
Iznāk kopš 1975. gada
Nr. 446

2021. gada decembris

Brīvības piemineklis 18. novembŗa izgaismošanā



2 Čikāgas Ziņas

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 no-
drošina ātru saņemšanu.

SLUDINĀJUMU LIKMES:
1 lappuse — $180; 
1/2 lappuse — $90;
¼ lappuse — $45; 
vizītkartiņas lielumā — $30

ADVERTISING RATES:
Full page — $180; 
½ page — $90;
¼ page — $45; 
business card size — $30

Čikāgas Ziņu nākamā mēneša izde-
vumā ievietojamie materiāli (raksti, 
fotoattēli, sludinājumi, sarīkojumu 
kalendāra informācija) redakcijā jā-
saņem līdz iepriekšējā mēneša 12. 
datumam. 

Par sludinājuma saturu atbild sludi-
nātājs; par raksta saturu atbild au-
tors. Iesniedzot rakstu ČZ, autors 
pieņem iespējamo sava raksta pār-
publicēšanu. Manuskriptiem jābūt 
mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un 
adresi. Redakcijai ir tiesības rakstus 
saīsināt vai koriģēt. Rakstos izteiktās 
domas var nesaskanēt ar redakcijas 
viedokli. Čikāgas Ziņas honorārus 
nemaksā.

Izdevējs: 
Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienība.

Atbildīgais redaktors: 
Māris Roze
e-pasts: marisroze@comcast.net
tālr.: 630-980-1055

Grafiskais iekārtojums:
Silvija Kļaviņa-Barshney
e-pasts: skbdesign1@yahoo.com
tālr.: 872-301-6638

Kasiere: 
Rūta Veitmane
e-pasts: veitmanis@earthlink.net
tālr.: 847-946-2631

Materiālu, sludinājumu maksas, 
ziedojumi un/vai adrešu maiņu 
pieteikumi sūtāmi:

cikagaszinas@gmail.com
Čikāgas Ziņas, P.O. Box 2824
Des Plaines, IL 60017-2824

Vāka foto: Ziņu aģentūra LETA

REDAKCIJAS PĀRSKATS
Māris Roze

1931. gada 18. novembrī tika ielikts Brīvības pieminekļa pama-
takmens. Pieminekli nākošos četros gados uzbūvēja ar tautas 
ziedojumiem. Šī gada 18. novembrī – tieši 90 gadus pēc iesāku-
ma – piemineklis parādījās savas izgaismošanas pilnā greznībā. 
Projekts atkal balstījās uz tautas ziedojumiem bijušā Prezidenta 
Zatlera nodibinātam fondam. Izgaismotais piemineklis uz mūsu 
vāka ir mūsu “Ziemassvētku egle” decembra numuram.
 Decembrī vēl kavējamies pie iepriekšējo mēnešu darbī-
bām, lai tās arī pilnīgāk izgaismotu. Divos rakstos par pasāku-
miem ko pats organizēja, Roberts Blumbergs stāsta par ALAs 
90. kongresa priekšvakaru Driehaus muzejā un par LR Ārlietu 
ministra tikšanos ar Northwestern universitātes un starptautis-
ko attiecību pārstāvjiem Čikāgā. No mūsu 18. novembra svinī-
bām, kas notika tiešsaistē un arī klātienē, izceļam čikāgiešus 
kas bija izpelnījuši Atzinības rakstus no vairākām organizāci-
jām. Viena no godinātām, Ilze Šmidchene, iesūta mums rakstu 
par gaidu kustību Čikāgā, kurā viņa piedalījās visus tās 72 ga-
dus, savos viedokļos atspoguļojot arī rakstu no Latviešu Gaidu 
kustības vadītājiem par šīs organizācijas paveikto 100 pastā-
vēšanas gados.
 No Mārtiņa Stāka, atstājot savu Čikāgas latviešu organi-
zāciju apvienības priekšsēža amatu, saņemam vērtīgu pārskatu 
par mūsu organizāciju un sabiedrības darbu un attiecībām, kopā 
ar ieteikumiem nākamiem darbiniekiem un sabiedrības locek-
ļiem. Raksti no Ligzdas attīstības komitejas un Čikāgas latviešu 
biedrības attēlo nozīmīgu progresu Ligzdas īpašuma atjaunoša-
nā, kā arī ciešāku abu organizāciju turpmāko sadarbību.
 Par mūsu jaunatni un nākamajām paaudzēm spilgti rā-
dam un stāstam mūsu krāsainās iekšlapās, kur Stariņbērni svin 
Mārtiņdienu un gaidas un skauti priecājās ārienē un uzstājās 
draudzes telpās. KBLS vadītājas apraksta skolas notikumus un 
arī Ziemassvētku dekorēšanas projektu ārpus skolas, Museum 
of Science and Industry telpās. Ārpus pašas Čikāgas uz Miči-
ganas kalniem pošās atjaunotais slēpošanas klubs un no mūsu 
draugiem Linkolnā NE saņemam rakstu par LR Aizsardzības mi-
nistrijas vizīti un tikšanos ar ASV kongresa Apakšpalāta pārstav-
ja un House Baltic Caucus līdzpriekšsēža Don Bacon.
 “Speciāls Čikāgas Ziņām” šoreiz ir Anitas Mellupes 
raksts par Anšlavu Eglīti un viņa darbu “Švābu kapričo”, ko nu-
pat bijām pārskatījuši mūsu Literatūras kopā, kuras vadītājs, 
Uģis Sprūdžs, izpelnot PBLA Atzinības rakstu par savu veik-
smīgo darbu, piekrita arī intervijai ČZ decembra izdevumam.
 Sniedzam arī rakstu un biļešu cenu tabulu Minesotas 
Dziesmu svētkiem 2022. gadā, kā arī vēstuli no LELBP komitejas 
piedāvājot ticības mācību materiālus draudzēm un indivīdiem.
 Novēlam prieku, laimi un veselību mūsu lasītājiem.
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Vēlam mūsu lasītājiem:

Prieku, laimi un veselību
Ziemassvētkos un 

Jaungadā
Čikāgas Ziņu redakcija – 

Māris, Silvija, Rūta

Čikāgas Ziņu redakcijai:
ČZ novembra izdevu-
mā parādās vēstule, 
kas kritizē manu rakstu 
par Miriamu Schreibe-

ru oktobra izdevumā. Vēstules autora perso-
nīgos secinājumos es redzu vairākas kļūduas; 
uz dažām no tām atbildēšu šeit. 

1. Varšava atrodas Polijas centrā, ne 
austrumu daļā. Kad Polija tika okupēta no 
nacistiem un sarkanarmiešiem, Varšava vēl 
arvien atradās ap 100 km uz rietumiem no tu-
vākās padomju okupācijas zonas. Tātad Mi-
riama Schreibere nebija pie “PSRS okupētās 
Polijas daļas, vai pat tajā jau iekļautā”. 

2. Neizprotams man ir viņa apgalvo-
jums, ka Staļina brutālās darba nometnēs ir 
bijuši tikai simtiem tūkstošu “šķiriski neuzti-
camie”. Patiesībā Padomju Savienības vergu 
nometnēs gāja bojā miljoniem nevainīgu cil-
vēku.  

3.  Viņš pārmet man, ka atļāvos kritizēt 
viņas vecākus, liekot Miriamai trīs dienas gulēt 
blakus badā vai slimībās mirušam vectēvam. 
Viņš aizbildinās, ka šinīs nometnēs nebija pie-
tiekoši telpas, kur likt mirušos! Bet Miriama 
rakstā saka: “’My grandfather was lying next 
to me dead for three days,’ she remembers, 
her voice trembling as she relives the horror 
in her mind.” Vai tad nevarēja vectēvu vismaz 
uz klona noguldīt?

4. Viņš apiet manu jautājumu, kamdēļ 
Miriama ar savu vīru un dēlu dodas uz Izra-
ēlu, bet tur nepaliek.  Viņi ir neapmierināti arī 
ar Zviedriju un atgriežas DP nometnē, kura ir 
raksta sākumā kritizēta ar vārdiem, “Where 
they faced continuous discrimination and an-
ti-Semitism”. Kamdēļ atgriezties tur kur viņi ir 
ienīsti? Viņa apgalvojums, ka ebreju DP no-
metnes pastāvēja līdz 1957. gadam arī nav 
pareizs. Tās slēdza 1950. vai 1951. gadā. Ti-
kai Föhrenwald nometne uzņēma vēl ieplūsto-
šos ebrejus no Austrumu Eiropas uz īsu laiku. 
To slēdza 1957. gadā. Kur dzīvoja Miriama 
līdz 1960. gadam, kad izceļoja uz ASV? 

5. Es brīnos, ka mans oponents neie-
vēro starpību starp diplomu un goda diplomu. 
Miriama Schreibere saņēma goda diplomu no 
ebreju vidusskolas West Hartfordā, kas ir pa-
godinājums, bet tas nav iegūts mācību ceļā. 
Toties, latviete Silva Linarte apraksta savas 
grūtības iekļūt skolās, jo pavadītais laiks Gu-
lagā atņēma viņai  nepieciešamo pamatizglī-
tību. Neticama ir viņas milzīgā uzņēmība un 
cīņa, lai Rīgā beidzot iekļūtu Mākslas skolā. 
Seko darbs Rīgas un Daugavpils mākslas 
skolās, kas noslēdzas ar Daugavpils pilsētas 
galvenās mākslinieces pienākumiem (1993-
2001). 

Ar šo, manā uzskatā, ir diezgan disku-
tēts par šo tematu.
    Ārijs R. Liepiņš 
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Pārskats uz Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienību 
Atmiņas par pēdējiem gadiem – ar skatu uz nākotni

Mārtiņš Stāks 
ČLOAs prezidija priekšsēdis

Nupat esam veiksmīgi palīdzējuši sarīkot un 
nosvinēt mūsu Latvijas nacionālās svinības un 
piemiņas aktus, gan virtuāli, gan klātienē. Ar šo 
esam īstenojuši vienu no mūsu ČLOAs galve-
najiem mērķiem 2021. gadā. Tāpat šo mērķi 
īstenojām pagājušā gadā, toreiz Covid-19 dēļ 
tikai virtuāli, bet 2019. gadā, vēl normālos aps-
tākļos, piedalījās kupls tautiešu skaits Ciānas 
īpašuma dienvidu zālē (šodienas “Ligzdā”). Un 
kuŗš no mums neatceramies brīnišķīgo 2018. 
gada ČLOAs rīkoto Valsts dibināšanas100 
gadu piemiņas sarīkojumu? 

Tur nepiedalījos kā ČLOAs prezidija lo-
ceklis, bet tas bija tikai trīs mēneši pirms no-
domāju kandidēt prezidija priekšsēža amatam. 
Bija doma un cerība palīdzēt sasniegt organi-
zācijas galveno mērķi, kuŗu uzskatu arī kā vis-
svarīgāko: saskaņot un veicināt Čikāgas un 
tās apkārtnes latviešu organizāciju darbību 
un sadarbību. Situācija kā to atceros bija, ka 
vairākiem mūsu sabiedrības locekļiem nebi-
ja problēma izteikt neapmierinātību par 2018. 
gada Valsts svētku sarīkojuma izvēlēto datumu 
u.c. lietām. Varbūt tas tagad pēc 3+ gadiem iz-
liekas kā niecīgs gadījums, bet tajā ir populārā 
teiciena piemērs par kuŗu rakstīju Čikāgas Zi-
ņas novembra numurā – “Latvieša mīļākā uz-
koda ir otrs latvietis”. Rezultātā daļa no prezidi-
ja atstāja savus posteņus ... nu, uzkosti. 

Sekas bija, ka tiku ievēlēts par ČLOAs 
priekšsēdi! Un fakts arī ir, ka nebija cita kan-
didāta priekšsēža amatam. Nodomāju iesais-
tīt rakstnieka Raiņa vārdus “Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies” pie prezidija sazināšanās un tos 
piekabināju klāt savu rakstu beigās. Mainījām 
statūtus, kuri tika pieņemti delegātu sanāk-
smē 2019. gada 11. jūnijā, kā arī veicām citas 
maiņas 2021. gada 8. septembrī. Uzskatu ka 
katrai organizācijas vadībai ir fundamentāla 
atbildība pret saviem biedriem precīzi rīkoties 
pēc organizāciju statūtiem un vadlīnijām jo šie 
dokumenti atspoguļo patreizējo īstenību par 
to, ko šī organizācija dara un ko tās biedri vē-
las. Biedriem un prezidijam ir aktīvas piedalī-
šanās lomas centienos sasniegt mērķus. Ja tā 
nav, man jāprasa, kāpēc tad piedalaties šajā 
organizācijā? 
Mūsu cēlie sabiedriskie darbinieki! 

Šis temāts mani ir iespaidojis vairāk 
nekā vairāki citi pēdējos gados. Esmu pār-
steigts cik daudz un dažādi ir bijuši cilvēki, kuŗi 
brīvpratīgi ziedo savu laiku sabiedrības labā. 
To skaitā minētu tos, kuŗi nesen izpalīdzēja ar 
ALAs 70. Kongresa rīkošanu šeit Čikāgā. Un 
ar šo darbu ČLOA atkal īstenoja savus mēr-
ķus: veikt pasākumus Čikāgas apkārtnē, kas 
ir latviešu nacionālās un vietējās sabiedrības 
interesēs; blakus kongresa rīkošanai, un līdzī-
gā garā, minēšu arī palīdzību Latvijas vēstnie-
cībai izveidot jaunu pasu un eID kartiņu iegā-
dāšanas vai atjaunošanas staciju. Vareni! 

