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Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. 
Čikāgas Ziņas sūta visiem latviešiem, no kuŗiem 
ir saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās 
sūta ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru 
saņemšanu. 
SLUDINĀJUMU LIKMES: 
 1 lappuse – $180, 1/2 lappuse – $90,  
 mazākais –  $45
ADVERTISING RATES: 
 $180 per full page
 $90 per 1/2 page, smallest ad $45

Čikāgas Ziņu  nākamā mēneša izdevumā 
ievietojamie materiāli (raksti, fotoattēli, sludi-
nājumi, sarīkojumu kalendāra informācija) 
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 10. 
datumam. Tikai īsi ziņojumi un iepriekš pieteik-
tie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4NO13 Randall Road 
St. Charles, IL 60175-5044, 
tālr.: 630-584-5750

Par sludinājuma saturu atbild sludinātājs; 
par raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jābūt mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un adresi. 
Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai ir tiesī-
bas rakstus saīsināt. Rakstos izteiktās domas 
var nesaskanēt ar redakcijas viedokli. Čikāgas 
Ziņas honorārus nemaksā.
Izdevéjs:
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība.
Administrātors: Ilmārs Bergmanis
e-pasts: <ilmarbergman@gmail.com> 
tālr.: 847-803-0546
Atbildīgā redaktore: Ārija Bergmane             
mob. tālr.: 847-828-9737 
e-past: <arijab@comcast.net>
Galvenā redaktore: Ināra Sīmane
e-pasts: <isimanis@comcast.net>,
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tālr: 630-584-5750
Kasiere: Ārija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksājumi par sludinājumiem u.c. 
sūtāmi kasierei.
Adrešu maiņu pieteikumi sūtāmi:
Čikāgas Ziņas 
P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

KRUSTVĀRDU MĪKLA    

ČZ Nr. 399. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Klintonas viceprezidenta amata kandidāts. 4. Trampa 
viceprezidenta amata kandidāts. 7. Sievietes vārds martā. 8. Strīdi. 9. Spoži 
spīdēt. 10. Republikāņu ASV prezidenta amata kandidāts. 11. Japāņu plata 
brokāta josta. 16. Viens no diviem ASV prezidentiem, kuŗu tēvi arī bija 
prezidenti. 18. Krāšņs medību putns. 19. Noziedznieks, kuŗu Jēzus vietā 
atbrīvoja Poncijs Pilāts. 20. Pašreizējais ASV prezidents. 21. Irānas 
galvaspilsēta. 23. Kodolīgu iztirzājumu sakopojums. 24. Latviešu uzņēmējs, 
kurš šogad Berlīnē atvēra divus “Lido” restorānus. 25. Lielākais kontinents. 
26. Apģērba gabals. 

STATENISKI: 1. ASV prezidents, kurš vizitēja Latviju 1994.gadā. 2. Paveic. 
3. Sengrieķu pilsētvalsts. 4. Noteikta satura iesaiņojum‘s. 5. Muļķi, aplami. 
6. Atšķirība. 12. ASV prezidenta rezidence. 13. Demokrātu ASV prezidenta 
amata kandidāte. 14. Pašreizejā Latvijas kultūras ministre. 15. Trimdas 
latviešu organizācija – Daugavas ------. 17. Tirgošanās objekti. 22. Rakums 
zemē ūdens iegūšanai. 23. Lielākā NATO dalībvalsts. 

LĪMENISKI: 4. Odesa. 9. Zīmulis. 10. Valka. 11. Emīls. 12. Termiņš. 13 Ārija. 14. Grebzde. 15. 
Sēkla. 20. Aromāts. 21. Likumi. 25. Pretendē. 26. Parādība. 28. Garūta. 29. Nulītis. 33. Saule. 
35. Inducēt. 37. Dimba. 38. Valzivs. 39. Niķis. 40. Dzēst. 41. Bravūra. 42. Kavēt. 

