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32014. gada oktōbris

Rēzekne paliek atmiņā kā pārsteidzoša pilsēta. 
Gadu gaitā nācies šad tad tur pabūt. Apsolīju vīram 
labāko, ko Latvijas kulinārā pasaule var sniegt: Lotgoļu 
virtuvi! Pirmdiena mūs apmānīja, jo sanitārā diena 
šur tur tika ievērota, un mana solījuma mērķis – 
mēlīšu un citu smalki sakapātu, majonēzē peldošo 
salātu baudīšana izpalika. Karstajā saulē cepināti, un 
svētūdeni mašīnā atstājuši vāroties, ieraugām nepa
rastu celtni. Liela, moderna stiklota ēka lielā dārzā. 
Ēkai tuvojamies kā apburti. Teātris, kīno zāle, mākslas 
ga lērija... restorāns. Jutos kā Do roteja, kas beidzot 
pēc pārbaudījumiem atrada savu Smaragda pilsētu. 
Ejam iekšā. Brīnumi! Baltiem gal dautiem klāti galdi. 
Puķes vāzēs. “Rezervēts” zīme pie gandrīz katra galda. 
Šveicars mums ierāda vietu. Papusdienojam glauni 
un līdz sātam. Pietrūka tikai Latgales piegaršas, ko 
bijām tik ļoti meklējuši. 

Rīgā neesam pārsteigti par seno savītu ar mo
derno. Bibliotēku izstaigājām bez gida pirms tās ofi
ciālās at klāšanas. Bija ko apspriest! Ir izteiciens: kad 
citi beidz tevi aprunāt – tikai tad ir jāuztraucas. Bib
liotēkas ēka ir kā jaunkundze, kuŗa vēl nezin, kas ir 
viņas loma dzīvē. Vai tā radīta skaistumam? Vai tās 
šarms vili nās, vai atbaidīs? Vai intelekts tiks novērtēts? 
Vai būs lietderīga? Pēc manām domām, šai jaun kun
dzei vēl jānobriest. Kronis viņai vēl nepiestāv. 

Koka mājas Latgales priekšpilsētā ir kā pen
sionāres. Tām ir ar ko dalīties, jo laika tecējumā daudz 
kas piedzīvots un zināšanu daudz. Jautājums – vai ir, 
kas viņas uzklausa? Ar vislielāko prieku, gaŗāmejot, 
nejauši ieraudzīju <kokariga.lv> apmācību māju. 
Ārpusē dažādu logu aplodas. Plašais logu klāsts 
domāts ap mācībām par dažādiem izrotāšanas un 
konstrukcijas stiliem. Viena vienkārša, cita uzcirtusies, 
vēl trešajai – jābrīnās par gaumi! Karte ārpus koku 
māju centra norāda uz visai plašu restaurācijas darbu. 
Tā šīs Rīgas pensionāres, koku celtnes, tiek godātas!

Agrais rudens 2014. gadā Latvijā ir pārsteidzis ar 
baravikām. Kā sēnes pēc lietus, tā, man šķiet, ir 
jaunumi Latvijā kopš tās iestāšanās Eiropas Savienībā. 
Tagad Latvijas meži ar kunga sēnēm apveltī katru, 
kam nav slinkuma pieliekties. Vienkārša greizsirdība 
sakāpj manī. Kāpēc man nav tā, kas ir cita grozā? Bai
dos, ka rudens un Saeimas vēlēšanas noteiks, kas 
skatī sies Latvijas grozā, un tā saturu kāri tīkos... 

Nesniedzies manā grozā! Pieliecies pats!
Kristīna Sīmane-Laimiņa

Oktōbris ir klāt! Septembŗa vēsmas un līdz at
pūstais dzestrais gaiss neparasti agri pārsteidza mūs, 
ASV vidienē dzīvojošos. Vēsums atstājis aiz sevis ne
parasti krāšņas pēdas. Kā parasti, paiet laiks, lai pārietu 
no vienas sezonas uz otru. Septembŗa mēneša Čikā gas 
Ziņas nereti atspoguļo tikai daļu no vasarā pie dzīvotā. 
Paiet laiciņš, lai apkopotu piedzīvojumus un radītu 
atskatu uz notikušo.  

Mana vasara bija daudzpusīga. Tā sākās ar ceļu 
uz lidostu, šoreiz, ne, lai pašai dotos ceļā, bet, lai sa
gaidītu divas jaunkundzes no Kalifornijas – abas 
gatavas Gaŗezera vasaras vidusskolas pirmajai klasei. 
Seko reģistrācija, grāmatu, vāku un saules briļļu iz
sniegšana, nedēļas nogalēs izrakstīšana, veļas maz
gāšana, kreņķu uzklausīšana, un, atkal – ierakstīšana, 
ar visiem labumiņiem Meijera maisos un vēl silto 
veļu smagajā grozā. Tagad šie pilnie grozi dvieļu, šam
 pūnu un guļammaisu gaida meitenes atgriežamies 
nākamvasar.    

Vasaras otrais cēliens bija ceļojums uz Latviju. 
Ar gada atstarpi, pārmaiņas Latvijā šķita krāšņākas un 
manāmi straujākas. Kopš pēdējā ceļojuma ir ieviests 
eiro, tāpēc makā stāvošie ozoli palika neiztērēti. No
doms sa mainīt naudaszīmes Latvijas Bankā palika 
neiz pil dīts. Sentimentālisms tomēr uzvarēja. 

Lai gan tēvzemē pavadītais laiks bija īss, daudz re
dzēts. PLMC galerija Cēsīs bija pirmais pieturas punkts. 
Ar prieku baudīju patiesi skaisto izstādi. Ap sveicu Leldi 
Kalmīti un viņas kommandu par izcila no vietojuma 
izvēli un iekārtojumu. Mans vīrs, kuŗš nekad nav bijis  
Cēsīs, brīnījās par pilsētas sakārtotību un tās pre
timnākoša jiem iedzīvotājiem. Galerija trimdas māk
sliniekiem un Cēsis! Domāju, ka šī laulība ir daudzsološa. 

Tālāk ceļš veda uz Daugavpili, lai aplūkotu vairs 
ne pavisam jauno Rotko (Rothko) mūzeju. Lai gan 
tikai ne daudzi mākslinieka oriģināldarbi ir izstādīti, 
digitālā informācija un uzskates līdzekļi ir saistoši un 
izglī tojoši. Daugavpils cietokšņa daļējais remonts – 
mūzeja telpas, valnis un vārti rāda to, kas ir iespē jams. 
Citu viet, skats pavisam citāds – it kā laiks būtu stāvējis 
uz vietas. Tomēr šāds kontrasts der, lai atgādinātu, ka 
arī nesenā vēsture nav aizmirsta. Seko Daugavpils 
baznīcu kalna apskate un Aglonas Dievmātes ka te drā
les ap meklējums tieši svētceļo juma laikā. Līdzpa
ņemtais ūdens no tēva mājas akas tika no mainīts ar 
svētavota ūdeni. Šīs vasaras karstajā saulē ikviena 
ūdens lāse bija svēta un dziedinoša. 

REDAKCIJAS SLEJA
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Neskatoties uz spēcīgajām lie
tusgāzēm un negaisu, pasākums ar 
vairāk nekā pusotru stundu aizka vē
šanos, izdevās labs. Vēlā iesākuma 
dēļ, pēc manām domām, zaudējām 
2025% iespējamo dalībnieku. Bal
tijas ceļa atcere Čikāgā notika sada
lījumā pa 3 blokiem. Igauņu, lat
viešu un lie tuviešu. Sākumā, pēc 
ASV, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 
himnu dziedāšanas, pulcējušos uz
runāja aicinātie – ASV senātors 

Mark Kirk un kon gres menis John Shimkus. Pēc tam 
klātesošie varēja vērot un klausīties lietuviešu kori 
un deju grupu, igauņu sōlisti, mūsu Armandu Bir
kenu, lietuviešu sōlistus un arī vienu ukraiņu sōlisti. 
Klā tesošos uzrunāja Lietuvas vēstnieks ASV Žygi
mantas Pav ilionis, Latvijas vēstnieks ASV Andris 
Razāns, Igau nijas goda konsuls Čikāgā Eric Harkna, 
Latvijas goda konsuls Ilinojā Roberts Blumbergs 
un citi. 

Iepazinos ar vairākiem lietuviešiem un igau
ņiem, tai skaitā igauņu mācītāju. Kādā brīdī, kur 
stāvēju kopā ar vairākiem latviešiem, pienāca kāds 
pāris un latviski jautāja, kas te notiekot. Iepa zi nā
mies – tie bija Ligita un Jānis Trakši, kuŗi apceļoja 
ASV. Pasākuma noslēgumā atkal visi sadevās rokās, 
simbolizējot kopīgu mērķi: dzīvot neatkarīgās un 
demokratiskās valstīs, kur agre so riem nav vietas. 
Žēl, ka līdzīgi kā pirms 25 gadiem nevarēju palikt 
līdz pašām beigām un sadoties rokās, bet mūsu 
kopīgo brīvības apziņu vienmēr turu savā sirdī.

