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Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. 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 pieteiktie 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>
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
Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis

2019. gada
DECEMBRIS
1 Sv
2T
3O
4T
5C
6P
7S

Arnolds, Emanuels
Meta, Sniedze
Evija, Raita, Jogita
Baiba, Barbara, Barba
Sabīne, Sarma, Klaudijs
Nikolajs, Niklāvs, Niks
Antonija, Anta, Dzirkstīte

8 Sv Gunārs,Gunis,
Vladimirs  
9 P Tabita, Sarmīte
10 O Guna, Judīte
11 T Voldemārs, Valdemārs,
			 Valdis
12 C Otīlija, Iveta
13 P Lūcija, Veldze
14 S Auseklis, Gaisma
15 Sv
16 P
17 O
18 T
			
19 C
20 P
21 S
			

Johanna, Hanna, Jana
Alvīne
Hilda, Teiksma
Kristaps, Kristofers, 		
Krists, Klinta
Lelde, Sarmis
Arta, Minjona
Toms, Tomass, 			
Saulcerīte

22 Sv Saulvedis
23 P Viktorija, Balva
24 O Ziemsvētku vakars.
Ādams, Ieva
25 T Ziemsvētki.
Stella, Larisa
26 C Dainuvīte, Gija, Megija
27 P Elmārs, Inita, Helmārs
28 S Inga, Ingeborga, Irvita,
				Ivita
29 Sv
30 P
			
31 O

Solveiga, Ilgona
Daniela, Dāniels, 		
Dāvids, Dāvis 			
Vecgada vakars.
Silvesters, Silvis,
Kalvis

2020. gada
JANVÅRIS
1 T Jaungads.
Laimnesis, Solvita,
Solvija
2 C Indulis, Iva, Ivis, Ivo
3 P Miervalda, Miervaldis, 		
Ringolds
4 S Spodra, Ilva

  

5 Sv Sīmanis, Zintis
6 P Zvaigznes diena. 		
Spulga, Arnita
7 O Rota, Zigmārs, Digmārs,
		 Juliāns
8 T Gatis, Ivanda
9 C Kaspars, Aksels, Alta
10 P Tatjana, Dorisa
11 S Smaida, Franciska
12 Sv Reinis, Reina, Reiholds,
Renāts
13 P Harijs, Ārijs, Āris, Aira
14 O Roberta, Roberts, 		
Raitis, Raits
15 T Fēlikss, Felicita
16 C Lidija, Lida
17 P Tenis, Dravis
18 S Antons, Antis
19 Sv Andulis, Alnis
20 P Oļģerts, Aļģirds, Aļģis, 		
Orests
21 O Agnese, Agnija, Agne
22 T Austris
23 C Grieta, Strauta
24 P Krišs, Ksenija, Eglons
25 S Zigurds, Sigurds
26 Sv Ansis, Agnis,
Agneta
27 P Ilze, Ildze, Izolde
28 O Kārlis,Spodris		
29 T Aivars, Valérijs
30 C Tīna, Valentīna, Pārsla
31 P Tekla, Violeta
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Čikāgas latviešiem šodien Pestītājs dzimis!
Latviešu luterāņu Dziesmu grāmatā Adventa laikam ir paredzēta kāda ļoti skaista dziesma – Nāc tu,
latvju Pestītājs! Lapas apakšā skaidri var izlasīt, ka teksta autors ir Mārtiņš Luters, bet latviski tulkojis
Kristofs Fīrekers (Christoph Fürecker). Skaistu dziesmu Luters veltījis latvjiem, vai ne? Un Fīrekers arī
vareni labi tulkojis! Atceros, kad 90-gadu sākumā uz Latviju tika atsūtīta jau iespiestā Dziesmu grāmata,
tieši par šo dziesmu Baznīcas vadībā izcēlās domu apmaiņa. Kādi no Konsistorijas locekļiem sāka
neapmierināti pukoties, jo šķita, ka ar šo tekstu un tā tulkojumu kaut kas nav kārtībā. Vai tad tā var būt,
ka Mārtiņš Luters šīs tik daudzās valodās pazīstamās Ziemsvētku dziesmas tekstu ir pavisam tieši saistījis
ar latviešiem?
Saistībā ar Ziemassvētkiem un Luteru ir dzirdēts vēl kāds visai skaists stāsts. Tas vēsta par mūsdienās
visiem pašsaprotamo paradumu Ziemassvētkos izrotāt egli und tās zaros iededzināt svecītes. Šo skaisto
tradiciju esot aizsācis Mārtiņš Luters. Viņš kādā tumšā ziemas vakarā esot gājis mājup un domājis par
priekšā stāvošo sprediķi. Un piepeši viņš caur zaļajiem egļu zariem ieraudzījis skaisti spīdošas zvaigznes.
Aizrauts no šī skaistā skata, viņš mājas viesistabā uzstādījis eglīti un tās zaros ielicis svecītes… Šajā stāstā
gan nav minēts, kur un kad Mārtiņš Luters ir iesācis šo tradiciju... Pirms dažiem gadiem mani uzrunāja,
kāds man pazīstams katolis, kurš no manis, kā luterāņu mācītāja, mēģināja uzzināt, vai taisnība ir tas, ko
viņam stāstījusi kāda luterāņu draudzes locekle. Proti, šī dāma viņam esot stāstījusi, ka Mārtiņš Luters ir
pirmais, kurš sācis likt svecītes egles zaros, un šī ievērojamā tradicija, turklāt, esot aizsākusies, Mārtiņam
Luteram apmeklējot Rīgu! Tā kā es neko nezināju un joprojām nezinu par to, ka Luters jebkad būtu
viesojies Rīgā, tad pienācīgi uz minēto jautājumu nevarēju atbildēt.
Stāstu jeb leģendu par to, ka Luters ir aizsācis tradīciju dedzināt svecītes Ziemsvētku eglītē varētu
uzskatīt par iespējamu, jo eglītes iededzināšanas tradicija tiešām radās 16. gadsimtā Vācijā. Savukārt
stāsts par Lutera uzturēšanos Rīgā izklausās pavisam neticams. Un protams dziesmas vārdi “latvju
pestītājs” nav Lutera rakstīti, bet dziedātāju, tulkotāju personalizēti.
Lūkasa evaņģēlijs apraksta Kristus piedzimšanu. Tur ir minēti eņģeļu koŗi un gani, kuŗiem eņģelis
saka: “Jums šodien Pestītājs dzimis”. Kas ir šie “jūs”? Pavisam formāli skatoties, varētu apgalvot, ka
eņģeļa sacītais attiecas tikai un vienīgi uz ganiem. Tātad nevarētu pat būt runa par kādiem “latvjiem” kā
tas minēts mūsu Dziesmu grāmatā. Tomēr gadu gaitā šis ganiem sacītais eņģeļa vēstījums ir kļuvis par
vienu no visizplatītākajiem Ziemassvētku apsveikumu tekstiem. Pestītājs piedzimis, jums, gani! Jums,
latvji! Un jums Čikāgas latvieši arī! Un ne tikai jums vien, Pestītājs piedzimis arī latviešiem Milvokos!
Pestītājs piedzimis visām tautām un visiem laikiem. Mēs esam tie gani, mēs esam tā tauta, mūsu pilsēta
ir tā Betlēme, kur ir piedzimis Pestītājs. Un varbūt tiešām mūsu priekšteču vidū ir bijis kāds Luters, kas
pirmais ir iededzis svecītes Ziemsvētku eglē?
Lielus, neaizmirstamus notikumus bieži mēdz apvīt leģendas, stāsti un dziesmas. Uz Ziemassvētkiem
tas attiecas vislielākajā mērā. Protams, ja leģendu apvītie stāsti aizklāj patieso notikumu, tad tas nav labi.
Bet šādi stāsti ir ļoti noderīgi tad, ja tie palīdz ieraudzīt būtisko patiesību. Un Ziemassvētku centrālā,
būtiskā patiesība ir tā, ka Kristus personā ir piedzims pasaules Pestītājs! Kristus piedzimšana nebija tikai
sava laika vietējs notikums, kas atnesa glābšanu tikai Betlēmes ganiem, jūdu tautai vai kādai citai ļaužu
grupai, bet arī mums. Viņš ir Tavs, mans un mūsu Glābējs! Personīga ticība Jēzum Kristum, Viņa
piedzimšanai “arī priekš manis” spēj izmainīt cilvēku dzīves un dod drošību par mūžīgo dzīvību.
Pie šūpuļa Tava, kad, Kungs Jēzu, stāvu
Lai šeit Tev skan slava kā debesīs! (Dz.gr.34)
Lai svētīgs Adventa, Ziemassvētku laiks un ieiešana Jaunajā Tā Kunga žēlastības gadā!
Jānis Ginters, Milvoku draudzes mācītājs
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VALSTSSVĒTKU SVINĪBAS ČIKĀGĀ

