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REDAKCIJAS SLEJA
Sarkanā krāsa nekad mūsu
mājā netika cienīta. Lai gan krāsa
pati par sevi ir polītiski neitrāla, tā
vēstures gaitā tikusi izmantota
dažnedažādiem mērķiem. Mūsu
mājā spilgti sarkano krāsu sauca
par “komūnistu sarkano” un to ne
izmantoja ne interjērā, ne apģērbā.
Tāpēc man bija sarežģīti sameklēt
piemērotu apģērbu pirmajam skolo
tāju streikam Čikāgas pašvaldības
skolās divdesmit piecu gadu laikā.
Atklāti sakot, neticēju, ka streiks
notiks, tāpēc nebiju iepriekš iegādājusies kreklus,
kuŗus arodbiedrība man piedāvāja pirkt.
Iepriekš manāms bija mājiens no augšas, ka sko
las kultūru gatavojas būtiski mainīt. Mana pārzine
skolas gada beigās atklāja, ka viņa ies varbūt pat
pāragrā pensijā. Izrādijās, ka daudz viņas kollēgas
izvēlējās līdzīgu ceļu. Es prognozēju, ka šī smalk
jutīgā sieviete, kuŗas gādībā mācījās 4,500 jauniešu
un strādāja pāri par 300 darbinieku, nevēlējās būt tā,
kas šo smalki sabalansēto laivu būtu spiesta iekuģot
pārbaudijumiem pārpildītajos ūdeņos.
Darbā bijām jau iepazīstināti ar jaunām tabulām,
kā ar datora palīdzību var katra skolotāja jauniešu
pārbaudījumu rezultātus ievadīt un ar vienkāršu
formulu, pēc atkārtotiem standartizētiem pārbau
dījumiem, nākt pie secinājuma, kuŗam kvantitātīvs
pieaugums, kuŗam nē. Ļoti vienkārši... ja nu varētu
nodrošināt, ka pārbaudījumi ir nevainojami un ka
bērni/jaunieši paši ir standartizējami. Bet dzīvē viss
nav tik vienkārši. Tie, kam bijusi saskarsme ar jauno
paaudzi, zin, ka bērns nav un nevar būt tikai statis
tika. Nevienlīdzība mājas apstākļos arī atstāj savu
neapskaužamo iespaidu.
Cita statistika, kas biedē skolotājus, ir tā, par ko
maz tiek rakstīts. Pensijas fonds. Skolotāji Čikāgas
skolās iemaksā pensijas fondā ar saprašanu, ka nauda
tiks ieguldīta, un pēc mūža nostrādāta darba būs
pelnītā atpūta. Vadība dažādu aizbildinājuma dēļ
nav ieguldijusi skolotāju naudu un šobrīd nevar no
drošināt, ka pietiktu, lai tās izmaksātu. Varbūt tāpēc
skolotāji baidās, ka vilnis var sacelties pret viņiem,
jo pensiju fondu varētu glābt tikai tad, ja liela daļa
‘vecā štata’ tiktu atlaists un jauni skolotāji tiktu
pieņemti ar pazeminātu drošību pensiju jautājumā.

Šādu formulu izrēķinot, var sa
prast, kapēc doma slēgt simts
skolu, bet jaunas atvērt cituviet ar
jauniem skolotājiem varētu būt
veids kā ar šo ekonomisko neērtību
tikt galā.
Protams, ka latvieši ir piedzī
vojuši vēl smagākas situācijas.
Daudzi Čikāgas Ziņu lasītāji
polītisku nesaskaņu un no tām
izrietošā kaŗa dēļ bija spiesti atstāt
savu Tēvzemi. Manu vecvecāku
paaudze bija spiesta mainīt dzīves
vietu un līdz ar to nodarbošanos. Mans vecaistēvs
Latvijā bija profesionāls cilvēks, rajona sekretārs,
bet, apstākļu spiests, Amerikā strādāja bāreņu namā
par melnstrādnieku. Viņš un viņa paaudze augsti
novērtēja izglītību, mudinot viņa dēlu, manu tēvu,
studēt. (Otrais dēls, pazudis bez vēsts kaŗa laikā.)
Arī mani vecāki mainīja dzīves vietu, lai mums
tiktu labākās skolas.
Polītiskā un ekonomiskā situācija šodienas
Latvijā ir arī veicinājusi cilvēku masveida izplūdumu
no valsts. Šovasar viesojoties Rīgā, dzirdēju ka
divdesmit pieci procenti 20-35 gadu vecuma jauniešu
šobrīd mīt ārpus valsts. Daļa jauniešu izvēlējusies
studēt ārzemēs, jo šīs studijas sola uzlabot dzīves
apstākļus. Kur viņi izvēlēsies dzīvot pēc tam, būs
izšķirts, vadoties no tā, kur apstākļi ir visstabilākie
un nākotnes izredzes visdrošākās.
Tāpēc esmu gandarīta, ka skolotāju streika laikā
uz protestiem nāca ne tikai skolotāji, kuŗiem šķiet
visvairāk iegūstams no laba kontrakta, bet arī skolēni,
vecāki, citu arodbiedrību pārstāvji, pensionējušies
skolotāji, kaimiņi. Mūs visus atbalstot, gaŗāmbrau
cēji taurēja līdzjutībā. Mājot ar roku biroja logiem,
darbinieki apbrīnoja sarkanā tērptos desmitiem tūks
tošiem demonstrantu. Policisti laipni un saprotoši
nodrošināja ceļu. Čikāgas iedzīvotāji pierādīja, ka
vēlas aizstāvēt bērnu intereses, lai viņi netiktu uz
skatītiem par datiem, bet gan par individiem, un par
to, lai pieredzējis strādnieks nekļūtu par ekonomijas
lejupslīdes upuri. Kādas ģimenes devums bija mājās
cepti cepumi, plastmasas maisiņos iesaiņoti. Mai
siņam bērna rokrakstā uzrakstīts vēlējums: “Stay
Strong”. Maisiņš man vēl ilgi glabāsies par piemiņu.
Stipri kopā turoties, Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Ciāna ir 115 gadus jauna!
Šī gada 15. jūlijā Čikāgas
latviešu ev. luteriskā Ciānas drau
dze atzīmēja savu 115. pastāvēša
nas gadu. Atceres dievkalpojumā
piedalījās liels pulks dievlūdzēju.
Ciānas draudzes koris, kuŗam vēl
bija spēks pēc dziesmu svētkiem
Milvokos, dziedāja vairākas dzie
smas, un sōliste Kristīne Dmitri-
jeva, ģitaru spēlējot, skaisti dziedāja.
Pēc svinīgā dievkalpojuma
visi pulcējās ēdamzālē, kur drau
dzes dāmas bija klājušas bagātīgu
svētku auksto galdu.
Uzgaidāmajā telpā bija ekspo
nāti, kas atspoguļoja Ciānas bagā
tīgo vēsturi gan jauno laiku, gan
seno laiku attēlos. Skatāmi bija
arī Ciānas Vēstneša žurnāli (sākot
ar 1956. gadu) un draudzes re
ģistrs, kuŗā aprakstīta draudzes
darbība (sākot ar 1930. gadu).
Ciānas draudzes Padome savā
19. augusta sēdē nolēma atzīmēt
mūsu 115. gada jubileju visu gadu
ar dažādiem labdarības pasāku
miem. Dievs visus šos gadus ir
Ciānu bagātīgi svētījis. Izrādīsim
Viņam mūsu pateicību ar dāva
nām tiem ļaudīm, kuŗiem palī
dzība ir ļoti nepieciešama.
Oktōbrī, jau mēneša sākumā,
lūgsim, lai draudzes locekļi ved
uz baznīcu zābaciņus, kuŗus mēs
tad sūtīsim uz kādu bērnu palī
dzības organizāciju Latvijā. Lai
šis veltes nonāk Latvijā pirms iestā
jas aukstais laiks, sūtīsim tās ar
Latvian American Shipping Line.
Mēs arī lūgsim, lai cilvēki izskata
savus skapjus un atnes uz baznīcu
ziemas apģērbus, kas vairs neder.
Tos mēs nodosim šeit pat Čikāgā
organizācijai, kas cieši sadarbojas
ar LIRS (Lutheran Immigration
and Refugee Services).

Aprīlī atcerēsimies mūsu
četrkājainos draugus, kas vienmēr
sagaida mājās un ļoti mīl savus
saimniekus. Mēs pieņemsim zie
dojumus – naudā un mantā (suņu
un kaķu barību, utml.). Saziedoto
naudu ceram nosūtīt kādai dzīv
nieku patversmei Latvijā, bet barī
bu nodosim kādai dzīvnieku
palīdzības organizācijai Čikāgā
un tās apkārtnē.

CIÅNA

115

Decembrī atcerēsimies mū
su draudzes vecākos ļaudis, sūtot
kartītes, apsveicot nozīmīgās dienās
un svētkos aiznesot piparkūkas.
Mēs arī izpildīsim LELBA gads
kārtējo Ziemsvētku akciju, kad
puse no saziedotās naudas tiek
nodota mūsu māsu draudzēm.

Janvārī turpināsim Dāmu
komitejas iesākto brīnišķīgo tradi
ciju piedāvāt sātīgas un siltas
zupas kafijas galdos, kā atlikums
tiks nodots zupas virtuvei Rīgā.
Ciānas draudzes Dāmu komiteja
kopš 2002. gada ir noziedojusi
Diakonijas zupas virtuvei $11,400!
Bet, lai palīdzētu mūsu vietējai
“St. Cyprian Food Pantry”, mēs
lūgsim mūsu draudzes locekļus
atvest uz baznīcu pārtikas produk
tus, kas nebojājās (non-perishable).

