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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

Skaidrīte, Dace, Didzis, Jānis, Līzīte, Līva, Daiga, Valdis 
– ir tikai daži Čikāgas latvieši, kuru vārdi izraisa izbrīnu un liek 
vienai otrai cittautu mēlei mežģīties. Atbildi “it’s Latvian,” varat 
tagad papildināt ar informāciju no diviem nopietniem Latvijas 
avotiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PLMP) izdod 
pases, bet vai zinājāt, ka šī Iekšlietu ministrijas iestāde uztur 
vienu no nozīmīgākām datu bazēm – Iedzīvotāju reģistru, ar 
vairāk kā 3 miljonu cilvēku vārdiem, personas kodiem, uc.? 
Gūglējot <personvārdu datu bāze>, var uzzināt cik reģistrētiem 
cilvēkiem ir kāds vārds, oficiālās vārda dienas un pat kāds 
raksturs piemīt. Piemēram, reģistrēti 3729 Skaidrītes, kā arī 
vairākas Skaidrītes ar dubultvārdiem, tostarp 12 Dzintras 
Skaidrītes un 12 Intas Skaidrītes. Didžu ir tikai 1586. 
Uzklikšķinot uz vārda redz vārda aprakstu. Tā uzzinām, ka Jānis 
ir vislatviskākais vārds, un tāpēc ir vislielākā tipu dažādība. Pie 
kura tipa pieder mums zināmie Jāņi Čikāgas apkaimē?  

    Pirmais tips. Vīrišķīgais Jānis. 

Otrais tips. Jūtīgais sapņotājs. 
Trešais tips. Baudītājs, pašapzinīgais un  triviālais dzīves           
tramdītājs, dimdinātājs un arī tukšinieks. 
Ceturtais tips. Sarežģītības un daudzplākšņainības paraugs.
Piektais tips. Mīkstmiesis un "capļaks". 

Visas 10,183 Daces ir pašapzinīgas, komunikablas, stingras, 
un, “kaut arī dzīve berž Daci ar deviņiem sārmiem, viņa iziet kā 
uzvarētāja”. Turklāt sabiedrībā jūtas kā zivs ūdenī. Intrigai – 
atstājam iespēju jums pašiem izpētīt cik ir Jāņu, kādi vīrieši 
patīk Dacēm un kaut ko par paša/pašas vārdu.

Savukārt – Centrālai Statistikas pārvalde ir mūsdienīga, jo 
tā rāda datus viegli saprotamā veidā Gūglējot <100 populārākie 
personvardi vārdi>, var redzēt vārdu piešķiršanas dinamiku 
kopš 1918. gada. Piemēram, 1935. gadā vārds Ārija bija 14. vis
populārākais sieviešu vārds Latvijā. Centrālās Statistikas 
pārvaldes analītiķi skaidro, ka meiteņu vārdu modi ļoti ietekmē 
vecvecmāmiņu un vecmāmiņu vārdi. No šobrīd 10 
populārākajiem jaundzimušo meiteņu vārdiem seši vārdi 
atgriezušies topā ap 2000. gadu un ir pamanīti Čikāgas Ziņu 
lappusēs: Sofija, Emīlija, Marta, Alise, Katrīna un Elza. Vietnē 
var redzēt atšķirības vārdu gaumē starp reģioniem un arī 
ārzemēs. Vārds Olivers, piem., 2015. gadā bija 3. vietā ārzemēs, 
8. vietā Kurzemē, bet tikai 16. vietā visā Latvijā.

 
Māra Sīmane

SavS vārdS ir katram jāneS
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darbu, ko CDG ir ieguldījusi centra īstenošanā. 
Ziņosim CDG, ja mums radīsies idejas, tai palīdzēt. 

LĒMUMS:  ČLB galvenais mērķis ir pārdot 
savu namu. ČLB ir vienmēr bijusi un vēl joprojām 
ir ļoti ieinteresēta nevien par savas, bet par visas 
lat viešu sabiedrības veiksmīgu darbību un 
vienotību.  Ar to, kas šobrīd zināms, ČLB nesaredz 
iespēju īstenot centru Ciānas īpašumā. Tādejādi: 

a) ČLB patur tiesības apsvērt pārcelšanos uz 
citu ēku/īpašumu ar vai bez citām organizācijām, 
bet prioritāri un ideālā kārtā ar KBLS un Stariņu.

b) ČLB patur tiesības turpmāk nepiedalīties 
aktīvi vai vispār CDG darbībā.

2018. g. 14. decembrī CDG saņēma sekojošo 
informāciju no Ciānas draudzes pārstāvja:

Pašreizējais Ciānas draudzes viedoklis ir, ka 
Ciāna turpinās darboties sabiedrības labā. Tā plāno 
turpināt sastrādāties ar Čikāgas Latviešu Centra 
darba grupu, KBLS un visām citām organizācijām 
un grupām, kuŗas darbojas un/vai vēlas darboties 
Ciānas īpašumā.  Protams  arī ar ČLB.

Darba grupa mazākā sastāvā turpinās savu dar
bību vienota centra veidošanā, tai skaitā sarunās ar 
ČLB, Ciānu, KBLS un citām organizācijām. Iz
platīsim  ziņas, jautājumus un ieteikumus Čikāgas 
Ziņās, Facebook un citur.

Aicinām Jūs izteikt savas domas, sūtot epastu: 
<CikagasLatviesuCentrs@gmail.com>.

Turpināsim strādāt un aicinām arī Jūs iesais
tīties topošā Čikāgas Latviešu Centra veidošanā! 

 Guntis Dāboliņš
Centra darba grupas priekšsēdis

Arvien dzirdam, ka vienots latviešu centrs 
Čikāgā ir vajadzīgs un, lai turpinām strādāt pie šī 
mērķa. Paldies!

Tomēr paliek vairāki jautājumi uz kuŗiem nav 
atbildes, piemēram, sabiedrības vēlme atbalstīt 
vienotu centru ar līdzekļiem un/vai ar brīv prātīgu 
darbu. Par Čikāgas latviešu centra vei do šanu šī  
jautājuma un citu dēļ vēl nav vienošanās ar lielākām 
organizācijām. Dažas organizācijas pie sardzības 
dēļ vēl stāv malā un vēro progresu.

Daudz ir noticis pēdējos mēnešos un nedēļās.  
Centra darba grupas (CDG) piedāvātais būvplāns 
un financējuma modelis ir pārskatīts un iztirzāts 
vairākās Čikāgas latviešu organizācijās. Esam sa
ņē  muši dažu organizāciju ziņojumus: 

2018. g. 6. decembrī Čikāgas latviešu bied rība 
(ČLB) atsūtīja CDG sekojošo valdes ziņojumu:

1. ČLB vēl arvien ir ieinteresēta centra vei do
šanā Čikāgā, ar sekojošo nostāju attiecībā uz centru:

a) ČLB nav šobrīd pārliecināta, ka centrs 
Ciānas īpašumā ir iespējams. 

b) ČLB būs ar mieru apsvērt jebkuŗu CDG 
pasniegto variantu, bet pagaidām ČLB pārstāvji 
CDG sēdēs neturpinās aktīvi darboties.

