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Vāku iekārtojis Mārtiņš Sīmanis 

Çikågas Ziñas iznåk ik ménesi, bet jünijs, 
jülijs un augusts ir apvienoti vienå izdevumå, 
arî decembris un janvåris ir apvienoti. Çikågas 
Ziñas süta visiem latvießiem, ku®i tås vélas un 
no ku®iem ir sañemts vismaz $50.- ziedojums 
gadå. Tås süta ar pirmås ß˚iras pastu, tå no-
droßinot åtru sañemßanu. 

SLUDINÅJUMU LIKMES: 
 1 lappuse – $180, 1/2 lappuse – $90,  
 mazåkais –  $45

ADVERTISING RATES: 
 $180 per full page
 $90 per 1/2 page, smallest ad $45

Çikågas Ziñu nåkamå méneßa izdevumå 
ievietojamie materiåli (raksti, fotoattéli, sludi-
nåjumi, sarîkojumu kalendåra informåcija) 
redakcijå jåsañem lîdz iepriekßéjå méneßa 10. 
datumam. Tikai îsi ziñojumi un péc 10. datuma 
notikußo sarîkojumu apraksti sañemami lîdz 
méneßa 15. datumam.

Materiålu sütîßanas adrese:
Inåra Sîmane – 4NO13 Randall Road 

St. Charles, IL 60175-5044
tålr.: 630-584-5750, fax: 630-584-1683 

e-pasts: <isimanis@comcast.net> 

Par sludinåjuma saturu atbild sludinåtåjs; par   
raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jåbüt maßînrakstå ar autora îsto vårdu un 
adresi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai 
ir tiesîbas rakstus saîsinåt. Rakstos izteiktås 
domas var nesaskanét ar redakcijas viedokli. 
Çikågas Ziñas honorårus nemakså.

Izdevéjs:
Çikågas latvießu organizåciju apvienîba

Administråtors: Ilmårs Bergmanis
e-pasts: ilmarbergman@gmail.com 
mob. tålr.: 847-828-4013

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
tålr.: 847-803-0546; 
e-past: <arijab@comcast.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tålr: 630-584-5750; fax: 630-584-1683
e-pasts: <isimanis@comcast.net>

Techniskå redaktore: Kristîna Sîmane-Laimiña

Kasiere: Årija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksåjumi par sludinåjumiem 
u.c. sütåmi kasierei.

Adreßu maiñu pieteikumi sütåmi:
Çikågas Ziñas - P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 373 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 3. Gleznotāja bieža vajadzība. 9. Apsolīt. 10. Pasūtīt.    
11. Alfrēda Bērziņa memuāri “Labie – – – –” (1963). 12. Dzimtene.  
13.Mēreni auksts. 14. Porcelāna pārklājs. 16. Jēzus dzimšanas vieta. 
18. Svētkos gaidīti nokrišņi. 20. Draiskulīgs. 22. Dārzenis. 25. Hokejists 
– – – – – – Ozoliņš. 27. Dievnams. 28. Agra pavasaŗa puķe. 31. Salaulā.  
33. Līdzekļu krājumi. 34. Ziemsvētku vecīša palīgi. 36. Iecerēt. 37. 
Dokumentu apstiprinātājs.  38. Nozīmīgs.

STATENISKI: 1. Auga, birums. 2. Rīta, vakara vai kino. 3. Modernās 
Turcijas dibinātājs. 4. Pasaules radītājs. 5. Traucēt. 6. Saskanēja.        
7. Latv. komponists. 8 Sengrieķu augstākais dievs. 15. Eiropas lielākā 
pilsēta. 17. Spīdīgs, bāls metalls. 19. Dabūt sev. 21. Izteic izbrīnu.     
23. Gaŗlaicība. 24. Sadomāts. 25. Sporta laukums. 26. Jēzus bērnības 
pilsēta. 29. 16. augusta meitene. 30. Rakstnieki – – – – – Kaudzītes. 
32. Caurule. 35. Romāna “Divi mūži” autore.

LĪMENISKI: 1. Mazputniņš. 4. Čakste. 7. Jugla. 8. Rondo. 9. Sludināts.  
14. Skunks. 19. Mūki. 20. Ulmanis. 21. Lāči. 22. Kamanas. 24. 
Rezidenti. 27. Atņem. 28. Tauva. 29. Salome. 30. Asistentes.

STATENISKI: 1. Mocarts. 2. Ņujorka. 3. Negants. 5. Ezeriņš. 6. Dators. 
10. Lauma. 11. Dvina. 13. Tume. 15.Kušķi. 16. Neļķe. 17. Sacīt. 18. Inde. 
22. Kviesis. 23. Sakuti. 24. Rinkušs. 25. Zemgals. 26. Ivanovs.
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Šajā laikā, kad gatavojamies svinēt vienus no skaistākajiem svētkiem Rietumu pasaulē – 
Kristus piedzimšanas svētkus, vai Ziemsvētkus, kā tos kristieši sauc, aicinu ieklausīties apustuļa 
Jāņa pierakstītajos Dieva vārdos: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3: 16)

Šeit tiek runāts par mīlestību, un mīlestība katrā ziņā ir vissvarīgākā lieta cilvēku dzīvē, no kā 
tik daudz, kas ir atkarīgs. Jeb, kā dzejnieks Imants Ziedonis ir rakstījis:

 “Bez mīlestības nedzīvojiet,
 Bez mīlestības viss ir mazs!
 Bez mīlestības dūmo krāsnis
 Un maizi negriež nazis ass.”

Kas ir mīlestība? Meriama Vebstera vārdnīcā tiek konstatēts, ka mīlestība ir 1) spēcīgas jūtas 
pret citu, kas izriet no radniecības vai personiskas saites, 2) seksuālā pievilcība, kas balstās uz 
kaislību un maigumu, ko izjūt mīlētāji, 3) pieķeršanās, kas balstās uz apbrīnu, labsirdību un 
kopīgām interesēm, 4) nesavtīga lojāla un labvēlīga interese par labu citam. 

Lai kādu definīciju dotu šim vārdam, mums tomēr jāatzīst, ka mīlestības vienmēr ir par maz. 
Par maz mēs mīlam, un par maz mēs saņemam mīlestības. Faktiski visas šīs pasaules nebūšanas, 
nelietības un cietsirdīgais ļaunums ir mīlestības trūkuma izraisīts. Jā, un arī grēks šajā pasaulē 
ienāca mīlestības trūkuma dēļ. Ja Ādams un Ieva būtu Dievu pietiekoši stipri mīlējuši, viņi nekad 
nesaceltos pret savu Radītāju.

Dievs, mūs mīl savādāk, nekā mēs mīlam citus cilvēkus un Viņu pašu. Dieva mīlestībai pret 
mums nav ne robežu, nedz nosacījumu. Šī dievišķās mīlestības pilnība ir atklājusies visai pasaulei 
tieši Ziemsvētku notikumā, kas vienā īsā frāzē ir aprakstīts Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pantā, 
kuŗš augstāk ir citēts. Izlasīsim to vēlreiz un vēlreiz. Dievs šo grēcīgo, izvirtušo un samaitāto 
pasauli ir “salāpījis” sūtot tajā savas pilnīgās mīlestības “ielāpu”, proti, savu Dēlu Jēzu Kristu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Šeit mums ir jānoskaidro kāda būtiska lieta. Vai Dievs, lai mūs glābtu, uzliek kādas prasības? 
Vismaz tā šķiet izlasot Jāņa 3:16 tekstā nosacījuma saikli lai. Arī Jaunās Derības sengrieķu tekstā 
šis nosacījuma saiklis ir kategorisks. Tas nozīmē tikai vienu: bez ticības Jēzum Kristum nav 
iespējama mūžīgā dzīvība. Taču tas nav jāsaprot kā prasība kaut ko darīt no mūsu puses. Jo cilvēks 
ir bezspēcīgs pat vienu solīti paiet pretī savas dvēseles pestīšanai. Cilvēks ar savu gribu nav spējīgs 
arī ticēt. Kā tad ticība rodas? Apustulis Pāvils (Rom 10:17) dod atbildi uz šo jautājumu: “ticība 
nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles”. Kristus pavēl mums pasludināt labo 
vēsti par Dieva mīlestību un Dieva vēlmi šīs mīlestības vārdā mums piedot. Savukārt Svētais Gars 
iededz dzirdīgajās sirdīs ticības dzirksti.

Vai atceraties Ziemsvētku brīnumaino stāstu? Arī tas iesākās ar eņģeļa sludināšanu: (Lk 2:10) 
“es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.”  Dieva mīlestības dāvana Ziemsvētkos 
– Jēzus Kristus, pie mums ierodas pa ticības ceļu. Ticība nāk no sludināšanas un to izraisa Svētais 
Gars, taču mūsu spēkos ir vai nu šo vēsti neuzklausīt un noslēgt savu sirdi, vai arī atvērties Dieva 
mīlestībai kā plaukstošiem ziediem, uzņemt to un glabāt dziļi savās sirdīs. Āmen.

Novēlu visiem Čikāgas Ziņu lasītājiem Dieva svētītus Kristus piedzimšanas svētkus!
Latviešu Svētā Pēteŗa evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ojārs Freimanis

MĪLESTĪBAS VĀRDĀ
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Programmas vāks vēstīja, ka 
Imanta Zie doņa piemiņas pēc
pusdienu svētdien, 20. oktōbrī, 
rīkoja Čikāgas literārā kopa, 
piedalo ties dzejnieka cienītāj iem 
no Čikāgas lat viešu sabiedrības 
vai  rākām paaudzēm.

Sarīkojums notika Ciānas 
baznīcā, pēc ļoti labi apmeklētā 
abu Čikāgas luterāņu draudžu 
kopīgā dievkalpojuma, kur aiz
rautīgi runāja Latvijas Univer
sitātes Teoloģijas fakultātes de
kāns prof. Ralfs Kokins, ai cinot 
palī dzēt fakultātei pastāvēt. Pie
dalījās arī otrs fakultātes viesis 
prāv. Dr. Juris Cālītis.

Piemiņas pēcpusdienas ietērps 
bija neparasts. Baznīcas soli bija 
sagriezti pret koŗa pa augstinājuma 
aizmugurē. Uz ekrāna skatī tājus 
sveica Imanta ģīmetne, bet krei
sajā malā pie flīģeļa staroja liels, 
smags motocikls. Šķiet, ka Ziedoņa 
dzejas cienītājs, moto cikla īpaš
nieks Ervīns Poruks būs pavadījis 
labu laiku to spod ri nādams.

Raitā sarīkojuma norise bija 
Elisas Freimanes un Gundegas 
Puidzas izkārtota. Elisa to ieva
dīja, pastātot par Imanta Ziedoņa 
dzīvi. Jaunā paaudze, tagadējie 
un nesen beigušie Čikāgas Kr. 
Barona latviešu skolas audzēkņi: 
Marete Austriņa. Kaiva Freimane, 
Dā vids Lāčkājs, Gunārs Robež
nieks, Krišs Brunovskis, Daiga 
Cera, Imants Cers, Annelī Cera, 
Sabīna Bru nov ska, Elizabete 
Dudorāne un Māris Lucāns – gan
drīz ducis  jauno – lasīja Imanta 
Ziedoņa dzejoļus un epifānijas. 
Bija prieks klau sīties un redzēt, 
kur nu vēl tie trīs dzejoļi no 
grāmatas “Motocikls” – “Motors, 
Stūre, Bremzes?. 

IMANTA ZIEDOŅA PIEMIŅAS PĒCPUSDIENA ČIKĀGĀ

Bet ne jau jaunie vien. Koŗa 
paaugstinājums bija stāvgrūdām 
pilns ar Čikāgas vīru un Ciānas 
ev. lut. draudzes koŗa dzie dā tā
jiem. Sarīkojuma mūzikālo daļu 
patīkami papildināja arī duets – 
Māra Vārpa un Gundega Puidza, 
(kuŗas intriģējoši saucas “Māra 
un Gundega”), tāpat instru men
tālisti – ģitaristi Alnis Cers, 
Mārtiņš Sīmanis, Ēriks Kīns un 
akordeonists Pēteris Freimanis  – 
dziedot un paši pavadot R. Gusa

reva/M. Upmanes dziesmu “Ne
pār traukti, nenorimti”. 

Čikāgas vīru koŗa dziedāšanu 
Māras Vārpas vadībā klausītāji 
uzņēma ar skaļiem aplausiem. Kā 
ne, koris dziedāja M. Vārpas vīru 
korim aranžētās R. Paula dzies
mas: “Tāpēc jau, ka nevar zināt 
kāpēc” un “Un kamēr mazs, 
brūns teliņš”. R. Paula “Tā es tevi 
mīlēšu” un A. Kārkliņa “Rīta stun
da ir sieviete” dziesmās vīru 
korim palīgā vēl nāca duets  Māra 

Daiga Cera

Dāvids Lāčkājs

Kalvis Cers

Māris Lucāns
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vēs tījumu. Tas bija Silvijas Kļa
viņasBar shney pienesums inte re 
santajai literārajai pēcpusdienai.

Literārās kopas vadītājs Uģis 
Sprūdžs pateicās izpildītājiem, 
darbiniekiem un klausītājiem. 
Simts divdesmit personu lielais 
dalībnieku pulks liecināja par 
Imanta Ziedoņa ietekmi arī mūsu 
starpā, kā arī par veiksmīgu or
ganizēšanas un izziņošanas darbu. 

Lasīsim grāmatas!
OC, foto: L. Roziņa

un Gundega. Bija prieks klausīties 
Ziedoņa as prā tīgajā dzejā un 
brašo vīru un dueta dziedā jumos. 

Māra un Gundega, Mārai ar 
ģitaru pavadot, mīlīgi dziedāja J. 
Strazda “Mīlestība divreiz neat
nāk” un V. Kaminska “Vakar dzies
ma”. Visu dziesmu teksti bija 
Imanta Ziedoņa dzejoļi.

Šim sarīkojumam Gun degas 
Puidzas izvēlētos Imanta Ziedoņa 
dzejoļus lasīja arī Anna Zirne, 
Kalvis Cers, Oļegs Galovčiks, 

“...PIEPILDĪT ŠO SAIMI......AR KAUTKO PIEPILDAMU...” 1)
klāt. Domāju, nu no 
ciāniešiem būs kādi div
desmi vai divdesmit pieci 
dzejas cienītāji, tāpat no 
pēt eriešiem kādi divdesmit 
pieci vai tā, un tad jau vēl 
pa virsu kādi divdesmit, vai 
tā. Bet tauta nāk un nāk! 
Vārdam jau ir liels spēks, 
domāts vārds, teikts vārds, 
rakstīts vārds un iespiests 
vārds. Tā nu vārdi bija sa
saukuši  vai visus 120 vai 

pat 130 Ziedoņa vārdu  cienītājus. 
Te nu jāsaka, ka tie sludināšanas 
darbi bija ar pa nākumiem izde
vušies – skaņas raidījumos, vārdi 
Čikāgas Ziņās, lapiņās un izcilos 
Kristīnas Sī manesLaimiņas dari
nātajos slu di  nājumos, kas parā
dījās  pat laik rakstā LAIKS.

Ienākot telpā, tauta skatās, 
nu, mīļā stundiņ, kā te visa gan 
nav! Ir motocikls (īsts, liels), ir 
baltie krekli, ir dekorācijas, ir video 
sistēma, ir bildes uz sienām, ir 
pat Ziedoņa balss dzirdama.

