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Pirms iededz sveci egles zarā, 

Dedz svētku liesmu sirdī savā, 

Ar piedošanu, sapratni, 

Ar mīlestības dzirksteli 

Un tici - tas ir Tavā varā 

Nest gaismu, kā to sveces dara....

Priecīgus Ziemassvētkus!
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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 mēeša 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

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

Ūdensvīrs
21.janv. -,20.feb.

2019. gada
JANVÅRIS

  1 O Jaungads. Laimnesis,  
  Solvita, Solvija
  2 T Indulis, Iva, Ivis, Ivo
  3 C Miervalda, Miervaldis,   
 Ringolds
  4 P Spodra, Ilva
  5 S Sīmanis, Zintis

  6 Sv Zvaigznes diena.   
 Spulga, Arnita
  7 P Rota, Zigmārs, Digmārs,  
  Juliāns
  8 O Gatis, Ivanda
  9 T Kaspars, Aksels, Alta
10 C Tatjana, Dorisa
11 P Smaida, Franciska
12 S Reinis, Reina, Reiholds,  
  Renāts

13 Sv Harijs, Ārijs, Āris, Aira
14 P Roberta, Roberts,   
 Raitis, Raits
15 O Fēlikss, Felicita
16 T Lidija, Lida
17 C Tenis, Dravis
18 P Antons, Antis
19 S Andulis, Alnis

20 Sv Oļģerts, Aļģirds, Aļģis,  
  Orests
21 P Agnese, Agnija, Agne
22 O Austris
23 T Grieta, Strauta
24 C Krišs, Ksenija, Eglons
25 P Zigurds, Sigurds
26 S Ansis, Agnis, Agneta

27 Sv Ilze, Ildze, Izolde
28 P Kārlis,Spodris  
29 O  Aivars, Valérijs
30 T Tīna, Valentīna, Pārsla
31 C Tekla, Violeta

2018. gada
DECEMBRIS

  1 S Arnolds, Emanuels
  2 Sv Meta, Sniedze
  3 P Evija, Raita, Jogita
  4 o Baiba, Barbara, Barba
  5 T Sabīne, Sarma, Klaudijs
  6 C Nikolajs, Niklāvs, Niks
  7 P Antonija, Anta, Dzirkstīte
  8 S Gunārs, Gunis,   
    Vladimirs, 
  9 Sv Tabita, Sarmīte
10 P Guna, Judīte
11 O Voldemārs, Valdemārs,  
   Valdis
12 T Otīlija, Iveta
13 C Lūcija, Veldze
14 P Auseklis, Gaisma
15 S Johanna, Hanna, Jana
16 Sv Alvīne
17 P Hilda, Teiksma
18 O Kristaps, Kristofers,   
   Krists, Klinta
19 T Lelde, Sarmis
20 C Arta, Minjona
21 P Toms, Tomass,    
   Saulcerīte
22 S Saulvedis
23 Sv Viktorija, Balva
24 P Ziemsvētku vakars.   
   Ādams, Ieva
25 O Ziemsvētki. 
   Stella, Larisa
26 T Dainuvīte, Gija, Megija
27 C Elmārs, Inita, Helmārs
28 P  Inga, Ingeborga, Irvita,  
    Ivita  
29 S   Solveiga, Ilgona
30 Sv Daniela, Dāniels,   
   Dāvids, Dāvis    
31 P Vecgada vakars.   
   Silvesters, Silvis,   
   Kalvis

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec. 

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.
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Atvēru vienu no gandrīz vai neskaitāmiem Ziemsvētku dāvanu katalogiem, 
kas šinī gada laikā padara pastnieku darbu daudz grūtāku. Katalogi ir smagi.  
No ārpuses šis viens bija gandrīz kā visi citi, tomēr sludinājums izraisīja ziņkā
rību. “Piegādājām to, kas ir praktisks un grūti atrodams.” Pietiekāmi atšķirīga 
reklāma, lai atvērtu katalogu. Vāka iekšpusē rakstītā vēstule potenciāliem 
pircējiem, tā nerunāja par piedāvātiem produktiem, bet dziļi ticīgi un šim 
laikmetam un cilvēku vajadzībām piemēroti,  aprakstīja īpašnieku Ziemsvētku 
vēlējumus. Kompānijas īpašnieki izaicināja visiem censties pasaulē atjaunot 
mieru un nezaudēt cerību. Viņi ir pārliecināti, ka tam Dieva mīlestības Gara 
svētītam brīnumam, ko tik  dziļi  piedzīvojam Svētvakarā, nav jāizgaist līdz ar 
skaistām Klusa nakts, svēta nakts dziesmas skaņām. Mīlestība taču arvien ir 
stiprāka par naidu un to spēj aptvert katrs, kas ieklausās citu mūža stāstos par 
to, kā Dievs neparastos veidos un vietās viņus ir pārsteidzis. 

Tā vēstule turpina stāstīt, kā viņu draudzes Ziemsvētku vakara diev kal
pojumā sprediķo mazās pilsētiņas pastnieks! Visu gadu viņš nogādājot pastu viņu mājām, viņš iepazīst 
savējos. Svētvakarā  viņš raksta itkā katram mīlestības vēstuli no Dieva.  Katru gad’ no jauna  ir kā mazliet 
citādāk ietērpt šo pašu evanģēliju, jo katrs taču nav vairs tas, kas bijis pirms gada. Dievs pazina un pazīst katru 
no mums un mūsu vajadzības – to uz visiem laikiem apliecina Dieva sūtītā eņģeļa (pastnieka?) vārdi:

“Nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm,
jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus, Kungs!”

Kas būtu domājis, ka tādi vārdi atskanētu ganiem ārpus Betlēmes?  Kur kūtī dzimis Miera Lielskungs?  
Pats Dievs! Bet tieši tā Dievs ienāca pasaulē, jo, kā ceturtajā gadsimtenī baznīcas tēvs  Atanazijs rakstīja:  
“Viņš kļuva par to, kas mēs esam, lai mūs varētu pārvērst par to, kas Viņš ir!”. Pārvērst mūs par to, kas 
Viņš?  Kas spēj izprast to, kāds pats Dievs? Bet atcerēsimies pastnieka spējas pazīst katra vajadzības un 
apgaismot, kā Kristus spēj tās apmierināt. Un nemeklēsim tikai tur, kur domājam būtu paslēpta gudrība 
par Dievu.  Atvērsim sirdis arī tiem negaidītiem palīgiem mūsu garīgajam svētceļojumam.

Reiz pirms 70 gadiem, neparastā vietā un laikā, skolotājs Eicēns latviešu bērniem bēgļu nometnē par 
Ziemsvētkiem mācīja šā:  “Ja no rīta es pie sava loga sniegā redzu pēdas, tad domāju: naktī kāds ir gaŗām 
gājis, vīrietis vai sieviete, liels vai mazs. Bet visu es nevaru pateikt: vai viņš ir bijis jauns vai vecs, labs 
vai ļauns, vai mans draugs vai ienaidnieks. Tamdēļ viņš man jāredz, man ar viņu jārunā, man viņu 
jāpazīst…. tā Dievs aicina Viņu saredzēt Kristus Bērnā, Viņa Dēlā… jo, kā  vēstule ebrejiem māca: “šinīs 
pēdējās dienās Dievs uz mums ir runājis caur savu Dēlu… te Viņa vaiga un godības atspīdums. Viņa vaigs 
mums dziļi sirdī rakstīts. Nebūtu mēs Jēzu Kristus pazinuši, Dievs... mums būtu palicis apslēpts.”

Kristū Dievs parādās vispilnīgāk visiem, Viņš neslēpjās. 
Kur katrs jūsu ģimenē paslēpj Ziemsvētku dāvanas, kad tās pienes pastnieks, vai Amazon strādnieks?  

Vai dāvanat praktiskas dāvanas? Vai tādas, kuŗas grūti atrast, kas ilgi meklētas? Paldies Dievam, nav 
patiešām nemaz tik grūti atrast Dievu. Viņš tepat darbojas tavā dzīvē – arī caur pastnieka, kataloga,  teologa 
vai skolotāja vārdiem. Neparastās vietās un veidos, lai Dievs svētī jūs, mūsu draudzes, Baznīcu un Latviju  
Ziemsvētkos un visā 2019. gadā! 

No sirds novēlu viegli atrast jums Dieva sūtīto dāvanu! Novēlu kā no jauna lasīt Kristus mīlestības 
piedzimšanas stāstu, Viņa svēto evaņģēliju.  Novēlu katrā ģimenē un draudzē dalīties savos stāstos un 
uzklausīt citus, kas mūs varbūt pat pārsteigtu un pasniegtu kādu Ziemsvētku dāvanu! Dievs, lai pareizā 
mirklī pārvērš arī tevi par to, kas pienes kādam Dieva mīlestības vēstuli.  Lai tiem, kas dodas mūsu pēdās 
būtu iespēja dziļi saprast ko vairāk par Dievu un par To, kuŗa pēdās ejot, mēs nonākam pie paša Dieva, 
kas mums jau visu mūžu blakus gājis! Priecīgus, mīlestības un miera svētītus Ziemsvētkus!  

Kristu mīlestībā,  
Jūsu   + Lauma

Neparastās vietās paslēptās Dieva sūtītās Ziemsvētku dāvanas!
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Latviska egle, skaista un stalta, stāvējusi 
Zinātnes un rūpniecības mūzeja gadskārtējā 
Ziemassvētku izstādē jau vairāk nekā sešdesmit 
gadu. Pirmos gadus to greznoja Čikāgas latviešu 
jaunatnes pulciņš un deju kopa Dzelmieši. 
Gadiem ejot, daudzi ir pielikuši roku, lai būtu 
skaisti puzuri un citi greznojumi. Pēdējos piecus 
gadus egles greznošanu uzņēmušies Čikāgas 
Krišjāņa Barona latviešu skolas 8. klases skolēni, 
viņu vecāki un Čikāgas latviešu gaidu un skautu 
vadītāji. 

