Kalpaks, tā Leģions mūžīgi nesīs
Tās vēstis, kas jaunekļus iedvesmost prot:
Kā studenti Rīgā, kā skolnieki Cēsīs
Par tēvzemi dzīvību aizsteidzās dot!
Jau Daugava gaida, vai likteņa stundā
Būs spars kaujas vanagiem jaunajiem dzīvs,
Tās krastus lai vienotu uzvaras jundā,
Un plūdums uz jūru lai būtu tai brīvs!

No virsaiša Nameja zemgaļu pulkiem
Bij strēlniekos iedegta kareivju spīts.
Vai grūti bij' minēt tad nākotnes tulkiem,
Ka drīz ausīs Latvijas brīvības rīts?
No pulkveža Brieža, no strēlnieku pulkiem
Bij' Klapakā atdzimis Lāčplēša gars.
Un viegli tad zināt bij' nākotnes tulkiem,
Ka dzist nevar Latvijas Trīs Zvaigžņu stars!
Kad Kurzemes, Vidzemes, Latgales kaujās
Jau sakauts un aizdzīts bij ienaidnieks ļauns,
Tad Ventas un Gaujas un Daugavas kraujās
No senatnes atplauka ziedonis jauns.
Tad likās: vairs neskanēs Sērdieņu dziesmas,
Un zemnieki laukus mierīgi ars…
Bet atkal drīz iededza postošas liesmas
No austrumiem sarkanu vilkaču bars.
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Darbinieki. No kr.: Gunta Vilciņš, Kaspars Auziņš, Inese 
Stokes, Jānis Vilciņš.

Kaspars Auziņš izsniedz pasi Anita Magurai (Viskonsīna).  

Šī gada 22. un 23. februārī Ciānas draudzes 
īpašuma Daugavas Vanagu apvienības telpās 
darbojās Latvijas Republikas vēstniecības ASV 
Latvijas jauno pasu izsniegšanas un veco pasu 
atjaunošanas ceļojošā darbstacija. Reģistrācijas 
darbu veikt ieradās Latvijas valdības ierēdnis no 
vēstniecības konsulārās nodaļas Kaspars Auziņš. 

Pases saņēmēji bija ieradušies ne tikai no 
Čikāgas un tās apkārtnes, bet arī no vairākām 
ASV pavalstīm – deviņi ieradās no Viskonsīnas, 
četri no Indiānas, četri no Mičiganas, trīs no 
Minesotas, trīs no Kentakijas, divi no Kalifornijas 
un viens no Tenesijas. No Kalifornijas viena 
braukusi ar vilcienu un viens ar lidmašīnu. Arī no 
Minesotas divi ieradās ar lidmašīnu. No Ken-
takijas vecāki bija atveduši savus trīs bērnus –  4 
1/2 gadus veco meitiņu un 10 un 12 gadus vecos 
dēlus, lai saņemtu pases. 

Šajā akcijā tika izsniegtas 57 Latvijas pases 
un 24 Latvijas personas apliecības. Iepriekšējā 
darbstacijā Čikāgā 2016. gadā tika izsniegtas 66 
pases un 18 personas apliecības. Tātad pasu iz-
sniegtais skaits ir apmierinošs. 

Čikāgas latviešu organizāciju apvienības  
prezidijs pateicas Kasparam Auziņam par labo 
sadarbību, kā arī pateicamies Ciānas draudzei un 
Čikāgas Daugavas Vanagu apvienībai par iespēju 
lietot telpas. Īpašs paldies Inesei Stokes par 
vispārēju palīdzību. 

latvijas pasu iZsniegŠanas darBstacija Čikāgā

No kr.: Eriks un Vita Senkēvici, Vilnis un Maija Strēlnieki 
(Milvoki).

Mūsu ilggadējais pasu akciju un Saeimas 
vēlēšanu norišu Čikāgā palīgs un fotografs Jānis 
Reveliņš no mums šķīrās šī gada 5. janvārī. Mēs 
ļoti izjūtam viņa trūkumu.  Izsakām lielu pateicību 
un vēlam Jānim vieglas smiltis. 

Jānis Vilciņš 
Latvijas pasu izsniegšanas 

darbstacijas priekšnieks Čikāgā
Foto: Gunta Vilciņš

Kaspars Auziņš izsniedz šīs akcijas pirmo pasi Silvijai 
Rutenbergai.
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Ekenu pāris  (Luivile, Kentakija) atveda savus trīs bērnus, lai 
viņi saņemtu Latvijas pasi - 4-1/2 gadus veco Savannah un 10 
un 12 gadus vecos dēlus Ēriku un Robertu (tēvam ir pase, 
mate ir amerikaniete).

Pases saņēmējas.  Solveiga, Mareta  un Annele.

No kr.: Anita Počs, Kristīne Puķīte, Edgars Vanags (brauca 7 
stundas ar mašīnu no Tenesijas pieprasīt pasi), Inese Stokes, 
Kalvis Cers, Jānis Vilciņš.

Brauca 5 stundas no Indiānas. No kr.: Egita un Juris Ancēni - 
labajā pusē Elīna Lūse ar dzīves biedru.

Vidū: Vilis Kalniņš (Grandpidi) atjaunoja pasi.

No kr.: Inese Stokes, Māra un Vitauts Beldavi no Milvokiem, 
Jānis Vilciņš.
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Čikāgas latvieŠu BiedrīBas 2018. gada sapulce

locekļu kalpošanas termiņi, no neno teiktiem uz 
1-3 gadiem, lai atvieglotu darbu un nostiprinātu 
“organizācijas atmiņu”.

Kasiere Mārīte Plūme sniedza kases pārskatu 
un 2018. gada budžetu, ko pieņēma kā sastādīts.  

Kā ČLB Kārļa Ķezbera bibliotēkas vadītāja, 
viņa ziņoja, ka 2017. gadā uz Latviju ir aizsūtītas 
vairāki simti grāmatu, galvenokārt veikalam Otrā 
Elpa, Daugavas Vanagiem, Latvijas Nacionālajai  
bibliotēkai un atsevišķām rajona bibliotēkām un 
individiem. Ziedojumi bibliotēkai sedza šo sūtī-
jumu izdevumus. Nama pagrabā vēl joprojām ir 
pāri par 3,000 grāmatu, kam mēģinām atrast mājas.  

Armands Birkens nolasīja Māras fonda ziņo-
jumu: Fonds dibināts ČLB bijušās priekšnieces 
Māras Erkmanes piemiņai, lai atbalstītu kultūras 
sa rīkojumus, kuŗu izdevumus ne vienmēr sedz 
ienā  kumi. Pēc TRIO koncerta, izrādes “Medību 
pils” un tautas deju grupas Mantinieki atbalsta, 
fonda kasē ir $12,073. Paldies visiem ziedotājiem.

Sarīkojumu/kultūras nozares vadītāja Aiga 
Bērziņa nolasīja pagājušā gada sarīkojumu sa-
rakstu:  Super Bowl pārraide, Sveču diena kopā ar 
Ciānas draudzi, Juŗa Kronberga dzejas priekš l asī-
jums, Kārļa Streipa referāts, Valmieras teātŗa izrāde,

1. rindā no kr.: Daina Jauntirāne, Aiga Bērziņa, Dace Ķezbere, Ruta Priedkalne-
Zirne. 2. rindā:  Mārīte Plūme, Reinis Kalnājs, Ināra Bundža, Jānis Vilciņš, Silvija 
Kļaviņa-Barshney, Armands Birkens.                                               Foto: Māra Vārpa

ČLB priekšsēdis Armands Birkens ar 
biju šo priekšsēdi Valdi Tumu.

