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LĪMENISKI: 1. Vēsturnieks. 4. Šīrmaņa pelīte. 7. Labākā daļa. 8. Zārks. 10. Eiropas
kalni. 13. Vieglatlēte. 15. Neredzīgs. 16. Čikāgas Piecīšu Lorija. 18. Dzejniece,
dzimusi Rozenberga. 19. Sabiedrisks darbinieks, žurnālists, čikāgietis. 21. Šūnu
grupa. 23. Pirmā sieviete. 25. Kliedza. 26. Verdi opera. 28. Mākslinieks, grāmatas
“Latvia” un ČZ redaktors. 32. Karikatūrists. 33. Bārene. 34. Draudzīgs.
STATENISKI: 1. Komponiste, pianiste. 2. Paradums. 3. Skuju koku sula.
4. Latviešu komponists, pianists, polītiķis. 5. Skaistas. 6. Ādas slimība. 9. Slavens
gleznotājs, dz. Daugavpilī, dzīvoja Ņujorkā. 11. Skat!. 12. Exponēja. 13. Atgaiņāja.
14. – – – un tad. 15. Ventas lielākā pieteka. 17. Meitene 26. jūnijā. 20. Latviešu
dzejas izcilākais romantiķis. 22. – – – nesa ozoliņu (t.dz.). 24. Orē; šķorē. 25. Kopš
2012. g. 30. jūnija Latvijas vēstnieks ASV. 27. Strēlnieku ģenerālis. 28. Vidus. 29.
Baltziedu krūms. 30. Truls. 31. Žūt.
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LĪMENISKI: 1. Baumanis. 4. Kreicers. 7. Reljefs. 8. Indulis. 9. Strods. 11. Tītars. 13. Slaiste.
16. Odzes. 19. Prece. 21. Katedrāle. 22. Vilto. 23. Diena. 24. Traģēdija. 25. Rotas.
27. Siers. 29. Medības. 33. Čikāga. 34. Tahiti. 36. Reaģēja. 37. Ilūzija. 38. Samērīga.
39. Auseklis.
STATENISKI: 1. Balets. 2. Narciss. 3. Salūdza. 4. Kremlis. 5. Eksistē. 6. Siliņš. 10. Ore.
12. Tur. 14. Latgale. 15. Trāpija. 17. Zīlēt. 18. Skots. 19. Pēdas. 20. Esene. 26. ALA. 28.
Ich. 29. Mārtiņi. 30. Drakula. 31. Blēdība. 32. Stagars. 33. Cakars.
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REDAKCIJAS SLEJA

Līdz tam, kad saņemsit novembŗa mēneša Čikāgas Ziņas, daudziem būs apnicis pirmsvēlēšanu
kampaņas un prezidenta amata kandidātu savstarpējā nomelnošana. Šī spēle par varu skaŗ mūs
visus. Kanditāti maina viedokļus, virzienus, pārliecības, lai tik mums, nabadziņiem, izpatiktu...
līdz nākamajām vēlēšanām. It kā mēs katrs būtu apžēlojams, pašcieņas trūkuma cietušais, sava un
ārējo apstākļu upuris un ka mēs būtu ar mieru iztikt ar pabirām.
Šo Antona Austriņa dzejoli noklausījos aktieŗa Ivara Stonina izpildījumā septembŗa beigās
“Latviešu protesta dzeja laika gaitā” uzvedumā Filadelfijas Brīvo latvju biedrībā. Šermuļi noskrēja
pa kauliem, kad sapratu, cik 1933. gadā rakstītais ir laikmetīgs. Šodienas steigu pilnajos laikos nav
ierasts nesteidzoties baudīt rindkopu ritmu. Iesaku tomēr šajā dzejolī iedziļināties, katru pantu
izlasot lēnītēm un līdz galam. Tikai laiks rādīs, vai mums tomēr dzīvs vēl būs tikums, kaunīgums
un gods; vai arī mēs paši būsim tie, kas par citu nelaimi slepeni priecāsimies.

Kāds priecājas

Kāds slepen’ priecājas par mūsu nelietību,
Par gribas trūkumu un mīkstčaulību,
Par to, ka neprotam mēs saimniekot,
Visvairāk paši sevi apzogot.
Kāds slepen’ priecājas un berzē rokas,
Ka dzīvē mums nekur tā īsti nepasokas,
Ka mugurkauls mums lokans vēl pārliek’,
Ka mums no pabirām vien jāpārtiek,
Kas nokritušas reiz no citu galda;
Ka ārišķība, greznums pie mums valda –
Kāds slepen’ priecājas un varbūt tīko,
Lai paši tie sev karātavas rīko;
Aiz bailēm, ka tie kādreiz nožņaugsies,
Tad paslēptuvi atstās kāds un klaji ņirgāsies,
Ka izplatām mēs paši ļaunas baumas,
(Kur talkā nākušas varbūt ir dažas laumas,)
Ka nav ne goda vairs, ne apziņas,
Ka gara vērtības top sīkas, maziņas;
Ka nav mums kopības, ne vienotības,
Ka atkarīgi mēs no svešas žēlastības –
Kāds slepen’ priecājas.
Ka sīki aprēķini mūs tik vada,
Ka nonākuši esam jau pie bada,
Ka nezinām, ko grābt aiz rijības,
Ka pat no soda, cietuma nav bijības –
Kāds slepen’ priecājas.

Kristīna Sīmane-Laimiņa

Ka zemes sāls vairs tikai sālījums,
Ka nav ne sāta, sajēgas vairs mums,
Kā pazaudējuši, kad būtu galvas,
Ka nava smadzeņu, bet kausējums no slavas –
Kāds slepen’ priecājas.
Ka aizmirstas sen visas lielās cīņas,
Ka nenokrīt no acīm mums vairs zvīņas,
Ka purvā iebraukti guļ lepnie rati,
Ka veļamies mēs polst’rēti ar vati –
Kāds slepen’ priecājas.

Vai tiešam mēs tik atgādinām praulus,
Vai nespēks sagrauzis jau mūsu kaulus,
Ka kājās nespējam vairs nostāvēt?
Tas laiks ir nelaiķis, kas jau virs zemes smird.
Kam ausis dzidrēt to, lai dzird!
Vai tikai kaktu zīlniekam vairs vara,
Ka tupam mēs uz aizkaltuša zara?
Ka savu nākotni vairs neredzam
Un vienkārši varbūt tai neticam?
Vēl, paldies Dievam, tauta mūsu neguļ,
Tā savā klonā tukšu salmu nekuļ,
Tā nošņāpt var, kas nav vēl nosvītrots,
Tai dzīvs vēl tikums, kaunīgums un gods.

Antons Austriņš
(1933)
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LATVIJAS VALSTSSVĒTKI ČIKĀGĀ
Latvijas Valsts neatkarības
proklamēšanas 94. gada dienas
svinīgais akts un koncerts Čikāgā
notiks 17. novembrī pulksten 16:00
Ciānas draudzes Lielajā zālē.
Lūgšanu vadīs Čikāgas latviešu
baptistu draudzes mācītājs Oļģerts
Cakars, akta runu teiks Latvijas
Republikas goda konsuls Ilinojas
pavalstī Roberts Blumbergs.
Roberts ieguvis bakalaura
gradu (Bachelor of Arts) humani
tārajās zinātnēs Viskonsīnas uni
versitātē Madisonā 1992. gadā un
jurisprudences gradu tieslietās
Pitsburgas universitātē (School of
Law) 1995. gadā. Roberts ir
mācījies Krišjāņa Barona latviešu
vidusskolā un absolvējis Gaŗezera
vasaras vidusskolu. Ir aktīvs ame
rikāņu un latviešu sabiedrībā.
Latvijas Valsts prezidents
Valdis Zatlers pagājušā gada mai
jā savā viesošanās laikā Čikāgā
iecēla Robertu Blumbergu par
goda konsulu Ilinojas pavalstī un
atklāja konsulāta telpas 230 W.
Monroe ielā, Čikāgā.
Robertu Blumbergu jau ilgāku
laiku ir interesējis veicināt Latvi
jas uzņēmēju tirdzniecības iespēj
as ASV. Šo ieceri viņš īstenoja
prezidenta Zatlera vizītes laikā un
vēlāk arī prezidenta Bērziņa pie
dalīšanās NATO galotņu konfe
rences laikā, izkārtojot Latvijas
uzņēmēju un valsts pārstāvju tik
šanos ar ievērojamām Amerikas
firmām – John Deere, Abbott
Laboratories, Walgreens, Boeing,
kā arī ar mazākiem uzņēmumiem.
Goda konsula pienākumu
ietvaros ir arī aprūpēt Latvijas pa
valstniekus un atbildēt uz viņu
konsulāriem un legāliem jautāju
miem, veicināt tūrismu un pārstāvēt Latvijas valsts un tās iedzī-