Māc. O. Freimanis 
Foto: no O. Freimaņa archīva

BALTIJAS CEĻA 25. GADADIENA ČIKĀGĀ

Lietus nekavēja nedz lieliem, nedz madziem, nedz jauniem, 
nedz sirmiem baltiešiem piedalīties demonstrācijā.

Tieši pirms 25 gadiem aktīvi 
sekoju līdzi visam, kas Latvijas 
polītikā notika. Žēl, ka man pašam 
da žādu apstākļu dēļ klātienē Baltijas 
ceļā neiznāca piedalīties. Tā laika sa
jūtas, kad visas Baltija tautas kopā 
iesaistījās neatkarības atgū šanas pro
cesā, ir ne aprakstāmas. Tūkstošiem 
cilvēku bija kopā, lai turpinātos tas, 
kas vardarbīgi tika pārtraukts, sākot 
jau no 1939. gada, kad tika pa
rakstīts slepenais pro t okols par 
Eiropas sadalīšanu starp diviem agresoriem.

Neskatoties uz to, ka dzimis un audzis esmu 
zem padomju režīma, tomēr vienmēr zināju, ka 
Latvija bija brīva valsts un, pat pirms sākās neatgrie
ze niskais dzels sienu sabrukšanas process, klusībā 
biju cerējis, ka Latvija būs atkal brīva. Kad augu, 
kopā ar vecākiem regulāri klausījāmies “Amerikas 
balsi no Vašingtonas”, ko padomju ierēdņi mēģināja 
noslāpēt, tomēr to dzirdējām un taisnību zinājām.  

Pagājis jau ilgāks laiks, un daudzas lietas ir 
mainījušās. Vissvarīgākā ir tas, ka Baltijas valstis 
savu neatkarību atguva, un šajā nepilnajā ceturt daļ
gadsimtā veidojušas demokrātisku sabiedrību. Tas 
ir iepriecinoši, ka šos notikumus atzīmēja arī 
baltieši, kuŗi dzīvo Čikāgā un tās apkārtnē.

2014. gada 23. augustā Čikāgas centrā pie 
Daley Plaza pulcējās, kā citi lēš, tuvu tūk stotim 
baltiešu un amerikāņu. Ideja rīkot šo atceres 
pasākumu bija Lietuvas ģenerālkonsula Čikāgā 
Marijus Gudynas, kuŗš, konsultējoties ar  latviešu 
un igauņu pārstāvjiem, taču pārāk daudz viņos 
neieklausoties, uzņēmās šī pasākuma iz kārtošanu.

No kr.: Jānis Trakšs, LV vēstnieks ASV Andris Razāns, māc. 
Ojārs Freimanis, Ligita Trakša.

Armands Birkens.
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Alberiņa pasniedza sarkanu rozi Visvaldim Krīgeram 
un Ilmāram Riekstiņam.

12. Saeimas vēlēšanas Čikāgas komisijas 
priekšsēdis Jānis Vilciņš aicināja visus 4. oktōbrī 
nodot balsis, uzsveŗot, ka šīs vēlēšanas būs ļoti no
zīmīgas mūsu valsts dzīvē.

Un tad bija ārpusē lielā fotografēšanās. Lai visi 
viesi, pensionāri varētu būt bildē, fotografēja nama 
māte Džūlija (pilnais vārds Julie HansonEglite).

Bija interesanti vērot, kā tiek sagatavota mal
tītes izdalīšana. Ka tur bija klāt Aina un namāte Džūlija, 
bija saprotami, bet mani nemaz nepārsteidza arī 
Aivars Kadeģis, kuŗš katrā mūsu saietā ir pats pir
mais un kopā ar Ainu uzklāj galdus un sakārto visu 
mūsu labsajūtai – tā viņš, dabīgi, veikli rīkojās arī 
šeit, ciemos.

Lai mīļa, mīļa pateicība Ainai par viņas lielo 
darbu, katram sagatavojot ceļa kartes un aprakstu, 
pateicība par sirsnīgo vēlēšanos mūs, pensionārus, 
iepriecināt! Tāpat paldies un atzinība nama mātei 
Džūlijai par viņas smaidošo laipnību, atveŗot savas 
mājas tik lielam, pasvešam ļaužu baram, tāpat Dr. 
Ērikam Eglītim!

Kad šķiŗoties Ainai un Džūlijai dziedājām: 
“Paldies, paldies, paldies!”, tas nāca no sirds. Mēs 
vienmēr priecīgi atcerēsimies šīs skaistās kopējās 
stundas tālu no ikdienas vienmuļības.

  Teksts OC 
Foto: Julie Hanson-Eglite

PENSIoNĀRU IzBRAUKUMS

Vai tikai jaunajiem gribas kaut kur citur būt, 
kaut ko jaunu redzēt? Nē, to pašu vēlas arī sirmās 
galvas un prāti. Un tā Čikāgas pensionāri nu jau ce
turto reizi septembŗa saietu pavada ārpus Čikāgas. 
Pirmajā reizē ciemojāmies pie Milvoku pensio nā
riem. Tad bija brauciens uz Gaŗezeru. Pagājušajā gadā 
mūs savās mājās Vintrupharborā ielūdza Aina Eglīte, 
bet šogad viņa ielūdza un izkārtoja ciemo šanos sava 
dēla Dr. Ērika Eglītes mājās Leikforesta priekšpilsētā.

Brauciens nebija pārāk gaŗš, bet sarežģītie glau
nās priekšpilsētas ielu krustojumi un pārrāvumi 
samulsināja ne vienu vien citādi saprātīgu braucēju, 
(rakstītāju ieskaitot). Bet tad jau noklīdušos sveica 
ceļa malā iespraustais Latvijas karogs, kas katru 
noskaņoja priecīgām un cerīgām jūtām – mēs esam 
īstajā vietā – pie draugiem latviešiem.

Bijām tā kā cerējuši, ka būs silts un saulains laiks, 
jo mājai esot plaši apstādījumi, bet septembris ir 
septembris, bija pavēss un nomācies. Bet iekšā 
telpu bija daudz, un visiem divdesmit sešiem 
ciemiņiem pietika vietas, kur ērti nomesties. Mūsu 
kasiere Ruta Veitmane, katru pie durvīm sagaidot, 
iekasēja desmit dolarus, kas sedza pasūtinātās 
maltītes izdevumus.

Pensionāru biedrības priekšnieks Oļģerts Cakars, 
visus sapulcinājis vienkopus, pateicās Ainai un 
Džūlijai, kā arī aicināja pateicībā lūgt par šo māju un 
tās iemītniekiem. Sekoja septembŗa dzimšanas 
dienu apsveikumi, kad mūsu “puķu meitene” Elvīra
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Četras enerģiskas, izturīgas, 
burvīgas Čikāgas guntiņas pava
dīja vienu nedēļu 11. lielajā no
met nē “Mantojums”. Guntiņas 
uzbū vēja savai apakš nometnei 
“Sēkliņas” vārtus, gāja sirojumā, 
airēja laivas, šāva bultas un lodes, 
drosmīgi veica krēslas rotaļu (ar 
aizsietām acīm sekoja norā dī
jumiem tumšā mežā) Šķēršļu gā
jienā saveda mežā mie ru un daudz 
dziedāja, smējās un priecājās. 
Čikāgas gun tiņas sadraudzējās ar 
guntiņām no Toronto, Bostonas, 
Ņujorkas un Austrālijas. Jauki pa
vadīta nedēļa Ņudžersijas skaistā, 
ak meņainā, lapkoku mežā!

Vad. Daina Cera

Čikāgas gaidas pie gaidu apakšnometnes vārtiem “Pareizais ceļš”.

Katru dienu mēs, gaidas, 
staigājām, skrējām, lēcām un 
klupām pāri akme ņiem, kas it kā 
izauga no zemes un pa nakti pār
vietojās uz citu vietu. Dienas pa
vadījām būvējot vārtus, kanū laivu 
apmācībās, šaujot mērķī, gatavo
jot maltītes. No rīta vingrojām, 
vakarā vadījām ugunskurus. Pašu 
pagatavotās dabiskās sejas maskas 
un kāju masāžas mūs at svai dzi
nāja. Labākais vakars bija tad, 
kad gulējām zem spožajām zvaig
znēm, bet burvīgā kais rīts bija, 
kad redzējām skaisto melno lāci 
savā agrā rīta pastaigā.

Rasma Kraulis 

Elīse Ozola, Emīlija Blumberga, Ella 
Baipšys un Tamāra Ozola.