Vairāki no mūsu cēliem Čikāgas dar-
biniekiem aizgājuši mūžībā pēdējos gados: 
Jānis Vilciņš, Ilmārs Bergmanis, māc. Ņina 
Rautenšilde, Rūta Eichenfelde, Gunārs Blum-
bergs u.c. Nāk prātā arī draugi no Latvijas: 
Ivars Levi Graudinš un Dr. Leopolds Ozoliņš, 
par kuŗiem abiem esmu dalījies ar rakstiem 
Čikāgas Ziņās – un tagad arī Ojārs Kalniņš. 
No Gaŗezera pazīstamiem darbiniekiem šajā 
laikā jāmin Biruta un Dzintars Abuls, kā arī Jā-
nis Kukainis. Visi šeit minētie pielika roku pie 
tik daudzām svarīgām latviešu sabiedriskām 
vajadzībām, kas palīdzēja turpināt un piekopt 
mūsu tradicijas, kultūru, valodu. Nāk vēl prātā 

Mārtiņš Stāks ar atspirdzinājumu savas Alma Mater 
Viskonsīnas universitātes Madisonā (MBA, 1979.g.) 
studentu centra pagrabā Rathskeller.
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prāv. Vilis Vārsbergs un Alberts Legzdiņš, var-
būt vispazīstamākie no visiem Čikāgas dau-
dziem sabiedrības darbiniekiem. Man ir bijis 
liels prieks būt daļa no ČLOAs vadības caur 
kuras pasniedzam Atzinības rakstus Valsts 
svētku progammās, kur dzirdam viņu vārdus 
un viņus godinam. Visi saņēmēji ir atzinī-
bu pelnījuši par saviem darbiem sabiedrības 
labā. Paldies vēlreiz – Jums visiem!
Ko vairāk esam paveikuši? 

2019. gadā ČLOA palīdzēja rīkot kopī-
gus pasākumus sadarbojoties ar citām baltie-
šu organizācijām – piedalījāmies Baltic Way 
30 sanāksmē pie Buckingham Fountain un 
“Estonia at 100” Daley Plaza laukumā. Šogad 
piedalījāmies “JBANC Baltic Advocacy Week” 
kuŗa ieskaitīja sarunu ar ASV Ilinoijas senatoru 
Richard Durbin. Ar šām piedalīšanām atkal īs-
tenojām būtiskus organizācijas mērķus. 2020. 
gadā mums izmainījās visa Čikāgas Ziņu ko-
manda, un tā vēl arvien rosīgi darbojās, tāpat 
kā Čikāgas Radio raidījums – abas komitejas 
ir daļa no ČLOA. Mudinājām čikāgiešus arī 
piedalīties Gaŗezera ķieģeļu pasākumā 2020. 
gadā, ar labām atsauksmēm. Šogad iesākām 
darbu agrāk un piešķīrām līdzekļus Čikāgas 
latviešu sabiedriskās vēstures informācijas 
vākšanai un sastādīšanai paredzētā atjaunotā 
vietnē Cikaga.com.

Turpinājām palīdzēt ČLOAs “Centra 
Darba Grupas” komitejai, kas jau no 2017. g. 
sākuma darbojās vairākus gadus ar mērķi iz-
veidot Čikāgas latviešu sabiedrisko centru. 
2018 g. ČLOA daļēji atbalstīja inženiera analīzi 
par Ciānas draudzes īpašumu, un tas eventuā-
li palīdzēja izveidoja 2020. gada līgumu starp 
Krišjāņa Barona Latviešu skolu un Ciānas 
draudzi, šodien atzīmēta “Ligzdas” veidojumā. 
Pieņemu, ka ČZ lasītāji labi pazīst manu, ma-
nas ģimenes un mūsu draugu grupas viedok-
ļus par “Ligzdu”, kurā esam bijuši iesaistīti un 
kuru atbalstam. “Ligzdas” koncepcija, veidota 
pievilcīgā gaisotnē, veicina jau minēto ČLOAs 
galveno mērķi: saskaņot un veicināt Čikāgas 
un tās apkārtnes latviešu organizāciju dar-
bību un sadarbību. 

Bet realitāte ir, ka “Ligzda” nespēs dar-
boties uz ilgāku laiku bez plašākas Čikāgas 
organizāciju un indivīdu piedalīšanos un palī-
dzības. Nepietiks ar simbolisku palīdzību, šad 

un tad īrējot zāli, vai piedaloties kādā prog-
rammā vai pasākumā. Galvenokārt “Ligzdu” 
veidoja KBLS vecāki un viņu vadības grupa. 
Uzskatu ka šī grupa ir mantojusi mūsu sa-
biedrības pagātnes neveiksmi sadarbībā. 
Redzēsim, kuŗi no musu sabiedrības pēdīgi 
spēs atbalstīt šo “vienošanos” koncepciju, un 
tajā piedalīsies. Kā cerīgu soli uzskatu nese-
no Čikāgas Latviešu biedrības lēmumu noīrēt 
telpas “Ligzdā” Biedrības grāmatu kolekcijai, 
ar iespēju nākotnē apvienot kolekcijas daļu ar 
KBLS bibliotēku. 
Kas gaidāms nākotnē? 

Par ČLOA nākotnes darbību es nespē-
šu droši spriest, tā kā mans termiņš izbeidzas 
2022. gadā, un neturpināšu tālāk. ČLOAs 
nākamie delegāti un prezidijs varēs spriest 
par organizācijas nākotni. Bet esmu izsūtījis 
ČLOA delegātiem aptauju un ceru ka šīs atbil-
des sniegs informāciju nākamajai vadībai iz-
tirzāt iespējamības un kalt plānus 2022. gada 
darbībai. Varētu jau arī spekulēt, pat kritiski 
pārdomāt un prasīt, vai ČLOA ir tiešām ne-
pieciešama kā organizācija? Vai mūsu orga-
nizācijas un to vadītāji varētu citādāk sanākt 
kopā un sadarboties? Vai pašreizējais forums 
ir tiešām optimāls, ņemot vērā šodienas aps-
tākļus? Man šķiet ka bez šaubām varētu citādi 
darboties. 

Ne jau visas Čikāgas latviešu organi-
zācijas šodien pieder pie ČLOAs. Nupat kā 
atjaunojās slēpošanas klubs, gadiem ir darbo-
jusies literārā kopa, Čikāgas Tautas deju kopa 
“Mantinieki” u.c. organizācijas, kam nav biju-
si vajadzība vai vienkārši vēlēšanās sastāvēt 
ČLOĀ. Un ne visas organizācijas kas šodien 
iekļaujas ČLOĀ, varētu nosaukt kā aktīvas.  

Hmm… varētu mainīt ČLOA apzīmē-
jumu uz, piemēram, ČLD – Čikāgas latviešu 
diaspornieki! ALAs kongresa laikā iemācījos, 
ka šodien mēs visi, kuŗi ikdienā nedzīvojam 
Latvijā, varam sevi nosaukt par diaspornie-
kiem. Tas tad atņemtu tendenci mums sadalī-
ties, viens otru iedalīt kategorijās: trimdinieks, 
Amerikas latvietis, Latvijas latvietis, izbrau-
cejs u.c. Redzēsim kas būs, bet turpināsim 
gan ņemt verā Raiņa vārdus “Pastāvēs, kas 
pārvērtīsies”. 

Novēlu tikai labākās sekmes ČLOAi, un 
paldies!
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Ligzdā darbojās klātienes skola, dievkalpojumi, jauns saimnieks
Andris Slokenbergs

Ligzdas padomes priekšsēdis

Ligzda strauji attīstās pēdejos mēnešos. Tie 
kuri vēl nav pamanījuši, Ciānas īpašumu ta-
gad saucam par “Ligzdu”. Cianās draudzei 
īpašums vēl pieder, un protams draudze aktīvi 
darbojās Ligzdā, tikai tagad kopā ar citām or-
ganizācijām. Jaunums ir, ka Krišjāņa Baroņa 
Latviešu skola (KBLS) ir uzņēmusies Ligzdu 
apsaimniekot. KBLS ir izveidojusi gan Ligzdas 
padomi, gan operatīvo komiteju (kura atbild 
par īpašuma kārtību, īrniekiem un tālāko at-
tīstību). 

Mums ir patiess prieks, ka šoruden, 
pēc gada pārtraukumu Covid epidēmijas dēļ, 
KBLS ir atsākusi darbību katru sestdienu klā-
tienē; Ciānas draudze ir atsākusi klātienes 
dievkalpojumus; Mantinieki atsākuši ik nedē-
ļas mēginājumus; Bulgāru skola atkal darbo-
jās svētdienās; un citas organizācijas (skauti/
gaidas, penzionāri, Ciānas dāmu komiteja 
u.c.) satiekās mūsu telpās. Vēl priecājamies, 
ka Ligzdā nesen ievācās jauns īrnieks, Čikā-
gas latviešu biedrība. ČLB atbalsts kultūras 
pasākumiem bagātinās latviešu sabiedrības 
kopā nākšanu Ligzdā.
Par saimniecību

Lai īpašumu labi uzturētu visiem lieto-
tājiem, Ligzdas padome oktobrī sarunāja, ka 
Kens Barshney nāks mums palīgā ar saim-
nieciskiem darbiem. Kens ziedo daudz savu 
laiku Ciānas draudzes vajadzībām, bet mēs 
arī vienojamies ar Ken, ka viņš palīdzēs uz-

turēt kopējo Ligzdas īpašumu: viņš būs visa 
īpašuma saimnieks. Tā kā Kens un Silvija 
Barshney pagaidām dzīvo Ciānas viesu tel-
pās Ligzdas dienvidu ēkā, Kenam paveikt šos 
apsaimniekošānas darbus ir parocīgi. Tie kuri 
nesen ir bijuši Ligzdā būs ievērojuši, ka telpas 
ir labi sakārtotas un tīras, pateicoties Kena 
darbībai. 

Ziemeļu ēkā turpinās remonta darbi 
virtuvē un ēdamzālē. Ceram, ka elektriķi un 
santehniķi uzsāks savus darbus decembra 
pirmā pusē. Pēc remontēm ēdamzāle būs 
omulīgāka, ar atvērtiem grieztiem un jaunu 
apgaismošanu. Pārbūvētās virtuves iekārta 
un dizains virtuvi modernizēs un uzlabos tās 
funkcijas. Aldis Strīpnieks, Roberts Ezeriņš 
un citi ir ziedojuši savu laiku veicot šos dar-
bus. Ja vēl kādam ir interese pielikt roku vai 
atbalstīt šo vai citus Ligzdas projektus lūdzam 
sazināties. Lielāko daļu remonta darbus šim 
projektam ceram nobeigt līdz 2022. gada feb-
ruārim.

Ja ir jautājumi vai ieteikumi par Ligz-
das darbību, lūdzu atraks-
tiet Cikagas.Ligzda@gmail.
com vai zvaniet Ligzdas 
kontaktpersonai Svenam 
Kīnam (773-294-0582).

Ligzdas ēdamzāle gatava remontdarbiem.

Virtuve tiek pilnīgi pārveidota.

Uz redzēšanos Ligzdā!
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Čikāgas Latviešu slēpošanas klubs atsāk darbību
Dāvids Blumbergs

Čikāgas latviešu slēpošanas kluba prezidents
Mūsu organizācija ir draudzības klubs ģime-
nēm, kurām patīk slēpošana, NASTAR1 (Na-
tional Standard Race) sacensības un iespējas 
satikties ar lieliskiem draugiem. Kluba dalības 
maksa ir $30 par ģimeni un $15 indivīdiem. 
Piedalamies Chicago Metropolitan Ski Coun-
cil (CMSC), par kuru tuvāka informācija ir at-
rodama tās tīmekļa lapā.

Mūsu kluba vadības komanda ieskai-
ta sekojošos dalībniekus: Prezidents – Dā-
vids Blumbergs; Vice Prezidents – Pauls 
Reinfelds; Sekretāre – Aiga Bērziņa; Kasiere 
– Evita Gailuma; Galvenais kluba advokāts – 
Roberts Blumbergs; Galvenais kluba ārsts – 
Ēriks Lūsis; Īpašu izdevumu pārzine – Māra 
Blumberga; Mūzikas un dziedāšanas vadītāja 
– Agnese Strautniece; Mičiganas štata pārstā-
ve – Marisa LaDitka; un Revizijas komitejas 
dalībnieki – Mikus Kīns, Pēteris Plūme, Aleks 
Briedis.

Kluba dalībnieki saņems atlaides slē-
pošanas izbraukumos ASV, kā arī CMSC Ei-
ropas izbraukumos. Dalībnieki arī varēs iz-
baudīt BBQ sarīkojumus un citas izklaides.  
Paredzētie pasākumi 

Šo ziemu mēs plānojam divus izbrauku-
mus. Lielākais izbraukums dosies uz Crystal 
Mountain Ski Resort, Thompsonville, Mičiga-
nā, 25.-27. februārī. Mēs arī gatavojamies uz 
“$32 slēpošanas pēcpusdienu un vakaru” Wil-
mot kalnā Viskonsīnā nedēļas vidū pēc skolas 
izlaišanas, vai nu 6. vai 13. janvārī. (Tālāku 
informāciju par Wilmot izbraukumu izsūtīsim 
pāris nedēļās). 

Šī sezona Crystal Mountain izbrauku-
mā mes sagaidam kādus 100+ dalībniekus. 
Mudinam jūs drīzi reģistrēties, lai nodrošinātu 
vietas! Izbraukuma rezervācija ieskaita 3 die-
nas pacelšanas (lift) biļetes – no piektdienas 
līdz svētdienai – istabu diviem vakariem, ban-
keta vakariņas sestdienas vakarā (ar dziedā-
šanu un dejošanu), un vienas gardas brokas-
tis, vai nu sestdien vai svētdien. Sarīkosim 
arī slēpošanas mācības ar atlaides cenām. 
Vissvarīgāk, mums atkal būs NASTAR slēpo-
šanas sacīkstes sestdien un balvas izdosim 
sestdienas banketā. Uzlūdzam visus jaunie-
šus un vecāku gadu slēpotājus piedalīties!
Kas šobrīd jādara lai piedalītos? 

Steidzīgi izpildat reģistrācijas formu, 
ko varat saņemt no ChicagoLatvianSkiClub@
gmail.com. Mēs reģistrācijas pieņemsim pēc 
saņemšanas secības. Lūdzam kluba dalības 
maksu ($30 par ģimeni, jeb $15 par indivīdu) 
sūtīt ar Zelle uz ChicagoLatvianSkiClub@
gmail.com. $100 depozīts par istabu būs va-
jadzīgs tikai janvāra sākumā un Crystal Mou-
ntain mums pārējo informāciju atsūtīs gada 
beigās.

 1NASTAR ir lielākā vispārējo slēpotā-
ju sacīkstes organizācija pasaulē. Nodibināta 
1968. gadā, tā dod izklaides slēpotājiem ie-
spējas sacensties un salīdzināt rezultātus ar 
draugiem un paziņām – lietojot NASTAR ga-
tavoto līdzsvarošanas sistēmu.