Šī gada egle uzposta ar jauniem puzuriem, 
kas tika vecāku un labvēļu talkā gatavoti kādā 
skolas mācību sestdienā.  Arī šur tur paspīd zeltīti 
rieksti, kas šogad pirmo reizi pievienojas čie
kuriem, āboliem, dzērvenēm, lellītēm, prie vītēm, 
svecītēm un, protams, daudz jo daudz puzuriem!

No kr.:  Dace Ķezbere un Mārīte Ķezbere grezno latvisko egli 
mūzejā 1964. vai 1965. gadā.

Izstāde atvērta līdz 2019. gada 6. janvārim 
katru dienu no 9:30 rītā līdz 16:00: Museum of 
Science and Industry Christmas Around the World 
and Holidays of Light.

 Inga Lucāne, foto: Gunārs Lucāns

Puzuri top 2018. gadā.

Labais darbs padarīts 2018. gadā.

LATvISkĀ egLīTe ZInĀTneS un rūPnIecībAS mūZejĀ
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ILInOjAS Cook County gODInA LATvIju

Šī gada 25. oktōbrī Cook County Ilinoja 
finanču direktore (Cook County Treasurer) Maria 
Pappas godināja latviešus un Latviju 100gades 
jubilejā ar pieņemšanu savā birojā. 

Maria Pappas bija ielūgusi vairākus Čikāgas 
latviešu sabiedriskos darbiniekus. Viņa nolasīja 
apsveikumu Latvijas 100 gadu pastāvēšanai un 
uzsvēra Latvijas traģisko vēsturi, tomēr cerīgo un 
spožo nākotni. Savukārt, goda konsuls Roberts 
Blumbergs atbildēja ar īsu uzrunu un parādīja 
Latvijas 100gadei veidotu plakātu, kur īsumā 
ska tāma Latvijas vēsture un plaši pazīstami 
latvieši.

Pieņemšanā īpaši tika godināta Čikāgas lat
viete Zita Velkme par viņas daudzo gadu darbību 
Krišjāņa Barona latviešu skolā, gaidu un skautu 
kustībā, kā arī latviešu katoļu draudzē un citās 
organizācijās. Maria Pappas pasniedza Zitai 
Velkmei vizītkartes, ieceļot Zitu par Honorary 
Deputy Treasurer. Šajā sarīkojumā piedalījās arī 
vairāki Zitas ģimenes locekļi.

Pēc oficiālās daļas sekoja saviesīgs brīdis, 
kad dalībnieki baudīja Maria Pappas (viņa ir 
grieķu izcelsmes) cepto baklavu, kā arī Ināras 
Blumbergas pīrāgus. Šis bija īss, bet jauks 
pārsteiguma sarīkojums Čikāgā par godu Latvijas 
simtgadei.

 Roberts Blumbergs
Latvijas goda konsuls Ilinojā

No kr.: Zita Velkme, Maria Pappas, Roberts Blumbergs, Teresa 
Posiak.

No kr.: Andris Velkme, Abby Harmann un Krista Harmann, 
Laila Harmann, Zita Velkme, Maria Pappas, Juris Velkme, 
Ingrīda Velkme un John Harmann.
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Lv 100 ČIkĀgĀ

Čikāgas latvieši Latvijas simtgadi atzīmēja 3. novembrī White 
Eagle banketu zālē ar svinīgu aktu, jauku koncertu un balli.

Svētku viesus uzrunāja Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 
līdzpriekšsēži mācītāja Gundega Puidza un Armands Birkens, kā arī 
LELBĀL archibīskape Lauma Zušēvica. Sekoja īss svinīgs akts ar 
uzrunām un apsveikumiem no Čikāgas pilsētas galvas Rāma Imanuela 
(Rahm Emanuel), Latvijas Republikas prezidenta Raimonda Vējoņa, 
Latvijas Republikas kultūras ministres Daces Melbārdes, Suitu sievām 
(kuras šogad ciemojās Čikāgā), Igaunijas goda konsula Čikāgā Siima 
Soot un vietējiem lietuviešu pārstāvjiem Gintautas Stepanovičius un 
Violetas Rutkauskienes.

Tika paziņots, ka Amerikas latviešu apvienī bas atzinības raksts 
piešķirts ilggadējai Čikāgas Ziņu redaktorei Inārai Sīmanei par viņas 
darbu latviskās kultūras uzturēšanā, latvju tautas izdzīvošanas veici
nāšanā un latviskās kultūras un vēstures popularizēšanā cittautiešiem.

Koncertā uzstājās ansamblis EJAM no Losa ndželosas – sastāvā 
Edvīns Rūsis, Jūlija Plostniece, Artūrs Rūsis un Māra Zommere). 
Koncertā mūzi cēja arī vakara īpašais viesis Juris Ķeniņš no Toronto.

Algimantas Barniškas kapella spēlēja tradi cionālu un modernu 
deju mūziku.

Uz šīm tik ļoti vēsturiski nozīmīgajām svi nībām bija ieradušies 
visu paaudžu un imigācijas viļņu  tautieši. Te daži viņu iespaidi.
Siim Soot:

I now have had the privilege to attend the ‘GALA 100’ celebrations 
held by Finland, Lithuania, Estonia and Latvia.  They were all well 
organized and reflected the joy of achieving 100 years, given the 
numerous obstacles along the road to this monumental milestone.I 
particularly felt the Latvian celebration captured the variety of 
dimensions that constitute Latvia. I also felt especially welcome despite 

No kr.:  EJAM - Edvīns Rūsis, Jūlia Plostniece, Armands Birkens, Gundega Puidza, 
Māra Zommere, Artūrs Rūsis.

Juris Ķeniņš

my medical recovery. I congratulate 
the Latvian community for arran
ging a wonderful event that now 
pro vides me with delightful me
mo ries. Long live Latvia!!
Silvija Velkme:

Bija jauka Valstssvētku 
svinēšana Čikāgā. Patika, ka visi 
varējām būt kopā skaisti greznotā 
zālē, lai noklausītios skaistu ko n
certu. It sevišķi mani iespai doja 
archibīskapas Laumas Zušēvicas 
teiktais un kopdziedāšana ar 
grupu EJAM. Aizbraucu mājās ar 
ļoti mīlīgu sajūtu.

No kr.:Dace Ķezbere, Siim Soot, Mārīte 
Plūme.
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sēdāmies pie galda ar nosaukumu "Sietiņiezis". 
Vērām vaļā Latvijas karti, lai izpētītu, kuŗā Lat vijas 
novadā tas meklējams. Nu ir skaidrs, ka nākamajā 
Latvijas apciemošanas braucienā no teikti apska
tīsim Sietiņiezi. Un kas būtu dzimšanas diena bez 
tortes?! Saldummīļiem bija sarūpēta ne tikai milzīga 
torte, bet arī trīs ļoti garšīgi kliņģeŗi, kas veidoja 
skaitli 100. Nevaru nepieminēt vien reizējās ziedu 
kompozīcijas uz katra galda un pie skatuves. Tās 
papildināja svētku noskaņu, jo bija no sarkan
baltsarkaniem ziediem.
Ģirts Rība:

Man patika, ka atradās cilvēki, kas vispār uz ņē
mās šo milzīgo pasākumu noorganizēt. Tas ir mil
zīgs darbs! Es to neuzņemtos. Cepuri nost jums!  Un 
man arī patika, ka varēju satikties ar sen neredzētiem 
draugiem un jauki parunāties un uzgriezt kādu 
danci patikamā vakariņu atmosfērā, atzīmējot 
Latvijas 100gadi.
Irēna Māgura:

Ir laiks, kad tik satraukta sirds.  Ir laiks, kad Tu 
uzziedi manī. Latvija 100!  Paldies ikkatram, kuŗš, 
pielika labu gribu, emocijas un patīkamu kopā 
būšanu. Paldies Armandam un Gundegai!
Daina Jauntirāne:

Mūzika ir neatņemama latviešu kultūras sastāv
daļa, tātad zināju, ka simt gades svinēšanā mūzika 
un dziedāšana noteikti spēlēs svarīgu lomu. Bet, 
kad nopirku biļetes uz aktu, biju īpaši laimīga 
redzēt, ka uzstāsies EJAM ansamblis, kuŗu ar baudu 
jau biju noklausījusies citos koncertos. Arī LV100 
sarīkojumā priecājos par dziedātāju skaistajām 
balsīm un interesanto dziesmu izvēli, kas saņēma 
lielu publikas piekrišanu. Mākslinieki patiesi 
izpildīja katru dziesmu no sirds. Man vēl daudzas 
dienas ausīs skanēja koncerta noslēguma dziesmas 
vārdi, kuŗus visa publika kopīgi nodziedāja: "Tie ir 
vārdi no manas tautas  Un dziesma man arī no tās 
– Un es zinu, neviens manā vietā – To nedziedās.”,

Dace Ķezbere, 
foto: no tautasdeju kopas Mantinieki archīva

Idra Vogel: 
Mana mīļākā daļa no Čikāgas LV100 pa sākuma 

bija dziedāšana, jo tā deva visiem priecīgu sajūtu 
par Latvijas simtgadi.
Madara Grīnvalde:

Mana pirmā ciemošanās Amerikas Sa vien o
tajās Valstīs sakrita ar mūsu Latvijas simtgadi. Lai 
arī es ciemojos pie amerikāņiem, nejaušas sakritības 
dēļ uzzināju par Latvijas simtgades balli Čikāgā. 
Sapratu, ka tā ir lieliska un vienreizēja iespēja no svi
nēt mūsu Latvijas dzimšanas dienu pavisam unikālā 
vidē. Ar sirsnīgu latviešu līdz dalību es nokļuvu 
ballē. Bija patiess prieks un saviļņojums dzirdēt 
latviešu valodu un būt starp latviešiem, bet šoreiz ne 
Latvijā. Un te nu arī bija pierādījums tam, ka latvieši 
patiesībā ir sirsnīgi un prieka pilni. Vakars bija 
vienkārši lielisks. Visapkārt jutu patiesu mīlestību 
pret mūsu dzim teni Latviju, patiesu prieku par kopā
būšanu un cieņu pret mūsu kā latviešu pagātni, 
tagadni un nākotni. Mīļš paldies Pēterim, Laimai, 
Ritai un Andrim, Gundegai un Armandam! 
Pēteris Špels:

Sen uz tādu sirsnīgu balli ar kārtīgu iz dejošanos 
un ciešu draugu pulku nebiju bijis. Tas bija tieši 
laikā! Esmu no tiem, kas vēlās mūsu 100 gadi 
atzīmēt ar prieku un līksmību, jo mums ir valsts, un 
par to vajag būt lepniem, un arī izrādīt prieku. Ļoti 
patīkami bija redzēt draugus no Rietumkrasta 
(EJAM), kā arī pašu Juri Ķeniņu. “Situ uz pleca” 
organizātoriem, ka viņiem izdevās tādus foršus 
viesus tik pasākumiem pilnā un saspringtā laikā 
mums sagādāt. Tā turpināt!
Laura Ludika:

Patīkams pārsteigums mūs sagaidīja, kad  ap
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10. novembrī Krišjāņa Barona latviešu skola 
(KBLS) svinēja Latvijas 100gadi ar "Kādā 
sestdienas dienā pirms 100 gadiem". Skolas un 
Ciānas telpas pārvērtās par dienu pirms 100 gadiem 
Latvijā, un apmeklētāji varēja iejusties tajā laik
metā, par ko liela pateicība jāsaka Lāsmai Danosai.