Ziedoņa dzeja jau pati par sevi 
ir kas ļoti sevišķs, bet te nu nāca vēl 
tie veidi, kā viņa dzeja tika pa
sniegta – saime tika piepildīta gan 
ar teiktiem Ziedoņa vārdiem, ar

Lilita Spure, Daina Alberiņa, 
Ivars Antens. Sarīkojumu nobei
dza divu mā cītāju – Gundegas 
Puidzas skan dētais “Pēkšņi” un 
Ojāra Frei maņa lasītais “Gods 
Dievam aug stībā” dzejoļi un 
Ciānas drau dzes koŗa dziedātā R. 
Paula dziesma “Svētvakars”, diri
ģentes Ingrīdas Jennings vadīta. 
Katras dziesmas un sacītā dzejoļa 
laikā uz ekrāna parādījās pie
mērots attēls, kas vēl pasvītroja 
dzirdētās dziesmas un dzejoļa

2013. gada 20. oktōbrī 
Ciānas baznīcas telpās 
notika kautkas pavisam 
jauks un šis notikums  bija 
pierādījums, ka var “darīt 
kaut ko no nebijušā.” 2) 
Nevis tikai šā vai tā, bet 
pavisam izcili, ar sajūsmu,  
ar prieku, ar piepildījuma 
jūtām. Notikums bija Lite
 rā tū ras kopas iecerētā 
Imanta Ziedoņa piemiņas 
pēcpusdiena.

Doma par piemiņas sarī ko
jumu jau radās tā ap pava saŗa 
beigām, bet nopietna plāno šana, 
mēgināšana un rīkošana notika 
vasaras beigās, rudens sā kumā. 
Te nu ir jāsaka, ka Čikāgai ir tā 
laime, ka šeit darbojās vairā kas 
darbīgas un zinīgas personas – tā 
veiksmīgā sarīkojuma gal ve nās  
plānotājas, darītājas bija Gundega 
Puidza un Elisa Frei ma ne. Nekas 
jau tāpat vien no tukša gaisa ne
rodas, ir jāatrod piemēroti darbi, 
tie ir jāiz mē ģina, atkārtoti jāpār
bauda plā notā priešnesuma līme
nis. Tā Ciānas un citas telpas 
pieskan dināja dziesmas, klavieŗu 
un ģitaru skaņas, dzeju teksti un 
rūpes par cerēto iznākumu. Svēt 

dienās pēc dievkalpojuma  varēja 
dzirdēt un redzēt duetu – Māru 
Vārpu un Gundegu Puidzu mēģi
not savas dueta dziesmas, otrdienu 
vakaros abas dzie dā tājas mēģi
nāja atkal citas dzies mas Vīru 
koŗa pavadījumā. Vīru kori atkal 
savukārt pavadīja iz cilais instru
mentālistu kvartets – Mārtiņš 
Sīmanis, Alnis Cers, Ēriks Kīns 
un Pēteris Freimanis. Beidzot dueta 
mēģināšanu, Māra Vārpa atkal 
slīpēja Vīru koŗa snie gumu. In
grīda Jennings ceturt dienu vaka
ros pārbaudīja Ciānas koŗa varēšanu 
sniegt čikāgiešu sai mei jauko Zie
doņa dzeju “Svēt vakars”, Sarmai 
Aļļei to pavadot ar klavieŗu skaņām.  

Un tad jau 20. oktōbris bija
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maģisku meldiju, bet ar dažām 
iz  maiņām tekstā darbam deva citu 
cen trālo domu – nastas no cel  šanu. 
Dziesmā dzejoļa oriģi nālā ideja 
tātad tika nomainīta ar citu. 

Pēc referāta publika noklau
sījās divus “Svēt vakara” izpildī
jumus, bet trešo reizi, pašā noslē
gumā, dziedāja līdz.                           

   Uģis Sprūdžs
Foto: A. Birkens

“ZIEDONIS, PAULS UN SVĒTVAKARI”
“Ziedonis, Pauls un Svētva

kari” bija referāta nosaukums, kuŗu 
šī gada 3. novembrī. no klausījās pā
ri par trīsdesmit klau sītāju Čikā
gas latviešu biedrības un Literārās 
grupas kopīgi rīko tajā Ziedoņa 
pēcpusdienā bied rības nama telpās. 

Referātu ievadīja Richarda 
Spura stāstījums par Imanta Zie
doņa fenomēnu – viņa dzīvi un 
nozīmi tautai, izceļot Ziedoņa pa
rallēlo darbu gan literātūrā, gan 
sabied rībā. Jau septiņdesm itajos 
gados Ziedonis dibināja dižkoku 
apkopšanas un glābšanas grupu, 
kas apceļoja Latviju un no iznī cī
bas pasargāja desmitiem Lat vijas 
diž koku. Līdz ar savu ne kon
vencionālo, sim boliem pie  sā   ti
nāto dzeju šie Ziedoņa darbi cēla 
tautas pašapziņu grūtajos laikos. 

Turpinājumā bija Literārās 
kopas Uģa Sprūdža analitiskais

Tā izveda klausītājus caur cilvēka 
dzīvi – bērnību, jaunību, mīlestību, 
rudeni. Teica jau, lai ar aplau siem 
pagaida līdz beigām, bet arī pa 
vidum bija tādi brīži, ka klau sītāji 
nevarēja mierā rimt, deva aplau
sus arī pēc atsevišķiem snie gu 
miem, nu, un beigās, kad visi 
kopā vēl nodziedājām “Svētvakars,” 
tad gan – pacilājoša sajūsma, prieks. 

Secinājumi: Čikāgā ir vairāk 
Ziedoņa dzejas cienītāju nekā 
biju domājis. Droši vien, ka pats 
Ziedonis, kur nebūt debesu tā
lumos, pie sevis pasmaidīja, nu 
re, nav par velti rakstīts!

1) No Imanta Ziedoņa dzejas 
“Un kamēr mazs, brūns teliņš”

2) Ibid.
I. Antens

Foto: M. Galenieks

dziedātāju un spēlētāju. Pat Pēteŗa 
draudzes jau nais mācītājs Ojārs 
Freimanis, gandrīz tikko kā te 
ieradies, jau bija pielikts pie darba 
teikt tādu nopiet nāku dzeju.

To jau mēs zinām, ka sirm gal
vji prot lasīt, dažs pat lasa dzejas. 
Viens, otrs pat no do mā: “nu, ko tad 
jauniem cilvēkiem dzeja nozīmē”, 
bet te nu mēs re dzējām – nozīmē 
gan. Trīs diženi jaunekļi ādas jakās 
un ar lielām motocikletistu saules 
acenēm skan dēja Ziedoņa moto
cikla dzejas, izdarīgas jaunavas la
sīja Epifānijas. Aizkustinošs brīdis 
pašā sākumā – jauna māte diviem 
bērniņiem stāsta: “Bērniņ neēd, 
kad dziesmu dzied.”  Tāpat bija 
viens,  otrs   “aiz priekiem nevarēju” 
moments. Vispār, dotā programma 
bija klausāma ar prieka smaidu. 

dziesmu skaņām, ar ansambļa un 
klavieŗu mūziku, un kur tad vēl 
projecētie skati uz telpas sienām. 
Skatoties  programmā  (astoņas lap
puses bieza, ar dziesmu tekstiem, 
darbu darītāju un palīgu vārdiem. 
Dziesmu teksti lapiņā tik tiešām 
palīdz izjust sniegtos dziedājumus, 
jo, klausoties tikai dziedāšanu vien,  
var iet secen kāda dzejas doma, bet 
te, āreče, skaties, viss melns uz 
tumši oranža!). Redzu, ka vairāk 
kā divdesmit personu teica vai 
dzie dāja atsevišķi vai mazākās 
grupi ņās, un kur tad vēl abi koŗi – 
Ciānas un Vīru koris un tad 
instrumen tālistu ansamblis. Tas 
bija viens  liels pulks treju vai pat 
visu četru paaudžu tei cēju (viens 
pat savu gabalu bija no galvas 
iemācījies – Oļegs Golov čiks), 

referāts par Ziedoņa dzejoli “Svēt 
vakars” un uz tās pamata veidoto 
Raimonda Paula dziesmu. Dau
dziem šī dziesma ir labi pazīs ta
ma, daudz mazāk atceras Ziedoņa 
oriģinālo dzejoli. Referāta teze 
bija, ka Ziedonis šai dzejolī runā 
par dzejnieka misiju un cik grūti 
to bija izpildīt smagā liktens pie
meklētajā dzimtenē. Komponists 
Raimonds Pauls dzejolim deva  
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sveica Latvijas ev. lut. Baznīcas 
Amerikā archi bīskaps Elmārs E. 
Rozītis, kā arī  LELBA priekš nie
ces, prāvestes Laumas Zu šēvicas 
vēsts: “Dieva pa līgu un svētību 
vēlot māc. Ojāram Freimanim, 
viņai kundzei Elizabetei, Sv. Pē
teŗa locekļiem, kā arī visai Čikāgas 
latviešu sai mei, lai piepildās vār
di: ‘Tie, kas Kristus vārdā strādā, 
Kristus vārdā augļus vāc’”.

 Personīgi svei  cienus nodeva 
Vidie nes apgabala prāv. Gunārs 
Lazdiņš, Či kāgas Draudžu Sadar
bības kopas priekš sēdis Oļģerts 
Cakars un Latviešu Sv. Pēteŗa ev. 
lut. draudzes priek š niece Inese 
Stokes.

Edija Banka-Demandta – 
mājaslapas red.

SV. PĒTERA DRAUDZEI ČIKĀGĀ JAUNS MĀCĪTĀJS

Ojāru Freimani, katrs pildot kādu 
no liturģijas daļām.

Prāv. Gunārs Lazdiņš vadīja 
ievešanu amatā daļu, māc. Ojārs 
Freimanis teica sprediķi, liekot 
mums, draudzei, padomāt par to, 
kas ir brīvība. “Apzināmies, ka 
mēs visi esam grēkotāji, izlūg ties 
Dieva piedošanu un censties dzī
vot dzīvi, kur Kristus ir centrā”. 
Dievkalpojumu vēl kuplināja Či
kāgas vīru koris, nodziedādams 
trīs dziesmas. 

Pēc dievkalpojuma draudzes 
locekļi un viesi baudīja šefpavāra 
Dāvida Indrik sona ar palīgiem 
sarūpēto svētku maltīti. Draudzes 
jaunieši pienesa maltīti katram 
pie galda.  

Drau dzes jauno ganu rakstiski

No kreisās: Māc. Dace Skudiņa, māc. Roberts Franklins, māc. Aina Pūliņa, prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. Gundega Puidza, 
māc. Ojārs Freimanis, lektors Uldis Pūliņš, draudzes priekšniece Inese Stokes, māc. Dāgs Demandts, māc. Georgs Silavs, 
māc. Aija Graham.                         Foto: Elmārs Bilsens

Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzei 
oktōbŗa mēneša pēdējā nedēļas 
nogale bija īpaši svētīta ar diviem 
nozīmīgiem notikumiem – Vi
dienes apgabala kon ferenci un 
māc. Ojāra Freimaņa ievešanu 
amatā Sv. Pēteŗa draudzē. 

LELBA Vidējo valstu kon
ferencei beidzoties, Sv. Pēteŗa 
latviešu ev.lut. draudze gatavojās 
svē tīgajam draudzes notikumam 
– draudzes mācītaja amatā ieve
šanas dievkalpojumam. Svēt dienā, 
kad pēc Baznīcas kalendāra at zī
mējam Reformācijas svētkus, abi 
notikumi pulcēja daudz dievlū
dzēju, gan no pašu, gan kaimiņu 
Ciānas draudzes. Divpadsmit ga
rīdznieki, tērpušies sarkan baltos 
talāros, atbalstīja savu amatbrāli
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Ieva Akurātere, Andreja Panteļējevs un LTF 25. gadadiena
PACILĀJOŠI 18. NOVEMBŖA SVĒTKI ČIKĀGĀ

Latvijas valsts 95. gadu 
svētku svinībās 2013. gada 16. 
no vembŗa pēcpusdienā Ciānas 
draudzes telpā pul cē jās pāri par 
350 priecīgu apmek lētāju un da
lībnieku. Pirmo reizi svinības 
sākās jau pulksten 2:00 pēcpus
dienā, lai Krišjāņa Ba rona skolas 
skolēniem un ve cākiem būtu 
vieglāk piedalīties, jo sestdienas  
rīta pusē tomēr notiek arī mācību 
stundas. 

Ciānas draudzes Lielā, 
Aivara Oša dekorētā, zāle ātri 
pildījās. Vēl pulksten 2:00 pie 
kases bija gaŗam gaŗa cilvēku 
rinda, rīkotāji nemitīgi no bla kus 
telpām nesa krēslus un tomēr, 
programmai sākoties, vēl labam 
skaitam apmeklētāju aiz mugurē 
vajadzēja stāvēt kājās vai sēdēt 
priekštelpā. Liekas, cilvēkus pie
vilka Ievas Akurāteres koncerts, 
kā arī akta runas teicējs, lai gan 
mums mazāk pazīstams, trešās 
Atmodas un barikāžu laika da līb
nieks, bijušais Saeimas depu tāts 
un žurnālists Andrejs Pante ļējevs. 
Svētku aktu un kon certu rī koja 
Čikāgas lat viešu or gani zā ciju 
apvienība (ČLOA). Tās priekš 
sēdis Jānis Vilciņš bija sarīkojuma 
vadītājs. 

Akta sākumā Kr. Ba rona 
skolas koris ieņēma vietu uz pa
aug stinājuma. Skauti un gaidas 
un Krišjāņa Barona latviešu sko las 
audzēkņi Dārius Ba ginskis, Annelī 
Cera, Elizabete Dudo rā ne, Vilis 
Sī ma nis, Talija Tomsona un Zinta 
Vogela iene sa Ame rikas Sav ie
noto Valstu, un Lat vijas karogus. 
ASV him nu, kā jau latvieši, 
dziedāja visi.

Kr. Barona latviešu skolas kori diriģē Silvija Kļaviņa-Barshney.      Foto: M. Galenieks

Māc. Ojārs Freimanis. 
Foto: S. Kļaviņa-Barshney

ČLOA priekšsēdis Jānis Vilciņš.
Foto:  M.Sīmanis

Kr. Barona skolas koris, 
Silvijai KļaviņaiBarshney diri
ģējot, kopā ar Ievu Akurāteri 
dziedāja U. Stabulnieka iemīļoto 
(M. Zālīte) dziesmu “Tik un tā”,  
korim, pēc katra sōlistes dziedātā 
panta, nobeidzot, “Nāk rudenis 
apzeltot Latviju…”. Pavadījumā 
– klavieres Sarma Aļļe, ģitara 
Leons Sējāns un tabla Matīss 
Akurāters. 

Mācītājs Ojārs Freimanis 
svētbrīdim bija izvēlējies Jēzus 
vār dus: “Dodiet ķeizaram kas 
ķeizeram un Dievam, kas Dievam 
pieder”, norādot, ka mums jādod, 
ne jāsagaida viss no mūsu valsts. 
Tāpat, lai mīlam un cienam mūsu 
līdzcilvēkus, iesaistoties mūsu tau
tas labā. Nobeidzot, “Dievs, sargi 
mūsu tēvu zemi!” bija mūsu ko
pējā lūgšanas dziesma.