Agrāko gadu Slēpošanas kluba izbraukuma dalībnieki.
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Gaidu kustības jubileja un sasniegtie mērķi
Kristīna Putene un Dace Strīpniece

LGK priekšnieces
Latviešu gaidu kustība (LGK) ar lielu sajūsmu, 
prieku, lepnumu un godu gatavojās atzīmēt 
latviešu gaidisma 100 gadu pastāvēšanu. 

Pirms vairāk kā simts gadiem, pēc Pir-
mā pasaules kara, Lords Bēden-Pauels (Ba-
den-Powell) Anglijā dibināja ārpusskolas bērnu 
un jaunatnes audzināšanas kustību, ko pazīs-
tam kā skautus. Dažus gadus vēlāk, viņa sieva 
dibināja līdzīgu organizāciju meitenēm, ko pa-
zīstam kā gaidas. Līdz 1921. gadam šī kustība 
bija aizceļojusi uz Latviju kur 1922. g. 15. martā 
Rīgas apgabaltiesa apstirpināja Latviešu Gai-
du Centrālās Organizāciijas statūtus. 

Tātad, pēc apmēram pusgada, 2022.g. 
martā, latviešu gaidisms atzīmēs 100 gadu pa-
stāvēšanu. To atzīmēsim dažādos veidos un 
vietās. Martā, LGK noturēs dievkalpojumu, vis-
ticamāk virtuāli, lai pēc iespejas daudz bijušās 
un tagadējās latviešu gaidas varētu vienlaicīgi 
pieslēgties. Vasaras beigās, cerams Gaŗezerā, 
paredzēts salidojums visām, kas reiz bijušas 
latviešu gaidas. Arī Latvijā augustā notiks īpaša 
nometne simtgades zīmē. Nākamā gada laikā 
būs iespējas sekot informācijai plašsaziņas lī-
dzekļos par šiem un citiem  atzīmējumiem lat-
viešu gaidisma simtgadei. 
Gaidisma pastāvēšanas ceļš 

Ir svarīgi minēt, ka Latviešu gaidu kustī-
ba palīdzēja nodrošināt latviešu gaidisma vis-
pārējo 100 gadu pastāvēšanu. Latviešu gai-
du kustība (LGK) tika dibināta Otrā pasaules 
kara bēgļu nometnēs Vācijā, jo bija skaidrs, 
ka pašā Latvijā gaidisms nevarēs pastāvēt. 
Latviešu gaidu kustības mērķi bija tie paši kā 
kustības sākumā: veicināt meiteņu morālo, in-
telektuālo un fizisko attīstību, vadot viņu paš-
darbību latviski nacionālā garā pēc gaidisma 
darbības principiem. Toties tagad klāt nāca 
fakts, ka tas notiks ārpus Latvijas ar cerību lat-
visko gaidismu uzturēt dzīvu līdz laikam, kad 
Latvija būs atkal brīva, neatkarīga valsts un 
latviešu gaidisms varēs tur atkal darboties. 

Tautiešiem izklīstot pa visu pasauli, 
Vācijā, Zviedrijā un Dānijā vadītājas pulcinā-
ja meitenes, kamēr LGK nostabilizēja darbī-
bu ASV, Kanādā un Austrālijā. Domājams, ka 

ļaudis šajās valstīs būs gadu gaitā lasījuši par 
gaidu nometnēm un savās pilsētās piedzīvo-
juši gaidu klātbūtni latviešu sabiedrībā. Nozī-
mīgs skaits meiteņu un sieviešu pašas būs 
vismaz kādu laiku bijušas aktīvas kādā lat-
viešu gaidu vienībā. LGK saskaņoja darbības 
programmu visās vienībās šajās valstīs, rīkoja 
vadītāju sagatavošanas kursus un, apmēram 
ik pa 5 gadiem, kopā ar Latviešu skautu kus-
tību, rīkoja lielās nometnes. Šis saskaņotais 
darbs bijis iespējams, jo gadu gaitā daudz va-
dītāju bijušas gatavas brīvprātīgi ziedot savu 
laiku un darbu gan vadot nodarbības bērniem, 
gan plānojot un vadot nometnes, gan veicot 
organizatoriskos darbus. 
Gaidisma atdzimšana Latvijā

Kad Latvija atguva neatkarību, drīz 
vien rietumos dzīvojošās LGK vadītājas 
meklēja iespējas atjaunot darbību Latvijā. 
Kopā ar Latviešu skautu kustību, rīkoja va-
dītāju kursus, atjaunoja kontaktus ar agrāko 
laiku vadītājiem – un nu jau 30 gadus pastāv 
Latvijas skautu un gaidu centrālā organizā-
cija (LSGCO) Latvijā. Gadiem ejot, tā arvien 
vairāk nostabilizējusi savu darbu un pama-
zām gūst atpazīstamību un atzinību Latvijas 
sabiedrībā, kā organizācija, kas veic vērtīgu 
darbu audzinot Latvijai uzticīgu jaunatni, tādu 
kas izaug par krietniem, atbildīgiem un izpa-
līdzīgiem sabiedrības locekļiem. Ir pamats 
uzskatīt, ka LGK ir savu mērķi sasniegusi! 
Latvijā pulcējas meitenes, kas sevi sauc par 
gaidām. Viņām ir vadītājas, kas viņas audzina 
un ved nometnēs. Latviešu gaidisms pastāv.  
Gaidisms ārpus Latvijas

Tai pat laikā, kā daudzas organizācijas 
ārpus Latvijas, arī LGK izjūt maiņas sabied-
rībā vispār, kā arī tieši latviešu sabiedrībā. 
Visakūtāk izjūt to, ka nenāk klāt jaunas vadī-
tājas. Vairs tikai 3 pilsētās ASV, 2 Kanādā un 1 
Austrālijā darbojas vismaz viens pulciņš. Bez 
vadītājām, kas meitenēm plāno un vada no-
darbības, ir nepieciešamas arī vadītājas, kas 
saskaņo visas kustības darbu, uztur kontaktus 
un rīko lielās nometnes. Sāka trūkt vadītājas, 
kas uzņemtos tieši šos organizatoriskos dar-
bus. Nebija kandidāšu vadošiem amatiem. Tā-
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dēļ, pēc divām konferencēm, kur bija iespēja 
situāciju pārrunāt un izvērtēt, LGK pilntiesīgās 
vadītājas nolēma kustības darbu pārtraukt un 
latvisko gaidismu uzticēt LSGCO Latvijā. Šā 
gada jūnijā vadītājas pieņēma lēmumu nodot 
Latviešu gaidu kustības darbu LSGCO. 

Šis ir bijis liels, nopietns un emocio-
nāls lēmums. Vadītājas ir gribējušas ar godu 
pārtraukt organizācijas darbu, nevis ļaut tam 
izgaist nebūtībā. Darbs ir liels un to nesteidzi-
na. Pats svarīgākais ir meitenes, kas pašlaik 
pieder kādā LGK vienībā. Tiek veltītas pūles 
pētot un izvērtējot kā pilsētās, kur ir gribošas 
vadītājas un meitenes, var turpināt pulcēties 
un vēl piekopt gaidisma principus zem savas 
valsts gaidu/skautu organizācijām. Latviešu 
gaidas Kanādā jau kopš 1992. gada reģistrē-
jās pie Guides Canada. Viņas varēs turpināt 
to darīt un turpināt vadīt nodarbības latviešu 
meitenēm, latviešu valodā. Arī ASV un Aus-
trālijā pastāv iespēja reģistrēt meiteņu pul-
ciņus pie mītnes zemes skautu organizācijas 
un turpināt darbu tās paspārnē. Lēmumi, par 
to kā turpmākās nodarbības varētu notikt, būs 
vietējo vadītāju un meiteņu vecāku rokās. Šis 
darbības gads būs pētīšanas, pārdomu un 
pārejas gads. 

Turpmākie soļi
Latviešu gaidu kustība ar lepnumu un 

godu plāno nodot LSGCO gaidām simbolisku 
gaismiņu, lai tā dotu spēku vadītājām turpināt 
darboties kustībā, kas audzina latviešu meite-
nes pēc gaidu likumiem un solījuma, lai viņas 
kļūtu par pašapzinīgām sievietēm un atbildī-
gām pilsonēm.  

Tādēļ, vēlamies, lai latviešu sabiedrī-
ba pilsētās, kurās līdz šim ir bijušas latviešu 
gaidas, ir informēta par pārmaiņām, kas stāv 
priekšā. Ceram, ka meitenes ar savām vadītā-
jām varēs turpināt pulcēties, mācīties par āra 
dzīvi un darīt labos darbus. Visticamāk viņas 
valkās citas formas, bet mērķi un principi būs 
tie paši.  

Lai arī šai rakstā ziņojam par pare-
dzamām beigām organizācijai, kas pastāvē-
jusi cilvēka mūža ilgumā, arī ceļam gaismā 
to, ka Latviešu gaidu kustība sasniegusi sev 
nosprausto mērķi: uzturēt latvisku gaidismu. 
Neskumsim par to, ka vairs nebūs kā bija, 
bet priecāsimies par panākto. Tai pat laikā, 
latviešu meitenes un sievietes, gan tās kas 
ir aktīvas, gan tās kas reiz bijušas aktīvas un 
šodien ir gaidas savās sirdīs, varēs svinēt to, 
ka latviešu gaidisms drīz atzīmēs simts gadu 
pastāvēšanu. 
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Pieminot 72 gadu gaidu kustību Čikāgā
Vadītāja Ilze Šmidchene

1949. gada novembrī Čikāgā, vecajā Cianas 
draudzes baznīcā svētdienās sāka pulcēties 
pirmās guntiņas. Drīz izveidojās gaidu pulciņš 
un lielgaidu dzimta. Bija jaunas, enerģiskas 
vadītājas, atsaucīgi vecāki un priecīgas mei-
tenes visās pakāpēs. Un vēl šodien, pēc 72 
gadiem – ir!

Visus šos gadus mums ir notikušas regu-
lāras nodarbības gan telpās, gan dabā, ir bijušas 
nometnes ziemā un vasarā, pārgājieni, uguns-
kuri, sirojumi ar divriteņiem vai kanū laivām. Ne-
kad netrūka sabiedrības atbalsta un atzinības.

Vienības vadītājas blakus saviem mai-
zes darbiem un darbiem ar meitenēm ir uz-
ņēmušās un godam pildījušas amatus Latvie-
šu Gaidu Kustībā, ASV jendā, un pagājušajā 
gadsimtā arī Jersikas novadā. Kopā ar skau-
tu vienību ir novadīti vadītāju sagatavošanas 

kursi ASV un Latvijā; izkārtotas vairākas va-
dītāju konferences un uzņemta atbildība par 
divu Lielo nometņu – “Draudzības Lokā” un 
“Zvaigžnu Sega” – rīkošanu.
Vienreizējais sirojums

Čikāgas Gaujas 6. gaidu vienības vadī-
tājas Lilija Klētniece un Baiba Dumpe ir bijušas 
ievēlētas LGK priekšnieces. Šodien vad. Kris-
tīna Putene, kuŗa gaidu gaitas sāka Čikāgā, 
kopā ar vad. Daci Strīpnieci no Toronto, vada 
šo pēdējo LGK posmu.

Čikāgas vadītājas vairākās paaudzēs ir 
ieguldijušas daudz mīlestības, domas un ener-
ģijas, lai mūsu ugunskurs neizdzīstu. Vienmēr 
darbs darīts ar prieku, vērojot meiteņu smaidošās 
sejas un sabiedrības atsaucību viņu izaugsmei.

Personīgi varu teikt, ka no savām gaidu 
gaitām, ko sāku DP nometnē Baireitā, Vāci-
jā, lidz šai dienai, esmu guvusi nesalīdzināmi 
vairāk, kā esmu devusi. Mans paldies jums 
visām, kā vadītājām, tā meitenēm, kuras ir 
palīdzējušas manas gaidu gaitas veidot par 
vienreizēju sirojumu! Paldies visām tām va-
dītājām kuras vēl šodien, kaut citādi, turpina 
kurt Gaujas gaidu ugunskuru Čikāgā.

Kā mēs dziedam dziesmā – ...gaidu so-
lis nesarūs...
Redakcijas piezīmes: Ilze Šmidchene savu 
vadītājas solījumu deva 1966. gadā un ilgus 
gadus bija aktīva vadītāja 6. Gaujas gaidu 
vienībā Čikāgā, vadot guntiņu pulciņu, kā arī 
bija vienības priekšniece; savu laiku bija arī 
Jersikas novada un vēlāk ASV gaidu jendas 
[nacionālās organizācijas–red.] priekšniece. 

Vad. Ilze Šmidchena “Zvaigžņu sega” nometnē 
2010. gadā.

Vad. Ilze Šmidchena ar gaidām 1989. gadā.

Vad. Ilze Šmidchena ar guntiņām un gaidām 1974. 
gadā.
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ALAs kongresa ievads Driehaus muzejā
Roberts Blumbergs

ALAs 70. gadu jubilejas kongresu Čikāgā ie-
vadīja lielisks priekšvakars – iepazīšanās 
kokteiļa stundā brīnišķīgajā Driehaus muzejā. 
Kongresa delegātus muzejā sagaidīja skaista 
elektroniska gaismas zīme par pasākumu un 
ārpusē bija iedegtas lāpas – kas tiek darīts tikai 
pavisam īpašos gadījumos. Izmantot muzeju 
kongresa vajadzībām lūdzu nelaiķa Ričarda 
Driehaus atraitnei Inesei Driehaus, kura ļoti 
pretīmnākoši palīdzēja ar sarīkojumu. Sirsnīgs 
paldies Inesei par šo lielo dāvanu ALAi.  