Dzestrā, bet saulainā rudens
dienā 16. novembrī tautieši bija
pulcējušies Ciānas draudzes
Lielajā zālē, lai svinētu Latvijas
ieiešanu jaunajā gadsimtenī. Bija
pacilājoša gaisotne, kad redzējām
dalībnieku un apmeklētāju skaitu:
350+ no tiem 260+, pieaugušie un
90+ bērni/jaunieši. Mēs esam
ziemciešu tauta, kas aizgājusi trim
dā, bet turpina uzturēt latvietību.
Vispirms zālē braši iesoļoja
skauti/gaidas un Krišjāņa Barona
latviešu skolas (KBLS) audzēkņi
Indra Vogel, Līga Vīgante, Edgars
Cers, Helēna Scoggin, ienesot
ASV un Latvijas karogus. Pro
grammas pieteicējs bija Andris
Slokenbergs. Vienojāmies ASV
himnā. Tad sekoja Latvijas valsts
prezidenta Egila Levita sveiciena
pārraidījums, kam sekoja Latvijas
himnas dziedāšana.
Māc. Ojārs Freimanis vadīja
lūgšanas daļu ar dziļi izjustu dze
joli par Latvijas zemi un izlūdzās
Dieva svētību mūsu tēvzemei.
Tā kā KBLS audzēkņi jau no
rīta bija mācījušīes savās klasēs,
viņi uzstājās programmas akta
daļā, lai varētu ātrāk doties mājup.
Skolas kori diriģēja Silvija Kļa
viņa-Barshney, Alnis Cers pava
dīja ar ģitaru. Bērni dziedāja braši,
parādot to, ka viņiem ir tikpat lie
la dūša, cik dziesmas “Mazais
letiņš” varonim. Arī pirmsskolas
“Stariņa” bērniem būtu pārāk grūti
gaidīt līdz programmas koncer
tam, tādēļ viņi uzstājās akta daļā.
Mazie nodziedāja divas dziesmas
– “Skaista, skaista mana tēvu
zeme” un “Rīgas torņi”. Viņus
pavadīja Anita Eihentāle un “at
balstīja” “Stariņa” skolotājas. Mā
cot tik maziem bērniem dziedāt

Māc. Ojārs Freimanis.

No kr.: Lija Vīgante, Indra Vogel, Helēna
Scoggin, Edgars Cers.

KBLS koris.

Pirmsskolas “Stariņš” korītis.

ar sajūsmu, mēs attīstām viņos latvisko identitāti un sajūtu, ka viņi ir
daļa no latviešu tautas; tādēļ viņi iegūst drosmi dziedāt latviski.
Turpinājumā A. Slokenbergs iepazīstināja klātesošos ar uzrunas
teicēju LR goda konsulu Ilinojā Ēriku Kalniņu, kuŗš pastāstīja par
sevi un nākotnes plāniem. Viņš ir advokāts un darbojas Latvijas Amerikas
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Tirdzniecības kamerā (Latvian
American Chamber of Commerce).
Vinš sveica mūs arī no jaunā LR
vēstnieka ASV Māŗa Selgas.
Savu uzrunu viņš teica angliski
un piebilda, ka viņa dēls Zachary
nospēlēs “Prelude un Fugue No. 1
in C Major” Johann Sebastian
Bach, ko viņš labi veica.
Bija pienākusi akta centrālā
daļa. A. Slokenbergs mūs iepazīs
tināja ar akta runas teicēju ALAs
“Sadarbība ar Latviju” nozares va
dītāju Kaiju Petrovsku. Nozīmīgā
kais viņas runā bija tas, ka ALAs
ilggadējais starpnieks ar Latviju ir
Latvijas Bērnu fonds, kas kārto
administrātīvās lietas Latvijā. Tā
ir organizācija, kas dibināta 1989.
gadā. Tās darbības mērķis ir bērnu
un jauniešu aizsardzība, viņu attīs
tības veicināšana un izglītošana,
veselības nostiprināšana, ģimenis
kā audzināšana. Tomēr pēc divu
gadu pabalsta saņemšanas maz
turīgās ģimenes, ja apstākļi nav
mainījušies, ir atpakaļ tur, kur bija
pirms pabalsta. Tādēļ ALA ir uzsā
kusi sadarbību ar biedrību “Eņģeļa
Sirds”, kuŗas misija ir veicināt
bērnu izglītības līmeņa celšanu,
izkopt un attīstīt bērnu talantus
jau no mazotnes, kā arī motivēt
mazturīgās
un
daudzbērnu
ģimenes mainīt dzīves uztveri ar
izglītojošiem pasākumiem, īpaši
Latvijas attālākajos reģionos. Ar
biedrību “Eņģeļa Sirds” ALAi ir
kopēji mērķi – palīdzēt Latvijas
maznodrošinātajiem izkļūt no no
lemtības situācijas, atbalstot viņus
gan financiāli, gan ar papildus iz
glītību. Šogad uz Latviju ir aiz
sūtīti $266,850. Šie līdzekļi segs
12 nākošo mēnešu ALAs “Drošā
tilta” pabalstus 42 daudzbērnu
ģimenēm 13 bērniem ar īpašām
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Rita Grendze un Sigrida Renigera.

Ēriks Kalniņš.

Juris Kīns, Ivars Vilciņš, Žubīte Streipa.

Zachary Kalniņš.

Ž. Streipa, I. Vilciņš, Ruta PriedkalneZirne.

