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Ej ar Dievu, Liela diena, Mēs tev’ skaisti vadīsim;
Nāc atkal citu gadu, Mēs tev’ skaisti saņemsim.
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Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvieno-
ti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, no kuŗiem ir 
saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās sūta 
ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru 
saņemšanu. 
SLUDINĀJUMU LIKMES: 
 1 lappuse – $180, 1/2 lappuse – $90,  
 mazākais –  $45
ADVERTISING RATES: 
 $180 per full page
 $90 per 1/2 page, smallest ad $45

Čikāgas Ziņu  nākamā mēneša izdevumā 
ievietojamie materiāli (raksti, fotoattēli, sludi-
nājumi, sarīkojumu kalendāra informācija) 
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 10. 
datumam. Tikai īsi ziņojumi un iepriekš pieteik-
tie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4N013 Randall Road 
St. Charles, IL 60175-5044, 
tālr.: 630-584-5750

Par sludinājuma saturu atbild sludinātājs; 
par raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jābūt mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un 
adresi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai 
ir tiesības rakstus saīsināt. Rakstos izteiktās 
domas var nesaskanēt ar redakcijas viedokli. 
Čikāgas Ziņas honorārus nemaksā.
Izdevéjs:
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība.
Administrātors: Ilmārs Bergmanis
e-pasts: <ilmarbergman@gmail.com> 
tālr.: 847-803-0546
Atbildīgā redaktore: 
Ārija Bergmane             
mob. tālr.: 847-828-9737 
e-pasts: <arijab@comcast.net>
Galvenā redaktore: Ināra Sīmane
e-pasts: <isimanis@comcast.net>,
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tālr: 630-584-5750
Kasiere: Ārija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksājumi par sludinājumiem u.c. 
sūtāmi kasierei.
Adrešu maiņu pieteikumi sūtāmi:
Čikāgas Ziņas,P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

Latviju un tās uzņēmēju spējām 
konkurēt ārzemēs.

Lielākais pagodinājums man 
bija 2014. gadā, kad saņēmu Triju 
zvaigžņu ordeni par darbu, ko 
biju veicis, pildot goda konsula 
pienā kumus. Man bija arī gods 
iepazīties un sastrādāties ar vēst
niekiem –  Andreju Pildegoviču, 
kuŗš mani iecēla amatā, Andri 
Razānu un Andri Teikmani. Tie
šām bija prieks iepazīties ar Lat
vijas prezi dentiem – Valdi Zatleru, 
Andri Bērziņu un Raimondu 
Vējoni. Pateicoties goda konsula 
amatam, esmu ieguvis neskai
tāmus draugus gan šeit, ASV, 
gan Latvijā.

Paldies manai ģimenei un 
visiem Čikāgas draugiem, kuŗi 
palīdzēja man pildīt un tikt galā 
ar goda konsula pienākumiem. 
Lai gan goda konsula darbs prasa 
daudz enerģijas un laika, tomēr 
tas ir arī ļoti pateicīgs un paliks 
atmiņā visu mūžu. 

Nekur jau neaiziešu, turpi
nāšu veicināt kon taktus starp 
mūsu skaisto, pie Baltijas jūras 
tik spējīgo, Latviju un Ameriku.

Roberts Blumbergs

Nokalpojis septiņus gadus 
Latvijas goda konsula Ilinojā 
darbā, pagājušā gada beigās es 
noliku savas pilnvaras. Domāju, 
ka neviens amats nav ilgstošs, un 
ir pienācis laiks jaunām idejām 
un jaunām sejām. Arī es pats 
vēlos darīt kaut ko jaunu un sekot 
citām idejām un pasākumiem.

Mans pēctecis, jaunais Lat
vi jas goda konsuls, Ēriks Kalniņš, 
ir ļoti enerģisks ar plašiem uzņē
mēju kontaktiem.Viņš noteikti ir 
spējīgs spoži pildīt goda konsula 
pienākumus. Pēc profesijas Ēriks 
Kalniņš ir advokāts. Viņš ir dzi
nējspēks jaunajai organizācijai 
Latvian Chamber of Commerce, 
kas attīsta kontaktus starp Latviju 
un Ameriku. 

Latvijas un Amerikas uzņē
mēju sadarbība bija arī mana 
spe ciālitāte. Esmu īpaši gandarīts 
par to, ka varēju savest kopā dau
dzus abu krastu uzņēmējus. 
2017. gadā biju Spotlight Latvia 
konfe rences Čikāgā rīcības ko
mitejas priekšsēdis. Šī konfe re nce 
tiešām izdevās lieliski. Lai sa
meklētu konferences dalībnie kus 
un spon sorus abpus oke ānam, 
pra sīja sim tām stundu telefona 
sarunu un turp un atpakaļ lido
jumu. Konfe r ence vainagojās ar 
vairā kiem parakstītiem kon  trak
tiem starp Latvijas un Ame rikas 
uzņē mējiem.

Lai gan konferences laikā, 
kā arī vēlāk, bija daudzi jauki 
piedzīvojumi, man pašam uznāca 
neliels pagurums. Tomēr gadu 
gaitā esmu ieguvis daudzus jau
nus draugus, ir attīstījušās jaukas 
attiecības un arvien vairāk esmu 
izjutis lepnumu un mīlestību pret

Rīgā 2018. gada vasarā goda konsuls 
saņēma Ārlietu ministrijas pateicības 
rakstu. No kr.: Latvijas vēstnieks ANO 
Andrejs Pildegovičs, goda konsuls Roberts 
Blumbergs, Latvijas vēstnieks ASV 
Andris Teikmanis.

AtvAdAs no godA konsulA dArbA
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1. rindā no kr.: E. Blumbergs, Lettg!, A. Cers, fr. Liv!, draudzes priekšnieks U. Pūliņš, 
fr. Latav!, kopas seniors J. Meisters, Bev!, draudzes priekšnieka vietniece Inese 
Stokes, Imeria,  S. Pavlovičs, fr. Liv! 2. rindā: E. Antens, fr. Liv!, kopas sekretārs N. 
Zušēvics, Gers!, A. Gaiķis, Patr!, K. Putniņš, Sel!                     Foto:Ruta Freimane

Čikāgas Korporāciju kopa 
(Č!K!K!) 2019. gada 3. martā 
piedalījās ar goda sardzi pulk
veža Oskara Kalpaka gads
kārtējā piemiņas dievkalpojumā 
Sv. Pēteŗa dievnamā Vuddeilē.

 Ir pagājuši 100 gadi kopš 
pulkvedis Oskars Kalpaks krita 
kaujas laukā 1919. gada 6. martā.

Dievkalpojumu vadīja Sv. 
Pēteŗa draudzes priekšnieks 
Uldis Pūliņš, fr. Latav!. 

Čikāgas Korporāciju kopa  
pastāv kopš 1950. gada un visus 
šos gadus ir bijusi aktīva, 
rīkojot dažādus pasākumus.

Šī dievkalpojuma visa  kol
l ekte kopā ar Čikāgas Kor
porāciju kopas devumu arī 
šogad tiks ziedota Okupācijas 
mū zejam Latvijā.

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

pulkveža Oskara kalpaka dievkalpOjums

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) meklē 
programmu lapiņas no visiem iespējamiem ār
zemēs notikušajiem Latvijas Simtgades pasā
kumiem, kā arī programmu lapiņas no latviešu 
pasākumiem ārpus Latvijas visos iepriekšējos 
gados. Lai veicinātu LNB iniciatīvas izdošanos, 
lūdzam visu sakopot aploksnē, aploksnei uzrakstīt 
“LNB c/o LASL” un nodot paciņu nodošanas 
punktos, vai nosūtīt uz LASL, 19 North Mountain 
Ave., Montclair, NJ 07042.  LASL visu sakopos 
un nodos komplektēšanas nodaļai valsts 
bibliotēkā. 

uzmanību Organizāciju vadītāji!

Ziņas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un 
Latvian American Shipping Lines (LASL):

Aploksnes var arī nodot ČLB bibliotēkā 
nogādāšanai LASL, vispirms sazinoties ar Daci 
Ķezberi (773-919-3916 vai itsdace@gmail.com).

Čikāgas latviešu biedrība
Čikāgas latviešu nams
4146 n. elston ave., chicago, il 60618
tālr.: 773-588-2085 

Mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšniece:  Dace Ķezbere
tālr.: 773-919-3936, e-pasts: <itsdace@gmail.com>

Člb nams uzlikts pārdošanā.  
Kārļa Ķezbera bibliotēka atvērta pēc norunas, 
zvanot priekšniecei.
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pārmaiņas Čikāgas latviešu biedrībā

Pārskats par gada sapulci un pirmo valdes sēdi
2019. gada 17. februārī 

Čikāgas Latviešu biedrības 
(ČLB) namā notika 
organizācijas gada sapulce. 
ČLOA priekšsēdis Armands 
Birkens atklāja sa pulci ar 
klusuma brīdi, pieminot 2018. 
gadā mūžībā aizgā jušos biedrus 
Vilni Vīlipu un Jāni Reveliņu. 
Ar ziediem apsveica bijušo 
priekšsēdi Valdi Tumu un goda 
biedri Ainu Salenieci. Goda 
biedri Vera Riekstiņa un Jānis 
Vilciņš nevarēja ierasties.

Priekšnieks pateicās valdei 
un visiem, kuŗi pēdējā gadā 
atbalstījuši biedrības darbu. Sa
darbība ar citām orga ni zā ci jām ir bijusi laba un 
do mājams, ka tas tā arī turpināsies. 1958. gadā 
ČLB iegādājās savu namu, kur arvien vēl esam 
2019. gadā. Mīlam šo namu, bet pienācis laiks to 
pārdot, jo tas vairs neatbilst sabiedrības 
vajadzībām. Aktīvi mek lējam namam pircēju. 
Ziņosim biedriem, kad būs specifiska informācija 
par nākotnes plāniem. Ejot uz priekšu arvien 
atcerēsimies, ka mūsu orga nizācijas devīze ir:  
Vienībai, draudzībai, lab da rībai, izglītībai!