Sekoja tikšanās ar Latvijas minis
tru prezidentu Valdi Dombrovski,
kuŗš Robertam pasniedza patei
cības rakstu ar ierakstu: “Par iegul
dījumu Latvijas Republikas un
Amerikas Savienoto Valstu eko
nomiskās sadarbības veicināšanā.”
Svētku koncertā sōliste būs
Latvijas Nacionālās operas sop
rāns Liene Kinča, pianists – Kit
Bridges.
Liene Kinča dzimusi Latvijā.
2006. gadā absolvējusi Latvijas
Muzikas Akadēmiju. Dziedāšanas
Roberts Blumbergs
mākslu papildinājusies meistar
klasēs pie pazīstamiem māksli
niekiem vairākās Eiropas valstīs.
Kopš debijas Latvijas Nacionālajā
operā 2006. gadā, Liene ir dzie
dājusi galvenās lomas daudzās
ievērojamās operās: Aida Verdi
operā Aida, Mimi un Musetta
Pučīni operā Bohema, Karmene
Bizē operā Karmene, Donna
Elvira Mocerta operā Dons Žuans
un citās. Viņa ir piedalījusies
Latvijas operas viesizrādēs Hon
kongā un Maskavā, kā arī sōlo
koncertos Latvijā, Vācijā un Sv.
Pēterburgā. 2011. gadā Liene
Liene Kinča
Kinča saņēmusi Latvijas Gāzes
votāju intereses oficiālās sanāk goda balvu operai par labāko
sōlisti. 2011. gadā viņa saņēma
smēs.
Šī gada jūlijā Roberts pie korporācijas Tālavija profesora
dalījās gadskārtējā Latvijas goda Paula Saksa balvu.
Koncertā dziedās arī Ciānas
konsulu salidojumā Rīgā, uz kuŗu
bija ieradušies ap 150 goda konsuli draudzes koris, Čikāgas vīru koris
no daudzām pasaules valstīm. Tur un jau sesto gadu – Krišjāņa
viņš tikās ar Saeimas priekšsē Barona skolas koris. Pēc koncerta
dētāju Solvitu Āboltiņu un vairā būs saviesīgs vakars ar mielastu.
Čikāgas organizāciju apvie
kiem deputātiem. Uz pieņemšanu
bija ieradušies arī daži ASV kon nības Prezidija locekļi sirsnīgi
gresa locekļi, ieskaitot Čikāgas aicina Čikāgas un tās apkārtnes
deputātu Luis Gutierrez. Vēlāk latviešus atzīmēt tautas vēstures
bija tikšanās ASV vēstniecībā ar nozīmīgāko dienu.
Jānis Vilciņš
Amerikas vēstnieci Latvijā Judith
ČLOA priekšsēdis
Garber un ASV uzņēmējiem. 
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LATVIJAS VALSTSSV‰TKU
AKTS UN KONCERTS ÇIKÅGÅ

sestdien, 17. novembrî, plkst. 16:00
Ciånas draudzes telpås, 6551 W. Montrose Ave.

SV‰TBRÈDIS
Måcîtåjs O¬©erts Cakars

AKTA RUNA
Latvijas Republikas goda konsuls Çikågå

Roberts Blumbergs

KONCERTÅ
Latvijas Nacionålås operas søliste – sopråns

Liene Kinça
Kit Bridges – klavieres

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
SAVIESÈGS VAKARS
Siltas vakariñas, atspirdzinåjumi un kafijas galds
IEEJA: Tikai aktå un koncertå $15.00, aktå un saviesîgajå vakarå $30.00
Jaunießiem lîdz 17 g.v. aktå $5.00
Pieteikßanås saviesîgajam vakaram lîdz 15. novembrim
pie Rutas Priedkalnes-Zirnes 773-275-5273
RÈKO

ÇIKÅGAS LATVIEÍU ORGANIZÅCIJU APVIENÈBA
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Brīva un neatkarīga valsts LAtvija
Pirms daudz gadiem, kad vēl
biju pusaudzis, mūsu mājā Cēsīs
dzīvoja kāds represēts un no Sibi
rijas atgriezies latviešu virsnieks.
Viņa tēvs vēl cara laikā bija kalpojis
par inženieri Krievijā un Ukrainā
un ģimenei nācies ceļot pa šīm
zemēm. Kad nodibinājās jaunā Lat
vijas valsts, tēvs nolēmis vest visu
ģimeni turp. Lai iekļūtu jaunajā
valstī, naktī esot devuši cimdu pāri
krievu robežsargam, kas pievēris
acis, kad tēvs, māte un trīs dēli
šķērsojuši robežupi, Šis stāsts man
atausa atmiņā, pirmo reizi apmek
lējot Israēla zemi. Stāvēju netālu
no vietas, kur Vecās Derības kaŗa
vadoņa Jozuas vadībā tauta bija
pirms vairāk kā 3000 gadiem šķēr
sojusi Jordānas upi, lai ieietu šajā
Dieva apsolītajā zemē. Par to Jo
zuas grāmatā rakstīts šādi: “...tad
nu celies ar visu šo tautu un ej pāri
Jordānas upei, uz zemi, ko es vi
ņiem, Israēla bērniem, gribu dot.
Šodien, lūkojoties no upes pu
ses uz apsolīto zemi, priekšā redza
mi tikai kalni un Jūdejas tuksnesis.
Nav ne miņas no piena un medus,
kas tautas vadonim Mozum savu
laik bija solīts. Visdrīzāk tāpat bija
arī senatnē.
Arī latviešu inženieŗa ģimenei
pēc jaunās valsts robežas šķērso
šanas pirmos gadus nācās dzīvot
zemnīcā un pārtikt no gadījuma
darbiem. Dzīve Latvijā visdrīzāk
atgādināja dzīvi tuksnesī. Bet viņi
centās un iedzīvojās, jo šajā jaun
dzimušajā valstī saskatīja Dieva
dāvanu.
Latvijas valsts arī šobrīd ir sa
līdzinoši jauna. Ja ceļojam pa savu
zemi, varam redzēt visu iepriekšējo
valdītāju izveidotās stratēģiskās
vietas – liela daļa mūsu novadu
centru un pilsētu ir bijušas vācu

muižas. Daudz ko pienesa arī
zviedri un poļi. Bagātie krievu uz
ņēmēji izveidoja dzelzceļu tīklu, os
tas, pirmās fabrikas. Un Dievs lēma
visu gadiem krāto, gan mantisko,
gan garīgo nodot mūsu tautai. Tai
tautai, kuŗas sirds bija piesaistīta
Latvijas zemei laikā, kad beidzās
Pirmais pasaules kaŗš. Tā nu mēs
atzīmējam Valsts neatkarības svēt
kus. Ko tie mums šodien nozīmē?
Lasu Vidzemes novadu laik
rakstā “Druva” sarunu ar ģimeni,
kuŗa aizbrauc no Latvijas strādāt
Vācijā – “...domāju, ka pēc Latvijas
mēs neskumsim, jo mums nav pēc
kā te skumt. Pēc nabadzības un
vienaldzības no valsts puses? Nē,
tā mums nepietrūks.” Un arī pēdējā
tautas skaitīšana uzrāda, ka esam
nu jau vairs šeit tikai ap 1,9 miljoni.
Daudzi pamet šo vietu. Savukārt,
Jaunpiebalgā kādā sanāksmē pie
cēlās jauns cilvēks un ļoti skaidri
dažās frazēs izteica apņēmību
pilnīgi visās jomās iestāties par
Latvijas neatkarību un saimnie
cisku noturību. Kuŗa no šīm ir spē
cīgāka tendence, varbūt mums ir
virspusējs, dažkārt pānisks, priekš
stats par notiekošo mūsu zemē?
Ar Latvijas neatkarības jē
dzienu top saistītas ļoti dažādas
izpratnes sabiedrībā. Daži to ļoti
noteikti saredz kā robežu ap teri
toriju, kur runā latviski vai maksā
latos. Ir izteikti viedokļi, ka tā ir
valsts, kas izrāvusies no Krievijas,
un nu ir opozīcijā pret krievisko. Ir
arī tādas mūsu valstij piederīgo
grupas, kuŗus ar neatkarīgo Latviju
saista tikai īpašums, kaut paši dzī
vo plašā pasaulē, kas nav grasījušies
šeit dzīvot, Latvijas neatkarības
statuss garantē zināmu īpašuma
drošību. Vēl kādi priecājas, ka mēs,
latvieši, esam priecīgi šai Eiropas

Pārdomas Valstssvētkos

nomalē, Krievijas pierobežā dzīvot,
līdz ar to dabīgi uzturot lielāku
drošības telpu Vakareiropai.
Nevēlos nevienu kritizēt. Tikai
visi šie uzskati it kā satek kopā tajā
vietā uz pasaules, ko mēs saucam
– Latvija.
Vārda “neatkarība” vienkārša
definīcija – tā ir pašnoteikšanās
spēja, un tauta nav pārvaldīta no
citurienes. Proti, ka viss, kas vien
mūsu tautai vajadzīgs, ir uz vietas.
Vai mēs ar to esam mierā?
Turpat, Vecajā Derībā varam
lasīt divus nopietnus iemeslus, kā
pēc tauta atkrita no neatkarības un
brīvības idejas: “...tauta Mozu ne
klausīja savas mazticības un smago
darbu dēļ...”.
Mazticība neļāva pilnībā Die
vam uzticēties, paļauties ar visu
spēku uz viņa vadību. Savukārt
šeit minētie smagie darbi – tie bija
verdzībā nonākušās tautas darbi
ķieģeļu ražošanā. Tie nekad neļāva
iztaisnoties Dieva priekšā. Bija arī
tik daudz ko darīt. Kā lai domā par
nākotni, kā lai uzņemas lielāku
atbildību? Tomēr Dievs turpināja
savu nodomu, un kā mēs zinām,
Israēla tautu izveda no verdzības
uz solītu zemi, uz neatkarību.
Arī mūsu latviešu tauta ir sevi
apzīmējusi par ticības tautu un sa
vai neatkarībai ticējusi. Reizēm
darījusi arī netīkamas lietas, tomēr
ticības spēkā divas reizes pagājušā
20. gadsimta laikā saņēmusi pār
mūsu zemi Latviju izlietu svētību.
Svētību, kas plūst joprojām.
Latvijā šobrīd piedzīvo grūtu
ticības pārbaudes laiku. Mēs zau
dējam visdārgāko – savus tautie
šus, kuŗi aizbrauc. Aizbrauc tieši
šo minēto divu iemeslu dēļ. Vieni
tāpēc, ka, pat ļoti grūti strādājot
smagus darbus, nespēj sagādāt
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iztiku sev un savai ģimenei. Otri
tāpēc, ka vairs netic savas valsts
spējai jebkad nostāties uz kājām.
Šādā situācijā mazliet naivi un
ironiski skan valstsvīru dižošanās
ar stingriem un drastiskiem notei
kumiem budžeta cirpšanā Eiropas
Savienības priekšā. Tās pašas Eiro
pas, kuŗa nu spiesta pieņemt mūsu
aizbraukušos tautas brāļus un mā
sas savā aprūpē.
Mēs visi droši vien daudz ko
gribētu savā neatkarīgajā zemē