Apbalvojumu daļā Rita
Grendze pasniedza Latviešu Fonda
ziedotāju bronzas pakāpes Atzi
nības rakstu Sigridai Renigerai.
ČLOA priekšsēža vietnieks Ivars
Vilciņš ziņoja par piecu ČLOA
Atzinības rakstu saņēmējiem un
to darbiem Čikāgas sabiedrības
labā. Gadu gaitā šie godinātie ir
saņēmuši arī citus laurus. Jānis
Vilciņš ir saņēmis LR 4. šķiras
Kaija Petrovska.
Atzinības krustu un ALAs Atzi
vajadzībām un 21 studentam. No nības rakstu. Ilmārs Bergmanis
1994. gada Amerikas latvieši ir apbalvots ar LR Triju Zvaigžņu
atbalstījuši šīs programmas ar ordeni virsnieka pakāpē un ALAs
Atzinības rakstu. Ārija Bergmane
vairāk nekā $3,600,000.
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ir saņēmusi Gaujas 6. gaidu vie
nības Pateicības zīmi par sadar
bību saistībā ar Čikāgas Ziņām.
Juris Kīns Čikāgā izcēlies ar
neatlaidīgo darbu Tautas frontes
atbalsta grupā Čikāgā un Oku
pācijas mūzeja atbalsta grupā
ASV (OMFA). Ruta Priedkalne
-Zirne ir saņēmusi Latvijas valsts
aizsardzības fonda “Lāčplēsis”
goda zīmi, ALAs Atzinības rakstu
un DV Atzinības rakstu. Zālē bija
arī goda viesis, bijušais leģionārs,
māc. Oļģerts Cakars, kuŗam ir
piešķirts LR 5. šķiras Atzinības
krusts.
Koncerta daļu iesāka Svētku
koris, Mārai Vārpai diriģējot un
Unai Strodai pavadot pie kla
vierēm. M. Vārpa bija lietderīgi
izmeklējusi četras dziesmas, kas
bija piemērotas koristu spējām.
Viņas nopelns ir tas, ka koris
varēja uzstāties, neskatoties uz
to, ka bijuši tikai pieci mēģi
nājumi. Dažas dziesmas Svētku
koris jau bija dziedājis iepriekš –
“Es atnesu uguntiņu” un “Lec
saulīte” 2016. gadā, kas daļai ko
ristu atviegloja dziesmu apgū
šanu. Pēdējā dziesma izcēlās citu
dziesmu starpā, un “Es mīlu Lat
viju” bija izteikti patriotiska.
Interesants izpildījums bija dzies
mai “Viju, viju zelta jostu”, kad
pie pēdējā panta koristi ar gaŗu
dzeltenu lentu tautas tērpa jostas
platumā gāja gar klausītājiem, it
kā apvijot viņus ar gaŗu jostu.
Čikāgas Bērnu Ansamblis
“ČīBAs” dziedāja iecienīto dzies
mu “Tik un tā”, ko Svētku koris
dziedāja 2016. gadā un 2017.
gadā. Koncerta šinī daļā uzstājās
arī tautasdeju kopa ‘Mantinieki”,
kas disciplinēti nodejoja savu deju.
“Mazie Mantinieki” jau vairākos

Svētku koris.

ČīBAs.

“Mazie Mantinieki”.
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sarīkojumos ir sekojuši savu
vecāku pēdās ar deju “Pirkstiņi”.
Priekšnesumu beigās vienojāmies
kopdziesmā “Pūt, vējiņi”, ko
okupācijas gados Latvijā uzsāka
dziedāt kā dziesmu svētku no
slēguma dziesmu.
Programmas daļai sekoja
saviesīga pievakare, kur par
uzkodām, atspirdzinājumiem un
kafijas galdu ar tradicionālo glāzi
vīna gādāja “LV vakariņu klubs”
Andŗa Antona vadībā. Ēdiens Tautasdeju kopa Mantinieki.
bija gards. Sarīkojumā varēja
iegādāties 50/50 loterijas biļetes. Laimests ir
sekojošais: pēc sarīkojuma izdevumu segšanas
atlikumu sadalīs divās daļās, 50% ČLOA noziedos
“Stariņam” un KBLS, bet 50% saņems divi laimesta
vinnētāji.
Pievakare bija pagājusi jautrās čalās. Pateicība
jāizsaka šī vakara atbildīgajam rīkotājam, ČLOA
priekšsēdim Mārtiņam Stākam un pārējiem ČLOA
prezidija locekļiem – Vēsmai Baltmanei, Helmūtam
Lāčkājam, Mārim Preisam, Rūtai Veitmanei, Ivaram
Vilciņam un viņu daudzajiem palīgiem.
Ruta Priedkalne-Zirne, foto: Gunārs Lucāns

Andris Antons piedāvā cienastu Jurim Meisteram.

OIKUMĒNISKIS DIEVKALPOJUMS SV. PĒTEŖA DIEVNAMĀ
2019. gada 17. novembrī Sv. Pēteŗa baznīcā
notika oikumēnisks Latvijas Valstssvētku
dievkalpojums, kuŗā kalpoja mācītāji Gundega
Puidza un Ojārs Freimanis, duets Māra un
Gundega, ērģelniece un koklētāja Rūta Pūliņa kā
arī pērminderi Inese Stokes un Guntis Kiršteins.
Pēc dievkalpojuma, kurā piedalījās visu
Čikāgas latviešu draudžu locekļi, kopskaitā ne
daudz pāri pussimtam, dievnama lejastelpās
varēja baudīt Sv. Pēteŗa draudzes dāmu saimes
sarūpētās uzkodas. Pēc dokumentālas filmas par
Latvijas Valsts simboliem noskatīšanās, klātesošie
turpināja svinēt Latvijas 101. dzimšanas dienu ar
glāzi šampanieša. Pasākumu noslēdzām, dziedot
“Nevis slinkojot un pūstot”.
Ojārs Freimanis, foto: Elizabete Freimane

No kr.: Māra Vārpa, Rūta Pūliņa, Inese Stokes, māc. Ojārs
Freimanis, māc. Gundega Puidza, Guntis Kiršteins.
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Gaujas 6. Gaidu vienība

Staburaga 70. skautu vienība

Septiņ(desmit)jūdžu zābakiem

Kas par mīļu un sirsnīgu
svētdienu – gaidu un skautu
dziesmotais sarīkojums!
Varbūt jūs izlasījāt Čikā
gas Ziņu oktōbŗa numurā vad.
Ilzes Šmidchenas rakstu par
to, kā 1949. gadā latvieši Či
kāgā nodibināja Gaujas 6. gaidu
un Staburaga 70. skautu vie
Ilze Šmidchene (Pūliņa) nības. Tanīpašā gadā paši nu
viena no 1. vadītājām.
pat kā no kuģa nokāpuši,
jaunā kontinentā, svešā vidē. 70 gadus vēlāk,
2019. gada 10. novembrī, abas vienības mūs
aicina kopā atzīmēt lielo jubileju.
Labvēlis Alberts Legzdiņš vienībām veltīja
dziesmu ar nosaukumu “Septiņjūdžu zābakiem”.
Sarīkojuma nosaukumam – “Septiņ(desmit)jūdžu
zābakiem” – izmantots šīs dziesmas virsraksts.
Jau dievkalpojumā vispārējā gaisotne bija
gaiša un priecīga. Māc. Gundega Puidza un māc.
Ojārs Freimanis svinīgā gaitā ieveda abas vienības
Ciānas draudzes dievnamā. Svētku viesi noprie
cājās par kuplo pulciņu – no pavisam mazākiem
– guntiņām un mazskautiem, tad lielākiem –
gaidām un skautiem līdz viņu vadītājiem. Prieks
bija noklausīties bērnu balstiņās latviski un skaidri
lasām svētos rakstus un litāniju. Tāda iespēja ne
gadās bieži. Dziesmas bija tās mīļākās – tās, kuŗas
daudzi no mums kādreiz labi zināja no galvas.