Vicepriekšsēde Dace Ķezbere ziņoja, ka 
valde apstiprinājusi viņu par ČLB Kārļa Ķezbera 
bibliotēkas vadītāju, atvietojot Mārīti Plūmi, kuŗa 
pārņēma Latvju tautas mākslas mūzeja vadību. 
Pagājušajā gadā, bibliotēka aizsūtīja rekorda 
skaitu – 40 kastes grāmatu uz Latviju, galvenokārt 
Daugavas Vanagiem, Otrai Elpai un dažādām 
bibliotēkām. Ziedojumi sedza sūtīšanas izde vu
mus. Liels paldies palīgam Mārim Preisam.  

Kasiere Mārīte Plūme sniedza kases pārskatu.  
Biedrība saņēma $10,000 testamentāro vēlējumu 
no Ņinas MaslowKowal. Sakarā ar statusa maiņu 
no 501(c)4 uz 501(c)3, ziedojumus biedrībai var 
tagad atskaitīt no nodokļiem. Biedrības bankas 

konta bilance līdz ar 2018. gada 
beigām bija $35,749.27.  Atli
kums 2018. gadā bija $3,603.  
Budžetu pieņēma kā sastādīts.

Informācijas nozares vadī
tāja Daina Jauntirāne pateicās 
Aigai Bērziņai un Kristai 
LaukmaneiSchmidt par sarī
koj umu izziņošanu dažādos 
medijos. Ieteica biedrībai mek 
lēt jaunu tīmekļa mājaslapas 
veidotāju.

Kultūras nozares vadītāja 
Aiga Bērziņa ziņoja, ka notikuši 
tikpat daudz sarīkojumu, cik 
iepriekšējā gadā. Tika rīkota 
Superbowl pārraide (ar Ethnic 

Dance); lietojot jauniegādāto TV ekrānu, rādīta  
filma “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” (visām 
pa audzēm); kopā ar igauņiem rīkota Lielā Diena, 
kad visas paaudzes varēja krāsot olas un iz
šupoties; iekārtots nodarbību galds Krišjāņa Ba
rona latviešu skolas bērnu svētkos; Sadarbībā ar 
Ciānas draudzi rīkots ģenerālleitnanta R. Graubes 
referāts “Hibridkarš un informātīvā telpa”; no
svinēts LatEstFest II (ar igauņiem), kā arī nedēļas 
laikā noorganizēta tikšanās ar bokseri Mairi 
Briedi. Liels paldies firmai Ellas Bubbles par 
ziedotām uzkodām Maira Brieža tikšanās sa
rīkojumam! Paldies visiem palīgiem un zie
dotājiem par lielo darbu, rīkojot tik daudz vērtīgu 
pasākumu.

Biedrības ļaudis arī palīdzēja citām orga
nizācijām rīkot: ALA kongresu, Latvijas Zemes
sardzes orķestŗa koncertu, Vilkaču koncertu, 13. 
Saeimas vēlēšanas, Latvijas 100gades svinības 3. 
novembrī un deju kopas Mantinieku koncertu.

Biedrzine Mārīte Plūme ziņoja, ka ČLB ir 
151 biedrs. Divi biedri šogad miruši. Neoficiāla 
statistika liecina, ka 110120 biedru ir pāri par 60 
gadus veci. Jāpadomā kā iesaistīt jaunākus biedrus. 

Aiga Bērziņa pasniedz ziedus un torti 
Armandam Birkenam pateicībā par 12 
gadu darbu.            Foto:  Dace Ķezbere
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4. martā notika pirmā valdes sēde, kuŗā 
amatus ieņēma:
Priekšniece – Dace Ķezbere
Vice priekšniece – Laima Magone
Kasiere – Mārīte Plūme
Sekretāre – Māra Jauntirāne
Biedrzine – Linda Cukura
Kultūras/Sarīkojumu nozares vadītāja – Aiga Bērziņa
Informācijas nozares vadītāja – Daina Jauntirāne
Saimniecības nozares vadītāja – Ināra Bundža
VP speciāliem uzdevumiem:  Jānis Vilciņš un Pēteris 
Špels
Nama pārvaldnieks – Reinis Kalnājs
Revīzijas komisijas locekļi – Jonas Baipšys un Jānis 
Sedliņš

Dace Ķezbere

Nama pārzinis Reinis Kalnājs ziņoja, ka bija 
jālabo apkures un dzesināšanas ierīces vairākos 
stāvos, tomēr gads beidzās ar $3,603 atlikumu.

Armands Birkens nolasīja Revīzijas komi
sijas ziņojumu. Komisijas locekļi Jonas Baipšys 
un Jānis Sedliņš pārbaudījuši biedrības un Māras 
fonda grāmatas, protokolus, nodokļu dokumentus 
un pārskatus un apstiprinājuši, ka ieraksti grāma
tās ir pareizi un saskan ar atbils tošiem doku
mentiem. Paldies Ainai Saleniecei par ziedojumu 
Māras fondam.  Māras fonds 2018. gadā atbalstīja 
Latvijas Zemessardzes orķestra koncertu.

Vairāki pašreizējie valdes locekļi (Armands 
Birkens, Ruta PriedkalneZirne un Silvija Kļaviņa
Barshney) nevēlējās  vairs kandidēt valdē. Viņu 
vietās Nominācijas komiteja minēja kandidātus:

1. daļa  ČLB 2019. gada valdes. No kr.: Linda Cukura, Aiga 
Bērziņa, Pēteris Špels, Laima Magone, Dace Ķezbere.  
Iztrūkst: Jānis Vilciņš.                                 Foto: Pēteris Špels

2. daļa ČLB 2019. gada valdes. No kr.: Mārīte Plūme, Ināra 
Bundža, Reinis Kalnājs, Daina Jauntirāne, Māra Jauntirāne.

Foto: Aiga Bērziņa

ČLB 2019. gada sapulce. No kr.: ČLB priekšsēdis Armands 
Birkens,  sekretāre Daina Jauntirāne, sapulces vadītājs Didzis 
Pilāns.             Foto: Dace Ķezbere

Laimu Magoni, Lindu Cukuru, Pēteri Špelu un 
Māru Jauntirāni, kuŗus ievēlēja ar akla māciju. 
Valde nolems savā pirmajā valdes sēdē, kuŗš 
ieņems kuŗu amatu.

Armands Birkens pateicās visiem par uzti
cēšanos viņam vadīt biedrības kuģi 12 gadus.  
Viņš aiziet personīgu iemeslu dēļ, jo laika 
trūkuma dēļ, ir ilgi atlicis savus personīgos 
pienākumus. Laiks pienācis tos kārtot. Viņš 
turpinās piedalīties biedrības dzīvē. Aiga Bērziņa 
pasniedza viņam ziedus un torti.  

Dace Ķezbere pasniedza ziedus Rutai 
PriedkalneiZirnei, kuŗa, pēc ilgi nokalpotajiem 
gadiem vairs nekandidēja valdei.
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maiņas Čikāgas latviešu Organizāciju apvienībā (ČlOa)
Šī gada 3. februāri ČLOA organizāciju vadība 

un pārstāvji saņēma epasta paziņojumu, izsūtītu 
2. februārī 11:47 P.M. no ČLOA līdzpriekšsēžiem 
Gundegas Puidzas un Armanda Birkena, ka ar 1. 
februāri viņi un Pēteris Špels, Laima Magone un 
Krista LaukmaneSchmidt atsakās no saviem 
ČLOA amatiem. Pēdējā gan nevienā ČLOA amatā 
nav bijusi, viņas vārds pat nav minēts nevienā 
delegātu sanāksmē, ne prezidija sēdē sakarā ar 
kādu amatu. Prasot Armandam kādēļ viņš at
sacījies, atbilde bija, ka personīgu iemeslu un darba 
slodzes dēļ. Gundega teica, ka viņa atsacījusies to 
pašu iemeslu dēļ un piebilda, ka abi, amatu uzņ e
moties teikuši, ka amatu atsevišķi nevar uzņem
ties, bet tikai kopīgi. Pēteris atbildēja, ka Gundega 
viņu uzstādījusi par kandidātu pēdējā sanāksmē 
un viņš iet projām kopā ar viņu, jo viņam bijusi 
laba sadarbošanās ar abiem līdzpriekšsēžiem. 
Laima Magone teica, ka viņa iet prom, jo, kad 
uzņēmusies šo darbu, tad bijušas kasiere un viņas 
palīdze, bet tagad, kad kasiere Eva Buholte 
atstājusi Ilinoju, viņa palikusi viena un nav bijis 
laika veikt kasieres darbu kā to būtu vēlējusies, 
bet viņa būtu ar mieru nākt ČLOA palīgā, ja tas 
būtu vajadzīgs. Tomēr savā epastam pieliktā 
vēstulē Gundega un Armands teica, ka viņi ir 
sašutuši par kritiku Čikāgas Ziņās sakarā ar 3. 
novembrī rīkoto Valsts svētku balli. Savukārt 
delegāti, kuŗi rakstīja vai zvanīja prezidijam, bija 
sašutuši par neprofesionālo līdzpriekšsēžu 
atteikšanās veidu, ka nebija sasaukta delegātu 
sanāksme un, viņiem vairs nekandidējot, ievēlēta 
jauna vadība. Rezultātā, balstoties uz ČLOA 
statūtiem, revīzijas komisija sasauca delegātu 
sanāksmi 27. februārī.

Pirms sanāksmes sākuma ieradās bijušie 
līdzpriekšsēži Gundega Puidza un Armands  
Birkens, paziņojot, ka viņi aizgājuši no ČLOA 
prezidija personīgu iemeslu un darba slodzes dēl, 
un sēdi atstāja.

Sanāksmes sākumā izcēlās pārrunas par viņu 
atteikšanās vēstuli, kur bija minēts par Valsts
svētku sarīkojumu. Delegātu skatījumā, mēs, kuŗi 
esam brīvībā izauguši, esam pieraduši pie preses

brīvības un drīkstam izteikt savas domas, ja tās 
nesaskan ar vadības domām. Dzirdējām, ka Čikā
gas Ziņas rakstā nekas “graujošs” nav bijis. Bez 
tam, tie, kas teica, ka 3. novembŗa sarīkojums kā 
Simtgades Valstssvētku sarīkojums ir bijis bāls, 
atzinuši, ka balle ir izdevusies. Jā, ieejas cena $75 
bija augsta, bet iesākumā bija paredzēti $50, 
tomēr tāda ieejas maksa nebūtu segusi izdevumus, 
un tādēļ bija jāpaceļ.