Februārī un martā gribam
gatavoties Mātes dienai, nosūtot
jaunām mātēm Latvijā bērniem
bērna pūriņu. Pieņemsim krekliņus,
biksītes, zeķītes, cepurītes, jaciņas,
un citas bērniem nepieciešamas
lietas. Mēs lūgsim arī, lai draudzes
locekļi atved bērnu autiņus vie
tējai sieviešu patversmei.

Jūnijā, jubilejas gadu nobei
dzot, mēs plānojam īpašu projektu
mūsu pašu draudzes labad. Sīkāka
informācijas sekos.

Tomēr visnozīmīgākā dāvana,
ko mēs kā draudze piedāvājam
mūsu draudzes locekļiem, ir pie
došana, tiešāk sakot, parādu atlai
šana. Mēs saprotam, ka vairāki
draudzes locekļi ir nonākuši grū
tos apstākļos un jau vairākus
gadus viņi nav spējuši nokārtot
savus pienākumus pret draudzi.
Tāpēc mēs pasludinām šo drau
dzes nozīmīgo jubilejas gadu par
visu parādu atlaišanas gadu. Tas
nozīmē, ka visi parādi, sākot ar
2011. gadu un vecāki, tiks dzēsti.
Lūdzu atgriezieties atpakaļ mūsu
draudzē un dievkalpojumos un
palīdziet mums ar pacilātām sir
dīm pateikties mūsu Radītājam
un godam atzīmēt draudzes ju
bilejas gadu.
Ikviens Čikāgas Ziņu lasītājs
var piedalīties Ciānas draudzes
labvēļu akcijās, atnesot mantas uz
Ciānas draudzes īpašumu vai
nosūtot ziedojumu uz
Chicago Latvian Zion Lutheran
Church, 6551 W. Montrose Avenue,
Chicago, IL 60634.
Baiba Liepiņa
Ciānas draudzes priekšniece
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Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Šī gada 4. septembrī Stariņā
atsāktas rudens skolas nodarbības!
Skolā šogad nāk jau deviņpadsmit
bērni, un pirms mācību gada bei
gām gaidām vēl dažus. Lai gan
vasarā no mums aizgāja pieci lieli
bērni, klāt pienākuši trīs jauni un
maziņi! Aleksandra Rickher, ku
ŗai tikko piepildījās divi gadiņi,
šoruden sāk savas pirmās skolas
gaitas. Aerin Reinfelde, kuŗai arī
ir divi gadiņi, šogad skolā nāk
kopā ar savu lielo māsiņu Sofiju,
un četrgadīgā Kaiva Freimane
šogad arī mācīsies Stariņā! Visi
mazie bērniņi varēs mācīties no
lielajiem, un protams no mazajiem
mācīsies arī lielie!
Mēs esam priecīgas, ka šogad
ar bērniem strādās Jenny Lāčkāja.
Jenny studē bērnu paidagoģiju vie
tējā Čikāgas augstskolā, un bērni
jau tagad ir viņu iemīlējuši. Pāris
dienu nedēļā skolā strādās arī
Larisa Freimane, un esam viņai
pateicīgi par šo palīdzību!
Pirmajā nedēļā iepazīstamies
viens ar otru, dziedam dziesmiņas
un ejam rotaļās, lai varam atce
rēties skolas biedru vārdus un sākt
saprast, kās jādara, lai mācītos
dziesmas un dejas.
Otrā nedēļā sākam runāt par
rudeni, runājam par Miķeļiem.
Miķeļi ir rudens svētki, un Stariņa
bērni iepazīsies ar tirdziņiem, ar
labību un ar rudens dārzāju ražu.
Bērni pētīs labību, mācīsies par
latviešu paražām un skolā rīkos
tirdziņu, kuŗā varēs no viens otra
“pirkt” sagādātos labumus.
Ļoti ceram, ka šis mums būs
labs, veselīgs un darbīgs skolas
gads!
Andārte Phillips
Foto: Kristīne Shlain

No kreisās: Sofija Šaltāne, Vasara Rauda, Līga Phillips, Annika Smith, Aleksandra
Rickher, skolotāja Kristīne, Nikolajs Rozentāls, Lūkas Šlesers, Solveiga Austriņa,
Kaiva Freimane.

Līga Phillips, Kate Andersone, Annika
Smith pēta akmentiņus.

Aleksandra Reickher.

Kaiva Freimane un Sofija Šaltāne.

Aerin Reinfelda.
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pirmā diena skolā un Bernu svētki
Krišjāņa Barona latviešu skolas saime 6. septembrī pulcējās Ciānas draudzes īpašumā, lai iesāktu
2012./2013. mācību gadu un lai gadskārtējos Bērnu svētkos sacenstos mākā, veiklībā un izturībā.

Bērndārzēni un Laču bērni. 				

Foto: G. Lucāns
Pa veiklības kāpnēm. Foto: G. Lucāns

Hulla lalla – aiziet!

Vidusskolēni. 						

Mākslas stends.

Foto: G. Lucāns

Burbuļu stends.

Foto: G. Lucāns

Foto: G. Lucāns

Foto: G. Lucāns

Makšķērēšanas stends Foto: G. Lucāns
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3x3 nometnē Īrijā, Kur Latvija?
Māras Tupeses stāstījums Daudzinājumā 3x3 nometnē Īrijā šī gada jūnijā. Daudzinājuma vadmotīvs
bija “Piederība”. 3x3 padomes priekšsēdētāja Latvijā Krūmiņu Inese lūdza Mārai aprakstīt, kā Amerikā
mēs centāmies saglabāt latviskumu mūsu bērnos. Tas vēl joprojām ir mūsu visu stāsts.

Skatos pasaules kartē un tā
īsti tik mazu zemi pat nevaru
atrast. Man ir divpadsmit gadi.
Dzīvoju Amerikā. Neeju latviešu
skolās, nebraucu uz latviešu no
metnēm un ar savu brāli un māsu
runāju angliski. Vecāki domā, ka
es izaugšu par latvieti tāpat vien
balstoties uz viņu atmiņām par
savu tēvu zemi. Tomēr dzirdu lat
viešu dziesmas, piedalos trimdas
dziesmu svētkos, spēlēju volejbolu
latviešu komandā, bet visu laiku
runāju angliski.
Man ir astoņpadsmit gadi.
Apprecos ar Tupešu Jāni. Sākas
mana latviskā izglītība. Dziedu
latviešu dziesmas, piedalos trim
das dziesmu svētkos, spēlēju volej
bolu latviešu komandā un lēnām
sāku runāt latviski, bet ar grūtī
bām.
Sāk dzimt bērni. Kur ir Latvija?
Skatos pasaules kartē. Atrodu. Lai
gan maziņa un PSRS, tomēr ir.
Mana senču zemīte. Turpinu runāt
latviski, tagad jau daudz brīvāk.
Bērni aug. Dziedam dziesmas,
ejam rotaļās, tulkojam grāmatiņas,
cenšamies satikties ar bērniem,
kuŗi runā latviski. Mūsu pilsētiņā
neviena latvieša. Sākam braukt un
braukt, un braukt. Uz latviešu sko
lu sestdienās – pusotras stundas
brauciens vienā virzienā, uz gai
dām un skautiem, uz Gaŗezera va
saras vidusskolu sešu stundu brau
cienā no mūsu mazā miestiņa.
“Runā latviski, runā latviski,
runā latviski!” Dziedam tautas
dziesmas pirms gulēt iešanas.
Jānītis grib, lai dziedu “Āvu, āvu,
baltas kājas”. Es jau zinu kāpēc, tā
visgaŗākā. Esmu nogurusi. Izlaižu

Pirmās 3x3 nometnes Irijā dalībnieki šī gada jūnijā.

dažus pantiņus. Jānītis protestē.
Jāsāk atkal no sākuma.
Vīrs, Jānis, maksā bērniem
par latviešu grāmatu lasīšanu. Des
mit lapas jānolasa katru vakaru,
bet naudiņa nāk. $5, $10 kādreiz
pat $15 var nopelnīt. Vēlāk tētis
sarunā lielākas summas par dainu
un latviešu pasaku lasīšanu.
Braucam, braucam, braucam.
“Runā latviski, runā latviski, runā
latviski!!”
Vajag latviešu skolas skolotāju?
“Jā, es varu.”
Vajag gaidu vadītāju? “Jā, es
mēģināšu.”
Vajag bērnu nometnes audzi
nātāju? “Centīšos.”
Man jāmācās latviešu valodas
gramatika, lai varētu palīdzēt
bērniem. Ko darīt? Eju uz Rietum
mičigānas universitātes vasaras
latviešu valodas kursiem. Esmu
vecākā studente šajā progrāmmā.
Svinam gadskārtas – Mete
ņus, Mārtiņus, Ziemassvētkus,
Saulgriežus. Braucam ar ragavi
ņām, ejam ķekatās, ēdam cūkas
šņukuri un pinam Jāņu vaiņagus.
Un tik braucam... Tagad bērni