Mācītāja Gundega Puidza iespaidīgi pie
skaņojās septiņjūdžu zābaku temai, uzsverot, ka
jākustas, ja grib tikt uz priekšu. Vad. Kalvis Cers
paskaidroja to, kā tas notiek septiņjūdžu zābakos.
Varu piekrist mācītājai, ka nudien mums jāpateicas
Dievam par šo skaisto jubilejas svinību dienu.
Pēc dievkalpojuma svētku viesi tika aicināti
uz pusdienām ēdamzālē. Pusdienas bija sarūpējusi
vecāku padome ar palīgiem. Iespaidīgas uguns
kura dekorācijas rotāja balti klātos galdus. Folijā
ietītā gaļa ar kartupeļiem un dārzeņiem vedināja
mūs uz domām, ka šādā veidā gaidas un skauti uz
oglēm sev cep mednieku vakariņas tad, kad dzīvo
mežā. Sekoja vad. Ingas Lucānes ceptais svētku
kliņģeris un kopā nodziedātā “Daudz baltu
dieniņu”.
Pamazām viesi ieņēma vietas Lielajā zālē, lai
turpinātu baudīt “Dziesmoto sarīkojumu gaidu un
skautu garā”. Pulciņu dalībnieki tur jau čaloja.
Nu bērni bija pārģērbušies no vienību formām
zaļajos krekliņos. Brāļi Ceri vadīja šo daļu – vad.
Kalvis pieteiktdams un paskaidrodams pro
grammas norisi, bet vad. Alnis pavadīdams dzies
ma ar ģitaru. Dziesmu bija daudz un tās skanēja
vareni, jo vārdi bija labi salasāmi zaļajās lapiņās,
un dziesmas klātesošajiem bija labi pazīstamas un
mīļas. Gaidām un skautiem Čikāgā ir savi uzti
camie sekotāji un labvēļi, tādi kas kādreiz paši
skautojuši vai savus bērnus veduši uz Jersikas
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Māra Priede un Inga Lucāne ar jubilejas
kliņģeŗiem.
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Vad. Kalvis Cers vada prieekšnesumu norisi.

Nometnes restorāns.

nometni, apmeklējuši mītnes vakarus un Bērnu
pēcpusdienas. Tie dziedāja līdzi no sirds, un
Lielajā zālē skanēja gan “Skautu pulciņš dodas
rīta agrumā”, gan arī “Ging, gang, gooli”.
Dziesmas mijās ar priekšnesumiem, kas iesaistīja
visus bērnus un vadītājus. Bija gan Zīlnieks, gan
nometnes restorāns, gan arī pazudušās kurpes.
Vairāki pulciņi izmantoja zābaku temu. Kā
asprātīgs pārsteigums priekšnesumā iemaldījās
Ziemsvētku vecītis. Skicēm un dziesmām sekoja
aplausi (gaidu un skautu garā), ko visi ātri apguva
un enerģiski izpildīja.
Neviens no dižskautiem nebija varējis
ierasties sporta turnīru dēļ, bet šie uzņēmīgie zēni
bija jau laicīgi sagatavojuši un iesūtījuši video
sveicienu jubilejai. Uz ekrāna to labi varēja
noskatīties un novērtēt ugunskura un salūta
efektu, jo

Zīlnieks.

Katra dzirkstele ir sveiciens,
Kas šai naktī gaisā skrien,
Jo uz Latviju tā steidzas
Septiņjūdžu zābakiem.
Skaista svētku diena! Paldies Čikāgas
gaidām, skautiem, viņu vadītājiem un vecākiem!
Rasma Priede, foto: Gunārs Lucāns

Atrastie zābaki.

Čikāgas Ziņas
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Skaista tradicija arvien turpinās

Grezns klāsts zem egles.

Krišjāņa Barona latviešu skolas 8. klases
skolēni jau sesto gadu grezno latvisko egli Čikāgas
Zinātnes un rūpniecības mūzeja gadskārtējā
Ziemassvētku izstādē (Museum of Science and
Industry (MOSI) Christmas Around the World
and Holidays of Light). Čikāgas latvieši mūzeja
latvisko egli greznojuši jau vaitāk nkā 60 gadiu.
To darījuši jaunatnes pulciņi, tautas deju kopas,
daudzus gadus gaidu un skautu vienības, un
tagad gaidu un skautu vadītāji un labvēļi ar
KBLS 8. klases skolēniem un to vecākiem.
Egle izgreznota ar roku gatavotiem salmu
puzuriem, zvaigznītēm un virknēm, svecītēm,
čiekuriem, “dzērveņu” virknēm, “āboliem”,
prievītēm, latviskām lellītēm, zeltītiem riek
stiem. Zem eglītes tautiskas segas, jostas un
divas “meitenes” tautastērpos. Mūzeja docenti
māca apmeklētājiem teikt “Priecīgus Ziemas
svētkus un laimīgu Jauno gadu!”.
MOSI Ziemassvētku izstādi var apmeklēt
no 2019. gada 14. novembŗa līdz 2020. gada 5.
janvārim. Jo latviešiem ir eglīte izstādē, lietojot
kodu MSIXMAS$5OFF saņemsit $5 atlaidi
pērkot biļetes par šo laiku!
Raksts un foto: Inga Lucāne

Vēl viens puzurs jāpieliek.

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

No kr.: Uma Johannson, Elise Līzenberga, Olivers Tupurītis, Eloise Blackburn, Līzīte Freimane, Lūkass Jesinskis, Kārlis Gerhards,
Haralds Pilāns, Emina Tupurītis, Ella Grants un Nathan Tupurītis.

2019. gada 5. novembrī Stariņa bērni un sko
lotājas nosvinēja Mārtiņdienu. Jau mēnesi pirms
svinībām bērni mācījās par šo svētku paražām,
dziedot dziesmas, skaitot dzejolīšus un spēlējot
spēlītes. Citās nodarbībās bērni taisīja lukturīšus
un krāsainus un baltus grabošus instrumentus.
Svinību rītā bērni ar mitrām lupatiņām kārtīgi
“iztīrīja māju”, jo saprata, ka tīrā mājā ir jauka
svētku sajūta. Kad māja bija tīra, visi devās veidot
gardas ķimeņmaizītes. No iepriekš sagatavotas
mīklas bērni veidoja bumbiņas, iespieda tajā
iedobmiņu un iebēra sāli un ķimenītes. Šī
nodarbība katrā mācību gadā bērniem ļoti patīk.
Pirms diendusas bērni ar lielu prieku
noskatījās skolotājas Lanas ar dažādiem uzskates
līdzekļiem tēloto pasaku par ezīti, kas meklē
savus draugus.
Pēc atpūtas bērni saģērbās savos vecāku sa
gādātajos tērpos. Kādi mums bija mārtiņbērni!
Šogad bija dzeltena vistiņa, zaķītis, sunītis, ezis,
lācis, vāvere, ķirbītis, kaķīši un vilks. Ar paštai
sītajiem instrumentiem gājām ārā un dziedājām
“Čīp, čīp, čīp, rīb, rīb, rīb” un grabinājāmies ap
skolas logiem. Pie skolas lielajām durvīm skaļi
nodziedājām “Laid, māmiņa, istabā” un pēc otrās
dziedāšanas reizes saimniece, ko šogad tēloja

Lana Jacobs rāda bērniem pasaku par ezīti.