mainīt, lai būtu labāk. Varbūt dažas
lietas ir pamatotas, dažas nevaja
dzīgas. Neatkarības svētkos būtu
vēlams pārdomāt, kā mums ir ar
tām tautas kopīgām īpašībām, ku
ŗu klātbūtni Dievs nosauc par at
krišanas un brīvības zaudēšanas
iemeslu.
Atturēsimies no tādiem dar
biem, kuŗi mūs paverdzina, no
darbiem, kas nenes labklājību, bet
ieved atkarībā no mantas un iegri
bām un piesaista citiem, iedomā-

tiem viltus dieviem. Izlūgsimies
mazticības vietā ticību un kopsim
to savā ikdienā.
Dziedot Valsts neatkarības
svētkos mūsu lūgšanu, lūkosimies
augšup un pārdomāsim, ko mēs
lūdzam, sakot: “Dievs, svētī Lat
viju!” Un atcerēsimies, ka šī svētība
izpaudīsies tikai un vienīgi caur
mūsu pašu ticību, darbiem, attiek
smi un mīlestību pret savu zemi.
Artis Eglītis
Čikāgas Ziņām 2012. g. 16. okt.

Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

2011. gada 3. oktōbrī Stariņa
bērni ar skolotājām nosvinēja
Miķeļdienu! Miķeļi ir seni ražas
svētki, kuŗus svin rudens visbagā
tākā laikā. Šos svētkus visbiežāk
atzīmē ar Miķeļdienas tirdziņu.
Tā mēs arī darījām Stariņā. Vai
rākas nedēļas mācījāmies dzies
mas, dzejoļus un rotaļas par rudeni
un ražu. Šogad bērni mācījās par
jumi – par tā izskatu un nozīmi.
Bērni iemācījās taisīt jumja vei
dolu ar savām rokām un pirk
stiņiem, uztaisīja jumi un to apli
pināja ar pupām. Miķeļdienā pat
ēda baltmaizes gabaliņus no kuku
līša, uz kuŗa bija uzcepts jumis!
Miķeļdienas rītā bērni un sko
lotājas pie skolas uzklāja galdus,
izgreznoja tos ar lakatiem, adītām
jostiņām un paštaisītu zīmi –
“Tirgus”. Katrs bērns uz galda
uzlika savu atnesto mantiņu: ru
dens dārzeni, rūķīti ar sēnīti, krel
les, kartītes, bungas, kociņu ar
zvaniņiem, rudenīgu kastīti un
citas lietas. Skolotājas bērniem iz
sniedza piecas pupiņas, ar ko
maksāt par pirkumu. Apstaigājuši
un apskatījuši mantas, bērni iepir
kās, maksājot ar pupiņām. Šīs
nodarbības bērniem ļoti patika.

Aldis Kīns iepērkas rudens tirdziņā.

Dana rāda bērniem baltmaizes kukulīti ar jumi.

Pēcupsdienā Stariņa bērni
spieda sulu no rudens dārzeņiem
un augļiem – no bumbieŗiem,
āboliem, burkāniem un plūmēm.
Uz mielasta galda lika izspiesto
sulu, kā arī pašceptu ābola kūku,
ko bija cepuši no rīta. Pēc mielasta

bērni un skolotājas gāja Miķeļ
dienas rotaļās. Šī diena bija tiešām
jauki aizvadīta.
Sākam domāt par nākamajiem
latviešu svētkiem – Mārtiņiem, ko
svinēsim novembŗa sākumā.
Andārte Phillips

Čikāgas Ziņas



Gaujas 6. Gaidu vienība

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

Čikāgas gaidu un skautu
dzīvē šovasar bija nozīmīgs noti
kums – jūnija beigās salaulājās
Čikāgas vadītāji Kārlis Lenšs un
Krista Kubiliņa. Novēlam Kārlim
un Kristai visu labāko kopīgā
dzīves sirojumā!
20. oktōbrī skauti pārnakš
ņošņoja teltīs Eichenfeldu īpašumā
pie Mičiganas ezera. Rudens dzes
trumus nekavēja skautus baudīt
izbraukumu. Viņi kūra ugunskuru,
ar teleskopu pētīja zvaigznes, un
gāja sirojumos gar Mičiganas ezeru.
Gaidas 20. oktobrī pārgulēja
teltīs Gundrum ģimenes mājas
dārzā Northbrook pilsētā. Arī gai
das sildījās pie ugunskura, stāstot
latviešu tautas pasakas, minot mīk
las, apmainoties sakāmvārdiem,
pārrunājot gaidu punktus un spē
lējot sadarbības spēles.
Pēdējā mēnesī mazskauti
spēlēja veiklības un sadarbības
spēles, gatavoja rokassprādzes,
veidojot tās ar īpašu mezglu, un
mācījās mazskautu dziesmas.
Guntiņas dziedāja guntiņu
dziesmas, mācījās par sava pulciņa
likumiem, lēca ar auklu, skaitot
pašu, latviešu valodā sacerētus,
lēcāmos pantiņus un spēlēja da
žādas meklēšanas un sadarbības
spēles.
Atzīmējot šī gada latviešu
gaidisma 90. jubileju, lielgaidas
gatavo mūsu gaidu vienības pro
jektu “90 gadu 90 mirkļi”. Viņas
veido diģitālu foto izstādi par
mūsu vienības pēdējo darbības
gadu. Visām ASV un Kanadas
jendas gaidu vienībām ir uzdots
šo projektu īstenot, kā vien katra
vienība to vēlas darīt. Ceram, ka

Staburaga 70. skautu vienība

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

Skauti sirojumā. 			

Foto: K. Cers

Arī gaidas nakšņoja teltīs.

Foto: D. Cera

lielgaidu pabeigto darbu čikāgieši
varēs redzēt drīz.
Novembrī un decembrī kopā
būs tikai četras nodarbības, bet
gaidām un skautiem jau ir ieplā
noti divi izbraukumi, visiem ko-

pīgas nodarbības, kā arī Zinātnes
un industrijas mūzejā gadskārtējā
eglītes pušķošana.
Vēlam mūsu atbalstītājiem
raženu rudeni!
Vad. Daina Cera

2012. g. novembris



Čikāgas latviešu biedrības Miķeļa tirgus
Kā katru gadu, arī
šogad 30. septembrī
Čikāgas latviešu bied
rībā pulcējās gan lieli,
gan mazi atzīmēt ru
dens sākumu Miķeļa
tirgū. Ne tikai latvieši,
bet arī cittautieši iera
dās svinēt šos ražas
svētkus. Viesi varēja
baudīt siltas pusdienas
– veģetāro zupu, kā
arī par leģendu kļu
vušo frikadeļu zupu.
Saldumu mīlētāji naš Māra Jauntirāne vada bērnu
ķojās ar kūkām un nodarbības.
tortēm. Savukārt, pie
bāra varēja baudīt rudenīgu kokteili, netradicionālo
alu vai svaigi spiestu sulu.
Miķeļa tirgū netrūka interesantu nodarbību un
atrakciju. Ar saviem izstrādājumiem pircējus gaidīja
no malu malām atbraukušie amatnieki, piedāvājot
lasāmas, skatāmas, valkājamas un ēdamas preces.
ČLB valdes priekšsēdis Armands Birkens
izklaidēja publiku, iesaistot to kopdziesmās. Balvu
ieguva gaŗākās ābolmizas mizotāja, citi iemācījās
veidot rudens ziedu kompozīcijas. Kamēr vecāki
iepirkās, ciemojās ar paziņām vai baudīja svētdienas
pēcpusdienu, bērniem bija iespēja taisīt mākslas
projektus, piedalīties bērnu loterijā un noskatīties
jauku leļļu teātri.
Piedaloties loterejā, vairāki klātesošie tika pie
vērtīgiem laimestiem, ieskaitot mēnešrakstu Čikāgas
Ziņas vienam gadam, bagātīgus dāvanu grozus un
citus labumus. Biedrība sirsnīgi pateicas visiem
loterijas laimesta ziedotājiem: Čikāgas Ziņām,
Latviešu centram Gaŗezers, Dacei Ķezberei, Larisai
Freimanei, Valijai Galeniecei, Benitai Plūmei,
Grand Duke’s restorānam un XIII Vispārējo lat
viešu dziesmu svētkiem ASV Milvokos Rīcības
komitejai.
Pasākumu noslēdza ar filmas “Mazie laupītāji”
izrādi, kuŗas darbībai ar lielu interesi sekoja ne tikai
pieaugušie, bet arī bērni.
Gaidīsim jūs atkal nakamajā Miķeļa tirgū!
Laura Ludika un Māra Jauntirāne
Foto: Laura Ludika un Dace Ķezbere

No kr.: Veronika Nikitina māca, kā veidot ziedu kompozīcijas.