STATENISKI: 1. Ķiveres. 2. Jūrmala. 3. Pilns. 5. Dambrete. 6. Salabt. 7. Nātre. 8. Skuja. 
13. Admirālis. 16. Argentīna. 17. Smēde. 18. Dūzis. 19. Zināt. 22. Špaga. 23. Ķerra. 24. 
Mānīt. 27. Kumelīte. 30. Sadzīvo. 31. Plīvurs. 32. Gumija. 34. Cimze. 35. Ibiss. 36. Šaurs. 

Sastādījis Jānis Reveliņš

Sestdien, 19. novembrî, plkst. 2:00 pp. 
Ciånas draudzes telpås, 6551 W. Montrose Ave. 

SV‰TBRÈDIS
 Ojårs Freimanis

AKTA RUNA
Latvijas Republikas kultüras ministre

Dace Melbårde

KONCERTÅ

 Çikågas latvießu svétku kopkoris
diri©ente Måra Vårpa

Krißjåña Barona latvießu skolas koris
diri©ente Anita Piwowarczyk

Çikågas latvießu bérnu ansamblis
vadîtåja Kristîne EiΩvertiña

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   2016               
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LATVIjAS VALSTS pREZIDENTA VIESošANĀS ČIKĀgĀ

Sestdiena, 24. septembris, bija Čikāgas 
latviešu saimei liela svētku diena. Viesojās Latvijas 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi 
Ivetu, Lat vijas sūtnis ASV Andris Teikmanis  un 
pavadoņi, kuŗi jau pēc deviņiem no rīta ieradās 
Ciānas ev. lut. draudzes īpašumā, kas aptveŗ 
dievnamu, lielo sarīkojumu zāli, Kr. Barona skolas 
telpas divās ēkās, kā arī Čikāgas Radio raidījumu 
komitejas studiju, LELBAL archīvu un Čikāgas 
Daugavas Vanagu mītni.

Kr. Barona, lielākās latviešu skolas ASV, 101 
skolēns, skolotāji un vadība, sapulcējušies  diev
nama telpā, pirmie priecīgi sagaidīja un sveica 
Valsts prezidentu un viņa dzīves biedri Ivetu, kuŗa 
ir uz ņē musies latviešu diasporas skolu patroneses 
pienā kumus. Viņa, tāpat kā prezidents, sasvei
cinājās un aprunājās gan ar atsevišķu klašu sko
lēniem, gan grupās, gan divatā. Bija iespaids, ka 
bērni un augstie viesi bija ieinteresēti šai mij
iedarbē. Iveta Vējone arī teica: “Paldies, ka jūs, 
tautieši Čikāgā, tik kuplā skaitā dodaties uz sest
dienas skolu, lai mācītos latviešu valodu un uz
turētu latviskās tradicijas. Tādejādi ikvienā bērnā 
tiek stiprināta pārliecība, ka ir pamats justies 
lepnam, ka esi latvietis.”

Viesi tālāk devās uz Radio komitejas studiju, 
kur tos sagaidīja komitejas priekšsēde Valija 
Galeniece un iknedēļas raidījuma saga tavotāji un 
runātāji Armands Birkens un Silvija Kļaviņa 

Barshney. Ja jau studijā, tad jāstājas pie mikrofona. 
Tā prezidents atbildēja uz Armanda Birkena 
jautājumiem un uzrunāja Čikāgas latviešu valodas 
raidījumu klausītāju saimi, pateicoties par latviešu 
valodas saglabāšanu jaunajā audzē un par atbalstu 
Latvijas atdzimšanā. Viņš aicināja gata voties 
Latvijas simtgades svinībām, lai tās notiktu visās 
pasaules malās, kur ir latviešu ko pības. Lai esam 
stipri un uzticīgi Latvijai.