Jānis Vilciņš savā uzrunā at
zīmēja Latvijas valsts svētku dienu, 
18. novembri, kad latvieši dekla rē
ja, ka mums ir tiesība dzīvot sa vā 
suverenā, latviskā valstī. Viņš no
rādīja, ka šodien arī pieminam Lat
viešu Tautas frontes (LTF), trešās
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trešās Atmodas bijušo Saeimas 
deputātu, tagad žurnālistu.

Runātājs izteica prieku, ka 
var būt tautiešu, kaŗa biedru vidū. 
Drāmatiskie not i kumi, kad 
Latvija atguva brīvību, bija īsts 
kaŗš, izcīnīts ar gara iero čiem, 
cīnīts ar kaŗaspēku, kuŗus runātājs 
iedalīja piecos leģionos. Pirmais 
leģions, runātājs uzsvēra, ka tas 
nav norindots pēc nozī mī guma 
vai skaita, ir daudzie Lat vijas 
Padomju Sociālis tiskaās Re
publikas (LPSR) disi denti, kuŗi 
visus gaŗos okupācijas gadus pre
tojās apspiestībai, pa zīs  tamākie 
– Gunārs Astra un Helsinku grupa.  
Otrais leģions ir trimdas latvieši, 
kas uzturēja mū su valsts vēs tu
risko tēlu un ietek mēja brīvās 
pasaules domāšanu. Trešais leģi
ons bija valstis, kas ne atzina Lat
vijas okupāciju un iekļaušanu 
Padomijā, un visus piec desmit 
gadus darbojās Latvijas diplo
matiskās pārstāvnievcības ASV 
un Lielbritānijā. Ceturtais le ģi ons 
ir latviešu radošā inteli ģence, kas 
Latvijā uzturēja, ne ska toties uz

Atmodas cīnītāju 25. gada dienu. 
Der atcerēties, kā tā laika 

Latvijas notikumi atbalsojās Či
kāgā. Bijām pirmie, kas Amerikā 
nodibināja LTF atbalsta grupu. 
Ko p ā ar lietuviešiem un igauņiem 
rīkojām vairākas demonstrācijas 
Čikāgas centrā, prātā palicis ka
rogotais gājiens un dziedāšana, do
doties no Daley Plaza cauri visām 
Čikāgas centra ielām līdz Tribune 
tornim. Ar vairāku mūsu ār stu pa
līdzību nodibinājām “Mercy Lift” 
– zāļu un ārstniecības piede rumu 
sūtījumiem uz Latviju.

Sākoties pučam Padomju Sa 
vienībā, ASV medijos bija liela 
neziņa par notikumiem Baltijā. 
Čikāgas latviešu biedrībā noorga
nizēja “karsto līniju”. Biedrības 
darbinieki visādos veidos, no dau
dziem avotiem nepārtraukti sa ņē
ma ziņas no Latvijas un pārējām 
Baltijas valstīm. Vairākas nedēļas 
katru vakaru, ziņu laikā, visu 
lielāko Čikāgas televīziju staciju 
korespondenti ieradās Latviešu 
namā, lai pārraidītu saviem klau
sītājiem biedrības darbinieku sa
gatavotos ziņojumus par stāvokli 
Latvijā un Baltijas valstīs. 

Kopš tiem laikiem pie mums 
ir notikuši dziesmu svētki, Sa
eimas vēlēšanas, latviešu valodas 
referendums, viesojušies visi La t
vijas prezidenti, darbojas jau otrais 
Latvijas goda konsuls. Prieks re
dzēt, ka sabiedriskajā dzīvē arvien 
vairāk iesaistās jauniebraucēji no 
Latvijas.

Runātājs nolasīja Latvijas 
valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 
apsveikumu Valsts svētkos tau
tiešiem ārzemēs. Uzrunu beidzot, 
Jānis Vilciņš aicināja klātesošos 
vienoties Latvijas valsts himnā 
un iepa zīstināja ar svētku akta 
runātāju Andreju Panteļējevu – 

Andrejs Panteļējevs   
Foto: S. Kļaviņa-Barshney

cenzūras pūlēm, dzīvu latvisko 
apziņu. Piektais leģions ir tie 
daudzie dusmīgie un arī samulsi
nātie latvieši, kuŗiem ne kāda pro
paganda nevarēja iestās tīt, ka 
tukšos plauktos ir desu kalni. Viņi 
atrada, ka tomēr var cī nīties arī 
pret pārspēku, piemēram, no
gremdēja domu par pazemes 
dzelzceļu Rīgā, kas būtu ievedis 
tūkstošiem krievu strādnieku Rīgā 
– uz palikšanu. Bet, lai šis Piek
tais leģions būtu izšķirošs spēks, 
to vajadzēja organizēt. Tautas 
Fronte izvērtās par šādu latviešu 
tautas vadītāju, kas savā attīstībā 
izveidoja spēku un organizāciju, 
kas varēja diennakts laikā uz 
Rīgas barikādēm atsaukt bez
ieroču cīnītājus, aizsargājot Aug
stāko Padomi, kas pieņēma lē mu
mu par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu. Niecinātājiem, kas 
domā, ka Tautas Fronte ir bijusi  
ar neskaidriem mērķiem un no
domiem, norādot, ka Igaunija un 
Lietuva ir atguvušas neatkarību 
bez šādas organizācijas, aizmirst, 
ka bez organizētās Augstākās Pa
domes apsardzības, mums, iespē
jams, būtu Rubika Latvija Balt
krievijas stilā.

Runātājs ļoti atzinīgi izteicās 
par Latvijas apmeklētājiem oku
pācijas laikā, par ko šeit bija daudz 
nosodītāju. Viņš uzsvēra, ka šie 
apmeklējumi ir daudz palīdzējuši 
Piektā leģiona dusmu uzturēšanai 
un apmulsuma novēršanai – viņi 
bija brīvās Latvijas vēstneši.

Runātājs aicināja mūs visus 
vienoties Latvijas dēļ, lai neesam 
Latvijas un Amerikas vai Krie
vijas latvieši, bet latvieši Latvijas 
dēļ, jo mums bija trešā Atmoda. 
Turēsim to, tāpat mūsu pagātni 
un vēsturi – tad būs mums arī 
nākotne.
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Apbalvojumos  J. Vilciņš pa
sniedza Pasaules brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) Kultūras fonda 
goda diplomu Astrai un Jānim 
Reveliņiem par ilggadēju darbu 
O. Grīna latviešu lietišķās māk
slas mūzeja Gaŗezerā uztu rēšanā. 
ČLOA atzinības rakstus saņēma 
Ciānas draudzes koŗa diriģente 
Ingrīda Jennings, kuŗa pēc deviņu 
gadu darba pārceļas uz Los an dže
losu. Viņai pateicās un ar ziediem 
sveica arī Ciānas koŗa prieksniece 
Irēne Balka. Par piedalīšanos 25. 
Dziesmu dienā Rīgā Atzinības 
rakstu no rīko tājiem saņēma Či
kāgas vīru koris un diriģente Māra 
Vārpa. Kr. Barona skolas pārzine 
Elisa Freimane pasniedza Ame
rikas lat viešu apvienības (ALA) 
pār baudījumos izcīnītās balvas 
skolas audzēkņiem Emīlam 
Magonem un Annelī Cerai.

Koncertā soprānu Ievu Aku
rāteri pavadīja Leons Sējāns ar 
ģitaru un Matīss Akurāters ar 
sitamo instrumentu tabla. Vai
rākās dziesmās ģitaru veikli 
spēlēja arī pati sō liste. Koncerta 
pirmā dziesma bija mūsu pašu 
Armanda Birkena liriski roman
tiskā dziesma “Nezi nāmajam 
kareivim” (R. Frišmane). Bija 
patīkami dzirdēt pavadī jumus kā 
pavadījumus, kas nekad neno
māca dziedātājas sniegumu. 
(Tagad ieskaņotos estrādes dzie
dāj umos Latvijā, ja spriežam pēc 
Latviešu radio dzirdētā, dziedā
tāju, parasti, var tik tiko sadzirdēt. 
Visu nomāc pavadījumu čīgas, 
kaucieni un dārdi. Kopējais skaņu 
ritms, liekas, noteic visu, pati 
me lōdija, ja tā to var saukt, un 
vārdi ir maz nozīmīgi. Mazliet no 
ritma valdonības dzirdējām arī 
tagad, sōlistes, dažkārt, it kā aiz 

No kr.: Jānis Reveliņš,  Astra Reveliņa, Jānis Vilciņš, Inese Stokes. 
Foto: S. Kļaviņa-Barshney                       

Ingrīda Jennings un Irēne Balka. 
Foto: S. Kļaviņa-Barshney

Inese Stokes, Māra Vārpa un Jānis 
Vilciņš.                        Foto: M. Sīmanis

Annelī Cera un Elisa Freimane.
FFoto: S. Kļaviņa-Barshney

gūtnējā dziedāšanā. Prātā palika 
I. Kalniņa dziesmas “Atspulga” 
(L. Līvena) un sevišķi “Kad vēji 
kalnos rāpjas” (K. Skujenieks). 
Programmā arī bija U. Ozola, A. 
Voi tišķa, J. Kulakova un L. Rit  
manes dziesmas. Brigitas Ritma
nes “Manai tautai” (A. Ritmanis) 
ar kuŗu Ieva Akurātere kļuva par 
trešās Atmodas slavenību, bija šīs 
koncerta daļas pēdējā dziesma. 
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Sirsnīgā un patīkamā dziesmu 
klāsta iedvesmoti, klausītāji pra
sīja piedevas. Tā arī sōliste at
kārtoja ar skolas kori, dziedāto U. 
Stabulnieka “Tik un tā”, šoreiz 
noteicot, ka visai publikai jādzied 
atkārtojums “Nāk rudenis ap glez
not Latviju…”, ko mēs ar sajūs
mu arī darījām.

Dziedātāja klusinatās un vi
dējās pasāžas dziedaja skaistā 
liriska soprāna balsī, labā dikcijā. 
Salīdzinot ar iepriekšējiem kon
certiem, ar prieku jāsaka, ka dzie
dātāja ir augusi savā mākslā.

Ciānas draudzes koris un 
Čikāgas vīru koris veidoja at zīs
tamu kopkori, kas, ievērojot vīru 
skaita pārsvaru, tomēr vien mēr 
bija saskaņā līdzsvarots. Di ri
ģentes Ingrīdas Jennings vadībā, 
Sarmas Aļļes klavieŗu un Kr. 
Barona skolas zvanu koŗa pa va
dībā kopkoris dziedāja Z. Liepiņa 
“Zibsnī zvaigzne aiz Daugavas” 
un iespaidīgo I. Kalniņa dziesmu 
“Lūgšana” (L. Breikšs), kur sō
liste bija Ieva Akurātere, kla vieŗu 
pa vadījums bija Sarmas Aļļes, 
ģitaras – Leona Sējāna  un bun
dziņu – Matīsa Akurātera rokās.

Māra Vārpa diriģēja M. 
Brauna “Saule, pērkons, Dau ga
va” (J. Rainis), S. Aļļe – klavieres. 
Šī dziesma bija iespaidīgs no
beigums skaistajam un paci  
lājošam koncertam. 

Ziedi un paldies runātājiem 
un māksliniekiem! Jūs devāt mums 
gaišu, latvisku prieku! Paldies!

Draudžu un biedrību dāmas 
Ainas Eglītes vadībā bija klā ju
šas mielasta galdus. Siltas va ka
riņas, atspirdzinājumus, un prie
cīgo sabiedrību baudīja 120 
viesu.

 Oļģerts Cakars

No kr.: Matīss Akurāters, Ieva Akurātere, Leons Sējāns.  Foto: S. Kļaviņa-Barshney

Kopkoris. Diriģē Māra Vārpa, pie klavierēm Sarma Aļļe.s    Foto: S. Kļaviņa-Barshney 

No kr.: Matīss Akurāters, Leons Sējāns, Jānis Vilciņš, Ieva Akurātere, Andrejs 
Panteļējevs, Inese Stokes, māc. Ojārs Freimanis, Māra Vārpa, Ingrīda Jennings

Foto: S. Kļaviņa-Barshney



Čikāgas  Ziņas12

Čikāgas latviešu organizāciju ap
vienības prezidijs izsaka sirsnīgu 
pateicību visiem, kuŗi palīdzēja 
izkārtot Latvijas Valsts dibināšanas 

95 gadu atceres aktu, koncertu un saviesīgo vakaru, 
kas notika 2013. gada 16. novembrī Ciānas draudzes 
telpās.

Par svētku akta izkārtošanu un tā norisēm 
rūpējās Bruno un Kārlis Baumaņi, Ināra Bundža, 
Olģerts Cakars, Aigars Dombrovskis, Ilmārs 
Erkmanis, Jānis Kārkliņš, Helmūts Lāčkājs, Aivars 
Osis, Andrejs Rāve, Inese Stokes, Gunta Vilciņš un 
Ruta PriedkalneZirne.

Īpaša pateicība Andrejam Panteļējevam par 
izcilu akta runu, Ievai Akurāterei, Leonam Sējānam 
un Matīsam Akurāterim par skaisto sniegumu kon
certā. Paldies Čikāgas vīru koŗa koristiem, tā diri
ģentei Mārai Vārpai un koŗa priekšniekam Uģim 
Sprūdžam, Ciānas draudzes koŗa koristiem, tā diri
ģentei Ingrīdai Jennings un koŗa priekšniecei Irēnei 
Balks, kā arī Krišjāņa Barona latviešu skolas korim, 
tā diriģentei Silvijai KļaviņaiBarshney un Kr. Ba
rona skolas zvanu korim, tā vadītājai Sarmai Aļļei. 
Paldies Sarmai Aļļei par klavieŗu pavadī ju miem 
koŗiem.

Paldies Čikāgas skautu un gaidu vienību 
jauniešiem Rasmas Kraules un Gunta Dāboliņa 
vadībā un Krišjāņa Barona latviešu skolas skolēniem 
par karogu goda sardzi. Paldies visai skolas saimei, 
pārzinei Elīsai Freimanei un vecāku padomes 
priekšniecei Solvitai Baipsys par piedalīšanos aktā 
un koncertā. 

Saviesīgā vakarā darbus Ainas Eglītes vadībā 
veica Mirdza Gaiķe, Dace Ķezbere, Didzis Pilāns, 
Ervīns Poruks un Inta Rāve.

Liels paldies Armandam Birkenam par Ievas 
Akurāteres piecu pilsētu koncertu turnīra izkārtošanu. 

Īpaša pateicība Laimai Magonei par māk
slinieku uzņemšanu. Tāpat paldies Ārijai un Ilmā
ram Bergmaņiem par Andreja Panteļējeva uzņem
šanu. Paldies Valijai un Modrim Galeniekiem par 
īpašu izpalīdzību.

Paldies visiem darbiniekiem par pašaizliedzīgo 
darbu, izkārtojot un sekmīgi novadot šo ļoti labi 
izdevušos svētku sarīkojumu.

Jānis Vilciņš, ČLOA priekšsēdis 

PATEICĪBA

95. Valstssvētku aktā un koncertā daļa dalībnieku un viesu 
Čiānas draudzes Lielajā zālē.           Foto: S. Kļaviņa-Barshney

MANIEM DRAUGIEM

Man nepieciešams zināt, ka jūs esat
Šeit Latvijā, un pasaulē kaut kur,
Ka sirdī vienmēr pavasari nesat
Un jūsu sapņi manu sapni bur.

Un tā kā upes sidraboti košas
Jūs savās straumēs laiku ierakstāt,
Un Latvijā tiks pietiekoši droši
Liek jūsu ilgas mīļā zemē stāt.