2. ČLB apsveŗ iespējas pārcelties uz citu 
īpašumu, ideālā variantā uz ēku, kur būtu arī vieta 
KBLS, pirmsskolai Stariņš un iespējams vēl citām 
organizācijām un grupām. 

3. Ja CDG uzsāks centru veidot Ciānā, ČLB 
no jauna apsvērs savu līdzdalību.

4. Esam ar mieru CDG Ciānā piedalīties, ja at
tīstās jaunas idejas un pieejas.  Esam pateicīgi par 

Ved pērkoņus caur gaisa dzelmēm,
Lai svētību tie zemei dārd;
Nes siltumu iz saules svelmēm –
Un ledus kalnus kopā spārd!
Dod šurtur vairāk kauna, sāta,
Lai neizceļas karš un bads;
Dod vīriem, sievām vairāk prāta!
Sveiks! esi mums tad, jaunais gads.

Dod tautām vairāk kauna, sāta,
Lai neizceļas karš un bads;
Dod vīriem, sievām vairāk prāta,
Dod vairāk gaismas, jaunais gads!
Dod gaismu mums, kas apspīd visu,
Lai apskaidrojas tumšais kakts;
Dod viņu šurp mums visu, visu,
Lai netiktu vairs melots, zagts!

 Jaunajam gadam                                                              Jānis Poruks (1871-1911)
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daudz laimeS latvijai!

svinēt arī līksmi un cerīgi skatīties uz nākamajiem 
simts gadiem!

Es Mammu jau sen aicināju ciemos pie sevis, 
šoreiz piedāvāju šo pasākumu kā iemeslu. 
Novembris varbūt nav pateicīgākais mēnesis, lai 
dotos uz Šveici, bet man liekas, ka Mammai 
tomēr labi gāja. Šoruden nebija nemaz tik auksts 
laiks, cik parasti. Bez koncerta, mēs baudījām 
saulainas dienas pilsētā, un pat aizbraucām dzert 
tēju uz terases pie Die Waid, vietējā Käferberg 
kalnā, no kurienes var  skatīties lejā uz visu Cīrihi. 

 Kopš 2010. gada Cīrihē pastāv latviešu koris 
BALTS. Sadarbībā ar kori Sōla no Latvijas, kori 
choR inteR kultuR no Šveices un vēl citiem 
Eiropas latviešu diasporas koŗiem, rīkojām lielu 
koncertu – TERRA CHORALIS [LV – CH].  
Programmā bija latviešu koŗa dziesmas, kā arī 
dziesmas visās četrās Šveices valsts valodās 
(vācu, franču, itāļu un retoromāņu). Izpārdotais 
koncerts notika Cīrihes Tonhalle Maag. Latvijas 
Televīzija bija klāt (Youtube var noskatīties apm. 
3 minūšu garu LTV raidījumu par koncertu – 
jāmeklē Terra choralis jeb “Dziesmotā Zeme, un

2018. gadā visā pasaulē latvieši atzīmēja 
Latvijas valsts simtgadi. Man laimējās svinēt 
Latvijas simto dzimšanas dienu divas reizes 
novembŗa mēnesī –  4. novembrī kopā ar Mammu  
un ar draugiem Šveicē, 18. novembrī – Latvijā. 
Es zinu, ka mums ir jāatceras un jāpiemin tas, ko 
latvju tauta ir piedzīvojusi un pārdzīvojusi, bet es 
tiešām priecājos, ka mēs tagad varam šos svētkus 

Aina Saliniece un Larisa Saliniece Šveicē.

Latvijas Valstssvētku koŗu koncerts Šveicē.
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vesels apgaismots un mūzikāls uzvedums –tiešām 
iespaidīgi! Tik daudz tautas es vēl krastmalā 
nebiju piedzīvojusi. (Simtgades uguņošanu var 
arī apskatīties internetā.) Tanī vakarā es ar lielu 
smaidu un prieku dziedāju himnu – tā pati 
dziesma, kas man, kā jaunietei, kādreiz likās tik 
bēdīga un smaga, tagad man liekas tiešām skaista 
un līksma.  Pēc uguņošanas  vēl notika pasākums 
“Nakts koncerti Vercrīgā” –  pa visu pilsētu vēl 
varēja dzirdēt mūziku, pati gāju klausīties 
pianistes Agneses Egliņas organi zēto programmu 
Reformātu baznīcā. Naktī gāju kājām uz mājām, 
un viss centrs vēl pilns ļaužu... Izdevušies svētki!

Vislabāk man gan patīk būt Rīgā, kad varu 
tikties ar labiem draugiem, un tas man šoreiz arī 
izdevās. Biju īpaši laimīga, ka es satiku savu seno 
draudzeni, Dainu Ceru, no Čikāgas, kas bija 
atlidojusi ar savu ģimeni uz Latviju. Paspējām 
kopā Kūkotavā padzert kafiju un ēst kūkas! 

Patiešām izdevušies svētki. Vēlu saules mūžu 
Latvijai!

Larisa Saliniece

Pēc koncerta Cīrihē ar draugiem. 1. rindā no kr.: Indra, raksta 
autore Larisa, Magy. 2 rindā: Aina Saleniece, Joëlle, Marcel, 
Sven.

Šveices radio 2 ierakstīja koncertu. To pārraidīja 
9. decembrī. To varēja arī noklausīties tīmeklī 
līdz 9. janvārim.

Bija saprotams, ka daudzi Eiropā dzīvojoši 
latvieši gribēs būt Latvijā tieši 18. novembrī, tāpēc 
koncerts Cīrihē ar nolūku tika rīkots 4. novembrī. 
Līdz ar to, man arī izdevās iekārtot braucienu uz 
Rīgu, lai svinētu Valstssvētkus kopā ar tautu!

Nacionālā Opera arī svinēja savu simtgadi, 
17. novembrī. Tur baudīju tās simtgades lielo 
koncertu. Pirmajā daļā dziedāja latviešu operu 
ārijas, otrā daļā dažādu autoru ārijas, un trešajā 
daļā galvenokārt Verdi, bet beigās Pučīni darbus. 
Dziedāja mūsu pašu Latvijas operas zvaigznes, 
kā arī viesi no visas pasaules. Man ļoti patika, ka 
programmā tika iekļauti vēsturiski Rīgas un 
Operas uzņēmumi un filmu ieraksti, ko rādīja uz 
ekrāna katras koncerta daļas sākumā. (To var 
redzēt/noklausīties Youtube – jāmeklē “100th 
ANNIVERSARY GALA / Latvian National Opera”)

Katru vakaru bija arī baudāms pasākums 
“Staro Rīga” –  pilsētā bija gaismotas instalācijas, 
un tumsā varēja pa ielām klīst un redzēt kā 
zināmas ēkas tika izgaismotas – tai skaitā 
Nacionālā bibliotēka, un pat Brīvības piemineklis. 
(Arī vērts sameklēt un paskatītiesYoutube.) 