Lielā zāle pārvērtās par Domu laukumu un 
citas telpas par darbnīcām, kur burzma, smiekli, 
mūzika un labsajūta bija tieši kā toreiz mūsu 
tautai. Skolēniem, viņu vecākiem, draugiem un 
Čikāgas latviešu sabiedrībai bija iespēja Domu 
laukumā Coffee Joint iedzert kafiju, pabaudīt 
Lauras Ludikas ceptos pīrāgus, vecāku un sko
lotāju ceptās smalkmaizītes. Lai dvēselei būtu 
kāds saldums, varēja arī iegādāties Latvijas neap
šaubāmi labās šokolādes. Tālāk ejot, apmek
lētājiem bija iespēja iegriezties tirgū, kur pār
devēji piedāvāja maizi, pīrāgus, māla traukus, 
pelēkos zirņus un daudz kā cita. Paēduši un tirgū 
iepirkušies, apmeklētāji varēja apskatīt Aigas 
Bērziņas iekārtoto fotoizstādi.

KBLS gribēja šos svētkus atzīmēt ar ko īpašu 
un dot skolēniem ieskatu dzīves stilā pirms 100 
gadiem, parādot viņiem amatnieku ievirzes. 
Sadalīti grupās un apģērbti divdesmito gadu 
lauku vai pilsētnieku stila drēbēs, skolēni 
iepazinās ar latviskām nodarbībām. Pie rotkales 
Lilitas Spures bērni kala skaistas saktas, ar Pēteri 
Avi iededzināja kokā latviskos rakstus. Filca cep
uŗu darināšanu  demonstrēja Krista Laukmane
Schmidt. Pie Ritas Grendzes mācījās tipografiju. 
Savukārt skautu un gaidu vienība novadīja dekoru 
darināšanu. Tā kā latviešiem ēdieni ir svēta lieta, 
skolēniem bija iespēja cept ķimeņmaizītes Ināras 
Blumbergas vadībā un iepirkties tirgū, kur cukur
gailīši, baranciņas un konfektes “Gotiņas”  viņus 
kārdināja. Turklāt viņi uzzināja, kā tolaik maizes 
cepšanai iejava mīklu abrā, kā ēvelēja kāpostus, 
bet stampāt viņi paši varēja izmēģināt kopā ar 
Andri Maguru. Apģērbjot tā laikmeta pieejamos 
tērpus un attiecīgus piederumus, skolēni un viesi 
varēja nofotografēties seno laiku melnbaltā stilā 
pie fotografa Tao Zhang.

kĀDĀ SeSTDIenA DIenĀ PIrmS SImTS gADIem
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Rīkotāji grib pateikties visiem, kas palīdzēja 
gatavot, uzstādīt, cept, būvēt vai citā veidā pielika 
roku, lai šo pasākumu radītu.

                                 PF,  foto: Gunārs Lucāns

Pēc nodarbībām sekoja gardas pusdienas, ko 
sagādāja KBLS saimnieces Māras Velkmes un 
Annas Blumbergas vadībā. Latvijas 100gadi atzī
mēja ar burvīgu kliņģeri, kuŗu izcepa Inga Lucāne. 
Skolas pārzines kliņģeri ienesa, un visi braši kopā 
nodziedāja "Daudz baltu dieniņu".  

Piedzīvojumu pilno dienu beidza ar Čikā gas 
latviešu bērnu ansambļa koncertu Kristīnes Eiž
vertiņas vadībā. Bērni ne tikai dziedāja un dejoja 
uz skatuves, bet arī vijās cauri zālei, iekus tinot 
publiku. Pēdējā pusstundā notika bērnu ballīte, kur 
DJ M.Daiga spēlēja visiem pazīstamo mūziku. 

Vērienīgais pasākums bija labi apmeklēts un 
tiešām unikāls – gan lustīgs un interesants, gan 
dvēselisks un mīļš. Rīkotāji Danas Šaltānes 
vadībā un palīgi, Inese Rinda, Krista Laukmane
Schmidt, Pēteris Freimanis bija piestrādājuši, lai 
skolēni tiešām izjustu to, kā tas bija kādā sest
dienas dienā pirms 100 gadiem. 
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neTrADIcIOnĀLS 18. nOvembrIS ČIkĀgĀ
Bija ļoti jauks 18. novem bris 

Ciānā. Tik oikūmenisku diev
kal pojumu es nebiju piedzī
vojusi 28 gados, kopš dzīvoju 
Čikāgā. Tik liela dažādība 100 
gadu atcerē bija patiešām lie lis
ka. Tas bija vienreizēji priecīgs 
noti kums. Vēlos pieminēt dažas 
nianses. 1. Šogad 18. novembris 
iekrita tieši  svētdienā. 2. Ciānas 
draudzes dievkalpojumā diev
lūzēju skaits esot bijis starp 250 
līdz 300. Bija pārstāvētas trīs 
latviešu ieceļotāju paaudzes. 3. 
nianse bija tā, ka šoreiz svētku 
svinēšana bija netradicionāla, 
jo parastie 18. novembŗa sarīkojuma programmas 
iz pil  dītāji bija  izkaisīti.  Daļa Čikāgas vīru koŗa 
devās uz Latviju, daļa brauca uz Milvokiem, kur mīt 
koristi, kas katru otrdien brauc uz vīru koŗa mē
ģinājumiem Čikāgā. Teicama sadarbība. Bet, kā jau 
mēdz būt, bez domstarpībām iztikt nevarēja. Šad 
un tad, šur un tur bija dzirdama burkšķēšana… Nu 
kā tad tā, ka nav tā kā katru gadu ierasts – Svētku 
koris, akta runas, ieejas biļetes un vaka ri ņas. Pār
maiņas nāk, domas dalās. Bet viss notiek uz labu, 
ja mēs esam gatavi pārmaiņas pieņemt.

Dievkalpojuma kārtība bija jauki izveidota. 
Tajā bija iesaistīti jauni un veci, lieli un mazi. 
Prieks bija dzirdēt Čikāgas Jaukto kori P. Freimaņa 
vadībā  dziedām komponista Ē. Ešenvalda dziesmu 
“Dvēseles dziesma”. Vēlos minēt dziesmas pirmos 
vārdus “Dzied mana dvēsele dzied, dzied”… Jā, 
tāds noskaņojums virmoja pilnajā zālē. Diev
kalpojuma laikā piedalījās arī Čikāgas bērnu an
samblis ar trīs dziesmām: “Skaista, skaista tēvu 
zeme” (t.dz.), “Latvijai” (A. Rezevska) un Fināla 
dziesma (no filmas “Sprīdītis”). Sirdij un prātam 
bija jauki dzirdēt dainas par mīlestību uz Latviju, 
ko skandēja Lilita Spure. Tikpat jauki bija dzirdēt 
Martas† un Oļģerta Cakaru dzejoļus par mīļo 
tēvzemi. Par svarīgo domu, kas dzirksteļo mūsu 
smadzenēs, par to, ka sapņojam par Latvijas 
nākošajiem 100 gadiem… Šajā domu ceļā mūs

ievirzīja mācītāja Gundega Puidza, pastāstot savu 
pasaku par Latviju un atstājot mūsos gaismas 
spraugu, kuŗā ietilpināt katram savu sapņu pasaku 
par mīļo Latviju. Un ne tikai sapņot, bet ticēt, ka 
labais uzvarēs, ja atliksim malā dalīšanos “sīkās 
partijās” un mācīsimies pielietot kompromisus, 
paturot galveno, kas mūs vieno, nevis šķiŗ. 

Pasākumā piedalījās pieci mācītāji – Oļgerts 
Cakars, Ojārs Freimanis, Gundega Puidza, Aina 
Pūliņa un Ida Ņīna Rautenšilde – katrs ar savu 
pienesumu. Māc. A. Pūliņa lasīja L. Breikša 
“Latvieša augšāmcelšanās balāde”, bet māc. O. 
Freimanis – L. Breikša “Lūgšana”.

Nevar nepieminēt skaistās dekorācijas. Jau 
sākot ar ieeju baznīcas ēkā, visur caurstrāvoja 
skaistās latviskās krāsas – ķiršu sarkanais – baltas 
sedziņas un rozes. To visu brīnumjauki bija pa
veicis draudzes perminderis Ervins  Poruks. 

Pēc dievkalpojuma svinības turpinājās dien
vidu ēkas Lielajā zālē. Ieejot zālē,  acis priecēja 
ne l iela skatuvīte ar Rīgas skata gobelēnu aizmu
gurē. Bla kus bija ekrāns, kuŗā “ienāca” Latvijas 
prezidents Raimonds Vējonis, sveicot visus ārze
mēs dzīvo jošos latviešus Latvijas 100gadē. Siltas 
trīsas pārskrēja pār muguru, dziedot Latvijas 
himnu “Dievs, svētī Latviju”, kuŗas dziedāšanā 
mūs  ievadīja Čikāgas Jauktais koris. Asaras 
iemirdzējās acīs, šādā veidā  apliecinot mīlestību

Mācītāji  no kr.: G. Puidza, A. Pūliņa, O. Freimanis, O. Cakars, I.    Ņ. Rautenšīlde  un 
rotkale Lilita Spure.
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Latvijai. Mūs iepriecināja arī bērnudārza Stariņa 
korītis ar savu braši dziedāto “Še, kur līgo priežu 
meži”.