Par ČLOA darbību jau bija rakstīts Čikāgas 
Ziņu marta numurā. Varētu gan piebilst, ka, 
rakstot par Saeimas vēlēšanām, būtu uzskaitāmi 
visi LR vēstniecībā ASV un Latvijā  Centrālās 
Vēlēšanu komitejas dokumentos esošie Čikāgas 
iecirkņa locekļu vārdi, jo par to tika vaicāts 
delegātu sanāksmē; šeit tie ir: Dace Ķezbere, 
Ruta PriedkalneZirne, Jānis Vilciņš, Eva Buholte, 
Laima Magone. Citas organizācijas izvēlējās savus 
ziņojumus par organizāciju darbību dot nākamajā 
delegātu sanāksmē, jo, pēc Ziemsvētku svinēšanas 
ar tirdziņiem, janvārī un februārī nemēdz 
sarīkojumus rīkot, tiek ņemts vērā arī bargais 
ziemas aukstums. Tādēļ delegātu sanāksmes ir 
iepriekš sasauktas ne pirms maija. Lai gan 
paziņoja, ka Stipendiju fonds izbeidzis darbību, 
tas netika likvidēts, jo tam ir nodokļu atlaides 
nrs 501(c)3, kas varētu noderēt ČLOA nākotnes 
vajadzībām. ČLOA kasē uz 2019. gada 31. janvāri 
bija $10,305.90.

   Vēlēšanās ievēlēja cilvēkus ar plašu pieredzi 
latviešu sabiedrības darbā. Jaunievēlētais ČLOA 
priekšsēdis būs Mārtiņš Stāks, kuŗš ir bijis 
Gaŗezera, kā arī Krišjāņa Barona latviešu skolas 
padomes priekšsēdis, patlaban ir DV apvienības 
Čikāgā valdes un Ciānas draudzes padomes 
loceklis, kā arī Čikāgas Latviešu biedrības un 
korporācijas Selonija loceklis. Pasaulē prestižā 
Arthur Andersen revidentu un konsultācijas firma 
viņu pārvietoja uz Latviju – viņš atvēra firmas 
birojus Baltijas valstīs. Viņš pašreiz strādā pie 
disputu konsultācijām finanču un datu izpētes 
laukā. No prezidija locekļiem bija jāpārvēl 
Helmūts Lāčkājs, kuŗu atkal ievēlēja (viņš jau 
pazīstams no iepriekšējiem gadiem) un Ruta
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1015 minūtes, ja runa būtu interesanta. Min dažu 
iespējamu runātāju vārdus, ko varētu aicināt. 
Sagaida palīdzību no visām organizācijām. Kā 
jaunu organizāciju savā saimē ČLOA uzņem 
Latvijas Amerikas Tirdzniecības kameru Latvian 
American Association of Commerce. Tās delegāts 
būs Mikus Kīns.   

ČLOA statūtu 1. punkts runā par organizāciju 
sadarbības un saskaņošanas veicināšanu. Ir dažādi 
kanāli kā sazināties, jāmeklē, kas katreiz pie
mērotākais. Šoreiz informējot par sanāksmi,  
lietos Čikāgas Ziņas, Facebook un Čikāgas 
Latviešu radio raidījumus. 

M. Stāks uzskata, ka šis darbības gads būs 
ļoti svarīgs, jo tur ietilpst Čikāgas Latviešu centrs 
un Latviešu nama pārdošana.  Mums ir vajadzība 
sarunāties un sadarboties kā latviešiem, uzsveŗot 
latviešu nākamās paaudzes intereses. Tādēļ šeit ir 
svarīga no latviešu skolas saņemtā vēstule, ka Kr. 
Barona latviešu skola vēlas palikt pašreizējā 
Ciānas īpašumā.

Sanāksmi beidza ar mācītāja Ojārs Freimaņa  
lūg šanu, izlūdzoties Dieva svētību nākotnes 
darbam.

R.P-Z.

PriedkalneZirne – viņa sākusi 
darboties ČLOA 1991. gadā un 
kopš 1992. gada bijusi ČLOA 
sekretāre, bet pēc Lat vijas 
Simt gades vairs ne kan didē uz 
organizāciju amatiem. No jauna 
prezidija amatos ievēlēja četrus 
locekļus. Sekretāre būs Rūta 
Veitmane, kuŗa paš reiz ir sek
retāre Čikāgas DV org ani zā
cijā, kasiere Ili nojas Latviešu 
pensionāru biedrībā un darb
vede Sv. Pēteŗa drau dzē. 
Priekšsēža vietnieks būs Ivars 
Vilciņš, kuŗš ir bijis Ciānas pa
domes loceklis un Č!K!K! 
seniors, 21 gadu strādājis 
Čikāgas pilsētas plānošanā un 
tagad darbojas par speciālistu 
nodokļu laukā. Kasieris būs 
Māris Preiss, kuŗam latviešu 
organizāciju darbā ir kasieŗa, bibliotēkāra palīga, 
Čikāgas Latviešu biedrības valdes un korp! 
ekonoma un viceseniora pieredze. Maizes darbā 
strādājis par inženieri – projektu vadītāju ar $2 milj. 
atbildību. Kasieŗa palīdze būs Vēsma Baltmane. 
Viņa latviešu skolā, kā arī skautos/gaidās ir bijusi 
vecāku padomes priekšsēde. Bez mācīšanas skolā 
un LĀČUBĒRNOS viņa ir bijusi LĀČUBĒRNU 
vadītāja, katoļu korp. “Dzintars” viņa ir bijusi 
seniore un Čikāgas Katoļu kopā tās Dāmu 
komitejas priekšniece.

M. Stāks pateicās par darbu visiem, kuŗi 
cītīgi strādājuši, arī tiem, kuŗi atteikušies. Viņš 
pārskatīs visus dokumentus un statūtus, pēdējos 
vajadzētu pārtulkot angliski; viņš pārrunās lietas 
ar Revīzijas komisiju. Ja ir kādas sūdzības, tad 
dariet to viņam zināmu. Sanāksmes dalībnieki 
izsacīja savas vēlmes attiecībā uz šī gada Valsts
svētku sarīkojumu. Viņi gribētu to rīkot kā 
iepriekš ar visu paaudžu piedalīšanos, neizslēdzot 
skolu un koŗus. Tā kā iepriekšējā gadā bija Lat
vijas Simtgade, tad bija sevišķs iemesls rīkot 
balli, bet tā nav jārīko šogad. Par sarīkojuma no
risi izlems prezidijs, bet delegāti var dot ietei
kumus. Akta runātājam varētu dot ilgāku laiku kā

1. rindā no kr.: kasieres palīdze Vēsma Baltmane, sanāksmes vad. un iepriekšējā 
sekretāre Ruta Priedkalne-Zirne, priekšsēdis Mārtiņš Stāks. 2. rindā.: Rev. kom. 
Daumants Hāzners, kasieris Māris Preiss, koord. spec. uzdevumiem Helmūts 
Lāčkājs, Rev. kom. Modris Galenieks. Iztrūkst priekšsēža vietnieks Ivars Vilciņš, 
sekretāre Rūta Veitmane, Rev. kom. Oļģerts Svilāns.              Foto: Ojārs Freimanis
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interesantā un iejutīgā veidā, līdz ierodas Ainas 
Eglītes speciāli pasūtītās īru stila pusdienas, jo 
klāt taču sv. Patrika diena, kas arī atspoguļojas 
zaļajos galda rotājumos, traukos un zalvetēs.

Pēc maltītes un dzimšanas dienu jubilāru 
godināšanas, dziedam un dziedam, kā ilgi to 
nebijām tā darījuši gan no Armanda sagatavo
tajām dziesmu lapiņām, gan mēģinot no galvas 
atcerēties mīļo, seno dziesmu vārdus. Dziedāja 
arī Armands viens pats un Oļģerts, pēc stāsta, kā 
viņi, lavieši, Vācijā dziedājuši “Zilo lakatiņu” , 
apmācībās maršējot. Nokomandēts iemācīt vīru 
ansamblim kādu latviešu Ziemsvētku dziesmu, ar 
vāciešu biedriem kopējai Ziemsvētku maltītei, 
izvēlējies “Pūt, vējiņi”, jo tai vienīgi bija atce
rējies, kā dziedāt basu. Vācieši teikuši, ka bijis 
skaisti, bet tādu “Ziemsvētku dziesmu” viņi nekad 
nebija dzirdējuši… Uz Armanda komandējuma, 
ka Oļģertam šī dziesma jādiriģē šeit, – viņš to 
darīja. Tā iet, kad palaiž muti…

Ļoti interesanta un patīkama gada sapulce.
O.C.

pensiOnāru biedrības  gada sapulce
Gada sapulcē, kas sākas ar māc. Oļģerta 

Cakara lūgšanu 13. martā Ciānas draudzes telpās 
piedalās 29 biedri. Par sapulces vadītāju ievēl 
Oļģertu Cakaru, sekretaru EugenijuNeni Poču.

Pieņem iepriekš izsludināto darba kārtību un 
E. Poča nolasīto 2018. gada sapulces protokolu. 
Priekšnieks O. Cakars nolasa izsmeļošu ziņojumu 
par 2018. gada aktīvitātēm. Viņš izteic atzinību 
un pateicību 2018. gada valdei, īpaši atzīmējot 
savas palīdzes Ainas Eglītes un saimnieka Arvīda 
Kadeģa lielo darbu, ierodoties saietos jau 10os 
un sakārtojot telpu un visu pārējo. Tāpat liels 
paldies kasierei un biedrzinei Rūtai Veitmanei, 
saimniecei Inārai Grigolats un visām brīv prā
tīgajām saimniecēm un palīgiem, kuŗi padarījuši 
mūsu saietus tik sirsnīgus un patīkamus. 

Kasiere Ruta Veitmane izdala priekšzīmīgi 
sagatavotus kases pārskatus un 2019. gada budžetu.  
2018. gada budžets izpildīts ar $1,456 atlikumu, da
ļēji pateicoties dažu biedru veltēm svinību gadījumos.