Būtisku palīdzību sniedza meitenes Li-
dija Blumberga un Juliāna Friedrichs, kuras 
bija tērpušās latviešu tautas tērpos un palīdzē-
ja izsniegt pīrāgus un pasniegt ziedus runātā-
jiem. Pēc maniem ievadvārdiem, kuros sveicu 
delegātus par personīgu ierašanos kongresā, 
īpaši apsveicu klāt esošo LR ārlietu ministru 
Rinkeviču par 10 gadu kalpošanu ministra 
amatā un manu brāli Pēteri Blumbergu par 
sešiem veiksmīgi novadītiem gadiem ALAs 
priekšsēža amatā. Ministrs sveicināja viesus 
un delegātus, atceroties, ka bijis muzejā pirms 
10 gadiem kopā ar toreizējā LR prezidenta V. 
Zatlera delegāciju. 
Ieskanot kongresu – rudens gaisotnē

Sekoja Ralfs Achilles, mākslas vēstur-
nieks un Driehaus ģimenes draugs, kurš skais-
ti aprakstīja muzeju savā runā un sniedza labu 
ieskatu Ričarda Driehaus kaislībā uz arhitek-
tūru. Savukārt dzīvā leģenda – Armands Bir-
kens – tad nospēlēja dažus skaņdarbus, taču 
īpaši sajūsmoja delegātus ar jaunu dziesmu, 
ko bija sarakstījis ALAs kongresam par godu. 

“Mēs” izskanēja korī ar vārdiem “Mēs esam 
ALA un mums būs labs kongress!” Gan mi-
nistrs, gan arī delegāti visa kongresa gaitā šo 
dziesmu pieminēja. 

Mārtiņš un Luanna Stāks bija iegādājuši 
pīrāgus un kliņģeri, kas lieliski saderēja ar manis 
iegādāto vīnu, kā arī vakara gaitā deva delegā-
tiem kārtīgu cienastu. Protams, baudīt vīnu un 
uzkodas muzejā ir pavisam eleganta un īpaša 
tīksme! Ministra Rinkēviča padomnieks atzina, 
ka muzejs viņam atgādina Cooper Hewitt mu-
zeju Ņujorkā, ko pieņēmām kā patiesi augstu 
komplimentu. Muzejs šinī oktobra vakarā mani 
pašu atgādināja F. Scott Fitzgerald laikmetu 
un viņa vārdus ro-
mānā “The Great 
Gatsby”: “Kad pa-
liek vēsāks rudenī, 
dzīve sākās no jau-
na”. 

K o p u m ā 
kongresa sākums 
bija lielisks un ne-
aizmirstams un no 
šī iesākuma pārē-
jais kongress izde-
vās viscauri veik-
smīgs. 

No kr., Māra Blumberga un Inese Driehaus; priekšā 
Lidija Blumberga.

Roberts Blumbergs apsveic viesus Driehaus muze-
ja vakarā.

Armands Birkens koncertē ALAs kongresa priekš-
vakarā Driehaus muzejā.
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Latvijas Ārlietu ministra tikšanās ārpus ALAs kongresa
Roberts Blumbergs

Bijušais LR goda konsuls Ilinoijā

Nesenā ALAs 70.g. jubilejas kongresā, savas 
ASV vizītes ietvaros, kā goda viesis piedalijās 
LR Ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. LR vēst-
nieks ASV Māris Selga mani lūdza noorgani-
zēt ministram atsevišķu programmu Čikāgā, 
ko ar prieku un pagodinājumu paveicu. Izde-
vās sakontaktēt Ziemeļrietumu universitātes 
(Northwestern University) profesoru un bijušo 
Amerikas vēstnieku Gruzijā Aienu Kelliju (Ian 
Kelly), kurš laipni sarīkoja pusdienas un apaļā 
galda diskusiju ministram prestižajā universi-
tātē. Ministrs savā stundu ilgajā runā apsprie-
da būtiskas izmaiņas pasaulē pēdējos desmit 
gados. Tieši 10 gadi ir arī laiks, kopš viņš ir 
pildījis savu augsto amatu. 

Ministrs uzsvēra, ka pasaule šobrīd iz-
skatās pavisam citādāka nekā pirms 10 ga-
diem. Tāpat viņš akcentēja, ka ir nobažījies  
par dažādu starptautisku notikumu izcelša-
nos, tostarp Baltkrievijas hibrīdkara darbību 
uz Baltijas un Polijas robežām, Brexit, kā arī 
ar cerībām runāja par Latvijas mērķi uzlabot 
saites ar ASV jaunās administrācijas laikā. 
Pusdienās ar Ziemeļrietumu universitātes va-
dību ministrs arī pieminēja Latvijas cīņu uzla-
bot Covid-19 vakcinācijas aptveri sabiedrībā. 
Tika arī pārrunāts, kā Ziemeļrietumu universi-
tāte ir kļuvusi par nozīmīgu un populāru starp-
tautisku universitāti ar studiju un pētniecības 
vietām visā pasaulē. 
Paplašinātā tikšanās

Starptautisko attiecību padomē (Chi-
cago Council on Global Affairs), kas ir viena 
no pasaules lielākajām ārpolitikas domnīcām, 
ministrs iztirzāja jautājumus par Latvijas devu-
mu NATO un bija gandarīts dzirdēt, ka pado-
mes nesenā ASV aptauja parādījusi, ka 59% 
no amerikāņiem atbalsta ASV karavīru nosūtī-
šanu uz Baltijas valstīm gadījumā, ja kāda ār-
valstu vara iebruktu Latvijā, tādējādi izsaucot 
NATO līguma 5. punktu.   

Biznesa brokastīs, kuras organizēju mi-
nistram, aktīvi norisinājās sarunas ar amerikā-
ņu uzņēmējiem par to, kā ASV varētu atbalstīt 

Trīs jūru iniciatīvu (Three Seas Initiative) – mil-
jardu dolāru infrastruktūras, enerģijas un digi-
talizācijas plānu Centrālai un Austrumeiropai. 
Ministrs arī atbalstīja ideju sūtīt biznesa skolu 
profesorus universitāšu apmaiņas program-
mās un bija ieinteresēts Čikāgas pilsoniskās 
federācijas (Chicago Civic Federation) darbā. 
Šo organizāciju veido dažādu jomu profesio-
nāļi ar mērķi formulēt un ieteikt labākos lēmu-
mus un rīcību Čikāgas administrācijai. 

Ministram šī bija ļoti intensīva un darbī-
bas aizņemta vizīte, taču tikšanās ārpus kon-
gresa bija vērtīgas un ministrs atstāja vislabā-
ko iespaidu visās auditorijās un grupās, kurās 
piedalījās. 

Chicago Council of Global Affairs tikšanās; no kr., 
Matt Abbott, Craig Kafura, Madeline Nicholson, 
William Miller III, Ministrs Rinkēvičs, Dina Smeltz, 
Julien Rosan, Vēstnieks Māris Selga, Roberts 
Blumbergs.

Northwestern University tikšanās; no kr., Juris 
Pekalis, NU Ambassador-in-Residence Ian Kelly, 
Prof. Ian Hurd, Ministrs Rinkevičs, NU Vice Presi-
dent Devora Grynspan, Roberts Blumbergs, Prof. 
Andrew Roberts, Vēstnieks Māris Selga.
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Atzinības raksti pasniegti 2021. gada Valstssvētkos 
Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienības: 

Rūta Veitmanis:  Rūtai, par ilgga-
dēju Čikāgas latviešu sabiedrisko 
amatu pildīšanu Sv. Pēteŗa drau-
dzē, Daugavas Vanagu apvienībā 
Čikāgā, Illinojas Latviešu Pensio-

nāru biedrībā, Čikāgas Latviešu Organizāciju 
Apvienībā, arī par darbu vairākās citās latvie-
šu organizācijās un tagad Čikāgas Ziņās.  

Rasma Kraulis:  Rasmai, par 
ilggadēju Čikāgas latviešu sa-
biedrības vadību sekojošos 
amatos: Kr. Barona Latviešu 
Skolas pārzine un skolotāja, 
Gaujas 6. gaidu vienības va-

dītāja, Sv. Pēteŗa draudzes padomes locekle, 
ALAs kongresa Čikāgā Rīcības komitejas lo-
cekle un XI Vispārējo Latviešu Dziesmu Svēt-
ku ASV Čikāgā Rīcības komitejas locekle.

Artis Inka:  Artim, par ilggadēju 
darbu Čikāgas apkārtnes latvie-
šu sabiedrībā: Čikāgas Latviešu 
Organizāciju Apvienības prezi-
dija loceklis, Čikāgas Latviešu 

Biedrības valdes loceklis, Čikāgas latviešu 
jaunatnes pulciņa valdes loceklis, Kr. Barona 
Latviešu Skolas un Garezera vasaras vidus-
skolas skolotājs, Staburaga 70. skautu vie-
nības vadītājs, Vidienes Baltiešu koalicijas 
(“Midwest Baltic Coalition”) pārstāvis Latvijas 
valsts NATO iekļaušanas laikā; un arī par at-
balstu Latvijas nacionālo un polītisko interešu 
darbā.
Amerikas Latviešu Apvienības:

Ilze Šmidchena: Izcilu darbu Či-
kāgas latviešu sabiedrībā, vadot 
GAUJAS 6. gaidu vienību, kurā 
ir piedalījušās vairāk kā 100 gun-
tiņas, gaidas un dižgaidas un, 
kopā ar STABURAGA 70. skautu 

vienību Čikāgā, veido vienu no lielākajām vēl 
joprojām aktīvajām gaidu un skautu kopām 
ārpus Latvijas.

Mārīte Plūme: Izcilu sabiedrisko 
darbu Čikāgas Latviešu biedrības 
organizācijā kā padomes locekle 
un kasiere, kā arī par darbu vadot 
Kultūras muzeju.  

Čikāgas Latviešu bērnudārzs un pirmssko-
la „Stariņš”: Izcilu darbu dibinot, izveidojot un 
attīstot vienīgo pilna laika latviešu bērnudārzu 
ASV. [Dibinātāja Aija Kīns, bet pašreizejā di-
rektore Andarte Streips-Phillips] 

Līga Ejupe: Gaŗezers/Čikāga: 
Latviešu centrā ASV Gaŗezerā 
Klinklāva mākslas galērijas izci-
lu veidošanu un vadību, ieskai-
tot sadarbību ar Latvijas valsts 
kultūras un izglītības iestādēm, 

kā arī par administratīvo darbu un pasākumu 
koordinēšanu ar citām Gaŗezera galērijām, 
muzejiem un iestādēm.

Imants Ejups: Gaŗezers/
Čikāga: Latviešu centrā 
ASV Gaŗezerā izcilu vispā-
rējo organizācijas uzturēša-
nu, veidošanu, un vadīša-
nu, ar īpašu uzsvaru izglītības 
un kultūras iestādēm.
Juris Pūliņš: par ilggadēju, 
nesavtīgu darbu latviskās 
kultūras uzturēšanā, jaunat-
nes audzināšanā, sabiedris-
kās dzīves vadīšanā un kal-
pošanu latviešu baznīcā.

Uldis Pūliņš: par īpašiem sa-
sniegumiem un kalpošanu Sv. 
Pēteŗa draudzei ar Dieva mīles-
tību un svētību.
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Peter Burgelis
Mortgage Loan Originator
NMLS #: 129403

262.243.4897 direct
414.491.9892 cell
peter.burgelis@usbank.com

U.S Bank Home Mortgage
N61 W6312 Turner St.

MK-WI-2060
Cedarburg, WI 53012

mortgage.usbank.com/peterburgelis
usbank.com

Silvijas pīrāgi
12/$10

872-301-6638
skbdesign1@yahoo.com

“Curbside pick-up”
Logan Square vai Ciānā.

Ziemas laikā varam sūtīt pa pastu!

Anda Vizule: Gaŗezers: Lat-
viešu centra Gaŗezers izglī-
tības u.c. programmu izcilu 
veidošanu pēdējos gados un 
sadarbību ar Latvijas valsts 
iestādēm.

Kārlis Vizulis: Gaŗezers: Iz-
cilu atbalstu Latviešu centram 
Gaŗezeram, to ilggadēji vadot kā 
Gaŗezera padomes prezidents, 
un par dāsnu līdzekļu atbalstu 
veidojot Gaŗezera Draugu pulku 
(“Friends of Garezers”).

Latvijas Valstssvētku svinēšana
Čikāgā

Līga Ejups sniedza interesantu un informatīvu 
uzrunu virtuālā sarīkojumu laikā. Pasākums 
pieejams YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=EkN9kbGrRwM&t=5s

Katoļu kopas vadītais svētbrīdis klātienes svinībās 
2021. gada 20. novembrī.

Bērnudārza, pirmās un otrās klases skolnieki dejo 
“Tūdaliņ, tagadiņ”.

Daudz laimes, Latvija!
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Spēlējot, dancojot – Mārtiņdienas pārņem Stariņu
Andarte Phillips
Stariņa direktore

Šī gada 10. novembrī, Stariņa bērni ar skolo-
tājām nosvinēja Mārtiņdienu. Jau kādu mēne-
si pirms šīs dienas bērni bija mācījušies par 
šo svētku parašām un tradīcijām, mācoties 
dziesmas, dzejolīšus un foršas spēlītes. Katrs 
bērns uztaisīja savu lukturīti un koka karotes 
instrumentu ar zvaniņiem.

Mārtiņdienas rītā bērni kārtīgi “iztīrija 
māju” ar slapjām lupatiņām. Tīrā māja dves-
moja jauku svētku sajūtu! Pēc tīrīšanas, bērni 
no svaigas maizes mīklas izveidoja gardas ķi-
meņmaizītes, katrs iespiežot caurumiņu mīk-
las bumbiņā un ieberot sāli un ķimenītes. Šī 
nodarbība bērniem katru gadu ļoti patīk!

Pirms nogulēšanas, skolotāja Lana bija 
sagatavojusi bērniem pasaku par nabaga ezī-
ti, kas meklēja  draudziņus. Bērni ar lielu prie-
ku noklausījās un noskatījās priekšnesumu ar 
Lanas jauko iztēlošanu.
Pēc atpūtas – Mārtiņbērni

Pēc gulēšanas bērni saģērbās savos 
kostīmos, ko vecāki bija katram sagādājuši. 
Tad rādījās mums  Mārtiņbērni!  Mums šogad 
bija Stariņā kaķīši, zaķīši, vilki, sunītis, tau-
renis, un viens dūšīgs burkāns! Gājām ārā 
ar paštaisītiem instrumentiem un dziedājām 
“Čīp, čīp, čīp, rīb, rīb, rīb” un grabinājāmies ap 
skoliņas logiem. 