No kr.: vadītāja vietnieks Ēriks Blumbergs, mazskauti Kristofers Blumbergs, Edgars 
Cers, Lūkas Kākulis (Milvoki), Čiekurs Priedītis, Viktors Kalniņš (Kalamazū) un 
vadītāja vietnieks Ēriks Kākulis (Milvoki). Aizmugurē vadītājs Kalvis Cers; trūkst 
mazskauts Jancis Hounihan. 

11. LIELĀJĀ NoMETNē “MANToJUMS”

Apvienotais ASV vidienes “ČikMilZū” mazskautu pulciņš stāv 
pie savas apakšnometnes “Ze mes sargi” vārtiem. Sešas aiz ņemtas un 
dēkainas dienas pava dī jām līdz ar divdesmit astoņiem mazskautiem 
un desmit vadītājiem no Ņujorkas, Toronto, Melburnas un Ogres 
vienībām.  Esam ļoti pateicīgi mūsu labvēļiem par iespēju piedalīties 
11. lielajā nometnē.

Vad. Kalvis Cers
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Skautu apakšnometnē “Strēl
nieki” dzīvoja trīsdesmit skauti 
no ASV, Kanadas, Austrālijas un 
Latvijas. Meža brāļu nodarbības 
visiem ļoti patika. Baltajiem strēl
niekiem, skautiem, bija jāpa sargā 
nometne no sarkanajiem strēl
niekiem. Skautiem pa mežu bija 
jāatrod un jāsavāc ieroču sa stāv
daļas un no tām jāsaliek veseli 
ieroči. Visur slēpās un uzbruka 
sarkanie strēlnieki.

It īpaši jauks bija pavadītais 
laiks, pašiem  savā apakšnometnē, 
pagatavojot maltītes, skaldot mal
ku un sadraudzējoties ar skautiem 
no citām pilsētām. Aizkustināja 
Bostonas vadītāja Ērika Puriņa 
atvadu vārdi nometnes slēgšanā: 

Sestdien, 15. novembrî, plkst. 2:00 pp.
Ciånas draudzes telpås, 6551 W. Montrose Ave. 

AKTA RUNA
Latvießu laikraksta Laiks redaktore 

Ligita Kovtuna

KONCERTÅ
 Populårås müzikas dziedone 

Linda Maruta 
Çikågas vîru koris, diri©ente Måra Vårpa

Ciånas draudzes koris, diri©ente Una Stroda
Kr. Barona Latvießu skolas koris, diri©ente Silvija K¬aviña-Barshney

 klavieres – Sarma A¬¬e
Péc akta Saviesîga pievakare

LATVIJAS  VALSTSSV‰TKI ÇIKÅGÅ  

RÈKO ÇIKÅGAS LATVIEÍU ORGANIZÅCIJU APVIENÈBA 

1918 2014

“Pirms nedēļas trīsdesmit zēni un seši vadītāji ieradās Ņūdžersijas 
mežā uz lielo nometni, bet šodien trīsdesmit seši labi draugi skautu brā
lībā atstās šo vietu, bet paturēs šo piedzīvojumu, šo mantojumu atmiņā.”

Daina un Andis Ceri

11. lielās nometnes “Mantojums” skautu apakšnometne “Strēlnieki”. 
Foto: Bostonas skautu vadītājs Ē. Puriņš
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ATKAL MEŽVIDoS

Sestdien, šī gada 6. septembrī, Mežvidos pulcējās 
ap piecdesmit bijušie Mežvidus bērnu nometnes 
dalībnieki, darbinieki un viņu ģimeņu locekļi. Mūsu 
izvēlētā satikšanās diena bija jauka un saulaina, 
labāka nevarēja būt. Tagadējie īpašnieki Pēteris 
Dārznieks, Varis Kļaviņš, Pēteris Vālts un Gary She
ri dan mums laipni atļāva tur pulcēties. Salidojumu 
iesākām ar Gunāra Fricsona atmiņu izvilkumu no 
savu vecāku, nometnes ilggadējo va dī tāju Veras un 
māc.Voldemāra Fricsonu archīva. Seko Gunāra 
stāstījums:

Pirmā bērnu nometne Grand Rapidu un tās 
apkārtnes Ev. luteriskai draudzei notika 1954. gadā 
Finartija kunga lauksaimniecībā pie Kanonsburgas 
ziemeļaustrumos no Grand Rapidiem. Tur bija pāri 
par divdesmit nometņotāju. Sekoja nometnes pie 
Chief Noonday nometnes pie Mičiganas ezera, Gun 
Lake, Wolf Lake, u.c.. Tie bija grūti laiki, jo vietu va
 saras nometnēm ne bija viegli sarunāt. Konkurence 
uz nometņu vietām Grand Rapidu apkārtnē starp 
skautiem, gai dām, baznīcām u.c. grupām bija liela. 
Bija jau no turētas septiņas nometnes, kad iegādājās 
Mežvidus. Toreiz tur bija astoņdesmit akru zemes, 

veca dzīvojamā ēka un garāža. Bija ezeriņš, ko baroja 
avoti, un zemes gabala lejas daļai cauri tecēja upīte. 
Pirmām nometnēm izmantoja arī teltis, kuŗas aizņē
mās no skautiem un gaidām, jo ēkā visiem bērniem 
nebija vietas. Fricsonu pāris veltīja visus savus at
va ļi nā jumus nometnēm un cauru gadu piestrādāja, 
vervējot labus vadītājus, programmu izpildītājus un 
nometnes saimniecības personālu. Vadītāji un dar
binieki arī veltīja savus atvaļinājumus nometnei. 
Nometnes programmā ietilpa ticības mācība, latviešu 
valoda, tradicijas, rotaļas, dziedāšana, tautas dejas, 
sports, šķēršļu gājieni, peldēšana u.c. nodarbības. 
Bērniem brīvā laika bija maz. Vadītājiem katrai 
dienai bija savs plāns un uzdevumi. Nometnes bija 
pirmklasīgas. To pierāda tas, ka Mežvidos ieradās 
bērni no tuvējām pilsētām un no tālākiem apvidiem 
– no ASV austrumkrasta, rietumkrasta un vidienes. 
Fricsonu pāris cītīgi strādāja, lai nometnē būtu vē
lama gaisotne bērniem un kvalitātīvas nodarbības. 

Turpinājumā Uldis Kalējs, pēdējais Mežvidu 
saimnieks, mūsu atmiņu atsvaidzināja par Mežvidu 
vēsturi, to tapšanu un uzturēšanu: Ar katru jauno 
gadu nometne veidojās. Uzbūvēja lielu ēdamzāli un 

Salidojuma dalībnieki, to skaitā bijušie Mežvidu nometnes audzinātāji. Vidū sēž Lidija Tarbunas un Andrejs Rozentāls                                  
3. rindā 4. no labās puses: Gunārs Fricsons.              Fotos: no A. Rozentāla archīva
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sanāksmju telpu ar patversmi pagrabā negaisa 
gadījumā. Tad ķērās pie bērnu guļammāju būves un 
labierīcībām. Zēni lietoja lielo garāžu un vienu 
kabīni. Meitenēm tika divas jaunākās kabīnes. Daži 
skaitļi – 1958. gadā bija 98 nometņotāji – 54 zēni 
un 34 meitenes. 1977. gadā  Mežvidos bija 94 bērni. 
Starp 1958. gadu un 1977. gadu bērnu skaits turējās 
tuvu šiem skaitļiem. Līdz 1977. gadam nometnē 
bija piedalījušies ap1200 bērnu. Kopā – 36 nometnes,

no tām 29 notika Mežvidos. Beidzamā – 1992. gadā. 
Tāls un gaŗš ceļš ir nostaigāts nometņu laikā. 

Daudziem ir ļoti labas atmiņas par šīm nometnēm. 
Mēs esam lielu pateicību parādā Verai un Vol
demāram Fricsoniem par viņu pūlēm, rūpību un 
mūsu bērnu audzināšanu visu to laiku. Paldies taga
dējiem īpašniekiem par mums piešķirto izdevību 
satikties Mežvidos.                             

  Andrejs Rozentāls

Smiekli paildzina mūžu – tā jau ir zināma patiesība. Leģendārā 
latviešu ansambļa Čikāgas Piecīšu dvēsele, šīs grāmatas autors 
Alberts Lagzdiņš ne tikai iedos jums, cienījamie lasītāji, krietnu 
humora vitamīnu devu, bet arī paplašinās apvāršņus. Jo viņa stāsti 
balstīti reālajā  latviešu dzīvē un vēsturiski objektīvos notikumos, 
turklāt vismaz trijos kontinentos, kur dzīvo latvieši. Humora un 
vēstījuma asprātības ziņā grāmata droši pielīdzināma angļu 
rakstnieka Džeroma K. Džeroma (18591927) stāstam “Trīs vīri 
laivā”. Alberts Legzdiņš to pārspēj “lietderīga izziņas materiāla  
bagātībā”, izcilā angļa vārdiem izsakoties. Lasiet un paildziniet 
savu mūžu! Smejiet – un paplašiniet apvāršņus!