18. novembrī Rīgā visu dienu notika dažādi 
pasākumi, par kuŗiem jau daudz ir presē rakstīts. 
Es arī  aizgāju pie Brīvības pieminekļa, lai noliktu 
ziedus.  Pašā svētku vakarā bija lielā uguņošana, 

Larisa noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa. 
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100 vīri latvijai

100 vīri Latvijai – ar šo 
nosaukumu skanēja koncerts, kuŗā 
Čikāgas vīru koristi piedalījās 
Rīgā tieši 18. novembrī. Koncerta 
rīkotājs, Maestro Edgars Račevskis, 
katru gadu novembrī rīko vīru 
koŗu diž koncertu, kuŗā piedalās 
koristi no vairākiem Latvijas vīru 
koŗiem, un šoreiz arī no Čikāgas 
un Sidnejas. Čikāgas vīru korim 
bija liels prieks par ielūgumu, jo 
iespējas dziedāt lielā vīru kopkorī, 
kur var īpaši baudīt vīru dziesmu 
spēku, ir arvien retākas ārpus 
Latvijas.  

Kad ieradāmies Rīgā, pilsētā 
jau valdīja svētku noska ņojums.
Bez ieplānotā kopīgā koŗa mēģi
nā juma bija arī daudzas iespējas baudīt simtgadei 
vel tītus koncertus un citus pasākumus. Nedēļu pirms 
18. novembŗa, Rīga atzīmēja Lāčplēša dienu ar svinīgu 
lāpu gājienu un koncertu Strēlnieku laukumā, kuŗā 
piedalījās arī tikko no Amerikas pārbraukušie “Vilkači”. 
Tad, sākot jau dažas dienas pirms svēt kiem, Rīga pat 
tumšajos novembŗa vakaros burtiski staroja. Pa
sākumā  “Staro Rīga” varēja vērot Rīgas ēkas un

Edgars Račevskis diriģē.                                                  Foto: Māra Vārpa 

100 vīri Latvijai.                            Foto: Māra Vārpa

parkus sarkanbaltsarkanos un citos īpašos 
apgaismojumos. Pats svētku rīts sākās mākoņains, 
bet kamēr skanēja saullēkta koncerts pie Brīvības 
pieminekļa, saule izlauzās caur mākoņiem un vēl 
turpināja spīdēt tad, kad Vecrīgā skanēja Doma 
baznīcas zvani. Gaišā noskaņojumā koristiem diena 
turpinājās ar ģenerālmēģinājumu un koncertu 
Latvijas Universitātes aulā.
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Koncertā “100 vīri Latvijai” skanēja gan 
iemīļotas vīru koŗa dziesmas, gan viena otra jauna
dziesma. Koncertu papildināja vokāli un  instru
mentāli solisti un ansambļi, kā arī LU pūtēju orķes
tris un jauktie koŗi no Stokholmas un Īrijas. Uzrunu 
teica dzejnieks Jānis Peters, un koris dziedāja vienu 
E. Račevska komponēto dziesmu ar viņa tekstu. 
Koncertu svinīgi noslēdza ar vairākām kop dzies
mām, un visā zālē varēja sajust lielu svētku prieku, 
kas pēc koncerta turpinājās pie Brīvības pieminekļa 
un vēl pēc tam svētku uguņošans laikā Daugavmalā. 

Būt Rīgā simtgadē bija burvīgs, neatkārtojams 
piedzīvojums. Tagad, ieejot jaunā Latvijas gadsimtā, 
plānojam koŗa pavasaŗa koncertā iekļaut arī 
dziesmas no Latvijas repertuāra. Korī vienmēr 
priecājamies par jauniem dziedātājiem. Ja patiktu 
dziedāt īpašā skanējumā, ko var tikai vīru korī, esat 
mīļi gaidīti!

Māra Vārpa

ieceri brīvdabas estrāde Mežaparkā atspoguļo 
Latvijai raksturīgus simbolus: kalnu, koku, birzi 
un lapotni. Šie simboli ietver skatuves vispārējo 
tēlu, atspoguļojot tās tapšanu no atsevišķiem 
elementiem (koka simbols) līdz lapotnes 
simbolam, ar ko tiek saprasti ar skaņu saistītie 
elementi – akustiskie vairogi, ekrāni, gaismas, 
skaņas iekārtas utt. Dziedātāju tribīnes simboliski 
attēlo kalnu.

Estrāde iegūs ne tikai jaunu veidolu, bet arī 
tiks palielināts dziedātāju vietu skaits – līdz        
11,200 vietām. Pēc rekonstrukcijas Lielā estrāde 
pārtaps daudzfunkcionālā kompleksā, ko varēs 
izmantot dažādiem publiskiem pasākumiem. 
Zudībā nav gājis 1955. gadā celtās estrādes 
arhitektoniskais mantojums. Saglabāti ir gan 
estrādes 3D skenējuma faili un saglabāto artefaktu 
rasējumi, gan vērtīgākās detaļas. (Neatkarīgā 
Rīta Avīze Latvijai, autore Antra Gabre)

Raksts pārņemts no
PBLA ZIŅU APSKATA

2019. gada 16. janvāŗa idevuma

vēSturiSko lielo eStrādi pārvērtīS par dzieSmu kalnu

Pēc Latvijas simtgades dziesmu un deju 
svētkiem tika nojaukta Mežaparka Lielā estrāde. 
Demontāža notika divus mēnešus, saglabājot 
estrādes kultūrvēsturiskā mantojuma vērtības – 
vitrāžas, dzegu fragmentus un ornamentus, ko 
paredzēts izstādīt jaunajās estrādes telpās. 16. 
janvārī topošās mūsdienīgās Lielās estrādes pa
matos tika iebetonēta kapsula ar vēstījumu 
nākamajām pa audzēm, un kapsulā ir ievietots arī 
2019. gada 16. janvāŗa laikraksta Neatkarīgā Rīta 
Avīze numurs.

