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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> 
tålr.: 847-803-0546

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
mob. tålr.: 847-828-9737 
e-past: <arijab@comcast.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tålr: 630-584-5750
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

ČZ Nr. 390. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Pučīni opera. 2. Pirmā Latvijas luteriskās baznīcas archibīskape. 
8. Atzīt par pareizu. 9. Ļoti spēcīgi vēji. 11. Dzirdes orgāns. 12. Gaŗākā upe Vācijā. 
15. Latv. filozofs (1893-1989). 17. Attīrīta šaura josla mežā. 18. Senlatviešu 
likteņa lēmēja. 20. Kārts ar uzliektu uzgali. 22. Guļ pusmiegā. 23. 13. oktōbŗa 
meitene. 26. Liekt. 29. Iztēlot labāku nekā ir. 30. Sadalīts. 31. Latviešu 
operdziedātājs (1935-1973). 

STATENISKI: 1. Jaunievēlētais ALA priekšsēdis. 3. Pēkšņa iegriba. 4. Vecās 
derības pravietis. 5. Reālizējās. 6. Attīstības traucējums, kas izpaužas bērnībā 
– raksturīgs ar nošķiršanos no sabiedrības. 7. Ķīnas lācis. 11. Bez kājām tek, bet 
mūžam savā gultā. (mīkla). 13. Seno ēģiptiešu svētais putns. 14. Pusdārgakmens. 
15. Strādīgs. 16. Lēts alkoholisks dzēriens (žarg.). 19. Daža advokāta funkcija. 
20. Diplomāts, polītiķis, čikāgietis (dz.. 1949. g.). 21. Angļu kaimiņi. 24. Saskatīt. 
25. Siļķveida saldūdens zivs. 27. Lauku māju kopums. 28. Pavasaŗa puķe. 

LĪMENISKI: 1. Endzelīns. 5. Kalnājs. 7. Limbaži. 8. Nākotne. 9. Apetīte. 12. Spināti. 
15. Sigulda. 16. Grāmata. 17. Relikts. 18. Soikans. 19. Eksistē. 23. Krātiņš. 
25. Lamiķis. 26. Talanti. 27. Apolons. 28. Šķirmants.  
STATENISKI:  1. Elektra. 2.  Islande. 3. Samaksa. 4. Klāstīt.  5. Kripēns. 6. Skrastiņa. 
10. Eņģelis. 11. Izlikās. 13. Itālija. 14. Apalači. 17. Riekstiņa. 20. Eglītis. 21. Zīmulis. 
22. Vakants. 23. Kostīmi. 24. Slaloms.
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Sestdien, 14. novembrî, plkst. 2:00 pp. 
Ciånas draudzes telpås, 6551 W. Montrose Ave. 

SV‰TBRÈDIS
måc. O¬˙erts Cakars

AKTA RUNA
Amerikas latvießu apvienîbs priekßsédis

Péteris Blumbergs

KONCERTÅ

 Çikågas vîru koris un Ciånas draudzes koris
diri©ente Måra Vårpa

Krißjåña Barona latvießu skolas koris, 
klavieres – Sarma A¬¬e

Populårais Çikågas dziesmu kvartets
Alnis Cers, Péteris Freimanis, 
‰riks Kîns, Mårtiñß Sîmanis

Péc akta
SAVIESÈGA PIEVAKARE

Glåze vîna, atspirdzinåjumi, uzkodas, kafijas galds

IEEJA: aktå, koncertå un saviesîgajå pievakaré $20.00

Jaunießiem lîdz 17. g.v. aktå $5.00

LATVIJAS VALSTSSV‰TKU 
AKTS UN KONCERTS ÇIKÅGÅ

RÈKO ÇIKÅGAS LATVIEÍU ORGANIZÅCIJU APVIENÈBA

1918   2015               
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Tas viss ir bijis iespē
jams, pateicoties daudzu dar 
binieku ziedotajam laikam 
un zināšanām. Ir vienmēr 
bijuši darbinieki, kuŗi ir vē
lējušies palīdzēt uzturēt lat
viešu sabiedrību, jo ir daudz 
kā mīļa, skaista un vērtīga 
mūsu kultūrā. 

Par tik, cik es jūsmoju 
par pāgātni, es gribu tikpat  
daudz jūsmot par nākotni. Ir 
skaisti pakavēties atmiņās, 

bet ir tikpat skaisti gādāt, lai mums visiem nāktu 
klāt jaunas atmiņas no jauniem sarīkojumiem, it 
sevišķi bērniem un jauniešiem. No mūsu vislabāk 
apmeklētajiem sarīkojumiem pēdējos gados ir 
bijuši tie, kas veltīti bērniem! Latviešu biedrība 
cenšas piedāvāt latvisku oāzi Amerikas ikdienas 
virpulī.

Biedrības valde ar savu biedru un sabiedrības 
atbalstu cenšas turpināt piedāvāt kvalitātīvus, 
interesantus un vērtīgus sarīkojumus. Tas prasa 
divas lietas: darbiniekus un līdzekļus!

Aicinu ikkatru, kam būtu interese strādāt 
biedrības labā, darīt to mums zināmu! Aicinu ik 
katru, kuŗš novērtē un jūsmo par mūsu darbu, to 
finansiāli atbalstīt. Sirsnīgs paldies, visiem, kuŗi 
ir ziedojuši! Aicinu vēl citus mūs financiāli 
atbalstīt, lai biedrība varētu turpināt kalpot 
latviešu sabiedrībai. 

Vai ir kāds čikāgietis, kurš nav bijis biedrības 
namā? Gaidām Jūs atkal atnākam! Sestdien, 7. 
novembrī mēs savā namā svinēsim biedrības 80 
gadu jubileju. Ir iepriekš jāpiesakās, tātad lūdzu 
sazinieties ar mums, ja ir vēlme piedalīties. Ja 
netiekat, lūdzu atsūtiet sveicienu!

Kamēr būs latvieši Čikāgā, būs Čikāgas 
latviešu biedrība!

Armands Birkens
ČLB priekšnieks 

 80!
 Kā klints trauksmainās 

jūras krastā, Čikāgas latviešu 
biedrība ir izturējusi laika 
pārbaudi. Astoņdesmit gadus 
tā ir pastāvējusi, lai vienotu un 
palīdzētu uzturēt latvietību 
Čikāgā un tās apkaimē. 

Kopš 1958. g. 1. janvāŗa 
biedrības nams uz leģendārā 
Elston un Hamlin stūŗa, ir 
devis mājvietu neskaitāmiem 
sarīkojumiem un organizā
cijām. Cik interesanti būtu 
pārlasīt sarakstu, kuŗā minēti visi sarīkojumi, kas 
notikuši namā. Saraksts būtu neaptveŗami gaŗš, jo 
savos 57 gados latviešu rokās, namā ir notikuši 
ļoti, ļoti daudzi sarīkojumi. Es esmu tajā paaudzē, 
kas uzauga ar namu, ejot tur no pašas bērnības. 

Biedrība ir sadarbojusies ar daudzām orga
nizācijām, to skaitā: skola, draudzes, Daugavas 
Vanagi, jaunatnes pulciņš, ALA, ALJA, skauti un 
gaidas, Čikāgas Ziņas, Pensionāru biedrība, 
Stariņš, studentu korporācijas un Dzelmes un 
Randiņš tautasdeju kopas. Daudzi tautieši namā 
ir svinējuši savas kāzas, iesvētības, dzimšanas 
dienas un citas jubilejas. 

Daudzi mūziķi un ansambļi ir uzstājušies 
namā, to skaitā Marta Cakare, Čikāgas koŗi un 
Los andželosas vīru koris, Čikāgas Piecīši, 
Kabarē, Staburadze, Dzintars, Raimonds Pauls, 
Uldis Stabulnieks, Pērkons, Larisa, Latvijas Trīs 
tenori, Artūrs Ozoliņš, Armands Ābols, Rasma 
Lielmane, Normunds Rutulis, Latvijas operas 
sōlisti, Joni Bishop un Jānis Sedliņš. Ir uzstājušās 
arī vairākas teātŗu kopas no ASV, Kanadas un 
Latvijas. Ir bijušas mākslas izstādes, kā arī 
kongresi, sapulces un balles. Padomju okupācijas 
laikos, biedrībai bija sava loma cīņā par 
neatkarības atgūšanu. Daudzi atcerēsies telefona 
Hot Line, kas sniedza čikāgiešiem jaunākās ziņas 
trauksmainajā padomju izjuk šanas laikā. Ir jā
piemin arī bibliotēka un mūzejs, kam mājas ir namā.
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Nopietnāku tematu cienītāji 3. oktōbrī pul
cējās Ciānā uz pasākumu, kuŗu organizēja Čikāgas 
latviešu biedrība sadarbībā ar Ciānas draudzi. 
Liepājas teātŗa aktieŗi Ivonda Vilsone un Ēriks 
Vilsons lasīja Aspazijas un Raiņa saraksti, kas 
no tikusi laikā, kad Rainis bijis cietumā Liepājā. 
Pasākuma otrajā daļā rādījām Dzintras Gekas 
dokumentālo filmu “Tālā zeme – Sibirija. Maga
dana Susumana”. Filmas noslēgumā skatītāji uz
zināja vairāk par filmu un tās varoņiem, sarunās 
ar Ēriku Vilsonu. Viņš Sibirijā ieradās kopā ar 
savu brāli Mārtiņu un apskatīja vietas, kur bija 
dzimuši laikā, kad abi vecāki bija izsūtījumā. 

Pateicamies Ciānas draudzei par sadarbību 
un visiem pasākuma apmeklētājiem!

                        Raksts un foto: Laura Ludika

ROSMES ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBĀ

Čikāgas latviešu biedrība šoruden piedāvā 
dažādus pasākumus. Šeit ir neliels ieskats nesen 
notikušajos sarīkojumos.

Par ikgadējo pasākumu kļuvušais Miķeļtirgus 
arī šogad 27. septembrī gaidīja apmeklētājus. Tir
gotāji kuplā skaitā piedāvāja pašmāju ražo jumus, 
kā arī preces no Latvijas. Preču klāsts bija dažne
dažāds – gan lasāmas, gan skatāmas, ēdamas un 
dzeramas – grāmatas, kalendāri, rotaslietas, mākslas 
darbi, kartītes, tortes, pīrāgi u.c., Īpaša vieta tika 
at vēlēta Latvijas mākslinieka Māŗa Ruskuļa 
grafiku izstādei. Miķeļtirgu pagodināja vēl viens 
viesis no Latvijas – Liepājas teātŗa aktieris Ēriks 
Vilsons.  Mazākie apmeklētāji varēja noskatīties 
viņa lugu “Kur ir mana mamma”, bet lielākie ne 
tikai ska tījās, bet arī līdzdarbojās Rūdolfa 
Blaumaņa lugā “Nezāle”. Apmeklētāji mājās 
aizgāja ne tikai ar pirkumiem, bet arī ar pašu 
veidotajiem kliņģeŗiem un rudens ziedu 
kompozīcijām. Liels paldies visiem, kuŗi atnāca, 
paldies tirgotājiem un paldies organizātoriem! 