to pieprasa. Jābrauc uz tautas dejām, jābrauc uz gaidu un skautu
nometni, jābrauc uz Gaŗezera vidus
skolu, jābrauc! Aija raud: ”es nevaru
iztikt bez savām latviešu draudze
nēm!!” Rullē tik uz Čikāgu uz visā
dām ballītēm. Bet tagad runā lat
viski, un labi runā. Skolas izlaidumi,
tautas tērpi, Latvijas karogs, ziedi,
asaras. No Gaŗezera vidusskolas
uz Minsteres latviešu ģimnaziju
Vācijā. Izlaiduma runās jaunieši
pateicas vecākiem par to, ka viņu
pirmā valoda esot bijusi latviešu.
Mašīnas riepas nodeldētas,
maciņš tāds patukšāks, bet senču
valodiņa un tradicijas ir dzīvas
vēl vienā paaudzē, un bērni to
uzskata par lielu, jo lielu bagātību.
Tagad mūsu Jānītim un
Aijiņai ir savi Tālis, Mīla, Krišs,
Māra un Audrītis, un tagad viņu
mājās atskan: “runā latviski!”.
Mašīna jau iekurbulēta, jaunas
riepas nopirktas, un pagalmā atskan:
”braucam!”.
Braucam arī, nav viegli, bet
ir tā vērts!
Māra Tupese
Ītijā 2012 .g. jūnijā
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BAUDĪSIM DZIESMU UN DZEJU
Mums visiem būtu jā
gādā par to, lai ČLOA
Stipendiju fonds (SF)
varētu turpināt savu darbu arī
nākotnē, jo tas palīdz jauniešiem
izaugt latviskumā, un tikai tad lat
viskais gars varēs attīstīties. Tad
jaunā paaudze varēs tālāk veidot
latvisko identitāti un stiprināt savas
saites ar latviešu sabiedrību. Skolo
tāji palīdz jauniešiem augt un vei
doties latviskā garā. Mēs paliekam
par avotu nākamajām paaudzēm,
lai tās uzskatītu latvietību par vēr
tību un to koptu. Saprotot savu pa
gātni, ko jaunieši iegūst piedaloties
latviskās izglītības programmās,
viņi sāk apzināties savu piederību
un uz tās pamata var veidot savu

tagadni un nākotni. Tādēļ lūdzam
Jūs apzināties savu atbildību par
mūsu jauniešiem un atbalstīt SF
sarīkojumu “Dziesma un dzeja”,
kā atlikums būs par labu latviešu
jauniešu stipendijām.
Programmā piedalīsies Māra
Vārpa, Ingrīda Jennings un Artūrs
Gaiķis.
Alts Māra Vārpa ieguvusi ma
ģistres gradu mūzikas paidagoģijā
Northwesstern universitātē Čikāgā,
bet Vīnē studējusi ērģeļu mūziku.
Viņa dzied, diriģē, spēlē klavieres,
ērģeles un ģitaru, vadījusi un
dziedājusi ansambļos “Tās balsis“
un “Cīānas cielavas”‘. Ir Čikāgas
vīru koŗa diriģente un diriģējusi
arī vairākos dziesmu svētkos ASV.

Mecosporāns Ingrīda Jennings
studējusi Montessori Education
ar speciālizēšanos mūzikā Xavier
universitātē Cincinnati. Viņa diri
ģē, dzied un spēlējusi arī vijoli.
Dzīvojot Indianapolē, viņa dziedā
jusi sieviešu ansamblī IDVASA.
Čikāgā ir Ciānas draudzes koŗa
diriģente. Diriģējusi dziesmu svēt
kos Milvokos. Patīk Raimonda Pau
la un Lolitas Ritmanes dziesmas.
Mūzikālo programmu ar dzeju
kuplinās bijušā Čikāgas latviešu
teātŗa vadītjs un režisors Artūrs
Gaiķis.
Visus tautiešus mīļi jo mīļi
aicinām un gaidīsim 28. oktōbrī.
Ruta Priedkalne-Zirne
ČLOS SF priekšsēde
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Amerikas latviešu apvienība izvērtē darbību
Nupat aizri
tējusi gads
kārtējā sep
tembŗa ALAs
valdes sēde,
tikšanās ar
jauno Latvi
jas vēstnieku
ALAs priekšsēde
Andri Razā
Anita Bataraga.
nu un inten
sīvas sarunas valdes lokā ar Ilzi
Garozu, mūsu uz nupat apritējušā
gada darbu salīgto ALAs dar
binieci, kuŗas uzdevumā bija
ALAs darbības izvērtēšanas un
stratēgiskā plāna iedzīvināšana.
Pēdējā gada informācijas
ievākšanas darbs, kuŗam pie
stūres bija Ilze ar savu nerimstošo
dzinuli un rūpīgo veicināšanas
garu, radīja atsvaidzinošu gaisotni
valdes pārrunās un prasīja katram
izvērtēt savas nozares (un savu!)
līdzšinējo darbību valdē. No manas
puses, pirms šī gada maijā uz
ņēmos valdes priekšsēdes lomu,
pirmos četrus gadus vadīju Iz
glītības nozari ALAs valdes
darbā. Pēc šī gada Skolotāju kon
ferences sāku jau sen izskanē
jušo vajadzību, izvērtēt ALAs mā
cību programmu: apskatīt vai tā
atbilst un kalpo visiem valodas spēju
līmeņiem ASV pamatskolās.
Līdztekus sarunām ar sko
lotājām un pārzinēm, bija iespēja
ieklausīties arī pārrunu un aptauju
secinājumos, kas izskanēja no or
ganizācijām un 625 individiem,
kas atsaucās uz ALAs aptauju,
un, no pārrunās izskanējušajiem
domu graudiem, ko Ilze un vairāki
valdes locekļi ievācām no saru
nām ar sabiedrību astoņos latviešu
centros ASV apmērā.
Ko mēs dzirdējām un kā tas
iespaidos turpmāko ALA s darbību?

No kreisas: Ilze Garoza, Iveta Felzenberga, Vaira Rozentāle Prieksplana no labās:
Taira Zoldnere, Roberts Sverns, Ēriks Krūmiņš un Andris Ramāns. Galda galā:
Andris Razāns un Anita Bataraga
Fotos: Raits Eglītis

Pirmais, kas ir neapšaubāms pa
mats visam nākotnes darbam:
ALAs valde uzrunāja sabiedrību,
tā atsaucās, un iesāktais dialogs ir
jāturpina.
Kā valde vēl cenšamies izkris
tallizēt nākamos virzienus un pa
sākumus, ko ALAi kā organi
zācijai uzņemties un veicināt.
Esam gatavi pārrunāt ar organizā
ciju pārstāvjiem un ar plašo un
dažādo latviešu sabiedrību latvie
šu centros, ko ieguvām no aptauju
rezultātiem un sarunām. Galu galā,
no jauniem ieskatiem un pārrunām
varēs stiprināties ne tikai ALA,
kā jumta organizācija, bet arī visas
biedru organizācijas. Sadarbojoties,
varam kalt kopējus un jaunus pasā
kumus, kas pielāgojas esošajiem
sabiedrības apstākļiem, un turpina
piesaistīt jaunus līdzgājējus. Aug
ļus, ko rada domu apmaiņa un sa
darbība ļoti izbaudīju savās agrā
kās latviešu sabiedrības gaitās,
kad vadīju Nujorkas draudzes
latviešu bērnu nometni Katskilos
pēdējos divpadsmit gadus pirms
uzņēmos valdes priekšsēdes lomu
ALA, kā arī jau desmit gadus
pirms tam, kad ar domu biedriem

un draugiem izveidojām Ikšķīšu
nometni Katskilos.
Dziesmu svētkos Milvokos
centāmies iesaistīt skolu sabied
rību Izglītības nozares rīkotajā
skolotāju kafijas rītā, un ALAs ka
fijas un pīrāgu brokastīs. Šajā
topošajā rudens sezonā – pēc dar
bības izvērtēšanas posmā , – kad
ir skaidrs, ka jākaļ, kamēr dzelzs
ir karsta, kā pirmo un kā metaforu
turpmākai darbībai rīkosim “At
vērto durvju dienu” ALAs birojā
Rokvilē decembŗa sākumā. Turp
māk esam iecerējuši izvērst “at
vērto durvju” akcijas vairākās
latviešu mītņu pilsētās. Ceram, ka
sabiedrība atsauksies, sasparosies,
un saliedēsies, lai saliekot domas,
idejas un līdzekļus, mums veido
jas sabiedrība, kas turpinās pie
saistīt sev jaunus līdzgājējus. Lab
prāt ar jums tiekamies, bet arī
piedāvājam rakstiski un “power
point” veidā apkopoto informā
ciju, lai jūs varat iedziļināties kon
statējumos. Gaidām idejas un
ieteikumus!
Anita Bataraga
ALAs valdes priekšsēde
Čikāgas Ziņām
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LATVIJAS VALSTSSV‰TKI ÇIKÅGÅ
Sestdien, 17, novembrî, plkst. 4:00 p.p.
Ciånas draudzes telpås – 6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL

Akta runa
Latvijas Republikas goda konsuls Çikågå
ROBERTS BLUMBERGS

Koncertå
Latvijas Nacionålås operas søliste – sopråns
LIENE KINÇA
Çikågas vîru koris, diri©ente Måra Vårpa
Ciånas draudzes koris, diri©ente Ingrîda Jennings
Kr. Barona latvießu skolas koris, diri©ente Silvija K¬aviña-Barshney

Sarma A¬¬e, klavieres
Péc akta – saviesîgs vakars
RĪKO

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
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3x3 nometne Kandavā 2012. gadā no 22. līdz 29. jūlijam

Laura un Maruta Upmanes, Zita Velkme, Karīna un Maksis
Lowe. 				
Foto: Z. Velkme

Laura Upmane ar meitu Martu.