mūsu paša skolotāja Alīna, atvēra durvis un bija
ļoti pārsteigta, redzot pie savām durvīm atnā
kušos mārtiņbērnus. Ieaicinājusi mārtiņbērnus
iekšā, saimniece apbrīnoja katra bērna tērpu. Pēc
tam viņa aicināja mūs pie brangā mielasta galda,
kur netrūka pat bērnu gatavoto ķimeņmaizīšu.
Kārtīgi paēduši un padzēruši, mārtiņbērni
mūsu mīļās Anitas mūzikas pavadījumā gāja
daždažādās rotaļās un braši nodejoja “Cūkas
driķos’’. Aizvadījuši Mārtiņdienu, gatavosimies
Ziemassvētkiem!
Skaļi grab, skaļi grab,
Kas tik skaļi grabināj?
Ķekatnieki grabināja,
Pīrādziņu meklēdami!
Raksts un foto: Andārte Phillips
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Imerias 95 gadu jubilejas svinības
2019. gada 2. novembrī
korporācijas Imerias Čikā
gas kopa svinēja nozīmīgo
95. pastāvēšanas gadu atceri
ar balli Loyola Universitātes
Schreiber Center hallē Či
kāgas pilsētas centrā. Izvē
lētā vieta ir skaista, eleganta
telpa devītajā stāvā ar plašu
skatu uz apgaismoto pilsētu.
Priekštelpā viesus sagaidīja tris vijoļu mū
ziķi, un viesmīļi apstaigāja atnācējus ar garšīgām
uzkodām. Kokteiļi veicināja jau tā brīnišķīgo un
jautro atmosfēru mūsu starpā. Skaists iesākums
jaukam vakaram!
Pateicamies seniorei fil! Brigitai Dimantai
par korporācijas pastāvēšanas atceres svinību
noorganizēšanu. Šo saraīkojumu baudīja ne tikai
Čikāgas Imerietes vien, bet arī daudzi viesi. Vis
gaŗāko ceļu bija mērojušas Imerias filistres
Anita Straujuma un Sigita Kazūne no Latvijas,
kas mūsu seniorei pasniedza dzeltenas rozes,
sveicot Čikāgas kopu lielajā jubilejā.
Prieks bija redzēt, kas arī atspoguļots blakus
slejā imeriešu kopuzņēmumā, cik lielā skaitā Čikāgas kopas imerietes un vieses.
mūs, vecos coetus, pārsniedz jaunā paaudze, kas
ar prieku un lepnumu uztur un kuplina
korporāciju.
2019. gada 19. novembrī bija pagājuši 95
gadi kopš dibināta korporācija Imeria. Mēs
neatzīmējam šo dienu kā kaut ko pagājušu, kas
pastāvētu tikai mūsu atmiņās. Imeria ir neapšau
bāma īstenība. Mēs joprojām nododamies savu
ideālu īstenošanai un tradiciju kopšanai, jo tās
saknes, kas korporāciju dibinot ir laistas Latvijā,
ir bijušas tik spēcīgas, ka nekādas vērtību izmaiņas nav spējušas novirzīt no mūsu mērķiem.
Mūsu draudzība sniedzas pāri zemēm un oke
āniem – mūs visas vieno brūni-zil-zelta krāsas!
No kr.: Anita Kānele, Anita Straujuma, Sigita Kazūne.
Domāju, ka, raugoties uz imeriešu šodienas
Tuvība, mīlestība un prieks mūs visus
darbību, mūsu dibinātājas būtu gandarītas par
savu tālredzību, ceļot Imeriu uz tik stipriem vienoja ciešā saimē arī šinī vakarā, kas ļoti labi
pamatiem, kas vēl arvien vieno un vada imerietes raksturots kāda dzejoļa rindā: “...ziedons, kad
matos vai nosnidzis sniegs...”.
visā plašajā pasaulē.
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Svinību dalībnieki.

Inese un Jerry Stokes.

Pēc vakariņām un pirms sākās dejošana
polonēzi ļoti teicami un iespaidīgi novadīja
viesi no Ņujorkas fil! Ivars Bērziņš (Lettonia) ar
kundzi fil! Viju (Imeria).
Nobeigšu ar izvilkumu no Lonijas KukurasJerumas dzejoļa, ko viņa bija veltījusi Imerias
50 gadu jubilejai un ir piemērots vēl šodien:

No kr.: Ligita Matisona, Anita Kānele, Ilze Muižniece-Gertnera,
Māra Blumberga.

“Vienotas spējam it visu mēs veikt,
Brūn-zil-zelt karogs spož' pāri mums plīvo
Aicina tālajos zvaigznājus sniegt”.
Vivat,crescat, floreat Imeria in aeternum!
Fil! Inese Stokes (Strautnieks)
Foto: I. Stokes un A. Kānele
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Margrietas Bušas bagātĪgais mūžs

Margrieta Buša ar jaunības dienu foto.

Ciemos pie Margrietas Bušas. No kr.: Krista LaukmaneSchmidt jubilāre un Aiga Bērziņa.

Oktobra beigās mums bija
liels gods sveikt Margrietu
Bušu viņas 107. dzimšanas
dienā! Margrieta Otlāns dzi
musi 1912. gada 14. oktōbrī
Valkā. Otlānu ģimene uz Rīgu
pārcēlās 1918. gadā. Margrieta,
pēc Draudziņa ģimnazijas ab
solvēšanas, 1938. gada rudenī
iestājās Latvijas Universitātē
un sieviešu studentu korporā
cijā Dzintra. Universitātes laikā
viņa spēlēja Latvijas sieviešu
basketbola izlasē, piedaloties
Eiropas sieviešu sacensībās
Itālijas pilsētā Ričoni, kur Basketbola komanda. No kr.: Piektā – Margrieta Buša ar nr 4 pie krūtīm.
Latvijas komanda ieguva
pirmo vietu. 1939. gadā Margrieta salaulājās ar Baltijas sieviešu padomē, cīnoties pret komū
Tālivaldi Bušu. Viņu trīs bērni piedzima Latvijā nismu un par Latvijas neatkarību. Viņa piedalījās
pirms bēgļu gaitām. 1944.gadā ģimene atvadījās Latvijas Universitātes svētku rīcības komitejā,
no dzimtenes un nokļuva Vācijā. Eslingenā bija aktīva korporācijā Dzintra un Bruklinas
Margrieta kopā ar līdzīgi domājošām igaunietēm luterāņu baznīcā. Margrieta savā Kvīnsas
un lietuvietēm nodibināja Baltijas sieviešu (Queens) dzīvoklī nodzīvoja līdz pat 100 gadu
padomi (Baltic Women’s Council), aktīvi iesais vecumam. Pašreiz viņa apmetusies uz dzīvi
toties cīņā par sieviešu tiesībām. 1948. gadā Čikāgas priekšpilsētā pie savas meitas Guntas
ģimene pārcēlās uz Čīli, kur Margrieta strādāja Cepurītes. Margrietai Bušai ir četri mazbērni un
amerikāņu meiteņu skolā par fiziskās au deviņi mazmazbērni, kā arī kupla ģimene
dzināšanas skolotāju. 1962.gadā, Čīles polī Latvijā.
Viņa vienmēr bijusi arī čakla rokdarbniece
tiskajai situācijai mainoties, Bušu ģimene tālāk
emigrēja uz Ņujorku. Margrieta turpināja darboties ar krāšņu pūru. Mantinieki ar lepnumu dejo
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vairākos Margrietas Bušas
darinātajos tautastērpos,
kas tagad nodoti glabāšanā
mūsu dejotājai Kristai. Ja
Jūs kādreiz ievērojat
Bārtas košo tērpu, kas
parasti mugurā Aigai, tad
ziniet – tas nav tikai
tautastērps, tā ir vēsture!
Ziņa par ciemošanos
pie Bušas kundzes tika
publicēts Mantinieku face
book lapā, kur tā saņēma
apbrīnojami lielu cilvēku
uzmanību.
Margrietu
viņas dzimšanas dienā Mantinieki Margrietas tautastērpos..
sveica tautieši no visām
pasaules malām, ieskaitot Latvijas Republikas vēstniecību ASV. Facebook ieraksts šodien ir
saņēmis 882 “likes” īkšķīšus un cilvēki ar to dalījušies 452 reizes, sasniedzot tuvu pie 70,000 face
book lietotāju.
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Novembŗa pensionāru saiets un jubileja

No kr.: māc. Oļģerts Cakars, Pēteris Aļļe, Inta Andermane, Skaidrīte Valaine.