Viens no Miķeļtirgus stendiem.

Mākslinieka Māŗa Ruskuļa grafikas izstādē.

Ēriks Vilsons lugas “Nezāle” izrādē.

Ivonda un Ēriks Vilsoni lasa Aspazijas un Raiņa saraksti.
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LATVIEŠU FONDS ČIKĀGĀ

“Dieva Putniņi”. Šī dokumentālā filma izseko 
trimdas gaitas no Latvijas caur Vācijas nomet
nēm līdz jaunām dzīves vietām rietumos. Skatī
tājos manīju daudzus tos, kas tika intervēti un 
parādīti filmā. Krišjāna Barona latviešu skolas 
skolēni uzmanīgi skatījās un klausījās. Kopā zālē 
saskaitīju apmēram septiņdesmit skatītājus.  

Pirms pilnsapulces sākuma bija iespēja tikties 
un aprunāties ar Astrīdu Jansoni. Astrīda nesen 
izdevusi LF atbalstītu grāmatu "Dārlinga līkloču 
ceļos", kuŗā autore apraksta dzīvē pieredzēto. Tā, 
kā darba dzīve pavadīta galvenokārt rietumos, bet 
pensijas gadus pavada Latvijā, grāmatas saturs ir 
laikmetīgs un saistošs.

Tradiciju pilnsapulci uzsākt ar valsts himnu 
papildināja Čikāgas vīru koris Māras Vārpas 
vadībā. Sekoja brašas dziesmas, kas sasparoja 
tos, kas pēc filmām bija palikuši uz sapulci. No
slēguma dziesmā Čikāgas vīru koris pateicās par 
kāpnēm, ko pirms pāris gadiem bija atbalstījis 
Latviešu Fonds. Paldies vīru korim par māksli
niecisko ieskaņu!

Pilnsapulces sākumā padome sniedza pārskatu 
par Latviešu Fondu un kā tas darbojas. Atkārtoti 
atsaucās uz fonda mājas lapu <www.latviesufonds.
info>, kur var atrast, kā lietišķo informāciju, tā 
arī iestājanketu. Fonda biedri iepazinās ar gada 
gaitā notikušo. Ieguldījuma komisijas pārstāve 
iepazīstināja ar LF ieguldījuma stratēģiju. 

Latviešu Fonds noturēja 
savu gadskārtējo pilnsapulci 
šoruden Čikāgā. Spilgtā saule 
un siltais laiks nekavēja bied
rus un publiku pul cēties 26. 
septembrī Ciānas draudzes 
Mazajā zālē, lai uzzinātu jau
nāko par Latviešu Fonda 
paveikto.   

Elisa Freimane, kas pati reiz bija darbojusies 
Latviešu Fonda padomē, iepazīstināja Krišjāna 
Barona latviešu skolas saimi ar šīs organizācijas 
pašreizējo vadību. Pēc svētbrīža, padome baudīja 
gardas maizītes, kas tika piedā vātas skolas ēdamzālē 
un pavadīja laiku aprunājoties ar klātesošajiem 
par Fondu. Daži padomes locekļi  aprunājās ar Daci 
Ķezberi par izstādi No Home to Go To, ko viņi bija 
iepriekšējā dienā apmeklējuši Balzeikas mūzejā. 
Šis Latviešu Fonda atbalstītais projekts tapa, sa
darbojoties ar lietuviešiem un igauņiem. 

Pēc pusdienām Latviešu Fonda vadība lūdza 
skolas jauniešus un sabiedrības locekļus noska
tīties “Trimda dimd” klipu, ko ievadīja Mārtiņš 
Sīmanis. “Trimda dimd” ir LF atbalstīts projekts, 
kas dokumentē trim das mūziķus, mijot intervijas 
ar māksli niekiem un sen uzņemtajām filmiņām. 
Skatītājus priecēja iespēja atkal redzēt Ilmāru 
Dzeni, kaut gan tikai uz lielā ekrāna. 

Sekoja Fonda atbalstītā Dzintras Gekas filma

LF padomes locekļi ņo kr.: Mārtinš Daiga, revidents, Valda Grīnberga, aktīvo projektu lietvede, Kristīna Sīmane-Laimiņa, 
priekšsēde, Renāte Kenney, projektu lietvede un administratīvā lietvede, Ilze Petersone, sabiedrisko attiecību vadītāja un sekretāre, 
Brigita Rumpētere ieguldījuma komisijas vadītāja. Iztrūkst Astrīda Ezergaile, priekšsēža vietniece un Tija Kārkle, kasiere.
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gaidāmo liecināja, ka čikāgiešiem ir liela interese 
par šo organizāciju. Tie, kas vēlas ir lūgti mērot ceļu 
uz Katskiļiem 2016. gada septembŗa beigās, kur 
Latviešu Fonds rīkos nākamo pilnsapulci Amerikas 
latviešu mākslinieka apvienības paspārnē.

 Kristīna Sīmane-Laimiņa

Dalībnieki uzzināja kādi projekti pagājušajā 
gadā tika atbalstīti. Kopā tikai pārstāvēti sešdesmit 
deviņi Latviešu Fonda dalībnieki. 

Sabiedriskajā stundā tika piedāvāti pīrāgi un 
kliņģeri tiem, kas pēcpusdienu bija pavadījuši ar 
Latviešu Fondu. Raitas sarunas par padarīto un par

LATVIjAS GODA KONSULA ILINOjĀ DARBĪBA OKTōBRĪ

Latvijas uzņēmējiem bija virkne jau tājumu 
Čikāgas speci ālistiem, un atstāja tikšanos 
gandarīti, ka guvuši vērtīgu informāciju, ko varēs 
izmantot arī Latvijā.

Roberts Blumbergs

Šī gada 2. oktōbrī Lat
vijas goda konsulātā Čikāgā 
goda konsuls Roberts Blum
bergs tikās ar Latvijas 
ūdenssaimniecību uzņē mē
jiem un ar ASV vēst nie cības 
Latvijā pārstāvi. Uzņēmēji 
bija ieradušies Čikāgā, lai 
piedalītos Water En viron ment 
Federation Trade Show. Pa
pildus, goda konsuls bija pie 
aicinājis Metropolitan Water 
Re clamation District pre zi
denti Mariyana Spyropoulos 
un divus inže nieŗus, kas 
pastāstīja Latvijas viesiem 
par to, kā Čikagā tiek savākts 
un izmantots iz lietotais ūdens. Prezidente stāstīja 
par  programmu ko čikāgieši izmanto, lai savāktu 
lietus ūdeni un tālāk to izmantotu dārzu laistīšanai, 
kā viņas organizācija izlietoto ūdeni pārvērš vielā, 
ko plānots pārdot kā mēslojumu, kā viņi audzē 
aļģes, ko plāno pārdot kā barību lašu fermām.

Priekšā no r.: Roberts Blumbergs un Guntars Vičmanis no ASV vēstniecības 
Latvijā. Aizmugurē tikšanās dalībnieki. 

Ciānas draudzes Mazajā zālē pulcējās dalībnieki, skolēni un tie, kam interesēja uzzināt vairāk par Latviešu Fondu, lai noskatītos 
īsfilmu “Trimda dimd” un Dzintras Gekas dokumentālfilmu “Dieva Putniņi”.
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GADASVēTKI UN MINIKONcERTS
priekšā, lai klausītāji varētu arī 
redzēt dziedātāju.) 

Tā izdarījām, un bija ļoti 
patīkami pašā svētku sākumā arī 
redzēt un klausīties Ciānas kori, 
dziedot divas dziesmas savas 
jaunās diriģentes Māras Vārpas 
vadībā, pie klavierēm Sarma Aļļe. 
Pēc  māc. Oļģerta Cakara ievada 
vārdiem un kopdziesmas Svētos 
rakstus lasīja Aivars Aistars un 
C. Franka “Panis Angelicus” 
dziedāja Miervaldis Jenčs.

Ļoti interesantu svētrunu 
sacīja Klīvlandes latviešu bap
tistu draudzes mācītājs Dr. Pauls 
Barbins, pārsteidzoši lietojot Lā
cara nāves un uzmodināšanas 
stāstu Jāņa evaņģelijā, kas varētu 
likties nepiederīgs teksts svētkiem.

J. Kalniņa “Par katru stundu 
Dievam pateicos” bija otrais 
spožais viesu pienesums svētku 
programmā.

Ziņojumos lūdzām, kā tas 
bija norunāts arī ar izpildītājiem, 
minikoncertā neapplaudēt pēc 
katras dziesmas, lai ietaupītu laiku. 
Tā tūlīt pēc svētīšanas vārdiem 
un Āmen!, minikoncertā dzir
dējām desmit Emila Dārziņa 
dziesmas. (Un cik īsts bija tas 
spontānais aplausu vilnis, kad 
klausītāji nevarēja noturēties un 
paklausīt aicinājumam to nedarīt.) 
Kā dziesmas un dziedāšana bija 
aizsnieguši klausītāju sirdis pie
rādīja arī ātrumā sadomātais 
brīvprātīgo ziedojumu pienesums, 
kas tālu pārsniedza iepriekš 
cerēto. Paldies Miervaldi un Gint!

Maltītē bija mūsu gaumē 
pasūtītie gardumi un ziedi un 
pateicība visiem svētku prog

Čikāgas latviešu baptistu 
draudze svinēja savus 108. ga
dasvētkus svētdien, 11. oktōbrī, 
pavisam necerētā veidā. Svētki, 
kā vienmēr pēdējos gados, notika 
mūsu vecākās māsas Ciānas ev. 
lut. draudzes pasparnē, tās diev
namā, draudzei atceļot savu rīta 
dievkalpojumu un aicinot visus 
apmeklēt mūsu gadasvētkus. 
Sirsnīgi, mīļi un kristīgi! Paldies!

Noskaidrojās, ka tieši šai 
svētdienā Čikāgā būs arī jau 
mums pazīstamā “Trīs Latvijas 
tenori” dalībnieks Miervaldis 
Jenčs, pie tam viņam līdzi arī pa
vadītājs pianists Gints Bērziņš. 
Abi ir sagatavojuši koncertu ar 
Emila Dārziņa sōlo dziesmām, 
tā atzīmējot viņa 140. dzimšanas 
dienu. Jautājums: tā kā vienīgais 
plaši izziņotais sarīkojums šai 
svētdienā bija baptistu draudzes 
gadasvētki, vai mēs nevarētu 
kaut kā palīdzēt, lai arī Čikāgā 
skanētu Dārziņa dziesmas?