Lielās estrādes pārbūve turpināsies līdz 2020. 
gada 18. jūnijam jeb XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem. Pēc tam turpināsies 
pārbūves otrā kārta, kas ilgs līdz 2023. gadam, 
kad dziesmu un deju svētki atzīmēs 150. 
gadadienu. Atvadas no ierastā Lielās estrādes 
veidola notika aizvadītajos dziesmu un deju 
svētkos. Turpmāk tā būs vizuāli ļoti mainījusies. 
Saskaņā ar arhitektu Jura Pogas un Austra Mailīša 
ieceri brīvdabas estrāde Mežaparkā atspoguļo 
Saskaņā ar arhitektu Jura Pogas un Austra Mailīša

No kreisās  Uģis Sprūdžs, Arnis Šrāders, Jānis Inveiss, Kalvis 
Cers, Vilnis Strēlnieks. Priekšā: Māra Vārpa.
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lnkC dzieSmuSvētku BiedrīBaS konferenCe

dalībnieku skaits – 43,000. Tas svētku 
organizātoriem būs jāņem vērā, rīkojot nākošos 
dziesmu un deju svētkus, kā arī domājot par 
pilsētas infrastruktūras un norišu vietu kapacitāti. 
Lasītāju zināšanai  –  diasporas koŗi un deju kopas 
skatēs piedalās, iesūtot video un saņemot par to 
labvēlīgu vērtējumu. Mums gan, neatkarīgi no tā, 
vismaz līdz šim, visiem ir bijusi dota iespēja 
svētkos piedalīties.

Tika skārts diezgan sāpīgs jautājums par to, 
kam ir jārūpējās par dalībnieku bērnu pieskatīšanu 
mēģinājumu laikā. Minēti piemēri, ka daudzi 
atteikušies no piedalīšanās svētkos, jo šogad 
dalībniekiem pirmo reizi nebija atļauts ņemt 
bērnus līdzi uz mēģinājumiem. Nodomāju, cik 
ļoti lietas tomēr ir mainījušās kopš tiem laikiem, 
kad visu vasaru pavadīju pie vieniem vai otriem 
vecvecākiem... Un šī tomēr ir tikai viena nedēļa. 
Laikam Latvijā tā vairs neviens nedara... 
Iedomājos arī to, ka mums – diasporas dejotājiem 
un dziedātājiem –  diez vai ienāktu prātā kaut ko 
tādu prasīt no Dziesmu svētku rīkotājiem. Daudz 
tika runāts arī par to, kas un kādā mērā būtu jāsedz 
pašvaldībām, piemēram, dalībnieku tērpu iegāde. 
Pagājušajos Deju svētkos bija vajadzīgi tērpi, kas 
bija īpaši domāti lieluzvedumam "Māras zeme". 
Un atkal nodomāju – mūsu vadītājiem neviens

2018. gada 29. oktōbrī Rīgā 
notika Latvijas Nacionālā kul tū
ras centra (LNKC) un Dzies mu 
svētku biedrības rīkotā kon fe ren
ce, kuŗā es pārstāvēju Ame rikas 
latviešu apvienību un Či  kāgas 
latviešu tautas deju kopu 
"Mantinieki".

Konference ilga visas dienas 
gaŗumā un bija sadalīta pa te
mām, pievēršoties ļoti daudziem 
jautājumiem, sākot ar to, ko lat
viešiem nozīmē dzies mu svētku 
tradicija, kam īsti pieder šie 
svētki un beidzot ar lie lkoncertu 
repertuāru, biļešu iegā di, trans
portu, tērpu izmak sām, dalīb
nieku ēdināšanu un pat bērnu pie skatīšanu. 
Konferences dalībnieki tika iepazīs tināti arī ar 
Mežaparka estrādes būvniecības otro kārtu.

Atskatoties uz svētkiem, viennozīmīgi tika 
atzīts, ka tie bijuši veiksmīgi organizēti un  sagā
dājuši gan dalībniekiem, gan skatītājiem daudz 
neaizmirstamu brīžu. Taču ar skatu uz nāka
majiem, 2023. gada, dziesmu svētkiem, tomēr 
jāgādā par to, lai tie noritētu vēl labāk. Viena no 
minētajām lielākajām problēmām bija biļešu 
pirkšanas murgs  cita vārda tam diemžēl nav. 
Tika spriests par to, kādi varētu būt biļešu 
izplatīšanas modeļi. Pagaidām nekādi konkrēti 
lēmumi pieņemti nav, bet darba grupas aktīvi 
darbojās pie šī jautājuma. Tika minēta loterija, kā 
arī citi biļešu sadales veidi, taču idejas par šiem 
modeļiem krasi atšķiras. Būs interesanti...

Tika lemts par to, kad jānotiek skatēm, lai 
svētku organizātoriem laikus būtu zināms svētku 
dalībnieku skaits. Šeit izteicās mums visiem 
pazīstamais virsvadītājs Jānis Purviņš, kuŗa 
komentāri konferences dalībniekiem ikreiz 
sagādāja jautru brīdi! Skates nevar notikt pārāk 
agri, jo dalībnieki vienkārši nav tām gatavi (un 
līdz svētkiem visu aizmirsīs), bet ja tās notiek 
vēlu, tas rada grūtības svētku plānošanā. 2018. 
gada Dziesmu svētkos tika sasniegts rekordliels

Viena no paneļdiskusijām. Runā virsvadītājs Jānis Purviņš.
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vienā no paneļdiskusijām. Par to 
runāja arī PBLA valdes 
priekšsēde Kristīne Saulīte,  kā 
arī citi diasporu pārstāvji.

Man pašai ļoti interesanta 
likās paneļdiskusija par to, kā 
rodas lielkoncertu koncepts un 
kā no tā tālāk tiek veidots re pe
rtuārs. Jānis Purviņš, pie mēram, 
stāstīja, ka veidojot "Māras zemi", 
viņš noskatījies 230 dejas, lai tās 
izvērtētu un saprastu, kuŗas no 
tām derētu uzveduma koncepcijai 
un idejai. Tika pārrunāts tas, 
kādam jābūt repertuāram, lai 
tiktu respektētas tradicionālās 
vērtības un pienācīga vieta tiktu 
atvēlēta arī jaunradei. Tika 

nolasītas aptaujas, kuŗās par šo jautājumu 
izteikušies gan paši dalībnieki, gan skatītāji. 
Rezultāti daudzus klātesošos pārsteidza, pat 
uzjautrināja. Visu cieņu maestro Raimondam 
Paulam, bet viņa “Dziesma par pēdējo lapu”, kas 
aptaujās tikusi minēta kā viena no pieprasītākajām 
noslēguma koncertā, laikam bija samērā negaidīts 
pavērsiens, īpaši mūsu virsdiriģentiem. Tieši tā 
pat kā no sieviešu koŗiem saņemtais lūgums 
iekļaut repertuārā “jautrākas dziesmas”. Šajā 
kontekstā tika pārrunāts jautājums par to, cik liela 
loma repertuāra izveidē būtu jāpiešķiŗ koŗu un 
deju grupu vadītāju, pašu dalībnieku un sa
biedrības viedoklim.