Novembŗa pensionāru saiets savā ziņā bija
negaidītā sala un sniega iespaidā. Neskatoties uz
mūsu novembŗa lielo notikumu pieminēšanu un
svinēto jubileju, daļa no biedriem un pastāvīgajiem
viesiem, vecākā paaudze, bija drošības dēļ nolē
muši palikt mājās.
Saieta telpas Ciānā tomēr bija skaisti sakār
totas saietam un jubilejai. Tas priekšnieka palī
dzes Ainas Eglītes un saimnieka Arvīda Kadeģa
darbs. Paldies viņiem!
Saieta sākumā, pieceļoties, pieminējām
mūžībā aizgājušos biedrus Ivaru Meiranovu un
Annu Lāčkāju. Svētbrīdī māc. Oļģerts Cakars
pieminēja mums tik ļoti nozīmīgos novembŗa
notikumus: Lāčplēša dienu, Latvijas dibināšanu
un aizgājušo pieminēšanu mēneša beigās, kā
arīlūdza par Latviju, tās nākotni un tautu.
Nenis Počs, pildot priekšnieka aicinājumu,
plaši stāstīja par Latgales atbalstu Latvijas valsts
dibināšanā un Brīvības cīņām Latgalē. Šo daļu no
beidzām, dziedot Leonīda Breikša dziesmu, kuŗas
pēdējā panta lūgšana tik vajadzīga arī šodien:
“Līdz ar savu Dēlu sūti Jaunu garu tautai šai, Lai
tā drošiem soļiem spētu Soļot pretīm mūžībai!”.
Otro daļu ievadot, ar dziesmu sveicām no
vembŗa jubilārus Neni Poču, Intu Kalnāju, Inesi
Stokes un 90 gadus veco jubilāri Intu Andermani.
Skaidrīte Valaine, kas gādā, lai Inta būtu vienmēr
pensionāru saietos un varētu nokļūt pie ārstiem,
savā uzrunā atzīmēja Intas draudzību, kad pirmo
reizi sastapās Čikāgā. Pēteris Aļļe, Čikāgas
latviešu baptistu draudzes vadītājs, kas rūpējas par

Eugenijs (Nenis) Počs, Oļģerts Cakars.

Intu, ik nedēļu piegadājot pārtiku un kārtojot
naudas lietas, ļoti asprātīgi stāstīja par Intas dzīvi.
Inta dzimusi 1929. g. 24. novembrī Jelgavā,
vēlāk dzīvojusi un pamatskolā gājusi Slokā un
Rigā, bet vidusskolā mācījusies jau Pinebergā,
Vācijā. 1948. gadā izceļojusi uz San Paulu,
Brazīliju, kur iepazinusies un apprecējusies ar
mācītāju Rubeni Andermani. Čikāgas draudze
aicinājusi Rubeni būt par draudzes mācītāju, tā
viņi 1966. gadā ieradušies Čikāgā. Inta bijusi
koŗa dziedātāja un svētdienas skolas skolotāja.
Vīrs miris 2014. gadā.
Pensionāru priekšnieks Oļģerts Cakars, kā
vienmēr jubilejās, ar savu sveicienu gādāja, lai
ikvienam dalībniekam pie krūts būtu rozes zieds
– prieks par jubilāri un pateicība Dievam!
O.C., foto: Ilze Cakare-Laffee

Priecīgus

Ziemsvētkus
un

laimīgu
Jauno gadu!
Vēl
Diāna un Guntis Brūni
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Latviešu  filma “OLEG” Čikāgā

ČLB sarīkojumu vadītāja Aiga Bērziņa
apsveic režisoru J. Kursieti ar ziediem.

Pēc izrādes. No kr.: Ieva Tīruma Scogin, Aiga Bērziņa, Krista Laukmane Schmidt,
Juris Kursietis, Dace Ķezbere un Linda Jansone.

2019. gada 23. oktōbrī Čikāgas starptau
tiskajā filmu festivālā (McClurg Court) rādīja
filmu “Oleg”. Filmas saturs ir bēdīgs, lai gan
šajos laikos tas nav nemaz tik neparasti.
Jauns Latvijas miesnieks pieņem darbu
Briselē cerībā nopelnīt pietiekami, lai atmaksātu
parādus un palīdzētu arī savai vecmāmiņai. Darbā
viņam nelaimējas. Viņš sastopas ar krimināliem
elementiem un ir spiests piedalīties nelikumīgos
pasākumos.

Pārrunās pēc izrādes režisors J. Kursietis
stāstīja, ka visi filmā rādītie piedzīvojumi ir
patiesi, bet tie notika vairākām personām, ne tikai
vienam.
Uz izrādi bija ieradušies kādi 15 latvieši,
ieskaitot radi no Milvokiem. Pēc izrādes Čikāgas
latviešu biedrība apsveica režisoru ar ziediem un
uzlūdza viņu uz glāzi vīna, kas pēc drūmās filmas
palīdzēja skatītājiem uzlabot garstāvokli.
Raksts un foto: Dace Ķezbere

Profesionālais riteņbraucējs Toms Skujiņš
Šī gada 29. oktōbrī
TREK riteņbraucēju vei
kalā Čikāgā bija tikšanās
ar Siguldas latvieti – pro
fesionālo riteņbraucēju
Tomu Skujiņu. Viņš
sastāv UCI World Team
Trek-Segafredo komandā.
2018. gadā viņš beidza
Tour de France 82. vietā
un 2019. gadā – 81. vietā.
TREK veikala īpaš
nieki bija sarīkojuši riteņbraucēju entuziastiem
tikšanos ar Tomu pie uzkodām un glāzes vīna vai
alus. Čikāgas latviesu biedrība (ČLB) sveica viņu
ar Ingas Lucānes ceptajiem 100 pīrāgiem, kas ātri
vien tika apēsti. Uz tikšanos at Tomu bija

atnākuši kādi trīsdesmit riteņbraukšanas cienītāji,
kuŗi acīmredzot bija sekojuši Toma karjērai.
Sarunu gaitā uzzinājām, ka Toms šogad
trenējoties nobraucis 21,000 jūdžu, kas varbūt
bijis mazliet par daudz. Toms mīl trenēties Latvijā,
bet Latvija ir pardaudz līdzena. Treniņiem ideāli
ir kalnaini un līkumaini ceļi. Nepieciešama ir arī
skaista daba, tādēļ viņš bieži trenējas Spānijā.
Uzzinājām arī to, ka viņa mīļākais ēdiens ir
veselīgais un labs enerģijas uzturētājs – kartupelis.
Toms lepojas ar to, ka ir latvietis un priecājas
par to, ka spēj nest Latvijas vārdu pasaulē.
Toms parakstīja Čikāgas latviešu biedrībai
savu kartīti, kā arī nofotografējās ar Lindu Cukuru
un Daci Ķezberi.
Raksts un kartītes foto: Dace Ķezbere
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Latvijas Okupācijas muzejs sirsnīgi pateicas saviem ziedotājiem!
Nākotnes Nama projekta nobeigums ir jau saredzams.
Ziedojiet un palīdziet muzejam atgriezties mājās!