Ko darīt? Dārziņam nav ga
rīgu dziesmu, kas iederētos ga
dasvētku pateicības dievkalpo
jumā. Tās varētu vienīgi dziedāt 
tūlīt pēc svētku nobeiguma – 
Āmen, pusstundu gaŗā mini
koncertā, jo mūsu klausītāji, 
vairums cilvēku labos gados, 
vairāk par pusotras stundas ne
varētu izturēt. Bet būtu ļoti labi, 
ja tenors Jenčs dziedātu divas 
dziesmas arī svētku dievkal po
jumā. Ar Armanda Birkena starp
niecību tas tā arī tika no runāts. 
(Rūpīgais Armands pat bija 
gādājis par klavieŗu noska ņo šanu 
pirms koncerta un pierunāja, lai 
baznīcas klavieres aizstumj Mācītājs Dr. Pauls Barbins.

Aivars Aistars.

Mācītājs Oļģerts Cakars.
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rammas dalībniekiem, neaiz
mirstot arī mūsu labvēļu ceptos 
gardumus, ieskaitot arī draudzes 
sekretāru Pēteri Aļļi, kas bija 
rūpējies par virtuves galu un ir 
Čikāgā slavens ar savu pašcepto 
rupjmaizi… Priekā un sirsnībā, 
pateicībā visiem mūsu draugiem 
aizvadījām šos svētkus. Paldies 
par sveicieniem un laba vēlē
jumiem Ciānas koŗa priekšniecei 
Irēnai Balkai un Ciānas drau
dzes trejmeitiņām – draudzes 
mācītājai Gundegai Puidzei, 
priekšniecei Silvijai Kļaviņai 
Barshney un palīdzei Baibai 
Liepiņai, kuŗa bija atnesusi 
savas mūžībā aizgājušās mā
miņas stādīto dāliju ziedus galdu 
greznošanai.

Vai domājat, ka tas jau tāds 
mazsvarīgs fakts? Nē, sirsnība 
un mīlestība var tikt parādīta simts 
sķietami mazās lietās. Es tās 
sajūtu un vērtēju kā lielas un 
nozīmīgas, jo tur atspoguļojas 
Dieva un Kristus mīlestība šai 
tumšajā un vienaldzīgajā pasaulē! 

          māc. Oļģerts Cakars
 Foto: S. Kļaviņa-Barshney

Dzied Miervaldis Jenčs, pie klavierēm Gints Bērziņš.

Ciānas draudzes koris, diriģente Māra Vārpa.

Ciānas draudzes sveicienu saka māc. Gundega Puidza un Baiba Liepiņa.
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DAIļO DĀMU TIKŠANĀS GAŗEZERĀ    
Ķimenes mācījāmies par 
mierinošām skaņām. Emīlija 
Jan sone pasniedza lekciju 
“Tiekšanās pēc labākas dzīves 
– indiešu sie vietes un mikro
aizde vumi”. 

Pusdienās baudījām 
zupas, ko piedāvāja šef pavāri 
Dāvids un Andris. Bija grūti 
izšķirties, kuŗa no trijām 
zupām būtu vis gardākā, tādēļ 
daļa dāmu no garšoja visas.

Piemērots lekcijas temats 
bija tūlīt pēc pusdienošanas, 
kad Ruta Grīnvalde mums 
paskaidroja, kā ēdiens un vin
grošana ietekmē veselību. 

Pamīšus pavadījām laiku 
trijās nodarbībās: Silvijas Ezeras 
vadībā dekorējām lauku tortes, 
Daiga Ķimene iepazīstināja 
mūs ar skaņu meditāciju, bet 
Satori Spa pārstāves sniedza 

padomus daiļumkopšanā .
Vēlāk Vizma Maksiņa stāstīja par saviem  

piedzīvojumiem Latvijā.
Sestdienas vakarā brīvdabas baznīcā mācītāja 

Aija Graham vadīja svecīšu dievkalpojumu, 
iztirzājot tekstu par Bībelē minētajām 7 sievietēm. 
Vējš gan traucēja aizdedzināt svecītes, tādēļ no
spriedām, ka vējam laikam ir vīrieša rakstura 
īpašības.

Pec svētbrīža devāmies uz Kroņluktuŗa zāli, 
kur apskatījām gleznu izstādi un piedalījāmies 
klusajā izsolē.

Vakariņas baudījām ēdamzālē pie Maijas 
Dombrovskas rudens puķu temā skaisti grez
notajiem galdiem.

Vakaru pabeidzām sirsnīgi smejamies, jo 
Aija Kīna, Māra Tupese un Ēriks Kīns mūs 
uzjautrināja, tēlojot lauku ļaudis un stāstot par 
priekiem Latvijas laukos. Viņi dalījās ar humoru, 
dziesmām un dzīves mācību.

Svētdienas rītā pie ēdamzāles Aija Kīna

“...tik dēļ jums, daiļās dāmas, 
dēļ jums!”

Septembŗa skaistajā ne
dēļas nogalē no 18. līdz 20. 
sep tembrim ap septiņdesmit 
daiļas dāmas satikās Gaŗezerā, 
lai piedalītos 8. Daiļās Dāmas 
(DD) atpūtas pasākumā.

Galvenās organizētājas  
– Ilze Antone, Sandra Robe ž 
niece, Maija Dombrovska un 
daži čakli rūķīši bija cītīgi 
strādājušas, lai radītu šim vēr
tīgajam pasākumam ru de
nīgu noska ņu.

Plānoto nodarbību dažā
dība un iespēja satikties ar  
senām paziņām, iepazīties arī 
ar jaunām dāmām, kā arī at
balstīt Gaŗezeru vilināja da
lībnnieces pulcēties Daiļās 
Dāmas saietā. Bez tam tas  
bija labs iemesls pavadīt īsu 
atva ļi nā jumju no ģimenes dzīves un ikdienas 
pienākumiem, uzzināt kaut ko jaunu – vai nu par  
tortes dekorēšanu, daiļuma kopšanu, me ditāciju, 
ķermeņa vingrināšanu vai vēl ko citu.

Lai arī kāds bija iemesls, kas mūs vilināja 
atbraukt un piedalīties pasākumā, mēs visas 
noteikti bijām kļuvušas “daiļākas”, kad devāmies 
mājās pēc sievišķīgajām nodarbībām nedēļas 
nogalē.

Daiļo Dāmu programmas norisi iesākām 
piektdienas vakarā ar sabiedrisko stundu Annelī 
un Ērika Lūšu mājā. Annelī mūs sirsnīgi uzņēma, 
pacienāja ar Dāvida Indriksona un Andŗa Antona 
pagatavotajām uzkodām, kā arī dažādu vīnu izvēli. 
Sarunas mijās ar asprātībām un smiekliem. Anita 
Tuma mums pastāstīja tuvāk par masāžu. Neiz
palika arī foto grafēšanās gan ar jauniegūtajām, 
gan ar senāku laiku draudzenēm. Lūšu ģimenes 
viesmīlīgajā mājā mēs omulīgi pavadījām vakaru.

Sestdienas rītā Ilze Antona atklāja nodarbību  
programmu ar DD tradicionālo dziesmu. No Daigas 

Rīkotāja Sandra Robežniece, Rita Sprūdža.

Šefpavāri Andris Antons un Dāvids Indriksons.
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vadīja vieglās jogas vingrojumus. 
Pēc gardajām brokastīm Linda Bilsena runāja 

par veiksmīgas dārzkopības iespējām lielpilsētās. 
Svētdien nodarbību programmu nobeidzām, 

iepazīstoties ar vietējā ābeļdārza – Corey Lake 
Orchards dažādām ābolu šķirnēm. Tirdziņā 
varēja iegādāties vietējos produktus un ražojumus 
– ābolus, plāceņus un smaržīgās ziepes.

Dāmas secināja, ka pavadītais laiks Gaŗezerā 
bija vērtīgs gan garīgi, gan fiziski.

Nedēļas nogale ātri aizsteidzās, un diemžēl 
dāmām bija jādodas mājās.

Daiļās Dāmas saieti tiek rīkoti katru otro gadu 
galvenokārt, lai atbalstītu Gaŗezeru. Pozitīvās at
sauksmes par tur iegūto labsajūtu pierāda to, ka 
dāmas gribētu tikties biežāk.

Esmu sajūsmināta par iespēju pavadīt laiku 
ar tik daiļām dāmām!

Paldies rīkotājām, paldies pasniedzējiem 
un jums, dāmām, par kopā jauki pavadītajiem 
brīžiem! Un turpināsim dziedāt: “...tik dēļ mums, 
daiļās dāmas, dēļ mums!”

            Benita Lāčkāja – raksts un 3 foto No kr.: Māra Tupese, Ēriks Kīns.

Daiļo dāmu pulks.                                                       Foto: Rita Sprūdža
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Čikāgas gaidu un skautu 
vienību darbības gads sākās sau
lainā 19. septem bŗa sest dienā. 
Guntiņām, gaidām un lielgaidām 
bija kopīgs noda rbību sākums ar 
pāriešanām. 

No guntiņu gaitām atvadījās 
Alīna Dimante un Lija Vīgante, 
bet no gaidām atvadījās Annelī 
Cera un Sarma Ejupe. Novēlam 
veiksmi un labu gaidošanu gaidās 
un lielgaidās!

Mazskauti pārrunāja dažādus 
jaunumus, kādi būs šogad maz
skautu pulciņā, spēlēja veiklības 
spēles un atvadījās no Janča 
Hou nihan, Nikolas Gundrum un 
Ed gara Cera, kuŗi pārgāja uz 
skau tu pulciņu. Pirmajās nodar
bībās skauti pierādīja savas zā
ģē šanas spējas stafetē, kuŗā bija 
jā pārzāģē dažāda izmēra zari. 
Šogad Čikāgā būs dižskautu pul
ciņš ar sešiem brašiem zēniem!

Gaidu un skautu vienībās 
kopīgi ir septiņdesmit pieci 
vadāmie un divpadsmit va dītāji, 
kuŗi darbojas ar pulciņiem.

17. oktobrī visiem pulci ņiem 
bija īpaši izbraukumi. Gaidas, 
skauti, dižskauti un lielgaidas 
devās uz Schiller Woods, kur pa
ga  tavoja un lidināja gaisa pūķus, 
guntiņas izstaigāja jauno West 
Ridge Nature Center Čikāgā un, 
lietojot visas maņas, pētīja dabu. 
Mazskauti pārnakšņoja Sv. 
Pēteŗa draudzes īpašumā.