“Čikāgas Piecīšu brīnišķīgie piedzīvojumi”
Atkārtots un papildināts izdevums

Cena – 20.- USD, t.sk. pasta izdevumi
Interesenti Amerikā grāmatu var iegādāties,
nosūtot čeku vai naudas pārvedumu:

Rasmai Adams 
114 4th Ave. NW, Largo, FL 33770
Tālr.: 727-953-6313,  e-pasts: rasma@laiks.us

Launags Mežvidos. Gunārs Fricsons stāsta par nometņu vēsturi.
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Katru gadu pavēlā pavasarī 
šķiŗoju pastu. Šogad aplokšņu kau
  dzē ar prieku ieraudzīju krāsainu 
pa pīra brošūru ar pazīstamu trīs
stū rainu logotipu. Laiks pieteikties 
uz 3x3 nometni. Šogad pieteik ša
nās anketu rotāja mākslinieces 
Lindas Treijas burvīgs zīmējums. 
Vesela rinda cilvēku – jauni un 
veci – staigā, dejo un spēlē, daži 
tautastērpos, puika lidina pūķi un 
pat kaķis soļo līdz. Patiešām, 3x3 nometni Gaŗezerā 
vienmēr apmeklē jauks, draudzīgs dalībnieku pulks 
vecumā no zīdaiņiem līdz sirmgalvjiem. Parasti pāris 
mājas dzīvnieciņu arī mēdz kādam atnākt līdz. 
Kungiem tie mēdz būt suņi, nevis  kaķi!

2014. gada 3x3 nometne notika no 10. līdz 17. 
augustam. Bērniem līdz 12 gadiem piedāvāja at
sevišķas nodarbības divās grupās: Mazlācīšos pie
dalījās bērni zem 5 gadu vecuma un 1/2 x 1/2 ap
meklēja bērni vecumā no 6 līdz 12.  Pēc vakariņām 
visus bērnus aicināja iet rotaļās. Pieaugušie varēja 
izvēlēties rīta un pēcpusdienas ievirzes, kā arī pie
dalīties vakara lekcijās un nodarbībās. Par garšīgām 
maltītēm latviešu un amerikāņu gaumē gādāja 
Gaŗezera saimnieces.

Vienā nedēļā pietrūka laika izbaudīt pat pusi 
no piedāvātajām nodarbībām, kuŗu bija daudz un 
dažādas. Labi apmeklētās demografijas lekcijas 
pasniedza Ilmārs Mežs, kuŗš bija atbraucis no Lat
vijas ar turpat kā visu savu daudzbērnu ģimeni (kā 
jau demografam pienākās!) Viņa sieva Janta mācīja 
Zintas Enzeliņas rokdarbniecēm krāsot dziju ar au
giem un palīdzēja vadīt tautasdziesmu dziedāšanas 
nodarbību pēcpusdienās pirms vaka riņām. Dzie
dāšanas nekad netrūkst 3x3 nometnēs. Šī gada 
folkloras ievirzes tema bija zemgaļu folklora un 
dziesmas, par ko stāstīja etnomūzikoloģe Inese 
Mičule no Latvijas. Folkloras ievirzes da lībnieki 
izcēlās ikgadējā ugunskurā ar savām ap dziedāšanās 
spējām. 

Šogad uz nometni bija atbraucis arī  archaeologs 
Guntis Zemītis, kuŗš iztirzāja latviešu tautas un tās 
senvēstures jautājumus. Tradicionālus ēdienus, pie
mēram, zirņu pikas un speķu rausīšus gatavoja lat vis
kās virtuves ievirzē Elgas Pones vadībā. Šogad pie

Elgas mācījās veseli trīs vīrieši. 
Laikam viņi bija dzirdējuši par 
jauko kompaniju un pārrunām 
vir tuvē! No virtuves vienmēr nāca 
gardas smaržas, un tā bija populāra 
piestāšanās vieta arī citiem nome t
nes dalībniekiem. Ja gadījās at
nākt pareizā laikā, varēja noķert 
kādu atlikušu šķēlīti ābolu maizes 
vai gabaliņu Jāņu siera.

Tiem, kam patīk strādāt ar rokām arī netrūka 
darba. Dalībnieki varēja zīmēt un gleznot ar Lindu 
Treiju vai nodarboties ar kokgriešanu, stikla apdari, 
zīda gleznošanu vai vienmēr populāro rotkalšanu. 
Līga Daiga mācīja rokdarbniecēm aust stikla pērlīšu 
aproces, kuŗas bija tik pat skaistas darinātas mo
derniem vai latviskiem rakstiem. Uldis Stepe vadīja 
podniecības ievirzi, kur mācījās gan pieau gušie, 
gan 1/2 x 1/2 bērni. Daži gatavoja vienkāršas bļo
diņas un trauciņus, bet citi uzņēmās kaut ko 
sarežģītāku, piemēram, liela izmēra vāzes, kuŗas 
dedzināja japāņu raku technikā.  

Nometnes avīze, šoreiz ar nosaukumu "3x3 
Mēlene", tika izdota divas reizes un bija tik raiba un 
interesanta kā nekad. Vākus rotāja 1/2 x 1/2 bērnu 
iz krāsotās bildes, bet reportieŗi Mairas Bundžas vadībā 
pildīja avīzes lapas ar aprakstiem par ievirzēm, 
intervijām un interesantiem faktiem. Piemēram, 
šogad nometnē piedalījās 143 dalībnieki, starp tiem 
42 bērni. Vislielākais dalībnieku skaits (43) bija no 
Mičiganas,  no Ilinojas 12, no Latvijas 11. Nomet
ņo tāju populārākie vārdi bija Andris (3) un Māra (5).

Pēc vakariņām un rotaļām tie, kuŗi vēlējās, 
varēja piedalīties vakara nodarbībās: ugunskura 
vakarā ar priekšnesumiem, lekcijās par demografiju 
un senvēsturi un folkloras vakarā. Šogad Zinta 
Pone un Ingrīda Erdmane atkal rīkoja "Gudrīšu 
spēli", jeb prāta asināšanu, kuŗā kommandas sa
centās dot pareizās atbildes uz dažādu kategoriju 
jautājumiem, piemēram: "Cik valstīs notika 3x3 
nometnes 2014. gadā?" (piecās: ASV, Latvijā, 
Anglijā, Īrijā, Austrālijā); "Kas ir ‘gumžas’?” 
(akordeons); “Kāds tēls latviešu kultūrā tradicionāli 
gādā par aitām?” (Anna) un “Kur un kad pirmo reizi 
dziedāja Latvijas himnu?” (1873. gadā dziesmu 
svētkos Dikļos). 

 
2014. GADA 3x3 NoMETNE GAŗEzERĀ
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TAD UN TAGAD: GVV ABSoLVENTU IzSTĀDE KLINKLĀVA GALERIJĀ

Nometņotāji, kuŗiem pēc visām šīm dienas un 
vakara nodarbībām vēl bija enerģija, satikās naktī 
uz nīkšanu, kur mūzikāli apdāvinātie dalībnieki 
atnāca ar instrumentiem (vienu reizi saskaitīju ne 
mazāk par trīs akordeoniem) un spēlēja danču 
mūziku vai pavadīja dziedātājus. Jautrība reti kad 
rima pirms agrām rīta stundām.

Pēdējā nometnes dienā, svētdienas rītā, visi 
nometnes dalībnieki satikās mašīnu novietošanas 
laukumā uz tradicionālo nometnes noslēgumu, tā 
saucāmo “Ceļa māti”. Sadodamies rokās ar veciem 
un jauniem draugiem un nodziedam pēdējo dziesmu

Svinot Gaŗezera vasaras viduskolas 50. mācību 
gada jubileju, 26. jūlijā Klinklāva galerijā atklāja 
GVV Absolventu mākslas izstādi. Tajā dienā galerijas 
telpas bija pilnas dažādu gadu gājumu gaŗezernieku, 
kas atspoguļoja izstādes daudzveidību. 

Kaut gan bija plašas atšķirības medijos, 
technikā un tematos absolventu un Gaŗezera māk
slas mācību spēku izstādītajos darbos, tomēr lat
viskā identitāte bija stingri manāma. Tā izpaudās 
absol ventes Diānas Blatchinas bērzu birzs akvareļu 
ainā, gan šīs vasaras Gaŗezera fotografes Kristīnes 
Putnes triptichā. Viņas fotografijās Liepājas vecās 
kaŗa ostas bun kuru attēli izraisīja momentālu 
neziņu: šīs drupas reizē grima baltās putās, reizē 
šķēla jūŗas gaŗo horizontu – attēli ir kā senas 
atmiņas vai rētas, kas vēl šodien nav noslīkušas.  