Liek apstāties, kaut mirkli ieklausīties
Šīs zemes pukstos, kuŗi mūsu spēks,
Un pat vissaltākajās ziemas dienās
Mēs visi ticam  saule atkal lēks.

Un tādēļ paldies saku jums ikvienam
Par to, ka esat manā tuvumā
Un kaut vai īsu brīdi jūsu domās
Mans vārds skan šajā dzīves pasakā.

   Ramona Frišmane 



2013. g. decembris, 2014. g. janvāris 13

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS IZGLĪTĪBAS NOZARES 
PĀRBAUDIJUMA REZULTĀTI

Aizgājušajā pavasarī notika gads
kārtējā Amerikas latviešu apvienības 
(ALA) pārbaudījuma rakstīšana. Valsts 
svētkos apsvei cam visus skolēnus, se
višķi tos, kas izpelnījuši atzinības 
rakstus.

Pārbaudījuma jautājumus kat ru 
gadu raksta skolotāji kādā no mūsu 
ASV latviešu skolām. Šo  gad to veica 
vai rākas skolas, katra rakstot pa 
nodaļai vai no daļām. Paldies Bostonas, 
Bron ksas, Čik āgas, Filadelfijas, Mine
apoles, Nudžersijas un Vašingtonas DC skolotājiem, 
kā arī diakonei Rutai Bambānei, kas veltīja laiku, 
lai sarakstītu pārbaudījumu jautā jumus.  

2013. gadā ALAs pārbau dījumus rakstīja 
trīsdesmit sko lēnu no septiņām latviešu skolām. 
Skolēni 2012./2013. gadā mācījās 7. un 8. klasēs. 
Pārbaudījumu rak sta, lai novērtētu skolēna apgūto 
prasmi par ALAs mācību pro grammu. Pārbaudījums 
sadalīts desmit nodaļās, ieskaitot latviešu valodas 
gramatiku, lasītprasmi, literātūru, svārdu izpratni, 
dom rakstus, vēsturi, ģeografiju, folk loru un 
aktuālitātes. Skolēni rak sta arī pārbaudījumu ticības 
mā   cībā, bet tādēļ, ka ticības mā cības stundas 
nenotiek visās sko lās, tā pārbaudījuma rezultāti nav 
ieskaitīti vispārējos rezultātos.

Skolēni, skolotāji un vecāki piestrādājuši, lai 
skolēni apgūtu ALAs programmā paredzētās zi
nāšanas. Pierādījums ir skolēnu rezultātos, kas 
atspoguļo viņu zinā šanas katrā mācību priekšmetā. 
Paldies visiem, kas piedalījušies skolēnus apmācot 
un atbalstot. 

Annelī Cera Pauls Švalbe Aleksanders Konters Dāvis Berkolds

Daina Reimane

Seko 2013. gada pārbaudījuma 
rezultāti. Ar naudas balvu tiek 
apsveikti vispārēji sekmīgākie skolēni. 
Saskaitot rezul tā tus visās nodaļās, 
pirmās piecas vietas ieņem skolēni ar 
augstāko punktu skaitu. Atzinības 
rakstus piešķiŗ tiem skolēniem, kas 
iegūst augstākos rezul tātus atsevišķās 
nodaļās. Kur gadās vienāds punktu 
skaits, tiek apsveikti vairāki skolēni 
par vienādām sekmēm.

Apsveicam visus pārbaudījuma rakstītājus, 
apbalvotos skolēnus, skolotājus un arī vecākus.

1. vietas ieguvējs: Pauls Švalbe, Mineapoles 
un Sentpolas latviešu skolas 8. klases skolēns.

2. vietas ieguvēja: Daina Reimane, Losan dže
losas latviešu skolas 8. klases skolniece.

3. vietas ieguvēja: Dāvis Berkolds, Losandže
losas latviešu skolas 8. klases skolēns.

4. vietas ieguvējs: Aleksandrs Konters, Mine apo
les un Sentpolas latviešu skolas 8. klases skolēns.

5. vietas ieguvēja: Annelī Cera, Krišjāņa 
Barona latviešu skolas Čikāgā 8. klases skolniece.

Sekmīgākie latviešu valodas gramatikā:
1. vietā Gustavs Teteris (Ņudžersija), 2. vietā 

Daina Reimane (Losandželosa), 3. vietu dala Annelī 
Cera (Čikāga) un Anna Aldiņa (Bostona).

Sekmīgākie lasītprasmē:
1. vietā Annelī Cera (Čikāga); 2. vietā Pauls 

Švalbe (Mineapole); 3. vietu dala Ian Griffin, Ieva 
Griffin (Bronksa), Dāvis Berkolds (Losandželosa) 
un Zīle Bemis (Vašingtona DC).                                
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Sekmīgākie valodas izpratnē:
1. vietu dala Dāvis Berkolds (Losandželosa) 

un Pauls Švalbe (Mineapole);  2. vietā Annelī Cera 
(Čikāga), 3. vietā Daina Reimane (Losadželosa).

Sekmīgākie domrakstos:
1. vietā Pauls Švalbe (Mineapole); 2. vietā Gus

tavs Teteris (Ņudžersija); 3. vietā Annelī Cera (Čikāga).
Sekmīgākie literātūrā:
1. vietā Pauls Švalbe (Mineapole); 2. vietu 

dala Daina Reimane (Losandželosa) un Aleksandrs 
Konters (Mineapole); 3. vietu dala Annelī Cera 
(Čikāga) un Zīle Bemis (Vašingtona DC).

Sekmīgākie ģeografijā:
1. vietu dala Daina Reimane un Dāvis Berkolds 

(Losandželosa); 2. vietā Pauls Švalbe (Mineapole); 
3. vietā Lūkas VanSant (Nudžersija).

Sekmīgākie vēsturē:
1. vietā Pauls Švalbe (Mineapole); 2. vietu 

dala Ieva Griffin (Bronksa), Aleksandrs Konters 
(Mineapole) un Kyle Byron (Nudžersija); 3. vietā 
Dāvis Berkolds (Losandželosa).

2. vietā – Ziemeļkalifornijas latviešu skola 
http://www.youtube.com/watch?v=oI_qcOttvOI

3. vietā – Melburnas latviešu skola “Daugava”  
un Sidnejas Latviešu biedrības pamatskola http://
www.youtube.com/watch?v=7vpBJrp0JnI http://
www.youtube.com/watch?v=PY1eWbVyACw

Skolas, kas piedalījās konkursā, bija ieprie
cinātas par iespēju padomāt par to, kas skolotājiem 
un bērniem ir nozīmīgs latviešu skolā. Ziemeļ
kalifornijas latviešu skolas pārzine Māra Linde 
rakstīja: “Paldies par konkursa organizēšanu! 
Mums tā bija jauna un ļoti interesanta pieredze  
gan sadzīvot ar apkārt staigājošo kameru, gan runāt 
kameras priekšā.” Pašu skolā lielā prezentācija vēl 
tikai priekšā. Taču, kā sacīja Linda Kalna, kura šo 
projektu vadīja, ir tik daudz laba safilmēta materiāla, 
ka pietiktu vēl pāris filmām.” Šie video paliks katras 
skolas archīvā un būs mudinājums citām skolām arī 
izveidot ko līdzīgu, lai katrs interesents varētu 
iepazīties ar mūsu latviešu nedēļas nogales skolām 
plašajā pasaulē un novērtēt skolās veikto darbu.

Daina Grosa, PBLA Izglītības padomes priekšsēde

NOSKAIDROTI PBLA VIDEOKONKURSA UZVARĒTĀJI

Valstssvētku noskaņās Pasaules Brīvo latviešu 
apvienības (PBLA) septembrī izsludināja konkursu 
latviešu skolām ārpus Latvijas. Konkursa nolikums 
paredzēja, ka jāizveido savas skolas video, kur tiktu 
atainota skolas darbība un īpašās vērtības. Šī kon
kursa mērķis bija iepazīstināt ar latviešu darbību 
pa saulē, vairot pašapziņu un lepnumu par savu 
skolu, lai kur tā atrastos un cik liela tā būtu. 
Videokonkursā piedalījās 16 skolas – no Dānijas, 
Zviedrijas, Beļ ģijas, Gruzijas, Lielbritānijas, Vācijas, 
ASV, Austrā lijas un Kanādas. Video vērtēšana 
notika divās daļās. Žū rija video ierakstus vērtēja 
pēc vairākiem kritērijiem – radošums, techniskā un 
vizuālā kvali tāte, kā arī ietvertais informācijas 
apjoms. Konkursa žūrijā bija trīs diasporas eksperti: 
Aija Otomere no Latviešu va lodas aģentūras, Dace 
Mažeika no PBLA un Lūkass Rozītis, LR1 radio 
raidījuma “21. gad simta latvietis” producents. 
Otrajā vērtēšanas daļā tika ņemts vērā publikas 
balsojums. Konkursa uzvarētāji:

1. vietā Mineapoles un Sv. Paulas latviešu skola 
http://www.youtube.comwatch?v= m1vfo Cbe_Ec

Sekmīgākie folklorā:
1. vietu dala Daina Reimane un Dāvis Berkolds 

(Losandželosa); 2. vietu dala Vilnis Pūris, Ieva 
Griffin (Bronksa), Annelī Cera (Čikāga), Aleksandrs 
Konters (Mineapole), Gustavs Teteris (Nudžersija) 
un Zīle Bemis (Vašingtona DC); 3. vietu dala Pauls 
Švalbe, Marita Pelēce (Mineapole) un Markus 
Bergs (Nudžersija).

Sekmīgākie aktuālitātēs:
1. vietu dala Ian Griffin (Bronksa), Pauls 

Švalbe un Aleksandrs Konters (Mineapole); 2. vietu 
dala Daina Reimane, Dāvis Berkolds (Losandželosa), 
Amēlija Lāčplēse un Marita Pelēce (Mineapole); 3. 
vietā Annelī Cera (Čikāga).

Sekmīgākie ticības mācībā:
1. vietā Aleksandrs Konters (Mineapole); 2. 

vietu dala Pauls Švalbe un Marita Pelēce 
(Mineapole); 3. vietu dala Ieva Griffin (Bronksa) un 
Emīls Magone (Čikāga).

Andra Zommere, 
ALA Izglītības nozares vadītāja
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Miķeļdiena ir ražas svētki, kuŗu svinēšanas 
tradicija Latvijā saglabājusies vēl līdz šai dienai. 
Tas ir laiks, kad var priecāties par rudens veltēm, 
laiks rīkot mielastus un tirgus.

Tāpēc šī gada 19. oktōbrī arī Krišjāņa Barona 
latviešu skola Čikāgā rīkoja rudens tirgu, kur bija 
nopērkami dažnedažādi skolēnu pašdarināti iz
strādājumi, piemēram, apgleznoti fotografiju rā
mīši, Ziemassvētku ornamenti, pašdarināti saldumi, 
rokassprādzes un citi priekšmeti. Šķita, ka līdz 
Miķeļu tirgus dienas beigām gandrīz visa manta 
bija izpārdota, kas liecina par to, ka skolēni patiešām 
bija ļoti piestrādājuši pie pārdodamo lietu 
pagatavošanas. Tirgus bija labi apmeklēts, un par 
pircēju trūkumu nevarēja sūdzēties. 

Klātesošajiem bija iespēja piedalīties vairākās 
nodarbībās, piemēram, rudens pārsteigumu smel
šanā no laimes akas, ko vadīja Kalvis Cers, un 
burvju nūjiņu pagatavošanā, ko organizēja Veronika 
Nikitina. 

Labi apmeklēta un, kā parasti, pārsteidzoša 
bija dārzeņu izstāde Ditas Viņķeles un Līgas Ejupes 
vadībā. Vienmēr interesanti ir redzēt to, kādas 
dārzeņu skulptūras būs izstādītas. Visi skolēnu 
darbiņi bija interesanti, daudzi smieklīgi, bet īpaši 
izcēlās trīs, kuŗus veidojot bija izmantota radošākā 
izdoma vai arī ieguldīts lielākais darbs. Šogad 
pirmo vietu ieguva Sarma Ejupe ar puķkāpostu 
aitiņām. Otrā vietā ierindojās Marete Austriņa un 
trešajā vietā – Emilija Touw.  

Kas tad būtu Miķeļdienas tirgus bez sātīga 
mielasta? Šogad ēdienkartē bija grūdenis ar smeķīgo 
gaļīti, cāļa zupīte, sēņu zupīte, pelēkie zirņi ar speķi 
un cepti āboli ar riekstu pildījumu un putukrējumu. 
Šo rakstot, siekalas atkal saskrien mutē! Ēdiens bija 
izcili gards. Par to mīļš paldies saimniecēm un 
saimniekiem Ingas Lucānes un Dženijas Hounihan 
vadībā. Paldies visiem rikotājiem, skolotājiem un 
pārzinei, kā arī skolēniem, viesiem no Milvoku 
latviešu skolas un citiem apmeklētājiem, jo kas tad 
būtu tirgus bez pircējiem? 

Redzēsimies atkal nakošā gada Miķeļu tirgū! 
Rineta Tincu

Foto: D.  Jauntirāne

MIĶEĻU TIRGUS LATVIEŠU SKOLĀ

Skolēna darinātā darzeņu skulptūra - ezis.

Vidū: Sarma Ejupe ieguva 1. vietu dārzeņu konkursā.

Inga Lucāne gatavo Miķeļu tirgus mielastu.
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Šī gada 13. novembrī Stariņa skolēni kopā ar 
skolotājām nosvinēja Mārtiņdienu. Šie svētki ir 
tradicionāli, un mēs katru gadu mēģinām tos svinēt 
pēc latviešu tradicijām un ticējumiem. Bērni jau 
ilgi un cītīgi bija gatavojušies šiem svētkiem.  
Runājām par maskām, bet īpaši par ķekatniekiem 
– par vakara vecīšiem, par mārtiņbērniem un par 
budēlīšiem. Bērni mācījās arī par mielasta galdiem 
– kad tos klāj, piemēram, svētkos, dzimšanas 
dienās, ko uz tiem liek, kā arī par citām svētku 
paražām. Runājām arī par kliņģerīšu cepšanu un to 
veidošanu.  Pusdienas laikos bērni noklausījās īpaši 
sacerētu  pasaku par Mārtiņdienas tradicijām. Bērni 
mācījās arī Mārtiņdienā, dziesmas un rotaļas, kā arī 
uz zināja to, ka Mārtiņos ir jāiet skaļās, priecīgās ro
taļās, jo pēc tam sāksies gaŗā, klusā ziema. 

Bērni darināja sev mūzikas instrumentus, lie
tojot dzijas pārklātu papes rullīti, kuŗā iebēra pupas. 
Bija jādarina arī lukturīšus, iziešanai ārā Mārtiņ
dienas vakarā, lai nav jābīstas tumsas. Ar stiklu 
krāsām bērni nokrāsoja lukturīšus, kas Mārtiņu 
vakarā ar iedegtajām svecītēm ļoti skaisti spīdēja.

Mārtiņdienas rītā bērni ar lupatiņu iztīrīja 
istabu, lai visiem būtu labsajūta svētku svinēšanā.  
Vēlāk bērni gatavoja saldo mīklu kliņģerīšiem, to 
veidoja un cepa, zinot jau diezgan labi, kā to darīt. 
Kliņģerīši bija garšīgi, un ar tiem mēs vakarā 
pacienājām arī vecākus.