Oktōbŗa sākumā septiņi Či
kāgas vadītāji/as piedalījās latviešu 
gaidu un skautu kustību ASV, 
Ka nadas un Austrālijas jendu

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>

Alīna Dimante un Lija Vīgante pāriet no guntiņām uz gaidām. Jostu tur guntiņa 
Marete Austriņa un gaida Dārija Baginska.        Foto: Inga Lucāne

Mazskautu vadītājs Kalvis Cers nodarbina mazskautus ar veiklības spēli. Kreisā 
pusē Nikolas Gundrum un Edgars Cers, kuriem šīs bija pēdējās mazskautu nodarbības 
pirms pāriešanas skautu pulciņā.                                                 Foto: Žubīte Streipa

Annelī Cera un Sarma Ejupe aizdedzina 
svecītes ugunskurā pirms pāriešanas 
no gaidām uz lielgaidām.  Foto: I. Lucāne

vadītāju konferencē Ka nadā. Ir 
jauki satikties un pārrunāt mūsu 
darbību, ieceres un mērķus. Abu 
kustību mude nākamajiem di viem 
gadiem ir “Nākotnei gatavi!”. 
Turpināsim ik mēnesi audzināt 
mūsu Čikāgas latviešu jauniešus 
latviskā, gaidiskā un skautiskā 
garā, lai viņi ir labi sagatavoti 
sirot savās nākotnes takās!

vad. Daina Cera
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“PREcIES, MĀSIņ!” ČIKĀGĀ

jau piekto reizi un saka, ka viņa dzīves moto ir 
sagādāt cilvēkiem prieku ar humoru. Atdodot sevi 
skatītājiem, viņš saņemot pretī pozitīvu enerģiju, un 
nekas nepriecē vairāk, kā dzirkstījums skatītāju acīs. 

Abi aktieŗi atzīst, ka viņiem ļoti patikusi tra
dicija pēc izrādes tikties ar skatītājiem. Latvijā 
šāda tradicija netiekot piekopta, un R. Vazdika 
atzīst, ka reizēm pēc izrādes ir grūti būt vienai 
savā ģērbtuvē, kad esi sevi visu uz skatuves at
devis. Tāpēc aktieŗi ļoti priecājas par iespēju “ap
mainīt” enerģiju ar skatītājiem arī pēc izrādes. 
No Čikāgas skatītājiem saņemtie labie vārdi un 
vē lējumi atkal došot iedvesmu jaunām lomām. 

Un protams jāpiemin arī mūzikas leģendas 
Gunta Veita devums šai izrādē. Latvieši ir lieli 
mūzikas cienītāji un līdzdziedātāji, un šoreiz bija 
tā iespēja izdziedāties līdzi grupas “Credo” sōlista 
spēlētājiem labi pazīstamajiem hitiem, piemēram, 
“Meitene ar kallu ziediem”, “Disnejlendā”, Zinģe 
par bailēm”, “Lido” u.c.. 

Guntis Veits pateicas Albertam Legzdiņam 
par aizdoto ģitaru, kuŗas jauno stīgu skaņa aiz
kus tināja skatītājus līdz sirds dziļumiem. 

Aktieŗu grupa pateicas visiem organizātoriem 
un cer uz atkalredzēšanos ar vienmēr atsaucīgo un 
fantastisko Čikāgas publiku jeb “Čikāgas kultūras 
krējumu”, kā saka Armands Birkens.

Rineta Tincu

“Sen tā nebija smiets” ir tas, kā es raksturotu 
jautro un satīrisko režisora Jāņa Mūrnieka uzvesto 
izrādi par precēšanos (vai neprecēšanos), ko Latvijas 
aktieŗi Jānis Jarāns, Raimonda Vazdika un rok
mūzikas leģenda Guntis Veits izspēlēja Čikāgas 
Igauņu namā 11. septembrī. Čikāgiešiem izrādi 
bija iespējams redzēt, pateicoties San Jose Dziesmu 
svētku organizātoriem un Andrim Magurim. 

Kā pastāstīja režisors Jānis Mūrnieks, Amer i
kas latviešiem šoreiz tika uzveduma pirmizrādes, 
jo mājiniekiem komēdija tikšot izrādīta tikai pēc 
aktieŗu atgriešanās Latvijā. Ideja par izrādi Jānim 
Mūrniekam esot radusies apmēram pirms trijiem 
gadiem kādas sarunas laikā ar Lolitu Ritmani. Viņš 
esot vēlējies uzvest maza sastāva satīrisku situ
āciju komēdiju, un kāzu tēma režisoram esot šķi
tusi piemērota, jo kāzas ir jebkuŗā laikmetā un 
valodā saprotams jēdziens. 

Raimonda Vazdika atzīst, ka viņa šajā izrādē 
nāca ar personīgu vēstījumu – neiet mīlestībā pretī 
savai sirdij, nesteigties, neprecēties precēšanās pēc, 
bet sagaidīt īsto, vienīgo mīlestību. Tajā pašā laikā 
aktrise atzīst, ka nevajag dzīvi uztvert pārāk nopietni, 
bet gan ar humoru. Vajag prast pasmieties pašam 
par sevi, ikdienas lietām, un vajag paturēt pratā pašu 
galveno – mīlestību un laimi. “Pārāka nopietnība 
kaitē veselībai”, smejoties saka aktrise. 

Aktieris Jānis Jarāns ar ASV skatītājiem tiekas

No kr.: Raimonda Vazdika, Guntis Veits, Jānis Jarāns.          Foto: A. Birkens
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Ja tiekamies un sarunājamies ar mūsu cilvēkiem 
šeit, Čikāgā, kuŗi itin bieži ceļo uz mūsu dzimteni, 
prasām, kas jauns dzimtenē. Bieži saņemam atbildi 
– ‘nekas’ vai ‘nav daudz jaunumu’. Bet mēs, kas 
neesam bijuši Latvijā kādus septiņus gadus, tomēr 
varam saredzēt daudz jaunumu. Tieši šīs at bildes 
mudināja mūs šoruden samērā ātri izšķirties par 
ceļojumu uz dzimteni. Agrākie apciemojumi rudens 
mēnešos ir bijuši labi un piemēroti ceļošanai. Tā arī 
laidāmies pāri okeānam uz Londonu, kas Wšķita  
būtu izdevīgākais un interesantākais, kaut arī 
nevisai vieglākais, ceļojuma pirmā posma pieturas 
punkts. Zinot, cik sarežģīti ir ceļot caur Lon donas 
Heathrow lidlauku, mūs tomēr vilktin vilka vēl līdz 
šim nepiedzīvotais – Eurostar tuneļa vilciens ar kuŗu 
divu stundu laikā var nokļūt Parīzē, Briselē un 
mazliet ilgāku laiku uz Amsterdamu vai Ķelni. No 
šīm pilsētām tad ātri un ērti ar airBaltic ir iespējams 
lidot uz Rīgu. Tagad airBaltic vieno vairāk par duci 
Ei ropas pilsētu un tuvākā vai mazliet tālākā nākotnē 
tā plāno lidot arī uz Ķīnu. Šis ceļošanas veids šķiet 
izdevīgs un interesants, tomēr pagrūts.

Tā arī no Londonas St. Pancras stacijas (bijušās 
un pārbūvētās Londonas bibliotēkas) ar Eurostar 
tuneļa vilcienu tieši divu stundu laikā nokļuvām 
Briseles pilsētas centrā. Šo Eiropas valstu galvas
pilsētu iepazinām divās dienās. Briselē ir vistiešākā 
nozīmē valodu mistrojums. Tur satiekas un grūstās 
pa viesnīcām un ielām visdažādāko tautību un 
profesiju cilvēki, to starpā arī latvieši. Kāds latvietis 
– Eiropas Savienības parlamenta darbinieks –, kuŗu 
satiku Rīgā “Gaismas pilī”, teica, ka Briselē strādā 
ap 1000 mūsu tautiešu dažādos amatos, bet vai rums 
no tiem – ne Latvijas labā. Viņam varēja ticēt.

Brisele ir interesanta pilsēta, un, ja ir laiks un 
nauda, tur ir daudz ko redzēt. Pašas pilsētas centrs 
pa lielākai daļai ir jāapstaigā kājām, jo šauro ielu 
dēl tūristu autobusiem nav iespējams tam piekļūt 
(tāpat kā Florencē, Itālijā). Pilsētas pārejo daļu 
apskatei ilgākam vai īsakam laikam ir pieejams 
pilsētas sponsorētais tā sauktais ‘hop-on, hop off’ 
autobuss vai trīs stundu autobuss gidu pavadīta 
pilsētas tūre. Lai gan pilsētas centrs ir kalnains, 
pieejami ir arī velosipēdi. Gida pavadītā autobusa 
un privātās limo tūres mums škita praktiskākās un 
ērtākās.  

ATKAL DZIMTENē!

Ilmārs pie Beļģijas “Čurājošā puisēna”.

Pilsētas apskates laikā pie Briseles simbola The 
Atomium mums tomēr neizdevās tikt tiešā tuvumā. 
Tikai no neliela attāluma redzējām, ka tā  tiešām ir 
grandioza celtne. Tā būvēta 1958. gadā Beļģijas 
Pasaules izstādei un nesen renovēta. Katra no 9 
sfērām reprezentē atomus 18x60 metru  diametrā 
veidotus un savienotus ar eskalatoriem vai trepēm. 
Augšējā sfērā ir restorāns un parējās ir izstādes 
telpas. Vienreizēja celtne. Apstājāmies arī pie 
varenās Eiropas Parlamenta ēkas, kur darbojas arī 
parlamentārieši no Latvijas. Divu dienu laikā mums 
nelaimējās kādu no viņiem satikt, jo bija nedēļas 
nogale. Baudījām Briseles etniskos ēdienus. 
Tipiskākie no tiem ir mīfijas (mussels) tvaicēti savā 
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sulā, dažādākos veidos pagatavotas Briseles vafeles, 
ko pasniedz restorānos, kā arī pārdod ielu malās. 
Ēdām baltos sparģeļus un nogaršojām slavenos 
Beļģijas šokolādes ražojumus: Godiva, Neuhaus un 
Leonidas. Mums bia iespēja ‘Zaabar’ fabrikā redzēt, 
kā ražo šokolādi un nogaršot tās šokolādes paraugus. 
Beļģi lepojas arī ar savu alus brūvēšanas māku. Dažas 
Beļgijas markas var dabūt arī šeit, Čikagā.       