Viesi arī apskatīja LELBAL archīva telpas 
un krājumus, bet Čikāgas Daugavas Vanagu mītnē 
viesus sagaidīja un apsveica DV apvienības priekš
nieks Ivars Kēlers ar palīdzēm, sekretāri Rūtu 
Veitmani un kasieri Ināru Grigolati.

Tad bija laiks Tautas sanāksmei, kā to vēstīja 
sagatavotās programmas lapiņas, atkal baznīcas 
telpās. Skolēniem dodoties uz klasēm, lai tur pinātu 
mācības, solos vietu ieņēma vairāk nekā 200  
Čikāgas latviešu, tai skaitā arī tālumnieki. Bija 
prieks redzēt archibīskapi Laumu Zušēvicu no  
Milvokiem ar vīru Ivaru Čikāgas vīru koŗa saimē.

Valsts prezidentam Raimondam Vējonim ar 
dzīves biedri Ivetu baznīcā ienākot, godu dodot, 
piecēlāmies, lai sveiktu augstos viesus.

Nezin, ko domāja prezidentam pierīkotie četri 
ASV slepenā dienesta apsargi, dzirdot, ka ASV 
himnu dzied visi – šie svešie, taču ne šeit dzimušie 
amerikāņi, kas runā nesaprotamā valodā, bet 
dzied un prot ASV himnu tā, kā paši, šeit ilgi 
dzīvojošie, nejaudā…

No kr.: prezidents Raimonds Vējonis,  Iveta 
Vējone, KBLS pārzine Elisa Freimane. Dziedājām mūsu Latvijas himnu. Tā nav 

bravūrīga, lai gan ieņemam miera stāvokli. Tā ir 
lūgšana par valsti un tautu  – Dievs, svētī Latviju!

Latvijas goda konsuls Čikāgā Roberts Blum
bergs ievadīja sanāksmi, iepazīstinot prezidentu 
ar Čikāgas latviešu sešpadsmit galveno organi
zāciju vārdiem, norādot, ka mūsu galvenās rūpes 
ir par bērnu un jauniešu paturēšanu latvietībā.
Prezidentam goda konsuls novēlēja spēku un 
izturību viņa darbā un pienākumos.

Svētbrīdi vadīja Ciānas ev. lut. draudzes 
mācītāja Gundega Puidza, sākot ar nozīmīgajiem 
33. psalma vārdiem: “Svētīta tauta, kam Kungs ir 
Dievs...” – Mēs tiecamies, mēs gribam būt svētīta 
tauta arī dzīvojot svešumā, cieši turoties pie 
latviešu valodas un dzīves ziņas. Mēs visi esam 
vajadzīgi Latvijai. Lūdzam, lai Dievs svētī mūsu 
tautu un dod mūsu prezidentam gudrību un 
mīlestību, vadot Latvijas valsti!

Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 
priekšsēdis Jānis Vilciņš savā uzrunā norādīja par 
Čikāgas latviešu sabiedrības veikumiem: pirmie 
Dziesmu svētki ASV, draudzes, biedrības, rosīga 
latviešu kultūras dzīve, 64 gadu latviešu radio 
raidījumi, 41 gadu Čikāgas Ziņas. Neatlaidīgs 
darbs cīņā pret komūnismu un par Latvijas 
neatkarības atgūšanu. Pēc neatkarības atgūšanas, 
cīņas ASV Kongresā, lai Latviju uzņemtu NATO 
saimē, pieņemtu rezolūciju, atzīstot Latvijas 
okupāciju. 

Daugavas Vanagu mītnē. No kr.: Ivars Kēlers, Ināra Grigolate, 
Rūta Veitmane, Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis.

Radio raidījumu studijā. Armands Birkens intervē prezidentu. 
No kr.: valsts prezidents Raimonds Vējonis, Roberts Blumbergs, 
Valija Galeniece, prezidenta padomnieks Jānis Siksnis.