Foto: Māra Vārpa

2018. gada 18. februārī Čikāgas latviešu 
biedrības (ČLB) namā notika organizācijas gada 
sapulce. Priekšsēdis Armands Birkens atklāja sa-
pulci ar klusuma brīdi, pieminot 2017. gadā 
mūžībā aizgājušos biedrus: valdes locekli Aivaru 
Osi, goda biedru Albertu Legzdiņu, Ritu Birkenu, 
Jāni Reveliņu, Ņinu Maslow-Kowal un Martu 
Cakaru. Ar ziediem apsveica ieradušos goda 
biedrus Ainu Salenieci, Jāni Vilciņu un bijušo 
priekšēdi Valdi Tumu. Trešā goda biedre Vera 
Riekstiņa, kuŗa šogad svinēs savu 100 dzimšanas 
dienu, nevarēja ierasties.

Pagājušais gads bija sekmīgs. Priekšsēdis 
pateicās valdei un visiem, kuŗi jebkādā veidā –
naudā vai graudā – atbalstījuši biedrību.  Pagājušais 
gads atšķīrās no agrākajiem, jo bez kārtējām 
sēdēm un  sarīkojumiem, daudz laika tika veltīts 
biedrības statūtiem un sadarbībai ar citām 
organizācijām.  Liels paldies statūtu komitejai, 
it īpaši Mārītei Plūmei un advokātam Jurim 
Kīnam, par nepie ciešamo dokumentu izpildīšanu 
valdībai.  Ar to, ČLB legāli mainīsies no 501(c)4 
uz 501(c)3, gal venokārt, lai ziedotāji, aprēķinot 
valsts nodokļus, var atskaitīt ziedojumus no ienāku-
  miem. Jaunajos statūtos arī tiek mainīti valdes
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Kultūras/Sarīkojumu nozare – Aiga Bērziņa (3)
Saimniecības nozare – Ināra Bundža (3)
Saimniecības nozare – Silvija Kļaviņa- Barshney (2)
Informācijas nozare – Daina Jauntirāne (2)
Nama pārvaldnieks – Reinis Kalnājs (3)
VP Speciāliem uzdevumiem – Jānis Vilciņš (1)
VP Speciāliem uzdevumiem – Ruta Priedkalne-
Zirne (1)
Revīzijas komisija – Jonas Baipšys un Jānis 
Sedliņš.

Sapulces dalībnieki ilgi pakavējās pēc sēdes, 
pārrunājot organizācijas nākotni un kā labāk 
sadarboties ar citām organizācijām, it sevišķi ar 
iecerēto latviešu centru Čikāgā.

Dace Ķezbere

5. Tautas deju kopa "Mantinieki" vāc naudu, 
lai šovasar lidotu uz Dziesmu svētkiem Latvijā. 
Lai vāktu ziedojumus, deju kopa gatavo kalen-
dārus. Uz viena būs redzami deju kopas vīri peld-
kostīmos. Kalendāram, ko pārdos arī cittautie šiem, 
nosaukums būs The Men of Mantinieki. Iepriekš-
pārdošanā pieteikušies jau 25 pircēji. Deju kopas 
dāmas, arī peldkostīmos, būs redzamas atsevišķā 
kalendārā, ar nosaukumu Hot Mantinieku Babes 
Chillin’ in Skimpy Swimsuits Calendar. Iepriekš-
pārdošanā pieteikušies 3,689 pircēju. Mantinieku 
vadība paziņojusi, ka uz Dziesmu svētkiem dā-
mas lidos bizinesa klasē, bet vīri ekonomiskajā klasē.

AB 2018. g. 1. aprīlī
speciāli Čikāgas Ziņām

Čikāgā latvieŠu organiZāciju Ziņas

1. Meklēdami veidu, kā paaugstināt ap-
meklētāju skaitu latviešu sarīkojumos, ČLOA ir 
nākusi pie slēdziena, ka katrā sarīkojumā Ingai 
Lucānei jāpārdod savi garšīgie pīrāgi. 

2. Ciānas draudzes bijušā priekšniece Baiba 
Liepiņa pagājušā gadā pārcēlās dzīvot uz Reno, 
Nevadas štatā kopā ar savu vīru Aināru Rodiņu. 
Lai Baiba nejustos vientuļa, vienreiz gadā visa 
Ciānas draudze brauks pie Baibas uz Nevadu, lai 
noturētu viņas īpašumā dievkalpojumu. Jānis 
Vilciņš jau noorganizējis divus lielus autobusus.

3. Pēc konsultēšanās ar naudas vākšanas 
ekspertiem topošā Centra darbiniekiem ieteikta 
naudas vākšanas akcija, kur katram Čikāgas 
latvietim, kuŗš mutiski, rakstiski vai citādi kritizē 
citu latvieti, organizāciju vai sarīkojumu, ir 
jāmaksā kritizēšanas sods $10.00. Eksperti aprē-
ķinājuši, ka šādā veidā nepieciešamos miljonus 
varētu ievākt apmērām trīs mēnešu laikā.

4. Sv. Pēteŗa draudze, noskatoties, ka dažām 
citām organizācijām ir divi vai trīs priekšsēži 
(skauti/gaidas, KBLS, ČLOA, u.d.c.) un, negri-
bēdami atpalikt, pēdējā pilnsapulcē ievēlējuši 
piecus priekšsēdētājus.

“Me  dību pils” TRIO koncerts, kopdzie dāšana ar 
Juri Hiršu, LatEstFest Oktoberfest (ar igauņiem), 
nodarbību galds Krišjāņa Barona lat viešu skolas 
bērnu svētkos, vizīte ar Latvijas Nacio nālās 
bibliotēkas direktoru Andri Vilku.

Nama pārzinis Reinis Kalnājs ziņoja, ka ienā-
kumi par nama īri ir samazinājušies, bet izde vumi 
– vairāku iemeslu dēļ, ir paaugstinājušies. Lai 
segtu šo financiālo starpību, biedrībai būtu biežāk 
jārīko lielāki sarīkojumi un jāiesaista jauni biedri.

Valdē ievēlētās personas ar viņu kalpošanas 
termiņu:

Priekšsēdis –  Armands Birkens (3)
Vice priekšsēde/Sekretāre – Dace Ķezbere (2)
Kasiere/Biedrzine – Mārīte Plūme (1)
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Čikāgas latvieŠu centra darBa grupas Ziņas
Sestdien, 2018. gada 24. februārī, pēc gaidu 

un skautu vienību pasniegtajām garšīgajām 
pankūku pus dienām Krišjāņa Barona latviešu 
skolas (KBLS) saimei, ap 100 bērnu vecāku, viesu, 
u.c. ieinteresēto sabiedrības locekļu piedalījās 
tagad jau 3. tautas sapulcē, kuŗu izveidoja un 
vadīja Čikāgas latviešu centra (ČLC) darba grupa.