Svētdienas vēlā vakarā, 27. septembrī,  atstājām 
Briseli un plkst. 11:00 vakarā ielidojām Rīgā. Starp 
Rīgu un Briseli abos virzienos ir  divi airBaltic lido
jumi dienā – no rīta un vakarā.  Radi mūs sagaidīja 
Rīgas lidostā, un pēc neilga laika,  pāri Vanšu tiltam 
iebraucām Rīgas centrā. Kā vienmēr iebraucot Rīgā 
domāju, ko gan Rīga ir pārdzīvojusi savos 800 
gados. Jo tuvāk braucām mūsu dzīvoklim, jo vairāk 
domāju, kā gan tikšu piektajā stāvā, ko savulaik 
varēju veikt vienā rāvienā vai tikai ar vienu pieturu. 
Biju gandarīts, ka tagad laimīgi tiku augšā ar divām 
pieturām. 

Priecājāmies, ka visas nākamās septiņas dienas 
Rīgā un laukos bija pietiekami siltas un pa daļai arī 
saulainas, kā jau iepriekšējos ceļojumos septembŗa 
mēneša beigās un oktōbŗa sākumā mums ir laimējies. 

Pirmā diena Rīgā pagāja, atpūšoties un pilsētas 
centrā nokārtojot privātas lietas. 

Otrā diena pagāja ceļojot uz Liepāju un tālāk 
uz Priekuli, kur ciemojāmies pie radiem. Liepājā 
radās arī iespēja pastaigāties pa baltajām kāpām un 
iebrist Baltijas jūŗā. Neiztrūkstoši ir jāapstājas pie 
Sv. Annas baznīcas, kur Ārija tika kristīta. Arī šoreiz 
pusdienojām “Vecā kapteiņa” restorānā. Tad, gaŗām 
braucot, jāaplūko jaunā un krāšņā koncertzāle “Lielais 

dzintars”, kas tumsā apstaro visu Liepāju. Liepāja
atstāja patīkami tīru un uzkoptu iespaidu. Pa ielām 
kursē arī vecie tramvaji. Atpakaļceļā piestājāmies 
Dobelē. Nobraukuši pāri par 500 kilometru,  no
guruši, bet gandarīti par redzēto un dzirdēto, pār
nakšņojām pie radiem Ogrē.

Trešajā dienā vērōjām kā augusi un veidojusies 
Ogre. Radi mums parādīja augststāvu celtni pilsetas 
labā rajonā, kur dzīvo jaunais Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis ar ģimeni. Iegājām 
arī SierŠtelles siera ra žotavā, kas atrodas bijušajā 
milicijas ēkā, kuŗu tagad sauc par Ogres Policijas 
akadēmiju. Mūsu grupa tika aktīvi iesaistīta siera 
darīnāšanā. Mūs ietērpa īpašos apvalkos, lai varam 
tuvāk apskatīt, kā sagatavo un veido dažādus sierus.
Ar Ogres sieriem tiek apgādāti visi Latvijas pārtikas 
veikali, ieskaitot RIMI lielveikalus.   

Ceturtajā dienā apciemojām laikraksta Latvijas 
Avīze redakciju. Cienījamā žurnāliste Dace Koka
rē  viča mūs pacienāja ar garšīgām brokastīm, izrādīja 
redakcijas telpas, intervēja mūs, un uzdāvināja pēc 
mūsu pašu izvēles vienu no redakcijā iespiestajām 
grāmatām. Pēcpusdienā bijām viesi Latvijas Nacio
nālajā bibliotēkā “Gaismas pils”. Pirmās trīs stundas 
pavadījām, iepazīstoties ar dažiem šīs bibliotēkas 
darbiniekiem un ar ārzemju izdevumu kom plek
tēšanas, veidošanas un diģitālizēšanas darbiem, kā 
arī ar bibliotēkas krājumu telpām. Nodibinājām 
savstarpējo iespiedumu apmaiņu veidus. Pēc ļoti 
pozitīvās tikšanās ar darbiniekiem nozīmētā gide 
mums izrādīja bibliotēkas publikai pieejamās telpu  
daļas un tās, kuŗas piejamas tikai darbiniekiem. 
Vēlā pēcpusdienā piedalījāmies apgāda LAIKS (ja 
pareizi to sapratu) rīkotajā un redaktores Ligitas 
Kovtunas noorganizētajā un vadītajā mākslinieka 
(grafiķa) Richarda Zariņa grāmatas atvēršanas 
ceremonijā. Šis sarīkojums notika bibliotēkas 11. 
stāva īpašā sarīkojumu zālē ar plašu un iespaidīgu 
skatu uz Rīgu. Arī PBLA valdes locekļi bija aicināti 
piedalīties sarīkojumā. Viņi bija sabraukuši Rīgā, 
lai pārrunātu savu darbību. Jauks pienesums bija 
kokļu mūzikas priekšnesumi. Redaktores Kovtunas 
vērtējumā šis bija vislabāk apmeklētais sarīkojums 
bibliotēkas patstāvēšanas vēsturē.  Pēc varenā no
tikuma bijām viesi L. Kovtunas iemīļotajā restorānā 
International un viņas mājīgi iekārtotajā dzīvoklī 
Valdemāra ielā. Tas atrodas tikai otrā stāvā...

Piektā diena bija izteikti pateicīga, iepri e  cinoša

Eiropas Komisijas ēka.
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torānā Mōls, kas atrodas Latgales ielā. Neticami  
garšīga bija biezputra ar speķi. Žēl, ka to nepasū
tināju pats – bija jāapēd Ligitas porcija. Viņa pāzina 
ēdienu izvēli labāk. Braucām cauri arī citām pilsētām 
– Varakļāniem, Viļakai un, dienas gaismai zūdot, 
piebraucām pie Aglonas bazilikas. Stāvot lielākā 
svētceļinieku pagalma vidū, klusi un dievbijīgi 
klau sījāmies sieviešu dziedāšanā, kas plūda no 
bazilikas. Pieņēmām, ka tajā brīdī baznīca ir slēgta. 
Sākām ceļojumu caur Preiļiem atpakaļ uz Rīgu. 
Bija noslēgusies tiešām veiksmīga un saulaina 
diena Latvijas patālajā pusē.

Braucot pa Latvijas lieceļiem, bija jābrīnās par 
daudzajām trīs ašu lielajām kravas auto ma šīnam, 
kas brauc visos virzienos. No kurienes? Uz kurieni? 
Šie jautājumi palika neatbildēti. Arī satik smes ziņā 
pēc septiņiem gadiem ir manāmas maiņas. 

Sestdien gatavojāmies kopā ar radiem un 
draugiem svinēt manu 85. dzimšanas dienu pie 
Ķīšezera – Cabo Cafe. 

Svētdiena, beidzamā diena Latvijā, bija tāda kā 
atelpas diena. Viesojāmies pie Rīgas radiem un, 
saulei vissiltāk sildot, kājām apstaigājām Rīgas 
Brāļu kapus, kur bijām gandrīz vienīgie cilvēki un 
neviena netraucēti klusībā domājām par varoņiem, 
kuŗi tur atdusas arī neviena netraucēti un klusi.

Daudz ko redzējām un dzirdējām, bet samērā 
īsā laika dēļ nepaspējām iegriezties vienā no 
svarīgākām vietām – Rīgas Centrālajā tirgū, ko 
katru reizi esmu darījis esot Rīgā, jo arī tirgus šogad 
svin 85 gadu jubileju. Laikam tas nozīmē, ka būs 
atkal jāatgriežas.

I.B., foto: A.B.

un savā ziņ ā ļoti vērtīga, tomēr nogurdinoša. Dienu 
sākām ar Likteņdārza apmeklējumu, kas atrodas 
skaistā Daugavas krastā netālu no Kokneses pils
drupām un baznīcas. Likteņdārza rūpīgā un 
veiksmīgā vadītaja Benita Rugaine (info@
koknesesfonds.lv), braucot ar golfa ratiem, parādīja 
mums visu dārza teritoriju. Viņa palīdzēja arī 
izkārtot pīlādžkoka iestādīšanu manu vecāku 
piemiņai, kuŗi atdusas Linkolnas kapos un 
pīlādžkoka ietādīšanu par piemiņu Ārijas tantes 
Elzas Skābardes ģimenei, kuŗa tika aizvsta uz 
Sibiriju 1941. gada 14. jūnijā. Trīs ķieģeļi ar mūsu 
ģimenes vārdiem tiks iemūrēti Likteņdārza takā.  
Katrs dārza apmeklētājs var iegādāties tādu ķieģeli 
10. eiro vērtībā. 

Turpinājumā bija visas dienas brauciens pa 
Latgales pilsētām un laukiem. Tas viss bija Ligitas 
Kovtunas izkārtojumā un vadībā. Tika nobraukti 
atkal vairāk nekā 500 km. Lielceļš līdz pat Jēkabpilij 
izbūvēts līdz nepazīšanai, iespējams, ka par Eiropas 
naudu financēts. Ceļi pa visu Latgali ir ļoti labā 
stāvoklī. Arī apļi, kas iekārtoti tā, ka ik pa posmam 
ir nobrauktuve ar uzrakstu uz vēlamo virzienu. 
Iepriekšējos apciemojumos tādi nebija redzēti. 
Vienīgi, tumsai iestājoties, tie ir vāji apgaismoti un 
viegli var nogriezties uz nepareizā ceļa. Šie apļi arī 
plānoti ar nodomu, lai braucēji samazinātu ātrumu. 
Latgale ir tiešām skaista ar daudz mežiem un 
ezeriem.

Rēzekne ir parādījusi vislielāko uzplaukumu 
tautiskuma ziņā ar jauno, skaisti būvēto koncertzāli,  
GORS (Gars) un Jēzus sirds katedrāli. Pusdienojām 
tipiskā latgaliešu gaumē pagatavotu maltīšu res 

ATKAL REDZēŠANĀS SVēTKI
“Cik stilīgi.” “Vai gaiss Čikāgā ir svaigāks?” 

“Viņam gan ir iekšā!” Šie ir daži no komentāriem, 
kuŗus dzirdēja, uzzinot, ka Čikāgas latvietis brauc 
uz Latviju, lai atkal satiktu radus un pa vidu 
nosvinētu savu 85 gadu jubileju. 

2015. gada 3. oktōbris Ķīš ezera krastā. Ir 
pie  vakare. Priežu galotnes līgo, pa taciņām skrē
jēji skrien un vecāki pastaigājās ar bērnu ratiņiem. 
Uz Cabo kafej nīcas plašās koka verandas, dīvānos 
ar mil zīgiem spilveniem sēž jauni pārīši, kas dzeŗ 
kafiju vai kokteiļus un vēro notiekošo.

Pie atsevišķas kafejnīcas ieejas savus apsvei
cējus gaida Ilmārs Bergmanis ar kundzi Āriju. 
Šie ir atkalredzēšanās svētki, ne tikai ar jubilāru 
vien, bet arī viesiem sava starpā. Skan vairāk joku 
nekā no pietnības, kad apsveicēji pasniedz ziedus. 
Ārija rūpējas, lai visi sapazīstas. 