1. klases meitenes uzdod jautājumus prezidentam. No kr.: Loretta Balode, Solveiga 
Austriņa, Aleksandra Rickher, Nora Blumberga, Arisa Bišofa un Stella Tincu, Iveta Vējone, 
prezidents Vējonis.

Svētbrīdis. Mācītāja Gundega Puidza. Goda konsuls Ilinojā Roberts Blumbergs. Prezidents R. Vējonis uzrunā tautu.
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Šī bija piektā Latvijas valsts 
prezidentu viesošanās Čikāgas 
latviešu saimē: prezidenti Ul
manis, VīķeFreiberga, Zatlers, 
Bērziņš un tagad Vējonis, visi 
viesojās Čikāgas latviešu lie
lākajā un vieglāk pieejamā vietā 
– Ciānas ev. lut. draudzes telpās. 
Paldies draudzei un tās vadībai, 
kas šo vietu izveidoja par tik 
nozīmīgu centru Čikāgas un tās 
apkaimes latviešiem!

Latvijas valsts prezidents 
Raimonds Vējonis un viņa dzīves 
biedres Iveta atstāja patīkamu 
un draudzīgu iespaidu. Čikāgas 
latvieši viņus ciemošanos atcerēsies ar prieku. 
Prezidenta pavadoņos bija arī jaunais Latvijas 
vēstnieks ASV Andris Teikmanis, un, protams, 
fotografi un video ierakstītāji, jo jāgādā par 
vēstures paturēšanu…

Klāt bija arī četri ASV slepenā dienesta apsargi, 
kas, prezidenta drošības dēļ, bija no teikuši ap
meklētājiem diezgan apgrūtinošu režīmu, tā ilgu 
laiku kvernējām ēdamzālē, kur gan varējām dabūt 
labu roku gatavotās sviestmaizītes. Salīdzinot

Dāvanu apmaiņa. No kr.: Prezidents Raimonds Vējonis. Inese 
Stokes, Jānis Vilciņš.

“Pēc 66 gadiem mūsu latviskais kodols 
Čikāgā ir vēl stingrs un, prezidenta kungs, mums 
ir liels prieks šodien sveikt Jūs Čikāgā! – Dāmas 
un kungi, Latvijas valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un viņa dzīves biedre Iveta Vējone”,  
nobeidza runātājs. 

Valsts prezidents savā uzrunā izteica gan
darījumu par iespēju būt tautiešu vidū Čikāgā, 
aicinot Latvijas simtgades svētkos apmeklēt 
Latviju, kā arī iesaistīties svētku organizēšanā 
latviešu kopībās svešatnē. Viņš teica: “2018. gadā 
apritēs Latvijas valsts 100. gadskārta. Lai gan kā 
valsts vēl esam jauni, šī jubileja ir apliecinājums 
tam, ka mēs esam stipra tauta. Neatkarība tika 
izcīnīta grūtās un pašaiz liedzīgās cīņās, 20. 
gadsimts ir nesis daudz traģisku brīžu. Tomēr, 
pateicoties latviešu sīkstumam un ticībai, mēs 
šobrīd varam dzīvot brīvā zemē.”

Valsts prezidents izteica cerību, ka 100. 
gadadiena kopš valsts dibināšanas būs vēl viena 
iespēja ikvienam apliecināt savu piederību mūsu 
valstij un būt vienotiem nozīmīgajos svētkos 
Latvijā un ārpus tās robežām.

Bija laiks klausītāju jautājumiem prezidentam. 
Protams, neiztika bez jautājuma, kas bija minūti 
gaŗš, bet, gods prezidentam, viņš uzklausīja visus 
sešus jautātājus un, reizēm lietojot vieglu humoru, 

centās uz tiem  atbildēt. Sekoja pelnīti aplausi par 
tīkamu tikšanos ar mūsu Latvijas valsts prezidentu 
Vējoni.