Nav veigli kategorizēt latviešu māksliniekus, 

Izstādes atklāšanā Līga Ejupe uzrunā gaŗezerniekus. 

Ričs Spuris, Elga Pone, Lilita Spure, Zinta Rūtiņa, Janta Meža 
un Inga Vītola dzied atvada dziesmu “Ceļa māte”.

Nometnes mūzikanti pavada dejošanu atvadu ballītē. Viens 
pat spēlē gumžas.

kuŗi strādā šai pus Atlantijas okeāna. Viņiem nav 
nedz kopējas skolas, nedz izteikta kopēja mērķa. 
Toties, izstādes loģiskā plūsme un rūpīgi izvēlētā 
secība tapa izstādes organizētājas, GVV mākslas 
vēstures skolotājas, Klinklāva galerijas direktores 
Līgas Ejupes rokās. Iegriežoties izstādē skats vērās 

pirms visi dodamies katrs uz savu pusi, apņēmušies 
atgriezties atkal nākamajā gadā:
 Lai guļ miegu, kas guļ miegu
 Ceļa māte negulēj.
 Tur tek dienu, tur tek nakti 
 Dzelžiem kalti ritentiņ’.
 Dzelžiem kalti ritentiņi,
 Pakavoti kumeliņ’.

Ceru, ka satiksimies 35. Gaŗezera 3x3 nometnē 
2015. gada augustā! 

Teksts Daina Jauntirāne, foto: Maija Zaeska
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latviskas temas var bez ielāpiem locīt, pārstrādāt un 
parādīt no dažādiem viedokļiem. Šajā izstādē līdzības 
pār steidzošos veidos izpaudās caur atšķirībām. 

Kā jau viss Gaŗezerā, šī izstāde bija tikai īsu 
laiku. Būtu jauki, ja mēs, gaŗezernieki, spētu iz
rauties no vasaras dažādām izpriecām un laiku pa 
laikam aizsoļotu pa vecām vidusskolas takām uz 
Klinklāva galeriju, kā arī iegrieztos O. Grīna Tautas 
mākslas mū zejā, kuŗā tautastērpu un citu etno
grafisku priekšmetu kollekcija ir vislielākā ārpus 
Latvijas robežām. Absolventu izstādes atklāšanas 
pēcpus dienā pati pavadīju tik pat daudz laika 
mākslas galerījā, cik Tautas mākslas muzejā, kur 
mana māsīca ieraudzīja mūsu vectēva novada 
Vaiņodes tautastērpu. Izejot no galerijas pēdejo 
reizi, vēlreiz apskatot Lindas Treijas košās 
“Saulespuķes” (2014. g.) un Daiņa Šmita jaunās 
technikas kolāžu “Tautas palīdzība” (1991. g.), 
nodomāju pie sevis, ka īpaši jaunajai paaudzei būtu 
jāpavada pēcpusdienas nevis tikai “Dzintaru” 
smiltīs, bet arī galerijas vēsajās telpās, kur ātri vien 
apgūst latviešu un Gaŗezera radošo garu. 

I.K. Lāce

pilnas neredzamu noslēpumu. 
Bijušo mākslas stundu pasniedzēju Gaŗezerā 

Ģirta Puriņa, Ingas StrausasGodejord, Aijas Ave
niņas, Jāņa Kalmītes, Kristīnes Putnes, Lindas Treijas, 
Ulža Stepa un Alfona Medņa darbi kuplināja iz
stādi. Skatoties šajos darbos, ir skaidrs, ka to 
vērtības smeltas mūsu Gaŗezera vēsturē. Pāri par 
piecdesmit gadu gaitā radītie darbi – keramika, 
gleznas, skulptūras, linogriezumi, rotas, u.c. veidoja 
raibu vizuālu mākslas archīvu. 

Piemēram, Māras Zoltneres aluminijā termāli 
iespiestā fotografija “Skats no rīta vilciena” izraisīja 
skatītājā tumši ēnainu noskaņojumu, atgādinot tā
das pašas ilgas, kādas jūt Jāņa Kalmītes iemīļotajā 
temā – rija. Līdzīgi Kalmītes radītajiem darbiem, 
Zoltneres “Skats no rīta vilciena” ir it kā sapnī redzēts, 
it kā aizmirsies, it kā pārāk ātri zudis. Tāpat Mi
neapoles mākslinieces Māras Pelēces foto dipticha 
košais audums stellēs ir salīdzināms ar otru Ritas 
Grendzes skulptūru, Slouch, kuŗā delikāti izgriesti au
dumu gredzeni spiedās viens pret otru, maukti gludos 
tērauda škēpos. Skatoties Pelēces foto kopā ar 
Grendzes auduma abstrakciju, ir skaidrs, ka klasiskas

Krista Vārsberga.

Rita Grendze.

līdz gaiteņa galam, kur simbiskā pretstatā gleznotāja Ģirta Puriņa 
ritmiska abstrakcija “Strata” satiekas ar Čikāgas mākslinieces Ritas 
Grendzes spilgti zilām, zaļām un akvamarīna lentēm tērauda tēl
niecības darbā “Becoming like the River” (2011. g.). Grendzes darbi 
vilināja ar to, ka skatītājam gribējās taustīt, šķirstīt, lasīt šo četru grā
matu baltās lapiņas, kas, lai gan bez iespiestiem vārdiem, tomēr šķita
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Pirmā skolas diena klāt – jāiet soma sakravāt
Jau 64. gadu pēc kārtas 

jaunajā mācību gadā savas 
durvis visiem mācīties gribēt āj
iem veŗ Krišjāņa Barona latviešu 
skola Čikāgā. Skolas saime šogad 
ir bagātīga. Vairāk nekā 100 ap
ņē mības pilni skolēni, šogad 6. 
sep tembrī iesoļoja mūsu skolā. 
Sākot ar mūsu pavisam maza
jiem Lāču bērniem līdz pat vi
dusskolas kla sēm, visi kā viens 
bija patīkami satraukti, meklējot 
savas jaunās mācību klases un 
satiekot savus skolotājus. 

Bērnus mācību klasēs, kā 
katru gadu, sagaidīja smaidīgas 
skolotājas, kas iedrošināja tos, 
kuŗi bija mazliet nobijušies un 
tos, kuŗi latviešu skolā jau jūtas 
kā mājās. Pirmajā mācību stundā 
bērni iepazinās ar jaunajiem sko
 las biedriem, klases un skolas 
no teikumiem, jeb – kā mēs dzī
vosim, uzvedīsimies un attiek
simies viens pret otru. Bērni 
zina, ka latviešu skolas trīs lielie 
pamatakmeņi ir: cieņa, latviešu 
valoda un drošība. Ikgadēja pir
mās mācību stundas neatņe ma
ma sastāvdaļa ir kla ses plakāta 
izveidošana, kas vēlāk tika pre
zentēts skolas parādē. 

Pēc svinīgās karoga cere mo
nijas un himnas nodziedā šanas 
visa skolas saime sa pulcējās 
baz nīcas telpā. Mēs kopīgi aiz
lūdzām par katru skolas saimes 
locekli, un mācītājas deva savu 
svētību jau najam mācību gadam, 
lai tas būtu veiksmīgs un panā
kumiem pilns. 

Mēs ceram, ka šis mācību 
gads būs tikpat saulains un prie
ka pilns, kā mūsu pirmā skolas

diena. Bērnu svētkos, kas sekoja 
dienas oficiālajai daļai bija dzir
dami priecīgi bērnu smiekli, kas 
piepildīja visu skolas pagalmu 
un katru skolas stūrīti. Es esmu 
pārliecināta, ka šis prieks un 
enerģija mūs pavadīs visu 
mācību gadu.

Krisīne Kazāka,
Krišjāņa Barona latviešu skolas 

2.klases skolotāja
Foto: ČLOA

Karogu svinīgā ceremonija.

Daļa skolaa saimes.

1. klase ar savu mākslas darbu.
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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 winter & 
spring packages and discover our rich, 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; Country Hearth Inn, Sturgis; 
Hampton Inn, Sturgis; Holiday Inn Express Hotel & Suites, Three Rivers; 

River Country Super 8, Three Rivers; Travel Lodge, Sturgis  
motels:

Little County Inn, White Pigeon; Spartan Motel, Three Rivers; American Inn, Sturgis; 
Plaza Motel, Three Rivers 
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  rivercountryinfo@gmail.com
Follow/Like us on Facebook/Twitter

Experience the Amish 
Lifestyle

Canoe our lakes, rivers and 
streams all year long

mark Your 
2014 Calendar 

Take advantage of our 
Winter Ski Packages

sept. 14-20, 
St Joe Grange Fair, 
Centreville
oct. 11-12
Antique & Collectible 
Markets,
St. Joe County Fairgrounds
oct. 11
Mendon Fall Fest,
Downtown Mendon 
oct. 12
Three Rivers Fall Color Tour,
Three Rivers area
nov. 30-dec. 1
Christmas Around Town,
Downtown Three Rivers 
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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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Zobārstniecības kabinets

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

            

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL
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jUris Zirnis – dZiesmas, dZejas Un dZĪves mĪlĒtājs 
aiZsaUles dārZos

Juris Zirnis iesoļoja šajā 
pasaulē 1942. gada 28. maijā 
Strenčos, Latvijā Viļņa un 
Austras Zirņu  ģimenē. 1944. 
gadā mamma ar Juri un jau
nāko dēlu Pēteri devās bēgļu 
gaitās uz Vāciju. Tēvs bija 
iesaukts armijā, bet Juŗa pus
brālis no mammas pirmās 
lau  lības, Andrejs Jurēvičs, 
palika Latvijā ar savu tēvu. 
Pienākot 50tiem gadiem, 
Zirņu ģi mene ieceļoja ASV. 