Ar mikrofonu rokā Inga Riekstiņa aicina 
viesus iekšā pie galdiem. Kāda laime, ka Ārijas 
radiniece ir pasākumu organizātore. Tā ir pro
fesija, kuŗu pie prasa kāzās, izlaidumos, jubilejās, 
uc. godos, lai nodrošinātu, ka kautrīgi latvieši
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uz mākslas darba. Gulbenes radi ir sameklējuši  
dāvanu – grāmatu par Gulbenes mazbānīti. Cits 
pastāsta, kā ar Ilmāru staigājuši pa Jelgavas 
staciju, meklējot kādu mazvagoniņu. Seko citu 
atmiņas  par Ilmāru. Inga nolasa apsveikumus no 
Ilmāra un Ārijas meitas Marutas, kuŗa dzīvo 
Čikāgā, bet netika uz Rīgu, kā arī no bijušā 
prezidenta Gunta Ulmaņa. Apsveicēji atkal dzied, 
tad pēkšņi sadodas rokās, un spontāni deju solī 
dodas ārā no kafejnīcas, starp dīvānos sēdošajiem 
pārīšiem un tad atpakaļ kafejnīcā. Veidojas aplis, 
pēkšņi Ilmārs ir pa vidu, krēslā iekšā, viņu ceļ gaisā! 
Par laimi ne jau 85, bet gan 8.5 reizes. Pirms 
tortes pasniegšanas, visi iziet ārā vērot zvaigžņotās 
debesis un Riekstiņu ģimenes dāvāto uguņošanu 
virs Ķīšezera Ilmāram pa godu.

Svinības beidzās vēlu, ar dāvināto ziedu 
nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. 

Ilmār, Tu esi vienmēr bijis celmlauzis. Lai šis 
raksts iedvesmo arī citus čikāgiešus doties uz 
Latviju, lai atzīmētu jubileju. Jo lielāku, jo labāku. 

aculieciniece Māra

iesaistās. Starp divu  mūziķu grupu uzstāšanās, 
dziesmām un dejām, mik rofons kā stafete tiek 
nodots labu vēlējuma teicējiem. Radus un draugus 
vieno kopīgi piedzīvojumi ar Ilmāru un Āriju. To 
redzam Ārijas sagatavotajā foto izrādē, kuŗā  
iemūžināta daļa Ilmāra dzīves un ieraugāms ikviens 
viesis. Gandrīz katrai ģimenei kāds pārstāvis 
vienu vai vairākas reizes ciemojies Čikāgā vai 
ceļo juši pa Latviju ar Bergmaņiem. Apsveikuma 
runās piemin silto un sirsnīgo attieksmi, ar kuŗu 
uzņemti vējainajā pilsētā. Laikrasta “Laiks” re
daktore Ligita Kovtuna atceras, ka pirmo reiz uz 
ASV aizbrauca tieši uz Dziesmu svētkiem Čikāgā 
2002. gadā. Šajos vērienīgajos svētkos viņa sēdē
jusi pie avīzes stenda, klāt pienāk Ilmārs un pie
dāvā pīragus. Kur tas redzēts, ka rīcības komitejas 
priešsēdim ir laiks pienākt pie dalībnieces, lai 
parūpētos par viņas labsajūtu? 

Starp uzkodām un karbonādi ar kāpostiem, 
Ģērmaņu un Tivču dzimta dāvina Ilmāram 
gleznu, kuŗā attēloti zirgi, jo viņš ir dzimis zirga 
gadā. Dāvinātāji aicina visus viesus parakstīties 

Ilmārs radu un draugu vidū pie Ķīšezera.
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Izbraukums "Sveika, Latvija!" bija viens no 
maniem vislabākiem piedzīvojiem. Pavadīju 
divas pilnas nedēļas kopā ar deviņpadsmit drau
giem, pieci no tiem atlidoja no Austrālijas. Ce ļo
juma sākumā gaidījām septiņas stundas Stokholmas 
lidostā, tādēļ diemžēl nevarējām apmeklēt 
Latvijas Nacionālo bibliotēku. Garšīgas maltītes 
bija gan kafejnīcās, gan restorānos. Apciemojām 
intere santus mū zejus. Šī ceļojuma laikā pirmo 
reizi satiku savus Latvijas radus, kā arī latviešu 
skolās ieguvu jaunus draugus. Man vislabāk 
patika Latvijas skaistie ezeri un to pludmales, jo 
tās ir klusākas nekā Amerikā. Vienu notikumu, 
kuŗu es ne aizmirsīšu bija Jāņu svētki. Par Jāņu 
tradicijām mācījāmies no Bebrenes skolas au
dzēkņiem, un kopā arī cepām  pīrāgus. 

Es vēlos pateikties ALAi par šo izbraukumu. 
Esmu iemācījies daudz vairāk par Latvijas valsti, 
un nevaru sagaidīt nākošo reizi, kad atkal būs 
izdevība kopā ar draugiem lidot uz Latviju.

Dārius Baginskis

jAUNIEŠU IESPAIDI cEļOjUMĀ “SVEIKA, LATVIjA!” 
Krišjāņa Barona latviešu skolas 8. klases 2015. 

gada beidzēji: Dārius Baginskis, Dāria Baginska, 
Miķelis Brunovskis, Andis Cers, Sophie Circene, 
Sarma Ejupe, Isabelle Gundrum, Laila Rība, Vilis 
Sīmanis un Rolands Teivāns. Andis Cers, pie dalījās 
“Sveika, Latvija!” šī gada jūnija ceļojumā. Andis 
Cers pie dalījās augusta ceļojumā.

Dārius Baginskis un Laila Rība atsaucās uz Viļa 
Sīmaņa lūgumu sūtīt Čikāgas Ziņām savus ceļojuma 
iespaidus.                                                           Red.

Aglonas baznīca, kas skaitās vecākā katoļu baznīca Latvijā, 
kur mūsu jauniešu Dārias un Dāriusa vecotēvu nokristīja pirms 
daudziem gadiem.                        Foto: Andra Sentivani

Manas ekskursijas pa Latviju bija ļoti jaukas 
un interesantas. Mēs braucām gandrīz uz visām 
pilsētām. Tomēr manas vismīļākās vietas bija 
Kolkas rags, teātŗa izrāde “Skroderdienas Silmačos” 
Rīgā, Stūŗa māja un daudz vairāk. Mēs arī satikām 
ļoti jaukus austrāliešus, ar kuŗiem mums bija 
daudzi piedzīvojumi. Vispārīgi, šis bija lielisks 
ceļojums, ko es atcerēšos visu manu mūžu!

Laila Rība

Jaunieši stāda piemiņas kociņu Likteņdārzā.
 Foto: Vilis Sīmanis
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Es esmu bijis Latvijā jau četras reizes. Pirmo 
reizi 2003. gadā ar ģimeni, otro reizi 2008. gadā 
ar gimeni, un trešo reizi 2012. gadā ar ģimeni. 
Mana ceturtā reize Latvijā bija šovasar, bet kaut 
kas bija sāvādāk – es nebiju ar ģimeni, es biju ar 
draugiem, kuŗus es esmu pazinis gandrīts visu 
mūžu. Mēs arī nebijām tikai Jūrmalā vai Rīgā, 
mēs bijām Rēzeknē, Cēsis, Ventspilī, Liepājā un 
citur. 

Es arī apzinos to, ka kamēr mēs bijām Latvijā, 
man nevajadzēja būt vienmēr pieslēgtam pie 
elektroniskām lietām, jo mēs bijām viens ar otru 
Latvijā! Mēs visi brauksim uz Latviju arī vēlāk 
mūžā, bet šī bija pirmā un pēdējā reize, kad mēs 
visi būsim kopā Latvijā. Man ļoti patika būt 
Liepājā, jo mana vecāmamma, kas šodien dzīvo 
ASV, tur piedzima. Bija ļoti interesanti būt tur, 
kur mana vecāmamma dzīvoja. 

Kāpjot autobusā pēdējā dienā un braucot uz 
lidostu, es pārdomāju un izdomāju, ka varbūt, 
gribētu dzīvot Latvijā, kad būšu vecāks, jo Latvija 
ir tik interesanta vieta, un es ļoti gribētu baudīt 
kādus 5 vai 10 gadus Latvijā! 

Un manai klasei,  ja jūs šo lasāt, paldies jums, 
jo jūs šo ceļojumu padarījāt 10 reizes labāku,  un 
es nevaru pat iedomāties dzīvi bez jums. Paldies!

Vilis Sīmanis

Tālis Bērziņš no Colombus, Ohio pie ugunskura Jāņu naktī 
Bebrenē.                Foto: Vilis Sīmanis

Viļa vecātēva Vito Sīmaņa glezna Pasaules latviešu mākslas 
centra galerijā Cēsīs.                                      Foto: Vilis Sīmanis

Čikāgas SLV grupa pie jūŗas Liepājā.          Foto: Vilis Sīmanis
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TRAUcAMIES UZ AUGŠU,  PRETĪ ZILAI BEZGALĪBAI ....

pienākumus viņa gribētu veikt ASV Gaisa spēkos 
nākošos piecus obligātos gadus aktīvā dienestā.  
Kadetiem, kuŗus apmāca par pilotiem, pēc ap
mācībām jāpaliek aktīvā dienestā vēl desmit gadus.

Skaisto tikšanos bija noorganizējis mūsu 
jaunākais dēls Dāvids. Mums nebija ne miņas, ka 
tas notiks. Šī tikšanās bija liels un jauks pār stei
gums. Visa saulainā sestdiena bija tiešām jauka, 
varētu teikt mūsu atvaļinājuma “nagla”.   

Ak tā, futbolu arī spēlēja: Akadēmija 63,  
Marshall College 0.

Raksts: Eugenijs Počs,  foto: Dāvids Počs 

Sezonas pirmā futbola 
spēle ASV Gaisa spēku 
akadēmijas stadionā, Kolo 
rado. Prieks re dzēt jaunos 
kadetus: slaidus, izskatīgus, 
pieklājīgus, izpalī dzīgus. 
Pa tīkami ar viņiem pa ru
nāties. Labā angļu valoda 
liecina par viņu inteļiģenci. 
Daudzas skaistas, jaunas 
si evietes arī mācās šajā aka
dēmijā. 