Direktore Andārte ar Mārtiņbērniem (no kr.), Māra 
Ješinska, Magnus Mazurski, Lūkas Ješinskis, 
Natālija Capozzi, Juliana Friedrich, Tālis Traut-
manis, Kalvis Lenšs, Nathan Tupurītis, Ella Grants, 
Sofija Mazurski.

Saimniece Lana un pelīte Andarte.

Bērni ar skolotāju Lanu Jacobs pie mielasta galda 
ar pašceptiem gardumiem. (turp. 27. lpp.)
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Āra nodarbības un Lāčplēša dienas pasākumi
Daina Cera

Gaujas 6. Gaidu vienības vadītāja
Sestdien 30. oktobrī guntiņas, mazskauti, gai-
das un skauti pavadīja dienu āra nodarbībās 
Linne Woods Forest Preserve parkā. Gaidas 
un skauti sagatavoja sev pusdienas, ceptas 
uz oglēm, bet guntiņas un mazskauti baudīja 
mežu un izskrējās pļavās.

Anda Freimane un Katrīna Velkme 
nodeva latviešu guntiņu solījumu un tagad ir 
pilntiesīgas guntiņas. Apsveicam!

GAUJAS 6.  STABURAGA 70. 
GAIDU VIENĪBA SKAUTU VIENĪBA
Vadītāja Daina Cera Priekšnieks: Guntis Dāboliņš
     tālr.: 773-685-0892      tālr. 847-696-9889
     e-pasts: dcers312@gmail.com      e-pasts: gdabolins@wowway.com

14. novembrī abas vienības piedalījās 
Sv. Pētera draudzes Lāčplēša dienas dievkal-
pojumā un vēlāk notiesāja gardas pankūku 
pusdienas. Pateicamies Sv. Pētera draudzes 
padomei un Dāmu saimei par atbalstu mūsu 
vienību darbam.

Gaidas gatavo pusdienas.

No kr., jaunās pilntiesīgās guntiņas Anda Freimane 
un Katrīna Velkme.

Lāčplēša dienas dievkalpojuma lektori vad. Kalvis 
Cers un lielgaida Marete Austriņa.

Gaujas 6. gaidu un Staburaga 70. skautu vienības 
piedalās Sv. Pētera draudzes Lāčplēša dienas 
dievkalpojumā.
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Atzinības saņēmējs pārvar pandēmiju ar sirds darbu
Māris Roze

Čikāgas literārās kopas dalībnieks
Starp nupat izziņotajiem PBLA Kultūras Fon-
da un Padomes apbalvojumiem, Atzinības 
rakstu saņēmēju grupā atrodam mums pazīs-
tamu vārdu: Uģim Sprūdžam atzinība sniegta 
“par izcilu literārās grupas vadīšanu Čikāgā, 
pandēmijas laikā to pārveidojot par iknedēļas 
Zoom tikšanos ar dalībniekiem no vairākām 
ASV pavalstīm un latviešu diasporas mītnes 
zemēm pasaulē, pieaicinot arī autorus un da-
žādus ekspertus”.
 Jā, kā jau esam ČZ par mūsu Litkopas 
pārmaiņām rakstījuši, dalībnieku skaits ir pie-
audzis, “mītnes zemes” tagad ieskaita nevien 
ASV bet arī Kanadu, Angliju un pašu Latviju 
un iesākuma laiks kad tiekamies stiepjas no 
10:00 (Aļaskā) līdz 20:00 (Rīgā). Starp auto-
riem un “dažādiem ekspertiem”, ko ielūdzis 
Uģis, der minēt pašus pēdējos. Sakarā ar 
pārskatu Laimas Kotas romānam par Anšlavu 
Eglīti “Cilvēks ar zilo putnu”, baudījām iespēju 
parunāties ar pašu rakstnieci un pāris nedēļas 
vēlak ar Nacionālā teātra konsultanti un litera-
tūrzinātnieci Ievu Struku, kas pašlaik gatavo 
monogrāfiju par Anšlāva Eglīša dzīvi kā daļu 
no sērijas “Es esmu...” Ieva arī nolasīja mums 
vairākas rindkopas no viņas topošās grāma-
tas un dalījās ar iespaidiem no savas vizītes 
Švābijas pilsētiņā Teilfingenā, kur Anšlavs 
Eglītis pavadīja četrus pēckara gadus un par 

kuriem viņš sacerēja stāstu kolekciju “Švābu 
kapričo”. Par šo stāstu grāmatu nupat nobei-
dzām diskusijas ar sajūtu, ka Anšlavs Eglītis ir 
nevien brīnišķīgs rakstnieks, bet ka mēs viņu 
un viņa daiļradi tagad daudz plašāk un dziļāk 
pazīstam.
 Šajā piemērā varam īsti novērtēt Uģa 
Sprūdža nopelnus vadot mūsu paplašināto 
Litkopu. Kvantitātei vienmēr priekšā ir bijusi 
kvalitāte.
Vadīšanas pieeja
 Vadot literāro grupu ar dažādiem un 
izteiktiem ieskatiem lasāmvielā, kā arī pašas 
literatūras nozīmē, Uģis ir daudz ieguldījis sa-
gatavošanā – pārlasot izvēlēto darbu vairākas 
reizes, izpētot autora pārējo daiļradi, sastādot 
katras tikšanās plānu un līdzīgus priekšdar-
bus – bet iegulda tikpat daudz enerģijas savas 
“mīkstās” vadīšanas stīlā. Katrā tikšanas laikā 
kopīgi pārlasām izvēlētas daļas no teksta, ap-
spriežam iespaidus, apmaināmies pieredzēs, 
ja teksts mūs atgādina par mūsu pašu piedzī-
voto, bet tad atgādinām viens otru, ka teksts 
tomēr ir “literatūra”, kurā notikumi un personī-
bas kalpo rakstnieka paša nolūkiem veidojot 
savu stāstu. 

Uģim ir savi uzskati, bet viņš vispirms 
izprasa mūsu domas un tām neoponē, pat ja 
tās atšķiras no viņa. Bieži izprasa komentārus 
no tiem, kas vēl nav dalījušies, bet neizsauc 
tos kuri nevēlās vai nu tekstu lasīt vai par to 
izteikties. Pēc pārrunām mēģina izteikt vispā-
rēju grupas viedokli par darbu un tās autoru. 
Mēs dalībnieki, ar saviem uzskatiem, tomēr 
mācāmies no Uģa piemēra un grupā valda 
savstarpēja iecietība un respekts. Laba daļa 
no kopas, kas darbojās Čikāgā pirms pandē-
mija piespieda pārslēgšanos uz attālinātām 
metodēm ir bijuši ilggadīgi dalībnieki.
Literāts ar numerācijas ķērienu
 Uģis ir Čikāgas universitātes absolvents 
ar MBA maģistra grādu un novadītu karjēru 
apdrošināšanas firmās (Travelers, Allstate), 
strādājot kā informācijas jeb datu analītiķis. 

Uģis Sprūdžs Rīgas Jūgendstila muzeja vizītē.
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LELBP izveidojusi 
ticības mācības materiālu archīvu

Komiteja aicina 
draudzes un skolas piedalīties

2021. gada 1. novembrī.
Mīļie māsas un brāļi Kristū! 

Ar prieku paziņojam, ka LELBPasaulē 
ir jaunizveidota Izglītības nozare, kuŗas locekļi 
ir gatavi palīdzēt Jums ar Jūsu kristīgās audzi-
nāšanas vajadzībām! 

Komitejā piedalās archib. Lauma 
Zušēvica, Rūta Abakuka, Zviedrijas apga-
bala prāv. Zilgme Eglīte, LELBA Kristīgās 
audzināšanas nozares vadītāja Silvija Kļa-
viņa-Barshney, Virsvaldes laju loceklis Jānis 
Putnis un Virsvaldes Eiropas pārstāvis māc. 
Tālis Rēdmanis.

Nozare veidota, lai palīdzētu draudzēm 
un latviešu skolām ar ticības mācības prog-
rammu materiāliem, veidot īpašas kristīgās 
audzināšanas nodarbības un aktivitātes un 
piedāvāt visāda veida palīdzību. Mūsu misija 
iesaista gan bērnus, gan jauniešus, gan pie-
augušos – kristīgā audzināšana turpinājas 
visa mūža gaŗumā! 

Atsaucoties lūgumam piedāvāt kristī-
gās audzināšanas materiālu archīvu, esam 
izveidojuši Google Classroom saiti, kur jau 
sagatavotas pamatkategorijas un tiek ievietoti 
materiāli. Tikai tie, kas piesakās tās lietoša-
nai var tai piekļūt. Kad jauni materiāli vai in-
formācija tiek pievienota, reģistrētie lietotāji 
(zem kategorijas “Student”) saņem e-pasta 
ziņojumu. Ja vēlaties dalīties ar savām dar-
bu lapām, saitēm, idejām utt., atsūtiet e-pastu 
un mēs ievietosim pareizā vietā. Ja vēlaties 
piedalīties, lūdzam atsūtīt e-pasta vēstuli uz 
lelbpasaule.izglitiba@gmail.com.  

Vairāk info var iegūt mājas lapā: ht-
tps://www.lelbpasaule.lv/dievkalpojumi/bazni-
ca-jaunatnei/

Lūdzam pārsūtīt šo ziņojumu un aicinā-
jumu visiem Jūsu draudzes locekļiem, kas ir 
iesaistīti kristīgā audzināšanā. Paldies!

Čikāgas litgrupas vadību viņš pārņema kā-
dus 15 gadus atpakaļ, pāris gadus pēc Prof. 
Paula Anstrata nāves. Kopā ar sievu Astrīdu ir 
trīs bērni un viens mazbērns. Astrīda ir mācīb-
spēks Concordia universitātē, kā arī Latvijas 
universitātē, ar specialitāti matemātikas peda-
goģijā.
 Uģa dzimta ir cēlusies no Latgales un 
viņš vēl šodien labi diezgan pārvalda savu 
senču valodu, ka ir pārtulkojis divus latgalie-
šu bērnības memuārus angļu valodā – brāļu 
Cybuļsku darbus publicēs izdevējs Pīters Ra-
gauss nākošā gadā. Uģis darbojas arī Asso-
ciation for the Advancement of Baltic Studies 
valdē kā kasieris, pārzinot četru miljonu dolā-
ru investīciju fondu. Ir akadēmiskās vienības 
“Austrums” biedrs. Atšķiroties no korporācijām 
un konkordijām, šī ir nevien vienība bet arī no 
tām visvecākā, dibināta Maskavas universitā-
tē 1883. gadā Jāņa Čakstes un Krišjāņa Val-
demāra vadībā.
 Savā cienījamā karjērā – kas vēl izce-
ļas paša Atzinības raksta saņēmēja apziņā? 
Varbūt tas, viņš stāsta, ka sasniedzis 65. gada 
kāpni 2018. gadā, viņš pierakstās Rīgas Triat-
lonā un nobeidz šo pārbaudi trešā vietā savā 
vecuma kategorijā!
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Biļetes 2022.g. Dziesmu svētkiem Minesotā ir pērkamas tīmeklī
XV vispārējo ASV latviešu Dziesmu un deju 
svētku Rīcības komiteja ziņo ka biļešu pārdo-
šana sākusies ar 2021.g. 18. novembri. Svētki 
notiks St. Paulā, Minesotā, no 29. jūnija līdz 4. 
jūlijam. Biļetēm būs 10% atlaide līdz gada bei-
gām. Biļetes varēs pasūtīt caur Dziesmu svēt-
ku tīmekļa vietni www.latviansongfest2022.
org lietojot kredītkarti.  Biļetes iepriekšpārdo-
šanā varēs iegādāties tikai elektroniski.  

Pircējs saņems e-pastu ar biļeti vai ku-
ponu. Uz abiem parādīsies QR kods (melnie 
un baltie kvadrātiņi četrkantainā laukumā). To 
varēs uzglabāt vai nu uz mobilā telefona vai 
izdrukāt uz papīra. Kuponi būs sarīkojumiem 
kuriem vajadzēs pašas zāles drukātās biļetes. 
Kuponi būs jāuzrāda un jāiemaina pret biļetēm 
Dziesmu svētku laikā pie biļešu kases svētku 

galvenajā viesnīcā, InterContinental St. Paul 
Riverfront.

Rīcības komiteja nolēma lietot šo biļešu 
pārdošanas iekārti lai samazinātu piemaksas 
un biļešu gala cenas Dziesmu svētku apmek-
lētājiem. Dažas iestādes sagaida 10% līdz 
20% piemaksu par katru biļeti. Mūsu iekārta 
izmaksās pircējam zem 3%. Mērķis ir padarīt 
biļešu cenas pieejamas visiem, bet arī ņemot 
vērā augstās izmaksas koncertzālēm un ci-
tām iestādēm.  

Komiteja aicina visus apmeklēt svētku 
tīmekļa vietni lai iepazītos ar bagātīgo svētku 
programmu un mudina pircējus iegādāties bi-
ļetes laicīgi. Vēl labākas Ziemassvētku dāva-
nas nekā piparkūkas!  

Rīcības komitejas biļešu grupa

Dārgie tautieši!  
Amerikas Latviešu ap-
vienības vārdā apsvei-
cu jūs Latvijas valsts 
svētkos! Pirms 103 
gadiem mūsu senči 
izcīnīja Latvijas neat-
karību. Šobrīd visa pa-
saule, arī Latvija, cīnās 
ar vīrusu, bet, tāpat kā 
1918. gadā, es ticu, ka 
šī cīņa tiks uzvarēta. 

Daudzās vietās 
pasaulē, arī Latvijā un 
ASV, joprojām notiek 
cīņa pret Covid, bet to-
mēr ir sajūta, kā teiktu 
mans priekšgājējs Pē-
teris Blumbergs, “Ka 

redzam gaismu tuneļa galā.” Arī mūsu apvienības jubilejas kongress šogad tika rīkots klātienē 
ar nodomu, jo mēs gribējām spert drosmīgu soli un parādīt piemēru – ir laiks atkal tikties klātie-
nē. Bija jauki Čikāgā redzēt tik daudz delegātu un viesu, kopā strādāt un priecāties. 