Ziedojumu čekus sūtiet:
OMFA, c/o Ilze Resnis,
10930 Nollwood Drive,
Chardon, OH 44024, USA
ar norādi — ziedojums Latvijas
Okupācijas muzeja “Ceļamaizei”

Latvijas Okupācijas muzejs svin Spāru svētkus un sāk 
ziedojumu kampaņu “Ceļamaize”
2019. gada 18. oktobrī virs Latvijas Okupācijas
muzeja pārbūvējamā konstrukcijām pacēlās liels
zaļš vainags — muzeja celtnieki, apsaimniekotāji
un muzeja ļaudis svinēja spāru svētkus!
Spāŗu svētki iesāka arī jaunu ziedojumu vāk
šanas kampaņu “Ceļamaize” Latvijas Okupācijas
muzejam, kas turpināsies līdz muzejs būs pārcēlies
uz Latviešu strēlnieku laukumu 1. Kampaņas laikā
muzejs cer iegūt līdzekļus jauna darba cēliena uz
sākšanai atjaunotajā ēkā.
Uz svinīgo sarīkojumu sanākušos uzrunāja
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB)
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs, Latvijas
Kultūras ministrs Nauris Puntulis, Valsts akciju
sabiedrības Valsts Nekustamie Īpašumi valdes
locekle Kitija Gruškevica, un SIA “Skonto būve”
valdes loceklis Juris Pētersons. Sarīkojumā bija
ieradušies arī muzeja atbalstītāji, piemēram, Raits
Eglīts no Pasaules Brīvo latviešu apvienības.
Saulkrastu jauktā koŗa “Anima” dziedājums, sākot
sarīkojumu un vainaga pacelšanas laikā, ieinteresēja
arī garāmejošos rīdziniekus un tūristus.
V. Nollendorfs savā runā pieminēja ēkas archi
tektu Gunāru Birkertu ar kuŗu kopā bija izlolojis ēkas

paplašināšanas projektu, ko toreiz nosauca par
“Nākotnes namu”. LOMB valdes priekšsēdis
uzsvēra, ka muzejam ir pēdējais brīdis atgriezties
savās īstajās mājās, jo “trimdas” laiks ir bijis pārāk
ilgs. Viņš arī aicināja šajā brīdī atbalstīt muzeja
atgriešanos ar “Ceļamaizi” .
“Pateicamies visiem, gan Latvijā, gan ārzemēs,
kas nezaudēja ticību un mūs atbalstīja gan naudā,
gan graudā, gan ar uzmundrinājumu, gan labu
vārdu. Spāru svētkus svinot un celtniecības pēdējo
posmu sākot, līdz mūsu ieiešanai šai namā aicinām
visus, kam rūp mūsu darbs, pievienoties
aicinājumam ziedot "CEĻAMAIZI LATVIJAS
OKUPĀCIJAS MUZEJAM," teica V.Nollendorfs.
Šobrīd muzeja jaunbūvējamajā daļā notiek
inženiertīklu izbūve, savukārt vecajā — demontāžas
darbi, būvkonstrukciju stiprināšana, kā arī
antikorozijas pasākumi. Visā ēkā turpinās jumta un
kāpņu izbūve.
V.Nollendorfa runu un notikuma foto/video
galeriju skatiet :http://okupacijasmuzejs.lv/lv/
aktualitates/latvijas-okupacijas-muzejs-svin-sparusvetkus-775/
Okupcijas muzejs

2019. gada decembris/2020. gada janvāris

19

LAW OFFICES
OF
JOHN ROBEZNIEKS,
CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302
Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120
facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com
engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of
real estate, corporate and business
transactional matters,
taxation, probate and estate planning
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ČikĀgas Latviešu Biedrība

CELTNIECĪBAS DARBI

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>

2020. gda 23. februārī – ČLB pilnsapulce. Balsot varēs
tie, kuri samaksājuši biedra naudu līdz 2019. gada 31.
decembrim. ČLB kluba telpās plkst 13:00.
2020. gda 7. novembrī – ČLB 85 gadu jubilejas svinības.
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>

Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

ČLB Bibliotēka atvērta pēc norunas, sazinoties ar Daci
Ķezberi 773-919-3936 vai <itsdace@gmail.com>.

Čikāgas
Daugavas vanagu 
apvienība
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
DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

Zobārstniecības kabinets

l
l
l

l

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056-2161
847/394-2336
and
3440 N. Central Ave.
Chicago, IL. 60634-394
773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

l
l

l
l
l
l

Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija.
Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus tieši
tā, kā zobārsts tos redz.
Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes, 		
nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu 		
kosmētika, implanti.
Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas: 		
izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – salabošana
tajā paša dienā.
Miega apnia (Sleep apnea appliance).
Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
Pieņemam no 9:00 a.m. līdz 9:00 p.m.

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street, Des Plaines, IL
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Cepumi ar dzērvenēm un pistāciju riekstiem
Saprātīgām saimniecēm patīk, kā jau daudziem, ievest mājās sezonām attiecīgas krāsas. Oranžīgibrūnganie trauku dvielīši lietojami rudenī, bet gaiši zaļi-zilganie pavasarī. Ziemas mēnešu krāsas tomēr
daudz un dažadas. Balts atgādina sniegu un mieru. Sudrabs -- zvaigznes un izlietās laimes. Zelts ir saules
un gaismas krāsa, kas gaŗos ziemas mēnešos mūs sasilda. Ziemas zilās debesis gandrīz vai žilbina.
Zaļš un sarkans atspoguļo mūžzaļos skujkokus un to odziņas. Šīs krāsas kopā nosauktas “Ziemassvētku”
krāsas. Šī mēneša cepumi ir viegli gatavojami, kraukšķīgi — ar maigu zaļu un sarkanu krāsu.

Sastāvdaļas ap 120 cepumiem:

Norādījumi

2 ½ krūzes miltu
1 ½ krūzes cukura
1 krūze mīksta sviesta (2 stangas)
1 ola
1 tējkarote kanēļa
1 ½ tējkarotes cepamā pulveŗa
1 tējkarote vaniļas
½ tējkarotes sāls
1 ¼ krūzes žāvētu dzērveņu, kapātas
1 krūze pistāciju riekstu (pistachio nuts), 		
grauzdēti, sakapāti
Greznošanai: balt raupjš cukurs

1. Visas sastāvdaļas, atskaitot dzērvenes, riekstus un
raupjo cukuru saliek bļodā un kuļ ar maisītāju
vispirms zemā ātrumā, lai iejauktos, tad 3 minūtes
vidējā ātrumā. Pieber dzērvenes un riekstus, 		
iejauc ar karoti.
2. Mīklu sadala 2 daļās un sarullē gaŗos ruļļos, 		
apm. 1” diametrā. Ruļļus satin plastmasā un		
ieliek uz vismaz 4 stundām ledusskapī.
3. Kad gatavojas cepšanai, krāsni silda līdz 350°F.
Cepumu pannās ieklāj pergamenta papīru.
4. Ruļļiem noņem plastmasu un mīklu griež ⅛”
biezās ripās, kā monētas. Uzliek uz pannām,
uzkaisa raupjo cukuru.
5. Cep 10-12 minūtes. Atdzesē uz režģa.
Saprātīgās saimnieces

NĀKOTNI KAĻOT!
The building assessment prepared by the Prairie Forge Group is currently under review and the
final draft will be completed by the second week of December. At that time, we will be aware of the
costs and solutions that can reasonably be expected to address the urgent shortcomings of the current
situation, if any, as well as what we can foresee in the future. This report will not be sugar coated.
This will be the final word on the state of our facility, but also the first necessary step that will
influence our church decision making process. As stated in our latest update, our committee is
continuing to work on some other initiatives related to the future of our Latvian Lutheran community.
We'll give you some insights on that in the near future.
Pašlaik tiek pārskatīts Prairie Forge grupas sagatavotais ēkas novērtējums, un tās pēdējais
uzmetums tiks pabeigts līdz decembŗa otrai nedēļai. Tad mēs zināsim izmaksas un risinājumus, kas
dos pamatotu ieskatu pašreizējās situācijas neatliekamos trūkumus, ja vispar tādi ir, kā arī to, ko mēs
varam paredzēt nākotnē. Šis ziņojums netiks “pārklāts ar cukuru”. Tas būs pēdējais vārds par mūsu
nekustamāīpašuma stāvokli, bet arī pirmais nepieciešamais solis, kas ietekmēs mūsu baznīcas lēmumu
pieņemšanas procesu. Kā teikts agrākajā paziņojumā, mūsu komiteja turpina strādāt pie dažām citām
iniciatīvām, kas saistītas ar mūsu latviešu luterāņu kopienas nākotni. Tuvākajā laikā mēs par to jums
sniegsim nelielu ieskatu.
Lūdzu sūtiet savus komentārus: <NakotniKalot@gmail.com>.
Roberts Ezeriņš,
Ciānas draudzes Nākotnes plānošanas komitejas priekšsēdis
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LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
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 saimes priekšniece: Ināra Blumberga,
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada decembris
Svētdien, 1. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar 		
		
dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 8. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 		
		
Kafijas galds.
Svētdien, 15. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar
		
dievgaldu. Pusdienas un Ziemsvētku 			
		
ieskaņas sadziedāšanās.
Svētdien, 22. decembrī, 17:00– Kopīgs svecīšu 		
		
dievkalpojums Ciānā.
		