Larisa Freimane un Dana Šaltāne pērk grāmatas no Didža Pilāna.

Gan lieli, gan mazi bauda svētdienas pēcpusdienu biedrībā.

Loterijas laimestu galds.

Čikāgas Ziņas
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LATVIETIS ČIKĀGAS TRIATLONĀ
Ir patīkami vēss, un Čikāgas
pilsēta vēl tinusies tumšās augusta
nakts plīvuros. Visur kluss un
mierīgs, jo ir taču puspieci, tikai
centrā, krastmalā liela cilvēku
rosība. Tur arī dodos es, jo ir pie
nākusi svētdiena, 26. augusts, un
piedalīšos pasaules lielākajā triat
lona sacīkstē. Kamēr pilsētnieki
savā nodabā izlasa avīzi, izdzeŗ
kafiju un paēd brokastis, es būšu
nopeldējis pusjūdzi, divriteņa mu
gurā nobraucis 22.5 kilometrus
(14 jūdzes) un tam pa virsu no
skrējis 5 kilometrus. Daži draugi
izbrīnā grozīja galvas, uzzinājuši
manus nodomus, un prasīja vai
man viss kārtībā ar apdrošinā
šanām. Varu to saprast, jo nebiju
kopš vidusskolas laikiem pieda
lījies nevienā organizētā sporta
sacīkstē.
Pirms apmēram gada sāku
nopietni apsvērt triatlonu. Peldē
šana man vienmēr ir labi padevu
sies un jau agrāk biju rotaļājies ar
domu to sakombinēt ar citām
disciplīnām, tikai biedēja triatlona
gaŗās distances. Tad uzzināju, ka
triatlonam ir vairāki varianti un
uzreiz tā lieta šķita paveicama.
Biju izvēlējies sacensties t.s. “triat
lona sprintā”. Jāsaka, ka tam ar
sprintu tā parastajā nozīmē nav
nekāda sakara. Pareizāk būtu
teikt, ka tas ir “pustriatlons”, lī
dzīgi “pusmaratonam”, jo visas
distances ir uz pusi īsākas nekā
klasiskajā, jeb t.s. “olimpiskajā tri
atlonā”. Arī šajā variantā katra at
sevišķā distance ir pēc normālām
definīcijām vidējā distance, tādēļ
tam nav sakara ar sprintu, un uz
to sagatavoties nav viegli.
Esmu peldējis, vairāk vai ma
zāk, visu mūžu. Tagad man bija
jāiemācās skriet, un sākot ar šī

Šī nav tikai ķivere, šie nav tikai cipari
– zem šīs ķiveres ir latvieša apņem
šanās, latvieša spīts un latvieša iz
turība. Aiz šiem cipariem ir arī cilvēks
– Uģis Sprūdžs.
(Red.)

gada janvāri to pakāpeniski ap
guvu. Trīs reizes nedēļā pēc darba
devos trenēties. Sākumā skrēju
telpās, un līdz pavasarim pustri
atlona pieci kilometri man bija pa
spēkam. Vismaz tā man toreiz
likās. Tad ap Lieldienām biju Gaŗ
ezerā un nolēmu skriet pa cieto
asfaltēto ceļu. Milzu starpība!
Kājas nemitīgi sūdzējās par jau
nām mocībām. Tas bija tikai
sākums, jo tad vēl saliku kopā
divriteņa braukšanu ar skriešanu.
Ne par velti atlēti šādu treniņu
apzīmē par mūŗa sienu, kuŗai
jāizlaužas cauri. Taču man ir liela
iedzimta spītība un nepadevos.
Pirms 26. augusta to mūŗa sienu
biju sekmīgi pārvarējis vairākkārt
un sacīkstes dienā biju gatavs.
Čikāgas triatlons notiek jau
30 gadus un pievelk ap 8 tūkstošus
dalībnieku. Tas ir milzu pasākums.
Mūs sadalīja pa grupām, katrā ap
150 viena vecuma kategorijas

atlētu. Grupas laida ūdenī uz pel
dēšanas startu ik pa četrām mi
nūtēm. Mana reize pienāca pulksten
6:24, kad tikko bija uzlēkusi saule.
Mičiganas ezera ūdens ir pār
steidzoši silts. Esmu pateicīgs, ka
nevilku mugurā gumijas terpu, ko
redzu gandrīz visiem citiem
dalībniekiem. Ir ķēpa to gan uz
vilkt, gan novilkt, un pustriatlonā
tas peldēšanas laiku uzlabo pavi
sam minimāli. Mans mērķis ir
ļoti vienkāršs – finišēt. Tā kā
gribētu noturēties zem divām
stundām, bet tas ir sekundāri.
Peldēšana ir mana stiprā pu
se, bet neesmu savā grupā ātrākais.
Citi izraujas priekšā. Tomēr līdz
pusceļam vēroju, ka esmu krietni
priekšā daudzām citām manas gru
pas rozā peldcepurēm un sāku pat
apdzīt dažus iepriekšējās grupas
lēnākos peldētājus. Savu nervozo,
pārāk agresīvo sākuma tempu no
pauzēju, ievelku dažas elpas, locek
ļos sajūtu spēku un tad cērtos tā
lāk. Parastajā treniņā bez grūtībām
nosedzu 2,8 km.t Te man ir
jānopeld tikai 750 metru. Tikko
esmu iesilis, spēka pilns, kad gals
ir klāt. Pa trepēm izkāpju no krast
malas ūdens un skriešus dodos pie
divriteņa, kas stāv ceturtdaļjūdzes
attālumā. Šo īso skrējienu pieskaita
peldēšanas laikam.
Pie mana vecā sarkanā japā
ņu velosipēda mani gaida kurpes,
ķivere, un no speciāla elpojoša
auduma darināts sacīkstes krekls.
Izdzeŗu pudelīti apelsīnu sulas. Sa
gatavojos un stumju divriteni uz
startu. Tur zem sarkana paklāja
sensors nolasa manu numuru no
kājas siksniņas un precīzi piefiksē
manu sākšanas laiku. Jāsaka, ka
divriteņa posms man patīk visla-
bāk. Nav burzmā jāgrūstās, kā tas
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Latvijas Republikas goda konsuls Ilinojas štatā

Latvijas Republikas Goda konsuls Ilinojas štatā Roberts Blumbergs sirsnīgi sveic tautiešus
Latvijas Republikas 94. dzimšanas dienā. Turpināsim uzturēt latvietību Ilinojas štatā, un sniegt
palīdzīgu roku Latvijai. Dievs, svētī Latviju!
bija pie peldēšanas starta. Ja grib,
var pat skatīties apkārt un izbaudīt
skaisto Čikāgas panorāmu, jo iz
braucam ziemeļu virzienā pa Lake
Shore Drive iekšējām divām jos
lām. Solīja lietu, bet līdz šim no tā
ne jausmas. Ir burvīgs rīts.
Varbūt tas mani uzmundrina.
Trenējoties bija jācīnas ar auto sa
tiksmi, pārāk bieži jāapstājas pie
lieliem krustojumiem un sarka
najām gaismam. Tagad man viss
ceļš brīvs, nekas mani nekavē, vie
nīgi jāorientējas starp citiem riteņ
braucējiem. Mani apdzen ātrie,
bet es savukārt apdzenu lēnos. Es
mu iemācījies, ka riteņbraukšanā
kāja strādā gan pedāli spiežot uz
leju, gan to velkot uz augšu, iz
mantojot pedālim piestiprināto
kurpes ietvaru. Tādā veidā sasnie
dzu caurmēra ātrumu ap 17.5
jūdzes (28 km) stundā.
No centra mūs sūta līdz Foster
ielai, tad griežamies apkārt un
drāžamies atpakaļ. Ceļmalā daž
viet stāv skatītāji un mums uzsauc.
Starp sacensoņiem redzu māti un
meitu. Tuvojoties centram, sāku
kājās just nogurumu, bet spiežos
tik tālāk. Laikam nojautu, ka pār
spēšu visus savus treniņos sa
sniegtos laikus. Divriteņa distance
izbeidzas ar “foršu” braucienu pa
kalnu lejup. Bet tad paliek sacīk
stes visgrūtākā daļa.
Iznākot no velosipēdu noviet
nes, jūtu ka nebūs labi. Ar sirdi un

Tagad man viss ceļš ir brīvs...