Jau no mazām dienām māte dēliem mācīja 
būt neatkarīgiem, un tas attīstīja viņu spējas. Juris 
jau  vienpadsmit gadu vecumā devās ar vilcienu 
uz Kanadu pēc vec  māmiņas, lai viņu atvestu uz 
ASV pie ģi menes. Kad zēns bija divpadsmit gadus 
vecs, viņš sāka strādāt Alfrēda Kalnāja apgādā 
par palīgu, bet sešpadsmit gadu vecumā bija uz strā
dājies par burtlici un korrektoru. Šis darbs izvei 
doja viņa plašo latviešu valodas zināšanu klāstu.

Pamatskolas laikā Juris bija gudrs skolnieks. 
Viņš zinātniski pētīja astronomiju. Kad Čikāgā 
bija pareģota saules aptumšošanās, tad Juris, viņa 
mamma un draugs, kuŗš teica, ka Juris ir “šausmīgi 
inteli ģents”, pētīja aptumšošanos. Juris tad dekla
rēja, ka viņš vēlētos kļūt par astronomu.

Dzīvojot vēl Vācijā, Juris astoņu gadu ve cumā 
kopā ar citiem zēniem pētīja vecās vācu kazar mas. 
Či kāgā viņš ar draugiem kājām mēroja gaŗus 
(reizēm ap 100 kvartālu) ceļus, iegriežoties mū
zejos un citās pilsētas interesantās vietās. Trīs
padsmit ga du vecumā Juris vasaras nometnē bija 
zēnu grupas vadītājs. Latviešu skolas vadība izvē
lējās viņu par vienu no jaunatnes vadītājiem vasa
ras nometnēs, jo viņš bija nopiet nāks par citiem. 
Skolas gados Juris dejoja Dzelmiešu tautasdeju 
kopā, skautu orga nizācijā sasniedza dižskauta/
roveŗa pakāpi, bija labs tenisa spēlētājs, piedalījās 
skautu/gaidu Ziems vētku uzve dumos un jaunatnes 
teātŗa izrādēs.

Uz iepriekšējo skolu sekmju pamata Juri pie 

ņēma Lane Technical College 
Prep High School, kas sa ga
tavoja skolēnus univer si tātei. 
700 ab solventu vidū Juris bija 
7. vietā.   

Ņemot vērā Juŗa sekmes 
vidusskolā, viņu uzņēma Čikā
gas Universitātē (University of 
Chi ca go), kā arī piešķīra viņam 
stipendiju. Universitātē Juris 
mācījās filozofiju un vienu 
gadu arī krievu valodu. Šīs 
zināšanas viņam noderēja tad, 

kad viņš saņēma atļauju ap ciemot savu tēvu 
Latvijā. Juris piedalījās arī universitātes šacha, 
bridža un bil jarda spēlēs, kā arī Ziemeļamerikas 
latviešu šacha apvienības un ame rikāņu Chicago 
Open turnīros. Iegūta arī čempiona balva.

Studiju laikā (1959. gadā) Juris iestājās kor 
porācijā Lettonia, kur viņš pildījis dažādus ama
tus. Korporācijas Lettonia globālajā prezidijā viņš 
bijis sekretārs un 100 gadu jubilējā – audzi nātājs. 
Seniora amatu viņš ir pildījis korporācijā Lettonia 
Čikāgas grupā, kā arī Čikāgas korporāciju kopā.

Beidzis Čikāgas Universitāti 1963. gadā, 
iegū s   tot humānitāro zinātņu bakalaura gradu, Juris 
sāka studēt tieslietas Loyola universitātē. Līdz
tekus studijām viņš strādāja kādā advokātu birojā 
un bija Illinois State Bar Association Junior Member. 
Bet tad šis “mūžīgais intelektuālis” apsvēra, ka 
viņš nevēlas savas spējas izlietot, ver gojot kar jē
ras kāpnēs. Viņš vēlējās “dzīvot dzīvu dzīvi”, 
pār trauca tieslietu studijas un iestājās ASV armijā.

Juri aizsūtīja uz Vāciju, kur viņš bija admi
nistrācijas nodaļas vadītājs, juridiskais ierēdnis, 
kā arī nodaļas valodas tulks. Juri arī sūtīja sa cen
sties šacha spēlē at citām vienībām. Viņa spējas ir 
ap rakstītas Juŗa rotas kapteiņa atsauksmē: “Juris 
vadīja bataljona administrātīvo darbu. Viņa 
juridiskās un angļu valodas zināšanas, kā arī viņa 
spējas organizēt un vadīt sev padotos ierēdņus, 
bija tik izcilas, ka mēs gadskārtējā inspek cijā 
saņēmām augstāko no vērtējumu. Juris apmācīja
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Kanada, Meksika, Dienvidamerika un Austrālija.
Negaidīti Juri piemeklēja veselības traģēdija.

Viņš pārlauza muguru, kā rezultātā viņš turpmāk 
varēja pārvietoties tikai ratiņkrēslā. Tomēr iero
bežotā kus tības brīvība viņu neskāra tik smagi, kā 
būtu skārusi kādu citu, jo viņa mīļākais vaļasprieks 
bija lasīšana. Viņa mammai bija ap 2000 latviešu 
grā matu, un pirms to sūtīšanas uz Latviju, viņa tās 
deva Jurim izlasīt. Caurmērā viņš izlasīja vienu 
grāmatu divu dienu laikā. Kad ugunsgrēkā sadega 
visas uz Latviju neaizsūtītās Juŗa mam mas grā
matas, viņš tur pināja lasīt angļu valodas grāmatas. 
Viņš tās pirka no četriem grāmatu klubiem un 
abonēja divdesmit žurnālus: Archaeology, Biblical 
Archaeology, Chess Life, Foreign Affairs, New 
Scientists, American Scientists, Economist, Bio
logical Theory, Natural History, Journal of Baltic 
Studies u.c. Pirkto grāmatu nosaukumi norādīja 
uz viņa tiekšanos uz zināt dažādas lietas. The 
Beginnining of Infinity, What is a pvalue, The 
Science of Sythesis, Historical Dynamics, Macro
evolution, Diversity, Disparity, Contingency, Diversity 
and Complexity, Evolutionary Dynamics, The 
Emer gent Self, The Rise of Homo Sapiens, u.c. 
Juris abonēja arī lat viešu avīzes: ASV, Kanadas, 
Austrālijas, Eiropas, Čikāgas Ziņas, agrāk arī 
Latvijas  laikrakstu Diena.

Bet šogad Juŗa veselībā notika drā matiski 
pagriezieni. Vispirms, viņu piemeklēja smaga 
sma dzeņu trieka, kas mazināja tikai viņa kreisās 
rokas kustību. Vēlāk viņš to atguva. Pēkšņi naktī 
pirms paredzētās atgriešanās mājā, viņš cieta no 
aspirācijas plaušu karsoņa, kas viņu piesaistīja 
ventilātoram. Tomēr dziesmas mīles tību viņš vēl 
izbaudīja, atveseļošanas namā lie tojot balss kanālu, 
kad Rutas brālis Jānis ar Juri dziedāja duetus.

Pēdējais veselības trieciens Juŗa dzīvē bija 
sirdslēkme 11. augustā, kad viņš pēc slimnīcas 
ne  atliekamās palīdzības nodaļā (Emergency Room) 
pavadītajām se šām stun dām aizgāja mūžībā. Pēc 
viņa līdzgaitnieku teiktā: "...esam zaudējuši vienu 
ļoti apdāvinātu, asprātīgu, ar labu humoru ap
veltītu, ar smaidu sejā un dziesmu sirdī fantastisku 
cilvēku”.

Vieglas smiltis!
Ruta

jau nos ierēd ņus, pa sniedza mācību stun das un 
uzrakstīja labākos mi litāro standartu pro cedūras 
aprakstu (Standard Operating Procedures), kādus 
esmu redzējis bataljona administrācijas darbā – 
tas norāda uz Juŗa plašām zināšanām un viņa 
rado šām spējām...”.