Pirms pusdienām bija pārsteigums – galda 
teātris par lukturīti.  Bērni to klusi un aizrāvušies 
noskatījās. Pēc diendusas bērni ar prieku gatavojās 
svinībām. Katram bija kāds tērps –  vista, sunīši, 
kaķīši, pīlīte, aitiņa, lāči un vēl citi. Mazie bu dēlīši  
gāja ap skolu un skandināja instrumen tus, lai aiz
baidītu ļaunos gariņus. Visi “nosaluši” sastājās pie 
durvīm un lūdza saimnieci, lai ielaiž istabiņā. Viņa, 
mārtiņbērnus laipni ielaidusi, apbrī noja to  kostīmus 
un aicināja visus pie mielasta galda. Uz svecēm un 
linu zalvetēm skaisti klātā galda bija gan āboli, gan 
bumbieri, gan bērnu ceptie kliņģerīši.

Kad visi bija kārtīgi paēduši, nu tik sākās danči: 
“Mārtiņš bija labs vīrīņš,” “Kumeliņi, kumeliņi,” 
un “Mārtiņam ir smuka muiža”, bet pēdējā – vis
mīļākā bija “Mārtiņdienai vārti vaļā, visi cauri iet”.

Dienas beigās, lai gan ārā bija ļoti auksts un

vējains, mārtiņbērni tomēr devās lukturīša gājienā 
dziedot dziesmas: “Tumsa, tumsa kas par tumsu?” 
un “Nav jābīstas mums tumsas”.  Mārtiņdiena bija 
ļoti jauki pavadīta, un visi bija priecīgi un 
apmierināti.

Raksts un foto: Andārte Phillips

ČIKĀGAS LATVIEŠU BĒRNUDĀRZS UN PIRMSSKOLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Audris Kīns apziež kliņģerīšus ar olu.

Mārtiņdienas budēlīši.

Bērni ar lielu prieku iet rotaļā “Mārtiņdienai vārti vaļā”
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Lai mēs spējam degt un starot tā
Kā sveces zaļās egles zariņā:
Ikvienam siltas roku noglāstīt 
Un visiem laipnu vārdu pasacīt.
(M. Čaklais)

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>

No kreisās: Teresa Lāčplēsis Stancik, Kristīna un Jolanta.

Kristīna Lāčplēsis, Longina † un Jolantas 
Lāčplēšu meita, šī gada maijā Benedictine 
Universitātes ar izcilību  (Honors Program) ieguva 
slimnieku kopšanas zinātņu (Science of Nursing) 
bakalaures gradu. 2012. gadā Kristīnu ievesta 
Slimieku kopšanas goda sabiedrībā (Honor Society 
of Nursing) „Sigma Theta Tau” par akadēmiskām 
spējām un priekšzīmīgiem sasniegumiem slimnieku 
kopšanas laukā. 

BAKALAURE

Ar šiem vārdiem sveicām Latvijas kaŗavīrus 
kuēi dienē Afganistanā. Kā jau daudzus gadus, arī 
šogad abu vienību dalībnieki pagatavoja Ziem
svētku kartītes, kuras nosūtījām Latvijas 
kaŗavīriem.

Novembrī lielgaidas Talia, Sabīne un Elizabete, 
gaida Annelī un vidskolniece Zinta kopā ar vadīt
ājiem Ingu, Zintu un Dāvidu izgreznojaa latviešu 
egli Zinātnes un rupniecības mūzejā.  Vadītāji arī 
izgreznoja divas egles Ciānas draudzes telpās.

Novembrī atzīmējām mūsu abu vienību 64. 
gadu svētkus. Uzdziedājām sev pašiem laimes un 
baudījām skautu ceptos cepumus. 64 nosiroti gadi! 
Mūsu ierindās ir bijušo guntiņu mazbērni! 

Lai vēl ilgi mums ir griba un spēks turpināt 
jauniešiem dot tālāk to gaidisma un skautisma man
tojumu, ko esam saņēmuši.

Novēlam mūsu dalībniekiem un atbalstītājiem 
skaistus Ziemsvētkus un raženu 2014. gadu!

Vasd. Daina Cera

23. novembrī guntiņu solījumu deva Mareta 
Austriņa, Ella Baipšys, Helēna Scoggin un Lija 
Vīgante. Larisa Šlesere un Izabella Brence saņēma 
Liesmiņas atšķiri. Apsveicam čaklās guntiņas.

Solijumu deva no kr.: Ella Baipsys, Helena Scoggin, Marete 
Austrina un Lija Vigante. Liesminas atskiru sanema Larisa 
Slesere un Izabella Brence.                              Foto: Ž. Streipa
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Ja kādam lasītājam ir foto
grafijas, dokumenti, programmas, 
vēstules, stāsti vai piemiņas lietas, 
kas liecina par tā laika posmu, 
kas būs iekļauts šajā izstādē, 
lūdzu sazinieties ar Daci Ķezberi  
zvanot – tālr.: 7739193936 vai 
rakstot – <itsdace@gmail.com>.

Daļu izstādes materiālu var 
apskatīt tīmeklī Facebook, mek
lējot “Displaced Persons” un 
<displacedpersons.org>, kas pa
gaidām pārslēgsies uz Balzekas 
mūzeja mājaslapu.

Dace Ķezbere   

JAUNIEGŪTIE MATERIĀLI 2014. GADA BALTIEŠU DP IZSTĀDEI
Čikāgas Ziņās jau vairākos 

izdevumos ir aprakstīta topošā 
baltiešu izstāde “Displaced to 
This Place”, kas ilgs visa 2014. 
gadu gaŗumā Balzekas Lietu
viešu kultūras mūzejā (Museum 
of Lithuanian Culture) Čikāgā.  
Izstādē un blakus sarīkojumos 
būs apskatīti notikumi par laiku, 
kad baltieši atstāja savas dzim
tenes Otrā pasaules kaŗa laikā, 
par viņu piedzīvojumiem “dīpīšu”  
nometnēs un par viņu sākuma 
gadiem jaunajās dzīves vietās 
Ziemeļamerikā.

Atsaucoties uz Čikāgas Ziņās 
ievietoto lūgumu lasītājiem aiz
dot vinu piemiņas lietas, ir sa
ņemti vairāki interesanti vēs
turiski priekšmeti no Ulža Brieža 
ģimenes, kas atspoguļo “dīpīšu” 
dzīvi tanī laika posmā. Eleonorai 
Briedei dāvinātājā grāmatā –
Zinaīdas Lazdas dzejoļi “Bēgle” 
(19461949), kas izdota Kārļa 
Skal  bes skolas kooperātīvā Fiš
bachā 1949. gadā, emōcionāli 
grau jo šās dzejās aprakstītas kaŗa 
sekas un ilgas pēc dzimtenes, ko 
piedzīvojuši  bēgļi. Interesanti, ka 
visi dzejoļi grāmatā ir kursīvā 
drukā, it kā rakstīti dzejnieces 
pašas rokrakstā.  

Pretstatā šiem skumjajiem 
aprakstiem Briežu ģimene ir sa
glabājusi priecīgākas liecības par 
dzīvi DP nometnēs. Tās saistās 
galvenokārt ar jauniešiem un 
parāda, kā viņi pavadīja savu 
laiku. Viņi iesvētījās (ir pro gram
ma no Jaunatnes iesvētes dievkal
pojuma 1946. gadā Fišbachas 
baznīcā). Viņi dziedāja un dejoja 
ar igauņu jauniešiem Ziemsvētku 
eglītes sarīkojumā Firtas operas 
namā 1945. gada 26. decembrī. 

Ziemsvētku kartiņa: “Mūsu mīļajai au-
dzinātājai” (no audzēkņiem 1947. gadā 
Ansbachā).

Viņi sniedza koncertu sveštau
tiešiem “The Concert of Latvian 
Masters in DP Camp Wiesbaden”, 
kuŗā uzstājās meistari: Ludmila 
Sepe, Edvīns Krūmiņš, Olafs Ilziņš, 
Valdis Zaķis, Arnolds Šturms un 
prof. Jānis Mediņš. Jaunieši arī 
spor toja. Briežu ģimene ir sagla
bājusi re zultātu programmu no 
Ziemeļbavārijas latviešu meis tar
sacīkstēm vieglatlētikā, kas notika 
1946. gadā Nirnbergā.

Ruta Kramēna (Markham) Augsburgā 
Ziemsvētkos. 
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PBLA plāno 2014. gada oktōbrī Rīgā rīkot kon
ferenci, lai “...pievērst uzmanību pasaules lat viešu 
kultūras aktīvi tāšu devumam kopš 2004. gada, tā iz
vērtējumam, padziļinātai iz pētei un Lat  vijas zināt
nieku, stu dentu un sabiedrības infor mēša nai.” Tieši 
2014. gadā apritēs desmit gadi, kopš dibināta Pa sau
les lat viešu mākslas savienība (PLMS). Tā ir reģistrēta 
kā ASV bez peļ ņas organizācija ar mērķi iz vei dot 
ārzemju latviešu māksli nieku darbu kollekciju un 
galeriju Latvijā.  Lai gan viss iecerētais no  tika lēnāk, 
nekā cerējām, tomēr esam daudz pa nākuši, un ir sā
cies mūsu pirmās galerijas būv projekts/remonts Cēsīs.  

PLMS projekts ir viens no svarīgākiem latviešu 
kultūras saglabāšanas devumiem pēdējos desmit 
gados. Mākslas darbus sa gla bāt prasa lielu uzma
nību, kā arī līdzekļus, jo mākslas darbiem ir nepie
cie šami specifiski fiziski apstākļi.Tie nav atvietojami 
ar digitālām failēm vai foto attēliem.  Nav arī viegli 
darbus sūtīt uz Latviju no vi  sām pasaules malām.  
Tas prasa naudu, lielu darbu un cīņu ar Rīgas muitu. 

Esam gandarīti, ka Latvijā atradām labus part
nerus. Ar Cēsu pilsētas pašvaldību, ar Cēsu kul tūras 
un Tūrisma biroju, ar mūzeju direk toriem un ar ci
tiem labvēļiem veik smīgi sadarbojamies, lai izvei
dotu Pasasules latviešu mākslas centru šajā skaistajā 
kultūras pil sētā. PLMS centrā tiks rīkotas izstādes, 
saglabāti mākslas darbi atklātā archīvā un izveidots 
pēt niecības centrs mākslas vēstur niekiem par maz
izpētīto latviešu mākslas vēstures posmu – mākslu, 
kas radīta ārpus Latvijas pēc Otrā pasaules kaŗa. 

Šai iecerei lūdzam sabiedrības atbalstu, lai mēs 
varētu pabeigt pirmās galerijas remontu un turpināt 
kollekcijas veidošanu un mākslas darbu stūšanu uz 
Latviju.  

PLMS valde: Ojārs Greste, Dainis Mjartāns, 
Guna Mundheim, Haralds Norītis, Valda Oestrei
chere, Laila Robiņa, Ināra Sīmane, Raimonds 
Slaidiņš, Juris Ubāns.

Lelde Kalmīte, PLMS prezidente 
tālr.:708-369-2355

LĪGUMS PARAKSTĪTS – TOP PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRS CĒSĪS
Pirms dažām nedēļām nodibi nājums Pasaules 

latviešu mākslas centrs vārdā valdes loceklis Dainis 
Mjartāns parakstīja priekšlī gu mu ar Pašvaldības 
aģentūru Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs par 
īpašuma Lielajā skolas ielā 6 iznomāšanu ārzemju 
latviešu māk slas centra vajadzībām. Šovasar pro
jekta inciā tores Lielde Kalmīte un Guna Mund
heima, uzturēdamās Latvijā, tikās ar Cēsu paš val
dības pārstāvjiem, kuŗi ASV viešņām apliecināja 
pilsētas vēl mi, lai Trimdā tapusī māksla būtu 
skatāma tieši Cēsīs.

Pie darba ķērušies arī projekta iedzīvinātāji uz 
vietas. Nekus ta mo īpašumu apsaimniekošanas spe
ci ālists, ASV dzimušais Ēriks Lis manis un pazīs
tamais interjera dizaineris Norvels Hermanovskis, 
kuŗš projektus Ņujorkā un Hon gkongā nomainījis 
pret Šokolādes mūzeja izveidošanu Rīgā un aktīvi 
iesaistījies arī Pasaules latviešu mākslas centra iz
veidē Cēsīs. Ripas ģimenes vārdā nosauktās galeri
jas telpas izveidei nepieciešami ap tuveni 100,000 
ASV dolaru, lie lākā daļa šīs summas ir saziedota, 
otras telpas iekārtošanai mūzeja vajadzībām nepie
ciešams ir tau tiešu atbalsts. Projekta atbalstītāji

var griezties pie Leldes Kalmītes Čikāgā, <WWW.
latviandiaspor art.org/>, Latvijā – pie Daiņa Mjar
tāna, laikraksta Laiks redakcijā. Būtu patīkami, ka 
kopīgiem spēkiem  2014. gada vasarā Cēsīs varētu 
atklāt Pasaules latviešu mākslas centru, kur mājvie
ta būtu vairākiem tūkstošiem latviešu mākslas 
darbiem, kas tapuši ārpus Latvijas laika posmā no 
1945. gada līdz mūsdienai. Kā norāda Lelde 
Kalmīte, mākslas darbu klāsts ar katru mēnesi kļūst 
lielāks. Oktōbrī Latviju sasniedza sūtījums ar Jāņa 
Zvirbuļa, Ludolfa Liberta, Dagmāras Igales un Jāņa 
Kalmītes darbiem, no Kanadas ceļā ir Ingrīdas 
Bulmanes ziedotie trimdas mākslinieku darbi. 
Dainis Mjartāns savukārt norāda, ka kollecijā trūkst  
Rietumeiropas latviešu mākslinieku darbu un lūdz 
tautiešus Zviedrijā un Vācijā padomāt par iespēju 
ziedot Pasaules latviešu mākslas centram Cēsīs, jo, 
kā norāda Lelde Kalmīte, ir pienācis pēdējais brīdis 
ārzemju latviešu mākslinieku darbus iekļaut Lat
vijas vispārējā kultūras apritē, tādā veidā paglābjot 
tos no varbūtējas iznīcības un dodot iespēju ar 
trimdas mākslu iepazīties tautiešiem Latvijā.

Agate Vucina, Jauno LAIKS 2013. g. 16. -22.  nov.  

NEĻAUSIM 70 GADOS RADĪTAJIEM MĀKSLAS DARBIEM IET ZUDUMĀ
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piedalas arī citos ansambļos un 
mūzicē citos žanros. Pilnā zālē 
redzēju daudz smaidu un bija arī 
iespējas publikai dziedāt līdzi. 
Visai sirsnīgi un skanīgi.

Pēc koncerta, sekoja danču 
vakars, šo pašu mūziķu pavadī
jumā. Te valdīja lustīga dejošana  

ĒĒĒĒĒĒĒĒĒ

Pēc piecdesmit četru gadu 
pastāvēšanas Čikāgas latviešu 
slēpotāju klubs ir spiests savu 
darbību pārtraukt. Kādēļ? Tādēļ, 
ka kluba dibinātāji un aktīvie 
biedri jau sasnieguši 70, 80, un 
pat 90 gadu vecumu un dažādu 
veselības problēmu dēļ vairs ne
slēpo. Visi mēģinājumi piesaistīt 
jaunākus slēpotājus ir bijuši ne
sek mīgi. Pēdējā kluba organizētā 
izbraukumā Lake Tahoe, 2012. 
gadā, piedalījās tikai seši slēpo
tāji, no kuriem tikai viens bija no 
Čikāgas apkārtnes. 