Mērķis tiešām sasniegts!

elpošanu viss kārtībā, bet es brī
nos cik lielu piepūli prasa skrie
šana, pat maziem solīšiem un lēnā
tempā. Labā potīte par kaut ko
īpaši sūdzas un negrib sevišķi
turpināt. Taču es apspiežu topošo
revolūciju kāju muskuļos, saņemos
un rikšoju. Tomēr – ja riteņbrauk
šanā pārspēju treniņos uzstādīto
personīgo rekordu, tad skriešanā
iekrītu dziļā bedrē. No sava labākā
laika atpalieku kādas 6 minūtes.
Vēl nav sācis līt lietus, un
pilsētā dažs vēl nav paēdis bro
kastis, kad šķērsoju finišu. Esmu
sasniedzis abus savus mērķus, jo
sacīkstes laiks, ar visām pauzēm,
man ir stunda un nepilnas 58 mi
nūtes. Manā vecuma grupā kop
vērtējumā ienācu 73. procentā,
resp. 51. vietā no 71. Peldēšanā
uzrādīju vislabāko panākumu savā grupā biju 34. procentā.
Izrādījās, ka tieši mana vecuma
grupa bija ļoti spēcīga riteņ
braukšanā, jo savā grupā ienācu
zemākā vietā (73. procentā) nekā
salīdzinājumā ar visām grupām
kopā (58. procentā).
Nezinu, vai bija vēl kāds
latvietis vai latviete starp sacīkstes
dalībniekiem. Mani pavadīja un
pie finiša sagaidīja mana sieva
Astrīda. Būtu bijis jauki pasvinēt
kopā vēl ar citiem tautiešiem.
Varbūt citu gadu.
Uģis Sprūdžs
2012.10.06
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Lieli Svētki Ciemā
Šī gada 22. septembrī ciemā
“Latvija” svinēja 45 gadu pastā
vēšanas jubileju un koŗa “Ciema
balsis” 25 gadu jubileju. Diemžēl,
laika pareģošanas birojs nepie
šķīra tik jauku rudens dienu, lai
svētkus varētu nosvinēt mūsu
paviljonā. Gaŗezera administrā
cija mums laipni atļāva lietot
ēdamzāli. Akta laikā spīdēja saule,
bet tā bija ar rudens kodienu.
Svinības izvērtās plašas un
“glaunas”. Zāle bija greznota
rudens lapu vītnēm un ziediem.
Visi galdi apklāti ar skaistiem
galdautiem. Kopskats zālē bija
varens. Rīcības grupa varēja le
poties ar padarīto darbu. Tas arī
vaiņagojās, jo bija ieradušies gan
drīz simts cilvēku. Daži rīkotāji
sāka bažīties par to, vai būs jāklāj
papildu galdi!
Viesus sagaidīja ar vīnu no
vietējām vīnotavām un ar pīrā
giem, kuŗus bija cepusi Pegija
Ezeriņa. Mācītājs Roberts Frank
lins atklāja aktu ar svētbrīdi.
Sekoja ciema “Latvija” priekšnieka
Andreja Rozentāla ievads. Talāk
vārdu deva vecākajam no biju
šajiem priekšniekiem Aivaram
Aistaram. Viņš saistošā runā
apcerēja ciema iesākumu un tā
veidošanu. Aivara runai sekoja
Baibas Dumpes pārskats par koŗa
“Ciema balsis” darbību. Lai gan
stāvēt pie kvēlojošā kamīna bija
ļoti silti, “Ciema balsis” koristi
dziedāja teicami.
Ciema valdes priekšnieks,
jeb, kā te to sauc, ciema “vecis”,
godināja bijušos ciema “večus” –
Aivaru Aistaru, Kārli Salnu un
Āriju Vilemsonu, bet Baibu
Dumpi sumināja ar ziediem par
koŗa vadīšanu šos 25 gadus. Arī
koristi saņēma rudens ziedus.

Ciema ļaudis un viesi Gaŗezera ēdamzāļē.

Foto: A.R, Rozentāls

Ciema Latvija bijušie priekšnieki. No kr.: Ārijs Vilemsons, Kārlis Salna, Aivars
Aistars un pašreizējais “vagars” Andrejs Rozentāls.
Foto: V. Krievs

Apsveicēju saraksts sanāca
gaŗāks, nekā programmā bija pa
redzēts, tomēr katrs tika pie vārda,
un publika nesūdzējās par sā
pīgajām “sēdvietām”. Ciemu cil
dināja un slavēja gan ar, gan bez
ziediem. Pēc sava apsveikuma
Dainis Mārtinsons vareni novadīja
dziesmu. Paspējām nolasīt arī rak
stiskos sveicienus. Beigās nodzie
dājām ciemam veltītu dziesmu
“Nāc paklausies, draudziņ, kā
Ciemā dzied!”

Pēc akta publika kāri uzbruka
vakariņu galdiem. Visi mielojās
ar lielu baudu, dažs pat uzpildīja
šķivi otro reizi. Vīna pudeles ātri
vien izžuva, un bija jāliek galdā
piedevas. Jubilejas kliņģeris, kuŗu
cepa Guna Šillere, pazuda ātri.
Man bija atlikušas tikai drupačas.
Saldie kārumi ātri vien nozuda.
Pēc vakariņām Kārlis Salna
papildināja Aivara Aistara runu
ar savu stāstījumu, rādot senus
fotoattēlus. Arī Vidvuds Medenis

2012. g. novembris

Baiba Dumpe

Foto: A/R Rozentāls

padalījās savās atmiņās.
Kā parasti, gandrīz katrās
latviešu viesībās, sakās kopēja
dziedāšana un brīva jautrība.
Beidzamie mohikāņi (nīcēji) at-
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“Ciema balsis” 						

dalījās arī Andis Nīkurs, Andris 
stāja telpas vēlu vakarā.
Rīcības grupas dāmas – Gaida Ubāns, Ārijs Vilemsons, Jānis
Veidemane, Inta Reine un Rūta Eriņš un Modris Vilemsons.
No savas vecās atmiņas šo
Rozentāle – bija gandarītas par
pierakstīja Vagars
pieliktajām pūlēm. Rīkošanā pie-

pastaiga Pa ciema “latvija” atmiņu takām

Aivars Aistars

Foto: A/R Rozentāls

Kad staigāju pa ciema Latvija
ielām, redzu tās daudzās mājas,
kur dzīvo latvieši un latviskos ielu
nosaukumus, tad jādomā, cik šī
vieta tomēr ir vienreizīga. Nebūs
viegli atrast otru tādu vietu ārpus
Latvijas robežām, kur vienkopus
ir tik daudz latviešu māju, bet gal
venais, kur ir ielas ar latviskiem
nosaukumiem. Šodien atzīmējam
45 gadus, kopš šī vienreizējā vieta,

Foto: V. Krievs

ciems Latvija, ir pastāvējis. Tādās
jubilejās gribas pamest skatu at
pakaļ, padomāt, ko mēs, ciema
iedzīvotāji, esam darījuši, pavei
kuši. Četrdesmit pieci gadi cilvēka
dzīvē ir ilgs posms. Pirms
četrdesmit pieciem gadiem tie,
kuŗi esam ar sirmām galvām, bijām
vīri un sievas pašos spēka gados,
citi bijāt pusaudži un vēl jaunāki.
Jāpiemin arī tie, kuŗi šai laika pos
mā pārkāpuši mūžības slieksni,
kuŗi nav vairs ar mums, bet kuŗu
darbi mūs pavada vēl šodien.
Ja atskatāmies uz tām dienām,
kad ciems sāka veidoties, tad re
dzam ciema ciešo sakarību ar
Gaŗezeru. Abi, ir ciems, ir Gaŗezers,
radās tikai ar dažu gadu starpību.
Un kā ciema, tā arī Gaŗezera sā
kuma posmā svarīgu vietu ieņem
viena persona. Tā ir Detroitas to
reizējās Kristus draudzes priekš
nieks Verners Treimanis. Sevišķi
nozīmīga ir Treimaņa loma ciema