Tad visi bija jau izsalkuši. Pirms maltītes no
dziedājām skaisto latviešu tautasdziesmu “Pie 
Dieviņa gaŗi galdi”.

Uzkodu galds bija klāts groziņu veidā, kur 
bija liela dažādība un krāsainība. Šķiet, ka svētku 
dalībnieki bija pielikuši savu izdomu, tādējādi  
radot kopības sajūtu un draudzību.

 Pārdomājot un novērtējot šo sarīkojumu, 
jāsaka lielu lielais paldies īpaši četriem rīkotājiem 
– māc. Gundegai Puidzai, draudzes priekšniecei 
Silvijai KļaviņaiBarshney,  draudzes  saimniekam 
Andrim Barshney un draudzes pērmiderim 
Ervinam Porukam, kuŗi pielika daudz pūļu 
izdomas un laiku, lai viss labi izdotos. Paldies, arī 
bijušās Draudžu sadarbības kopas dalībniekiem 
par dāvāto šampanieti un viņu nodziedāto “Augstu 
laimi, prieku”, ar to vēlot Čikāgas latviešiem un 
Latvijai izaugsmi nākamajos 100 gados. Paldies 
groziņu nesējiem, kā arī tiem, kas palīdzēja ar 
sīksīkajiem darbiņiem.

Bija silti un gaiši. Jā, gaiši arī tādā ziņā, ka, 
visi varēja ierasties ar gaismu un pa gaismu doties 
arī mājup.

Skaidrīte Valaine, foto: Miķelis Austriņš

Čikāgas bērnu ansamblis.

Stariņa korītis..

Omulība pie svinību galdiem.
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Deju kopai “Mantinieki” iesākusies trešā 
sezona, saņemot visbrīnišķīgāko dāvanu  piecu 
jaunu dejotāju pievienošanos kopai. Ieva, Pēteris, 
Līga, Kārlis un Mallija – latvieši, kuŗiem nozī
mīgas mūsu tradīcijas un to nešana pasaulē. Šo 
cilvēku vēlme piedalīties Latvijas kultūras dzīvē 
ir vistiešākais apliecinājums tālumā esošo latviešu 
nedziestošajam patriotismam. Brīnišķa dāvana 
mūsu valstij tās simtgades svinībās. 

2018. gads “Mantiniekiem” bijis iespaidu un 
notikumiem bagāts – dalība Latvijas dziesmu un 
deju svētkos, sadraudzība ar Suitu sievām, kuŗu 
piedalīšanās “Mantinieku” pavasaŗa koncertos tos 
padarīja vēl īpašākus un pavisam nesena vie so
šanās Floridā par godu Latvijas simtgades 
svinībām. Baudījām vissiltāko uzņemšanu un 
kopā būšanu ar mūsu tautiešiem. Šīs viesošanās 
laikā tika piedzīvoti ne tikai neaizmirstami sad
raudzības mirkļi ar Floridā mītošajiem latviešiem, 
bet arī iegūta bagāta pieredzes apmaiņa, kas iedves
mojusi mūs, “Mantiniekus” jaunām idejām un 
nākotnes plāniem. 

Teju pietuvojies arī 2019.gads, un tam “Man
tiniekiem” plānu  arī netrūkst. Kā katru gadu 

“Mantinieki” priecēs savus skatītājus un atbal
stītājus ar pavasara koncerta programmu un īpašu 
viesu piedalīšanos. 

Arī 2019. gadā mēs strādāsim ar pilnu atdevi, 
lai ar godu pārstāvētu Čikāgu dziesmu un deju 
svētkos Toronto. 

Elizabete Vanaga

Deju kOPAS “mAnTInIekI” TrešĀ SeZOnA

No kr.: Ieva, Pēteris, Līga, Kārlis un Mallija.

Latvijas kontūra Floridas smiltīs.
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Ciānas draudzes Kroņ luk
tuŗu zālē ir skatāma Māras 
Vārpas fotografiju izstāde. Uz  
ņē mumi iz lasīti Latvijas Simt
gades atzīmēšanai no Māras 
plašā fotografiju krājuma. 

Izstāde būs skatāma līdz 
decembŗa vidum.

Līdz šim Māra Čikāgā ir 
vairāk pazīstama kā apdāvināta 
mūziķe, kas pārvalda vairāku 
mūzikas instrumentu spēli – 
klavieres, ērģeles, ģitaru u.c. 
Māru pzīstam arī kā Ciānas 
draudzes koŗa un Čikāgas Vīru 
koŗa diriģenti. 

Šajā izstādē atklājās arī 
viņas talants caur lēcu parādīt 
dabas skaistumu.

Māra stāstīja, ka viņas foto
 grafijas ir radušās vairāku va
saru tecē jumā, pavadot il gā ku 
laiku Latvijā un ceļojumos uz 
kaimņzemēm. Vairums pil sētu 
skatu ir uzņemti Rīgā, bet dabas 
ainavu attēli ir radīti Vec
piebalgas apkārtnē. 

Vairākkārt ceļojumi bija 
saistīti ar Čikāgas vīru koŗa 
piedalīšanos Latvijas dziesmu 
svētkos, kā arī koncertos kopā 
ar citiem Latvijas vīru koŗiem.

Kaut dzimusi un uzaugusi 
Čikāgā, Mārai mīļa ir gan Lat
vijas daba, gan pilsētas. Savās 
fotografijās viņa cenšas ietvert 
mazus momentus, kas rada 
interesi – gaismas, krāsu un ēnu 
variācijas. Skatītājam reizēm ir 
ciešāk jāielūkojas attēlā, lai 
ievē rotu gaismas spēļu sīkākās 
nianses, kas parādās saules starā 
vai rasas pilē.

Daļa šajā izstādē skatāmo

LATvIjAS SImTgADeI veLTīTA fOTO IZSTĀDe

Šī gada 18. novembrī Māra 
ar Čikāgas  vīru kori ir aicināta 
piedalīties apvienotajā Latvijas 
vīru koŗu dižkoncertā "100 vīri 
Latvijai". Ceru, ka viņa pārvedīs 
iespaidīgus foto attēlus no Lat
vijas Simtgades svētku svinībām 
Rīgā.

Juris Pūliņš

fotografiju bija jau agrāk 
izstādītas Dundee pilsētas bib
liotekā, lai iepazīstinātu ame
rikāņu publiku ar Latvijas dabas 
krāšņumu. Tās bija skat āmas  
arī Ciānas un Sv. Pēteŗa drau
dzes telpās. Māras foto gra fijas 
ir arī ceļojušas uz izstā dēm 
Rīgā, Bauskā un Ventspilī.
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2018. gada 6. novembrī Stariņa bērni ar 
skolotājām nosvinēja Mārtiņdienu. Jau kādu mē
nesi pirms svinēšanas bērni sāka mācīties par šo 
svētku parašām un tradicijām – dziesmas, dze
jolīšus un dažādas spēlītes. Bērni arī pagatavoja 
lukturīšus un koka instrumentus ar zvaniņiem.

Lai rastos svētku sajūta, kā jau pirms katras 
svinēšanas, bija "jātīra māja". Un kas tad ir svētki 
bez svaigi ceptām maizītēm? Tādēļ bērni ķērās 
pie darba – izveidoja apaļas ķimeņmaizītes. 

Pirms diendusas skolotāja Lana bērniem 
iztēloja pasaku par zaķīti, kas meklē saulīti.  Bērni 
ar ļoti lielu prieku to noskatījās. Pēc atpūtas visi 
saģērbās savu vecāku sagādātajos budēļu tērpos. 
Kādi mums bija mārtiņbērni! Šogad bija divas 
lapsas, četri kaķīši, divas peles, lācis, sesks, 
ķirbītis, balts zaķītis, vilks, ērglis un spoks. Gājām 
ārā ar paštaisītajiem instrumentiem un dziedājām 
“Čīp, čīp, čīp, rīb, rīb, rīb” un gra bi nājām ap 
skolas logiem. Pie lielajām durvīm skaļi dzie
dājām “Laid, māmiņa, istabā”, un pēc otrreizējas 
nodziedāšanas saimniece (skolotāja Lāsma) 
atvēra durvis. Viņa bija ļoti pārsteigta, ieraugot 
tik daudz mārtiņbērnu! Budelīši taču bija jāaicina 
iekšā. Apbrīnojusi katra budelīša tērpu,  saimniece 
aicināja visus pie galda, kur bija brangs mielasts 
un bērnu pašveidotās ķimeņ maizītes.  

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

Kārtīgi paēduši un padzēruši, mārtiņbērni gāja 
rotaļās, un svinēšanu nobeidza ar “Mārtiņdienai 
vārti vaļā”.  

Tagad tuvojas Ziemsvētku svinēšana.
Andārte Phillips

1. rindā no kr.: Laila Granta, Lūkass Jesinskis, Haralds Pilāns, Olivers Tupurītis, 
Emina Tupurīte, Elise Līzenberga, Maija Specker. 2. rindā: Lana Jacobs, Ēriks 
Zīmelis, Niko Balodis, James Pagalai, Lāsma Maher, Eloise Blackburn, Andārte 
Phillips, Līzīte Freimane, Ellie Reinfelde. Haralds Pilāns – vilks.
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– 1991. gada,  21. augustā: "Latvija atkal deklarēja 
savu neatkarību." Pāris nedēļu vēlāk – 1991. gada 
6. septembrī: "PSRS un ASV valdības arī piekrita 
šādai deklarācijai". Protams, šo pēdējo notikumu 
apraksti parādījās ne tikai Čikāgas Ziņās. Kuŗš 
1976. gadā būtu domājis vai pat sapņojis par 
notikumu straujo gaitu? Vai kāds toreiz domāja 
par iespēju 1990s gados pārtraukt savas dzīves 
ikdienas rutīnu Amerikā, lai dotos uz tēvzemi 
palīdzēt veidot nākotnes Latviju?  