Mūsu baznīcā dievkalpojuma nav.
Otrdien, 24. decembrī, 17:00 – Ziemsvētku 			
		
Svētvakara dievkalpojums.
Svētdien, 29. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar
		
dievgaldu.
Otrdien, 31. decembrī, 17:00 – Gadmijas dievkalpojums
		
ar dievgaldu.
2020. gada janvāris
Svētdien, 5. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums ar 			
		
dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien,
		
		
		

12. janvārī, 10:00 – Zvaigznes dienas un
draudzes dibināšanas 23. gadadienas 		
dievkalpojums. Piedalās Čikāgas vīru koris.
Pusdienas.

Svētdien, 19. janvārī, 10:00 – Divvalodīgs 			
		
dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 26. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
11:30 – Bībeles stunda.
Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu
vietas, cena $ 1,000-draudzes locekļiem un $ 1,200-citiem,
kas nav draudzes locekļi; salīdzinot ar caurmēra cenu
$2,095. Sazinieties ar Modri Galenieku 847-823-3713.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE
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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada decembris
Svētdien, 1. decembrī, 9:15 – DV Ziemas svētku 		
		
mini-tirdziņš sākas.
10:00 – 1. Adventa dievkalpojums.
		
DV Ziemas svētku ieskaņas pusdienas un
		
mini-tirdziņa turpinājums.
Trešdien, 4. decembrī, 9:30 – Piparkūku talka.
Svētdien, 8. decembrī, 9:00 – Ciānas draudzes 		
		
Ziemas svētku tirdziņš sākas.
10:00 – 2. Adventa dievkalpojums. Draudzes
		
Ziemas svētku tirdziņš turpinās, siltas 			
		
pusdienas, dzied pirmsskolas Stariņš bērni,
		
loterija, laimes aka.
Svētdien, 15. decembrī, 10:00 – 3. Adventa 			
		
dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien, 22. decembrī, 17:00 – 4. Adventa sveču
		
gaismas dievkalpojums.
Otrdien, 24. decembrī, 17:00 – Kristus dzimšanas
		
svētku vakara dievkalpojums.
Svētdien, 29. decembrī, 10:00 – Gadmijas 			
		
dievkalpojums. Kafijas galds.
2020. gada janvāris
Svētdien, 5. janvārī, 10:00 – Zvaigznes dienas 			
		
dievkalpojums. Ciānas draudzes eglīte.
Svētdien, 12. janvārī, – Kopīgs dievkalpojums Sv. 		
		
Pēteŗa draudzē. Ciānā dievkalpojuma NAV!
Svētdien, 19. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
Svētdien, 26. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds. Padomes sēde.
2020. gada  februāris
Svētdien, 2. februārī,  10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
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Remembering Ike Mayrens
(Ivars Meirenovs)
It is with sadness that the family of Ike Mayrens
(Ivars Meirenovs) of Chicago, Illinois, announce
his passing on Sunday, September 15, 2019, at the
age of 82. Ike was born on July 10, 1937 in Riga,
Latvia. He was a US 3rd Infantry Army Veteran,
nature lover, enjoyed traveling and was active in
Latvian society.
Ike will be lovingly remembered by his wife,
Hedwig, and his children, Maija Steele (Joseph),
Michael Mayrens (Bonnie), Ingrid Allmon (Jon),
John Mayrens (Lisa Eannarino-Mayrens), Ronald
Mayrens (Becky), and Linda Johnson (Randy). Ike
will also be fondly remembered by his nine
grandchildren, Sylvia Brackin (Christopher), Sarah
Contreras-Ramirez (Ulises), Kyle Nowack (Erica
Subkowski), Taylor Celia (Nate), Haley Mayrens,
Jessica Laughter (Zach), Nicholas VanCleave, Jake
Johnson, Austin Johnson, his two great grand
children, Roman Contreras-Ramirez, Eric Nowack
and his goddaughter Teresa Edelstein.
A donation to the Ciānas draudze can be made
in his memory.
Maija Meirenova Steele
ČIKĀGAS LATVIEŠU
KATOĻU KOPA

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
Kopas vice-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts: <zitavelkme@juno.com>

Pasūtiniet
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SARĪKOJUMI/SANĀKSMES
2019. gada decembris
Sestdien, 7. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes 			
		
Ziemsvētku tirdziņš Vuddeilē
		
no plkst. 9:00 līdz 15:00.
Svētdien, 8. decembrī, – Ciānas draudzes 			
		
Ziemas svētku tirdziņš sākums plkst. 9:00,
		
turpinājums pēc dievkalpojuma.
Trešdien, 11. decembrī, Pensionāru biedrības 			
		
Ziemasvētku ieskaņas saiets Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien, 21. decembrī, Krišjāņa Barona latviešu 		
		
skolas (KBLS) Ziemassvētku sarīkojums
			 Ciānas Lielajā zālē plkst.11:00.
Svētdien, 22. decembrī, 4. Adventa sveču gaismas
		
dievkalpojums Ciānā, plkst. 17:00.
2020. gada februāris
Svētdien,
		
		
		

23. februārī, Čikāgas latviešu biedrības 		
(ČLB) pilnsapulce. Balsot varēs tie, kuŗi 		
samaksājuši biedru naudu līdz 2019. gada
31. decembrim. ČLB Kluba telpās plkst. 13:00.
2020. gada marts

Sestdien, 7. martā, Stariņa skolas 15. gadu pastāvēšanas
		
jubilejas balle. Papildus informācija sekos.
2020. gada aprīlis
Sestdien,
		
		
		

18. aprīlī, Čikāgas Bērnu Ansamblis (ČīBAs)
kopā ar Čikāgas Piecīšu dalībniekiem sniegs
koncertu ar Piecīšu dziesmām. Igauņu namā.
Papildus informācīja sekos.

Sestdien,
		
		
		

25. aprīlī, Čikāgas latviešu TDK Mantinieki
un viesi "Lai dzīvojam, lai svinam". Dziesmu
un deju spēle 2 cēlienos. Igauņu namā. 		
Papildus informācīja sekos.
2020. gda novembris

Sestdien, 7. novembrī, ČLB 85 gadu jubilejas svinības.

P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEDOJUMS:

Vārds, uzvārds:
Adrese:

$

Dāvinātāja vārds un uzvārds:
Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:

Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:

Redakcija lūdz vismaz $55.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

FIRST CLASS MAIL

CHICAGO NEWS, a Latvian newspaper
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

Çikågas Ziñas

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: <martinstaks@gmail.com>
mobilais tālr.: 925-303-3089
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

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.
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