R. Veitmane ziņo, ka ir 60 biedri. Seši biedri 
ir neaktīvi veselības/vecuma dēļ.  

Revīzijas komitejas pārstāvis Vilnis Jakob
sons ziņo, ka uzrādītās kases grāmatas un attais
nojošie dokumenti ir priekšzīmīgā kārtībā un 
aprēķini ir pareizi. Revidenti izteic pateicību kla
sierei R. Veitmanei. Ziņojumi tiek pieņemti bez 
debatēm. Sapulce ar aplausiem izteic visiem atzinību.

Kasieres sagatavoto 2019. gada budžetu pie
ņem bez grozījumiem.

Amatpersonu vēlēšanās priekšnieka amatam 
tiek nosaukti divi kandidāti: Oļģerts Cakars un 
Aina Eglīte.  Aina Eglīte atsakās kandidēt. Sapulce 
ar applausiem ievēl O. Cakaru par priekšnieku.  
Valdē kandidātos O. Cakars min: palīdzi  Ainu 
Eglīti, sekretāru Eugeniju Poču, kasieri un 
biedrzini Rūtu Veitmani, saimnieku Arvīdu 
Kadeģi, saimnieci Ināru Grigolats; revīzijas 
komisijā Vilni Jakobsonu un Ilmāru Riekstiņu. 
Sapulce tos ievēl, aplaudējot. Dažādu jautājumu 
nav.  Sēde beidzās 12:30 p.p.

Armands Birkens ir aicinātais viesis tālākajai 
programmai, aicināts pastāstīt un novērtet savus 
nesenos Latvijas apciemojumus. To viņš dara ļoti
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1. rindā kr.: Raita Vilniņa, Silvija Kļaviņa-Barshney, Māra Vārpa, Ināra Grigolats        
2. rindā: Iveta Jansone, Ingrīda Robežniece, māc. Gundega Puidza, Irēne Balka.    
3. rindā: Roberts Ezeriņš, Mārtiņš Stāks, Ervīns Poruks, Andris Slokenbergs, Ēriks 
Antēns, Laura Lazda, Juris Pūliņš.                                            Foto: Siga Kaminska

sadarboties ar Ciānu jauna centra veidošanā.
Sakarā ar to, ka patreizējais īpašums nav tikai 

finansiāli nepanesams, bet arī neefektīgi dubulto, 
pat trīskāršo izmantoto telpu vajadzības, ceram 
pārdot Dienvidu ēku un pārveidot Ziemeļu ēku. 
Roberts Ezeriņš ir izstrādājis vairākas skices, kas 
parāda, kā var apvienot visas vajadzības vienā ēkā, 
bet arī atgādina, ka tās nav iekaltas akmenī un 
noteikti vēl tiks vairākkārt pārveidotas.

Nezinām, cik ilgi noritēs izmeklēšanas, 
pārdošanas un pārbūves projekts. Zinām tikai to, ka 
tas ir nopietns un sarežģīts process, kas droši vien 
nenotiks pāris mēnešu laikā. Vēlamies darīt zināmu, 
ka Ciānas draudzes locekļu un visu īrnieku intereses 
un labklājība ir Ciānas prioritāte. Noteikti infor
mēsim, kad mums būs kāda jauna informācija!

Kaut gan ceram, ka īpašuma daļēja pārdošana 
ienesīs pieklājīgu ienākumu, tomēr jārēķinās ar to, 
ka neiztikt bez līdzekļu vākšanas akcijām un mūsu 
sabiedrības iesaistīšanās tajās.

Ciāna ciena savu pagātni, taču ar šodienas 
reālām acīm raugās nākotnē un saprot, ka bez 
pārmaiņām mūsu darbība nav iespējama. Jūs ikviens 
mums vienmēr būsit svarīgi, tāpēc ceram jūs redzēt 
Ciānā vēl daudzus gadus!

Silvija Kļaviņa-Barshney

ciānas draudzes pilnsapulce un nākOtnes darbība
Ciānas draudzes gada sa

pulce notika 2019. gada 24. 
febru ārī. Liela daļa ziņojumu tika 
iedrukāti Ciānas Vēstneša 2018. 
gada pārskatā, tātad ziņojumu un 
jautājumu daļa bija īsa un 
kodolīga. Budžetu pieņēma bez 
grozījumiem.

Par priekšnieci pārvēlēja 
Silviju KļaviņuBarshney un par 
vietnieci Māru Vārpu. Sirsnīgs 
paldies aizejošajiem padomes un 
Revīzijas komisijas darbiniekiem 
Dainai Albertiņai un Vilnim Jā
kob sonam. Padomē ar aklamāciju 
pārvēlēja Irēni Balks un Ingrīdu 
Robežnieci un ievēlēja Ēriku An
tenu, Lauru Lazdu, Andri Slo
kenbergu, Mārtiņu Stāku un 
revīzijas komisijā Astrīdu Cīruli. 
Padomē paliek Roberts Ezeriņš, Ināra Grigolats, 
Iveta Jansona, Ervīns Poruks, Juris Pūliņš, Raita 
Vilniņa un revīzijas komisijā Linda Brūns un Ivars 
Ešmits.

Ciānas nākotnes jautājums bija varbūt vis sva
rīgākais pilnsapulces darba punkts. Sakarā ar Centra 
darba grupas saņemtajiem lēmumiem un infor mā
ciju pēdējo pāris mēnešu laikā, bija nepieciešams no
skaidrot Ciānas viedokli un nā kot nes plānus. 
Priekšniece savā ziņojumā nolasīja arī KBLS vēs
tuli, Mārtiņš Stāks stāstīja par Centra darba grupas cen
 tieniem un Roberts Ezeriņš informēja par paveikto 
un iecerēm, kā arī parādīja pārbūves skices.

Pēc pārrunām draudzes locekļi balsoja “jā” par 
sekojošo lēmumu: “Ciānas draudzes pilnsapulce 
pilnvaro draudzes padomi rīkoties tālāk ar draudzes 
īpašuma jautājumiem, ieskaitot daļas īpašuma 
pārdošanu.”

24. martā bija jaunās padomes konstruēšanās 
sēde, kuŗā apstiprināja Nākotnes plānošanas ko mi
tejas atjaunošanu. To vadīs Roberts Ezeriņš. Ko
miteja pašreiz ir informācijas vākšanas stadijā, bet ir 
jau sarunājusi advokātu, kas speciālizējas nekustamo 
īpašumu jautājumos un ir cieši saistīts ar  pilsētas 
politiskiem darbiniekiem. Komitejā būs gan drau
dzes locekļi, gan citu organizāciju pārstāvji, kas grib
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Kopš savas bērnības esmu gribējusi palīdzēt 
citiem. Daļa manas filozofijas ir doma, ka mūsu 
dzīvē ir tik daudz brīvā laika un bieži mēs ar to 
neko nedarām. Vai mēs nevarētu katru gadu 
vismaz vienu reizi noziedot laiku, lai palīdzētu 
kādam citam? Man ir bijušas grūtības saprast, 
kāpēc mēs, kā cilvēki, nevarētu to darīt. Mūsu 
sabiedrībā ir tik daudz cilvēku ar spējām palīdzēt 
citiem. Es personīgi esmu ļoti laimīga, jo man ir 
bijušas iespējas iesaistīties vairākos pasākumos 
– draudzes dzīvē, mācīties divās skolās un arī 
piedalīties gaidu un skautu nodarbībās. Guntiņās 
un gaidās esmu piedalījusies vairāk nekā desmit 
gadus. Esmu tik pateicīga par šīm iespējām. 
Piedalīdamās šinīs pasākumos, esmu daudz ko 
iemācījusies un arī ieguvusi.

Viens no vērtīgiem piedzīvojumiem nesen 
notika vēlā ziemā. Pirms dažiem gadiem es 
prasīju savai vadītājai Lindai Tomsonai: “Vai mēs 
varētu kaut kādā veidā plānot gaidu izbraukumu 
uz Feed My Starving Children. Šogad mana 
vēlēšanās piepil dījās. Gaidu nodarbību sezonas 
sākumā vadītāja Linda ziņoja, ka viens no šī gada 
vienību izbraukumiem būs uz Feed My Starving 
Children. Es gandrīz nevarēju ticēt tam, ka mana 
ideja beidzot īstenosies. Un kā tas izdevās!

2019. gadā 23. februārī Krišjāņa Barona 
latviešu skolas saimei gaidas un skauti pasniedza 
vadītāju gatavotās pankūku pusdienas. Man 
liekas, ka šīs pusdienas patiesi iepriecināja skolas 
bērnus vairāk nekā citu sestdienu pusdienas. Tik 
jauki un iepriecinoši ir sadzīvot. 

Tanī sestdienā pa nodarbību laiku mēs 
devāmies uz Feed My Starving Children, kas ir 
kristīga bezpelņu organizācija, kuŗa gatavo, 
kaltētas pārtikas sastāvdaļu saiņus, kuŗus sūta uz 
tām zemēm, kuŗās cilvēki dzīvo bada apstākļos.

Vairāk par 40 bērni savās darba formās un ap 
30 pieaugušie – vecāki un vadītāji devās uz Čigākas 

priekšpilsētu Schaumburg. Tanī pēcpusdienā strā
dāja arī citas grupas. Gandrīz  200 brīvprātīgo bija 
pieteikušies. Tomēr mūsu gaidu un skautu grupa 
bija vislielākā divu stundu nodalījumā.