Vai domājam un sapņojam, ka mēs, Čikāgas 
latvieši, kādu līdzīgu un nozīmīgu datumu iegrā
matosim 2019. gada archīvos? Piemēram, 
vienošanos par Čikāgas Latviešu Centra pasā
kumu veidot nākotnes Latviju? 

Redzēsim. Kopīgi virzīsim un veidosim 
nākotnes Latviju šeit, Čikāgā. Nevaram paļauties 
likteņu varai dot mūsu sabiedrībai labvelīgus un 
sekmīgus risinājumus tās nepieciešamajām 
pārmaiņām. Turpināsim strādāt un aicinām arī 
Jūs iesaistīties Čikāgas Latviešu Centra 
veidošanā!

Vēlam Čikāgas Ziņu lasītājiem priecīgus 
Ziemsvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Guntis Dāboliņš - darba grupas priekšsēdis
Mārtiņš Stāks - darba grupas dalībnieks un 

Ciānas draudzes ČLC pārstāvis

"Latvijas valsts simtgade (LV 100) ir vērie
nīgākais notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, ar 
iespēju svinēt valsts simto dzimšanas dienu un 
veidot nākotnes Latviju". Tā raksta Latvijas 
Kultūras ministrija.

Čikāgā "Svinam Latvijas 100!" 3. novembŗa 
sarīkojumā un svētku ballē saņēmām daudz un 
dažādus sirsnīgus apsveikumus, kā arī ovācijas, 
par sabiedriskiem sasniegumiem. Runājot par 
sasniegumiem, iedomājos, kā mēs, Čikāgas  
latvieši, rīkosimies turpmāk? Vai mēs mainīsim 
savu līdzšinējo nostāju un sekosim aicinājumam 
veidot nākotnes Latviju?

Nesen, ieskatoties Čikāgas Ziņu archīvos, 
ieraudzīju 1976. gada izdevumā rakstu ar virs
rakstu "Ar pilnu tvaiku". Rakstā ir runa par Či
kāgas latviešu organizāciju īpašumiem un ar tiem 
saistīto darbību. Par Ciānas īpašuma iegādi lasīju: 
"tiek veidota Village Riga", un par sabiedrības 
locekļiem – ka viņi plāno pārcelties no Čikāgas 
uz Rīgu, lai tur vadītu sabiedrisko darbību. Tā 
laika raksts bija tikai 1. aprīļa joks. Protams, tikai 
aprīļa joks. Bet tad kādā 1988. gada izdevumā 
lasām par 19. februāŗa notikumiem – Ilinojas 
pavalsts ziņojums par Ciānas draudzes īpašuma 
"oficiālo" iegādi, bez jekādiem pavalsts priekš
noteikumiem. Šoreiz tas nebija joks. Tālāk lasām

mAIjAS SOmAS PALīDZ bĒrnIem LATvIjĀ!
Ne tikai organizācijas dara ko īpašu Latvijas simtgades ietvaros. Arī 

privātpersonas, piemēram,  Maija Grendze ir izmantojusi savu šūšanas 
talantu  trūcīgo bērnu atbalstam Latvijā. Savam projektam viņa devusi 
nosaukumu  "Maijas somas  Simts somas Latvijas simtgadei".

Čikāgas apkaimē dzīvojošā Maija Grendze (ap 90 g.v.) somas gatavo 
no sa zie dotiem audumiem – linu galdautiem, prievītēm, pat kādu tautisku 
spilvenu vai citu rokdarbu. Netrūkst arī laikmetīgāku audumu.

Viss ienākums nozīmēts Latvijas Bērnu Fondam. Somas cena – pret 
ziedojumiem, sākot ar $25.
Epasts: <varsgre@aol.com>
<@maijassomas #maijassomas #simtssomaslatvijassimtgadei> 

Karīna Lowe 
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Puidza, izdzirdot puišu priekšnesumu 3x3 no
metnē Priekuļos, 2015. gadā, Didzim radās doma 
uzaicināt Vilkačus ciemos pie mums. Tā nu šogad, 
pēc neatlaidīga organizatoriska darba un palīgu 
piesaistīšanas, puiši ciemojās ne tikai Čikāgā, bet 
ar ļoti intensīvu koncerttūri no 10. oktōbŗa līdz 3. 
novembrim apmeklēja visus lielākos latviešu 
sabiedrības centrus (Sietla, Portlande, San fran
cisko, Losandželosa, Mineapole, Kalamazū, Det
roita, Klīvlande, Toronto, Vašingtona, Priedaine, 
Bostona un Katskiļi). Tūre tiešām sākās ar Didža 
uzņēmību un neatlaidību –  idejai sekoja konkrēti 
darbi: vēstule “Tiltam”, sazināšanās ar Vilkačiem 
un partneru piesaistīšana; koncerttūri atbalstīja 
Tilts, Latvju tautas mākslas mūzejs, Ciānas 
evaņģēliski luteriskā draudze, Latviešu fonds, 
Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta de
partaments, Valsts kultūrkapitāla fonds un Latvija 
100; protams arī neskaitāmi brīvprātīgie katrā 
Vilkaču ciemošanās vietā. 

Man izdevās būt klāt arī mēģinājumā piekt
dienas vakarā, un jau tad bija skaidrs, ka pie mums 
ir atbraukuši īpaši cilvēki. Koncerta galvenā tema 
bija latviešu kaŗavīru godināšana: dziesmās, 
mūzikā, paužot vēstures liecības, un sludinot 
mūsu senču kaŗavīru dzīvesziņu un tradicijas. 
Kopas puiši ne tikai dzied, bet arī paši ir darinājuši 
savu tērpu sastāvdaļas un rotas. Mēs varam viņus 
saukt par kaŗavīru folkloras glabātājiem. 

… “Un taurētājs pūš ar spēku,
Ka koku galotnes trīc, 
Un lejā atskan lāsti,
Un bultas spindz un sīc.”… 

(Rūdolfs Blaumanis, Tālavas taurētājs)
 …atskan raga taure, dūc dūdas un dobjām 

bungām rībot, uz skatuves kāpj septiņi braši vīri, 
tērpušies seno latgaļu un zemgaļu tērpos. Atskan 
spēcīgas balsis, kas pieskandina visu zāli un liek 
sirdīm nodrebēt. Liekas, esam Tālavas mežos, un 
teju auļos Miervaldis ar saviem pulkiem satriekt 
krustnešus… 

“Zviegtin zviedza kaŗa zirgi, karavīrus gaidīdami, 
Karavīri zobentiņus uz akmeņa tecināja.
Iztrinuši zobentiņus krustām lika zvērēdami,
Labāk manu galvu ņēma nekā manu tēvuzemi.
Es jums saku sveši ļaudis, šai zemēi nenācieti,
Dzied man zelta lakstīgala zobentiņa galiņā.”

Ar šādu dziesmu 21. oktobrī ap 240 sa pul
cējušos čikāgiešus sveica vīru seno cīņu un 
folkloras kopa “Vilkači”, septiņi stalti puiši: 
Toms Grīnvalds, Andris Lejnieks, Eduards un 
Ingus Krūmiņi, Jumis Ločmelis, Juris Tomašūns 
un Edgars Zilberts. 

Idejas par “Vilkaču” uzaicināšanu uz Čikāgu 
autors bija mūsu pašu Didzis Pilāns. Kā koncerta  
sākumā klātesošajiem atklāja mācītāja Gundega

vILkAČI DZIeD ČIkĀgĀ
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Ar savu dziesmu un stāju “Vilkaču” puiši 
koncerta apmeklētājiem radīja ainu pēc ainas no 
kaŗavīru gaitām. Ja pirmā koncerta daļa bija vel
tīta senākām dziesmām, tad otrajā daļā dziedāja 
arī jaunākas dziesmas no ne tik seniem kaŗiem. 
Varbūt kāds koncerta apmeklētājs to bija pat 
dziedājis savā pulkā. 

Latvija ir izsenis saukta par logu uz Eiropu. 
Un iekarotāji ir nākuši no visām pusēm, bet 
visvairāk krievi un vācieši, tamdēļ latviešu 
kaŗavīram ir dziesma kā vieniem, tā otriem: 

“Ai vācieti, velna bērns, kam no elles laukā līdi,
Kam tu nāci šai zemēi, manus sūrus sviedrus dzert.”

“Ai bāliņi, ai bāliņi, ņem zobenu rociņāi,
Ej uz krievu robežāmi, sargāt savu tēvuzemi.
Eji tur, kur plašā laukā saule kaulus balināja,
Eji tur, kur pulkiem tecēj pasarkanas upītes.”

Koncerts bija pacilājošs, spēcīgs, bet tai pat 
laikā arī skaudrs, un līdz sāpēm tiešs par to, ko 
nozīmē būt kaŗavīram. Īpaši, ko nozīmēja būt 
Kurzemes katlā gan vienā, gan otrā frontes pusē. 
Puiši savā priekšnesumā iekļāva dokumentētu 
vēstures liecību, stāstu, par kāda vācu bunkura 
ieņemšanu ar ļoti asiņainām sekām: kā brālis 
nogalina brāli… 

“Vai dēliņi, mīļu, baltu, kādu grēku padarīji? 
Vai, māmiņa, mīļa, balta, es nokāvu sav’ brālīti.”

Šādi ar dziesmām un stāstiem pavadījām 21. 
oktōbŗa sestdienu kopā ar 7 brašiem puišiem no 
Latvijas. Droši varu teikt, ka Čikāgā tik nopietna 
un saturiski bagāta koncerta nav bijis sen. Un 
ticu, ka manām domām pievienosies ne viens 
vien koncerta apmeklētājs. 