Foto: Z. Velkme

Ir svētdienas rīts šīgada 5. maijā Bartletā. Zvana
tālrunis, savienojums – Francija, runā Karīna:
“Mamma, brauksim uz 3x3 nometeni Kandavā,
Latvijā. Tev obligāti jābrauc! Būšot vienreizēji brīniš
ķīga nometne bērniem, tā man stāsta draudzene
Vanda no Rīgas. Tev arī būs vienreizēja iespēja sa
draudzēties ar Tavu mazdēlu Maksīti, jo viņš man
brauks līdzi. Tu taču visu mūžu esi bijusi nomet
ņotāja, nedrīksti to tagad izbeigt.“
Noklausījusies Karīnas mudinājumu, nopūšos.
Šī būtu trešā 3x3 nometne Latvijā, kuŗā es pieda
lītos. Braukt atkal uz nometni, dzīvot veselu nedēļu
kopmītnē, dušoties kopējā vannas istabā (gluži kā
studiju gados – super!), tagad gan nebija mans
lolotais sapnis. Ar gaŗiem zobiem tomēr piekritu
doties tadā riskantā ceļojumā. Ne tikai piekritu, bet
pierunāju savu krustmeitu Lauru un viņas meitu
Martiņu, kuŗas dzīvo Siguldā, mums piebiedroties.
Tiešām, Karīnai un viņas draudzenei bija
taisnība, jo tā bija brīnišķīga un piedzīvojumiem
bagāta nedēļa.
Nometnes organizātoriem un vadītājiem Dainai
un Aldim Biteniekiem jādod lielam liela atzinība
par veikto darbu.
Lielākā daļa nodarbību, kā arī apmešanās
notika Kandavas Techniskajā institūtā. Institūts ir
moderns un noteikti var līdzināties mūsu skolām
Amerikā.
Noviržu izvēle bija plaša un interesanta (div-

Bērnu uzvedums nometnas noslēguma koncertā. Foto: Z. Velkme

desmit sešas) gan jauniem, gan vecākiem, gan visai
ģimenei. Ja kāds nevarētu atrast savām interesēm
piemērotu ievirzi, tā būtu viņa problēma.
Vakaros bērni pulcējās uz “pasaciņu”. Kā
apburti viņi klausījās Miega peles Rūķa stāstījumu
un sūtīja nakts bučas visiem saviem mīļajiem
cilvēkiem.
Pēc vakara dziesmas daži devāmies pie miera,
bet daudzi gan mazie, gan lielie vēl piedalījas dejās
un rotaļās. Un kur tad vēl “nīkšana“, kas ievilkās
līdz rīta gaismai. Kad manas “meitenes”, Karīna un
Laura, nebija parnākušas no “nīkšanas” ap pulksten
2:00 no rīta, gribēju zvanīt 911, bet nezināju, kā to
dara Latvijā.
Bija dabas izbraukums uz Sabili ar šķēršļu
gājienu mežā, vijoles koncerts Kandavas vēsturis
kajā baznīcā, tautas deju un dziesmu koncerts sta
dionā un vēl daudzi un dažādi pasākumi.
Tā bija brīnišķīga nedēļa. Tik daudz latviskā
mantojuma iegūts, tik daudz mīļu un sirsnīgu cilvēku
iepazīts. Es ceru, ka arī citi čikāgieši ar savām ģime
nēm, ieskaitot vecmāmiņas, saņemsies un dosies uz
nākošo 3x3 nometni Latvijā.
Zita Velkme un Karīna Velkme Lowe

Čikāgas Ziņas
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CERĪBA LATVIJAS VĀRDU NEST VISPASAULES SPORTA ARĒNĀ
Mans vārds ir Jānis Leitis. Šī
gada augusta vidū, tūlīt pēc olim
piskajām spēlēm Londonā, man
nācās uz laiku pamest mājas
Latvijā, lai dotos uz Ameriku un
uzsāktu mācības Nebraskas uni
versitātē (University of Nebraska)
Linkolnā maģistra programmā
Nutrition and exercise.
Šajā gadā manā dzīvē bijuši
vairāki ļoti nozīmīgi notikumi –
iegūts bakalaura grads Rīgas Stra
diņa universitātē, tās Rehabili
tācijas fakultātē četros gados
apguvu bakalaura programmu –
Uzturs. Esmu kardināli mainījis
dzīves un studiju vidi, saņēmis
Nebraskas universitātes financē
jumu maģistra grada studijām,
kas vienlaikus dod iespēju trenē
ties vieglatlētikā, manuprāt, izcili
labos apstākļos. Šeit ceru ne tikai
godam pārstāvēt Nebraskas uni
versitāšu sacensībās, bet arī sevi
tālāk attīstīt kā sportistu, kas starp
tautiskā arēnā nes Latvijas vārdu.
Tomēr vienozīmīgi pats spilgtā
kais notikums, kuŗā esmu ielicis
vairāk kā desmit gadu darbu, ir
izcīnītās tiesības piedalīties 2012.
gada Olimpiskajās spēlēs Londonā,
kur startēju 400m distancē.
Lai gan ir ļoti žēl, ka uz Olim
piādi nedevos savā pamatdiscip
līnā – tallēkšanā, man tas vienalga
ir liels sasniegums, jo Olimpiskās
spēles ir daudzu sportistu sapnis.
Daudz mērķtiecīgāk uz savu sapni
sāku virzīties, mācoties vidus
skolā. Esmu absolvējis Rīgas 2.
vidusskolu, tagadējo Rīgas 2. ģim
naziju. Tieši vidusskolā sapratu,
cik nozīmīgs man kā cilvēkam ir
sports, un arī ikdienas treniņi sa
mērā grūtos apstākļos (it īpaši
ziemas mēnešos) veidoja gribas
spēku, lai nekavētu mācības un ļoti

Priekšā no kr.: Jānis Leitis Helsinkos.
Foto: Sporta Avīze 2012. gada 10. jūlijā “Starp tāllēkšanu un 400 metriem”.

precīzi plānotu visus savus darbus.
Tas noderēja studējot Stradiņos
(tā šo universitāti sarunvalodā
cilvēki sauc Latvijā), kur mācību
slodze, sevišķi medicīnas priekš
metos, tiešām bija liela.
Ceļš uz Londonu sākās va
saras sākumā, kad biju aizstāvējis
bakalaura darbu un piedalījos
vieglatlētikas sacensībās “Rīgas
kausi” un Prezidenta balvas iz
cīņā. Tur centos izpildīt Londonas
kvalifikācijas normatīvu tāllēk
šanā, bet savainoju cirksni un vairs
nevarēju piedalīties tāllēkšanas
sacensībās. Pēc nepilnām tim ne
dēļām bija Eiropas čempionāts
Helsinkos, kur jau 2011. gadā biju
kvalificējies gan tāllēkšanai, gan
400m skrējienam. Eiropas čem
pionātā pirmajā skrējienā 400m
izskrēju 45.92, kas tikai divas
sekundes simtdaļas atpalika no
Londonas Olimpiskā normatīva.

Bet ar šo rezultātu un to, ka savā
skrējienā paliku otrais, kvalificē
jos pusfināla skrējienam. Biju no
bažījies, vai vispār pusfinālā spēšu
startēt, jo neesmu vispār trenējies
400m distancei. Pieļauju, ka tā ir
viena no grūtākajām vieglatlētikas
disciplīnām. Pēc priekšskrējiena
tomēr nolēmu piedalīties pusfinālā,
kur izskrēju Olimpisko normatīvu
un atkārtoju nu jau 20 gadus vecu
Latvijas rekordu 400m, un līdz
finālam pietrūka 4 tūkstošdaļas
no sekundes. Līdz ar to ieguvu 9.
vietu Eiropas čempionātā. Lai
gan nebiju gandarīts, ka netiku
finālā, vieta Olimpiskajā komandā
deva ļoti pozitīvas emocijas.
Aizbraucu uz Londonu tikai
divas dienas pirms starta, lai ne
būtu daudz jādomā par apkārtējo
atmosfēru, jo, redzot tik daudz
augstākās klases sportistu, reti
kuram nerastos uztraukums. Vie-
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Ar paceltajām rokām Jānis Leitis Londonā.

nīgi nejutos labi tāpēc, ka braucu
uz Londonu piedalīties disciplīnā,
kuŗa nav mana sirdslieta. Divpad
smit gadus esmu trenējies tāllēk
šanai, un visas domas vienmēr ir
grozījušās ap tāllēkšanu, tāpēc
400 metriem bija grūti koncen
trēties psicholoģiski, un arī bija
grūti sevi vērtēt kritiski, jo nekā

daudz par 400m nezināju. Sacen
sību dienā biju tā uztraucies, ka
no rīta bija grūti ieēst brokastis,
bet varbūt tās pat nevajadzēja.
Izejot uz startu, centos nedomāt
par apkārt notiekošo. Stadions
bija pārpildīts. Lai gan mans skrē
jiens bija rīta programmā, tribīnes
bija pilnas cilvēku, tas nozīmēja,

ka 80 tūkstoši skatītāju vēros arī
manu skrējienu. Lai gan centos
nedomāt par apkārtējo publiku,
izejot stadionā, nevarēja nesajust
īpašo atmosfēru, kas tur valdīja.
Iesākot skrējienu, pēc pir
majiem 200m sapratu, ka esmu
kļūdījies savā taktikā, un ka neko
diži vairs nevaru mainīt. Pēc fi
niša nebiju īpaši priecīgs, pietrūka
pieredzes, lai izskrietu savu labā
ko rezultātu. Bet mierinājums bija
tas, ka beidzot varēju izbaudīt šo
pasaules notikumu, ko sauc par
olimpiskajām spēlēm. Biju ganda
rīts, ka esmu viens no nedaudza
jiem, kam ir tiesības tur pieda
līties, vēroju pasaules izcilāko
atlētu startus, izbaudīju draudzīgo
un labestīgo atmosfēru, kas valdīja
atlētu ciematā un Olimpiskajā
ciematā. Sajūtas palika neaizmir
stamas, bet ceru, ka atgriezīšos
pēc četriem gadiem Rio spēlēs,
lai varētu sevi parādīt savā spē
cīgākajā disciplīnā un pacīnīties
par augstākajām vietām.
Jānis Leitis