Darba grupas vadītājs Guntis Dāboliņš atklāja 
sapulci ar ievadu un paskaidroja dalībniekiem par 
ČLC mērķiem, kā arī par to, kas noticis un pa nākts 
pēdējos mēnešos kopš 2. tautas sanāksmes 2017. 
gada 16. septembrī.  Grupa ir pārskatījusi vairākus 
centra iespējamos variantus un tos iztirzājusi, bet 
tālāk koncentrējusies uz centra tapšanu pašreizējās 
Montrose avēnijas telpās, kur Čikāgas latvieši ak-
tīvi piedalās draudzē, KBLS, gaidās un skautos, 
koŗos, pensionāru saietos, tautas dejās, literārajā 
kopā, plašās sabiedrības sarīkojumos, sanāksmēs, 
utt. Šī vieta atbilst vairumam galveno centra pra-
s ību, un atbild uz agrāk uzdotajiem  jautājumiem: 
kuŗš plānošanas virziens visiespējamākais, vis-
prak tiskākais, visloģiskākais centra veidošanai? 
Tālāk – Ciānas draudze ir formāli principā piedā vā-
jusi īpašumu pārdot, visu (vai daļu) centra vaja -
dzībām, kā arī Čikāgas latviešu biedrība un KBLS 
ir abas izteikušas pozitīvu pamatinteresi par šo 
vienoto latviešu centra variantu. Līdz šim ČLC darba 
grupai vēl trūkst plašāka informācijas izplatīšana 
visiem Čikāgas un apkārtnes latviešu izcelsmes 
iedzīvotājiem, bet ceram, ka šī 3. tautas sapulce 
to veicinās. Gaidām arī pastāvošo orga nizāciju 
līdzdalību un palīgus visās jomās.

Sekoja darba grupas dalībnieka Mārtiņa 
Stāka prezentācija “Vienošanās scenārijs – Kas 
varētu būt?”. Mārtiņš uzsvēra faktu, ka mūsu 
vietējā Čikāgas sabiedrība šajā brīdī ir zināmās 
krustcelēs, bet ka vienota centra tapšana nav fan-
tāzija. Šāda doma arī izskanēja skaidri un gaiši 
no publikas ar indivīdu aptaujas vārdiem:

•  Vienīgais veids kā šis centrs īstenosies ir, ja 
sabiedrība sadarbosies ... visiem būs jāpieņem 
kompromisi.

•  Skandināt trauksmes zvanu sabiedrībā ... šī 
iespēja varētu drīzumā izzust.

•  Turpiniet skaidrot sabiedrībai... daudzi 
nedomā, ka šī ir viņu problēma.

• Bez plaša sabiedrības atbalsta LV centrs 
nekad nebūs realitāte.

 Mārtiņš Stāks tālāk sniedza informāciju par 
tematiem, ko darba grupa ir sīkāk pārrunājusi, ieskai-
tot variantus par centra organizāciju un struk tūru, 
remontu pārrunas (par kuŗām lasīsiet tālāk), par 
finansiālo līdzekļu vākšanu un jautājumiem: cik 
pamatlīdzekļu nepieciešams; kā varam vākt 
līdzek ļus; kas cits ir vajadzīgs, lai iesāktu; kā arī 
piedā vāja domas ar trīs fāzēm 12-24 mēneša 
plānošanas laika termiņiem.  Šeit pirmā fāzē 
uzstādītu augstus mērķus, piemēram: atbalsts no 
100% organi zā cijām un 500+ individiem, savākt 
$1.2+ miljonus ziedojumos, un publiski izsludināt 
šos mērķus, lai iesaistītu latviešu un vispārējo 
publiku šajā pa sākumā. Mārtiņš beidza savu 
prezentāciju ar vār diem: “...ja individi un orga-
nizācijas spētu domāt un rīkoties nevis ar “es” 
bet ar “mēs”, tad vie nota centra scenārijs varētu 
īstenoties, nevis tikai palikt fantāzija”.

Sekoja darba grupas dalībnieka, architekta 
Roberta Ezeriņa aicinātā kolēģa un speciālista 
Tom Tirstano (architekts: AIA un Prairie Forge 
Group prezidents) prezentācija ar pārrunām par 
re montu iespējām. Roberts, Toms un citi speci-
ālisti ir sīki izpētījuši īpašumu un konstatējuši, ka 
stukturāli ēku pamati un daļa infrastuktūras ir 
labā kārtībā. Bet, protams, viss nav optimāls 
visām mūsdienu vajadzībām un ērtībām. Toms 
iz skaidroja zināmās nepieciešamības un varian-
tus, kā remontēt dienvidu ēku – ar fāzi “Kas būtu 
minimums”. Viņš tālāk pro gresīvi pielika klāt 
citas fāzes, kas, šīs dienas cenās, lietojot 
kontraktorus un darba spēku no ārpuses, būtu 
sākot no $1.2 un palielinājās līdz $3+ miljo niem. 
Laika termiņš varētu ilgt 6+ mēnešus. Pēc Toma 
prezentācijas bija daudz jautājumu un interesantu 
pārrunu, kas turpinājās vairāk nekā trīsdesmit 
minūtes – publika bija ieinteresēta uzklausīt viņa 
neatkarīgo viedokli.

Tautas sanāksmi noslēdza ar aptauju, kā arī 
tālākiem jautājumiem un debatēm par darba grupas
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• Veidojiet ziedojumu un financiālus plānus.
• Sāciet vākt naudu/ziedojumus.
• Turpiniet vērsties pie cik vien iespējams lat-

viešu organizācijām (arī ārpus Čikāgas), dodot 
iespēju atbalstīt/piedalīties centrā ar ziedojumiem, 
informācijas izplatīšanu, kontaktinformāciju, utt.

• Vai šis tiešām financiāli izdosies? Taisiet biz-
nesa plānu.

Bija arī vairāki citi specifiski komentāri, ieskaitot:
• Kad vācat kontaktinformāciju, noskaidrojiet 

arodus u.c. spējas, prasmes vai pieredzi, varbūt 
varēsat šo informāciju izmantot. 

• Daudziem no mums pensionāriem, "vilciens 
uz šo pasākumu ir aizgājis".

• Šodien piedalījās daudz mazāk to, kuŗi ir zem 
40 gadu vecuma, nekā būtu domājis.

• Remontu varianti – visi vēl arvien par dārgiem 
– vai varētu kādu fazi, kas  maksātu mazāk nekā 
$1 miljonu?

• Sāciet darīt, ne tikai runāt.
• Visumā labas idejas - laba tautas sanāksme un 

prezentācijas… turpiniet darīt, ko jūs darāt.
• Celebrate and sustain Latvian culture!

Darba grupa pēc 3. tautas sapulces ir vēl arvien 
pārliecināta, ka mums, Čikāgas latviešu sabie-
drībai, pastāv vienreizēja iespēja veidot opti-
mālāku nākotnes ceļu Montrose avēnijas īpašumā, 
tā lai spētu uzturēt Čikāgas latviešu skolas, 
kultūras un sabiedrisko dzīvi. 

Mūsu tīmekļa Facebook lapa ir: <https://
www.facebook.com/CikagasLatviesuCentrs/>. 
Ceram ar šo lapu turpināt gan informēt, gan 
iesaistīt visas paaudzes u.c. tautiešus. Protams, 
tālāk centīsimies turpināt jūs informēt Čikāgas 
Ziņās, kā arī informāciju, cerams, saņemsiet no 
ČLOA un no organizācijām, kas piedalīsies šajā 
svarīgajā vienotajā pasākumā.