Konference bija labi plānota un informatīva. 
Ar lielu prieku tajā pārstāvēju Amerikas latviešu 
apvienību un savus mīļos Mantiniekus. Kafijas 
pauzēs bija arī iespēja sasveicināties un aprunāties 
ar Daci Melbārdi, Jāni Purviņu (kuŗš apsolījis  
"Mantiniekiem" jaundeju!), ar Evu Juhņēviču un 
daudziem citiem. Iepazinos arī ar vairākiem  
svētku dalībniekiem – dejotājiem, dziedātājiem 
un viņu vadītājiem. Bija jauki sajust, ka mūs visus 
vieno mīlestība pret dziesmu, deju un latviešiem 
tik unikālo un neatkārtojamo Dziesmu svētku 
tradiciju.

Krista Laukmane Schmidt

Dziesmu svētku virsdiriģents Mārtiņš 
Klišāns un Latvijas kultūras ministre 
Dace Melbārde.

Katrs konferences dalīb nieks 
par piemiņu saņēma Meža parka 
estrā des pamat   ak meni.

nemaksā, mēs paši 
gā dājam par tērpiem, 
bērnu auklēšanu un 
daudzām citām lietām, 
nemaz ne runājot par 
biļetēm uz Latviju, lai 
mēs vispār varētu 
pie dalīties dzies mu 
svētkos. Laikam grū
ti  salī dzināmas situ
ācijas... Nepateikšu 

neko oriģinālu –  latvietība ārzemēs ir dārga un ne 
visiem to ir viegli atļauties, bet mēs ar to sa mie
rināmies un darām, ko varam.

Konferencē diaspora vairākkārt tika pie
minēta ar lielu atzinību. Par mums runāja kā par 
svētku neatņemamu sastāvdaļu. Arī mēs tā 
jūtamies, taču, runājot ar ārzemju dalibnieku 
pārstāvjiem, tajā skaitā Toronto latviešu deju 
kopas "Daugaviņa" vadītāju un Deju svētku 
virsvadītāju Selgu Apsi, daudziem likās, ka šī 
saite ar Latviju starpsvētku laikā varētu būt 
stiprāka. Mēs, Ziemeļamerikas latviešu koru un 
deju kopas, arī šajā laikā vēlētos vienojošu un 
nepārtrauktu sadarbību, lai mēs patiešām būtu 
daļa šī procesa, ne tikai svētku viesi uz vienu 
nedēļu vienreiz piecos gados. Selga to pieminēja 

Krista ar dēlu Bruno Dziesmu svētku 
noslēguma koncertā “Zvaigžņu ceļā”.
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vecāki klausījās Ziemassvētku mūziku, baudīja  
uzkodes un ciemojās. Vecāku dāvanas bērni saņē
ma Stariņā pirms izrādes.

Vāverīte gudra sieva, 
Gudri bērnus audzināja.
Re, re vāvere, kuplastīte skaistule!
Pati grauza čiekuriņus, 
Bērniem deva kodoliņus.
Vāverīte dancot gāja,
Apkārt kuplai eglītei!
Re, re vāvere, kuplastīte skaistule!

Pēc Ziemassvētku pārtraukuma atgriezušies 
Stariņā, sākam mācīties par sniegu, ledu un ziemu, 
kas taču jau iestājusies. Ar lielām cerībām bērni 
gaida sniegu.   

Atgādinām, ka tuvojas Stariņa labdarbības 
balle “Tilts uz Rīgu”. Ta notiks 2. martā. Ielūgumi 
jau izsūtīti un reklāmu arī varat skatītt Čikāgas 
Ziņu februāŗa izdevumā. Visi būs ļoti mīļi gaidīti!

Raksts un foto: Andārte Phillips

1. rindā no kr.: Niko Balodis, Katrīna Driehaus, Haralds Pilāns, Vilnis Kalniņš, Olivers Tupurītis, Lūkass Jesinskis, James Pagalai. 
2. rindā: Maija Specker, Eloise Blackburn, Līzīte Freimane, Ellie Reinfelde, Laila Granta, Emina Tupurīte, Elise Līzenberga.

2018. gada decembrī Stariņa saime nosvinēja 
Ziemassvētkus ar jauku izrādi un saviesīgu 
vakaru kopā ar visām bērnu ģimenēm un ar citiem 
labiem draugiem. Bērni bija jau ilgi gatavojušies 
uzvedumam un bija iemācījušies dažādas 
dziesmas un dejas par vāverītēm un lācīšiem.  
Meitenes bija skaistas vāveres ar kuplām astēm, 
mīkstām spicām austiņām un paštaisītām čiekuru 
krellītēm. Puisīši bija mīksti brūni lācīši ar 
paštaisītiem medus podiņiem.  Par savu uzvedumu 
bērni saņēma jūsmīgus aplausus. Pēc izrādes visi 
gāja blakus zālē mieloties ar vecāku at vestajiem 
gardumiem un lielie baudīja jauku karstvīnu.

Kādā aukstā ziemas vakarā nedēļu pirms šī 
īpašā uzveduma, vecāki sapulcējās Stariņā, lai 
gatavotu saviem bērniem skaistu dāvanu.  Katrs 
vecāks izveidoja vienu lielu čiekuru (kas taču 
vāverītēm ļoti garšo) no filca gabaliņa, ko iz
greznoja ar spīdeklīšiem vai ar pogām un pērlītēm. 
Sanāca ļoti skaisti darbiņi. Vakars pavisam jauki 
noritēja Stariņa siltumnīcā, kur pie svecīšu gaismas 

Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067
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Paldies arī visām dāsnām audumu dāvinātājām, 
sākot ar Birutu Vārsbergu, kā arī somu pārdevējām 
 Mārītei Grīnbergai Gaŗezerā, Rutai Auzenbergai 
Klīvlandē un Lindai Grendzei Indianapolē. 

Paldies “Maijas somu” pircējiem!
Ar šo, Latvijas simtgades projekts noslēgts.  

Jau nājā gadā sākšu jaunu projektu un aicinu Jūs 
atkal talkā.  

Pateicībā,
Maija Grendze

paldieS! paldieS! paldieS!
No sirds pateicos mana projekta “Maijas 

somas”  līdzdalībniecēm un atbalsītājām! Ieņemtie  
$4,ooo.oo tagad nosūtīti Amerikas latviešu ap vie
nībai, kas jau gadiem ilgi sadarbojas ar Latvijas 
Bērnu fondu un sniedz atbalstu  grūtībās 
nonākušajiem bērniem un ģimenēm Latvijā. 

Vislielākā pateicība pienākas projekta līdz
veidotājai, atbalstītājai, fotografētājai, reklāmētājai 
un pārdevējai – manai meitai Ritai. Paldies  Karīnai 
Velkmei par ziņojumu  no Francijas! 