Nepilnu gadu pēc atgriešanās no armijas 
Juŗis apprecējās ar Aiju Biezo, bet pēc četriem 
ga diem laulība beidzās ar šķiršanos. Pēc kāda 
gada Juris apprecējās ar Mariju Maiju Ceru, bet 
pēc di viem gadiem arī tā laulība beidzās ar šķir
ša nos. 1984. gadā Juris salaulājās ar Rutu Pried
kalni, ar kuŗu viņš šogad nosvinēja 30 gadu kāzu 
jubileju.

Pēc dienēšanas armijā, Juris iestājās darbā 
pie Federālās valdības, kur laika gaitā strādāja 
dažādās nodaļās. Pēdējā bija kvalitātes nodro
šināšanas nodaļa, kur viņš nostrādāja līdz aizie
šanai pensijā 55 gadu vecumā.

Juŗa dzīvē svarīgu vietu ieņēma dziesma. 
Čikāgas vīru korī viņš dziedāja līdz 2000. gadam. 
Kad mājā pirmo reizi atnesa datoru, viņa pirmie 
ierakstītie vārdi bija: "es mīlu Rutiņu un dzies mu...". 
Juris bija gandarīts, kad kādos dziesmu svētkos 
Latvijā saviesīgajā vakarā virsdiriģents Jānis 
Zirnis atvēlēja Jurim nodiriģēt "Ausmas" koŗa 
vienu dziesmu. Mājās, klausoties radio klasisko 
mūziku, Juris bieži diriģēja līdz.

Juris nebija tikai dziedātājs, viņš arī dzejoja. 
Jau pamatskolas laikā latviešu skolas eglītes sarī
kojumam viņš sadzejoja pantiņu ar atskaņām. 
Mammas un brāļa (viņi zaudēja dzīvību uguns 
grēkā) piemiņas svētbrīdim viņš uzrakstīja dzejoli 
tautasdziesmu ritmā par “...uguntiņu, kas apskā va 
augumiņu...”. Juris teica, ka nav vīrišķīgi izrādīt 
sa vas jūtas publiski, bet personīgajā dzīvē viņš 
bija dziļi emocionāls un sacerēja Rutai roman
tiskus dzejoļus. Viņš arī cienīja slavenu dzej nieku 
dzeju.

Juris bija arī mākslas mīlētājs. Dzī voklis ir 
pilns ar gleznām. Ir teikts, ka Zirņu dzīvoklis ir 
kā mūzejs. Vairākus gadus viņš un Ruta abonēja 
biļetes uz četrām Lyric operas pirmās sezonas 
izrādēm. Dzīvē viņš cienīja labas lietas.

Juŗa vaļas prieks bija ceļošana. Ir apceļotas 
visas Rietumeiropas valstis, Afrikā – Maroka, ASV, 
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dzīves draugu Voldemāru Trek
nais. Kop dzīvi jaunāis pāris  uz
sāk 1938. gadā Cēsīs, kur Austra 
sāk strādāt par skolotāju. Cēsīs  
piedzimst meitas Ruta un Dace. 
1944. gadā Austra ar meitām 
pie vienojas vīram Vācijā, kur 
valdības ko man dējumā viņš 
no kļu vis jau agrāk. Pēc Otrā 
p asaules kaŗa ģimene nonāk 
BarntenesGiftenes un Em de
nes bēgļu nometnēs, kur Austra 
un Vol demārs ie saistās skolas 
darbā.

1950. gadā ģimene ieceļo 
Amerikā un apmetas uz dzīvi 

Polo, Ilinojas štatā. Pirmie desmit gadi tur ir jauki, 
jo Trekno ģimene ir aktīvi iesaistīta galvotāju brāļu 
draudzes dzīvē. Galvotāji ir sirsnīgi, ļoti izpa līdzīgi 
un labi cilvēki, kuŗiem interesē Latvijas liktenis un 
kultūra. Sākumā mai zes darbs rūpnīcā ir grūts. 
Pamazām darba apstākļi uzlabojas, tomēr ģimene 
ilgojas latviešu sabiedrības. Tādēļ viņi nolemj 
pārcelties uz Crystal Lake, Ilinojā, kas ir tuvāk 
Čikā gai, kur noris raita latviešu sabiedriskā dzīve. 
Tuvāk lielpilsētai ir arī labākas darba iespējas. 
Čikāgā ģimene iestājas Sv Jāņa, (vēlāk Sv. Pēteŗa) 
draudzē. 

Lielāko daļu mūža māmiņa ar tēti ir pavadījuši 
Crystal Lake. Izskolojuši abas meitas, palīdzējuši  
au dzināt mazbērnus un piedalījušies draudzes dzīvē. 
Pensijas gadi bija skaisti – Austra un Voldemārs 
kopa lielo dārzu, makšķerēja, ceļoja. Ļoti gaidīja 
ciemiņus un bija sirsnīgi ciemiņu uzņēmēji.

Par māmiņu skumst meitas Ruta un Dace ar 
vīru Artūru, kā arī mazbērni Andra, Laura, Artūrs 
ar ģimenēm.

Mīlestībā pieminot, 
ģimene

aUstra treknais mūžĪBā (29. iii 1909.– 21. iv 2014.)

Mūsu mīļā māmiņa aizgāja 
mū žī bā 2014. gada 21. aprīlī. 
Vēl nesen visa ģimene bijām 
kopā viņas 105. dzimšanas die
nas ju bilejā, kā arī Lieldienās. 
Bija skumji, jo zinā jām, ka mēs 
no viņas atva dā mies pēdējo reizi. 
Nākošās dienas va karā viņas vairs 
nebija ar mums.

Atvadu svētbrīdis notika 
26. aprīlī Sv. Pēteŗa drau dzes 
diev namā. Kalpoja māc. Aina 
Pūliņa, ērģeles spēlēja Ruta 
Pūliņa. Maz  mei tas Lauras vīrs 
Blake lasīja svētos rakstus. 
Maz dēls Artūrs stāstīja par 
vecmāmiņas dzīvi un dalī jās atmiņās par viņu. Ar 
vijoles sōlo atvadījās mazmeita Andra. Draudzes 
priekšniece Inese Stokes nesa pēdējās atvadas no 
Sv. Pēteŗa draudzes.

Vecāma, kā mazbērni viņu sauca, at stā jusi 
mūsu ģimenē lielu tukšumu, jo viņa bija mūsu 
ģimenes dvēsele. Vislielāko prieku vecāmai sa 
gādāja mazbērni ar ģimenēm. Kad kādi no mums 
aizbrauca ciemos, vecāma cepa un vārīja, deva 
mums vērtīgus padomus, smeļoties no savas dzīves 
gud rī bu avota, kā arī mūs izsmīdināja. 

Divi bei dzamie gadi vecāmas dzīvē bija grūti, 
bet tajās reizēs, kad  pie viņas ieradās mazbērni, viņa 
pēkšņi pārmainījās – nozuda miegs un noskumušais 
skats, atplauka smaids un mēs varējām jauki p aru
nāties. Nav vārdu kā pateikties viņai par visu, visu.
Tagad abi ar tēti ir kopā tepat Crystal Lake kapsētā.

Austra Treknais, dz. Birziņa, piedzima 1909. 
gada 29. martā, lauku mājās “Vidzemnieki”, pie 
Lubānas. Viņa beidz Lubānas vidusskolu un Lat vi
jas Univer sitātes Filoloģijas fakul tātes vēstures no
daļu. Beigusi studijas, Austra iesaisās darbā Rīgas 
15. vidusskolā. Studiju laikā Austra sastop savu

Gan es dziedu, gan es raudu,
Nedzird mani māmuliņa:
Mana mīļa māmuliņa
Guļ zem zaļa velēniņa.

Tek saulīte launagā, 
No launaga vakarā;
Tā tecēja mans mūžiņš,
No jaunuma vecumā. 
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; <e-pasts: 
ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
<e-pasts: ineses@ameritech.net>
dāmu komitejas priekšniece: Silvija Ezera 
tālr.: 847-362-2329, e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

*Reizēs, kad vienā dievnamā ir kopīgs dievkal pojums, 
otrā dievnamā dievkalpojums nenotiek.

2014. gada oktōbris
Piektdien, 3. oktōbrī, no 9:00 līdz 17:00 Ratnīcas 
 tirgus Vuddeilē. 
svētdien,   5. oktōbrī, 10:00 Pļaujas svētku dievkalpojums  
 ar dievgaldu. Siltas pusdienas.
svētdien,  12. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
trešdien, 15. oktōbrī, no 9:30 līdz 14:00 – Piparkūku  
 cepšanas talka Vuddeilē.
svētdien,  19. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu. Kafijas galds.

trešdien, 22. oktōbrī, no 9:30 līdz 14:00 – Piparkūku  
 cepšanas talka Vuddeilē.
no 23. līdz 26. oktōbrim – LELBA XIV SINODE   
 Milvokos.
svētdien, 26. oktōbrī, 10:00 – Reformācijas svētdienas  
 dievkalpojums, kalpos Uldis Pūliņš. 
 Kafijas galds. 
trešdien, 29. oktōbrī, no 9:30 līdz 14:00 Piparkūku  
 cepšanas talka Vuddeilē.