Tuvāku informāciju vienmēr varat saņemt no 
darba grupas locekļiem. Gaidām jūsu ieteikumus 
un centīsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem.  
Variet kontaktēt mūs, zvanot: (847) 431-9889 vai  
pa e-pastu: <CikagasLatviesuCentrs@gmail.com>.   
Gaidam jūsu atbalstu! 

Guntis Dāboliņš 
darba grupas vadītājs

paveikto un par centra īstenošanu. Daudzi sanāk-
smes dalībnieki pauda vērtīgus padomus. Aptau-
jās arī lasām komentārus ar prasību darbu grupai 
“... turpiniet būt atvērti un atklāti ... un informāciju 
sniedziet publikai, cik vien spējat ...”.  Pievienojam 
arī šīs aptaujas rezultātu kopsavilkumu:

Jautājums #1: Es atbalstu LV Centra vieno-
šanās scenāriju Ciānas īpašumā (balsojiet): Jā, 
Neitrāls, Nē

Atbilde #1: Jā – 90+%, Neitrāls – 8%, un Nē – 2%.
Jautājums # 2: Vai plānojat tālāk atbalstīt šo 

pasākumu, un kā? 
Atbilde #2: 80% atbildēja, ka plāno tālāk 

atbalstīt, 20% neatbildēja uz šo jautājumu. Tie, kuŗi 
atbildēja, visvairāk pieminēja ziedojumu (daži 
jau pielika summas). Citas atbildes: ar talkas dar-
biem (piemēram financiālo un juridisko konsul-
tāciju, ar līdzekļu vākšanu un palīdzību infor-
mācijas izplatīšanā).

Jautājums #3: Ieteikumi nākamajiem soļiem:
Jautājums #4: Jautājumi u.c. komentāri:
Atbildes #3 un #4: Esam apvienojuši saņem-

tās atbildes uz abiem šiem jautajumiem.
Aptaujās tika sniegti padomi sakarā ar mūsu 

darba grupas darbību un organizēšanu:
• Iesaistiet organizācijas jūsu grupā un plānos. 
• Griežieties pie organizācijām.
• Organizāciju vienošanās un centra vadības 

veidošana ir prioritāte.
• Nodibiniet specifisku un formālu grupu,  

  kas tālāk reālizēs plānus – kā arī dibiniet orga-
nizāciju (tax exempt).

• Atrodiet pareizos cilvēkus.
• Biedrībai (ČLB) vajadzētu pārņemt vadību 

šim pasākumam – viņiem ir pieredze.
• Tuvāk iesaistiet ČLOA līdzdalību un atbalstu.
• Uzstādiet potenciālos kandidātus Board of 

Directors jau tagad.
• Nodibiniet valdi, tad finanču komiteju, tad 

veidojiet biznesa plānu.
• Dibiniet organizāciju, taisiet plānus un iz-

veidojiet “marketing” stāstu.
Daudzās aptaujās arī prioritizēja finansiālas 

un līdzekļu vākšanas lietas, piemēram:
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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>

sestdienas vakars tieŠraidē
Ir labi kādreiz pasmieties 

pašiem par sevi.  Ir vēl labāk, 
kad mums palīdz to darīt Gaujas 
6. gaidu vienība un Staburaga 
70. skautu vienība.

Šī gada 10. martā publika 
pulcējās Ciānas Lielajā zālē uz 
Čikāgas latviešu gaidu un skautu 
gadskārtējo Bērnu pēcpusdienas 
sarīkojumu. Šogad, ieejot telpā, 
bija redzams, ka būs kaut kas ļoti 
īpašs un interesants. Zāle bija pār-
kārtota par televīzijas pro gram-
mas studiju ar skatuvi, lie liem 
gaismas prožektoriem un mikro-
foniem. Bērniem, jauniešiem un 
vadītājiem bija īpaši t-krekli ar 
sa rīkojuma no sau kumu: "Sest-
die nas vakars tiešraidē". Tie, kuŗi 
ir NBC programmas Saturday 
Night Live cienītāji, uz reiz sa-
ska tīja līdzības. "Tieš raidē" bija 
sērija komēdiju skiču, kuŗās at-
tēloja gaidu un skautu kustības 
vēsturi – guntiņu deja ar sla veno 
viešņu Lēdiju Gaga (dižskautu 
Miķeli Brunovski), “Gaidu un 
skautu vakara ziņas”, mazskautu 
olimpiskās spēles, un “Dziļas 
pār domas ar vadītāju Gunti”. 
Skatu ves malā sēdēja "Sest die-
nas vakars tiešraidē mājas orķes-
 tris” – Alnis Cers un Pēteris Frei-
manis, kuŗi starp skiču posmiem 
dziedāja gaidu un skautu iemī-
ļotās dziesmas.  Līdzīgi Saturday 
Night Live programmai, kam 
katru nedeļu ir īpašs mūzikālais 
viesis, tāpat tiešraidē uzstājās 
slavenais Armands Birkens.  Lai 
skatītāji justos it kā sēžam, bija

un Emilijai Blumbergai par 
izdomu un režiju.

Patiešām ir labi par sevi 
pasmieties! 

Līga Ejupe

pat reklāma – jaunākais Lexus 
modelis vadītājiem, kuŗā var 
sasēsties 16 mazskauti!

Vislielākais paldies izrādes 
autoriem Ērikam  Blumbergam 

Guntiņas danco ar Lēdiju Gaga.

Lielgaidas un dižskauti.

Vadītāji Ēriks Kākulis, Kalvis Cers, Larisa Freimane un lielgaida Dārija Baginska.
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Izrādes aktieŗi, vidū izrādes autori Emilija Blumberga  un Ēriks Blumbergs.

Mazskautu olimpiāde un Lielgaida Emma Velkme.

Mūzikālais viesis Armands Birkens.

Dziļas pārdomas ar vadītāju Gunti.

Skauti dodas uz ASV.
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Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

kur vasarā varam laistīties ar ūdeni, plunčāties, 
rakt, skriet, sauļoties un ar lielu sajūsmu krāsot un 
veidot mākslas darbiņus, kā arī palīdzēt apkopt 
daudzās puķes un stādus, kas aug spēļlaukumā, 
un laistīt tomātiņus un gurķus, ko pavasarī stā-
dīsim lielajās dobēs. 

Stariņš vasaras nometnē katru dienu piedāvā 
divas uzkodas (snack) un siltas pusdienas. 

Katras nedēļas beigās sarīkojam saviesīgu pēc
pusdienu, kad parādām vecākiem un viesiem visu, 
ko bērniņi ir tajā nedēļā iemācījušies un pa veikuši 
– rotaļas, dziesmas un interesantos mākslas darbiņus.

Ja Jums ir interese apmeklēt šī gada Stariņa 
vasaras nometnes, rakstiet Andārtei uz <director@
starins.org> vai ieskatieties mājaslapā <www.
starins.org>. Jūsu bērnam/iem nav jābūt re-
ģistrētiem Stariņā uz pilnu gadu, lai piedalītos  
vasaras nometnē, bet bērnam/iem jābūt vecumā 
starp 2 un 6 gadiem. 