Čikāgas PENSIONĀRU IZBRAUKUMS SEPTEMBRĪ
Braucam pa līkumaino ceļu
gar zaļām kļavām un zilo ezeru,
gar cēlajām mājām
un šūpojošām laivām
uz priekšu, uz priekšu.
Meklējam īsto māju.
Atrodam –
pie gaŗajiem ozoliem,
kur Eglītes aug mierīgā klusumā.
Viesmīlības, draudzības jausmas.
Dzirdam, cik varens ir Dievs.
Padziedam, paēdam.
Ir viegli pakavēties.
Bet – ir laiks braukt atpakaļ mājās…
Ilze Cakare Laffee

Pensionāru priekšnieks Oļģerts Cakars (šēž 2. no kr.) biedru lokā Ainas Eglītes
viesmīlīgajās mājās Winthrop Harbor, IL.
Foto: Ilze Cakare Laffee
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Par svētkiem Latvijā
Ir kādi lieli notikumi, kuŗus
mēs arvien izceļam kā pieturas
punktus savos plānos. Dodoties
ceļojumā, arvien cenšamies tā
sakārtot, lai iegūtu pēc iespējas
vairāk jaunu iespaidu. Nākamais,
2013., gads ir īpašs ikvienam lat
vietim, kurš dosies ceļojumā uz
Latviju. Ir iespējams un vēlams
braucienu plānot tā, lai ciemošanās
dzimtenē iekrīt starp 30. jūniju un
7. jūliju, kad Rīgā būs dziesmu
svētki. Nepateikšu neko jaunu par
dziesmu svētkiem. Tie runā paši
par sevi. Žēl par katru, kuŗš ne
varēs piedalīties. Taču ielūkojoties
daudzajos pasākumos, kuŗi ātri
aiztecējušajā šī gada vasarā noti
kuši Latvijas pilsētās un novados,
vēlos apgalvot, ka viens no labāka
jiem Latvijas piedāvājumiem un
“precēm” ir dažādi svētki. Ar tik
lielu izdomu un dažādību, ka grūti
bijis pat izvēlēties, kurp doties.
Kas ir svētki? Latviešu valodā
vārdam “svētki” ir viena sakne ar
“svēts”. Svēts ir kaut kas īpašs,
dārgs, piederību un būtību aplie
cinošs. Svētas lietas izceļ mūsu
pārliecību. Pēc tā, kas kādam cil
vēkam ir svēts, spriež par viņa iz
celsmi, personību un vērtībām.
Latviešu svētki raksturo mūs kā
tautu un katru atsevišķi. Ielūkojos
aizvadītajā vasarā notikušajos
svētkos, jo dažādie notikumi tajos
rāda latvieša un Latvijas seju. Tajos
varam sastapt savus radus, kaimi
ņus un draugus, kuŗus neesam
ilgi redzējuši, dalīties atmiņās un
mācīties daudz ko jaunu un beigās
– priecāties. Turklāt mēs ceram, ka
nākamajā gadā varam Latvijā
redzēt tik pat skaistus svētkus un
vēl vairāk. Katrs, kuŗš brauks uz
šejieni, var droši plānot arī dalību
itin dažādos pasākumos.

Svētkus Latvijas vasarā varētu
sadalīt divās daļās – tie, kas pilsētām
un novadiem veltīti, kā arī svētki,
kuŗi rīkoti kādam tematam.
Pilsētas parasti cenšas gata
voties jau laikus nozīmīgām ga
dadienām. Tad ir lielāks pasākums
un tā nosaukumā pilsētas vārdam
parasti gada skaitlis klāt. Tomēr,
ja skaitļa nav, tas visdrīzāk nav
apaļš, taču pilsētnieki sastapties
un svinēt vēlas tāpat. Kas tik nav
dažādās vietās darīts! Tas bijis at
karīgs gan no maka biezuma, gan
organizātoru izdomas.
Piemēram,
Talsos no 29.
jūnija līdz 1. jūli
jam bija ievēro
jama svinēšana.
Kā jau parasti,
ļoti daudz dziesmu un deju. Un
dziesmās un dejās bija ne tikai jā
klausās, bet arī pašiem jāpiedalās.
Bija divi dievkalpojumi – gan iesā
kot, gan noslēdzot svētkus. Amatu
mācīšanās, podnieka sēta pie “šķīb
mājas”, ūdensslēpotāji, motociklu
parāde, aviācijas svētki, zemessar
dzes un armijas technikas izstāde,
zolītes spēlēšana un makšķerēša-
nas sacīkstes, kopā ar nāru baudot
“zivzup”!
Daugavpils ir lie
lāka pilsēta. Arī
pasākumi lielāki
un laiks ilgāks, no
4.-10. jūnijam. Arī
šeit neskaitāmi de
jotāji un dziedātāji no Latvijas
Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas
un vēl citām vietām. Koncertēja
Oļegs Gazmanovs, kuŗš ir viens no
Maskavas pieprasītākajiem ro
mantiskās mūzikas izpildītājiem.
Bija modes skate, svētku uguņo
šana, gandrīz tik pat daudz sporta

sacīkšu – kā olimpiskajās spēlēs,
žonglēšana un izglītības pilsēta,
kur varēja sastapt visu pilsētā pār
stāvēto augstskolu ļaudis. Jau
niešus aizrāva konkurss “Mēs
esam talantīgi”.
Ventspilī arī svētki
ritēja vairākas die
nas. No 2.-7. au
gustam daudz no
tikumu – koŗi,
dejotāji un atsevišķi mūziķi. Diev
kalpojums. Tirgus, bez kā nekur
neiztikt. Taču daudz dažādu krā
sainu izdarību, kādus citur neat
rast: starptautisks ziedu paklājs,
torņu mūzikas koncerts un māla
virpošanas sacensības, loka šauša
nas sacensības, policijas iecirkņa
prezentācija, frizieŗu festivāls “Jū
ŗas orchideja”, Latvijas armijas
orķestŗa defilē sveiciens, roman
tiskie mēness vērojumi observā
torijā, mazo sunīšu parāde un
burbuļu salūts. Turklāt noslēgumā
opera “Traviata” ar operas zvaig
zni Maiju Kovaļevsku.
Turpat netālu –
Kuldīgā no 19.-22.
jūlijam bija dzīres.
Bez jau ierastajām
lietām, visdažādā
kiem priekšnesu
miem un tirgiem vēl arī esot
skrējuši pa Alekšupīti, šāvuši sa
lūtu, uzstājies cirks, amatnieki pat
no Francijas un Somijas, padomju
laika auto parāde un mūziķi, kuŗi
sēdēja kokos.
Cēsīs no 1.-3. jū
nijam blakus pa
rastajām izdarī
bām vēl šokolādes
strūklakas, šacha
turnīrs un īpašs
vilciens no Rīgas ar dziesmām.
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Rīgu pat grūti
aprakstīt. Tur no
19.-21. augustam
tik daudz kā! Var
būt tāda īpaša lieta
– visu zelta kāzu
jubilāru pieņem
šana pie pilsētas galvas.

Bet Vidzemes sir
dī, Jaunpiebalgā,
svētki vairākos
cēlienos – vieni
veltīti novadam un
otri ar tematu. 14.
augustā brīvdabas
estrādē bija operas izrāde “Lolitas
brīnumputns”. 15. augustā novada
centrā īstā piebaldzēnu gaumē
notika olu kaujas, piebaldzēnu ce
pures blamēšana, nodzeršanās ar
pienu, Piebalgas preču cildinā
šana un citas “šanas”. Turpat tikai
pirms pusotra mēneša savukārt
bija notikuši Ziedu svētki, kad
tuvu pie 1000 svētku viesu, atbrau
kuši trīsdesmit septiņos autobusos,
bija apmeklējuši desmit turīgākās
un skaistākās zemnieku sētas, lai
priecātos par ziediem. Šo stafeti
Jaunpiebalga bija pārņēmusi no
Ventspils.
Jā, tematiskie svētki.
Piemēram, Mežotnē zemgaļu
svētki 19. un 20. maijā. Viesi varēja
pielaikot bruņas, jāt ar zirgiem un
piedalīties cīņas sacensībās par
galveno balvu – īpašu zemgaļu
zobenu no plastmasas.
Un tad nāk daudzie zvejnieku
svētki, kas visu jūliju it kā aprit
Latvijas piekrastes pilsētas un
ciemus. Visur sagaida no jūŗas iz
kāpjam Neptūnu. Un katrs atrod
ko īpašu. Piemēram, Kolkā 14.
jūlijā vēl bija sacensības “Kolka
Cool”, ritmiskā uguns “Fire spirit”
un mobilā pirts jūŗas malā.
Nēģu svētki tika svinēti

Zemgaļu svētki Mežotnē.

Jūras svētki Kolkā.

Nēģu svētki Carnikavā.

Carnikavā. Bija basketbola, novusa,
zolītes, armrestlinga un vēl citi
turnīri. Tad vēl sacīkstes nēģu mu
cu velšanā, nēģu mešana grozos,
ziedu laivu parāde Gaujā, nēģu
ātrēšanas sacīkstes, un vēl beļģu
pianists Jean Francois Maljean.
Un kur tad vēl Latvijas Jāņi,
mūzikas festivāli, draudžu jubilejas.

Tiešām, mūsu dzimtene ir
bagāta ar svētkiem. Droši vien
katrā novadā un pilsētā jau tagad
sanāk domubiedri un spriež, ko
un kā svinēt nākamajā gadā, kā
priecāties pašiem un iepriecināt
viesus. Posīsimies.
Artis Eglītis
Čikāgas Ziņām 13.09.2012
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Kārlim Legzdiņam – 106

Māc. Ida Ņ. Rautenšilde, Kārlis Legzdiņš, māc. Gundega Puidza.