Darbnīcā ir ierīkotas vairākas stacijas. Katrā 
stacijā strādā vismaz pieci cilvēki, pildot maisos 
kaltētu pārtiku. Katrā stacijā vajadzēja vismaz 
vienu cilvēku, kas ir vecāks  par 18 gadiem, 
kuŗam jāuzrauga jaunākie darbinieki. Visiem bija 
jāvelk matu tīklini. Mēs tur pavadījām divas stun
das, pakojot plastikas maisos iztikai nepieciešamas 
lietas (vitamīnus, gaŗšvielas, kaltētas saknes, 
sojas proteīnu un rīsus). Darbiniekiem, kuŗi strā
dāja ar ēdienu sastavdaļām, bija jāvelk gumijas 
cimdi. Katram piepildītajam maisam bija jasver 
starp 380400 gramiem (uzdots mērķis). Sapa
kotie maisi tiek cieši noslēgti ar karsto spiedienu. 
Kad maisi ir sagatavoti, 36 maisi tiek iepakoti 
vienā kastē. Ar katru sapakoto kasti atsevīšķās 
stacijas visi kopā skaļi paziņo savu labo darbu. 
Divdesmit septiņas kastes tad uzliek uz transporta 
platformas, un tās vēlāk sūtīs uz četrām valstīm 
Āfrikā. Ārpus stacijām, kur sagatavo maisus, 
vairāki darbinieki vadā kastes šurp un turp pa 
darbnīcu un turpina piepildīt sagatavoto ēdienu 
sastāvdaļas traukos Daži darbinieki taisīja adrešu 
uzlīmes ar norādi uz kuŗu valsti kastes tiks sūtītas.

Stacijās nostrādāto divu stundu laikā mēs 
sapakojām 194 kastes. To saturs aprēķināts 41,904 
ēdamreizēm, kas veselu gadu pabaros 114 bērnus. 
Neticami!

Man liekas, ka visiem dalībniekiem, it sevišķi 
bērniem, bija prieks un laba sajūta pēc izbraukuma. 
Man ir grūti apjēgt, ka mūsu grupa tādā veidā 
varēja palīdzēt citiem. Pēc izbraukuma, un vēl šodien 
esmu tik laimīga un pateicīga par šo iespēju.

Gaidās un skautos viens no mūsu mērķiem ir 
dot palīdzīgu roku, un nav noteikts kam vai kuŗā 
laikā. Ir svarīgi dot un palīdzēt citiem, tad, kad

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>

gaidu un skautu labais darbiņš
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varam, īpaši mūsu brīvajā laikā. Ceru, ka mums 
šis mērķis nekad nepazūdīs.

Gribu pateikt sirsnīgu paldies visiem mūsu 
dalībniekiem par atbalstu. Bez jums šis pie
dzīvojums nebūtu bijis tik iespaidīgs un 
atlīdzinošs. Pateicos saviem vecākiem, kuri man 
ir devuši izdevību piedalīties latviešu sabiedrībā. 
Gribu arī teikt vislielāko paldies gaidu un skautu

vadītājiem. Esmu tik daudz no jums iemacījusies, 
ieskaitot vēlēšanos palīdzēt citiem. 

Diemžēl man būs jāpārtrauc piedalīties gaidu 
un skautu darbībā, jo, sākot ar šo rudeni, studēšu 
universitātē ārpus Čikāgas. Plānoju tomēr vēlreiz 
atgriezties. Mums visiem priekšā ir tik daudz 
laba, mums tikai vispirms tas jāsaredz!

Dārija Baginska

Latviešu gaidu/skautu vienību dalībnieki un ģimenes.

Vadītājas Daina Cera, Žubīte Streipa un Māra Jauntirāne. Guntiņas no kr.: Stella Tincu, Anika Smith, Solveiga Austriņa un 
Kate Andersone..
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2019. gada 2. martā tika nosvinēta jauka 
pirmsskolai Stariņš veltītā labdarības balle 
Čikāgas centrā, Loyola Kasbeer Hall – greznā 
zālē ar lieliem logiem, kas sniedzas no grīdas līdz 
griestiem, pa kuŗiem ska toties, pavērās skats uz 
apgais moto Čikāgu. 

Balli rīkoja Kelley Rein felde ar palīgiem: 
Matīsu Grantu, Kristīnu Grantu, Rebeccu Tu
purīti, Annie Līzenbergu, Larisu Ješinksu un 
Benitu Plūmi. Lab darības pasākuma rīkošanā šie 
Stariņa audzēkņu vecāki ielika neticami daudz 
darba, lai lat viešu bērniem vēl ilgi būtu pirmā 
skola, kuŗā kopā ar citiem bērniem var radoši 
iepazīties ar lielo pasauli. 

Svinības notika vakarā pie balti klātiem 
galdiem. Viesiem bija iespēja baudīt uzkodas un 
glāzi vīna, kā arī  apskatīt klusās izlo zes klāstu, 
kuŗā bija bagātīgi piedāvājumi – Stariņa bērnu 
mākslas darbi, dažādas tech ni kas, skaistum
kopšanas salona un kultūras pasākumu apmek
lējumi Čikāgā u.c. 

Viesus sirsnīgi uzrunāja Stariņa skolas 
direktore Andārte Phillips un pasākuma rīkotāja 
Kelley Reinfelda, kuŗa savu runu, visiem par 
pārsteigumu, teica tikai latviski! Ar ziediem un 
pateicības vārdiem sumināja Stariņa mīļās 
skolotājas Lana Jacobs un Lāsma Maher. 

Jāuzteic skolotāja un māksliniece Lāsma 
Maher par viņas milzīgo talantu Rīgas un Čikāgas 
skatu veidošnā. Pie šiem mākslas darbiem viesi 
varēja fotografēties.

No kr.: Benita Plūme, Rebecca Tupurīte Kristīna Granta, Matīss 
Grants, Kelley Reinfelda, Larisa Ješinka, un Annie Līzenberga.

No kr.: Lana Jacobs, Andārte Phillips, Lāsma Maher.

Viesi priecājās līdz pusnakts stundai, baudot 
uzkodas, vīnu, vakariņas un jauko vakaru. 

Stariņa saime ir pateicīga katram, gan tuvam, 
gan tālam labvēlim, kas atbalsta mīļo Stariņa 
skolu. Lai Stariņam vēl daudz labu gadu! 

Andārte Phillips

stariņam veltītā gadskārtējā balle
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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>.           

2018. gada 16. decembrī Anna Lisa Vilciņa un James 
(Jimmy) O'Grady salaulājās Čikāgas vēsturiskajā Keith 
House abu ģimeņu un draugu klātbūtnē.

Anna Lisa dzimusi un visu mūžu dzīvojusi Čikāgas  
Lake View rajonā. Viņa apmeklēja Gaŗezera nometnes 
un mācījās Krišjāņa Barona  latviešu skolā. Theater Arts 
bakalaura gradu viņa ieguva Columbia College. Anna 
Lisa strādāja Lincoln Park zvēru dārzā un iesāka ma
ģistra grada studijas bioloģijā Miami of Ohio universitātē, 
pie dalīdamās studiju ceļojumos uz Belizi, kā arī Namibiju, 
Āfrikā.

Jimmy piedzima senā polītiski aktivā īru ģimenē 
un uzauga Čikāgā. Bakalaura gradu filozofijā viņš 
ieguva UIC. Arī Jimmy iesāka maģistra grada studijas. 
Tagad viņš strādā par U.S. Customs virsnieku.

Anna Lisa un Jimmy iepazinās, mācoties Lincoln 
Park vidusskolā.

Jaunais   pāris dzīvo Čikāgā, Wicker Park rajonā.
A.L.O'G.

laulības
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st. lOuis pilsētas mūzejs – prieki bērniem
Pirms diviem gadiem, braucot caur St. Louis 

Missouri, mēs piestājāmies pilsētas mūzejā (City 
Museum). Mēs (Ievānu ģimene) bijām: trīs bērni 
–  dvīņi Natalie un Marks (toreiz 10 g.v.), Lūkas 
(8 g.v.) un trīs pieaugušie – Ilze, Ingrīda un Jennifer.

Mūzejs atrodas fabriku rajonā desmit stāvu 
ēkā, kas kādreiz bijusi kurpju fabrika. Pavisam 
vienkārša ēka, bet, pavēršot acis uz augšu, redzam 
lielu, dzeltenu skolas autobusu karājamies pāri 
jumta malai. Šis laikam nebūs parasts mūzejs!

Mūzeja ieejas maksa toreiz bija pieņemama 
– $10.00 kā bērniem, tā pieaugušajiem.

Pirmajā telpā rādīja, kā agrāk ar rokām vai 
primitīvām mašīnām taisīja kurpju šņores.

Kad piemin mūzeju, nāk prātā lielas, klusas 
telpas, pa kuŗām, turot bērnus pie rokas, ģimenes 
staigā un skata mākslas darbus. Šis mūzejs nebija 
tāds. Uzrāpāmies otrā stāvā (lifta nebija), un tad 
tik prieki iesākās! Visā mūzejā nebija nevienas 
vietas, kur bērniem būtu aizliegts kaut ko taustīt 
vai skriet, lēkt, kāpt vai pētīt.

Vecākiem un vecvecākiem bija daudzas 
vietas, kur pasēdēt un atpūsties – akmens vai 
koka beņķi, dīvāni, veci teātŗu krēsli, gliemežvāki 
un citi priekšmeti. Bērniem bija zīmulis istabas 
gaŗumā, uz kuŗa varēja sēdēt, staigāt, rāpties vai 
pat atgulties.

Mūzeja nolūks bija rādīt bērniem pazīstamas 
un nepazīstamas lietas un kā tās ir izmantojamas 
citiem nolūkiem. Piemēram, Recycle and Repurpose 
vienā stāvā grīda bija taisīta no režģiem (subway 
grates), ko ņujorkieši labi pazīst. Citā stāvā spi
rāļtrepes gatavotas no metalla plāksnēm,  kas 
agrāk bijušas bagažas karuseļu daļas. Es  pa tām 
uzkāpu, bet ievēroju, ka, lai tiktu lejā, man būtu 
jākāpelē pa koku zariem. Manas kokos kāpšanas 
dienas ir pagājušas. Vienīgā izeja –  pa tām pašām 
trepēm jākāpj lejā atmuguriski.

Citā telpā bija metalla stīpu spirāles, kas 
izskatījās pēc milzīga Slinky. Pa to bērni, reizēm 
daži pieaugušie, rāpoja, līdz tā beidzās pie 
slīddēļa. Citas izejas nebija – bija jāšļūc lejā. 
Bērniem par lielu prieku slīddēlis izbeidzās vienu 
stāvu  zemāk. Dažādi slīddēļi bija vairākās vietās.