Raksts un foto: Andārte Phillips

Šomēnes Stariņā mācāmies par gadskā r-
tējiem svētkiem – Lieldienām. Bērni uzzina, ka 
Lieldienas nāk ar silto sauli un to, nudien, nevaram 
sagaidīt. Šos brīnišķīgos pavasaŗa svētkus Stariņā 
šogad svinēsim marta beigās, tādēļ par to ziņosim 
nākammēnes. Šoreiz rakstu par ko citu!

Katru vasaru Stariņā rīkojam četras nedēļas 
vasaras nometnes. Šogad divas nedēļas būs jūnijā. 
Pirmā nometne sāksies  18. un 25. datumā. Otrā 
nometne bus augustā, sākot ar 13. un 20. datumu. 
Vasaras nometni rīkojam mūsu jaukajās Stariņa 
telpās no pulksten 9:00 līdz 15:30 katru dienu no 
pirmdienas līdz piektdienai. Šogad piedāvāsim 
arī iespēju uz gaŗāku dienu – līdz 17:30 par pa-
pildus nometnes maksu. 

Nometnē nodarbības rit ļoti jauki un mīļi.  
No rītiem bērniem ir iespēja spēlēties un būt 
drau dzīgi sabiedriskiem, tad aplītī mācīties dzies-
mas un ro taļas, uzēst un protams iet ārā tik  bieži, cik 
atļauj laika apstākļi. Stariņā ir skaists spēļlaukums,
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noslēguMa koncerts Čikagā
Dziesmu svētki! Latviju tautas dziesmotais 

kultūras kronis! Īpaša vērtība un vēsturiska no-
zīme ir svētkiem, kas noritēs šī gada vasarā 
Latvijas simtgadē! Liekas, ka katrs latvietis gri-
bētu tos apmeklēt, bet, protams, tas nav iespējams. 
Nesen, marta mēneša sākumā, sāka tirgot svētku 
biļetes. Tās izpirka ļoti ātri, un daudzi palika bez 
biļetēm vai nedabūja visu, ko bija vēlējušies. 
Tirgū bija apmēram 94,000 biļešu, bet pircēju 
skaits esot pārsniedzis 1,000,000. Vēloties at-
saukties uz milzīgo biļešu pieprasījumu, Latvijas 
valdība sadarbībā ar Kultūras ministriju, ANO, 
PBLA, ALA un citām organizācijam visā pa-
saulē, vienojās par nelielu, tomēr nozīmīgu soli 
pareizā virzienā. Kultūras ministrija izstrādāja 
plānu, kur sadarbībā ar ANO un trimdas valstu 
vēst niecībām, visi lielā kopkoŗa Noslēguma kon-
 certa dalībnieki aizbrauktu uz kādu trimdas liel-
pilsētu nedeļu pēc koncerta Rīgā, Mežaparkā, un 
tur nodziedātu šo koncertu pilnībā. Visu pre ten-
dentu pilsētu nosaukumus ielika vienā aubē, un 
Latvijas Valsts prezidents izvilka vienas pil sētas 
vārdu. Laimīgā loze kritusi Čikāgai, ASV.

Čikāgieši varēs par brīvu apmeklēt Noslē-
guma koncertu Čikāgās Millenium parka brīv-
dabas estrādē, ko uz vienu dienu Čikāga oficiāli 
nosauks par The Honorary Mežaparks Millenium 
Estrade. Dziesmu svētki Latvijā noslēgsies 8. 
jūlijā. Nedēļu vēlāk, 11,000 dziedātāju, 24 diri-
ģenti, pilns pavadošais orķestris, 50 koklētāji, 
u.d.c., lidos uz Čikāgu, kur Noslēguma koncerts 
izskanēs 14. jūlijā. Šo koncertu atbalsta Ap-
vienotās Nācijas (ANO) jo dziesmu svētki ir 
UNESCO kultūras vērtība. ANO ir izkārtojusi 
lidojumus visiem dalībniekiem. Vienīgais jautā-
jums, kas jāatrisina vietējiem latviešiem, ir nakts-
mājas visiem 11,000 dziedātājiem, 24 diriģentiem, 
orķestrim, 50 koklētājiem, u.d.c.. ČLOA līdz-
priekšsēži Gundega Puidza un Armands Birkens 
lūdz tautiešiem pieteikties un uzņemt savās mājās 
visus iespējamos dalībniekus, teiktdami, ka būs 
vajadzīga katra gulta un dīvāns!

 Dalībnieki Latvijā, uzzinot, ka brauks uz 
Čikāgu, jau izteica vēlēšanos nofotogrāfēties pie

Millenium parka "Pupas", kā arī uzbraukt visos 
iespējamos pilsētas torņos.

Uz Noslēguma koncertu Čikāgā ieradīsies 
Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar 
kundzi, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, 
Lat vijas kultūras ministre Dace Melbārde, kā arī 
pilns ASV polītiķu komplekts ar ASV prezidentu 
priekšgalā. Saņēmis ielūgumu uz koncertu, 
Donalds Trumps atsaucās ar tvītu: "I really want 
to make the Latvian Song Festival great again! 
The Latinos are a great people! Love their music! 
Will be there!" 

Čikāgas pilsētas galva Rahm Emanuel būs 
pasākuma Goda patrons, un viņš jau paziņojis, ka 
tajā dienā Čikāgas upi krāsošot Latvijas karoga 
krāsās. Pirms koncerta būs parāde pa pilsētas 
lielo Michigan Ave., ar visiem dalībniekiem. 

 Latvieši no visas ASV un Kanadas braukšot 
uz šo reto, pirmo iespēju vēsturē dzirdēt Noslēguma 
koncertu ārpus Latvijas. Ja šis projekts izdosies, 
Kultūras ministrija teikusi, ka to pašu darīšot pēc 
katriem Latvijas dziesmu svētkiem. Šajā pirmajā 
reizē laimējās Čikāgai. Nākamā pilsēta varētu 
atrasties Eiropā, Austrālijā, Dienvidamerīkā, 
Āfrikā vai citur. 

Rīkotāji skaidrojuši ASV presei, ka šis 
pasākums būs līdzīgs ASV leģendārajam 1970to 
gadu mūzikas festivālam Woodstock. Šī varētu 
būt lielākā sapulcētā publika Millenium parka 
vēsturē, varbūt atskaitot tad, kad tur 1979. gadā 
viesojas katoļu pāvests Jānis Pāvils II. 

Ir bijis patīkami un iedvesmojuši redzēt, cik 
ātri Latvijas valdība ir atsaukusies uz šo vajadzību, 
un cik ātri un efektīvi daudzas organizācijas abos 
okeāna krastos ir sadarbojušās, lai noorganizētu 
skaisto Noslēguma koncertu Čikāgā. Šī pasākuma 
jaunā devīze: Ja tauta netiek uz svētkiem, tad 
svētki nāks pie tautas!

Gatavojamies! Novēlu visiem skanīgu 
koncertu!