Nu jau puiši ir atgriezušies mājās, Latvijā, un 
paspējuši uzstāties Lāčplēša dienai veltītajā kon
certā. Vēl tik vēlējos piebilst, ka šajā koncerttūrē 
dienasgaismu ieraudzīja Vilkaču jaunais albums 
“Karavīru audzināj’ ”, un daudzas no koncertā dzir
  dētajām dziesmām bija pirmatskaņojumi plašākai 
publikai. Amerikā šoreiz, latviešu mūziku varēja 
iegādāties ātrāk kā Latvijā! 

Novēlēsim brašajiem jaunekļiem tikpat un 
vēl veiksmīgāk turpināt svētīgo darbu uzturot 
kaŗavīru dzīvesziņu! 

Pēteris  Špels

Kā īsteni tradiciju turpinātāji mūsu ciemiņi 
sestdien no rīta pirms koncerta arī apmeklēja 
Kriš jāņa Barona Latviešu skolas bērnus un iepa
zīstināja gan ar sevi, gan saviem instrumentiem, 
arheoloģiski pareizi gatavotiem tautas tērpiem un 
īstām govs (vai buļļa) raga taurēm un kausiem. 
Dažs pat pamanījās taures iemēģināt. Kausi, ir ne 
tikai “skata pēc” –  kā pēc koncerta atklājās, puiši 
uz skatuves raga kausos pie jostas ņēma līdzi ūdeni, 
lai būtu ar ko atveldzēties un neizkalstu dziedamie rīki. 

Koncerta pirmā daļa bija veltīta senām un 
ļoti nopietnām kara dziesmām, kas vijās ar 
stāstījumiem par karavīra dzīvesziņu: karavīrs ir 
ne tikai tas, kurš nogalina kara laukā, bet viņa 
galvenais uzdevums ir aizsargāt un saglabāt. 
Saglabāt tautas tradīcijas, kultūru, un sargāt tās 
turpinātājus.

Klausoties ļoti nopietnajās un neparasti spē
cīgajās dziesmās, nevilšus aizdomājos par to kādu 
tik tiešām greizu iespaidu uz mani atstājušas 
vēstures liecības. Līdz šim biju domājis par Lat
vijas “okupāciju” un “700 verdzības gadiem”, bet 
patiesība ir pavisam savādāka… … patiesībā latvju 
(baltu) kaŗavīri nepadevušies pretojās krustnešu 
karapulkiem veselus 300 gadus. Iedomājieties, 
ko tas nozīmē – nelielai tautai vairākus gadsimtus 
uzveikt vienu iekarotāju pulku pēc otra. Tādas 
kauj as spējas liecina par neparastu spēku, izturību 
un gudrību. Vārdam “tēvzeme” jābūt piepildītam, 
piepildītam ar ģimeni, dzimtu, bērniem, brāļiem, 
māsām, iekoptām druvām, bišu stropiem ozolu bir
zīs, zirgu pulkiem pieguļā, lai kāds tik neatlaidīgi 
cīnītos pret gadu simtiem ilgstošu uzbrukumu. 

“Kur kungami tādi vīri kā tie mūsu bāleliņi?
Ar krūtīmi kalnus stūma, rokā nesa ozoliņu.”

Pārdomājot vēsturi, liekas, ka dziesmas vārdi 
nav gluži “simboliski”, bet drīzāk uz tveŗami tieši? 
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STuDĒjOšIem LATvIešIem PrAkSeS DArbu (InTernSHIP) IeSPĒjAS gAŖeZerĀ

Latviešu jaunatne ASV dzīvo divās pasaulēs.  
Katrai pasaulei savi labumi un savas prasības un 
pienākumi. Pabeidzis savu latviešu izglītību, 
jaunietim jādomā par to, kā uzturēt savu latvietību 
un kalpot latviešu sabiedrībai. Uzsākot studijas, 
jādomā par mācībām, jāizvēlas nākotnes karjēra un 
jāsaprot kā tam vislabāk sagatavoties. Var rasties 
konflikti, piemēram par to, ko darīt vasarās –meklēt 
labi atalgotu darbu, īstenot studiju programmā 
ieteikto prakses darbu jeb stažēšanos (internship), 
vai strādāt latviešu vasaras nometnē vai vidusskolā?  
Ir risinājumi šādiem konfliktiem. Viena iespēja ir 
veikt savu prakses darbu, strādājot Gaŗezera vasaras 
nometnē vai vidusskolā.

Nacionālā koledžu un darba devēju asociācija 
(NACE) prakses darbu definē kā: "pieredzes 
apguves veids, kas apvienot klasē apgūtās zināšanas 
un teoriju ar praktisku pielietojumu un prasmju 
pilnveidošanu profesionālā vidē. Prakses darbs dod 
studentiem iespēju iegūt vērtīgu lietišķu pieredzi, 
kuŗās viņi apsveŗ karjēras ceļus; un darba devējiem 
dod iespēju virzīt un novērtēt talantu." Prakses 
darbs latviešu centrā Gaŗezers varētu būt 610 
nedēļas pieredze, kam var piešķirt akadēmisko 
ieskaiti (kredītpunktus).  Kandidātam jābūt pilnas 
slodzes studentam ar labu pašdisciplīnu un akad ē
misko reputāciju.

Latviešu centrā Gaŗezers darbojas vasaras 
pirmsskolas programma (GBD), bērnu nometnes 
(GBN), sešu nedēļu vidusskolas programmas 
(GVV), ģimenes nometne (3x3) un sporta 
programmas. Notiek sacensības un ir dažādas 
atpūtas iespējas visām paaudzēm. Gaŗezers ir 
mājvieta vairākiem mūzejiem (Klinklāva galerija,  
kur atrodas lielākais latviešu mākslas krājums ārpus 
Latvijas, Grīna lietišķās mākslas mūzejs, latviešu 
skautu mūzejs). Gaŗezers ir tikšanās vieta visu 
vecumu latviešiem, vieta kur audzināt un izglītot 
latviešu jaunatni. Gaŗezerā var stiprināt latviešu 
valodu, kultūru un garīgās vērtības, veicināt latviešu 
kultūras mantojumu un attīstīt sakarus ar Latviju.  
Gaŗezers piedāvā darbu un prakses iespējas, 
piemēram, bērna attīstības, izglītības, tirdzniecības, 
žurnālistikas, sabiedrisko attiecību, pasākumu 
plānošanas, atpūtas vadības, veselības aizsardzības 
un drošības, ēdināšanas pakalpojumu, mūzeju 
vadības vai kuratora, iestādes ap saimniekošanas 

un citās jomās.  Ir iespējas saskaņot prak ses darbu 
Garezerā ar studiju programmu, ja laicīgi sāk plānot 
un sadarboties ar attiecīgām iestādēm.
Gatavošanās prakses darbam 

1. Sazinieties ar jūsu profesoru vai departamenta 
vadību, lai uzzinātu, vai jūsu augstskola (universitāte 
vai kolledža) piešķiŗ aka dēmiskos kredītpunktus 
par prakses darbiem. Prak ses darba kredītu 
iegūšanai ir vajadzīga sadarbība starp uzņēmumu 
(Gaŗezeru) un akadē misko sponsoru un prakses 
darba pārraugu, lai nodrošinātu, ka pieredze atbilst 
akadēmiskajiem standartiem. Tā ir studenta 
universitāte vai koledža, kas nosaka, vai students ir 
tiesīgs saņemt akadēmisko kredītu, vai nē. Lēmums 
ir balstīts tikai uz mācību iestādes pieprasījuma. 

2. Uzziniet, cik stundas kopā nepieciešamas 
cik kredītiem. Dažās augstskolās pieprasa 
studentiem pabeigt 2540 darba stundas, lai saņemtu 
vienu akadēmisko kredītu. Zināšanas, kas gūtas arī 
var ietekmēt kredītpunktu skaitu.

3. Nokārtojiet visus dokumentus, pirms sākat 
savu praksi! Jums, iespējams, ir jāaizpilda pietei
kums par kredītu gan ar Gaŗezeru, gan ar akadēmisko 
sponsoru. Jūs, visticamāk tiksit lūgti turēt žurnālu 
un uzrakstīt atskaiti pēc prakses darba beigām par 
to, ko esat iemācījušies.

4. Uzziniet, vai augstskolas mācību maksā 
iekļauta prakses darba kredīti. Dažas augstskolas 
prasa studentiem maksāt par vasaras prakšu kredītu 
stundām, kamēr citi ieskaita šo izmaksu rudens 
mācībām. 

5. Uzziniet, cik prakses kredītu skola vai tā 
departaments pieņems jūsu studiju laikā. Dažās 
skolās ierobežo prakses darba kredītus, lai 
nodrošinātu, ka jūs atstājat vietu nepieciešamo aka
dēmisko kursu kredītiem. 

Plašāka informācija pieejama, sazinoties ar 
Gaŗezera administrātori <irusmanis@garezers.org> vai 
ar Anitu BriediBilsēnu <briedisanita@gmail.com>. 

Es sirsnīgi aicinu studējošos latviešu jauniešus 
nopietni apsvērt iespēju veikt prakses darbu Gaŗ
ezera nometnē vai vidusskolā. Tādejādi varat apvie
not savu latviešu pasauli ar mācību pro grammās 
pieprasīto prakses darbu.

Dr. Anita Briede-Bilsēna, Garezera padomes 
locekle un GVV skolotāju pārzine
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no prakses pieredzes un daudzi arī pieņem gan 
nometnes iekārtošanu, gan nometnes novākšanu kā 
daļu no nometnes prakses darba pieredzes.

Dr. Jordan vaicāja universitāšu personālam par 
to, kādos apstākļos viņi varētu pieņemt darbu vasa
ras nometnē kā likumīgu prakses darba (internship) 
pieredzi. 39% norādīja, ka jebkura studentu darba 
vieta nometnē varētu atbilst prakses darbam. 29 % sa
gaidītu, ka prakses darba laikā nometnes pienākums 
būtu zināma vadības vai uzraudzības pieredzes no 
drošināšana.  Prakses var īstenot sekojošās jomās: 
programmēšana, uzrau dzība, uzturēšana, mārke
tings, plānošana, cilvēk resursi un vispārējā vadība. 
Vairāk nekā divas trešdaļas aptaujāto programmu 
pārstāvji arī vēlējās, lai praktikanti gūtu pieredzi 
tiešās vadības un budžeta jautājumos.