izveidošanā. Viņa ierosmē Kristus
draudze 1967. gada aprīlī nopērk
zemi no lauksaimniekiem blakus
Gaŗezeram un izveido ciemu, sa
dalot zemi deviņdesmit divi apbū-
ves gabalos un ierīkojot ceļus.
Vēlāk vēl nopērk zemi ziemeļos
no Hofmaņa ceļa, kā arī četrus
Gaŗezera pludmales gabalus.
Izveidot ciemu blakus Gaŗeze
ram bija gudra un tālredzīga doma.
Grūti iedomāties šādu ciemu kaut
kur citur. Katrā ziņā, tam nebūtu
tik lielas piekrišanas. Man liekas,
ka daudziem no mums, domājot
par atnākšanu un dzīvošanu ciemā,
viens no galveniem iemesliem
bija Gaŗezera tuvums, Gaŗezera
bagātā latviskā vide. Bet tāpat kā
ciems ir guvis daudz no Gaŗezera,
tāpat Gaŗezers ir guvis no ciema,
no ciema iedzīvotājiem kā
Gaŗezera
darbiniekiem,
talciniekiem un atbalstītājiem.
Atzīmējot Treimaņa lielos
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nopelnus ciema idejas iedzī
vināšanā un tālākā izveido
šanā, ciema parku nosauca
par Treimaņa parku un
kādreizējais ciema daiļamat
nieks Alunāns izgatavoja
Treimaņa piemiņas zīmi, ko
jūs varat skatīt Kurzemes un
Day ceļu stūrī. Tāpat arī
“Pārdaugavā” galvenā iela ir Daugavas tilts – Alunānu devums.
paveikts aizgājušajos gados. Ir
nosaukta Treimaņa vārdā.
Ciemam ir bijusi rosīga sa bijuši čakli vīri un sievas, kas nav
biedriskā dzīve. Esam pulcējušies vilcinājušies pielikt roku pie ko
14. jūnijā, 18. novembrī, Ziemsvēt pīgā darba. Nevaru visus darītājus
kos, Bībeles apcerēs, vecgada va vārdā nosaukt, jo noteikti kādu
karā, Jāņos, paat 1. aprīlī, tāpat atva aizmirsīšu. Tomēr gribu minēt
doties no vasaras, un esam svinējuši trīs vārdus, trīs pēdējos ciema
dažādas jubilejas. Kopā ir pulcē valdes priekšsēžus jeb vecākos, jo
jušies dziedātāji, kāršu spēlmaņi, viņu laikā visvairāk darīts un
šachisti, dāmas rokdarbus darot. paveikts. Šie trīs ciema “veči” ir
Daudz darīts, lai ciemu, parku un Kārlis Salna, Ārijs Vilemsons un
pludmali padarītu skaistāku, pie Andrejs Rozentāls. Viņi ir dūšīgi
vilcīgāku un lietderīgāku. Esam un pašaizliedzīgi strādājuši ciema
rīkojuši talkas – katru pavasari labā, pulcinādami vienkopus dar
tīrījuši, uzposuši parku, pludmali. bam un izpriecai ne tikai ciema
Kopīgiem spēkiem esam uzbūvē ļaudis, bet arī apkārtnē dzīvojošos
juši kāpnes uz pludmali, kas no tautiešus.
Vēl pāris personīga rakstura
sauktas par Siguldas kāpnēm.
piezīmes.
Kad Gaŗezers veidojās,
1987. gadā uzcēlām parka
paviljonu. Tātad šodien svinam mūsu ģimene šad un tad te atbrau
vēl vienu jubileju – paviljona div cā. Mums šī vieta, šī apkārtne
desmit piecu gadu gadu pastāvē nebija sveša. Man patika skaistā
šanu. Grūti iedomāties ciema sabied daba, daudzie ezeri. Šeit bijām
risko dzīvi bez paviljona. Pat ziemā prom no lielpilsētas kņadas, drūz
esam pulcējušies pie Ziemsvētku mas un smacīgā gaisa. Esmu da
eglītes. Parkā ir arī Daugavas tilts, bas mīļotājs. Viena no manām
ko uzbūvējuši Alunāni. Tāpat skaistākām atmiņām ir vasaras,
paviljonā daudzus gadus esam ko kā pusaudzis pavadīju vectētiņa
lauku saimniecībā Kurzemē pie
rīkojuši lietotu mantu tirdziņu.
Saprotams, visi šie kopīgie Baltijas jūŗas. Tikai šaura priežu
darbi, šīs talkas, ir jāorganizē, jā meža josla šķīra vectētiņa laukus no
izkārto. 1974. gada 21. jūnijā no skaistās, smilšainās jūrmalas. Un,
dibināja ciema īpašnieku apvienī kad visi prātīgi vīri un sievas atpū
bu un tajā pat gadā ievēlēja ciema tās no darba un gāja gulēt diens
valdi, kas savukārt izraudzīja val vidu, mēs, puikas, palēkdamies
des priekšsēdi. Pirmais priekšsē skrējām uz jūrmalu peldēties.
Varētu teikt, ka te ciemā ir gandrīz
dis bija Jānis Oliņš.
Kā jau minēju, ciema ļaudis tāpat kā pie vectētiņa – ir priežu
ir daudz strādājuši, daudz kas ir sils un aiz tā gandrīz turpat ir

Čikāgas Ziņas
Gaŗezers. Vienīgi uz Gaŗeze
ru es tagad neskrienu palēk
damies, jo mana vecā sirds
tādus jokus vairs nesaprot.
Skaistā daba, latviskā
vide aicināt aicināja braukt
uz šejieni. Kad manas sievas
Lidijas mamma skubināja
pirkt zemi ciemā, daudz
nekavējāmies. Rūdis Kaln
mals, Kārlis Mūrnieks un es
ar Lidiju Zemgales ielā nopirkām
trīs zemes gabalus, vienu blakus
otram. Rūdis daudz nekavējās.
Viņš tūlīt uzcēla māju, pašu pirmo
ciemā un pie tam mājas pamatus
izraka ar lāpstu. Man gan liekas,
ka vēlāk, māju būvējot, viņš lietoja
arī mechnizētākus darba rīkus.
Kā tad te izskatījās sākuma
gados? Bija daudz klajāks, maz
lielo koku. Kad uzkāpām Vēja
kalnā pie vidusskolas, tad tālumā
varēja redzēt mirgojam Gaŗezera
ūdeņus. Tagad skatam priekšā aiz
augušas varenas egles, lieli koki.
Gaŗās parka priedes bija mazi
kupli kociņi, 2-3 vīru augumā.
Vasaras sausajās dienās laistījām
ceļu ar ūdeni, lai neputētu. Liekas,
ka nebija tāda meža dzīvnieku
bagātība kā šodien. Varējām droši
stādīt krūmiņus, kociņus. Nebija
stirnu, kas tās apgrauztu. Vienīgi
pāris reizes Ziemsvētku laikā kādi
bija nozāģējuši mazās eglītes.
Kopš pirmās mājas, ko Rūdis
uzcēla, ciems ir audzis un kuplojis.
Patlaban ciemā būs gandrīz pus
simts latviešu māju un, pieskaitot
latviešu mājas ārpus ciema, kopā
būs pāri par 100 latviešu māju.
Lai Dievs dod, ka mūsu, vecās paau
dzes, vietā nāktu jauna paaudze
un ka vēl nākošos gados un gadu
desmitos šeit ciemā būtu latviešu
mājas, skanētu latviešu valoda un
dziesmas.
Aivars Aistars
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LIDOJUMS UZ PARADĪZI
Liela fantazija un čaklas un
darbīgas rokas ir uzcēlušas vis
skaistāko pilsētu Amerikā. Čikāga
ir unikāla tās architektūras daudz
veidībā, monumentālitātē un iz
domas krāšņumā. Manuprāt skats
uz Čikāgas panorāmu ir viens no
iespaidīgākajiem pasaulē. Klāt vēl
skaistais Mičiganas ezers, kuŗa
ūdeņos atspoguļojas šie architek
tūras šedevri un padara šo vietu
neaizmirstamu.
Es atgriezos, lai vēlreiz pa
skatītos uz pilsētu, kuŗa deva māj
vietu manas dzīves laimīgākajiem
gadiem, kad bija spēks un veselība
un dzīve bija darbīga, interesanta
un notikumiem bagāta. Toreiz
daudz ceļojām un pat aplidojām
apkārt pasaulei. Šoreiz man līdzi
ceļoja draugs un palīgs Juris
Lapiņš, kuŗš man palīdz tikt galā
ar bagāžu un uz kuŗa elkoņa es
atbalstos, kad nejūtos spēcīga.
Čikāga ir pilsēta, kas atveŗ
devīgas rokas un siltu sirdi imi
grantam, kuŗš ierodas neziņas un
rūpju pilns par nākotni, bet drīz
atrod mierinājumu, drošību un
padomu, kā uzsākt jaunu dzīvi
svešā zemē.
Ir pagājuši tikai deviņi gadi,
kopš atstāju Čikāgu, bet šajos
gados pilsēta ir ļoti augusi. Debe
sīs ceļas jauni nami un pilsētā ir
daudz vairāk ļaužu un satiksme
straujāka. Čikāgas lielākā vērtība
ir tās cilvēki, viņu sirsnība un
šarms. Viņi uzsmaida, palīdz orien
tēties un, pie vajadzības, pat
pavada uz meklēto vietu.
Niemann Marcus veikalā,
kad uzzināja, ka esam no Latvijas,
pat izsauca no biroja latvieti, kuŗa
tur strādā, lai mūs ar viņu iepazīs
tinātu. Kad apsēdos Ralph Lauren
veikalā, man aiz muguras aizlika

Ciānas draudzes Pļaujas svētku mielasta laikā Aina Rodriguez Mata uzrunā
draudzes locekļus un lielu pulku draugu. 		
Foto: J. Reveliņš

spilvenu, un Trump Tower melnais
šveicars pat paziņoja, ka maijā
šajā viesnīcā bija apmeties Latvi
jas Valsts prezidents, kad viņš pie
dalījies NATO konferencē. Lie
liska atmiņa, jo konference bija
pirms pieciem mēnešiem.
Visskaistākos brīžus pava
dījām Ciānas draudzes dievkal
pojumā Pļaujas svētku svētdienā.
Tur bija sapulcējušies daudz mīļu,
neredzētu draugu. Tiem, tāpat kā
man, galvas ir baltākas un gaita
lēnāka, bet mīlestība un sirsnība
tā pati, kas agrāk.
Mani mūža draugi Inta un
Pauls Duki, Astrīda Siliņa ar
meitu mūs cienāja ar pusdienām
un vakariņām, veda mūs parādīt
Čikāgu, kā arī mani aizveda pat
uz Glenview, lai es redzētu manu
bijušo māju, kuŗā dzīvoju trispad
smit gadus un kuŗā notika daudzas
kokteiļu viesības un dejošana. Māja
tur vēl arvien stāv un ir tikpat
skaista cik agrāk.
Mums ļoti laimējās arī ar
apmešanās vietu. Mans bijušais
darba biedrs, kuŗu apciemoju, bija

ievērojis Latvijas karogu netālu no
savas mājas. Viņš atrada Olitas un
Juŗa Kīnu rezidenci, un tur mums
sarunāja naktsmājas. Vieta bija
ideāla, un mājas īpašnieki mūs
uzņēma ar lielu viesmīlību un
sirsnību. Tur patiesi sākās jauna
draudzība, un pēdējos vakaros
sēdējām pie kamīna un sveču
gaismā tērzējām un dzērām
šampanieti. Paldies viņiem par
eleganto uzņemšanu.
Atvadām pēdējā vakarā vēl
aizgājām uz Hancock Tower, lai
Signature Room restorānā vakari
ņotu un lai uzmestu pēdējo skatu
uz Čikāgas lielisko vakara apgais
mojumu. Neaizmirstams skats! To
gribētos aizvest līdzi uz Rīgu!
Likās, ka laiks ir apstājies uz
brīdi un viss ir kā senajās dienās,
kad bijām jauni un veseli un dzīve
apkārt mums dzirkstēja un mu
tuļoja. Nu viss ir mainījies, bet
mūsu atmiņās vēl staro aizgājušo
dienu mirdzums un skaistākā
pilsēta pasaulē.
Aina Rodriguez Mata
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LATVIEŠU FONDS IR VISUR!