Ierosinājumi par kluba slēg
šanu ir apspriesti jau agrāk, jo 
neviens vairs nevēlās uzņemties 
izbraukumu organizēšanu un va 
dīšanu. Kluba valdes sēdē, 2012. 
gada 25. oktobrī, kluba kasieris

SLĒPOTĀJU KLUBS BEIDZ DARBĪBU.
Grand Dukes restorānā 2012. 
gada 6. de cem brī, kas skaitījās 
pēdējā oficiālā kluba sanāksme.

Pārskats par kluba darbību 
no 1958. gada līdz 2012. gadam 
ir publicēts mazā grāmatiņā. Lie
lākā daļa kluba biedru to jau ir 
saņēmuši. 

Parskatu var pieprasīt no
Modŗa Galenieka

tālr.: 8478233713, 
epasts: <galenieks@att.net>.

Klubs bija reģistrēts Illinojas 
pavalstī kā bezpeļņas organi
zācija, tādēļ, pēc darbības izbeig
ša nas, atlikušie līdzekļi bija  jāno
dod kādai  bezpeļņas or   ga ni   zācijai 
ar līdzīgiem statūtiem. Pārpa li
kumu valde nodeva Gaŗ ezera 
sporta nodarbībām.

Valija Galenieks

Māris Preiss paziņoja, ka no   
divdesmit balsstiesīgiem biedriem, 
astoņpadsmit ir piekrituši klubu 
slēgt. Valde ielūdza visus kluba 
biedrus uz bezmaksas pusdienām

Uz pāris stundām aizceļojām 
uz laikiem, kad mūsu senči dzie
dāja tautasdziesmas par dzīvi un 
gada laikiem. Folklora – dziedāja 
tad, senos laikos, bet dzied vēl šo
dien. Sestdienas vakarā, 19. oktobrī, 
Čikāgas latviešu biedrības nama 
Māras zālē četri dziedoņi un mū
ziķi sniedza tautasdziesmu pro
grammu, viņu pašu unikālā aran
žējumā. Skanēja skaisti, vareni, 
lustīgi, izjusti. Šie mākslinieki ir 
ansamblis Trio – Šmite, Kārkle, 
Cinkuss, šoreiz kopā ar Kār kli – 
Zane Šmite, Kristīne Kārkle, 
Ivars Cinkuss, un Kris tīnes brālis 
Edgars Kārklis.

Skanēja balsis, harmonijas, 
bungas, vijole un akordeons. 
Dziesmu pieteikumos bija pamā
cība un dažreiz humors, par ko 
gādāja Ivars. Šie mūziķi dažādās 
aprindās ir pat ļoti pazīstami un

un atkal līdzi dziedāšana dau
dzām pazīstamajām un popu
lārajām dziesmām. Tā pagāja 
vakars tautiskā, pacilātā garā, 
pateicoties Šmitei, Kārklei, Cin
kusam un Kārklim.

Armands Birkens
Foto: Ģ. Rība

No kr.: Ivars Cinkuss, Kristīne Kārkle, Edgars Kārklis, Zane Šmite.
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SPORTAM VELTĪTS MŪŽS
Mans kaimiņš Kārlis Ezeriņš, 

lai gan stipri gados un pensijā, 
tomēr vēl ir ļoti aktīvs sava ve cuma 
grupā vieglatlētikas sporta 
pasaulē visas Amerikas mērogā. 
Tieši tāpēc es vēlos pastāstīt par 
viņa lielajiem sasniegumiem.

Kārlis ar savu dzīves biedri 
Peggy dzīvo skais tā mājā pie Trej
upēm (Three Rivers), Mičiganā, 
netālu no Gaŗ ezera, kur atrodas 
arī ciems "Latvija". Šajā skaistajā 
vietā Kārlis, būdams galdnieks, 
pats savām rokām uzbū vēja skais
to māju. Ezeriņu ģime nē ir bērni, 
mazbērni un arī mazāki, kuŗi vēl 
dzīvo savās pasaulēs.

Starp mājas skaistajām puķu 
dārza alejām Kārlis ir ierīkojis 
vairākus treniņu laukumus, kur 
viņš ir redzams gandrīz visu gadu,  
metot šķēpu vai āmuru, sviežot 
disku vai svarus, grūžot lodi utt. 
 vingrotava ar visādām svaru un 
vin grošanas ierīcēm, kuŗas Kārlis 
izmanto gandrīz katru dienu, visa 
gada gaŗumā.

Pēdējos divpadsmit gados, 
sākot ar 1991. gadu, Kārlis ir 
ieguvis pāri par 400 medaļu vai 
balvu sava vecuma grupā, pie
daloties visas Amerikas mē roga 
sacensībās, kā arī Trīs zvaigžņu 
sacensībās Latvijā. 

Šajā dzīves sportošanas 
posmā Kārlis galvenokārt trenē
jies un sacenties mešanas discip
līnas pieccīņās: lodes grūšanā, 
šķēpa, āmura, diska un svaru 
svie šanā. Visas medaļas ir izcīņas 
par pirmajām vietām: zeltā, 
sudrabā vai bronzā. Viņa lielākais 
sasniegums ir tas, ka viņam 
pieder trīs visas Ame rikas mēroga 
meistara tituļa re kordi pieccīņā, 
svaru sviešanā un supersmaguma

Kārlis aktīvi piedalījies visās 
Čikāgas pilsētas vieglatlētikas 
sacīkstēs, galvenokārt īsdistanču 
skriešanā sava vecuma grupā. 
Varbūt līdz pat šai dienai viņam 
pieder vēl daži nepārspēti rekordi 
skriešanā. Tajā laikā šie rekorda 
sasniegumi tika publicēti Čikāgas 
lielajos laikrakstos.

Nesen par Kārli bija Gunāra 
Grīslīša raksts laikrakstā Latvija 
Amerikā 31. augusta numura  no
daļā “Sporta spēles” ar virs rak
stu: “Kārlim Ezeriņam pilnīgs 
medaļu klāsts ASV Nacionālajās 
senioru spēlēs”. 

Šī gada jūlijā Kārlis pieda
lījās Klīvlandē, izpelnīdams vienu 
zelta, divas sudraba un vienu 
bron zas medaļu; augustā Lisle, 
Ilinojā Kārlis izpelnīja pirmo vi
etu piec cīņā, punktu sistēmas 
vērtējumā visas Amerikas mērogā 
savu gadu grupējumā. Šis gu
vums ir plaši aprakstīts žurnālā 
National Masters News (Oct.-Nov. 
2013) “USA Masters Throwers 
Cham pionships”.

svaru sviešanā 8589 gadu ve
cuma grupējumā. Šie rekordi nav 
vēl pārspēti.

Kārļa sporta dzīve sākās jau 
Latvijā, viņa dzimtajā pusē, pie 
Ogres. Jau zēna gados viņš sācis 
piedalīties vieglatlētikas sportos: 
skriešanā, lēkšanā un komandas 
sportos, īpaši volejbolā. Padomju 
okupācijas dēļ, viņš bija spiests 
atstāt savu tēvzemi, nonākdams 
Vācijā bēgļu nometnēs, kur viņš 
turpināja sportot, trenējoties un 
piedaloties nometņu sacīkstēs.

No Vācijas Kārlis ieceļoja 
Kanadā, kur viņš tāpat piedalījās 
sporta nodarbībās un komandas 
spēlēs. Trīs gadus vēlāk Kārlis 
pārcēlās uz ASV, kur viņa dzīves 
vieta bija Čikāga. Tur viņš ļoti 
aktīvi piedalījās latviešu un 
amerikāņu dažādu sporta veidu 
sacensībās. No 1953. gada līdz 
1974. gadam Kārlis spēlēja Čikā
gas volejbola komandā, neizlaižot 
nevienu ASV un Kanadas latviešu 
turneja spēli. Lielāko daļu laika 
viņš bija izlases spēlētājs.

Kārlis Ezeriņš un medaļas.   
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Domāju, ka Kārlis ne maz pats 
neapzinās to, ka, līdztekus mai
zes darbam un pat pirms tā, viņš 
pavadījis sava mūža 80 ga dus 
trenējoties un sportojot. Varbūt, 
ka viņam pieder vēl viens nepār
spēts rekords – viņš ir izpelnījis 

dalās mūsu latviskajos pasāku
mos, dziedot pat korī un cepot 
visgar dākos pīrāgus pasaulē. Bez 
pīrā giem diez vai Karlis būtu 
dabūjis kādu medaļu. Apsveicami!

Ārijs Vilemsons, Kārlis Ezeriņš 
Three Rivers, Michigan

kopskaitā vairāk sporta medaļas, 
balvas un trofejas, kā neviens cits 
latvietis visas pa saules mērogā, 
Tā jau ir lielākā trofeja pati par sevi.

Nobeigšu ar vēl vienu var bū
tību – kaut gan Kārļa sieva Peggy 
ir kanadiete, viņa ļoti aktīvi pie 

PA AMERIKU AR HARLEY-DAVIDSON 
Cauri deviņiem štatiem, cauri prērijām un kanjoniem

cikliem, pēc tam – ar auto mašīnu. 
Maršruts bija astoņu tūkstošu kilo  
metru gaŗumā, tai skaitā ietveŗot 
arī posmu pa le ģen dāro 66. ceļu 
(Route 66). Viens no pirmajiem 
ceļiem, kas savienoja Čikāgu un 
Losan dželosu, šodien kartē nemaz 
nav atrodams, taču atsevišķos pos 
mos reāli pastāv un piedāvā izjust 
aizvadītā gadsimta sešdesmito 
gadu noskaņu. Ēkas, mašīnas, de
korācijas atribūti, Elvis Preslija 
bildes – viss it kā izkāpis no tiem 
laikiem.
Sapnis septiņu gadu gaŗumā 

Ideju par ceļojumu uz Ame
riku jau kopš 2007. gada loloja 
Inga Bondars, bet to spēkā uztu
rēja Ansis Dzērve, mudinot plānu 
neatmest. Harley-Davidson moto 

Šovasar seši lat
vieši pie dzī   voja jauku 
ceļojumu pa Amerikas 
Savienotajām Valstīm.
Ar Har ley-David son mo   
tocikliem viņi no brau
ca piecus tūks tošus ki
lometru pa starp štatu 
maģistrālēm, šķēr   so  jot 
Amerikas pla šumus un 
baudot tu rienes da bas 
krāšņūmu. Viens no se
šatnes, smil tenietis Ansis 
Dzērve, Amerikā nosvi
nēja savu dzim ša nas 
dienu, pa da rot to no ti
kumu neaizmir stamu.

Ceļojumā uz Ameriku devās 
motorkluba “Tirāns” biedri: Inga 
Bondārs ar dzīves biedri Sandru, 
Ansis Dzērve ar sievu Guntu un 
Ingvars Bērziņš ar dzīvesbiedri 
Laimu. Viņu galvenais mērķis 
bija apmeklēt leģendāro motocik
listu saietu Sturgis pilsētā, Dien
viddakotas štatā, kur tas notiek 
jau septiņdesmit trešo gadu, un 
tūkstošiem motociklistu ir kas lī
dzīgs svētceļojumam. 

Amerikā šie latvieši izbrauca 
cauri deviņiem ASV štatiem – 
Ilinojai, Minesotai, Viskonsīnai, 
Dienviddakotai, Vaiomingai, Jūtai, 
Arizonai un Nevadai, ceļojumam 
punktu pieliekot Sanfran cisko, 
Kalifornijas štatā. Ceļojums sa
stā vēja no divām daļām: ar moto 

ciklus latvieši Ame
rikā pa sūtināja jau pa
gā jušā gada no vembrī, 
rēķinoties ar to, ka moto
cik listu saieta laikā 
varētu but prob lēmas 
ar to izīrēšanu piepra
sījumu dēļ. Mo to cikla 
īre uz trīs padsmit die
nām vie nam cilvē kam 
izmaksāja trīs tūkstošus 
dolaru, ieskaitot apdro
šināšanu. Turklāt īres 
uz ņēmums solīja sniegt 
palīdzību divesmit četru  
stundu laikā, ja ar mo
tociklu kas atgadās.

Arī automašīnas tika īrētas. 
Naktsmītnes gandrīz desmit mē
ne šus iepriekš latvieši pieteica 
tikai Sturgis pilsētas tuvumā, bet 
pārējās naktis viņi pavadīja ceļ
malu viesnīcās, kas trāpījās tu
vumā, pirms satumsa.

Ceļojums sākās Čikāgā, kur 
ceļotājus trīs dienas laipni uzņē 
ma, savās mājās izguldīja un eks
kursijā izvadīja Ingvara brālēns, 
uzņēmējs Guntis Kiršteins un 
viņa sieva Gunta. Guntim Kirš
teinam ir savs uzņēmums, kas 
speciālizējies ēku metalla kon
strukciju projektēšanā, tomēr laiku 
saviem tautiešiem Kiršteins vies
mīlīgi atlicināja.

Pilsētas, kuŗas nosaukums, 
iespējams ne viņam vien latvie tim

Smiltenietis  Ansis Dzērve (2. no labās) Amerikā arī nosvinēja savu 
dzimšanas dienu.                                 Foto: No personīgā archīva 
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varētu raisīt asociācijas ar le
ģendāro ASV latviešu grupu 
Čikāgas Piecīši, atrodas Ilinojas 
štatā, Mičiganas ezera rietumu 
krastā. Čikāgas apskatē obligāts 
ir brauciens ar kuģīti pa ezeru. 
No šāda skata punkta īpaši izceļas 
Čikāgas debesskrāpji, kam ir se
na vēsture. Pirmo debesskrāpi, kas 
ir augstāks par desmit stā  viem, 
Čikāgā sāka būvēt 1885. gadā.

Tomēr pilsētu apskate nebija 
galvenais ceļotāju mērķis. “No
spriedām, ka pilsētās iekšā do
simies minimāli maz, jo mums 
interesē Amerikas daba un tas, ar 
ko tā bagāta: kanjoni un tādas 
vietas”, viņi uzsveŗ.
Psīcholoģīski “dod” pa galvu.

Ceļotājiem iespaidu jopro
jām ir tik daudz, ka tos visus va
rētu aptvert, tikai paejot ilgam 
laikam. Tas, kas šobrīd pirmais vi
ņiem nāk prātā, atceroties Ame
riku, ir tās milzīgais, pat neap
tveŗamais pla šums. Pirmie 1,400 
kilometri līdz Belkhila kalniem, 
kuŗu tuvumā atodas pilsēta Sturgis, 
ved tikai pa prērijām. Skaties, uz 
kuŗu pusi gribi, visur līdz ap
vārsnim plešas milzīgi lauki. Tas 
bija tik iespaidīgi, ka pat psīcho
loģiski iedeva pa galvu. Turklāt 
šie ap vidi ir maz apdzīvoti. “Var 
braukt vairākas stundas, bet pre
tī neviens nebrauc,” stāsta Inga.

Brauciens ar motocikliem 
bi ja arī fiziski smags. ASV starp
štatu asfaltētos, platos vairāku 
jos  lu ceļus latvieši uzteica kā ide
ālus, taču grūtības radīja kli
matiskie apstākļi, galvenokārt 
pa   matīgais karstums līdz pat plus 
40°C gra diem un sausais gaiss. 
Rezultātā sviedri uz ādas pār
vērtās baltā sāls kārtā, bet sejas  
no apdeguma jāsargā, sienot 

priekšā lakatiņu. Turklāt svelmi 
pastip rina no mo tocikla dzinēja 
nā košais karstums. Brīžiem arī  
sacēlās pamatīgs sānu vējš, pa
gāžot “harlijus” uz sāniem un pat 
nolaužot pie Anša motocikla 
piestiprināto karogu.