Viens no Amerikas Latviešu apvienības galvenajiem uzdevumiem ir “uzturēt un vienot 
latviešu sabiedrību ASV.” Es uzskatu, ka tas ir mūsu visu kopīgais uzdevums, kas vislabāk tiek 
īstenots, kad esam kopā, kad dziedam kopā, kad mācāmies kopā, kad kopā baudām kultūru. 
Turpināsim cienīt viens otru, respektēt pandēmijas izsauktos ierobežojumus, bet nezaudēsim 
prieku, plānojot mūsu pasākumus klātienē. ALA ar prieku ir gatava jums palīdzēt un jūs atbalstīt.

Mārtiņš Andersons, 
ALAs priekšsēdis
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                    BIĻEŠU CENAS | Ticket Prices PIEAUGUŠIE
Adults

BĒRNI 
LĪDZ 10 GADIEM

Children 10 and under

JAUNIEŠI 
LĪDZ 20 GADIEM

Youth 11-20

LAIKS | Time SARĪKOJUMS | Event Until Dec 31 
(10% off) After Jan 1 Until Dec 31 

(10% off) After Jan 1 Until Dec 31 
(10% off) After Jan 1

TREŠDIENA, 29. JŪNIJS | Wednesday, June 29
KOPBIĻETE: MEISTARKLASE UN KONCERTS AR ĒRIKU EŠENVALDU | 
Combo Ticket: Master Class & Concert with Ēriks Ešenvalds $62 $69 BRĪVBIĻETE | Free $44 $49

14:00 MEISTARKLASE AR ĒRIKU EŠENVALDU | 
Master Class with Ēriks Ešenvalds $35 $39 BRĪVBIĻETE | Free $26 $29

19:30 IESKAŅAS KONCERTS AR ĒRIKU EŠENVALDU | 
Welcome Concert with Ēriks Ešenvalds $35 $39 BRĪVBIĻETE | Free $26 $29

CETURTDIENA, 30. JŪNIJS | Thursday, June 30
10:00 PIRMIZRĀDE: FILMA "VALIANT!" | Minnesota Premiere of "Valiant!" BRĪVBIĻETE | Free 

11:45 MĀKSLAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA | Art Exhibit Opening BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

13:30 SVĒTKU ATKLĀŠANA | Opening Ceremony $23 $25 BRĪVBIĻETE | Free $17 $19
16:00 GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS | Sacred Music Concert $32 $35 BRĪVBIĻETE | Free $23 $25
18:00 ZAĻUMBALLE AR CŪKU BĒRĒM | Mississippi River Shindig & Pig Roast $44 $49 $27 $30 $35 $39

PIEKTDIENA, 1. JŪLIJS | Friday, July 1
10:00 TEĀTRIS - "ANŠLAVS UN VERONIKA" | Theater "Anšlavs un Veronika" $41 $45 $32 $35 $32 $35

12:00-17:00 TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS | Folk Songs & Dances BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

13:00 KAMERMŪZIKAS UN SIMFONISKĀS MŪZIKAS KONCERTS | 
Chamber and Symphonic Music Concert $32 $35 $23 $25 $23 $25

15:30 JAUNDEJU SKATE | Folk Dance New Choreography Show $41 $45 $32 $35 $32 $35
18:30 BĒRNU BALLĪTE | Children's Party BRĪVBIĻETE | Free 

19:00 VIESU KOŖU KONCERTS | Guest Choirs' Concert $32 $35 $23 $25 $23 $25
21:30 JAUNIEŠU BALLE | Youth Dance $26 $29 $26 $29
21:30 KABARĒ VAKARS | Cabaret $41 $45 $32 $35 $32 $35

SESTDIENA, 2. JŪLIJS | Saturday, July 2
13:00 TEĀTRIS - "ANŠLAVS UN VERONIKA" | Theater "Anšlavs un Veronika" $41 $45 $32 $35 $32 $35

12:00-15:00 TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS | Folk Songs & Dances BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

16:00 TAUTAS DEJU LIELUZVEDUMS | Grand Folk Dance Performance $44 $49 $9 $10 $35 $39
21:00 ROKMŪZIKAS VAKARS | Rock Concert $50 $55 $50 $55 $50 $55

SVĒTDIENA, 3. JŪLIJS | Sunday, July 3
10:00 DIEVKALPOJUMS | Worship Service BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

10:00 DIEVTUŖU DAUDZINĀJUMS | Latvian Ethnic Dievturi Service BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

11:00 RAKSTNIEKU CĒLIENS | Writers' Circle $18 $19 $14 $15 $14 $15
12:00-14:00 TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS | Folk Songs & Dances BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

15:00 KOPKOŖA KONCERTS | Grand Choir Concert $44 $49 $9 $10 $35 $39
18:30 SVĒTKU VAKARIŅAS UN BALLE | Gala Dinner & Festival Ball $113 $125 $113 $125 $113 $125
21:00 SVĒTKU BALLE | Festival Ball $44 $49 BRĪVBIĻETE | Free $35 $39

PIRMDIENA, 4. JŪLIJS | Monday, July 4
9:30 DŽEZA BROKASTIS | Jazz Brunch $26 $29 $26 $29 $26 $29

Biļešu pārdošana uz 2022. gada latviešu dziesmu un deju svētkiem, St. Paulā, Minesotā, sāksies 2021. gada 18. novembrī.  Biļetes būs pērkamas mūsu tīmekļa vietnē: 
www.latviansongfest2022.org/biletes .  Biļetes tiks izsūtītas pa e-pastu ar unikālu personīgu QR kodu katram pasākumam.  Cenas šajā lapā neieskaita pakalpojumu 
maksu, kas jāmaksā ar pirkumu tiešsaistē.  Ierobežots biļešu skaits uz dažiem pasākumiem būs pieejams svētku laikā par augstāku maksu - nekavējieties ar biļešu 
pirkšanu!

Online ticket sales for the 2022 Latvian Song and Dance Festival in St. Paul, Minnesota, will begin on November 18, 2021.  Tickets will be available for purchase on our 
website:  www.latviansongfest2022.org/biletes .  They will be distributed by email with a unique, personal QR code for each event.  The prices listed on this page do not 
include service fees which are due at the time of online purchase.  A limited number of tickets to certain events will be available for purchase during the festival at a higher 
price - do not delay in purchasing tickets!

BRĪVBIĻETE | Free: Ieejas maksa ir $0, bet tiešsaistes biļešu rezervācija ir vajadzīga | Admission is $0, but an online ticket reservation is required.
BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required: Bezmaksas ieeja, biļešu rezervācija nav vajadzīga | Free admission, no online ticket reservation is required.
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Es gribētu dzīvot Inciemā vai Pfiferlingenā...
jeb vēstījums Čikāgas literatūras kopai

Anita Mellupe, speciāli Čikāgas Ziņām
Es no sirds būtu gribējusi dzīvot tur, kur kādu 
laiku uzturējies Anšlavs Eglītis – cik daudz 
interesanta būtu varējusi uzzināt par radiem, 
paziņām un kaimiņiem! Jo bieži žurnālistes 
gaitās pieredzēts – laikabiedri pārsteidzo-
ši maz zina tieši par tiem, ar kuriem kopā iet 
baznīcā vai uz teātri, brauc ceļojumos vai kāpj 
kalnos. Šis fakts neapstrīdami skar arī mani.  

Dažreiz cenšos uzlikt „Anšlava brilles”– 
un tā paskatīties uz cilvēkiem. Pačalot varu 
gan, bet uzrakstīt...  Tas ir nesamērojami grū-
tāk. Toties es no sirds varu ieteikt grāmatas, 
kuras dārgas man, citiem. Tātad: Nenodzīvo-
jiet dzīvi bez Anšlava Eglīša darbiem! 

Mazajā Vāczemes kalnu ciematiņā 
mūsu rakstniekam pienāktos uzcelt pat pie-
minekli, jo Teilfingenu nez vai kādreiz vēl 
apmeklēs un iemūžinās – zem nosaukuma 
Pfiferlingena – tik talantīgs rakstnieks kā 
Anšlavs Eglītis. Latviešu bēglis. 
Šokolāde, turklāt ar pildījumu viducītī 

Jau 1951. gadā Amerikā (YOUR 
TOWN press, Salem OR) iznāk stāstu krā-
jums „Švābu kapričo” ar Veronikas Janel-
siņas ilustrācijām un vāka noformējumu. Šī 

pēc skaita ir jau desmitā autora prozas grā-
mata, varētu pat uzskatīt – 25 radošu darba 
gadu vainagojums – jo pirmais dzejolis ie-
spiests 1926. gadā, 20 gadu vecumā. Lasītā-
jiem rakstnieks patiesi nodemonstrē lielisku 
vārdu mūzikā ietērptu skaņdarbu 20 daļās 
(lasi – stāstos). Kad izlasīta pēdējā, 252. la-
paspuse, mani pārņem sajūta, ka bijusi darī-
šana ar lielu šokolādes tāfeli – roka stieptin 
stiepās pēc nākamās optimisma devas. 

Ļoti žēl, ka man nebija iespējams dzir-
dēt, ko un kā par šo darbu pārrunāja Čikāgas 
literatūras kopa. Es sēdētu ar jums kopā pat 
vairākus vakarus, jo tik garšīgu literatūru lat-
viešu valodā kolektīvi nenākas izbaudīt bieži. 
Iztēlojos – varbūt jūs katrs izvēlējāties „savu” 
stāstu. Apzinoties, ka izteikties grib visi, es to-
mēr kā nepacietīgs meitēns vicinātu roķeli un 
izlūgtu atļauju stāstīt par vismaz 4 stāstiem: 
„Smaids”, „Gredzens”, „Lācis” un „Cie-
nasts”.  Šie stāsti atrodas krājuma viducītī – nu 
gluži kā pildījums šokolādē. Un, ja grāmatnieku 
apspriede notiktu atbilstoši satura rādītājam, 
nevarētu vien sagaidīt „savu izgājienu”. 

Anšlavs Eglītis stāstus savij kā Jāņu 
vainagā: pirmā stāsta pirmajās lappusēs nakts 
tumsā ieradies pilsētiņā Pfiferlingenā, kur sati-
cis izpalīdzīgo Bicera kundzi, viņš to atkal un pa 
īstam ierauga pēc 4 gadiem (pēdējā stāstā)– 
no vācu kalnu ciematiņa atvadoties. Latvie-
tis Drusts lielā mērā ir paša autora literārais 
prototips. Lai jauktu pēdas, Eglītis Drustu uz-
dod par vientuļnieku, pēc izglītības farmaceitu. 
Drusts sadraudzējas ar vietējo dakteri, kuram 
amata kārtā piedien gan pazīt vietējos sirdzē-
jus un nesirdzējus, gan no sirds pasmieties par 
notikumiem, kuri ciematā kļuvuši leģendāri. 

Pirmajos stāstos Autors precīzi iezīmē 
kara neskarto vidi un švābu tradicionālo arhi-
tektūru: „Pfiferlingena likās kā leļļu pilsētiņa, 
ko te uzcēlis kāds ceļojošs cirks.... Klaiņojot 
pa Pfiferlingenu, nemaz nevarēja iedomāties, 
ka kaut kur ļaudis karo. Apbrīnojot šo mieru kā 
brangu joku, Drustam tomēr ne mirkli neienāca 
prātā, ka viņš – bēglis un tagad pasaules stai-
gulis – varētu palikt tik aizmigušā vietā vairā-
kas dienas, vai pat apmesties uz ilgāku laiku. 
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Viņš bija pārāk pieradis pie nemiera, skrieša-
nas, uztraukumiem, pie drūzmas, trauksmēm, 
patversmēm, katru mirkli jaunām ziņām, jau-
nām baumām.” Nav nekādu šaubu, ka to visu 
pieredzējis Anšlavs Eglītis pats un ka to šādā 
aspektā pārrunājāt arī jūs, čikāgieši. 
Ražīgais laiks ar acīm vaļā 

Šajā 4 gadu laikā, kuru Eglītis/Drusts 
pavada Švābijā, viņš paspēj izdarīt ļoti daudz– 
rakstīt latviešu aktieriem lugas, komunicēt ar 
likteņa biedriem dīpīšu nometnēs, doties pārti-
kas meklējumu sirojumos. Un tai pašā laikā – 
visu laiku turēt acis un ausis vaļā, lai sasmeltos 
materiālu stāstiem. Protams, daudzi stāsti pie-
nāk klāt paši un tiek uzticēti viņa dzīvesbiedrei 
Veronikai, kura maizīti un pavalgu nopelna ar 
cītīgu portretu zīmēšanu – visbiežāk to krāsās 
uzburot no necilām foto kartītēm. Piemiņai. Jo 
tēvi, dēli un brāļi ir tur, kur viņus aizsaucis līdz 
aizsmakumam rīkli pārkliegušais fīrers...  Vis-
biežāk – uz neatgriešanos.   

Kalniešu klusā ciematiņa iemītnieku 
par savējiem prot un grib stāstīt: „Švābi jau nu 
gan bija pazīstami kā lieli runātāji, bet vairā-
kas stundas aukstā ziemas laikā nostāvēt uz 
ielas spēja tikai pfiferlingenieši.”

Vislielākais pārbaudījums latviešu cil-
vēkiem tomēr ir gulēšana neapkurināmās is-
tabās: „Istabas mēnesnīcas piegaismotajā 
pustumsā labi varēja redzēt, ka elpa kā balts 
garaiņu stabs, izšaudamās no mutes, aizskrē-

ja gandrīz līdz gultas kājgalim. To redzēdams, 
Drusts labāk palika gultā un visiem spēkiem 
mēģināja savaldīt zobu klabēšanu, lai neno-
cirstu mēli. Ja amerikāņi nenogalinātu savus 
noziedzniekus uz elektriskajiem krēsliem, bet 
elektriskās gultās, Drusts bija pārliecināts, tie 
nekādā ziņā nekratītos vairāk.” Arī šo citātu, 
varu iedomāties, pieminējāt arī jūs – čaklie la-
sītāji. Kā punktu šīm un daudzām citām izda-
rībām piesviežot nenodilstošo frāzi: „Ja mans 
tēvs, vectēvs  un vecvectēvs gulējuši nekuri-
nātās istabās, tad tā ir gan labāk, veselīgāk 
un lētāk un jums kā ārzemniekam tas nebūtu 
jāapstrīd.”
Tātad – par 4 no 20 pērlītēm 

Es apzināti izvēlējos stāstus, kuru sižeti 
itin labi būtu varējuši notikt citā Eiropas nostūrī 
un/vai miera laikos. Bet, lai kā arī vēlētos ap-
iet kara ēnas, Autoram tas citos stāstos nekā-
di neizdodas. Drusts/Eglītis bija izvairījies no 
dzīvošanas kādā no lielajām latviešu koloni-
jām Virtenbergā un Bādenē: „Laikam tāpēc, 
ka jau dzimtenē bija paradis dzīvot vientuļi. 
Tomēr vientulība dzimtajā pusē un svešumā ir 
pavisam dažādas lietas.” 