Par Latviešu Fonda (LF) Nedēļas Nogali
Nākotnei (NNN) bijā izsmeļoša informācija laik
rakstos ievietotajos rakstos “Gaidīti visi, kas vēlas
uzlādēt savas latviskās baterijas“ un “Latviešu fonda
priekšsēde Rīgā”. Ar apdomu NNN sēdes un
sarīkojumi bija ieplānoti Filadelfijas 120X120 sa
rīkojumu skaitā. Pie iepriekš teiktā, var tikai
piemetināt, ka viss tiešām notika kā solīts.
Kristīna Sīmane-Laimiņa ar enerģiju un izdomu
pirmo gadu vadīja Latviešu Fondu, un viņai ir
izdevies ieviest dažus jaunumus. Savā ziņojumā
viņa izvirza trīs galvenos mērķus: celt LF profilu,
iesaistīt jaunus dalībniekus un piesaistīt papildus
ziedojumus. Jaunas rosmes ir – pāri par 300 jaunu
draugu Facebook portālā, angļu valodas nodaļa
mājas lapā. Priekšsēde tikusies ar jauniešiem Ga
ŗezera vasaras vidusskolā, kur jaunā paaudze
pievienojās, ka, turpinot un paplašinot LF darbību,
svarīgi ir sniegt informāciju arī angļu valodā. Tāpat
padomē ir jauns amats – sabiedrisko attiecību vadī
tāja. Šo darbu veic Ilze Pētersone.
Šogad Fondam ir četrpadsmit jauni dalībnieki,
un desmit miruši. Pārrunās par dalības/balsstiesību
mantošanu klātesošie konstatēja, ka Latviešu Fonda
balsošanas tiesības, kuŗas balstās uz aizdevuma, ir
iespējams novēlēt pēcnācējiem, paziņojot to pado
mei. To nevar darīt ar ziedojumu rezultātā iegūtajām
balsstiesībām.
Pagājušajā gadā LF ieguldījumus pārcēla no
Fidelity uz Merrill Lynch, kur LF akciju paketi ar
labiem panākumiem ir apsaimniekojusi Brigita
Tupuriņa Rumpētere. Nākamgad visu projektu
atbalstam ir paredzēts piešķirt $30,000. Sīkāks
sadalījums nav vēl izlemts. LF gada sapulci un
Nedēļas Nogali Nākotnei ir vēlams rīkot vietās, kur
dzīvo lielāks skaits LF dalībnieku, tāpēc nākama
jam gadam izvēlējās Toronto.
Padome veica dalībnieku apatauju, lai uzzinātu,
kāda LF darbiba ir bijusi derīga, un cik lielā mērā
viņi seko LF darbībai presē, internetā, vai citur.
Izglītībā attīstīti paņēmieni labi darbojas arī citās ve
cuma grupās. Pie vakariņām bija minēšanas spēle
par LF vēsturi un darbību. Par pareizu atbildi varēja
saņemt reklāmas pogu, un pareizās atbildes zināja
daudzi. Tur uzzinājām, ka LF dalībnieki dzīvo 12
valstīs – tiešām gandrīz visur.
Latviešu Fonda padomē 2013. gadā darbosies:

No kreisās: Tija Kārkle, Aija Mazsīle, Kristīna Sīmane-Laimiņa,
Anita Liepiņa, Ilze Pētersone, Brigita Rumpētere, Ingīda
Bērziņa, Rūdis Bērziņš, datorā – Renāte Krūmala-Kenney.

priekšsēde – Kristīna Sīmane-Laimiņa; priekšsēdes
vietniece/aktīvo projektu lietvede – Aija Mazsīle;
sekretārs/vicepriekšsēdis un projektu lietvedis –
Ints Dzelzgalvis; vicepriekšsēde/lietvede – Renāte
Krūmala Kenney; kasiere – Tija Kārkle; sekretāre/
sabiedrisko attiecību vadītāja – Ilze Pētersone.
Programmas daļā Vaira Paegle stāstīja par savu
pieredzi darbojoties Latvijas polītikā laikā no Tautas
partijas dibināšanas, kur viņa arī piedalījusies, līdz
tam, kad viņa atgriezusies uz dzīvi ASV.
Krēslai iestājoties, dzejas skandētāji aizdedza
sveces un Sandras Milevskas sakārtoto latviešu
protesta dzeju, sākot ar Ausekli 1873. gadā līdz mūs
dienām, lasīja/deklamēja Ivars Stonins, Laila Medne,
Modris Mednis, Sandra Zeidenberga Jansone un
pati Sandra Milevska. Zālē bija izstādīti jauniešu
mākslas darbi, un galdiņi Halloween gaidās grez
noti melnās un oranžās krāsās.
Par dalībnieku un viesu labklājību,
atspirdzinājumiem un vakariņām rūpējās Rita
Ramane, Aina Berķe, Jolanta Mockus, kā arī Intas
Grundes firma Dzintara galds.
Svētdien vēl varēja noskatīties Zigurda Miezīša
piemiņas sarīkojuma Rīgā video ierakstu ar Solveigas
Miezītes ievadu un komentāriem.
Paldies Ģirtam Zeidenbergam, kuŗš uzņēmās
NNN rīkošanu, un savus uzdevumus gan zāles
izkārtojuma, gan aparatūras maiņās veica gludi un
laikus. Paldies Filadelfijas Brīvo latvju biedrībai un
tās priekšniekam Kārlim Bērziņam par telpām un
laipno uzņemšanu.
Anita Liepiņa
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IZĪRĒ LUKSA DZĪVOKLI
RĪGAS CENTRĀ
Plašs restuarēts dīvoklis
slavenā jugendstila namā
(Elizabetes un Antonijas ielu krustojumā).
3 guļamistabas,
3,5 vannas istabas (ar Jacuzzi),
moderna virtuve,
kabeļtelevīzija, WiFi, balkons,
privāts apsargāts priekšnams.
$1,000/nedēļā
$3,000/mēnesī
Tuvāka informācija: (773) 935-7460
		

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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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

LAW OFFICES
OF
JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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
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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. novembrī
Svētdien, 4. nov., 10:00 – Dievkalpojums ar
dievgaldu, kalpos māc. Dace Skudiņa;
siltas pusdienas.
Trešdien, 7. nov. 9:00 – Piparkūku cepšanas
talka.
Svētdien, 11. nov., 10:00 – Dievkalpojums, 		
sprediķi teiks Oļegs Andrejevs;
kafijas galds.
Trešdien, 14. nov., 9:00 – Piparkūku cepšanas
talka.
Svētdien, 18. nov. 10:00 – Dievkalpojums,
Jānis Ievāns lasīs prāv. V. Vārsberga
sprediķi; kafijas galds.
Svētdien, 25. nov., 10:00 – Mirušo piemiņas
dievkalpojums ar piemiņas svecīšu
iedegšanu un dievgaldu, kalpo
prāv. Anita Vārsberga-Pāža.
Aicināta Andra Kūlāne kuplināt 		
dievkalpojumu ar vijoles sōlo.
Kafijas galds.
Svētdien, 25. nov., 13:00 – Svecīšu svētbrīdis
Olīvkalna (Mt. Olive) kapos,
kalpos Uldis Pūliņš.
Sarīkojumi nākotnē
Sestdien, 1. decembrī, no 9:00 līdz 15:00 Sv.
Pēteŗa draudzes Ziemsvētku tirdziņš un pusdienas
Vuddeilē.
Svētdien, 2. decembrī, no 9:00 līdz 10:00 un no
11:00 līdz 13:00 Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku
tirdziņš, pusdienas Vuddeilē. Dievkalpojums 10:00.
Svētdien, 9. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums,
kalpos Rev. Michael Bradburn. Sprediķis un divas
dziesmas angļu valodā; kafijas galds.
Pēc dievkalpojuma Ziemsvētku eglītes sarīkojums
bērniem .

PATEICĪBĀ

✞

PIEMINAM

ELLA JURĒVICA, dz. Stebre,
dzimusi 1921. gada 16. jūlijā
Annas pagastā;
mirusi 2012. gada 20. septembrī
Elmhurstā, Ilinojā.

“Pie Tevis es palieku vienumēr, Tu mani turi pie
manas labās rokas. Tu mani vadi pēc sava prāta
un beidzot mani uzņemsi godībā. Kad Tu esi
mans, tad man nevajaga ne debess, ne zemes!”
(Ps. 73:23-25)

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, 18. novembrī, 10:30 – Dievkalpojums
ar Sv. vakarēdienu.

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 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, 8. decembrī, 16:00 Puzuru taisīšana.
pamācības latviski un angliski.
Maksa par materialiem.
Latviešu nama 1. stāvā.