24. augusta pēcpusdienā Elmhurstas aprūpes
namā piederīgie un pulciņš draugu pulcējās, lai
sveiktu Kārli Legzdiņu viņa 106. gadskārtā.
Kārlis dzimis 1906. gada 24. augustā Vītrupē,
jaunākais deviņu bērnu ģimenē. Ģimnaziju beidzis,

Čikāgas Ziņas

studēja inženierzinātnes Latvijas Universitātē. 1943.
gadā apprecējās ar Martu Bērziņu, ģimenē meita
Anda un dēls Valdis, dzimis bēgļu gaitās Bavārijā.
1950. gadā Legzdiņu ģimene ieradās ASV,
dzīvoja nelielā pilsētā rietumu Illinojā, 1955. gadā
pārcēlās uz Čikāgu, kur Kārlis 30 gadus strādāja par
projektu inženieri Johnson & Johnson Engineering.
Kārlis bija padomē Čikāgas Latviešu biedrībā,
kā arī Jāņa un Ciānas draudzēs. Dziedāja Daugavas
Vanagu un ilgus gadus Ciānas draudzes korī. Bija
aktīvs Fraternitas Metropolitana un Čikāgas Kor
porāciju kopā. Ir vecākais biedrs Pensionāru biedrībā.
Ražens mūžs. Arī tagad vēl vesela sirds, skaidrs
prāts, lai arī redze un kājas ir pagurušas…
Lai jubilāram Dieva svētība!			
			
O.C.

Okupācijas mŪzeja darbinieki pie Amerikas latviešiem
Šovasar Latvijas Okupācijas mūzeja darbinieki
– vēsturniece Lelde Neimane un video operātors
Aivars Reinholds devās ekspedīcijā uz ASV vidieni,
lai video lentē ierakstītu tur dzīvojošo tautiešu dzīves
stāstus. Tā bija trešā šāda veida ekspedīcija, kuŗu
mūzeja darbinieki varēja veikt, pateicoties Latviešu
fonda financiālajam atbalstam.
Galvenās pieturas vietas bija Mineapole un
SantPaula Minesotā, Milvoki Viskonsīnā, Čikāga
un tās apkārtne Ilinojā un Grand Rapidi, Kalamazū
un Gaŗezers Mičiganas pavalstī. Divu mēnešu laikā
izdevās ierakstīt 91 videoliecību 179 stundu gaŗumā.
Cilvēki dalījās atmiņās par piedzīvoto Otrā pasaules
kaŗa laikā, par došanos bēgļu gaitās, par ieceļošanu
Amerikā un tur pavadītajiem gadiem. Dāvināja arī
priekšmetus, oriģinālus dokumentus un fotografijas.
Piemēram, Grand Rapidos dzīvojošais Elmārs
Kalnaraups mūzejam uzdāvināja ģimenes relikviju
– Latvijas karogu, ko ģimene paņēma līdzi no mājām
dodoties bēgļu gaitās.
Lelde un Aivars ekspedīcijas laikā piedalījās
arī vairākos sarīkojumos un piemiņas pasākumos,
apmeklēja latviešu centrus, latviešu draudžu baz
nīcas un dievkalpojumus. Tā tapa četrpadsmit video
reportāžas divdesmit stundu gaŗumā.
Ekspedīcijas laikā neaizstājams bija Amerikas
latviešu sabiedrības atbalsts. Leldi un Aivaru savās
mājās viesmīlīgi uzņēma ap divdesmit latviešu ģi
menes. Vissirsnīgākais paldies Ritai Dronei, Gundai

2012. gada 14. maijs. Milvoki. Videoliecības ieraksts pie simt
gadnieces Ritas Gagaines.

un Geroldam Luss-Lūšiem, Ģirtam Jātniekam,
Paulim un Irēnai Lazdām, Maijai un Vilnim
Strēlniekiem, Ainai Ventai, Vitai Kākulei, Sanitai
un Deividam Hoferiem, Vijai Reinfeldei, Rutai
Jostsonei, Oskaram Cukanovam, Dainai Albertiņai,
Dr. Zigfrīdam un Paulīnei Zadvinskiem, Vilmai
Bolšteinai, Birutai un Dzintaram Abuliem, Ilzei un
Richardam Shwartziem, Astrīdai un Uģim Sprūdžiem,
Armandam Birkenam un Mārai Vārpai un, protams,
Latviešu fondam par dāsno atbalstu!
It viss ekspedīcijā iegūtais materiāls ieguls Oku
pācijas mūzeja krātuvēs, glabās dzīvu tautas atmiņu
un skaidros mūsu vēsturi nākamām paaudzēm.
Inese Krieviņa
LOM sabiedrisko lietu vadītāja
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GADSKĀRTĒJAIS Informācijas seminārs LATVIJĀ
Šī gada 23. augustā, “Staļi
nisma un nacisma upuŗu atceres
dienas” pasākumā, Latvijas Kaŗa
mūzejā, Rīgā, notika Daugavas
Vanagu Centrālās Valdes (DV
CV) prezidija rīkotais “Informā
cijas seminārs” Latvijā rezidējošiem
ārzemju diplomātiem. Kaut gan
šajā dienā notika dažādi atceres
pasākumi Rīgā un citur Latvijā,
DV CV prezidija rīkotais seminārs
bija labi apmeklēts, piedaloties
diplomātiem no Polijas, Dānijas,
Turcijas, Čehijas, Apvienotās Ka
ralistes (Anglijas), Šveices, Norvē
ģijas, Ungārijas, ASV, Izraēlas,
Kanādas,Ukrainas, Igaunijas, Itāli
jas, Azerbeidžānas un dažādām
organizācijām un augstskolām, kā
arī mazāks skaits Latvijas Saeimas
deputātu un Rīgas Domes domnieku.
Semināri Andreja Mežmaļa
iniciatīvā tiek rīkoti jau vairāku
gadu gaŗumā. Šo semināru atbal
stīja Kaŗa mūzejs ar telpām, kā arī
Latvijas Okupācijas izpētes bied-

No kreisās: DV priekšnieks, atv. flotiles
admirālis Andrejs Mežmalis; ES Parla
menta deputāte no Latvijas; prof. Inese
Vaidere, DV CV kasieris Andris Staklis,
Ph.D., DV CV sekretārs Ivars Švānfelds.

rība (LOIB) ar pasākuma atbalstu
tās priekšsēdētājas Rutas Pazderes
vadībā.
Seminārā referēja Andrejs
Mežmalis (DV CV priekšsē
dētājs), Andris Staklis (DV CV
kasieris) un Ivars Švānfelds (DV
CV sekretārs).

Visas semināra prezentācijas
notika angļu valodā, kopumā
apmēram 90 minūšu gaŗumā.
Andreja Mežmaļa pārskats
bija par Latvijas neseno vēsturi,
saistībā ar Staļinisma un nacisma
upuŗu atceres dienu, kā arī Molo
tova-Ribentropa pakta iedarbība
uz Austrumeiropas mazajām nā
cijām un Padomju Savienības neli
kumīgajām izdarībām Latvijā.
Andris Staklis (Ph.D.) snie
dza prezentāciju par Otro pasaules
kaŗu, kas iekļāva vācu okupāciju
1941.-1944. gados un trešo Pa
domju Savienības kaŗa laika ok
upāciju (1944.-1945.g.) Latvijā.
Ivars Švānfelds, sniedza pār
skatu par Padomju Savienības
trešo okupāciju Latvijā, pēckaŗa
gadiem un “Aukstā kaŗa” laiku.
Pēc semināra sekoja atspirdzi
nājumi un uzkodas diplomātiem
un citiem viesiem.
Andreja Mežmaļa
saīsināts raksts (Red.)

Latvijas Okupācijas mŪzejam jauna interneta vietne
Šī gada 10. septembrī Latvi
jas Okupācijas mūzejs publicēja
uzlabotu mājaslapas <www.
okupacijasmuzejs.lv> versiju.
Jaunā vietne tīmeklī plašāk un
mūsdienīgāk atspoguļos mūzeja
darbību, aktuālitātes un informēs
par mūzeja pārbūves gaitu.
Jaunajai mājaslapai ir pilnībā
izmainīts stils, grafiskais veido
jums, un pievienotas jaunas funk
cijas, piemēram, e-veikals, kuŗā
var iegādāties grāmatas un mūzeja
producētās dokumentālās filmas,
iespēja pieteikties e-jaunumiem,
ko mājas lapas lietotāji saņems
savā e-pastā. Lasītājiem pieejams
ērts kalendārs, kas sniedz iespēju

filtrēt un apskatīt atsevišķi gai
dāmos un bijušos notikumus,
sarīkojumus un oficiālās valsts
protokola vizītes.
Jaunā tīmekļa vietne kalpos
ne tikai informātīviem, bet arī
izglītojošiem mērķiem. Sadaļa
“Aktuālie vēstures notikumi” ap
kopos mūzeja pētnieku un citu
vēsturnieku referātus un publikā
cijas par jautājumiem, kas saistīti
ar Latvijas okupācijas vēsturi un
okupācijas sekām. Šo sadaļu plā
nots attīstīt kā platformu vēstur
nieku un vēstures interesentu dis
kusijām.
Okupācijas mūzejs nav valsts
mūzejs, un vairāk kā 85% no tā

ikgadējā budžeta veido ziedojumi.
Jaunā interneta vietne skaidro,
kādēļ mūzejam nepieciešami zie
dojumi un kā tie tiek izlietoti.
Būtisks jauninājums ir iespēja zie
dot tiešsaistē, ar norēķinu kartēm,
populārākajām internetbankām un
interneta norēķinu sistēmām.
Ar Rīgas Domes financiālu
atbalstu mājas lapu veidoja SIA
“Profero”.