Stāstā „Smaids” savrupnieks Drusts ir 
tā iepriecināts par tautiešu apsolīto ierašanos, 
ka viesu uzņemšanā pārcenšas (cik dabisks 
notikuma pavērsiens!). Latviešiem izsens tei-
ciens „Jo tālāks viesis, jo namamātei veiklākas 
kājas”. Drustam arī rokas ir neparasti veiklas, 
bez žēlastības atverot sataupītos gardumus – 
dažādas konservu kārbas un burkas no visām 
pasaules malām. Tiešām – „dzimteni pazau-
dējušais bēglis pie atgriezto bundžu kolekci-
jas nu varēja justies kā īsts pasaules pilsonis.”  

Likteņa biedri par neierašanos paziņo 
pēdējā brīdī. Viens cilvēks, kurš izputinājis 
savus krājumus, pat tādās bēdās nav spējīgs 
visu uz galda blīvi sakrauto apēst. Lai glābtu 
situāciju, Drusts uz vakariņām ielūdz mājas 
saimnieci. Kā tas viss beidzas? Izlasiet un ie-
sakiet citiem! 

„Lācis” ir psiholoģiski ļoti smalks 
maza puisēna padrūmas dienas apraksts, 
kurā triumfs mijas ar strauju kritienu no slavas 
kāpnēm. Un ar necerētu atgriešanos tajā. Bet 
mammas paliek mammas, viņas neceremo-
nējas pat ar varoņiem. 

Anita Mellupe pirms kārtējā ceļojuma pa mistisko 
Limbažu puses Dūņezeru, kurā dreifē peldošās 
salas. 2021.g. novembrī.

(turp. 27. lpp.)
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Latvijas Aizsardzības ministrijas delegācija apmeklē tautiešus Nebraskā
Ārijs R. Liepiņš

Apvienotā Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes priekšnieka vietnieks

Šogad Linkolnā (NE) Ticības atjaunošanas 
svētku diena 31. oktobrī izveidojās daudz pla-
šāk, jo latviešu valodas dievkalpojumā piedalī-
jās Latvijas Aizsardzības ministrijas Valsts sek-
retārs Jānis Garisons, Aizsardzības ministrijas 
Aizsardzības politikas departamenta direktore 
Ginta Brūmane-Gromula, 1. ranga Aizsardzī-
bas atašejs ASV un aizsardzības padomnieks 
ANO Ģenerālmajors Andis Dilāns un Aizsardzī-
bas ministrijas pārstāvis ASV Rolands Heniņš. 
Ar savu klātbūtni dievkalpojumā mūs pagodi-
nāja arī ASV kongresa Apakšpalāta pārstāvis 
un Baltic Caucus līdzpriekšēdis Don Bacon ar 
četriem sava biroja darbiniekiem. 
 Šo dievkalpojumu vadīja Loyola universi-
tātes Teoloģijas departamenta mācībspēks Ph.D. 
Olegs Andrejevs no Čikāgas. Savā sprediķī Dr. 
Andrejevs uzsvēra Mārtiņa Lutera centienus un 
panākumus atbrīvot cilvēku no dogmām, lai tas 
spētu personīgi tuvoties Dievam. Muzikāli diev-
kalpojumu kuplināja pianists James McLaughlin 
atskaņojot Feliksa Mendelsona mūziku. 
Latviešu nama svinības un uzrunas
 Pēc dievkalpojuma devāmies uz Latvie-
šu namu, kur bija izklātas garšīgas pusdienas 
ar vīna piedevām. Kafijas galdu pildīja lietuvie-
šu un latviešu tortes, kā arī iecienītais svētku 

kliņģeris. Sēdinot pie galdiem centāmies, lai 
viesi varētu iepazīties ar šejienes sabiedris-
kiem darbiniekiem. Sekoja James McLaughlin 
īsskoncerts ar Jāņa Ivanova un Adolfa Skul-
tes kompozīcijām, tā parādot, ka arī Amerikas 
prērijās var skaisti atskanēt latviešu mūzika.
 Draudzes priekšnieks Kārlis Indriksons 
iepazīstināja katru no šīs dienas referentiem. Kā 
pirmais runāja kongresa pārstāvis Don Bacon. 
Viņš izteica pateicību Linkolnas draudzei un 
Daugavas Vanagu apvienībai par delegācijas 
uzņemšanu un iespēju klātesošos iepazīstināt 
ar draudošiem apstākļiem pasaulē, bet itsevišķi 
Baltijas valstu un Polijas austrumu robežu rajo-
nos. Viņš cildināja latviešu tautu, kura caur gadu 
simteņiem citu tautu virskundzībā ir tomēr spē-
jusi saglabāt un attīstīt savu valodu un kultūru. 
 Jau gadiem piederot House Baltic Cau-
cus, viņš ar prieku tagad ir uzņēmies līdz-
priekšnieka vietu, lai atbalstītu Baltijas valstu 
intereses kongresā. Viņš arī izteica prieku par 
Baltiešu organizāciju atbalstu viņa centienos, 
kā arī uzklausot viņu ierosmes un rūpes. No-
slēgumā viņš minēja ASV nepārtraukto at-
balstu Baltijas valstīm un norādīja uz neseno 
$175 miljonu piešķīrumu, lai uzlabotu Baltijas 
valstu drošību. Viņš arī cer nākošā gadā vadīt 
kongresa delegāciju uz Baltijas valstīm. 
 Sekoja Valsts sekretāra Jāņa Garisona 
runa, uzsverot Krievijas un Baltkrievijas hib-
rīdkaru uz Baltijas un Polijas robežām. Viņa 
uztverē Eiropas Savienībai un NATO būtu jā-
pievērš daudz lielāka uzmanība un izlemtība 

No kr., Ārijs Liepiņš, Jānis Garisons, Olegs Andre-
jevs, Don Bacon, Roberts Blumbergs, Ģenerālma-
jors Andis Dilāns.

ASV kongresa pārstāvis Don Bacon Linkolnas 
uzrunā.



252021. gada decembris

šinī jautājumā, lai neatkārtotos 1938. gada 
kļūdas, kas noveda pie 20. gadsimta lielākās 
katastrofas. Latvijas sadarbība ar ASV ir tei-
cama un viņš cerēja, ka Amerika turpinās piln-
vērtīgi sniegt savu atbalstu Eiropai un NATO. 
 Viņš bija gandarīts, ka Latvijā ir izveido-
ta sagatavotības sistēma, dabas katastrofu un 
kara apstākļu gadījumos. Ne tikai militārā aiz-
sardzība, bet arī civilai aizsardzībai ir liela no-
zīme, ja pilsonis zina savus pienākumus un uz-
devumus briesmu gadījumos. Tā tiek veidota 
jau skolu vecākās klasēs un turpināta vasaras 
nometnēs, kā arī militārā rakstura pasākumos. 
Cienījamie referenti un viesi 
 Uz mūsu aicinājuma pamata, sanāksmi 
apmeklēja Roberts Blumbergs, bijušais LR 
Goda konsuls Ilinoijā. Viņam tika jautāts par 
Goda konsula pienākumiem un uzdevumiem. 
 Aizsardzības ministrijas delegācijas tie-
šais iemesls Nebraskas apmeklējumam bija 
Valsts sekretāra Jāņa Garisona un kongresa 
pārstāvja Don Bacon referāti Nebraskas univer-
sitātes centrā – “Omaha’s National Counterter-
rorism Innovation, Technology and Education 
Center”. Šis institūts ir viens no vadošiem pēt-
niecības centriem pretterrorismā, ar akademis-
kām saitēm arī ar pētniecības centru Rīgā.
 Sesiju atklāja un vadīja universitātes 
kanclere Dr. Gina Legion. Pirms delegācijas 
ierašanās, viņa plaši un vispusīgi iepazīstinā-
ja studentus ar Baltijas valstīm un 20. gadu 
simteņa notikumiem, kas smagi skāra šīs 
valstis. Tad viņa pārslēdzās uz neseniem no-
tikumiem, kas atkal apdraud šo valstu brīvību. 
Patīkams pārsteigums bija, ka sapulcējās tik 
daudz starptautisko attiecību studējošie stu-
denti, ka pietrūka pat vietu zālē.    

No kr., ASV kongresa pārstāvis Don Bacon, Ne-
braskas universitātes Omahā kanclere Dr. Gina Le-
gion, Ģenerālmajors Andis Dilāns, Valsts sekretārs 
Jānis Garisons.

LAW OFFICES  
of

JOHN ROBEZNIEKS

John Robeznieks, J.D., L.L.M. 
800 East Northwest Highway - Suite 700

Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120

facsimile: (847) 890-6805
e-mail address: robezniekslaw@gmail.com

Engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of:

• corporate and business transactional matters
• estate planning and probate
• real estate
• taxation
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Koval firma dibināta 2008. gadā Čikāgā Ravenswood rajonā, 
kur tā aizvien ražo džinu, viskiju, vodku, brendiju, kā arī liķierus.  
Koval dzērveņu džina liķieris ir gatavots no dabiskām vielām, 
tepat ASV vidienē audzētiem garšaugiem un dzērvenēm, 
tostarp kadiķis un lauku ziedi.

Svētkus svinēsim lielākā vai mazākā ģimenes lokā.  
Sagaidiet viesus ar dzirkstošu svētku dzērienu!

Dzirkstošais dzērveņu dzēriens
1 dzēriens

Sastāvdaļas 1 dzērienam
1 ½ unces dzērveņu džina liķiera (piemēram Čikāgā ražotais Koval)
3 ½ unces sausa Prosecco (itāļu baltā vīna)
Dzērvenes vai plānas šķēles zaļā citrona

Norādījumi 1 dzērienam
1. Džina liķieri ielej skaistā šampānieša glāzē.
2. Lai pasargātu burbuļus, džinam lēni un svinīgi pārlej prosecco.
3. Glāzi garnē ar dzidri sarkanu dzērveni vai plānu zaļā citrona šķēli.

Padomi
● Lai pavairotu dzēriena recepti attiecīgajam viesu skaitam, sekojiet tabulai!

1 dzēriens 2 dzērieni 4 dzērieni 7 dzērieni
Dzērveņu džina 
liķieris

1 ½ unces 3 unces 6 unces 10 ½ unces, 
vai apm. puse 
pudeles

Prosecco 3 ½ unces 7 unces 14 unces, vai 
mazliet vairāk 
nekā ½ pudeles

1 pudele

Dzērvenes vai 
zaļais citrons

1 dzērvene, vai 1 
šķēle

2 dzērvenes, vai 
2 šķēles

4 dzērvenes, vai 
4 šķēles

7 dzērvenes, vai 
7 šķēles
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Pie pašām lielajām skolas durvīm ska-
ļi nodziedājām “Laid māmiņa istabā” un pēc 
otrās dziedāšanas reizes saimniece, ko šo-
gad iztēloja mūsu paša skolotāja Lana, atvēra 
durvis, ļoti pārsteigta redzēt pie viņas durvīm 
Mārtiņbērnus! Saimniece aicināja Mārtiņbēr-
nus iekšā, kur apbrīnoja katru kostīmu. Pēc 
tam saimniece aicināja mūs pie mielasta gal-
da, kur bija izlikts brangs Stariņa mielasts un 
bērnu paštaisītās ķimeņmaizītes.  

Kārtīgi paēduši un padzēruši, Mārtiņ-
bērni gāja daždažādās rotaļās un ar lielu bau-
du nobeidza dancošanu ar “Mārtiņdienai vārti 
vaļā”! Tad aizvadījām Mārtiņdienu prom, ap-
solot ka tagad gaidīsim Ziemassvētkus! 

Zeme rīb, zeme klaudz, 
Kas to zemi rībināj’?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Redakcijas piezīme: Mārtiņdienas tradīci-
jā, 10. novembris ir saules kalendāra vidus-
punkts starp rudens saulgriežiem (Miķeļiem) 
un ziemas saulgriežiem (Ziemassvētkiem).

(“Spēlējot” turp. no 16. lpp.)
„Cienasts” vēlreiz spilgti atsauc Eglīša 

aksiomu, ka nekas visā pasaulē nav skumjāk 
kā vakariņot vienatnē. Ja šis stāsts grāmatā 
būtu nolikts blakām stāstam „Smaids”, zau-
dētu abi. Arī lasītājs, jo visu veidu pārēša-
nās (literāro ieskaitot) nevar beigties ne ar ko 
labu. Ne tikai tālab, ka stāsta tematika ir izcili 
„gastronomiska”. Ar sātīgām pusdienām ielu-
tinātais draugs (dakteris, lieliskais stāstnieks) 
ilgi nevar vien saņemties – ielūgt draugu uz 
pretvizītes pusdienām arī savās mājās. Kā zi-
nāms – arī pārcenšanās nevienam nenāk par 
labu. Jebkuros apstākļos.  

Protams, Anšlavs Eglītis nebūtu Anš-
lavs Eglītis, ja aprakstos par vāciešiem ne-
iepītu sakāpināti sāpīgi-smieklīgu situāciju ar 
paša bēgļa liktenīgu „iepīšanu” tajā. Tieši pie 
Drusta stāstā „Gredzens” palīdzību meklē 
ražens vīrs Benno, kuram slēpjamu ligu atklāt 
tautiešiem un radiem nozīmētu krist apsmiek-
lā uz mūžiem. Ar nelaimīgā, turklāt skopā, 
miesnieka goda izglābšanu stāstā humora 
vēl izrādās par maz. Zem Rakstnieka spalvas 
kā pāva aste izplaukst nobeigums – cēluma 
un gaišu smieklu pilns. Ja kāds vēl to nezina 
vai piemirsis – lasīšanas vaina! ”Ne jau rupjš 
spēks, ne jau matērija valdīja pār pasauli, bet 
gan asināts, izgudrs un cietas gribas kveldēts 
gars” – pametiet šo citātu kādam filozofam, un 
viņš jums piesauks Žannu d’Arku un vēl kā-
dus mocekļus, bet Anšlavs mums, latviešiem, 
uzdāvina neaizmirstamo Martu Lizoleti, biklai 
ēnai līdzīgu būtni no švābu ciematiņa. 