Raitis Pūtvējiņš, 
Latvijas Kultūras minstrijas

 preses atašé 
2018. g. 1. aprīlī, Rīgā 
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Svētki ir pagājuši, un tagad man atkal ir bijusi 
iespēja sarunāt kādu jaunu cilvēku uz sarunu. 
Pirmssvētku steigā visi bija tik aizņemti, ka man 
neizdevās kādu dabūt pie telefona, vēl mazāk kā-
du paciemoties pie manis. Savas veselības dēļ 
nevaru vairs daudz pa Rīgu "planierēt", un inter-
vējamiem ir jānāk pie manis. Pirmais šajā jaunajā 
gadā ir Aleksandrs Blūms. Viņš ir viens no pirma-
jiem trimdas bērnu mazbērniem, kas dzimis Latvijā. 
Man šķita interesanti parunāties arī ar vienu no 
tiem. Aleksandra māmiņu – burvīgo un Latvijā 
bezgala darbīgo Māru Sīmani esmu jau inter vē-
jusi agrāk.

 Aleksandru iepazinu tikai pirms dažām 
dienām, kad svētkos ciemojos pie Vitas Tēr audas, 
kas ir Aleksandra krustmāte. Tur atklāju, ka Alek-
sandrs ir ļoti simpātisks jauns cilvēks. Viņš labi 
saprotas ar Vitas dvīņiem – pus au džiem Gunti un 
Kalvi, un tik pat labi ar veciem cilvēkiem. Nolēmu 
ar viņu tuvāk  iepa zīties un uzzināt, ko domā trim-
 das bērnu mazbērni, kas dzimuši un uzauguši Latvijā.

Aleksandrs pie manis atnāk 3. janvārī – 2018. 
gadā pirmais.Viņš man pastāsta, ka tikko ir pieda-
lījies trimdā dibinātajā 2x2 nometnē, kas šoreiz 
rīkota Latvijā. Tur bijusi iespēja iepazīties ar inte-
resantiem cilvēkiem, tur iemācījies cept latviskos 
pīrāgus un piedalījies grupā, kuŗas dalībniekus 
interesē kritiskā domāšana. Man nav īsti skaidrs,

kas tā tāda ir, un viņš man paskaidro, ka tā māca 
izšķirt, kas no pasaules ziņām ir fake news, kas pa-
 tie sība. Sēžamies pie galda, un viņš sāk savu stāstu:

"Es piedzimu 1995. gada 15. jūlijā Rīgā. 
Mani vecāki tajā laikā dzīvoja Jūrmalā  Bulduros 
dzīvoklī. Tur mēs dzīvojām līdz man bija kādi 7 
gadi. Piedzima mans brālis Pēteris, un mums 
dzīvoklis kļuva par mazu. Mēs pārcēlāmies uz 
vecmāmiņas māju, jo viņa pēc vectēva nāves bija 
palikusi lielā mājā viena. Māju vecāki pārbūvēja 
mūsu vajadzībām, bet ļoti tradicionāli, jo Jūrmalā 
mājas bija jārestaurē tādas, kādas tās bija pirms 
kaŗa. Pārbūves darbi ieilga, tādēļ mamma nolēma 
aizbraukt ar mani un manu brāli uz Ameriku pie 
saviem vecākiem pusgadu tur padzīvot. Apmēram 
pusgadu es Čikāgas priekšpilsētā gāju pamatskolā. 
Kad māja bija restaurēta, mēs varējām braukt 
atpakaļ uz Latviju. 

Atgriezušies Latvijā, gāju pamatskolā, tā 
sauktajā Alternatīvajā skolā, ko bija dibinājis 
mans tētis. Tajā viņš lietoja dažādas alter natīvas 
mācību metodes. Šogad viņš oficiāli iet pensijā, 
tomēr turpinās skolā strādāt, jo izglītības vei-
cināšana ir viņa sirdslieta. Es Alternatīvajā skolā 
nogāju līdz 9. klasei. Zin āju, ka mana angļu valoda 
vairs ne izklausījās pareiza, tādēļ aizbraucu pie vec  -
ma mmas uz ASV un vienu gadu tur mācījos. Kad 
atgriezos Latvijā, biju domājis pieteikties I Valsts 
ģim nazijā, bet tad dabūju zināt, ka tur man būs 
pagrūti, jo gadu pirms tam biju mācījies Ame  rikā. 
Pieteicos II ģimnazijā, jo arī par to biju dzirdējis 
labas atsauksmes. Tā es divus pē dēj os gadus mā-
cījos II ģimnazijā un 2014. gadā to absolvēju.

Es biju domājis, ka universitātē studēšu fiziku 
vai elektronikas inženierzinātnes, bet mani intere-
sēja arī polītika. Pieteicos vairākās universitātēs 
Latvijā. Tad nolēmu pieteikties arī kādā univer si-
tātē ārzemēs. Pieteicos četrās universitātēs Anglijā, 
ieskaitot tajā, par kuŗu man teica, ka tur nevienu no 
Latvijas neņems. Mani tomēr tajā pieņēma un tā 
es sāku stu dijas Southamptonas universitātē Anglijā, 
kuŗas vērtējums bija diezgan augsts. Studēju po-
lītiku un starptautiskās attiecības. Vairāk nekā par 
šo universitāti nezināju, kā tikai to, kur tā atrodas. 

triMdas MaZBērns aleksandrs BlūMs
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Universitātē bija ap 23,000 studentu. Es dzīvoju 
vienā no lētākajām kop mītnēm, un gandrīz visi 
mani draugi bija angļi, jo pilsētā nebija latviešu 
sabiedrības. Vispār ārzemnieku tur bija ļoti maz. 
Studiju laikā iepazinos tikai ar vienu latvieti. 
Latviešu stu denti vairāk bija Skotijā, jo tur 
augstskolas izglītība ir par brīvu. Pa studiju laiku es 
vien mēr strādāju. Pirmajā gadā es strādāju kādā 
lielveikala interneta piegādes nodaļā. Darbs man 
patika, jo tas sākās pulksten 4:00 no rīta, beidzās 
9:00. No darba gāju tūlīt uz lekcijām. Vasarā darbs 
bija jāpārtrauc, jo nevarēju dabūt trīs mēnešu 
atvaļinājumu, lai brauktu uz Latviju.

Nākamājā gadā dabūju darbu universitātē 
Public policy departamentā. Tur akadēmiķi iesniedz 
visādus pētījumus, bet puse no tiem dzīvē nekad 
ne tiek izmantoti. Tādēļ departa menta darbi nie-
kiem bija jāatrod pielietojumi universitātes pētī-
jumiem. Jāpainteresējas arī par to, kādu iespaidu 
(impact) šie pētījumi rada.

Otrā universitātes vasarā es strādāju ASV – 
Gaŗezera vasaras vidusskolā par audzinātāju 
zēniem. Tas darbs man ļoti patika. Vasaras pē  dējo 
mēnesi izbraukāju Meksiku un Kubu. No Amerikas 
uz Kubu toreiz vēl nedrīkstēja braukt, bet no Meksi-
kas iekļūt Kubā man nebija ne kādas grūtības, jo 
uz turieni braucu ar Latvijas pasi, bet lidojot uz 
Ameriku lietoju Amerikas pasi. Paldies Dievam, 
ka kubieši bija ļoti sa protoši un "štempeli" manā 
pasē neielika. Kubā tūristi ir vajadzīgi, tādēļ viņi 
amerikāņiem to zīmogu pasēs neliek. 