Informāciju sagatavoja Latvi
jas Okupācijas mūzeja sabiedrisko
attiecību nozare.
Inese Krieviņa
<inese.krievina@omf.lv>,
Līga Strazda <liga@omf.lv>
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Latviešu Klīvlandes Kredītsabiedrība ASV

MEKLĒ
latviski runājošu biroja vadītāju.
Latviešu Klīvlandes kredītsabiedrība ar $30 milj. bilanci
ir lielākā latviešu kredītsabiedrība ASV.
Birojā strādā 4 darbinieki. Birojs atvērts 4 dienas nedēļā.
Prakse kredītsabiedrību vadībā vai līdzvērtīgā finanču
institūta vadībā ir vajadzīga.
Pieteikšanās ar darba vēstures aprakstu piesūtāma
kredītsabiedrības valdes priekšniekam
O. Manteniekam
P.O. Box 45438, Westlake, OH 44145

Frizētava

Wave of Lake

1110. W.Thorndale Ave.
Chicago IL-60660
Tel.: 773-6541553., cell.:312-497-9075

Pieejamas cenas
Vīriešu griezums $10,sieviešu $15,
matu krāsa sākot ar $35
Vivita Lejiņa

CELTNIECĪBAS DARBI
Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu, garāžu un
logu pārbūves, jumtu un māju sienu segumu, cementa
lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas un krāsošanas
darbus, kā arī palīdzību jebkādos sīkākos darbos.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Brīva konsultācija.

Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

Tel/fax: 630-790-0320 vai 800-464-8977
������������
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JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED
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Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302
Palatine, Illinois 60074

(847) 202-0120 · facsimile (847) 202-0122
email address: robeznieks@aol.com
engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of
real estate, corporate and business
transactional matters,
taxation, probate and estate planning

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
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LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983
tālr: 630-595-0143
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
<e-pasts: ineses@ameritech.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2012. g. oktōbrī
Pirmdien, 1. oktōbrī, 19:00 – Čikāgas draudžu
sadarbības komitejas radio raidījums;
Sv. Pēteŗa draudzes izkārtojumā.
Svētdien, 7. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku
dievkalpojums ar dievgaldu; kalpos
māc. Dace Zušmane; siltas pusdienas.
Trešdien, 10. oktōbrī, no 9:00 līdz 13:00 –		
Piparkūku cepšanas talka.
Svētdien, 14. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums,
kalpos Uldis Pūliņš; kafijas galds.
Trešdien, 17. oktōbrī, no 9:00 līdz 13:00 – 		
Piparkūku cepšanas talka.
Trešdien, ceturtdien, un piektdien,17., 18., un
19. okt., Celsmes dienas Ciānā.
Svētdien, 21. oktōbrī, 9:00 – Dāmu komitejas
sēde.
10:00 – Dievkalpojums, Jānis Ievāns
lasīs māc. V. Vārsberga sprediķi;
kafijas galds.
Trešdien, 24. oktōbrī, no 9:00 līdz 13:00 – 		
Piparkūku cepšanas talka.
Svētdien, 28. oktōbrī,10:00 – Reformācijas
(Ticības atjaunošanas) dienas 		
dievkalpojums ar dievgaldu; kalpos
diak. Dāgs Demandts; kafijas galds.
Trešdien, 31. oktōbrī, no 9:00 līdz 13:00 – 		
Piparkūku cepšanas talka.
2012. g. novembrī
Pirmdien, 5. novembrī, 19:00 – Čikāgas 		
draudžu sadarbības komitejas radio
raidījums.
Svētdien, 25. novembrī, 10:00 – Mirušo piemiņas
dienas dievkalpojums, kalpos prāv.
Anita Vārsberga-Pāža; kafijas galds.

Sestdien, 1.un 2. decembrī, no 9:00 līdz 15:00
Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku 		
tirdziņš Vuddeilē.
Svētdien, 9. decembrī, Bērnu eglīte.
PATEICĪBĀ

✞

PIEMINAM

EDVARDS KRESS
dzimis 1915. gada 18. janvārī Jelgavā;
miris 2012. gada 15. augustā Kalifornijā;
pārpelnots.

Neviens no mums nedzīvo sev pašam un neviens
nemirst sev pašam...vai nu dzīvojam vai mirstam,
mēs piederam savam Kungam.” (Rom. 14:7)

Eduards Kress mūžībā

Eduards Kress dzimis 1915.
gada 18. janvarī Jelgavā.
Ģimenē divi bērni.
Jelgavas
ģimnaziju
Eduards beidzis ar ļoti la
bām sekmēm. Izglītību viņš
turpināja Bulduru dārzko
pības skolā, ko arī sekmīgi
beidzis. Tēvam piederējusi dārzniecība, ko Eduards
būtu pārņēmis, jo māsa studējusi medicīnu Vācijā.
Baigajā gadā Eduards strādāja par šoferi, bet
vācu okupācijas laikā pildīja dzelzceļa policijas
uzrauga amatu. Krieviem otreiz okupējot Latviju,
Eduards atstāja ģimeni un zvejnieku laivā nokļuva
Zviedrijā. Laiva bijusi bojāta, tajā sūcies ūdens, ko
deviņi bēgļi aizgūtnēm smēluši. Zviedrijā sākumā
bijuši ļoti grūti apstākļi, strādājis pie kāda ļoti skopa
dārznieka. Ar ģimeni Latvijā nebija vairs iespējas
sazināties, tā viņa dēls izaudzis bez tēva, studējis
tieslietas, tagad strādā par zvērinātu advokātu.
1950. gadā Zviedrijā Eduards satika Rutu un
noslēdza mūža draudzību. Zviedrijā piedzima arī
meita Edīte, kuŗa ar dēlu dzīvo Kalifornijā. Ieceļojis
ASV, Eduards iemācījās metinātaja amatu, tādēļ
darba viņam Amerikā netrūka. Pēc dažiem gadiem
nopirkām māju, kur esam visu mūžu nodzīvojuši.
Eduarda mīlestība bija dārzs un zveja. Piedzīvots
daudz labu gadu. Pēdējie nebija viegli, bet jāpateicas
Dievam par katru brīdi. Edgars aizgāja mūžībā
2012. gada 15. augustā Moreparkā, Kalifornijā.
		
Ruta Kresse
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ČIKĀGAS LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, tālr.: 773-725-3820
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: �������������
708-453-0534.
Draudzes priekšniece: Baiba Liepiņa, tālr.: 773-202-8416
Dāmu kom. priekšn.: ������������������������������������
Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

ÇIKÅGAS LATVIEÍU
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Rubens Andermanis, tālr.: 708-771-5695
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

Svētdien, 14. oktōbrī, 1:00 pp.105. gada svētki
Ciānā. Māc. Dr. Uldis Ukstiņš, Čikāgas vīru koris.

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2012. g. oktōbrī

“Es esmu pilns paļāvības, jo redzu Tā Kunga
laipnību dzīvo zemē”. (Ps. 27:13)
Trešdien, 3. oktōbrī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 7. oktōbrī 10:00 – Pļaujas svētku
dievkalpojums ar uzrunu un nodarbībām
bērniem. Siltas pusdienas. Tikšanās ar
iesvētāmajiem jauniešiem un viņu
vecākiem.
Svētdien, 14. oktōbrī, 13:00– Baptistu draudzes
dievkalpojums un gada svētki. Siltas
pusdienas. Ciānas draudzes locekļi
aicināti piedalīties šajā dievkalpojumā.
10:00 dievkalpojuma nebūs.
Trešdien,
Ceturtd.,
Piektd..,
Svētdien,

17. oktōbrī, 14:00 – Celsmes vakars.
18. oktōbrī, 14:00 – Celsmes vakars.
19. oktōbrī, 19:00 – Celsmes vakars.
21. okōbrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds
ar jubilāru godināšanu.
Sestdien, 27. oktōbrī, 15:00– Svecīšu dievkalpojums Oak Ridge kapsētā.
Svētdien, 28. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums.
Stipendiju fonda rīkotais kafijas galds
un programma “Dziesma un dzeja”.
2012. g. novembrī
Svētdien	4. novembrī, 9:00 – Mārtiņu bazārs.
10:00 – Dievkalpojums. Mārtiņu bazāra
turpinājums. Siltas pusdienas.
pāragri mūžībā aizgājis

Mārtiņš Fricis Rācenis

dzimis 1976. gad 30. aprīlī Houston TX;
miris 2012. gada 19. septembrī Naperville, IL

ČIKĀGAS LATVIEŠU
KATOĻU KOPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Pastor-Father Eric C. Meyer, C.P.

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts:<zitavelkme@juno.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Vija Velkme
tālr.: 312-810-8473

Svētdien, 4. novembrī,. plkst 12.00 Kopas diev
kalpojums parastajā vietā. Pēc dievkalpojuma
draudzības saiets lejas zālē – 18. novembrim veltīta
programma un pusdienas.
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ČikĀgas Latviešu
Biedrība

Čikāgas latviešu nams

4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085, fakss: 773-588-3405
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510,
������������������������������������������
e-pasts: <armands5@aol.com>
Sestdien, 20. oktōbrī, 19:00 – Piecīšu filmas
“Par mani, draudziņ, nebēdā” izrāde
Latviešu nama 1. stāvā.
Ieeja $5 jauniešiem no 13-18 g.v., 		
$8 biedriem un pensionāriem, $10 citiem.
Sestdien 3. novembrī, 18:0 – Danču Vakars.
Spēlēs tautas mūzikas ansamblis 		
“Denveras Jūrmalnieki”. Mūzika, dejošana,
pankūkas! Visām paaudzēm! Latviešu
nama 1. stāvā. Ieeja $10 jauniešiem no
13-18 g.v.; $20; biedriem pensionāriem,
$25 citiem (pankūkas ieskaitītas).
Sestdien, 1. decembrī, – Ziemsvētku koncerts ar
latviešu izcelsmes dziedātāju Joni 		
Bishop latviešu nama 2. stāvā. Tuvāka
informācija sekos.
Sestdien, 8. decembrī. – Puzuru taisīšana 		
(pamācības latviski un angliski,
maksa par materialiem)
Latviešu nama1. stāvā.
Tuvāka informācija sekos.