Pamatojoties uz šo, papildus pamatpienāku
miemprakses darbā, praktikants var gūt arī citas 
prasmes, piemēram, nometnes audzinātājs varētu 
nodarboties ar mārketingu, vai ko citu.

3. novembŗa nodarbībās visi pulciņi gatavoja 
Ziemsvētku kartītes. Jau daudzus, daudzus gadus 
kartītes  sūtām Latvijas karavīriem, kuŗi dienē ār
pus Latvijas. Andārte Phillips arī šogad novadīja 
šīs nodarbības, un kartītes tiešām sanāca skaistas.

10. novembrī Krišjāņa Barona latviešu skolas 
dienas Latvijai ietvaros vadītāji novadīja 
nodarbību saistītu ar Latvijas mežiem. Skolēni 
ieurba caurumiņus bumbieŗa koka ripiņā un tur

ZIemSvĒTku SveIcIenI LATvIjAS kAŖAvīrIem

iesprauda Latvijas karodziņu un egli. Jauka 
piemiņa no šī svinīgā gada!

Paldies visiem, kuŗi pasūtināja vainagus, 
vītnes vai galda eglītes mūsu gadskārtējā naudas 
vākšanas akcijā.

Novēlam visiem Čikāgas Ziņu lasītājiem 
skaistus, mierpilnus Ziemsvētkus un veselīgu, 
veiksmīgu 2019. gadu!

vad. Daina Cera, foto: Inga Lucāne

Seko pārtulkots izvilkums no American 
Camp Association raksta par prakses darbu 
iespējām nometnēs.

Dr. Deb Jordan veica neformālu aptauju univer
sitātēs, kas piedāvā mācību programmu parka un 
atpūtas (Parks and Recreation) jomā, lai uzzinātu 
par to prakses darbu prasībām un kā prakses varētu 
īstenot vasaras nometnēs. Dr. Deb Jordan  ir pro fesore 
Atpūtas un brīvā laika studiju programmā East Ca
rolina University. Viņa ir ļoti iesaistījusies 
amerikāņu nometnes asociācijā (ACA) un vada 
centienus palī dzēt nometnēm atrast veidus, kā 
pieņemt darbā un saglabāt personālu.  Pirmkārt, ir 
svarīgi atzīmēt, ka daudzas parku un atpūtas 
programmas ir nacionāli akreditētas, tāpēc tām ir 
jāatbilst prakses darbu akreditācijas standartiem. 
Prakses darbi ilgst no astoņām līdz 30 nedēļām; bija 
mainīgas laika prasības atkarībā no kredītu stundām, 
ko students cer iegūt. Lielākā daļa augstssskolu 
programmas pieņem darbinieku apmācību kā daļu

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>
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"kAS Ir mūSu Zeme?  LATvIjA !!!   kAS Ir mūSu ZvĒrS? brIeDIS !!!" 

Šādi kliedzoši saukļi 10. novembrī satricināja 
UIC Paviljonu Čikāgā, kur Latvijas izcilais 
bokseris Mairis Briedis uzvarēja savu pretinieku 
Noelu Mikaeljanu no Vācijas. Šis bija Pasaules 
boksa super sērijas ceturdaļfināls pirmā svara 
kategorijā līdz 200 mārciņām. Pēc 12 raundu 
spraigas cīņas Mairis izcīnīja Pa saules boksa 
padomes (WBC) Dimanta jostu. 

Uz boksera Maira Brieža vērienīgo cīņu bija 
ieradušies ap 200 latviešu līdzjutēju: gan vietējie, 
gan no blakus štatiem un pat no Latvijas. Mača 
laikā UIC paviljons uz pāris stundām pārvērtās 
par Latvijas fanu klubu, kur visriņķī plīvoja 
Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi un izskanēja 
skaļi, uzmundrinoši gavilējumi Mairim. Brīžos, 
kad cīņa sasniedza kulmināciju, pat līdzjutēji, kas 
bija ieradušies uz citām boksa cīņām, pievienojās 
latviešiem, saucot "Mairi! Mairi! Mairi!".

Mača sākumā Briedis dominēja ringu, turklāt  
roundu vidusdaļā vācu bokseris izlikās pārāks. 
Taču cīņas gaitā nepadevās ne Mairis, ne latviešu 
fani. Zāli piepildīja latviešu skaļie, uzmundrinošie 
saucieni un mūsu bokseris gluži kā īsts briedis, 
ragus pavērsis, dzina pretinieku ringa stūros. 
Rezultātā vāciešiem atkal nācās izjust latviešu 
spēku un varonību, jo kopvērtējumā Mairis 
Briedis kļuva par šīvakara čempionu.

Jāpiemin, ka, pēc Latvijas laika, jau bija 
iestājies 11.novembris "Lāčplēša diena". Nu 
Čikāgā to var dēvēt arī par "Brieža dienu".

Mairis Briedis kopumā aizvadījis 26 Pasaules  
mēroga boksa cīņas, no kuŗām 25 uzvarējis, 18 ga

dījumos virsroku gūstot ar nokautu (Stā voklis 
boksa cīņā, kad bokseris, notriekts zemē, 10 
sekunžu laikā nevar piecelties. Aut.).

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Čikāgas lat
viešu biedrības telpās notika svinīga pieņemšana 
par godu nu jau 25kārtējam čempionam Mairim 
Briedim. Uz pasākumu bija sanācis vesels lat
viešu pūlis, un visi nepacietīgi gaidīja tikšanos ar 
iepriekšējās nakts varoni. Biedrības meitenes bija 
parūpējušās par uzkodām, kafiju un šampanieti. 
Uz sienas svinīgi un cēli stāvēja Latvijas karogs 
ar uzrakstu "MAIRIS BRIEDIS ČEMPIONS". 

Skaļas gaviles un aplausi atskanēja, kad Mairis 
ieradās biedrībā ar savu komandu. Pieņemšana tika 
atklāta ar svinīgu uzrunu un apsveikumu. Pēc tam 
tika dots vārds pašam sportistam. Viņš pateicās 
par milzīgo latviešu atbalstu iepriekšējā vakara 
boksa cīņā. "Sakarā ar iepriekšējām traumām un 
laika maiņu, jutos nedaudz satraucies par cīņu. 
Bet, kad dzirdēju tik daudz latviešu skatītājos, 
uzreiz saņēmu milzīgu pozitīvu lādiņu. Ka vien
kārši ir jāsaņemas un jācīnās." 

Jāpiebilst, ka pēc mača uzvaras ringā Mairis 
angliski mikrofonā jautāja: "I have two questions. 
First –  How many fans are here from Chicago?". 
Uz ko zāle skaļi atbildēja ar ovācijām. "Second 
question: Cik šeit ir latviešu?". Otrs jautājums 
bija latviešu valodā; un sporta paviljonu piepildīja 
gārdzošas, vēl skaļākas latviešu fanu gaviles. 

Biedrībā klātesošie uzdeva tiem interesējošos 
jautājumus, uz kuŗiem Mairis labprāt atbildēja.   
Uz jautājumu, vai viņam patīk Čikāga, atbildēja

Čempions Maris Briedis. Visriņķī plīvoja Latvijas karogi.
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ka jā, bet Latvija viņam vienmēr ir un būs vis
skaistākā. Ka viņš nespēj iedomāties sevi 
dzīvojam kaut kur citur. 

"Mairi, kāpēc tu izvēlējies tieši boksu?"
"Kā? Jūs neziniet?" Un sekoja Maira bērnības 

stāsts, ka bieži skolā un ārpus tās vienaudži esot 
viņu grūstījuši un pat iekaustījuši. "Es viņiem biju 
tāds kā boksa maiss", nosmej Mairis. 

"Un kad man tika piedāvāta iespēja trenēties 
boksā – to pieņēmu uzreiz. Galvenais ir disciplīna. 
Ir jātrenējas pastāvīgi, jāievēro diēta. Es redzu savu 
miesu kā māju ar krāsni savai dvēselei, ko drīkst 
kurināt tikai ar 'labu malku'. Ja metīsi krāsniņā 
slapju vai zaļu malku,  tā nedegs, tik kūpēs. Nebūs 
siltuma, būs tikai sliktums. Tā arī ir jāpiedomā, ko 
ēd, dzer un dara."

Jautājumam, ko Mairis darītu situācijā, ja 
kāds viņu apdraudētu vai izaicinātu uz ielas vai 
bārā, sportists atbild, ka savas boksera spējas ne
pielietotu. Ka izmantotu asaru gāzes baloniņu, ko 
pastāvīgi nēsā līdzi.

"Manas rokas ir mani instrumenti. Ja tu spēl
ētu bungas, tu taču nesistu ar savām bungu nūji
ņām pa visu, kas pagadās. Instrumenti ir jāsargā. 
Jebkuŗa dūŗu pielietošana tās traumē."

Iepazīstoties ar Mairi Briedi tuvāk, saprotu, ka 
viņš ir vienkāršs latviešu puisis. Un, ka nekāda 
Pa sau les slava nespēs mainīt viņa kā cilvēka 
pamatprincipus. Mairim ģimene ir pirmajā vietā. 
Sieva un viņa pieci dēli ir tā vērtība, ko neviens 
tituls un kauss nespēs aizstāt. 

"Es vēlos būt piemērs, ka varu būt gan labs 

Pēc Maira cīNas kopā ar savu komandu un māsu Santu.

policists (Maira profesija Latvijā, Aut.), gan labs 
bokseris un vēl labāks vīrs un tēvs!" 

Tas, ka Mairis ir ģimenes cilvēks ir neap
šaubāmi. Viņš savu komandu arī dēvē par ģimeni 
un viņam ir liels prieks, ka māsa Santa pievienojās 
braucienam uz Čikāgu. 

Pēc daudzajiem jautājumiem Mairis sniedza 
autografus, parakstīja fotografijas, kreklus, karo
gus un fotografējās ar klātesošajiem. 