Taču tieši šādos ceļos, kur 
tikai jāgāzē, var baudīt motocikla 
burvību, atzīst latvieši.

Pirmais brauca Ilgvars, pildot 
ceļa kapteiņa pienākumus un no
lemjot, kad jāapstājas, jāatpūšas 
vai jāpārģērbjas atbilstoši laika 
apstākļiem, arī lietum un krusai.

Bija ceļa posmi, kuŗos jā
brauc pa kalnu serpentīniem, kas 
bija pardzīvojums pasažierēm: 
“Kliedzu līdz pirmajam atpūtas 
brīdim,” tagad jau ar smaidu 
atceras Gunta.

Atelpa pirms kārtējā gaŗākā 
pābrauciena latviešiem bija 
Sturgis pilsētas apkaimē, kur viņi 
trīs die nas baudīja vērienīgo 
moto ciklistu saieta piedāvājumu 
– kon certus, izrādes, motociklu 
parādes, iepirkšanās motociklistu 
apģērbu un to piederumu veikalos 
un tam līdzīgi.

Ik gadu saiets notiek augusta 
pirmajā nedēļā un ir iecienīta vie
ta, kur pavadīt atvaļinājumu. 
Savukārt mazās pilsētiņas iedzī
votājiem tas ir ienākumu avots, 
Viņī izīrē iebraucējiem savas mā
jas, bet paši tikmēr dzīvo citur.

Netālu no Sturgis ir arī po
pulāri tūrisma objekti, piemēram, 
Rašmora kalns – monumentāla 
grupa skulptūru, kuŗā attēloti 
četri ASV prezidenti: Džordžs 
Vašingtons, Tomass Džefersons, 
Teodors Rūzevelts un Abrahams 
Linkolns.
Apskatīt teju neiespējami

Tālāk ceļā latviešus sajūs mi 

nāja Amerikas grandiozie kan joni. 
Tos, piemēram, Brisa kan jonu vai 
Lielo kanjonu, ko iz grauzusi Ko
lorado upe, ir jāredz, jo aprakstīt 
šos kalnus ir neiespējami.

Izteikti kanjoni ir Jutas štatā, 
kur milzu platībā plešas Zion na
cionālais parks, kam raksturīga 
pirmatnīga daba, milzu augstuma 
klinšu sienas, kanjoni un smilš
akmens torņi. Pa ASV dabas par
kiem ir jāpārvietojas īpašā trans
portlīdzeklī, apstājoties spe ciāli 
ierīkotajos skatu punktos, jo kā
jām tos neiziet.

Visu, ko Amerikā redzēja 
latviešu sešotne, vienā lappusē 
neaprakstīt. Viņi bija gan greznajā 
kazino pilsētā Lavegasā, gan bi
jušo zemraču pamestajās spoku 
pilsētiņās, kur neviens nedzīvo. 

Ar automašīnām latvieši brau
ca cauri Nāves ielejai – vienai no 
Ziemeļamerikas rie tumu krasta 
slavenajām vietām, kas atrodas 
86 metrus zem jūŗas līmeņa un, 
kur valda neciešma svelme. Re
dzēja gan slavenos džošua kokus, 
gan pastaigājās pa milzu sekvoju 
birzīm, kuŗās gi gantiskie koki sle
jas pat 100 metru augstumā un ir 
tūkstoš gadu veci.

Savā ziņā Sanfrancisko ar 
slaveno Zelta vārtu tiltu un citiem 
iespaidīgiem apskates objektiem  
bija simbolisks ceļojuma noslē
gums, ja zina, ko savā dziesmā 
“Sanfrancisko – Rīga” dziedāja 
Či kāgas Piecīši  par trimdas lat
viešu ilgām pēc Rīgas un Latvijas, 
neraugoties uz Sanfrancisko skais
tumu. Tomēr – uz redzēšanos, 
Amerika, saka ceļotāji, jo šī zeme 
nebeidz pārsteigt. 

Sandra Pētersone   
2013.g. 4. oktōbris 

laikrakstā Ziemeļlatvija 
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Gaišus  un priecīgus 
Ziemsvētkus

 un veselību 
Jaunajā gadā

radiem, draugiem un paziņām 
vēl 

Vera RiekstiņaSirsnîbå vél
Velta Liepiña 

un veselîgu 
2014. gadu 

Gaißus  
un miera pilnus 

Ziemsvétkus
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Mazā Anniņa priecīgi ziņo: "Mēs uztaisījām sniegavīru! 
Bet, kur šis sniegavīrs atrodas? Sameklēsim viņu!

SKATIES LABI          (1973. g. dec.BITĪTE)
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Tank of Gas Getaway
Just 2 ½ hours east of Chicago

Southwest Michigan’s St. Joseph County

Come experience the gem of River Country in Southwestern Michigan! Call about our fall and 
winter packages and discover rich, unique historical sites of Indian wars, Underground 

Railroad and a glimpse into the Amish lifestyle.

RIVER COUNTRY LODGING FACILITIES
HOTELS:

America’s Best Value Inn, Three Rivers; American Inn, Sturgis; Hampton Inn, Sturgis; Holiday 
Inn Express Hotel & Suites, Three Rivers; River Country Super 8, Three Rivers 

MOTELS:
Little County Inn, White Pigeon; Spartan Motel, Three Rivers; Sturgis Express Inn, Sturgis; 

Plaza Motel, Three Rivers; Country Hearth Inn, Sturgis
BED AND BREAKFASTS:

T&R Inn Between the Lakes, Three Rivers

Fishing • Canoeing • Art • History • Trails • Magic Shows

River County Tourism Council
P.O. Box 214, Three Rivers MI 49093
800-447-2821 or 248-459-0125
www.rivercountry.com  rivercountrytour@att.net 
Follow/Like us on Facebook/Twitter

Experience the Amish 
Lifestyle

Canoe our lakes, rivers and 
streams all year long

Buy apples and produce
 at Farmers Markets

Take advantage of our 
Winter Ski Packages
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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

CELTNIECĪBAS DARBI LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 202-0120 

facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com

engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of 

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

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

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada
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2013. gada
DECEMBRIS

  1 Sv Arnolds, Emanuels
  2 P Meta, Sniedze
  3 O Evija, Raita, Jogita
  4 T Baiba, Barbara, Barba
  5 C Sabīne, Sarma, Klaudijs
  6 P Nikolajs, Niklāvs, Niks
  7 S Antonija, Anta, Dzirkstīte
  8 Sv Gunārs, Gunis,   
  Vladimirs, 
  9 P Tabita, Sarmīte
10 O Guna, Judīte
11 T Voldemārs, Valdemārs,  
  Valdis
12 C Otīlija, Iveta
13 P Lūcija, Veldze
14 S Auseklis, Gaisma
15 Sv Johanna, Hanna, Jana
16 P Alvīne
17 O Hilda, Teiksma
18 T Kristaps, Kristofers,   
 Krists, Klinta
19 C Lelde, Sarmis
20 P Arta, Minjona
21 S Toms, Tomass,    
 Saulcerīte
22 Sv Saulvedis
23 P Viktorija, Balva
24 O Ziemsvētku vakars.   
 Ādams, Ieva
25 T Ziemsvētki. 
 Stella, Larisa
26 C Dainuvīte, Gija, Megija
27 P Elmārs, Inita, Helmārs
28S  Inga, Ingeborga, Irvita,  
  Ivita  
29 Sv   Solveiga, Ilgona
30 P Daniela, Dāniels,   
 Dāvids, Dāvis    
31 O  Vecgada vakars.   
 Silvesters, Silvis,   
 Kalvis

Balta, stalta ziema nāca –
Zīda svārki, zelta loki,
Vēl bij pāri pārkaisīti
Dimantiņa vizulīši.
                 T. dz.

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec. 

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

Udensvīrs
21.janv. -,20.feb.

2014. gada
JANVÅRIS

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

  5 Sv Sīmanis, Zintis
  6 P Zvaigznes diena.   
  Spulga, Arnita
  7 O Rota, Zigmārs, Juliāns  
  Digmārs    
   8 T Gatis, Ivanda
  9 C Kaspars, Aksels, Alta
10 P Tatjana, Dorisa
11 S Smaida, Franciska

12 Sv Reinis, Reina,    
  Reiholds, Renāts
13 P    Harijs, Ārijs, Āris, Aira
14 O   Roberta, Roberts,   
  Raitis, Raits
15 T Fēlikss, Felicita
16 C Lidija, Lida
17 P Tenis, Dravis
18 S Antons, Antis

19 Sv Andulis, Alnis
20 P Oļģerts, Aļģirds, Aļģis,   
  Orests
21 O Agnese, Agnija, Agne
22 T Austris
23 C Grieta, Strauta
24 P Krišs, Ksenija, Eglons
25 S Zigurds, Sigurds

26 Sv Ansis, Agnis, Agneta
27 P  Ilze, Ildze, Izolde
28 O Kārlis,Spodris  
29 T  Aivars, Valērijs
30 C Tīna, Valentīna, Pārsla
31 P Tekla, Violeta

Lai viegli ejamas
Ir Jaunā gada takas.
Lai saules daudz
Un jauni darbi sauc!

Čikāgas Ziņu
redakcijas saimes

sveicieni 
Ziemsvētkos 

un 
Jaunajā gadā



Čikāgas  Ziņas30

bija arī latviešu mariāņu īpašums 
Vandavegā, Viskonsīnā, kur va sarās 
ik svēt dienu noturēts diev
kalpojums un kāds sabiedrisks vai 
kul tūrāls pasākums. Vismaz divas 
reizes gadā prāvests Baginskis 
brauca uz Minesotas dvīņu pilsē
tām St. Paulu/Mineapoli un citiem 
latviešu centriem, lai tur vadītu 
katoļu dievkalpojumus.

Čikāgā pastāv laba sadarbība 
visu konfesiju starpā. Prāvestam 
Baginskim šajā ziņā ir liels no
pelns, jo viņš bija sadarbības id e
jas iero sinātājs. Ideja tapa par 
Draudžu sa  dar  bības kopu, un  vēl 
joprojām visu draudžu pārstāvji 
vairākas reizes gadā satie kas, lai 
pārrunātu un plānotu kopējus 
pasākumus.

Prāvesta Baginska lielākais 
sarūgtinājums un vilšanās bija 
draudzes locekļu pēdējo gadu 
kūtrums. Arvien mazāk un mazāk 
draudzes locekļu apmeklēja diev
kalpojumus. Šī patiesība bija daļējs 
iemesls baznīcas slēgšanai un 
prā vesta Baginska lēmumam pār
celties uz Latviju 2007. gadā.

Latvijā prāvests Baginskis  
mūža nogali pavadīja darbojoties 
Viļānu svētā Evaņģeļa Miķeļa 
Romas katoļu baznīcā. Šī gada 9. 
janvārī Viļānu draudzē svinēja 
viņa 95 dzīves un 70 priesterības 
gadu jubileju. Pēdējā laikā viņa 
veselības stāvoklis pasliktinājās, 
un šī gada 14. oktōbrī pēc gaŗas 
un Dieva druvā raženi nostrādātas 
dzīves Dievs aicināja viņu pie 
sevis. Viļānu draudzes dārzā, 
blakus tēvam Viktoram Čivželim 
un citiem priesteŗiem ir guldītas 
arī viņa mirstīgās atliekas.

Lai prāvestam Boļeslavam 
Baginskim Dieva miers mūžībā!

Juris Valainis

PRĀVESTS BOĻESLAVS BAGINSKIS MŪŽĪBĀ
No Viļāniem Latvijā atnāca 

ziņa, ka 14. oktōbrī no mums 
sķīries bijusais Čikāgas Aglonas 
Dievmātes draudzes prāvests 
Boļeslavs Baginskis, MIC. 

Boļeslavs Bakinskis dzimis 
1918. gada 9. janvārī Aglonas pa
gastā Latgalē. Beidzis Aglonas ka
toļu ģimnaziju, Baginskis iestājās 
Mariāņu kongregācijā un 1942. 
gada 21. decembrī pēc Garīgā 
Semināra beigšanas tika iesvētīts 
par priesteri. Pirmos priesterības 
gadus Ba ginskis pavadīja Lat
galē, kal pojot Viļānu draudzē par 
vikāru un vai rākus mēnešus Nagļu 
drau dzē par prāvestu. Vēlāk  viņš 
kalpo Kurzemē.

Vācu kaŗaspēkam atkāpjo
ties no Latvijas, klosteŗa vadība 
Baginski nosūtija uz Romu, kur 
viņš studēja Svētos rakstus, iegū
dams zinātnisko gradu candi-
datem ad doktorem. Pēc Bibli
cum Universitātes beigšanas 
Baginski nosūtīja uz Brazīliju, 
kur dažus gadus pavadīja Garīga
jā Seminārā, pasniegdams Svēto 
Rakstu eksēgēzi.

Jau esot Brazīlijā, Baginskis 
sāka rūpes par pasaulē izkaisīto 
latviešu garīgo aprūpi. Pēc 1957. 
gadā Misijas beigšanas Brazīlijā 
Mariāņu kon gregācijas vadība 
nosūtīja viņu uz ASV, kur ar laiku 
dibināta Čikāgas Aglonas Diev
mātes drau dze, kā arī Dievmātes 
Debesīs uzņem šanas tēvu ma riāņu 
klo steris 1964. gadā. 

Pārcēlies uz ASV, Bagins kis 
iesaistījās katoļu saimes orga
nizēšanā. Tajā laikā latviešiem 
kalpoja prāvests Bojārs, kas bija 
nodarbināts amerikāņu draudzēs, 
nevarēja pilnu laiku veltīt latviešu 
katoļiem. Kad Baginskis ieradās 
Čikāgā, kur jau dzīvoja viņa māte,

divi brāļi un māsa ar ģimenēm, 
viņš iesaistījās latviešu katoļu sai
mes orga ni zēšanā. Kad tā pieauga, 
radās doma par pašu baznīcu. 
1960. gada 20. decembrī latvieši 
iepirka dievnamu, kas kļuva par 
Čikāgas latviešu katoļu Aglonas 
Dievmātes draudzes mājvietu.Uz 
Čikāgu pārcēlās arī citi mariāņu 
ordeņa tēvi – tēvs Jāzeps Gri šāns, 
Dr. Staņislavs Škutāns, Viktors 
Čiv želis un ordeņa brālis 
Nikodēms Ancāns.

Līdz ar baznīcas iegādi, sa
biedriskajām telpām un dina
misku prāvestu, draudzē sākās 
darbs un aktīvitātes, it īpaši sā
kuma posmā, kad baznīca bija 
jāpārbūvē draudzes vajadzībām.
Līdztekus pienākumiem draudzē 
Baginskis bija aktīvs arī citos pa
sākumos. Draudzes informēšanai 
viņš izdeva “Aglonas vēstis”, 
daudz kārt runājis Čikāgas lat
viesu Rādio raidījumos, kā arī 
“Amērikas Balss” raidījumos, do 
dot stiprinājumu tautiešiem oku
pētajā Latvijā. Līdzteku draudzes 
darbam viņš četrus gadus bijis 
Amerikas latviešu katoļu apvie nī
bas (ALKA) prezidents un LKSSA 
“Dzintars” goda biedrs, kā arī vie
nīgais latviešu katoļu priesteris 
Amerikā un Kanadā, kam bija 
draudze, kuŗai piederēja baznīca. 