2012. g. novembris

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>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2012. g. novembrī

“Svētīta tā tauta, kam Kungs ir Dievs, – tā, ko viņš
izraudzījies sev mantojumā!” (Ps. 33:12)
Svētdien, 4. nov., 9:00 – Mārtiņa bazārs.
10:00 –Dievkalpojums ar uzrunu un
nodarbībām bērniem.
Mārtiņa bazāra turpinājums.
Siltas pusdienas ar Jāņa Dātava 		
gatavoto cūkas cepeti.
Padomes sēde.
Trešdien 7. novembrī 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 11. novembrī 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.
Svētdien, 18. nov. 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds. Viesosies Charles Kelley
no latviešu labdarības organizācijas
“Bridge Builders”.
Trešdien, 21. nov., 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 25. nov., 10:00 – Mirušo piemiņas
dienas dievkalpojums.
Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

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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Dievkalpojumi Ciānā

2012. g. decembris
“Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga godība pār
tevi ataususi!” (Jes. 60:1)
Svētdien, 2. dec., 9:00 – DV Ziemassvētku tirdziņš.
10:00 – I Adventa dievkalpojums ar
uzrunu un nodarbībām bērniem. Pēc
dievkalpojuma DV tirdziņa turpinājums.
Trešdien, 5. dec.,12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 9. dec., 9:00 – Ciānas draudzes 		
Ziemassvētku tirdziņš.
10:00 – II Adventa dievkalpojums.
Tirdziņa turpinājums. Siltas pusdienas,
loterija, daiļamatnieku un gardēžu stendi.
Svētdien, 6. dec., 10:00 – III Adventa dievkalpojums.
Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Trešdien, 19. dec., 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 23. dec., Ciānā dievkalpojuma nav.
Pirmdien, 24. dec.. 17:00 – Ziemsvētku vakara
dievkalpojums kopā ar Baptistu draudzi.
Otrdien, 25. dec., 11:00 – Kristus dzimšanas
dienas svētku dievkalpojums.
Svētdien, 30. dec, 10:00 – Vecgada pievakares
dievkalpojums. Kafijas galds.
31. decembrī dievkalpojuma nav!
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VADOŠĀ PĒTNIEKA DIPLOMS

GRŪDENIS

ar “Smeķīgo gaļīti”
Grūbas (pearl barley) – 1 krūze
Kartupeļi, sarkanie, nomizoti,
sagriezti kubiņos – 3 mārciņas
Bekons*, sagriezts kubiņos – 1/2 mārciņa
Kūpināta cūkgaļa**, sagriezta mazos
kubiņos – 1/2 mārciņa
Sīpols, sakapāts – 1 gab.
Sāls – pēc garšas

Grūbas vāra salsūdenī, līdz tās gandrīz mīkstas.
Pievieno sagrieztos kartupeļus un turpina vārīt.
Sagriezto bekonu, gaļu un sīpolu pannā apcep.
Katlā grubām un kartupeļiem pievieno apcepto
Šī gada jūnijā Dīnu Aleksandru Tiltiņu ievēlēja gaļas maisījumu un turpina vārīt. Ja vajadzīgs,
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psicholoģijas un pielej mazliet ūdeni, līdz kartupeļi mīksti un masa
mākslas fakultātes vadošā pētnieka amatā. Līdztekus līdzinās biezputrai.
Latvijas Universitātes Personāla direktores amatam
Grūdeni pasniedz karstu un, ja vālas, pievieno
viņa veiks institucionālos un lietišķos pētījumus skabo krējumu.
sociālajā un organizāciju psicholoģijas jomā un par
*Bekons – biezās šķēlēs sagrieztais – thick cut.
augstskolu darba organizāciju un tā rezultātiem.
**Cūkgaļa – smoked pork butt.
Dīna Tiltiņa ir beigusi DePaul universitāti Čikāgā
Šim grūdenim ir izmantotas receptes no vecās
ar zinātņu doktora grādu industriālā un organizāciju
pavārgrāmatas, folkloras grāmatām un tīmekļa.
psicholoģijā un ir s!k! Gaujmaliete filistre.
Rezultātā – Inga Lucāne ir izveidojusi recepti, ko
Daumants Hāzners
izmanto gatavojot Martiņdienas pusdienās Krišjāņa
Barona latviešu skolā Čikāgā. Grūdeni ir slavējuši
ka lielie, ta mazie ēdēji.
Mārtiņbērni ieradās kaimiņu sētās tērpušies dažādās
maskās. Populārākās no tām bija lāča, dzērves, kazas,
nāves, gaŗās sievas, īsā vīra, čigāna maskas. Budēļos
iešana bija jautrs un gaidīts pasākums. Budēļi ņēma līdzi
kules, kur ielikt sadotās dāvanas, visbiežāk ēdienus.
Latviešu folklora

Iesim, bērni, čigānos,
Čigānos laba dzīve:
Čigāns ēda tauku gaļu,
Krējumā mērcēdams.

T.dz.

Jautrās saimnieces

2012. g. novembris
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Čikāgas Ziņām ziedojuši

No 2012. g. 13. septembŗa līdz 2012. g.13. oktōbrim

$120.- Valdis Bērziņš (Rīga, LV),
$100.- vairs
Anda Kontere,
$ 75.- Aina Rodriguez-Mata (Rīga. LV),
$ 50.- Natālija Ešmits, Laila K. Gaidule,
Roman Kahn, Ārijs Liepiņš, (Lincoln, NE),
Irisa Putniņa, Marta Schafer (Lafayette, MN),
Ruta Stiebre (Williamstown, NJ) Ruth Vals,
$ 40.- Aldis Kiršteins,
$ 36.- Astrīda Vītoliņa, Ivars Švānfelds, 		
(Salaspils, LV),
$ 35.- Jānis Plūme,
$ 30.- Astrīda Rozenberga, (Kalamazoo, MI),
Lonija Stāka, (Glendale, WI)

Čikāgas Ziņu redakcija pateicas visiem ziedo
tājiem, kuŗi ir atsaukušies redakcijas gadskārtējam
aicinājumumam ziedot, tādejādi nodrošinot Ziņu
regulāru iznākšanu.
Tiem mūsu lasītajiem, kuŗiem ir piemirsies to
izdarīt, tas vēl ir iespējams līdz šī gada 1. decembrim.
Ja kāds nevēlas Ziņas vairs saņemt, redakcija pār
trauks to piesūtīšanu, sākot ar šī gada decembri.
Čikāgas Ziņu administrātors
Atgādinājums
Šīš gada novembŗa otrā nedēļā sāksim iekārtot
Čikāgas Ziņu decembŗa/janvāŗa apvienoto numuru.
Tādēļ atgādinām lasītājiem, ka šajā izdevumā ir
iespējams ievietot Jūsu Ziemsvētku apsveikumus
radiem, draugiem, paziņām. Ludzam tos atsūtīt Inārai
Sīmanei 4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175
ne vēlāk par 15. novembri.
Vēlams arī rakstus, sludinājumus, paziņojumus
un citus žurnālā ievietojamos materiālus redakcijā
saņemt ne vēlāk par 15. datumu.
I.S.

Pasütiniet Çikågas

Ziñas

SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
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., ČLOA Latvijas Valstssvētku akts,
koncerts, saviesīgs vakars. Akta runa –
goda konsuls Roberts Blumbergs. Ciānā
plkst. 16:00.
Svētdien, 18. nov., Valstssvētku sarīkojums 			
Cemā “Latvija” Gaŗezerā Saulgriežu 		
telpās plkst. 15:00.
2012. gada DECEMBRIS
Sestdien, 1. un 2. dec,. Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku tirdziņš Vuddeilē no 9:00 - 15:00.
Svētdien, 2. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes Ziem-	
svētku tirdziņa turpinājums Vuddeilē
no 9:00 līdz 10:00 un no 11:00 līdz 13:00.
Svētdien, 2. dec. Daugavas Vanadžu Ziemsvētku
tirdziņš Ciānā 9:00.
Sestdien,	8. dec., ČLB Puzuru taisīšana Latviešu
nama 1. stāvā plkst. 16:00.
Svētdien, 9. dec., Ciānas draudzes Ziemsvētku 		
tirdziņš un siltas pusdienas.
Sākums plkst. 9:00.
Piektdien, 14. dec., Ciānas draudzes un Čikāgas
vīru koŗa eglīte Ciānā plkst.19:00.
2013. gada marts
Svetdien, 24. martā, Ciānas draudzes Pavasaŗa
koncerts un Draudzības stunda plkst. 13:00.

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.

Skorpions
24.okt. - 22. nov.

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec.

2012. gada

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

Çikågas Ziñas

Ikars
Vivita, Viva, Dzīle
Ērika, Dagnija			
Atis, Otomārs, Oto
Šarlote, Lote
Linards, Leons, Leo, 		
Leonards, Leonarda
7 T Helma, Lotārs
8 C Aleksandra, Agra
9 P Teodors
10 S Mārtiņš, Mārcis, Markuss
11 Sv Lāčplēšu diena
Ojārs, Nellija, Rainers
12 P Kaija, Kornēlija
13 O Eižens, Jevgeņijs, 		
Jevgeņija
14 T Fricis, Vikentijs
15 C Leopards, Udīne, Unda
16 P Banga, Glorija
17 S Hugo, Uga, Uģis
18 Sv Latvijas valsts 		
dibināšanas diena 		
Aleksandrs, Doloresa
19 P Elizabete, Betija, Liza,
Līze
20 O Mirušo piemiņas diena 		
Anda, Andīna
21 T Zeltīte, Andis
22 C Aldis, Alfons, Aldris
23 P Zigrīda, Zigfrīda, Zigruds
24 S Velta, Velda
25 Sv Katrīna, Trīne, Kate, 		
Kadrija
26 P Konrāds, Sebastians
27 O Lauris, Norberts
28 T Pirmais Advents.
		
Rita, Vita, Olita
29 C Ignats, Virgīnija
30 P Andrejs, Andris, Andrievs

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1C
2P
3S
4 Sv
5P
6O

FIRST CLASS MAIL

NOVEMBRIS

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.