Uz laukuma 50 kadetu instru mentu liels or
ķestris sāk spēlēt maršu, ...tauŗu skaņas tur viļņojas, 
plūst... Laukumā sāk iesoļot kadeti, grupās pa 
piecdesmit. Orķestris turpina spēlēt, līdz laukumā 
ir iesoļojuši divi tūkstoši kadetu. Tas ir skaists, 
iespaidīgs, neaiz mirstams skats! Nāk prātā: kas 
līdzīgs taču notiek arī West Point akadēmijā, 
Annapolis akadēmijā un Krastu aizsardzības aka
dēmijā. Šinīs akadēmijās tiek sa gatavoti nākamie 
ASV Bruņoto spēku virsnieki. Nē, Amērika nevar 
būt nekādās briesmās! Leitnanti būs, ... bet kā ar 
pulk vežiem, ... ar admirāļiem un ģenerāļiem ..., 
virs pa vēlnieku? ...Du, Faterland, kannst ruhig sein ...  ?

Šī diena nav laiks smagām domām! Mēs zi
nām, ka šeit starp kadetiem ir arī mūsu labu draugu, 
Motivānu, mazmeita. Bet neceram jau viņu satikt. 
Pienāk spēles pus laiks. Laiks izstaipīties un pa
skatīties apkārt. Bet, nevar būt, tā taču ir Motivānu 
(Wallace) Karīna, viņas vīrs, un starp tiem abiem 
vidū kadete Anya Wallace! Sirsnīga sasvei
cināšanās. Un tad mums ir iespēja parunāties ar 
skaisto kadeti.

Anya ir darba uniformā; šoreiz pieteikusies 
tādā darbā, zinot, ka iznāks vairāk laika pavadīt 
kopā ar vecākiem. Virs kreisās kabatas ir izšūta 
iz pletņu lēcēju nozīme. “Vai tiešām tu lēci ārā no 
gluži labas lidmašīnas?” “Jā, piecas reizes!”  
Izrādās, ka tā ir Akadēmijas prasība – pieci lēcieni 
ar izpletni, un tikai tad piešķiŗot to nozīmi.  Anya 
to nokārtojusi jau pirmajā gadā. Šis ir Anyai otrais 
gads. Pēc četriem gadiem viņa dabūšot bakalaura 
gradu matēmatikā. Šogad viņai jāizdomā, kādus

Kadete Anya Wallace un E. Počs.
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Šā gada 15. oktōbrī būvvalde organizēja minēto 
tikšanos, ņemot vērā Ministru prez identes, Kultūras 
ministrijas, paša Okupācijas mūzeja un citu sa bied
rības pārstāvju plašsaziņas līdzekļos pausto retoriku 
par Okupācijas mūzeja rekonstrukcijas ieceres ter
miņu nozīmību. Tās laikā būvvalde ierosinājusi 
organizēt publisku diskusiju nozares profesionāļiem 
un plašākai sabiedrībai, kuŗas mērķis būtu informēt 
sa biedrību par būvvaldē iesniegtā Nākotnes nama 
būvprojektu, kā arī būvvaldē saņemto Rīgas pilsētas 
architekta atzinumu un tajā iekļautajiem nosacī
jumiem turpmākai projekta attīstībai. 

Tikšanās laikā būvvalde aicināja diskusiju 
organizēt pēc iespējas drīzāk, piedāvājot šā gada 
26. oktōbri, sacīja Žūka. Ticis uzdots jautājums, vai 
ieceres ierosinātājam nav nepieciešams ilgāks ter
miņš, lai spētu nodrošināt informāciju par projek
tētāju pārstāvjiem, kas prezentēs Nākotnes nama 
ideoloģiju un projektu, skaidrojot tā risinājumus, jo 
parallēli nepieciešams sagatavot arī ieceres vizuālos 
materiālus, ko eksponēt gan pašas diskusijas laikā, 
gan divu nedēļu gaŗumā pēc tās, kamēr notiek sa
biedrības anketēšana. Taču iebildumi vai komentāri 
par nepieciešamību noteikt citu diskusijas laiku 
neesot saņemti, un pārstāvji apliecināja, ka būv
valdes piedāvātais diskusijas laiks ir pieņemams. 

Tomēr līdz pat šim brīdim būvvaldē nav ie
sniegti nekādi materiāli un informācija, kā rezultātā 
būvvaldei nācās pieņemt lēmumu par publiskās 
diskusijas pasākuma atcelšanu līdz brīdim, kad 
materiāli tiks iesniegti un būs panākta vienošanās 
par jaunu datumu, kurā diskusija varētu tikt reālizēta 
kvalitātīvi, skaidro Žūka. 

“Saņemot telefonisku informāciju no ieceres 
ierosinātāja pārstāvja, ka būvvaldes norādītos ma
teriālus gatavos Okupācijas mūzejs, un parallēli no 
Okupācijas mūzeja pārstāvja, ka informāciju ga
tavos Valsts nekustamie īpašumi, neradās pārliecība, 
ka pasākumu iespējams nodrošināt pienācīga kva
litātē. Būvvalde projekta attīstītāju vietā piedāvāja 
organizēt gan telpas, gan pasākuma moderātoru, 
projekta attīstītājiem atlika vien sagatavot planšetes, 
prezentāciju un nosaukt personas, kas ieceri pre
zentēs," saka Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājs 
Inguss Vircavs. (irir.lv)

Uz nenoteiktu laiku atliek publiskās disku
sijas par Okupācijas mūzeja rekonstrukciju

Rīgas pilsētas būvvalde publisko diskusiju par 
Latvijas Okupācijas mūzeja rekonstrukcijas ieceri 
varēs organizēt tikai tad, kad būvvaldē tiks iesniegta 
pieprasītā informācija – projekta vizuālie materiāli, 
prezentācijas un personu, kas iepazīstinās ar ieceri, 
vārdi. Ja sākotnēji to vēlējās noorganizēt līdz Ziemas
svētkiem, tad pašlaik tās organizēšana tiek atlikta 
uz nenoteiktu laiku, vēsta Leta. 

Kā informēja Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve 
Ilze Žūka, būvvalde šā gada 15. oktōbrī organizēja 
tikšanos ar Latvijas Okupācijas mūzeja, Kultūras 
ministrijas, Valsts nekustamo īpašumu, kas ir iece
res ierosinātājs, un projektētāju pārstāvjiem, lai vie
notos par publiskās diskusijas organizēšanu. 

Tikšanās laikā pārstāvji vienojās, ka diskusiju 
iespējams organizēt jau šā gada 26. oktobrī, taču, 
ņemot vērā, ka būvvaldē vel nav saņemts nekas no 
pieprasītās informācijas – ne vizuālie materiāli, ne 
prezentācijas, ne personu vārdi, kas iepazīstinās ar 
ieceri, būvvaldei ir nācies pieņemt lēmumu dis ku
siju atcelt līdz brīdim, kad visa pieprasītā informācija 
tiks saņemta un būvvalde gūs pārliecību, ka diskusiju 
iespējams organizēt kvalitatīvu un rezultātīvu, 
norāda Žūka. 

Ievads rakstā, ko Čikāgas Ziņas saņēma šī 
gada 8. oktōbrī no Latvijas Okupācijas mūzeja 
Sabiedrisko attiecību nodaļas.

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības 
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs un mūzeja 
direktors Gunārs Nāgels vizītē pie Rīgas pilsētas 
mēra Nila Ušakova 5. oktōbrī saņēma piedā
vājumu apspriest “Nākotnes Nama” projektu 
publiskā diskusijā. Lai gan šis projekts, iespē
jams, ir visapspriestākais architektūras jautājums 
pēdējā gada laikā, pēc N. Ušakova domām ir 
nepieciešama oficiāli noformēta publiska dis
kusija. Tā varētu notikt līdz Ziemassvētkiem.

2015. gada 23.  oktōbŗa PBLA ZIŅU APSKATĀ   
publicētajā žurnāla “ir” raksā ir sekojošais Rīgas 
pilsētas būvvaldes lēmums:

KĀ ROKĀS IR OKUPĀcIjAS MŪZEjA LIKTENIS?
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LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 2020120 

facsimile (847) 2020122
email address: robeznieks@aol.com

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

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 600562161

 847/3942336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634394 

773/5455420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

Nākamās Čikāgas Ziņas būs divu mēnešu  
(dec./janv.) apvienots izdevums. Ja vēlaties ielikt 
sludinājumu vai svētku sveicienu nakamājā izde
vumā lūdzu tos sūtīt Inārai Sīmanei 

4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175
epasts: <isianis@comcast.net>.
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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.

            

8477599599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

 

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
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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 priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-8314 
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Silvija Ezera 
tālr.: 224-677-5301, e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 
2015. gada novembris

Svētdien, 1. novembrī, 10:00 – Reformācijas  
 svētdienas dievkalpojums ar dievgaldu.
 Siltas pusdienas.
Svētdien, 8. novembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
Svētdien, 15. novembrī, 10:00 –  Dievkalpojums ar  
 dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 22. novembrī, 10:00 – Mirušo piemiņas  
 dienas dievkalpojums ar dievgaldu.
 Kafijas galds.
 13:00 – Svecīšu svētbrīdis Olīvkalna kapos.
Svētdien, 29. novembrī, 10:00 – Adventa 1. svētdienas  
 dievkalpojums divās valodās ar dievgaldu.
 11:45 – Bībeles stunda: Kalna sprediķis  
 3. lekcija. Kafijas galds.

2015. gada decembris
Sestdien, 5. dec., 9:00-17:00 – Ziemsvētku tirdziņš.
Svētdien, 6. decembrī, 9:00-10:00 un 11:00-13:00  
 Ziemsvētku tirdziņš.
 10:00 – Adventa 2. dievkalpojums ar   
 dievgaldu.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 7083835285

Svētdien, 15. novembrī,  10:30 dievkalpojums ar 
sv. Vakarēdienu.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOļU KOPA
Immaculate conception church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

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

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, 
tālr.: 773-725-3820, e-pasts  <cianasdraudze@gmail.com>
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534
Draudzes priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney
tālr.: 872-301-6638
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Mājaslapa: <caur cikaga.com> vai Facebook

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EV. LUTERISKĀ
cIĀNAS DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2015. gada novembris

Svētdien, 1. novembrī, 9:00 – Mārtiņa bazārs
 10:00 – Dievkalpojums. Mārtiņa bazāra  
 turpinājums. Siltas pusdienas ar Jāņa  
 Dātava gatavoto cūkas cepeti.
Trešdien, 4. novembrī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 8. novembrī,  10:00 –  Īpašs Lāčplēša  
 dienas dievkalpojums ar Laimas Jansones  
 un Zanes Pērkones piedalīšanos.
 DV vadīts Lāčplēša dienas kafijas galds.  
 Laimas Jansones un Zanes Pērkones  
 koncerts.
Svētdien, 15. novembrī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
Trešdien, 18. novembrī,  12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 22. novembrī, 9:15 – Dāmu komitejas  
 sēde.
 10:00 – Mūžības svētdienas dievkalpojums.  
 Kafijas galds  ar jubilāru godināšanu.
Svētdien, 29. novembrī, 10:00 – I Adventa   
 dievkalpojums. Kafijas galds.