Prāvesta Baginska liela rūpe 
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LIDIJA LEBEDEVA 
dzim. Trallis 

dzimusi 1921. gada 10. oktōbrī
Valkā, Latvijā;

mūžībā aizsaukta
 2013. gada 5. oktōbrī
Čikāgā, Ilinojā, ASV

✞
Atmiņas kā avots vizēs –
Vai būs rīts vai vakars kvēls.
Un uz mūžu dzīvos sirdīs
Mums tavs gaišais, mīļais tēls.

 Sēro meita Aina un dēls Jānis ar ģimenēm
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Dievkalpojumi un sarīkojumi 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Draudzes mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; 
<e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com>
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>  
mājaslapa: <http://www.svetapeteradraudze.org/>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

                      820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

Svētdien, 15. decembrī , 10:30
 Ziemsvētku dievkalpojums ar 
 Sv. Vakarēdienu.

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

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

2014. gada 5. janvārī plkst. 12:00 – Katoļu kopas 
dievkalpojums un saiets – eglīte Immaculate Conception 
baznīcā.

Svētdien, 1. decembrī, 10:00 – 1. Adventa  
  diev kal    pojums ar dievgaldu.  Kafijas galds.
Sestdien, 7. decembrī, 9:00-15:00 – Ziemsvētku  
 tirdziņš Vuddeilē. Karstas pusdienas.
Svētdien, 8. decembrī, 9:00-10:00 – Ziemsvētku tirdziņš.
 10:00  2. Adventa dievkalpojums.   
 11:00-13:00 – Ziemsvētku tirdziņa   
 turpinājums. Karstas pusdienas.
Svētdien, 15. decembrī, 10:00 – 3. Adventa   
 dievkalpojums ar dievgaldu. Bērnu eglītes  
 sarīkojums un kafijas galds. 
Svētdien, 22. decembrī, 10:00 – 4. Adventa   
 dievkalpojums. Kafijas galds.
Otrdien,  24. decembrī, 17:00 – Kristus dzimšanas  
 svētvakara divvalodīgs dievkalpojums.
Svētdien, 29. decembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
Otrdien, 31. decembrī, 17:00 – Gadmijas   
 dievkalpojums ar dievgaldu.

2014. g. janvārī
Svētdien, 5. janvārī, 10:00 – Zvaigznes dienas   
 dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 12. janvārī, 10:00 – Epifānijas laika   
 1. svētdienas divvalodīgs dievkalpojums,  
 sprediķos latviešu izcelsmes amerikāņu  
 mācītājs Chuck Kelly. Kafijas galds.
Svētdien, 19. janvārī, 10:00 – Epifānijas laika 
 2. svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu.  
 Kafijas galds.
Svētdien, 26. janvārī, 10:00 – Epifānijas laika 
 3. svētdienas dievkalpojums. Kafijas galds.

2014. g. februārī
Svētdien, 2. februārī, 10:00 – Epifānijas laika 4. 
svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.

2013. g. decembrī

LIDIJA ALVĪNE LEBEDEVA, 
dz. Tralle;
dzimusi 1921. gada 10. oktōbrī  
Valkā, Latvijā,
mirusi 2013. gada 5. oktōbrī  
Crystal Lake, Ilinojā.

ARNIS SKULTE   
dzimis 1927. gada 1. jūlijā Rīgā;
miris 2013. gada 19. novembrī  
Clarendon Hills, Ilinojā. 

✞
P A T E I C Ī B Ā    P I E M I N A M

„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)

SV. PĒTEŖA  DRAUDZE turp.,

✞
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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.
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2013. g. decembrī 

Svētdien, 1. decembrī, 10:00 – I Adventa dievkalpojums.  
 DV Ziemassvētku ieskaņas pusdienas 
 un mini-tirdziņš.
Trešdien, 4. decembrī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 8. decembrī, 9:00 – Ziemsvētku tirdziņš.
 10:00 – II Adventa dievkalpojums. 
 Pēc dievlkapojuma Ziemsvētku tirdziņa   
 turpinājums ar vīru gatavotām pusdienām,  
 loteriju, tirdziņu, gardēžu galdu, utt.
Svētdien, 15. decembrī, 10:00 – III Adventa dievkal- 
 pojums. Kafijas galds.
Trešdien, 18. decembrī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 22. decembrī, 10:00 – IV Adventa dievkal - 
 pojums. Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Otrdien, 24. decembrī, 17:00 – Kristus dzimšanas  
 svētku vakara dievkalpojums 
 kopā ar Baptistu draudzi.
Trešdien 25. decembrī, Ciānā dievkalpojuma NAV.
Svētdien, 29. decembrī, 10:00 – Gadmijas  
 dievkalpojums. Kafijas galds.

2014. g. janvārī 
Svētdien, 5. janvārī, 10:00 – Zvaigznes dienas   
 dievkalpojums. Draudzes eglīte.
Trešdien, 8. janvārī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 12. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
Trešdien, 15. janvārī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 19. janvārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Zupas pusdienas.
Trešdien, 22. janvārī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 26. janvārī 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

KRISTĪBAS
2013. gada 25. augustā Sv. Pēteŗa dievnamā 

mācītājs Ojārs Freimanis nokristīja Alža un Karinas 
Kiršteinu dēlu Magnusu Andreju Kiršteinu.

Magnuss dzimis 2012. gada 16. oktōbrī 
Čikāgā.  Krustvecāki ir Andrejs Arsts un Daiga 
Kiršteina.

No kreisas: Aldis, Magnuss, un Karīna Kiršteini. Aizmugurē 
krusttēvs Andrejs Arsts, Michele Arsts un krustmāte Daiga 
Kiršteina.

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085 

mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Svētdien, 2013. g. 8. decembrī, plkst. 13:00. 
Čikāgas latviešu nama 2. stāvā, 4146 N. Elston Ave. 
puzuru gatavošana, novusa spēlēšana un bērnu 
ansambļa koncerts plkst. 13:00. Puzuru pamācības 
latviski un angliski, materiāli $10. Novusa spēlēšana. 
Uzkodas, karstvīns ($5), alus ($3-$5). Bezmaksas auto 
novietošana pie Hollerbach Funeral Home, 4024 N. 
Elston Ave.

Svētdien, 2014. g. 2. februārī, plkst. 16:30. Super 
Bowl futbola spēles pārraide. Čikāgas latviešu nama 
kluba telpās, 1. stāvā. 

Svētdien, 2014. g. 16. februārī, plkst. 13:00, 
Čikāgas Latviešu biedrības gada sapulce. Čikāgas 
latviešu nama 1. stāvā.
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ČIKĀGAS ZIŅĀM ZIEDOJUŠI
no 2013. g. 20. oktobŗa līdz 20 novembrim.

90- Nora Lebedeva – Lidijas Lebedevas piemiņai,
75.- H. Everss (Three Rivers, MI), Helmūts   
 Lāčkājs,
70.- Irēna Helmane,
65.- Dagmāra Nyman,
55.-  Andris Eglīte,
60.- Ivars Bukalders (Wauwatosa, WI),
50.- Solvita Baipsys, Arturs Gaiķis, Intra Ģērmanis  
 (Oakton, VA), Imants Kļimovics, Vilmārs  
 Kukainis (Sagamore Hills, OH), Rita   
 Mikolajczyk, Ilze Pauliņš, Irēne Petritis,  
 Andrejs Rāve, Aleksis Rubulis, Vija Ruķis  
 (Oconto Falls, WI), G. K. Rupeiks, Andris  
 Sprūdžs, Josephine Veidemanis,
25.- Vēra Circenis (Indianapolis).

PALDIES LATIŅAM, LATIŅAM, 
LATIŅAM, LATIŅAM,

LA, LA, LA, LA, LA, LA, LA  .....
Noklausoties tīmeklī <http://www.baltictimes.

com>/news/articles/33468/> Jorena (Šteinhauera, 
vācieša) un Nika (no Anglijas, tik tiešām neatradu 
viņa u z vārdu), jauko atvadu dziesmu latiņam, pāris 
ļaudīm ienāca prātā doma. Taču vēl šodien dau
dziem čikāgiešiem kaut kur kabatās vai maciņos ir 
kāds latiņš palicies no pēdējo vasaru braucieniem 
uz Latviju. Tos tak vajadzētu salasīt un kaut kur 
noziedot. Ervīns Poruks tad nāca ar labo domu –  
svētdien, 20. oktōbrī, Ciānā būšot mācītājs Juris 
Cālītis, lai viņš ved sanestās naudiņas uz Zvan
niekiem. Kā jau jūs to zināt, Zvannieki nav nekāda 
patversme vai bērnu nams. Tā ir vieta, kur bērni un 
bezizejas stāvoklī nonākušie jaunieši var atrast sev 
ģimeni un ģimenes mīlestību. Talkā nāca arī 
Armands Bir kens un Silvija KļaviņaBarshney. 
Vēsts tad skrēja pa gaisa viļņiem un lapiņām pie 
tautas. Rezultātā mācītājam Cālītim varējām nodot 
vešanai uz Zvanniekiem 19 veco laiku sudr aba 
latus, 67 vēl līdz 1. janvārīm derīgos pašreizējos 
latiņus, 23 eiro,  165 šīs zemes dālderīšus un pilnu 
sauju Latvijas un Eiropas santīmu. Liels paldies 
visām devējām un devējiem!

Ivars Antens

Šoreiz Čikagas Ziņu lasītājiem piedāvājam 
aukstas mērces (dip) recepti, kuŗu varēsit baudīt 
visās svētku svinībās. Mērce ir veselīga un vitamīnu 
bagāta.

ZAĻAIS BRĪNUMDARIS
Baltās pupiņas, konservētas – 15 unces
Grieķu jogurts –  3/4  krūzes
Feta siers, sadrupināts – 1/2 krūzes
Citrons. – 1 gab.
Ķiploku pulveris –  1/2 tējk.
Sāls – 1/2  tējk.
Pipari,svaigi samalti – 1 tējk.
Svaigi garšaugi
    Pētersīļu lapiņas
    Dilles
    Piparmētras lapiņas
    Lociņi
    Koriandra lapiņas

Pupiņas noskalo. Izspiež citrona sulu. Visus 
garšaugus sakapā. Jādabū 1/2  krūzes no katra. 
Pupiņas, jogurtu, feta sieru, citrona sulu, ķiploku 
pulveri, sāli un piparus samaļ “food processor”. 
Pievieno sakapātos garšaugus. Maļ vēlreiz, līdz 
masa viendabīga.
Var uzglabāt ledusskapī līdz trim dienām.
Pasniedz ar sausiņiem un svaigiem dārzeņiem

Jautrās saimnieces

PRIECĪGUS ZIEMSVĒTKUS!
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Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEDOJUMS:

$

Redakcija lūdz vismaz $50.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:                            Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:                           

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

2013. gada decembris
Sestdien, 7. un svētdien, 8. decembrī, Sv. Pēteŗa  
 draudzes Ziemsvētku tirdziņš Vuddeilē.
Svētdien, 8. decembrī, Ziemsvētku tirdziņš Ciānā. 
 Sākums plkst 9:00, turpinājums pēc   
 dievkal pojuma.
Svētdien, 8. decembrī, Puzuru gatavošana un novusa  
 spēlēšana un bērmu kocerts Čikāgas  
 latviešu nama 2. stāvā plkst. 13:00.
Trešdien, 11. decembrī, Pensionāru saiets Ziem - 
 svētku ieskaņā, pensionāru koris,  sav  
 starpēja apdāvināšanās. Maltīte $8.-,
 Ciānā. plkst. 12:00.
Piektdien, 13. decembrī, Ciānas draudzes koŗa un  
 Vīru koŗa eglītes vakars Ciānā plkst. 19:00.
Sestdien, 14. decembrī, Krišjāņa Barona latviešu  
 skolas eglītes sarīkojums Ciānas    
 draudzes Lielajā zālē plkst. 11:00. 

2014. gada janvāris
Sestdien, 25. janvārī, Kr. Barona skolas Draudzīgais  
 aicinājums Ciānas Lielajā zālē. 
 Pusdienas plkst. 11:00, akts plkst. 13:00.

2014. gada februāris
Svētdien 2. februārī, Super Bowl futbola spēles  
 pārraide. Čikāgas latviešu nama kluba  
 telpās, 1. stāvā. plkst. 16:30. 
Svētdien, 16. februārī, Čikāgas Latviešu biedrības  
 gada sapulce. Čikāgas latviešu nama 
 1. stāvā plkst. 13:00.

2014. gada aprīlis
Svētdien 13. aprīlī, Pūpolu svētdiena, bērnu    
 dievkalpojums un nodarbības Sv. Pēteŗa  
 baznīcā.

2014. gada sptembris
Svētdien, 21. septembrī, Sv. Pēteŗa draudzes  pikniks.

SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
ZIEDONIM PASTMARKA

“Latvijas Pasta” un Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” 
organizētajā pastmarku dizaina konkursā ar 2074 balsīm 
uzvarējusi Andras Pētersones vei dotā pastmarka “Imants 
Ziedonis ziedēs mūžīgi”. Tādējādi šī dizaina ideja tiks 
izmantota reālas past markas dizaina izstrādē un 2014. 
gada janvārī nodru kāta 300,000 eksemplāru tirāžā ar 
nominālvērtību € 0,50. Kopumā pastmarku dizaina kon
kursā nodotas 6072 balsis [...]. (Latvijas Avīze)

LATVIJĀ TURPINA PIEAUGT DZIMSTĪBA
Šā gada desmit mēnešos Latvijā reģistrēti 17,260 

jaundzimušie, kas ir par 449 jaundzimušo vairāk nekā 
2012. gada pirmajos desmit mēnešos, kad piedzima 
16,811 bērns, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) dati. Oktōbrī piedzimuši 1,880 mazuļi, kas ir par 
140 vairāk nekā septembrī.

Tomēr mirstības rādītāji joprojām ir augstāki nekā 
pagājušajā gadā. Šā gada desmit mēnešos Latvijā mū žībā 
aizgājuši 24,335 iedzīvotāji. Turklāt tas ir par 416 cil
vēkiem vairāk nekā pērn šajā laikā, kad mūžībā aizgāja 
23,919 cilvēki.

Dabiskais pieaugums Latvijā saglabājas nega tīvs, 
un no janvāŗa līdz oktōbrim, mirušo skaitam pārsniedzot 
dzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits samazinājies par 
7,075, [...]. (apollo.lv)

ATKLĀS PIEMIŅAS PLĀKSNI
Sestdien, 16. novembrī tika atklāta piemiņas plāk

sne, kas veltīta Latvijas dibināšanai Nacionālā teātŗa 
ēkā. Plāksne vēstīs: "Šeit 1918. gada 18. novembrī dibi
nāta Latvijas valsts", kam sekos informatīvs teksts par 
šo dienu vairākās valodās. Piecas Kalpaka bataljona 
Studentu rotas studentu korporācijas un Pulkveža Oskara 
Kalpaka fonds jau 11 gadus rīko Kalpaka ziedojumu 
balli, kuŗas mērķis pērn bija atjaunot plāksni, ko 1938. 
gada 18. novembrī atklāja pie teātŗa fasādes par godu 
Latvijas dibināšanas 20. gadadienai. (Latvijas Avīze)

PBLA ZIŅU APSKATS 2013.g. nov.
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian Newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Association of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824.
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 1621 South 17th Street,            
Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546

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 - 8:00 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 pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00
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