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>

Pagājušā gada 5. decembrī gaidas Emīlija 
Blumberga un Izabella Brence pārgāja uz lielgai
dām. Novēlam viņām aktīvi darboties lielgaidu 
saimē un turpināt augt gaidisma principos.

Šogad no ukraiņu skautu vadītājiem atkal 
saņēmām Betlēmes miera gaismu. Mūsu vadāmie 
ar svecītēm to tālāk izdalīja svētvakara diev kal
pojumos Sv. Pēteŗa un Ciānas draudzēs.

Janvāŗa mēnesī gatavojāmies gadskārtējai 
ziemas nometnei, kas notiks februāŗa pirmās ne
dēļas nogalē Gaŗezerā. Turam īkšķus skaistai, 
ziemīgai nometnei!

Šogad 23. februārī vadītāji veiks gadskārtējo 
labo darbiņu, atzīmējot Lorda un Lēdijas 
dzimšanas dienas ar pankūku pusdienām Kr. 
Barona latviešu skolā. Gaidīsim izsalkušos 
Čikāgiešus! Visu peļņu ziedojam KBLS.

Raksts un foto: vad. Daina Cera

No kr.: Emma Velkme, Emīlija Blumberga, Izabella Brence, 
Darīja Baginska, vad. Krista Lenša, Isabelle Gundrum, Sophie 
Circene un Elizabete Dudorān.

2018. gada decembŗa sākumā skauti ar prieku 
noklausījās mūsu drauga Haralda Robežnieka 
stāstījumu par to, kādus priekšmetus var vākt  ko
lekcijai un kā to labāk darīt.  Haralds paskaidroja 
kāpēc daži objekti ir vērtīgi krāšanai un kā sākt 
vākt šos objektus. Pazīstamākās ir naudas un past
marku kolekcijas. Bet Haralds parādīja, ka ir vēl 
daudz citu lietu, ko var krāt. Piemēram, vēsturiski 
dokumenti, ordeņi, ieroči, grāmatas, komiksi, 
seni darba rīki, kā arī citas vēsturiskas mantas – 
ledus stangas vai ugunsdzēsēja josta, ko lietoja 
Latvijā 1930. gados. Haralds skautiem uzdāvināja 
vairākas naudas zīmes un monētas, lai viņi varētu 
iesākt savas kolekcijas. Skauti domāja, ka šīs bija 
vislabākās nodarbības 2018. gadā! 

Raksts un foto: v.v. Ēriks Blumbergs

Haralds Robežnieks ar koleciju paraugiem.
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uz lieveņa, no kr.: Andrejs Lazda, Anna Lazda (mm), Juris Brammanis, Antra Brammane (m), Miķelis Puliņš (m), Jenn Pūliņš, 
Peter Marik, Maira Marik (m), Dauma Glennon (m), Rūta Pūliņa, Uldis Pūliņš (dēls), Ilze Šmidchene (meita), Juris Pūliņš (dēls),
Aina Pūliņa, Zinta Šmidchene, Guntis Šmidchens (m), Inga Lucāne (m);

uz trepēm, no augšējas rindas: Edgars Cers (mm), Alnis Cers, Daina Cera (m), Konrāds Leitis, Zinta Lucāne (mm); Annelī 
Cera (mm), Līga Brammane (mm), Kaiva Brammane (mm), Alnis Šmidchens (mm), Imants Šmidchens (mm), Andis Cers (mm), 
Ansis Brammanis (mm), Mikus Kukainis (mmm), Vilis Kukainis (mmm), Lauris Kukainis (mmm), Stefan Marik (mm), Claire Pūliņš 
(mm), Noah Pūliņš (mm), Lukas Marik (mm), Zakary Marik (mm), Gunārs Lucāns;

pa  kr. no trepēm: Aleksandra Perri (mm), Phil Perri, Ingrīda Perri (m), Andris Perri (mm), Roberts Kukainis, Liene Kukaine (mm)
iztrūkst Māris Lucāns un Nora Inveisa.                  Foto: Gunārs Lucāns
 *m=mazbērns, mm=mazmazbērns, mmm=mazmazmazbērns Pēterim Pūliņam.        

Pirms 74 gadiem, 1944.gada 27. septembrī 
mūsu papus (vecpapiņš, vecvecpapiņš, vec
vecvecpapiņš) Pēteris Pūliņš ar sievu Margotu un 
bērniem Uldi, Juri un Ilzi Rīgā kāpa uz kuģa, lai 
dotos bēgļu gaitās.

2018. gada vasarā Uguņciemā un Mērsragā, 
Latvijā notika trešais vispārējais Pūliņu dzimtas 
salidojums. LV100 zīmē, 2018.gada 26.decembrī, 
pulcējās ASV nonākušajie Pētera pēcteči: Pētera 
Pūliņa bērni, mazbērni un vēl trešā un ceturtā 
paaudze  dzimta ir augusi un sazarojusies!

Radu salidojumu rīkoja Ilze Šmidchena savā 
mājā Čikāgā. 

Inga Lucāne

GaBaliņš trimdaS vēStureS  – pūliņu dzimta

Pūliņu ģimenes fotografija uzņemta izceļošanai uz ASV 1949. 
gadā.  No kreisās: Pēteris, Uldis, Margota, Juris un Ilze.
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Rakstnieka Kārļa Ķezbera dzīvnieku brī numu 
pasaku “Brencītis” 2018. gada beigās pārizdeva 
Latvijā ar oriģinālām Viestarta Aistara ilustrā
cijām. Grāmatas atvēršanas svinības 19. decembrī 
Durbes pilī bija siltas, skaistas un pozitīvas, ar 
Tukuma mūzikas skolas kokļu ansambļa (Daces 
Bleikšas vadībā), saksofonista Gustava Jākob
sona, tenora Jāņa Kurševja un pianistes Santas 
Jākobsones piedalīšanos.  

Tukumu radinieces Andīna Jansone un Sāra 
Jansone pārstāvēja Ķezberu lielģimeni un nodeva 
sveicienus no radiem Čikāgā. Apgāda Mansards 
vadītājs Jānis Oga raksturoja grāmatu šādi: “Šī 
dzīvnieku brīnumu pasaka ir izturējusi laika pār
baudi, kaut izdota pirms vairāk nekā piecdesmit 
gadiem pirmo reizi Čikāgā.” 1968. gadā grāmata 
ieguva Kārļa Goppera balvu.

Grāmata apraksta kaķīša Brencīša ceļojumu 
pa pasauli.  “Brencīša tēlā Ķezbers ir ielicis ļoti 
daudz no sava likteņa – Brencītis pazūd no savām  
mājām, ceļo, daudz ko piedzīvo un veiksmīgi 
atgriežas mājās.  Šīs pēdējās sadaļas nebija.  Viņš 
bija spiests mūžu pavadīt Amerikas Savienotajās 
Valstīs,” norādīja publicists Arnis Šablovskis.