Kādā telpā bija sienas ar slepenām durvīm, aiz 
kuŗām bija vairāki gaņģi. Pa tiem bija jāstaigā vai 
jārāpo. Es piestājos pie vienas alas, lai nofotogra

fētu Natalie, kad viņa rāpsies ārā, bet viņa pie 
manis pieskrēja no citas puses, jo viņas gaņģis  
iz beidzās pavisam citā telpā.

Tālāk, no sienas līdz sienai virs cilvēku 
galvām bija izvilkts striķu tīkls. Tīklā varēja 
atgulties, vārtīties vai mēģināt staigāt.

Spirāļtrepes.                  Foto: Ilze Ievāne

Lielais zīmulis.       Foto: Ilze Ievāne
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Gājām uz nākošo stāvu. Mums par lielu 
pārsteigumu tas bijā īsts mūzejs ar vairāk skulp–
t ūrām, nekā gleznām. Viena skulptūra spīdēja un 
laistījās pa telpas griestiem un sienām. Citā telpā 
– Plexiglass klucis. No priekšas ska toties, bija 
redzami cilvēku attēli, bet, skatoties no sāniem, 
tie pazuda. 

Pēcpusdienā mēs atradāmies pēdējā stāvā. 
Lai tiktu uz jumta, bija jāmaksā $5.00. Nesa
pratām, kāpēc jāmaksā, jo jumts taču ir jumts. 
Bet tas, kā citur mūzejā, atkal mūs pārsteidza. 
Jumts bija izveidots par parku. Tur auga koki un 
bija pat dīķis, pa kuŗu, lēkājot no akmens uz 
akmeņa, varēja tikt pāri. Lai pārliecinātos, ka šis 
ir 11. stāvs, bija jāiekāpj dzeltenā autobusā. Kad 
nogāja pa slīpo eju līdz šofeŗa krēslam, iela bija 
tieši 11 stāvus zem kājām.

Parka citā malā, kādu pusstāvu augstāk  bija 
panorāmas rats (Ferris Wheel), no kuŗa bija redzama 
visa St Louis pilsēta. Lielākais pievilkšanas punkts 
bija vēl viens slīddēlis, bet tas bija varens – sienas 
platumā un apmēram divu stāvu augstumā, 
mazliet  ieliekts. Pa to šļūca kā bērni, tā pieaugušie.

Vēlā pēcpusdienā mūzeju slēdza, un mums 
bijā jāiet projām. Es vēl pie sevis pasmaidīju, jo 
nebiju redzējusi nevienu bērnu ar telefonu rokā. 
Vienīgi pāris vecāki tos šad tad paklikšķināja.

Braucot uz šo mūzeju, bērniem ir jāuzvelk  
ērtas drēbes un ciešas kurpes – ne zandāles.

Bērni brauca mājās noguruši, bet priecīgi.
Mūzeja mājaslapa <www.citymuseum.org>. 

Ilze Ievāne

Ievānu ģimene no kr.: Jennifer, Lūkas, Ingrīda, Marks un  
Natalie.                                                           Foto: Ilze Ievāne

Uz jumta panorāmas rats.                        Foto: Ingrīda Ievāne

Lielais tīkls.                                     Foto: Ilze Ievāne
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Mēnesi vēlāk, pārdzīvojuši Liepājas bumbo
šanu, 22. novembrī Dace ar ģimeni kāpa kuģī un 
devās uz Vāciju, kur sākumā strādāja lauku saim
niecībās. Nākamos sešus gadus ģimene nodzīvoja 
Vācijā dažādās bēgļu nometnēs – Glasinē, 
Neuklosterī, Bernsenē, Hamburgā, Špakenbergā, 
Gēšthahtā. Šajā laikā Dace pabeidza ģimnaziju, 
strādāja, mācījās angļu valodu un gādāja par 
ģimeni, kamēr māte ārstējās sanatorijā.

18 gadu vecumā Dace viena pati – bez ģi
menes un ar patukšu koferīti – devās uz Ameriku. 
Gadu iepriekš brālis Indulis jau bija nonācis Indi
ānā, un turpat Varšavas apkaimē gadu gaitā 
nokļuva arī pārējā ģimene. Iegūstot ASV vidus
skolas beigšanas apliecību, Dace strādāja vietējā 
fabrikā, lai sapelnītu līdzekļus māsu skolai. 1952. 
gada rudenī viņa iestājās Loyolas māsu skolā.

50’tajos gados Daces sabiedriskā dzīve 
galvenokārt saistījās ar Čikāgas latviešu jaunatnes 
pulciņu. Kādu vasaru kopā ar draugiem Mariju, 
Hariju, un Reini, Dace ceļoja uz Yellowstone 
nacionālo parku. Apgalvojusi, ka atvaļinājumā 
nekas romantisks ar Hariju Frišu neesot izvei
dojies. Toties sīkāki atstāstījumi liek saprast, ka 
ceļojuma laikā viens otru esot noskatījuši un 
novērtējuši. Pazīstot Daces it īpaši vēlāk izteikto, 

Dace Friša dzimusi 1933. gada 3. jūnijā Rīgā 
Friča un Vilmas Šmidchenu vidējais bērns – 
vecākais brālis Indulis un jaunākais brālis Uldis.

Daces agrā bērnībā visa ģimene pārcēlās no 
Skolotāju institūta Rīgā uz Pārdaugavu, kur 
Skolotāju institūta mācībspēkiem tika piešķirti 
īpaši gruntsgabali. Tur Fricis un sievas brālis 
Ernests Ābele kopīgi cēla divdzīvokļu māju un 
veidoja bagātīgu dārzu. Šajā laikposmā Dacīte 
esot kļuvusi par “īsto ciema slotiņu”,  jo bieži 
iegriezusies viesoties pie dažnedažādiem kai
miņiem, gan jauniem, gan veciem.

Drīz jau sākās skolas gaitas, bet vasaras 
Šmidcheni pavadīja laukos – Renčos. Ganu gaitās 
Dace labi iepazina niķīgo govi Raganu, bet tur arī 
atklāja lasīšanas prieku.

1941. gada maijā, juzdamās drošāk laukos, 
Šmidchenu ģimene pārcēlās uz dzīvi Renčos, bet 
Fricis turpināja mācīt Rīgā. 1944. gada oktōbrī 
kopā ar Vidzemes radiem un kaimiņiem, arī 
Daces ģimene devās bēgt no tuvojošās krievu 
frontes uz Liepāju. Vienpadsmit  gadus vecās 
Daces novērojumos mijās lopu kau šana, apģērbu 
šūšana, tuvinieku fotografiju izvilkšana no 
albuma, bažas par nākotni, bet arī piedzīvojuma 
uzbudinājums.

Dace un Harijs Friši 1958. gadā.

te bij’ laba saiminiece – daces Frišas dzīves stāsts

Šmidchenu ģimene Indiānā. No  kreisās: Fricis, Uldis, Indulis, 
Vilma, Dace.
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Meitas Kristīna un Audra apprecējās un vairs 
nedzīvoja Čikāgā. Mazbērni auga neklātienē, bet 
Friši bija aktīvi Vecmāmiņa un Vectētiņš un  bieži 
apciemoja meitu ģimenes. Svētkos Dace uzņēma 
pilnu māju viesu pie sevis. Vasarās viņi brauca uz 
Kats kiļu un/vai Gaŗezera nometnēm, lai būtu 
tuvāk meitām un mazbērniem. Ar prieku Dace 
mazbērniem mācīja cept magoņmaizītes, pīrāgus 
un sald skābmaizi, un... cik veselīgi ir izsmieties. 
Ne tik daudz vārdos, bet savos darbos Čikāgas 
Vec  māmiņa liecināja: Ģimene – ap skaisti un 
gardu  ēdienu  klāta galda – ir dzīves kodols.

2005. gadā Dacei diagnozēja kaulu smadzeņu 
vēzi. Ar to sākās dažādu terapiju nemitīga ārstē
šanās, kas kopā ar viņas milzīgo apņēmību ļāva 
viņai turpināt dzīvot tā, kā viņa vēlējās. Ceļoja, 
saimniekoja, tamborēja segas mazbērniem (nu 
jau universitāšu gados) un piekopa savu interesi 
par kultūru.

Terapijas nodzina slimību pie malas turpat 
piecus gadus. Sekoja posms, kad ar neizsmeļamu 
gādību Dace rūpējās par Hariju līdz viņa aiziešanai 
mūžībā 2011. gadā. Drīz pēc tam atsākās dažādās 
terapijas, kas turpinājās līdz pēdējām dienām.

Apbrīnojams bija Daces gribas spēks, un 
dzīvotgriba. Viņa arvien izmēģināja un noslīpēja 
jaunas receptes, ar draugiem apmeklēja koncertus 
un teātŗu izrādes, cepa saldskābmaizi, veidoja 
kādu rokdarbu, spēlēja Scrabble ar mazbērniem, 
un katru dienu risināja Sudoku. Dace neatlaidīgi 
kopa dārzu, šķipelēja sniegu, uzturēja sakarus ar 
Carmen ielas kaimiņiem. Šķita, ka ik mirkli viņas 
prāts un rokas bija nodarbināti.

“Dievs, daba, darbs... un ģimene” – ar šiem 
vārdiem pirms pāris gadiem Dace izšuva kvad
rātiņu LaPa mūzeja Stāstu segas projektam. 
Vārdus viņa izšuva uz pašas austā tautas tērpa 
brunču auduma gabaliņa. Cik piedomāti kodolīgi 
un trāpīgi Daces kvadrātiņš izpauž tik daudz tā, 
kas viņai bijis svarīgs!

Dace Friša no šīs saules šķīrās pati savās 
mājās 2019. gada 25. janvārī. Viņa ļoti gaidīja 
pavasari un dārzā sastādīto 100 tulpju uzziedēšanu. 
Pavasaris nāk. Viņas dārzā tās nāks par liecinieku 
aizgājušās saimnieces čaklumam un gādībai.

Audra I. F. Eddy

sajūsmu par dārziem un ziediem, ģimenes stāstos 
ir ironija – ka Harijs nācis pie Daces uz randiņu ar 
ziediem, bet viņa teikusi, ka puķes viņai nepatīkot, 
lai viņas dēļ nešķiežot naudu.