Piparkūku cepšanas talkas notiks katru trešdienu, 
sākot ar 15. oktōbri. Mēs tiksimies sešas reizes,  pēdējā   
reize būs 19. novembrī.  Cepsim katru trešdienu no 9:30 
līdz kādiem 14:00.

6. un7. decembrī  – Ziemsvētku tirdziņš Sv. Pēteŗa draudzē.
14. decembrī – Ziemsvētku eglītes sarīkojums bērniem 
Sv. Pēteŗa draudzē.

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, 12. oktobrī, plkst. 12:00 Čikāgas Latviešu  
namā, 146 N. Elston Ave., 1. stāvā: 
novuss Čikāgā! Ieeja brīva. Spēlēt var visi. Turnīra 
dalībniekiem maksa $12. 
Apbalvojumi un šampanietis uzvarētājiem. Uzkodas un 
atspirdzinājumi. 
Bezmaksas auto novietošana. 
Paņemiet līdz arī savus novusa galdus!

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

2014. gada oktōbris
trešdien, 1. oktōbrī, 12:00 – Bībeles stunda.
svētdien, 5. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku   
 dievkalpojums. Siltas pusdienas.
svētdien, 12. oktōbrī, 10:00– Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
trešdien, 15. oktōbrī, 12:00 – Bībeles stunda.
svētdien, 19. oktōrī, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Oktoberfest.
svētdien, 26. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

2014. gada novembris
svētdien, 2. novembrī, 9:00 – Mārtiņa bazārs.
 10:00 – Dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma
 Mārtiņa bazāra turpinājums.
trešdien, 5. novembrī, 12:00 – Bībeles stunda.



Čikāgas  Ziņas22

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

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

svētdien 12. oktōbrī  draudzes 107 gada svētki 
Ciānā plkst. 1:00 pp. Ciānas koris, māc. o. Cakars.

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

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

ČikāGas latviešU 
katoĻU koPa

Ivara un Hedvigas Meirenu  mazmeita Sāra 
ContrerasRamirez ASV Jūŗas dienestā (USNavy) 
dienējusi jau četrus gadus. Viņa ir uzdienējusi līdz 
E5 otrās klases apakšvirsnieces (Petty Officer) 
pakāpei.  

2013. gada decembrī Oak Harbor pilsētā, 
Vašingtonas pavalstī Sāra salaulājās ar savu die
nesta draugu Ulises CantrerasRomirez. Pašlaik 
abi dien Vašingronas pavalsts Vidbejas salā 
(Widbay Island).

Sāra savu dienesta laiku ir pagarinājusi vēl 
uz trim gadiem, t.i., līdz 2017. gada jūlijam.

Ivars Meirens

Pa CĒlas karjĒras kāPnĒm

ČikāGas Ziņām ZiedojUši 
no 2014.g. 21.aug.  līdz 2014.g. 22. sept.

200.- Inese un Jerry Stokes – 50 gadu kāzu jubilijas  
 atcerei.
100.- Mark R. Ķirsons
 60.- Velta Cukurs, Baiba Dumpis (Three Rivers, MI),  
 Dzidra Kraulis, Gothard Krūmiņš (Wittenberg, WI),
 53.- Maija Steele,
 50.- Leontīne Anstrata, Baiba un Jānis Bērziņi, Vilnis  
 Bērziņš (Three Rivers, MI), Antra Brammane  
 (Toronto, Canada), Laila Gaidule, Ēriks Kākulis  
 (Glendale, WI), Aina un Juris Kļaviņi (Smiltene,  
 LV), Vallija un Jānis Pavasaŗi (East Troy, WI),  
 Ēriks un Inga Priedes (Southport, CT), Ieva  
 Pūris (Portland, OR), Ingeborg Rācene, Māra  
 Sīmane (Jūrmala, LV), Mirdza Tocupa   
 (Milwaukee, WI), Ruth Vals, Rasma Vitrunga,  
 Regīna yb Andris Zariņi (Smiltene, LV), Ansis  
 Zilgalvis (Oceanside, CA),
 40.- Anita Tērauda (Rockville, MD), Velta Vītoliņa.
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Vienā pannā viegli pagatavojamas, sātīgas un 
veselīgas

Rudens vakaRiņas
Kartupeļi – 2 vidēji
Saldie kartupeļi – 3 vidēji
Burkāni – 4 vidēji
Saldie sīpoli – 12 gab.
Olivu eļļa – 2 ēdamkarotes
Žāvēta poļu desa (kielbasa) – 1 mārciņa
Kabači (zucchini) – 2 vidēji
sāls, pipari – pēc garšas

Sakarsē krāsni 400 F.
Kartupeļus, saldos kartupeļus, burkānus un 

sīpolus nomizo un sagriež 1 collu lielos gabaliņos. 
Pārlej ar eļļu, labi samaisa un liek divās 15 x 10 x 
1 collu pannās un cep 25 minūtes, pāris reižu 
apmaisot. Desu un kabaci arī sagriež līdzīgos 
gabaliņos un pievieno saknēm pannās. Pārkaisa ar 
sāli un pipariem. Cep vēl 1520 minūtes, līdz 
saknes mīkstas.

Pasniedz lielā, skaistā bļodā ar skābētiem 
gurķiem un sinepēm.

Jautrās saimnieces

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:

2014. gada oktōbris
Piektdien, 3. oktōbrī, ratnīcas tirgus vuddeilē no  
 no plkst. 9:00 līdz 17:00. 
sestdien, 4. oktōbrī, latvijas republikas 12. saeimas  
  vēlēšanas Cīānā no plkst. 7:00 līdz 20:00. 
trešdien,  8. oktōbrī, Pensionāru saiets Ciānā 
  plkst. 12:00. 
svētdien, 12. oktōbrī, Čikāgas latviešu baptistu   
  draudzes 107. gada svētki – Ciānā 
  plkst. 1:00 pp.
svētdien, 12. oktōbrī, novusa spēlēšana 
  Čikāgas latviešu namā plkst. 12.00.

2014. gada novembris
sestdien, 15. novembrī, valstssvētku sarīkojums  
  Ciānā plkst. 16:00.

2014. gada decembris
6. un 7. decembrī Ziemsvētku tirdziņš 
  sv.  Pēteŗa draudzē.
14. decembrī – Ziemsvētku eglītes sarīkojums  
 bērniem sv. Pēteŗa draudzē.

sarĪkojUmi / sanāksmes

2014. gada septembŗa izdevumā ir ielaistas 
kļūdas 8. lappuses  rakstā “Mūsu kāzu 50 gadu 
atceres jubilejā”.
Jābūt: Jerry bija mazliet jāpierod pie mūsu 
korporāciju rīkotajām ballēm, gan manas 
korporācijas Imerija ballēm, gan papiņa 
korporācijas Lettonia.
Jābūt: Pirms četrdesmit gadiem, kad nodibināju  
pati savu Geriatric Care Management firmu ...

Atvainojoties par kļūdām, red.

redakCijas kĻūdU laBojUmi
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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

2014. gada 

OKTØBRIS

  1 T Zanda, Zandis, Lāsma
  2 C Ilma, Skaidris
  3 P Elza, Ilizana
  4 S Modra, Francis

  5 Sv Pļaujas svētki
 Amālija
  6 P Monika, Zilgma, Zilga
  7 O Daumants, Druvvaldis
  8 T Aina, Anete
  9 C Elga, Helga, Elgars
10 P Arvīds, Arvis, Druvis
11 S Monta, Tince, Silva 

12 Sv Valfrīds, Kira
13 P Irma, Mirga
14 O Vilhelmīne, Minna
15 T Eda, Hedviga, Helvijs
16 C Daiga, Dinija
17 P Gaits Karīna
18 S Rolands, Rolanda,   
 Ronalds, Erlends

19 Sv Elīna, Drosme, 
 Drosmis
20 P Leonīds, Leonīda
21 O Urzula, Severīns
22 T Īrisa, Irīda
23 C Daina, Dainis, Dainida
24 P Renāte, Modrīte,   
 Mudrīte
25 S Beāte, Beatrise

26 Sv Amanda, Kaiva, 
 Amanta
27 P Lilita, Irita, Ita
28 O Ņina, Ninona, Antoņina,  
  Oksana
29 T Laimonis, Elvijs, Elva,   
 Elvis, Laimis 
30 C    Nadīna, Adīna, Ulla
31 P   Valts, Rinalds, Rinalda

Svari
24.sept. - 23.okt.

Skorpions
24.okt. - 22. nov.
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