Gaujas 6. Gaidu vienība

Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

Staburaga 70. skautu vienība

Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>

15. septembŗa saulainā pēcpusdienā atklājām
Gaujas 6. un Staburaga 70. vienību 2012./2013.
darbības gadu ar karogu novilkšanu un kopīgu
rotaļu. Sanācām liels pulks: 44 guntiņas, mazskauti,
gaidas, skauti, lielgaidas un vēl 10 vadītāji. Prieks,
ka guntiņu un mazskautu rindas atkal kuplākas ar
jauniem dalībniekiem.
Rudens nodarbībās strādāsim gan pa pulciņiem
gan arī ir ieplānotas īpašas kopīgas nodarbības –
riteņbraucieni, āra pārguļas, kāpšana pa akmens sienu.
Latviešu gaidu un skautu kustību mude nāka
majiem diviem gadiem: “Saudzīgi un draudzīgi”.
Centīsimies šo mudi izpildīt kā vārdos, tā darbos.
Daina Cera

Cepsim pankūkas!

Esam cepuši gana plānās, vienkāršās, pildītās,
biezpiena, rauga, ābolu, melleņu vai kartupeļu
pankūkas. Šoreiz pamēģināsim
Saldo KartupeÒu PankËkas
Milti. – 2 krūzes
Brūnais cukurs – 2 ēdamk.
Cepamais pulveris -– 3 tējk.
Sāls – 1/2 tējk.
Ingvērs (ginger) -– 1/2 tējk.
Vircas (allspice) – 1/4 tējk.
Kanēlis – 1/4 tējk.
Muskatrieksts. -– 1/4 tējk.
Ola – 1 gab.
Piens – 3/4 krūzes
Sviests, izkausēts – 2 ēdamk.
Saldie kartupeļi, cepti, vārīti vai no konservu
kārbas, saspaidīt – 1/2 krūzes
Eļļa cepšanai
Mazā bļodā samaisa pirmās astoņas sastāvdaļas.
Citā bļodā sakuļ olu ar pienu, pievieno saldos
kartupeļus un izkausēto sviestu. Pannā sakarsē eļļu
un cep nelielas – iesakam apmeram 1/4 krūzi mīklas
– pankukas, līdz abas puses ir zeltaini brūnas.
Pankūkas labi garšo pasniegtas ar karamela
mērci un sakapātiem sālītiem riekstiem.
(Karamela mērcei mēs lietojam uzsildītu saldējuma
mērci).
Jautrās

saimnieces
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Čikāgas Ziņu redakcijas saimes vēlējumi
jubilāriem
Sveicam Filadelfijas brīvo latvju biedrību
120 gadu jubilejā!
Vēlam biedrības darbiniekiem un Filadelfi
jas latviešu sabiedrībai dievpalīgu iecerētā
mērķa – 120. sarīkojuma – sasniegšanā.

SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
2012. gada oktōbris
Svētdien,	8. okt., ČLOA Stipendiju fonda sarīkojums.
Kafijas galds 11:30, programma 12:30 Ciānā.
Trešdien, 10. okt., Pensionāru biedrības saiets 		
Ciānā plkst.12:00.

Svētdien, 14. okt., Baptistu draudzes
105. gada svētki Ciānā plkst. 1:00 pp..
Trešdien, 17. okt., Celsmes vakars Ciānā plkst. 14:00.
Ceturtd. 18. okt.,Celsmes vakars Ciānā plkst. 14:00.
Piektdien, 19. okt., Celsmes vakars Ciānā plkst. 19:00.
Sveicam Čikāgas baptistu draudzi tās
Sestdien, 20. okt., ČLB – Piecīšu filma “Par mani,
105 gadu jubilējā!
draudziņ, nebēdā” izrāde Latviešu nama
Vēlam, lai draudzes dzīve arī nākamajos
1. stāvā plkst. 19:00.

Sveicam Čikāgas latviešu ev. luterisko
Ciānas draudzi 115 gadu jubilejā!
Vēlam Dieva svētību ikmēneša labdarības
pasākuma darbu veikšanā.

gados rit Dieva paspārnē.

Čikāgas Ziņām ziedojuši
no 2012. g. 12. augusta līdz 2012. g. 13 septembrim
100.65.55.50.-

45.-

Larisa Phillips,
Dzintra Sydow,
Andris un Benita Eglītes, Uldis Prauliņš
(Indian Wells, CA),
Antra Brammane (Toronto, Canada), Gunārs
Briedis (Greenfield, WI), Roberts un Vilija Gaiķi,
Laila un John Harmann, Jūsma Huber,
Silvija Jēgena, Ivars un Austra Kēleri, Aija un
Ēriks Kīni (Lake Mills, WI), Ginta Klints,
Baiba Lenša (Sparks, NV), Helēne Pizics,
Jānis Robežnieks, Arnis Šablovskis 		
(Tukums, LV), Laris Šeitan, Māra Sīmane
(Jūrmala, LV), Gundars Strautnieks (Three
Rivers, MI), Auseklis Vārpa, Zita Velkme,
Regīna un Andris Zariņi (Smiltene, LV),
Gunārs Ziema (Rūjiena, LV),
Ellen Laimiņš (New York, NY).

2012. gada NOVEMBRIS
Piektdien, 2. nov. Ciānā viesosies DVCV priekšnieks
Andrejs Mežmalis, referāts, pārrunas
plkst. 19:00.
Sestdien, 3. nov., ČLB –Danču vakars ar Denveras
	Jūrmalniekiem Latviešu nama 1. stāvā
plkst. 18:00.
Svētdien, 4. nov., Mārtiņu bazārs Ciānā plkst 9:00.
Dievkalpojums Ciānā plkst. 10:00. Pēc
dievkalpojuma bazāra turpinājums.
Sestdien, 17. nov., Latvijas Valstssvētku akts,
koncerts, saviesīgs vakars. Akta runa –
goda konsuls Roberts Blumbergs. Ciānā
plkst. 16:00.
2012. gada DECEMBRIS
Sestdien, 1. dec., ČLB – Ziemassvētku koncerts
Latviešu nama 2. stāvā.
Sestdien, 1. un 2.dec,. Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku tirdziņš Vuddeilē no 9:00 - 15:00.

Sept. Čikāgas Ziņu 17. lpp. rakstā “Nākotnes cerība” jābūt:
Sestdien,	8. dec., ČLB Puzuru taisīšana Latviešu
“....paldies visiem ziedotājiem par financiālo atbalstu...”
nama 1. stāvā.

Pasütiniet Çikågas

Ziñas

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

Vårds, uzvårds:
Adrese:

$

Dåvinåtåja vårds un uzvårds:
Vélos, lai redakcija süta kartîti:

Vélos paziñot par dåvanu pats/pati:

Redakcija lüdz vismaz $50.- vai vairåk ziedojumu gadå sagatavoßanas un iespießanas tießo izdevumu segßanai.

Svari
24.sept. - 23.okt.

Skorpions
24.okt. - 22. nov.

2012. gada

14 Sv
15 P
16 O
17 T
18 C

Vilhelmīne, Minna
Eda, Hedviga, Helvijs
Daiga, Dinija
Gaits Karīna
Rolands, Rolanda, 		
Ronalds, Erlends
Elīna, Drosme, Drosmis
Leonīds, Leonīda

19 P
20 S
21 Sv
22 P
23 O
24 T

Urzula, Severīns
Īrisa, Irīda
Daina, Dainis, Dainida
Renāte, Modrīte, 		
Mudrīte
25 C Beāte, Beatrise
26 P Amanda, Kaiva, Amanta
27 S Lilita, Irita, Ita
28 Sv Ņina, Ninona, Antoņina,
		Oksana
29 P Laimonis, Elvijs, Elva, 		
Elvis, Laimis
30 O Nadīna, Adīna, Ulla
31 T Valts, Rinalds, Rinalda

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

Daumants, Druvvaldis
Aina, Anete
Elga, Helga, Elgars
Arvīds, Arvis, Druvis
Monta, Tince, Silva
Valfrīds, Kira
Irma, Mirga

Çikågas Ziñas

7 Sv
8P
9O
10 T
11 C
12 P
13 S

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1 P Zanda, Zandis, Lāsma
2 O Ilma, Skaidris
3 T Pļaujas svētki. Elza, 		
Ilizana
4 C Modra, Francis
5 P Amālija
6 S Monika, Zilgma, Zilga

FIRST CLASS MAIL

OKTØBRIS

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

JĀNIS VILCIŅŠ
PRIEKŠSĒDIS
6007 North Sheridan Road, #18J,Chicago, IL 60660
Tālr. mājās: 773-728-3947, mob: 773-633-3524

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI notiek

pirmdienās no 7:00 - 7:30 vakarā. Tos pārraida
WSBC AM 1240 un WCFJ 1470 AM (dienvidu) viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 309-750-9654, e-pasts <sil@skbdesign.org>
Armands Birkens • Tālr.: 773-282-6510
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Ilmāram Riekstiņam 203 Regency Drive, #422, Bloomingdale, IL 60108-2149
Raidījumu ierakstu CD’s/kasetes var pastināt no V. Galenieks. Cena – $6:00

CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian Newspaper founded in 1975,
is published by the United Latvian Association of Chicago, a not-for-profit organization.
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824.
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 1621 South 17th Street,
Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis • Tel. 847-803-0546.