Vēl gribēju pastāstīt, ka, pēc  darba Gaŗ ezera 
vidusskolā, es vienu mēnesi nostrādāju Joint Baltic 
American National Committee JBANC) Karla 
Altau vadībā. Darbs bija ļoti interesants un infor-
mātīvs. Man Vašing tonā, DC ļoti patika, jo tur ir 
liela un aktīva latviešu sabiedrība. Arī pašā pilsētā 
arvien notiek kaut kas interesants – Kongresa 
"hearingi", ko var apmeklēt, dažādi institūti taisa 
prezentācijas, notiek visādi semināri, konferences 
un katru dienu kaut kur var arī dabūt bezmaksas 
pus dienas. Interesanti ir arī vērot dažādos pro-
testus un demonstrācijas.

Pēdējo gadu es gribēju studēt kaut ko citu un 
izvēlējos salīdzinošo politiku, diemžēl Latvijas 
mācību iestādēs tajā priekšmetā nav pārāk lielas

un labas izvēles. Tomēr pieteicos pāris augstskolās 
Latvijā, bet galvenokārt universitātēs Kopen hā-
genā un Londonā. Mani pieņēma abās pilsētās. 
Domu par univer sitātēm Latvijā atmetu. Kopen-
hā genā man būtu jāstudē divi gadi, bet Londonas 
Ekomikas augstskolā es varē tu to paveikt viena 
vai pusotra gada laikā, tādēļ tur sāku studijas ma-
ģis tra gradam. Lai to iegūtu, man būs jāmācās 
visu vasaru un jāiesniedz diplomdarbs vasaras 
beigās. Bet paies mazākais seši mēneši, līdz tam, 
kad mans diplomdarbs būs izvērtēts, un tikai tad es 
da būšu maģistra gradu, kas varētu būt ap Ziem-
svētk iem. Pēc grada iegūšanas sākšu meklēt darbu. 

Sākumā domāju, ka kādu gadu vai divus pa-
strādāšu citā Eiropas valstī, lai iegūtu pie re dzi un 
tad atgriezīšos Latvijā, jo nekur citur nav iespējas 
tik ātri tikt uz augšu, ja esi izglī tots. It īpaši tagad, 
kad Latvijā sāk trūkt spe ci ālistu gandrīz vai visās 
nozarēs. Vispirms es gribu pieteikties Eiropas Ko-
misijas prak tikanta darbam Briselē vai Strasburgā. 
Es pieteiktos no Latvijas, jo no Latvijas ir maz  āka 
konkurence, un man būtu vieglāk to vietu dabūt. 
Tad es varu pieteikties arī uz visiem pos te ņiem, 
kur ir vajadzīga latviešu valoda. Tur viņiem tieši 
ir cilvēku trūkums. Ir daudzi, kam ir laba angļu un 
franču valoda, bet tādu ar latviešu val odu viņiem 
trūkst. Es pieteicos arī Latvijā skolotāju programmā 
'Iespējamā misija'. Pagājušajā vasarā es palīdzēju 
izstrādāt finansu pratības kursu, kas skaidro kā 
budžetēt, kā plānot ienākumus pensijai, kā neie-
kļūt parādos, kā atvērt bankas kontu un kā lietot 
bankas karti. Tādas pamata lietas, ko cilvēki parasti 
nezina. Tad es iedomājos, ka tēta skolā es varētu 
pastāstīt astotajai un de vītajai klasei par to, ko es 
daru. Tas bija kaut kas dzīvē noderīgs, un līdz šim 
neviens par to ar viņiem nebija runājis. Kad es 
būšu at grie zies Latvijā un kļuvis par Iespējamās 
misijas skolotāju, es vēlos mācīt sociālās zinības 
II ģimnāzijā tāpēc, ka tā ir mana skola. Tur es 
dabūtu strādāt ar dažiem saviem skolotājiem. Tas 
būtu ne tikai forši, bet arī ļoti interesanti. Kāda 
mana draudzene, kas ģimnazijā bija vienu klasi 
augstāk par mani, tagad tur jau strādā. Iespējamās 
misijas skolotāji ir baigi forši, un man šķiet, ka 
man tas arī patiktu, jo es klasei varētu stāstīt par 
visām tām zemēm, kuŗās esmu bijis un ko tur
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krievu domāšanā jau nav vairs lielu atšķirību ar tā 
paša laika latviešu paaudzi, un nākamā paaudze 
jau būs vēl tuvāka latviešiem bez tāda likuma. 
Likums tagad rada naidīgu attieksmi, bet ilgtermiņā, 
ja tas Latvijai nerada kādu risku, tas nebija va ja-
dzīgs. Diemžēl mēs dzīvojam divās dažādās in-
formācijas pasaulēs. Lai krieviski runājošiem 
Latvijā mainītu polītiskos uz ska tus, drīzāk jā   pie-
dāvā alternatīvi mēdiji ar pro-latviskiem uz ska-
tiem krievu valodā. Ja tik ilgi mums nebija 
vajadzīga 100% latviska izglītība, tad tagad tas 
vairs nav vajadzīgs, jo ar laiku mēs tāpat visi 
integrēsimies.

Ar to mūsu saruna arī beidzas, un Alek sandrs 
aizsteidzas uz savām daudzajām darī šanām, kas 
viņam Latvijā vēl kārtojamas, pirms došanās atpakaļ 
uz skolu. Bet es esmu prie cīga, ka arī trimdas bērnu 
mazbērni, kas dzimuši Latvijā, ir izaudzināti par 
burvīgiem, patri otiskiem un gudriem latviešiem.

                                                                                        Astrīda

esmu iemācījies. Kad es ieskatos portālā LinkedIn, 
ierak stot kādu no Latvijas skolām, vienīgais, kas 
parādās, ir "Iespējamās misijas" skolotāji. Tas ir 
indikators, ka viņi ir globāli un, ka viņi tie šām pār-
zina savu sektoru. Es satiku vienu in te resantu dā-
mu, kuŗa tagad ir Iespējamā misijā, un ir pabeigusi 
manu universitāti Londonā. Viņa tūlīt pēc uni-
versitātes beigšanas bija atgriezusies Latvijā un 
iestājusies Iespējamā misijā. Viņa arī bija mācī ju-
sies salīdzinošo sociālo polītiku, tagad viņa māca 
ekonomiku un domā, ka Iespējamā misija ir superīga”.

Tad es Aleksandram pajautāju, ko viņš domā 
par to, ka beidzot 2020. gadā Latvijā visas skolas 
būs latviešu valodā. Man par lielu pārsteigumu 
viņš saka, ka ir pārliecināts par mīkstākiem 
veidiem kā integrēt krievus, kam par iemeslu viņš 
min to, ka ir padzīvojis ārpus latviešu sabiedrības. 
Man tas ir galīgi nesa pro tams, jo nu jau 26 gadus 
esam neatkarīgi. Es viņam lūdzu tuvākus 
paskaidrojumus. Viņš domā, ka tagadējai paaudzei
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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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Palatine, Illinois 60074
 (847) 202-0120 

facsimile (847) 202-0122
e-mail 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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Sēņu, virziņkāpostu un grūbu zupa 
Sastāvdaļas

11 1/2 mārciņas sēņu, sagrieztas šķēlēs
1 vidēja lieluma sīpols, sakapāts
4 ķiploku daivas, sakapātas
1/4 krūzes olīveļļas
6-8 krūzes vistas vai dārzeņu buljona
1 krūza grūbu (pearl barley)
2-3 krūzes izvārītas, vai ceptas 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 apceptās sēnes, sīpolus un ķiplokus. Šinī punktā zupu var ielikt  
  ledusskapī līdz vakariņu laikam.