Viss liktenīgi noskaidrojies, jo 1958. gada 
28. jūnijā māc. V. Vārsbergs laulāja savu pirmo 
pāri – Daci un Hariju Frišus.

1961. gadā piedzima meita Kristīna, un 
nākamajā gadā ģimenīte pārcēlās uz daudziem 
pazīstamo māju Carmen ielā. Gadu vēlāk 
piedzima otra meita Audra.

Dace strādāja pusslodzi Swedish Covenant 
slimnīcā, galvenokārt traumu centrā, bet arī ģi
meņu aprūpes klīnikā.

Meitām augot, Dace neatlaidīgi iesaistījās 
visādos pasākumos – apkaimes bērnu Bitīšu 
klubā, Mazputniņa un Atvases bērnu grāmatu 
izdevniecībā,  gaidu un skautu Bērnu pēcpusdienu 
rīkošanā, saimniekoja Jersikas nometnēs, kā arī  
iesaistījās draudzes dāmu darbā.

Blakus sabiedriskajam darbam, Dace atrada 
laiku visādiem rokdarbiem, adīdama darbā pa 
pusdienlaiku, mājās macīdama meitām šūt ap
ģērbus, vai arī tiekoties ar vietējām rok darb
niecēm “šūšanas partijās”. Viņa ar baudu cepa, 
vārīja un ar kopā draudzenēm noslīpēja receptes, 
kuŗu rezultātā tapa recepšu grāmatas, recepšu 
sleja Čikāgas Ziņās un DIMD saimnieču gatavotie 
mielasti. Vēl pa virsu, Dace nemitīgi lasīja – 
grāmatas, mēnešrakstus, laikrakstus un piedalījās 
sestdienu Literārajā pulciņā.

Dārza darbi Dacei bija prieks un izving
rošanās. Rabarbeŗi ķīselim auga vienā dobē ar 
ilggadīgajām puķēm. Ēnainie stūŗi bija krāšņumu 
pilni. Un pa gadiem, dobes kļuva arvien platākas, 
bet mauriņi – mazāki. Ziemās mājā podos auga 
kuplās dārza nātriņas un vēl vāzītēs sakņojās 
nokniebtie nātru zariņi, lai veiklāk atgrieztos 
vasaras kuplums.

Vislielākais Daces dārzs bija iemīļotajā 
īpašumā – Pauguros – Mičigānas ziemeļos, ko  
70'tajos gados Harijs un Dace iegādājās kopā ar 
brāli Uldi un viņa sievu Ilzi. Līdzīgi Pārdaugavas 
īpašumam, arī Pauguru mājele veidojās, patei
coties ģimenes spējām un spēkiem. Radi un 
draugi tur pulcējās un viesojās visos gada laikos.



Čikāgas Ziņas18

bīskaps antOns justs aizgājis mūžībā

Ar šiem vārdiem bīskaps Antons Justs  iesāka 
savu dzīves stāstu, ko viņš uzrakstīja savas dzīves 
novakarē. Viņa dzīves stāsts tiešām atspoguļo 
šinīs ievada vārdos izteiktās domas.

 Bīskaps A. Justs dzimis Varakļānu pagastā 
1931. gada 22. novembrī. Pašas pirmās skolas 
gaitas sācis Varakļānu “Teicejas” četrgadīgajā skolā. 
Skolas ēka sastāvēja no divām istabām. Vienā is
tabā pirmo un otro klasi mācīja skolotāja Paulīne 
Počs, otrā istabā – trešo un ceturto klasi mācīja 
skolas pārzinis Francis Počs. Poči bija norīkoti 
strādāt šinī skolā “Baigajā gadā”. Šo rindu rak stī
tājam bija gods sēdēt uz viena sola ar Antonu Justu. 

Sekoja “vācu laiks”, frontei tuvojoties, tūk
stošiem latviešu, Justu un Poču ģimenes ieskaitot, 
bēga no komūnisma uz Kur zemi, pēc tam tālāk uz 
Vāciju. 1947. gadā  latviešu bēgļu nometnē Li bekā 
A. Justs beidza pamatskolu. Bīskaps Sloskāns bija 
Beļģijā noorganizējis iespēju latviešu katoļu bēgļu 
jaunekļiem izglītoties, dzī vojot normālos apstāk
ļos. Lielas atsaucības šim piedāvājumam nebija. 
A. Justam pietika drosmes doties uz Beļģiju  un 
sākt dzīvi jaunos apstākļos ar jaunām tradicijām 
un pie svešām valodām.  

Beļģijā A. Justs ar izcilību beidza klasisko 
ģimnaziju, tam sekoja studijas filozofijā Lēvenas 

Universitātē, sekoja teoloģijas studijas Insbrukas
Universitātē Austrijā, abos gadījumos iegūstot 
licensiāta gradu. 1960. gada 11. jūlijā Lēvenā, 
Beļģijā, bīskaps Sloskāns iesvētīja Antonu Justu 
par priesteri. Bīskaps teica: “Nebaidies, esi uz
ticīgs priesteris. Kad laiks pienāks, atgriezies 
Latvijā, dēļ tā darba tu esi gatavots un saņēmis 
svētības.” Trisdesmit divus gadus vēlāk bīskapa 
vārdi piepildījās! 

1962. gadā priesteris A. Justs ieceļoja ASV 
un kā priesteris kalpoja amerikāņu draudzēs 
Vašingtonas, D.C. tuvumā, sniedzot arī garīgos 
pakal pojumus latviešiem Vašingtonā, Ņujorkā, 
Floridā un citur. Pr. A. Justs ilgu laiku bija ALKA’s  
un LKSAA “Dzintars” kapelāns, arī aktīvs biedrs 
un piedalījās kongresos Čikagā, Grand Rapidā, 
Ņujorkā, Indianapolē.  

Kalpojot amerikāņu draudzēs, pr. A. Justs bija 
ieguvis lielu draudzību un respektu vietējā vidē. 
Diecēzes bīskaps uzdeva pr. A. Justam nodibināt 
un vadīt jaunu draudzi un uzcelt baznīcu. Šo uzde
vumu pr. A. Justs godam veica, un kopš 1981. gada 
Sv. Katrīnas baznīca grezno Great Falls pilsētu 
Virdžīnijā. Blakus draudzes gana darbam pr. A. 
Justs arī lasīja lekcijas vietējā garīgajā seminārā.  

1992. gadā archibīskaps Pujats aicināja pr. A. 
Justu uzņemties profesora darbu Rīgas Garīgajā 
seminārā. Pr. A. Justs atgriezās Latvijā. Blakus 
profesoŗa darbam viņš uzņēmās kļūt par semi nā
ristu garīgo tēvu. No 1994. gada līdz 2005. gadam 
pr. A. Justs piekrita pieņemt Semināra rektora 
amatu. Pr. A. Justs atcerējās bīskapa Sloskāna 
teikto, kad viņu 29 gadu vecumā iesvētīja par 
priesteri! 

Pr. A. Justa kalpojums ticīgajiem un viņa 
sekmīgā, vispusīgā darbība tiek ievērota arī 
augstākā Baznīcas chierarchijā. 1996. gada jan
vārī pāvests Jānis Pāvils II Sv. Pēteŗa Bazilikā 
Romā iesvētīja Antonu Justu par bīskapu. Archi
bīskaps J. Pujāts uztic bīskapam A. Justam būt 
pirmajam jaundibinātās Jelgavas diecēzes vadītā
jam. Bīskaps A. Justs uzsāk aktīvu pastorālo 
darbību, izveido aktīvus sakarus ar citu konfesiju

“Solījumu stipru Dievam dot gribu,
Lai ar sirdi un dvēseli Viņam kalpotu, 
Lai Dzīves gadus tā vadīt varētu,
Ka Latvijas Baznīcu saulītē ieceltu.”

1999. gadā Romā. No kr: Pāvests Jānis Pāvils II un bīskaps 
Antons Justs.            
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Svētdien, 17. februāŗa rītā 87 gadus vecais 
Jelgavas bīskaps emeritus Antons Justs devās 
Mūžībā.

Bīsk. Antona Justa izvadīšanu no Jelgavas 
Katedrāles 21. februārī vadīja Rīgas archibīskaps 
metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Piedalījās apus
tuliskais nuncijs Baltijas valstīs Pedro Lopess 
Kintana, Lietuvas bīskapi, gandrīz visi Latvijas 
bīskapi, daudzi priesteŗi, klosteŗa māsas, LKSAA 
“Dzintars” biedri, luterāņu un pareizticīgo pār
stāvji, Jelgavas, pašvaldības iestāžu pārstāvji, 
radi un draugi no ASV un daudzi ticīgie.  

Pēc dievkalpojuma Katedrālē priesteŗi iznesa 
šķirstu ar bīskapu A. Justu uz baznīcas dārzu, kur 
viņš tiks guldīts zemes klēpī. Bīskaps A. Justs  ir 
pirmais, kas atdusēsies Jelgavas katedrāles dārzā.  
Pie kapa bija izdevība vēl daudziem bīskapa Justa 
cienītājiem teikt atvadu vārdus. Pēc tam 
archibīskaps metropolīts Z. Stankēvičs  aicināja 
visus uz mūzeju blakus katedrālei, kur bija klāti 
galdi turpat vai 500 izvadītājiem. Bēŗu mielasta 
laikā archibīskaps atgādināja par A. Justa rūpēm 
par Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu 
apvienību “Dzintars”. Tāpat A. Justs uzturēja ak
tīvas un labas attiecības ar ārzemju latviešiem, 
apzinoties, ka kaŗa un pēckaŗa laika apstākļu 
spiesti, tie devās svešumā un ka viņi dzīvo līdz 
noti kumiem Latvijā un ir daudz palīdzējuši 
Baznīcas dzīves atjaunošanā Latvijā pēc neat
karības atgūšanas. 

Savu sprediķi Katedrālē archibīskaps 
metropolīts Z. Stankēvičs nobeidza ar vārdiem: 
“Caur ticību Jēzum Kristum, kuŗš ir miris par 
mūsu grēkiem un augšāmcēlies, nelaiķis Antons  
spēja izturēt visus dzīves pārbaudījumus un veikt 
auglīgu, sākumā priesteŗa un pēc tam bīskapa 
kalpojumu!  Āmen”.