Īsus aprakstus par grāmatu var noklausīties 
LTV 1 (Latvijas valsts televīzijas pirmā ziņu kanāla): 
https://www.youtube.com/watch?v=m_qUIdzV0RU.

Latvijas TV raidījumā Rīta Panorāma 2019. 
gada 6. janvārī žurnaliste Ilze Strenga veltīja 6 
minūtes aprakstot grāmatu, ko var noskatīties: 
https://www.youtube.com/watch?v=RnlgFNlSs9Q

BrīnumpaSaka “BrenCītiS” –  otrā izdevumā latvijā

Kārlis Ķezbers 
(19142006) bija Či
kāgas latviešu sa
biedrībā pa zīs tams 
rakst nieks (17 grā
matu autors), žur  nāl 
ists, sabied ris kais dar  
binieks un vei  kal   nieks. 
Savā Mil  vo  ku avēni
jas vei kalā “Kur lat
vie tis satiek lat vieti!” 
tirgoja pastmarkas, 
mo  nētas, latviešu grā

 matas un citas latviskas mantas.
2017. gadā izdevniecība Mansards izdeva 

viņa atmiņu grāmatu “Ar domu par Latviju baltās 
un nebaltās dienās”, kurā viņš apraksta savus 
piedzīvojumus kara laikos Latvijā, DP nometnē 
Hanavā un Amerikā. 

Informāciju par grāmatām “Ar domu par 
Latviju” un “Brencītis” var iegūt, zvanot Dacei 
Ķezberei 7739193936. 

Dace Ķezbere

Brencīša autors Kārlis Ķezbers ar savu draugu.
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ASV šobrīd ir panesusies mode braukāt ar 
riteņiem, un jaunās "transportēšanas" kompānijas 
kā Uber un Lyft pilnā sparā ir pieķērušās arī 
velosipēdu un elektrisko skūteru nomai. Tagad 
viņu aplikācijā var ne tikai pasūtīt auto, bet arī 
noīrēt kādu no šiem individuālās pārvietošanās 
līdzekļiem. Tas būtu pētīšanas vērts jautājums – 
kā šiem jaunajiem "servisiem" izdodas salauzt 
takšu firmu un pašvaldību pretestību, jo mobilajā 
telefonā pasūtīt auto vai elektrisko skrejriteni nu 
jau var pilnīgi visās ASV lielpilsētās. Neraugoties 
uz visiem defektiem, Čikāgai piemīt kaut kāds 
grūti izskaidrojams valdzinājums. Pamanāmākās 
vietas ir lielais parks ezera krastā, brīnišķīgais 
mākslas muzejs The Art Institute of Chicago, ar 
debesskrāpjiem piebakstītās debesis, pilsētas 
novietojums upes malā un, protams, naudas 
tērēšanai un smuku mantiņu iegūšanai tik 
piemērotā Mičiganas avēnija.

Mūsu birojā strādā vairāki kolēģi, kuri ilgāku 
laiku dzīvojuši Čikāgā, un viņi nebeidz jūsmot 
par šejienes sporta komandām un lieliskajiem 
restorāniem. Lieliskie restorāni gan varētu būt arī 
gaumes un pieraduma jautājums, jo pēc famous 
Chicago deep dish pizza baudīšanas smaguma 
sajūta mani nepameta pāris dienu, un nelīdzēja 
pat vairāki rīta krosiņi.

Visiem, kuri grib uzzināt vairāk par Čikāgas 
vēsturi, iesaku izlasīt Erik Larson lielisko grāmatu 
"The Devil in the White City". Grāmata ir par 
1893. gadā Čikāgā sarīkoto pasaules izstādi un 
pilnīgi neticamajiem tā laika notikumiem.

Stāsts par elles lokiem, kuri bija jāiziet, lai 
vispasaules izstāde vispār notiktu, kādu iespaidu 
tā atstāja uz pilsētas attīstību un tas viss vēl uz 
sērijveida slepkavību fona. Izlasot grāmatu, 
saproti, kāpēc Rīgai vajag ātrgaitas dzelzceļu uz 
Eiropu, kārtīgu starptautisku konferenču centru, 
un Latvijā visiem būtu jāiespringst, lai 2026. 
gadā Olimpiskās spēles notiktu Siguldā. Ļoti 
gribētos dzirdēt mūsu topošās valdības veidotāju 
viedokli arī šajos jautājumos.

Jānis Bergs
2018. gada 30. oktōbrī 

jāniS BerGS: par ČikāGu 

Vena no ASV pilsētām, uz kuru vienmēr 
braucu ar prieku, ir Čikāga. Grūti pat pateikt, 
kāpēc, jo tā ir milzīga un visai bardacīga, turklāt 
nomocīta ar nepārtrauktiem sastrēgumiem, un 
noziedzības līmenis tajā ir viens no augstākajiem 
ASV. Parasti uz Čikāgu dodos rudeņos un pa
vasaros, apciemot mūsu biržu spekulantu klientus. 
Starp citu, pirms diviem gadiem blogā aprakstītais 
Mafins šajā rudenī cilpoja sveiks un vesels, tikpat 
piedzēries, vienīgi mazliet novājējis. High 
frequency traders tagad atkal klājas labi, jo 
pasaules biržās valda liela nestabilitāte, un tieši 
šāda vide ir ļoti pateicīga naudas pelnīšanai ar 
viņu biznesa metodēm.

Čikāgā ir rajoni, kuros labāk nerādīties ne 
dienā, ne arī naktī, kur katru dienu kādu nošauj 
beigtu. Vakarā izsaukts taksists ilgi bubināja, ka 
negribot iebraukt alejā, kur atradās mans AirBnB 
dzīvoklis, lai arī rajons izskatījās pavisam drošs, 
un iepriekšējos vakarus no centra biju nācis 
kājām, nejūtot ne mazākās bailes, bet var jau būt, 
ka sirdsmiers ir nezināšanā.

Jau piecos no rīta autostrāde, kas ved uz 
O'Hare starptautisko lidostu, bija sastrēgusi, un 
pievakarē Čikāgas centrā ātrāk pārvietoties 
viennozīmīgi ir kājām vai ar sabiedrisko 
transportu, jo mašīnas praktiski stāv. Šajā 
apciemojuma reizē manīju uzkrītoši daudz 
riteņbraucēju – tie traucās, neraugoties uz visai 
drēgno un vējaino laiku, un daudziem rokās pat 
nebija cimdu.
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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
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Sastāvdaļas 4 porcijām:

1 paka kūpinātas desas (piemēram, Eckrich  
smoked sausage), sagrieztas ripiņās vai     
pusmēnestiņos
1 ēdamkarote eļļas
14 unces buljona
20 unces sasaldēto, sarīvēto kartupeļu 
(piemēram, Ore Ida shredded hash browns) 
2 krūzes piena 
1 1/2 krūzes saldētas kukurūzas
1/2 tējkarotes sāls
1/2 tējkarotes piparu
1 buntīte lociņu (green onions) 
sarīvēts siers, piemēram čeders –  pēc garšas

Ir ziema, un gribas kaut ko siltu un sātīgu, bet nav laika ilgi pūlēties. Palīgā nāk zupas, kas ir gan 
siltas, gan sātīgas, un kas reizēm paliek pāri pusdienām.  