Visu Čikāgas latviešu vārdā vēlamies vēreiz 
pateikt milzīgu PALDIES Mairim Briedim un 
viņa komandai par izrādīto varonību cīņas laukā 
– ringā un par atvēlēto laiku, lai apciemotu mūs 
pirms mājupdošanās. 

Lai nākamās cīņas Mairim ir tikpat veik
smīgas un lai Latvijas vārds skan tālu Pasaulē!

   Oskars un fani

Tikšanās Latviešu nama kluba telpās.

Mair nenogurstoši sniedza savu parakstu, kas vien to vēlejās.
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jAunumS!
LAbA ZIemASSvĒTku DĀvAnA:

LA vīru kOŖA “uZDZIeDĀSIm, brĀĻI!”
20 gADu jubILejAS ALbumS – “ATmIŅu mOZAīkA”
ar Ziemassvētku, kaŗavīru un mūsdienu koŗa dziesmām

cD cena uS $20 (sūtīšana ieskaitīta)
Čekus rakstīt uz: “LA Latvian Men’s Choir”

Adrese: 631 N. Pass Ave., Burbank, CA 91505
VAR MAKSĀT ARĪ AR KREDĪTKARTI

Pasūtīšanai zvanīt:
760-330-6118 – valdis Ķeris
818-585-5748 – Ivars mičuls

e-pasts: uzdziedāsim@yahoo.com
WWW. LAvIrI.Org
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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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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.

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

Thomas A. Polan
dzimis 1935. gada 31. maijā

aizgāja mūžībā 2018. gada 4. oktōbrī
Wheaton, Illinois

Mīļā piemiņā 
sieva Renāte (Staprāns),

meita Yvete ar Dāvidu, dēls Eric ar Monique,
dēls Keith ar Anjali, 

četi mazdēli un
radi Latvijā un Amerikā.

Bija dienas, tad Tev sirdī
Viss ziedēja un auga.
Tik tukša paliek dzīve,
Kan nav vairs mīļa drauga.

LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 2020120 

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

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

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning
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Sastāvdaļas 8 porcijām:
4 glīti, cieti āboli (piem. Granny Smith)
1 krūze cukura
2 krūzes ūdens
Mandeles, garenās šķēlēs (slivered almonds)

Norādījumi:
1. Ābolus nomizo, pārgreiž uz pusēm un izgriež serdes.
2. Ābolu mizas uzvāra ūdenī. Uzliek vāku un uz zemas liesmas turpina vārīt apmēram 5 minūtes.
3. No ūdens izņem mizas, un škidrumam pievieno cukuru.
4. Cukurūdeni silda uz zemas liesmas, līdz cukurs izkusis, tad ieliek 4 ābolu puses.
5. Vāra uz mērenas liesmas, līdz āboli mīksti, bet vēl saturīgi – apmēram 8 minūtes, apgriežot ik pa  
 pāris minūtēm. Ābolu pusītes uzmanīgi izņem un uzliek uz skaista, lēzena šķīvja. Tad tanī pašā  
 veidā novāra pārējās četras ābolu puses.
6.  Ābolu pusītes sakārto skaistā, lēzenā šķīvī ar apaļo pusi uz augšu.
7. Mandeles pa vienai iedur ābolos, lai izskatītos kā ezīša adatas. Iedur tik daudz, mandeļu, lai
 izskatītos skaisti.
8. Ezīšiem pārlej cukura sīrupu un atdzesē.
9. Pasniedz ar putukrējumu vai labu vaniļas saldējumu.

Saprātīgās saimnieces

Ja domā par īsti latviskiem saldiem ēdieniem, tad prātā nāk ķīseļi, debessmannā, buberts, dažādas 
tortes un ābolu ezīši. Dažiem lasītājiem mīļā atmiņā vecmāmiņas ezīši ar vaniļas mērci, citiem tie varbūt 
ir mazāk pazīstami. Fišbachas latviešu komitejas literātūras apgāda 1948. gadā izdotā Birziņas/Švagers
Vīksnes pavārgrāmatā "Latviskā un modernā virtuve" ābolu ezīšu recepte ieņēma ievērojamu vietu tieši 
starp dažnedažādiem kompotiem un bubertiem. Šis vienkāršais, bet skaistais saldais ēdiens noteikti 
iepriecinās Jūs un Jūsu ciemiņus. 

A Door County, Wisconsin family tradition of providing 
the finest fresh and smoked fish for over 70 years.

No 2018. gada 23. oktōbŗa līdz 2019. gada 15. aprīlim Charlie's Smokehouse piegādā 
kūpinātas vai svaigas zivis ik nedēļu pa uPS. 

Charlie's Smokehouse pieņem Visa vai Mastercard vai personīgos čekus.
Tālrunis: 920-854-2972, e-pasts: <charlie@charliessmokehouse.com>

Ābolu ezīši simtgadei
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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 decembris

Svētdien, 2. decembrī,  9:30 – DV Ziemsvētku    
  mini-tirdziņš sākas.
  10:00 – 1. Adventa dievkalpojums. 
  DV Ziemsvētku ieskaņas pusdienas un   
  mini-tirdziņa turpinājums.

Svētdien 9. decembrī,  9:00 – Ciānas draudzes   
  Ziemsvētku tirdziņa sākums.
  10:00 – 2. Adventa dievkalpojums. 
  Draudzes tirdziņa turpinājums un siltas   
  pusdienas. 

Svētdien, 16. decembrī, 16:00 – Karstvīns un    
  Ziemsvētku gardumi.
  17:00 – 3. Adventa sveču gaismas    
  dievkalpojums. Dziedās Ciānas koris un   
  Čikāgas vīru koris.

Svētdien, 23. decembrī, 10:00 – 4. Adventa    
  dievkalpojums. Kafijas galds.

Pirmdien, 24. decembrī, 17:00 – Kristus dzimšanas  
  svētku dievkalpojums. piedalīsies  Zvanu koris.

Svētdien, 30. decembrī, 10:00 – Gadu mijas    
  dievkalpojums. Kafijas galds ar jubilāru   
  godināšanu.

2019. gada janvāris

Svētdien, 6. janvārī, 10:00 – Zvaigznes dienas    
  dievkalpojums. Draudzes eglīte.

Svētdien, 13. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums. Zupas  
  pusdienas par labu labdarībai Latvijā.

Svētdien, 20. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
  galds ar jubilāru godināšanu.

Svētdien, 27. janvārī,  10:00 – Dievkalpojums. 
  Zupas konkurss.

2018. gada decembris

Svētdien,  2. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar   
  dievgaldu. Pusdienas.

Svētdien, 9. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
  galds un Ziemsvētku ieskaņas sadziedāšanās.

Svētdien, 16. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar  
  dievgaldu. Kafijas galds.

Pirmdien, 24. “decembrī, 17:00 – Ziemsvētku    
  Svētvakara dievkalpojums.

Pirmdien, 31. decembrī, 17:00 – Gadmijas    
  dievkalpojums ar dievgaldu. 

 
2019. gada janvāris

Svētdien, 6. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums ar    
  dievgaldu. Kafijas galds.

Svētdien, 13. janvārī, 10:00 – Zvaigznes dienas un  
  draudzes dibināšanas 22. gadadienas   
  dievkalpojums. Piedalās Čikāgas vīru koris
  Pusdienas. 

Svētdien, 20. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums ar   
  dievgaldu. Kafijas galds.
  11:30 – Bībeles stunda.

Svētdien, 27. janvārī, 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
 Tālrunis:(847) 823 3713. 
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SArīkOjumI/SAnĀkSmeS

 2018. gada decembris
Sestdien, 1. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes    
 Ziemsvētku tirdziņš no plkst. 9:00 – 16:00. 
Svētdien, 9. decembrī, Ciānas draudzes Ziemsvētku  
 tirdziņš. sākums plkst. 9:00.
Trešdien, 12. decembrī, Pensionāru Ziemsvētku   
 ieskaņas saiets ar savstarpēju    
 apdāvināšanos Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien, 15. decembrī, Krišjāņa Barona latviešu   
 skolas sarīkojums "Kur Ziemassvētku 
 brīnums mīt..." Ciānas Lielajā zālē, plkst. 11:00.

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

ČIkĀgAS LATvIešu 
kATOĻu kOPA
Immaculate conception church
7211 W.talcott Ave., Chicago, IL

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. 

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
Adrese: 600 Huber Lane, Glenviewe, IL 60025

ČIkĀgAS
DAugAvAS vAnAgu 
APvIenībA

Priecīgus 
Ziemsvētkus

un 
laimīgu 

Jauno gadu!

Vēl
 Diāna un  Guntis Brūni

Gaišus
Ziemsvētkus

un 
laimīgu 

Jauno gadu!

Vēl
 Vēra Riekstiņa

Latvijas simtgades ietvaros Amerikas latviešu 
apvienība (ALA) piešķīrusi Atzinības rakstus iz
cil iem latviešu sabiedriskiem darbiniekiem ASV. 
Atzinības raksti tiek izniegti  ik gadu 18. novembrī 
tiem, kuŗi nenogurstoši darbojušies latvietības 
uz turēšanā ārpus Latvijas. 

Ar gandarījumu un lepnumu paziņojam, ka 
šo darbinieku vidū ir arī divi, kuŗiem ir ciešas 
saites ar Čikāgas Ziņu  (ČZ) redakciju –  spiestuves 
Augstums Printing Linkolnā īpašnieks Aldis 
Augstums un ČZ redaktore Ināra Sīmane. 

Aldis Augstums ir ilggadējs latviešu izde
vumu iespiedējs. Latvijas simt gadei par godu Alis 
dāvājis Čikāgas Ziņu vāku bez maksas iespieš anu 
krāsās, sākot ar 2018. gada aprīļa nu muru līdz 
tam, kad ČZ beigs darbību. Paldies, Aldi!

Redakcijas vārdā sirsnīgi sveicam šos darbi
niekus un vēlam viņiem daudz gadu darbā.                                                                                                                      

I.B.

PeLnīTA ATZInībA
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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 • Tel  402-474-1591 • e-mail: aldis@augstumsprinting.com
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>
Pēteris Špels, e-pasts  <pspels@gmail.com>
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, Pēteŗa vai Modŗa Galenieka

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