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjutību 
Daumantam Hāzneram un pārējiem pie de rī ga-
jiem, mūžībā izvadot audžumeitu Dīnu Aleksandru 
Tiltiņu.

PhD. DīNA ALEKSANDRA TILTIŅA, 
dzimusi Šillers, 
dzimusi 1972. gada 18. janvārī Ilinojā, 
mirusi 2015. gada 12. oktōbrī 
Ozolniekos, Latvijā.
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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> 
Sestdien, 7. novembrī, plkst. 18.00. Čikāgas latviešu 
biedrības 80 gadu jubilejas svinības Čikāgas latviešu 
namā. Pasākumu vadīs pazīstamā satīriķe, aktrise 
Baiba Sipeniece no Latvijas. Mūziķi no Latvijas un ASV, 
dejas, vakariņas. Ieeja: $50 līdz 5. oktōbrim, $60 no 6. 
oktōbŗa līdz 1. novembrim. Čeku lūdzu sūtiet kasierei 
Mārītei Plūmei 4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 
60618. Galdiņus 8 personām var rezervēt, zvanot 
Mārītei Plūmei, tālr. 224-250-5595. 

Ēriks Juris Velkme 2015. gada maijā Michigan 
State universitatē ieguva bakalaura gradu (B.S.) 
bioloģijā. Studiju laika Ēriks visus četrus gadus bija 
izcils volejbola spēlētājs un saņēma 2015. gada 
Midwestern Intercollegiate Volleyball Association 
un Big Ten Volleyball “defensive player of the year” 
apbalvojumu. 

Ēriks absolvējis Krišjāņa Barona latviešu skolu 
Čikāgā un Gaŗezera vasaras vidusskolu. Viņš ir 
korporācijas Lettgallia loceklis. Paslaik Ēriks ir 
iesaistīts pētniecības darbā Michigan State uni
versitātes bioloģijas departamentā.

I. V.elkme

SVEICAM  
LATVIJAS VALSTSV‰TKOS!

Çikågas Ziñu redakcijas saime

IZGLĪTĪBA



Čikāgas  Ziņas26

METROPOLITĀNA OPERAS 
TIEŠRAIDES

RADIO FM VIļņOSUN KINOZĀLēS

Kāpostiņi dārziņā, 
Kur tā pate stādītāja?
Stādītāja klētiņā
Loka baltas villaīnites.

Čikāgas Ziņu lasītāji, kuŗi ir arī baleta cienītīji 
drošvien būs Čikāgā uz skatuves redzējuši Rīgā 
dzimušo Mihailu Barišņikovu. Nu, viņš ir atgrie
zeies Rīgā, kur deviņu gadu vecumā sāka mācīties 
baletu. Viņš ar savu mammu bija lieli teātŗa cie
nītāji, un, kad apmeklējuši latviešu teātri, Mišam 
nācies tulkot mammai notiekošo. Tagad viņš pats 
ir Latvijā nevis uz dejas skatuves, bet Jaunajā 
Rīgas teātrī režisora Alvja Hermaņa izrādē Brod
skis/Barišņikovs, kurā mākslinieks interpretē 
Nobeļa prēmijas laureāta Josifa Brodska dzeju.

Jāsaka “interpretē”, jo Barišņikovs gan lasa šo 
dzeju, gan arī ļoti ieturēti kustas. Izrāde ir aiz
kustinoša, jo Brodskis Ņujorkā 22 gadus līdz pat 
Brodska nāvei 1996. gadā bijis dejotāja tuvs draugs. 
Skatītājs to  nevar nejust. 

Ņujorkas Metropolitāma operā 20152016 
gada sezonā dziedās Latvijas slavenības, un mēs 
Čikāgā un citur Ilinojā varēsim viņus dzirēt gan 
klasiskās mūzikas 98.7 WFMT radio raidījumos, 
gan redzēt dažās kinozālēs Čikāgā un tās apkaimē. 
Dienas izrāžu tiešraide sākas pulksten 12:00.  gan 
radio raidījumos, gan kinozālēs.

Kinozāles nepublicē tieš raides savos laik
rakstu sludinā jumos, tādēļ katram pašam jāatrod 
sava rajona tuvākā kinozāle.

2015. gadā
17. oktōbrī Aleksandrs Antoņenko galveno 
lomu dziedāja operā “Otello”. 

2016. gadā
5. martā Kristīne Opolais dziedās operā 
 “Manon Lescout”.  
2. aprīlī  Kristīne Opolais dziedās operā   
 “Madame Butterfly”. 
16. aprīlī Elīna Garanča dziedās operā 
 “Roberto Devereux”.
 Anita Počs, Glen Ellyn

SARKANI  KĀPOSTI  
SARKANVĪNĀ

Āra tirgi izbeiguši vasaras rosību, taču 
dārzāju bagātība netrūkst dažādos veikalos. Cik 
bieži mēs pārnesam mājās sarkanos kāpostus? 
Izmēģiniet šo recepti!

Eļļa – 1 ēdamk.
Sarkanais sīpols, sakapāts – 1 krūze
Sarkanie kāposti, sīki sašķēlēti – 5 krūzes
Skābs ābols, sarīvēts – 1 1/2 krūzes
Sarkans vīns, sausais – 1 krūze
Balzāmetiķis – 1/4 krūzes
Timiāns – 1 tējk.
Sāls – 1 tējk.
Brūnais cukurs – 1 ēdamk.
Melnie pipari, maltie – 1/4 tējk.

Katlā sakarsē eļļu, piebeŗ sīpolus, uzliek 
vāku. Sautē uz zemas liesmas apm. 5 min.,līdz 
sīpoli mīksti. Tad uz vidējas liesmas uzkarsē 
katlu, iebeŗ kāpostus. Maisa pāris minūtes, 
pievieno pārējās sastāvdaļas. Turpina maisīt, 
līdz šķidrums sāk burbuļot. Pazemina liesmu, 
uzliek vāku, lēni vāra vēl apmēram vienu 
stundu, ik pa 10 min. apmaisot.

Šos kāpostus var pasniegt gan karstus, gan 
istabas temperatūrā.

Labi uzglabājas ledusskapī.
Jautrās saimnieces

BARIŠņIKOVS ATKAL RĪGĀ
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SARĪKOjUMI / SANĀKSMES
2015.  gada novembris

Svētdien, 1. nov., Baibas Sipenieces monoizrāde  
 Čikāgas latviešu nama 1. stāvā plkst. 13:00. 

Sestdien, 7. nov., Čikāgas latviešu biedrības 80 gadu  
 jubilejas svinības Čikāgas latviešu namā  
 plkst. 18:00. 

Sestdien, 8. nov., Lāčplēša piemiņas diena Čikāgā,  
 Ciānas draudzes telpās. Dievkalpojums  
 plkst.10:00, koncerts plkst. 12:00.

Trešdien, 11. nov., Pensionāru saiets Ciānā, plkst. 12:00. 

Sestdien, 14. nov., Latvijas Valstssvētku sarīkojums  
 Ciānas Lielajā zālē plkst. 14:00.
 Koncertā – Čikāgas koŗu un Čikāgas   
 dziesmu kvarteta priekšnesumi. 
 Pēc koncerta saviesīgā pievakare. Glāze vīna, 
 atspirdzinājumi, uzkodas un kafijas galds.

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:

100.- Ilze un Ēriks Antoni, Valdis un Ilze Dongo, 
 Rev. Ida Rautenšilde,
 75.- Leontine Anstrate, Maija Downing (Tucson, AZ),  
 H. V. Lāčkājs, Haralds Robežnieks,
 65.- Ināra un Alan Baldwin, Ināra Bundža,
 Uldis Prauliņš (Indian Wells, CA),
 60.- Ivars Bukalders (Wauwatosa, WI), Ruta Nagliņa,  
 Andra Swiebocki, Maija Zaimiņa,
 55.- Andris un Benita Eglītes,
 50.- Baiba Dumpe (Woodstock, GA), Laimdota Anšmite,  
 Antra Brammane (Toronto, Canada),    
 Lorija Cinkusa (Rīga, LV), Edvīns Erkmanis   
 (Franklin, WI), Larisa un Pēteris Freimaņi, 
 Dace Friša, Laila Gaidulis, Artūrs un Mirdza Gaiķi, 
 John Gruels, Ilga Ķimse, Austra Kiusals, Dace Kūlāne,  
 Anda Lenša (Sparks, NV), 
 Ārijs Liepiņš (Lincoln, NE), John Pavasars (East  
 Troy, WI), Rasma Plāte (Kalamazoo, MI), 
 Vēra Riekstiņa, Ruta Treknais, Ruth Vals,   
 Auseklis Vārpa, Vija Velkme,
 45.- Ivars Švānfelds un Astrīda Vītoliņa (Salaspils, LV),
 40.- B. Roth (Brookfield, WI).

ČIKĀGAS ZIņĀM ZIEDOjUŠI
no 2015.g. 2. augusta līdz 2015. g 22. oktōbrim..

Pateicamies visiem Čikagas Ziņu la sī
tājiem par atbalstu un ceram to saņemt arī 
nākamajā gadā. Cenījamie lasītāji! Ja kāda 
iemesla dēļ eat piemirsuši šogad atsūtīt savu 
ziedojumu, šī no vembŗa numurs ir pēdējais, 
ko jūs saņemsit.

Redakcija labprāt saņem lasītāju kritiku 
un ieteikumus. Vēlamies ik pa laikam mūsu 
izde vuma slejā ievietot lasītāju domas.

Red.

Nākamajā Čikāgas Ziņu izdevumā  būs ap
vienoti divi mēneši – decembris un janvāris. Tādēļ 
lūdzam draudzes atsūtīt redakcijai dievkalpojumu 
sarakstus diviem mēnešiem. Organizācijas lūdzam 
sūtīt sarīkojumu kalendārus abiem mēnešiem.

 Ja Ziemsvētkos un Jaunajā gadā vēlaties 
sveikt radus, draugus, paziņas, lūdzam sūtiet vai 
jau pagatavotu sveicienu, vai tikai vēlamo tekstu 
ne vēlāk par 12. novembri.

Inārai Sīmanei 
4N013 Randall Rd., St. Charles, IL 60175, 
epasts: <isimanis@comcast.net>,  
tālr.: 6305845750                                 Red.

REDAKcIjAS ZIņOjUMS
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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.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
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

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

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec. 

Skorpions
24.okt. - 22. nov.

2015. gada
NOVEMBRIS
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