Noteikti esmu aizpļāpājusies. Piedodiet, 
grāmatu draugi. Jums arī noteikti tā gadās. 
Piezīme Nr. 1: Kas ir kapričo? – Virtuozs ins-
trumentāls skaņdarbs, kurā ir daudz oriģinā-
lu, negaidītu muzikālu frāžu un efektu. Bet ar 
skaņdarbu allaž ir par maz, jābūt arī mūziķim 
un klausītājam.
Piezīme Nr. 2. Šā rudens jaunumi: Pirmkārt, 
Anšlava Eglīša 115. šūpuļsvētkiem par godu 
Krimuldas Tautas nama Raganas amatierte-
ātris režisores Zanes Zīles vadībā radījis uz-
vedumu-lasījumu par manu mīļāko grāmatu– 
„Pansija pilī”. Bravo! Otrkārt, Inciemā kopīgiem 
pūliņiem pateicoties tapis ļoti savdabīgs Lie-
liskā Rakstnieka piemiņai un zēnības gadiem 
veltīts muzejs. Bravo!!  (https://www.youtube.
com/watch?v=kxByR5dEi-Q&t=288s) 

(“Es gribētu” turp. no 23. lpp.)

            

847-759-9599
accuratedentistrycbc@comcast.net

1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

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.
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410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056
847-394-2336
3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634
773-545-5420

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

www.matzfuneralhome.com

•Cremations
• Memorial Services
• Non-Traditional and 
        Traditional Services
• Pre-Arrangements
• Pre-Funding

Čikāgas Latviešu biedrība: par paveikto un par nākotnes darbību
Dace Ķezbere

ČLBs priekšsēde

Pēc Elstonas nama pārdošanas, ČLB valde 
nolēma pārcelt bibliotēkas grāmatas un biedrī-
bas inventāru uz klimata kontrolētu noliktavu, 
kas nodrošināta ar kamerām 24 stundas dien-
naktī. Daļa inventāra, piem., krēslus, galdus 
un traukus, noziedojām citām organizācijām. 
(Skat. 2020. aprīļa ČZ.) Lielo Annusa gleznu 
“Tauta pie Baltijas jūras” ar prieku saņēma Lat-
vijas Nacionālais Mākslas mūzejs Rīgā (Skat. 
2021.maija ČZ), un Zāma gleznu “Koklētājs” 
saņēma Pasaules Latviešu Mākslas Centrs 
Cēsīs. (Skat. 2021. jūnija ČZ.)

Kad radās iespēja īrēt palielu telpu 
Ciānas īpašumā (Ligzdā), bibliotēkas un daļu 
biedrības mantas pārvedām tur. Savas biblio-
tēkas grāmatas Biedrība pārveda uz Ligzdu, 
cerībā, ka nākotnē varēs daļu ČLB bibliotēkas 
apvienot ar KBLS bibliotēku. 

Valde pēdējā pusotrā gadā ir apsvēru-
si vairākas iespējas par darbību nākotnē. Tā 
kā 2020. gadā nevarējām  noturēt pilnsapulci, 

divu gadu sapulci (apvienojot 2020. un 2021. 
gadus) centīsimies sasaukt 2022. g. februārī. 
Biedri saņems ziņojumu divas nedēļas pirms 
sapulces. 

Svens Kīns un Mārīte Plūme atver durvis Ligzdā, 
kur ČLB novietojusi savu bibliotēku.
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ZIEDOTĀJU PAPILDINĀJUMS: 
ZIEDOJUMI SAŅEMTI LĪDZ 
2021. g. 27. NOVEMBRIM.

Ziedojuši līdz un ieskaitot $55:
Solvita & Jonas Baipsys (Castle 
Rock CO), Zaiga Kalniņš (Lincoln 
CA), Ēriks Sprenne (Highland IN), 
Kristine Ulbrich (Geneva IL).  
Ziedojuši līdz un ieskaitot $100:
Laimdota Anšmits (Orland Park IL), 
Anita & Elmārs Bilsens (Three Ri-
vers MI), Benita & Helmuts Lāčkājs 
(Park Ridge IL), Uldis Roze (Doug-
laston NY), Rita Sprūdžs (Chicago 
IL), Valdis Tums (Oak Lawn IL). 
Ziedojuši pāri par $100:
Māra & Dāvids Blumbergs (Chica-
go IL), Vija Sherman (Raleigh NC).
Sirsnīgs paldies visiem!

DECEMBRIS
  1 T Arnolds, Emanuels
  2 C Meta, Sniedze
  3 P Evija, Raita, Jogita
  4 S Baiba, Barbara, Barba
  5 Sv Sabīne, Sarma, Klaudijs
  6 P Nikolajs, Niklāvs, Niks
  7 O Antonija, Anta, Dzirkstīte
  8 T Gunārs,Gunis, 
        Vladimirs  
 9 C Tabita, Sarmīte
10 P Guna, Judīte
11 S Voldemārs, Valdemārs,  
        Valdis
12 Sv Otīlija, Iveta
13 P Lūcija, Veldze
14 O Auseklis, Gaisma
15 T Johanna, Hanna, Jana
16 C Alvīne
17 P Hilda, Teiksma
18 S Kristaps, Kristofers,  
       Krists, Klinta
19 Sv Lelde, Sarmis
20 P Arta, Minjona
21 O Toms, Tomass,  
    Saulcerīte
22 T Saulvedis
23 C Viktorija, Balva
24 P Ziemsvētku vakars. 

Ādams, Ieva
25 S Ziemassvētki. Stella, 
    Larisa
26 Sv Dainuvīte, Gija, Megija
27 P Elmārs, Inita, Helmārs
28 O Inga, Ingeborga, Irvita,  
    Ivita  
29 T  Solveiga, Ilgona
30 C Daniela, Dāniels,   
   Dāvids, Dāvis    
31 P Vecgada vakars.   
   Silvesters, Silvis,   
   Kalvis

JANVĀRIS
  1 S Jaungads. 
    Laimnesis, Solvita,   
      Solvija
  2 Sv Indulis, Iva, Ivis, Ivo
  3 P Miervalda, Miervaldis,   
   Ringolds
  4 O Spodra, Ilva
  5 T Sīmanis, Zintis
  6 C Zvaigznes diena.   
     Spulga, Arnita
  7 P Rota, Zigmārs, Digmārs,  
      Juliāns
  8 S Gatis, Ivanda
  9 Sv Kaspars, Aksels, Alta
10 P Tatjana, Dorisa
11 O Smaida, Franciska
12 T Reinis, Reina, Reiholds,  
     Renāts
13 C Harijs, Ārijs, Āris, Aira
14 P Roberta, Roberts,   
     Raitis, Raits
15 S Fēlikss, Felicita
16 Sv Lidija, Lida
17 P Tenis, Dravis
18 O Antons, Antis
19 T Andulis, Alnis
20 C Oļģerts, Aļģirds, Aļģis,   
     Orests
21 P Agnese, Agnija, Agne
22 S Austris
23 Sv Grieta, Strauta
24 P Krišs, Ksenija, Eglons
25 O Zigurds, Sigurds
26 T Ansis, Agnis, 
     Agneta
27 C Ilze, Ildze, Izolde
28 P Kārlis,Spodris  
29 S Aivars, Valérijs
30 Sv Tīna, Valentīna, Pārsla
31 P Tekla, Violeta
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6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634-1499

Tālr.: 773-725-3820, e-pasts cianasdraudze@gmail.com

Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 248-219-4985
Dr. priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney, tālr.: 872-301-6638
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Mājaslapa: “Čikāgas Ciānas draudze” uz Facebook.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

DRAUDŽU ZIŅAS

2021. gada decembris
5. decembris .....10:00 — Adventa 2. svētdienas 

dievkalpojums ar dievgaldu
12. decembris ...10:00 — Adventa 3. svētdienas 

dievkalpojums
19. decembris ...10:00 — Adventa 4. svētdienas 

dievkalpojums
24. decembris ...17:00 — Kristus piedzimšanas 

Svētvakara dievkalpojums
31. novembris ...17:00 — Gadmijas dievkalpojums 

ar dievgaldu
2022. gada janvāris

2. janvāris ..........10:00 — Jaunā gada ieskaņas 
dievkalpojums

9. janvāris ...........10:00 — Zvaigznes dienas dievkal-
pojums ar dievgaldu. Draudzes 25 
gadu jubileja. Dievkalpojumā pieda-
lās LELBP Archib. Lauma Zušēvica

16. janvāris .........10:00 — Divvalodīgs dievkalpojums 
ar dievgaldu

23. janvāris .........10:00 — Dievkalpojums
30. janvāris .........10:00 — Dievkalpojums
Dievkalpojumi notiek, ievērojot veselības departa-
menta ieteiktās higiēnas un drošības normas. Ierak-
stītos dievkalpojumus turpiniet skatīties draudzes 
YouTube kanālā: https://www.youtube.com/channel/
UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ/
Olīvkalna kapos 
Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir vēl tikai dažas 
brīvas kapu vietas, cena $1,000 draudzes locekļiem 
un $1,200 citiem, kas nav draudzes locekļi; salīdzi-
not ar cenu $3,000 blakus sektoros. Sazinieties ar 
Modri Galenieku (847) 823 3713
2021. gada 4. decembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 
notiks Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku tirdziņš

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
Kopas vice-priekšniece: Zita Velkme
   Tālr.: 630-372-9952, e-pasts: zitavelkme@juno.com 

2021. gada decembris
Svētd., 12. dec. 9:00 ....... Ziemsvētku tirdziņš

10:00 ...... 3. Adventa dievkalpo-
jums. DV un drau-
dzes vīru gatavotas 
pusdienas un tirdzi-
ņa turpinājums

Piektd., 24. dec. 17:00 .... Kristus dzimšanas 
svētku vakara diev-
kalpojums

2022. gada janvāris
Svētd., 9. janv. 10:00 ...... Zvaigznes dienas 

dievkalpojums. 
Draudzes eglīte

Svētd., 23. janv. 10:00 .... Dievkalpojums. 
Zupas pusdienas 
pa labu palīdzībai 
Latvijā

Dievkalpojumos ievērosim Čikāgas pilsētas Co-
vid-19 attālināšanās un sejas mas ku vadlīnijas.
Katru svētdienu arī piedāvājam virtuālus diev-
kalpojumus. Ja vēlaties saņemt virtuālo diev-
kalpojumu lapiņas un dievkalpojumu YouTube 
saiti, lū dzam sūtīt e-pastu uz cianasdraudze@
gmail.com.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983 

Tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, 
  tālr.: 773-818-6965; 
  e-pasts: st.peters.latvian.church@gmail.com
Draudzes priekšnieks: Ivars Spalis, 
  tālr.: 630-485-1988; e-pasts: ivspalis@gmail.com
Dāmu saimes priekšniece: Ināra Ievāne 
  tālr.: 708-799-8636, e-pasts: inaraievans@att.net
Draudzes Facebook: https://www.facebook.com/ 
  Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze 
Draudzes YouTube kanāls: https://www.youtube.com/
channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ/

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE



312021. gada decembris

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: martinstaks@gmail.com
mobilais tālr.: 925-303-3089

SARĪKOJUMI, SANĀKSMES,
NOTIKUMI UN
CITAS NODARBĪBAS

2021. gada decembris
Sestdien, 4. decembrī .........Sv. Pēteŗa dr. Ziemsvētku 

tirdziņš un pusdienas
Trešdien, 8. decembrī .........Pensionāru Ziemsvētku 

ieskaņas saiets, dzied 
duets Māra un Gundega

Svētdien, 12. decembrī .......Ciānas dr. Ziemsvētku 
tirdziņš, pusdienas un 
Stariņa priekšnesumiem

Sestdien, 18. decembrī .......Krišjāņa Barona latviešu 
skolas Ziemsvētku beķe-
reja un tirdziņš

2022. gada janvāris
Ceturtdien, 13. janvārī .......ČLOA delegātu sēde Ligz-

dā (19:00)

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Priekšniece:  Dace Ķezbere

tālr.:  773-919-3936 
e-pasts:  itsdace@gmail.com

Mājaslapa www.cikagaslatviesubiedriba.com
Facebook: Čikāgas Latviešu Biedrība vai 

                   Chicago Latvian Association

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

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

Latvian American Chamber of Commerce
1658 N. Milwaukee Ave, Suite 183

Chicago, IL 60647 USA
www.latvianchamber.com

Info@LatvianChamber.com

  JĀ! VĒLOS ABONĒT      

Vārds, uzvārds: ________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________

Pilsēta, štats un pasta kods: ______________________________________

Telefona numurs: ________________________________ 

E-pasta adrese: _________________________________

 Šī ir dāvana! Dāvinātāja vārds un uzvārds: _________________________________

Redakcija lūdz vismaz $55.00 ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas izdevumiem.
Čeki sūtāmi uz “Čikāgas ziņas”, P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

Pieņemam arī ziedojumus caur Zelle, lietojot e-pasta adresi cikagaszinas@gmail.com. 

Vai vēlies saņemt informāciju un viedokļus par Čikāgas latviešu sabiedrību 
un latviešu darbību, domāšanu, valodu, garīgo dzīvi un kultūras pasākumiem 
Čikāgā un citviet? Abonē       un palīdzi to veidot ar saviem rakstiem un 
ziedojumiem!

ZIEDOJUMU 
SUMMA:

$__________
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Associations of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824, 
        • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Editor-in-Chief: Māris Roze • Tel. 630-980-1055 • e-mail: marisroze@comcast.net
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street, Lincoln, NE 68502-2698 • Tel 402-474-1591 
                                                                               • e-mail: aldis@augstumsprinting.com

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI 
PIRMDIENĀS no 7:00 līdz 8:00 vakarā
WSBC AM 1240
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: 
V. Galenieks • tālr.: 847-823-3713, e-pasts galenieks@att.net
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts ciklatraid@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 pasūtīt no V. Galenieks. Cena — $6.00
Klausieties raidījumus datorā — varam sūtīt .mp3 caur Dropbox.       
Informācija pie Silvijas vai Modŗa Galenieka