4. Apmēram 30 minūtes pirms ēšanas zupu uzsilda. Pievieno 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

Martā tik ļoti gaidām pavasaŗa pirmās 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.         4-6 porcijas

Redakcija atvainojas Saprātīgajām simnieciem un Čikāgas Ziņu lasītāfiem par marta izdevumā 
pielaisto kļūdu  –  Sēņu, virziņkāpostu un grūbu zupas receptē izdzēstajām vairākām  
sastāvdaļām. Tādēļ pārspiežam aprīļa izdevumā šo recepti pilnībā.

Redakcija
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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

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 aprīlis
svētdien, 1. aprīlī,  08:00 – Lieldienu rīta dievkalpojums  
  ar dievgaldu. Siltas brokastis.
svētdien, 8. aprīlī, 09:00 – Padomes sēde.
  10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
svētdien, 15. aprīlī, 10:00 – Divvalodīgs dievkalpojums ar  
  dievgaldu. Kafijas galds.
svētdien, 22. aprīlī,10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.  
  11:30 – Bībeles stunda.
svētdien, 29. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas   
  galds
Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu 
vietas, cena $1,000-draudzes locekļiem un $1,200 
– citiem, kas nav draudzes locekļi; salīdzinot ar 
caurmēra cenu $2,095. Sazinieties ar Modri 
Galenieku 847-823-3713 .

Čikāgas latvieŠu 
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>

svētdien, 1. aprīlī,  8:00 – Kristus augšāmcelšanās   
  svētku dievkalpojums. Brokastis.
svētdien, 8. aprīlī, 10:00 – Baltās svētdienas    
  dievkalpojums. Kafijas galds.
sestdien, 14. aprīlī 10:00 – Pavasaŗa meditācija.
svētdien, 15. aprīlī, 10:00 – Nodokļu dienas    
  dievkalpojums. Kafijas galds.
svētdien, 22. aprīlī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Zemes dienas dievkalpojums. 
  Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
svētdien, 29. aprīlī, 10:00 – Muzikāls dievkalpojums ar  
  viesiem no Latvijas. Kafijas galds.

2018. gada maijs
svētdien, 6. maijā, 10:00 – Abu luterāņu draudžu kopīgs  
 Kurzemes cietokšņa piemiņas dievkalpojums.
 DV pusdienas.
svētdien, 13. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas    
  dievkalpojums, kuŗā piedalīsies Čikāgas bērnu  
  ansamblis. Siltas pusdienas. Ģimenes dienas  
  sarīkojums ar Čikāgas bērnu ansambli un  
  tautas deju kopu"Mantinieki".

2018. gada aprīlis

JOZEFīNE VEIDEMANE
dzimusi 1923. gada  9 septembrī Rēzeknē

 mirusi 2018. gada 3. janvārī Čikāgā.

“Atvodas”         O. Matvejāns 

Godi ir steigušīs, pādi pat zyud,
Tūmār Dīvs vieliejis laimeigam byut.
Jyutu – aiz apvuoršņa gaida jauns reits,
Syutu jums ardīvas – maņ juosasteidz.

           Pjemiņā – Ieva Veidemane

�
 

Prieīgas 
Lieldienas!
             Redakcijas saime
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sarīkojuMi/sanāksMes
2018. gada aprīlis

svētdien, 8. aprīlī, Pavārklase  "Nāc rītā atkal" Sv. Pēteŗa  
  draudzes īpašumā plkst. 12:00. Skat 3. lpp.
trešdien, 11. aprīlī, Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00.
sestdien, 14. aprīlī, "Pavasaŗa meditācija" Ciānas   
  dievnamā plkst. 10:00.
sestdien, 21. aprīlī, Stariņa pirmsskolas/bērndārza  
  labdarības balle "Vakars zem zvaigznēm"  
  Ukraiņu namā, Čikāgā plkst.18:00. 
sestdien, 28. aprīlī,  "Mantinieku" Latvijas 100gadei  
   veltīti svētki "Daugav's abas malas" plkst.18.00
svētdien, 29. aprīlī, "Mantinieku" otrā izrāde plkst.   
  15:00. Abas izrādes Igauņu namā   
  147000 Estonian Lane, Riverwoods, IL 60015.

2018. gada maijs
piektdien, 4. maijā, Baltā galdauta svētki  Sv. Pēteŗa  
  draudzes īpašumā plkst. 19:00. Skat 2. lpp.
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. 
  Istabas viesnīcā jāpiesaka līdz 13. aprīlim.
svētdien, 6. maijā, Abu luterāņu draudžu kopīgs    
  Kurzemes cietokšņa piemiņas dievkalpojums.  
  DV pusdienas plkst. 10:00. Skat DV kalendāru.
sestdien, 12. maijā, Čikāgas vīru koŗa koncerts Ciānas  
   Lielajā zālē plkst. 18:00.
svētdien, 13. maijā, Ģimenes dienas dievkalpojums  
   plkst. 10:00. Skat Ciānas kalendāru 22. lpp. 

2018. gada jūnijs
svētdien, 17. jūnijā, Visu draudžu kopīgs Aizvesto  
  piemiņas dievkalpojums, kafijas galds un  
  filma "Dienasgrāmata".
pirmdien, 18. jūnijā, Stariņā pitm divnedēļu vasaras  
   nometne. Skat. 14. lpp.

2018. gada augusts 
pirmdien, 13. augustā, Stariņa otrā divnedēļu vasaras  
  nometne. Skat. 14. lpp.

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>

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

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

Vairākas organizācijas Latvijā vēl jopro jām 
pieņem grāmatu ziedojumus. Bib liotēkas dar b i-
nieki var dot padomu par sūtī šanu, bet ČLB nevar 
segt sūtīšanas izd e vu mus. Sīkāku informāciju var 
saņemt, zvanot Dacei Ķezberei 773-919-3936.

Daugavas Vanagi  aicina pieminēt 8. maija 
kapitulāciju Kurzemē.

6. maijā Ciānas un Sv. Pēteŗa draudžu kopējā 
dievkalpojumā Ciānā atzīmēs 8. maija Kurzemes 
cietokšņa piemiņas dienu, godinot klātesošos 
leģio nārus. Dievkalpojumu kuplinās arī Čikāgas 
vīru koris. Pēc dievkalpojuma Čikāgas Daugavas 
Vanadzes lūdz visus uz kopējām pusdienām.

Čikāgas Daugavas Vanagu apvienība

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:
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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 RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr.: 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
Valijai Galenieks  1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00
Var klausīties raidījumus datorā, saņemot .mp3 faili e-pastā, caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas, Armanda vai Modra Galenieka

Auns
21.marats - 20.apr.

Vērsis
21.apr. - 20.maijs

2018. gada 
APRÈLIS

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Gundega Puidza un Armands Birkens līdzpriekšsēži
Gundega Puidza: 708- 453- 0534
Armands Birkens:  773-251-2840
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