Kartupeļu zupa ar desu un KuKurūzu

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

Norādījumi:

1.  Desu apbrūnina eļļā un noliek sānus.             
2.  Zupas katlā ieber kartupeļus, sāli un piparus,  
  pielej buljonu un uzvāra.                                     
3.  Pārslēdz uz mērenāka karstuma un vāra, līdz  
  kartupeļi ir mīksti, apmēram 15 minūtes.           
4.  Kartupeļus spiež ar kartupeļu spiedi, līdz  
  lielā daļar sasmalcināta, kas dos zupai   
  biezumu.                                                       
5.  Pielej pienu un pieber desu, pusi no lociņiem  
  un kukurūzu, zupu vēlreiz uzsilda.                                                               
6. Pasniedz ar pārējiem lociņiem un sieru pēc  
  garšas un patikas.
Piezīme:  Ja otru reizi sildot zupa šķiet pārāk bieza, 
tai jāpielej vēl buljons pēc acumēra un garšas

Saprātīgās saimnieces
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983 
tālr: 630-595-0143
mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; e-pasts: 
<ojars.freimanis@gmail.com>
draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-8314; 
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga, 
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
Draudzes facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze> 

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

dievkalpojumi un sarīkojumi

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

2019. gada februāris

Svētdien, 3. februārī, 10:00 – Oikumēnisks    
  dievkalpojums. Piedalīsies katoļu priesteris  
  Rihards Rasnacis. Kafijas galds.

Svētdien, 10. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
  Kafijas galds.

Svētdien, 17. februārī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
  jubilāru godināšanu.

Svētdien, 24. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. Siltas  
  pusdienas. Draudzes pilnsapulce

2019. gada marts

Svētdien, 3. martā, 10:00 –  Dievkalpojums.           
  Kafijas galds.

2019. gada februāris
 Svētdien, 3. februārī, 10:00 – Sveču  Sv. Sīmeana  
  dienas dievkalpojums ar dievgaldu. 
  Siltas pusdienas.

 Svētdien, 10. februārī, 10:00 – Dievkalpojums.       
  Kafijas galds.

 Svētdien, 17. februārī, 10:00 – Dievkalpojums divās  
  valodās ar dievgaldu. Kafijas galds.

 Svētdien, 24. februārī, 10:00 – Dievkalpojums.      
  Kafijas galds.
  11:30 – Bībeles stunda. Pravieša Jesajas  
  grāmata.

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. 

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

 Mūsu mīļā draudzene

Milija  Štolcers
 ir aizgājusi mūžībā

... paliek skaistas atmiņas 
no 55os gados kopā pavadītajiem brīžiem ...

Mīļā piemiņā paturēs Māra un Nenis        

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
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Sarīkojumi/SanākSmeS
 2019. gada februāris

Svētdien, 3. februārī, Oikumēnisks dievkalpojums  
   Ciānā plkst. 10:00. 

trešdien, 13. februārī, Pensionāru saiets Ciānā              
  plkst. 12:00.

Svētdien, 17. februārī, Čikāgas latviešu biedrības   
  pilnsapulce Latviešu nama 1. stāvā,          
  Kluba telpās plkst. 13:00.

Svētdien, 24. februārī, Ciānas draudzē dievkalpojums  
  plkst. 10:00.  Pusdienas. Pilnsapulce. 

2019. gada marts

Sestdien, 2. martā, Stariņa labdarības balle Loyola  
  University Kasbeer Hall, Čikāgā, plkst.18:00.  
  (Skat. 15. 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>

100.-  Anita un Guntis Liepiņi,
 98.-  Astrīda Vītoliņa un Ivars Švānfelds  
  (Salaspils, LV),
 75.-  Aina Drille (Three Rivers, MI), Zigfrīds  
  Zadvinskis (Grand Rapids, MI), 
 65.-  Iveta Jansons,
 60.-  Guntis Baltābols (Baraboo, WI), Velta  
  Cukura, I. Magnets, Lilita Spure,   
  Edvīns Upītis, Zigfrīds Zadvinskis  
  (Grand Rapids, MI),
 55.-  Amerikas Latv. Palīdzibas Fonds   
  (Elkins Park, PA), Andris un Benita  
  Eglītes, Rūta Eichenfelde, Andis Nīkurs  
  (Highlands Ranch, CO),  Renāte   
  Staprāna Polan, Māra Ruskule, Ģirts  
  Zeidenbergs (Wilmington, DE), Valda  
  Zemesāraja (Maple Heights, OH),
 50.-  Mārtiņš Daiga, Ausma Deksne   
  (Howard, WI), Arturs un Mirdza Gaiķi,  
  Daina Jauntirāne, Ilze Muižniece   
  (Three Rivers, MI), Gundega Shropshire  
  (Ludington, MI), Ojārs Šteiners, Arnis  
  Tupurītis,                                                                    
 30.-  Irma Kauliņa.   
 

Čikāgas latviešu biedrības gada sapulce 
svētdien, 17. februārī, plkst 13:00 kluba telpās. 
Visi biedri, kuŗi samaksājuši biedru naudu līdz 
2018. gadam. 31. decembrim ir tiesīgi balsot. 

ČikaGaS ziņām ziedojuši 
no 2018. gada 2. oktōbŗa līdz 2019.gada 12. janvārim.
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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

2019. gada
feBruÅris

  1 P Brigita,Indra, Indris,   
 Indars   
  2 S Spīdola, Sonora

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

10 Sv Pelnu diena.
 Paulīne, Paula
11 P Laima, Laimdota
12 O Karlīna, Līna
13 T Malda, Melita
14 C Valentīns
15 P Alvis, Olafs, Olavs,   
 Aloizs
16 S Jūlija, Džuljeta
 Lietuvas brīvvalsts   
 proklamēšanas dien 

17 Sv Donats, Konstance
18 P Kora, Kintija
19 O Zane, Zuzanna
20 T Vitauts, Smuidra,   
 Smuidris
21 C Eleonora, Ariadne
22 P Ārija, Rigonda, Adrians

23 Sv Haralds, Almants
24 S Diāna, Dina, Dins
 Igaunijas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena.
25 P Alma, Annemarija
26 O Evelīna, Métra, Aurélija
27 T Līvija, Liva, Andra
28 C Skaidrīte, Skaidra,   
 Justs
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