Eugenijs Počs, 
2019.g. martā 

Informācija no:  
interneta: Katolis, 17. February 2019;

Katolis , 22.February 2019;  
Sv. Katrīnas Draudzes biļetens; 

LKSAA ”Dzintars” V.L.;  
Personīgās atmiņas                                                               

pārstāvjiem un ar laicīgo varu. Bīskaps atbalstīja 
laju organizāciju veidošanu, arī cēla un atjaunoja 
dievnamus.  2011. gadā bīsk. A. Justu ievēlēja par 
Latvijas Bīskapu  konferences vadītāju. Bīsk. A. 
Justs apmeklēja arī savus amerikāņu un latviešu 
draugus ASV, noturot dievkalpojumus un svētot 
tautu.   

Pirms viņa 80. dzimšanas dienas bīsk. A. 
Justs lūdza Pāvestu, lai viņu atbrīvo no bīskapa 
pienākumiem.  2011. gada septembrī bīsk. A. Justs 
ievadīja amatā jauno Jelgavas bīskapu Edvardu 
Pavlovski. Bīskaps emeritus A. Justs teicis: 
“tagad man galvenais pienākums ir nemai sīties 
jaunajam bīskapam pa kājām”. Bīsk. A. Justs dīkā 
nestāvēja, viņš ar savu padomu palī dzēja, ja bija 
vajadzīgs, viņš turpināja palīdzēt draudzes darbā, 
apmeklēja latviešus ASV un Anglijā, aktīvi pie
dalījās “Dzintars” organizācijā.  

Tomēr, jau sākot ar 2018. gadu, bīsk. A. Justu 
sāka traucēt veselības problēmas, bet viņam 
patika pieņemt ciemiņus no tālās pagātnes un 
tālām pasaules malām. Kad rudenī viņu apmeklēja 
draugi no A. Justa iesāktās Sv. Katrīnas draudzes 
ASV, bīskaps bija gultā, jo kājas vairs neklausot. 
Dežurants ievēroja bīskapa nogurumu, un pēc 45 
minūtem vizīte bija jābeidz. 

Kādreizējie skolas sola biedri – Priesteris Antons Justs un 
Eugenijs Počs Rīgā 1993. gadā.
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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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Pēc sevišķi aukstas un ledainas ziemas 
Lieldienas šogad iekrīt vēlā aprīlī, kad čikāgieši 
var cerēt uz kādu izplaukušu ziedu un pavasarīgu 
siltumu.  Līdz Lieldienām arī būs atgriezušies 
kādi gājputni, un, ja mums laimēsies, savos 
dārzos novērosim putnus, kas gatavo ligzdas 
savām ģimenēm.

OLu LIgZDIņAS

Sastāvdaļas 4 porcijām:

1 plāksne puff pastry mīklas, istabas temperatūrā
4 olas
Sāls, pēc garšas
Pipari, pēc garšas
4 šķēles šķiņķa
¾1  krūzes čedara siera, sarīvēts
810 mazie tomātiņi, pārgriezti uz pusēm

Norādījumi:

1. Krāsni uzsilda uz 350°F.
2. Mīklas plāksni sagriež četros vienādos   
 četrstūŗos un liek uz pergamenta pārklātas  
 pannas. Tad ar duncīti viegli iegriež ½ collu  
 “rāmi” ap mīklas ārējo maliņu. Mīklu iegriež,  
 bet nepārgriež! 
3. Cep 1012 minūtes, līdz mīkla uzpūtusies un  
 gaiši brūna.
4. Ar karoti nospiež mīklas vidējo daļu, izveidojot  
 iedobumu.
5. Katrā mīklas iedobumā ieliek šķēli šķiņķa.   
 Šķiņķim pārkaisa sieru.
6. Sieram pa virsu iesit olu, uzmanoties, lai tā  
 neizplūst no iedobuma. 
7. Mīklas maliņās skaisti saliek tomātiņus ar  
 sagriezto pusi uz augšu. 
8. Pārkaisa sāli un piparus.
9. Cep 1520 minūtes līdz olas ir velamā gatavumā.

* Ja vēlas, var sakapāt lociņus, pētersiļu lapiņas, rosmarīnu vai citu garšaugu un pārkaisīt sieram.
* Čedara siera vietā var lietot citu izkausējamu sieru, piemēram pepper jack.

Saprātīgās saimnieces

pankūku pusdienas

No kreisās: Larisa Freimane, Inga Lucāne, Ilze Antona, Linda Tomsone, Viesturs 
Teivāns, Krista Lenša, Ēriks Blumbergs, Kalvis Cers, Guntis Dāboliņš, Daina Cera 
(iztrūkst Ariāna Vilciņa, Rasma Kraule, Indra Velkme, Dženija Hounihan, Žubīte 
Streipa.)                   Foto: Gunārs Lucāns

Kā daudzus, daudzu gadus, 
arī šogad Gaujas 6. un Staburaga 
70. vienību vadītāji atzī mēja 
skau tu un gaidu kustību di bi
nātāju Lorda un Lēdijas Baden 
Powell dzimšanas dienas un 
gata voja gadskārtējās pusdienas 
Kriš jāņa Barona latviešu sko lā. 
Izvēles netrūka: plānās pan
kūkas ar vai bez sēņu mērces, 
gaļas vai biezpiena pildītas pan
kūkas, sāļas un saldas maizītes!

Visu ieņemto atlikumu 
noziedoja skolas darbībai. 

vad. Daina Cera
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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. aprīlis

svētdien, 7. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums un kafijas  
  galds ar Silvijas Rūtenbergas piemiņu.

svētdien, 14. aprīlī, 10:00 – Dziesmots Pūpolu    
  svētdienas dievkalpojums. Dzied Ciānas  
  draudzes koris. Siltas pusdienas.

piektdien, 19. aprīlī,15:00 –  Lielās Piektdienas    
  dievkalpojums.

svētdien, 21. aprīlī, 8:00 – Augšāmcelšanās rīta   
  dievkalpojums. Brokastis.

svētdien, 28. aprīlī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Baltās svētdienas dievkalpojums.  
  Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2019. maijs

svētdien, 5. maijā, 10:00 – Kurzemes cietokšņa   
  piemiņas dievkalpojums Sv. Pēteŗa draudzes  
  dievnamā Vuddeilē. DV kopas pusdienas. 
  Ciānā dievkalpojuma nAv. 

svētdien, 12. maijā, 10:00 – Iesvētāmo jauniešu vadīts  
  Ģimenes dienas dievkalpojums.

2019. gada aprīlis

svētdien,  7. aprīlī, 10:00 – Gavēņa laika 5. svētdienas  
  dievkalpojums ar dievgaldu. Siltas pusdienas.

svētdien, 14. aprīlī, 10:00 – Pūpolsvētdienas    
  dievkalpojums. Kafijas galds.

piektdien, 19. aprīlī, 14:00 – Lielās Piektdienas    
  dievkalpojums ar dievgaldu.

svētdien, 21. aprīlī, 8:00 – Lieldienas rīta    
  dievkalpojums. Siltas brokastis.

svētdien, 28. aprīlī, 10:00 – Baltās svētdienas    
  divvalodīgs dievkalpojums ar dievgaldu.   
  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. 

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

svętdien. 7, aprīlī,  11:15  –  Dievkalpojums - sv. Misi, 
kopā ar amerikāņu draudzi.  Pēc tam lejas zālē, latviešu  
pankūkas, kafija un gadskārtejā LOTERIJA !

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, Glenview, IL 60025

Čikāgas
dAugAvAs vAnAgu 
apvienība

Daugavas Vanagu biedri var pieprasīt saviem 
bērniem stipendijas līdz 15. maijam. Iesniedziet 
pieprasījumus Inārai Grigolats.

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.
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sarīkOjumi/sanāksmes
 2019. gada aprīlis

svētdien, 7. aprīlī,  Čikāgas latviešu katoļu kopas   
  dievkalpojums - sv. Misi, kopā ar amerikāņu  
  draudzi. Pēc tam lejas zālē latviešu     
  pankūkas, kafija un gadskārtējā loterija    
  plkst. 11:15 (skat. 20. lpp.).

trešdien, 10. aprīlī,  Pensionāru saiets Ciānā 
  plkst.12:00. 
sestdien 27. aprīlī,  Čikāgas TDK Mantinieki    
  ikgadējais koncertuzvedums Igauņu namā  
  plkst.18:00.

 svētdien, 28. aprīlī,  Čikāgas TDK Mantinieki            
  2. koncertuzvedums Igauņu namā plkst.15:00.

 2019. gada maijs

sestdien, 11. maijā,  Čikāgas vīru koŗa koncerts Ciānas  
  Lielajā zālē plkst 18:00.

2019. gada augusts

no 4.-11.  augustam, 3x3 nometne Gaŗezerā visām  
  paaudzēm – ģimenēm un vieniniekiem.

Viņsaulē aizgājis 

RIČARDS SPuRIS
dzimis 1924. gada 8. novembrī 

Tukumā, Latvijā,
miris 2019. gada 16. martā

 Vinfildā, Ilinojā

Brīdi, laiku man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;
Ūdeņam, akmiņam,
Tam dzīvot saules mūžu.

Šī gada 25. maijā norisināsies Eiropas Parla
menta vēlēšanas. Šajās vēlēšanās ārvalstīs dzīvo
jošiem Latvijas vēlētājiem būs iespēja balsot ne 
tikai pa pastu, bet arī vēlēšanu iecirknī klātienē.

Iesniegums jāiesniedz LV diplomātiskajā vai 
konsulārajā pārstāvniecībā līdz 2019. gada 13. aprīlim. 

eirOpas parlamenta vēlēšanas

Informācijai sazināties ar Pārstāvniecību/
Vēlēšanu iecirkni balsošanai pa pastu

Latvijas Republikas Vēstniecība
2306 Massachusets Ave. NW
Washington D.C. 20008
E-pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv
Tālrunis: (202) 328-2840 
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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 APVIENĪNBA
Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: <martinstaks@gmail.com>  
mobilais tālr.: 925-303-3089
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APRÈLIS

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