Prezidents dāvināja Čikāgas latviešu saimei 
īpašu grāmatu, kuŗā līdz valsts simtgadei 2018. gadā 
ierakstīt idejas un ierosinājumus Latvijas attīstibai 
nākamajos gadu desmitos un simtos. Dāvanu 
pieņēma ČLOA pārstāvji Jānis Vilciņš un Inese 
Stokes. Apdāvinātie savukārt pasniedza Valsts 
prezidentam mēnešraksta Čikāgas Ziņas komplektu.

Čikāgas kultūras dzīvi pārstāvēja Čikāgas 
vīru koris, kas, Māras Vārpas vadīts, pievilcīgi 
dziedāja V. Kaminska “Latvijai” (J. Sirmbārdis) 
ar Sarmu Aļļi pie klavierēm. Apbalvošanas 
cermonijā Valsts prezidents pasniedza Atzinības 
krusta IV šķiras ordeni ilg ga dājam sabiedriskajam 
darbiniekam, ČLOA priekš sēdim Jānim Vilciņam 
par nopelniem lat viešu sabiedriskās dzīves 
uzturēšanā un vei cinā šanā, par latviskās kultūras 
un vēstures popu lārizēšanu pasaulē. Klausītāju 
saimes sirsnīgie aplausi lie cināja, ka apbalvojums 
ir īstā vietā un laikā.

Visi, pieceļoties, dziedājām Jāņa Mediņa “Tev 
mūžam dzīvot, Latvija” (V. Plūdons) Māras Vār pas 
klavieŗu pavadījumā. Dziesma tik labi izteic mūsu 
ilgas, mūsu cerību, mūsu lūgšanu šinī sadrum
stalotajā, naida un netaisnības pārņemtajā pasaulē.

Kājās piecēlušīes dziedājām “Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

ar četru iepriekšējo prezidentu ciemošanos, kad 
divi apsargi bija vairāk formālitāte, redzam, kā 
laiki mainījušies un pasaule, arī ASV, ir kļuvusi 
nedrošāka.

Sarīkojumu izkārtoja ČLOA un to vadīja tās 
priekšsēdis Jānis Vilciņš ar palīgiem. Šķiet, ka 
Raimonds Vējonis ar savu personību un atsaucību 
ir iekarojis Čikāgas latviešu sirds siltumu… 
Priecājamies!

Oļģerts Cakars, foto: Ģirts Rība.

Prezidents parakstās Ciānas ev. lut. draudzes viesu grāmatā, 
blakus Iveta Vējone, aizmugurē Jānis Vilciņš, Andris Teikmanis.

Čikāgas vīru koris, diriģente Māra Vārpa, pie klavierēm Sarma Aļļe.
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Šī gada 24. septembrī Čikāgā viesojās 
Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis ar 
kundzi Ivetu Vējoni un delegāciju.  

Mans onkulis, Roberts Blumbergs, kuŗš ir 
Lat vijas goda konsuls Čikāgā, mani ielūdza pa
vadīt pēcpusdienu ar prezidentu, viņa sievu, un 
delegāciju tūrē pa Čikāgas pilsētu. Es biju lielā 
sajūsmā, un protams pieņēmu viņa ielūgumu. 

Sestdienas rītā, 24. septembrī es ar savu 
mammu devāmies uz Krišjāņa Barona latviešu 
skolu. Es piebiedrojos savai klasei mūsu telpā 
kamēr mēs pacietīgi gaidījām pulcēties baznīcā, 
lai sagaidītu Latvijas valsts prezidentu.

Baznīcā mums pateica piecelties, kad 
prezidents ienāk baznīcas telpā. Prezidents ar 
viņa kundzi iepazīstinājās ar visiem skolas 
bērniem un sāka lūgt skolēnus uz priekšu, lai 
prasītu jautājumus. Jaunāko klašu skolēni  iedeva 
plakātus un puķes. Vecākām klasēm bija uzdots 
prasīt jautājumus prezidetam un viņa kundzei. 
Man bija tas gods pārstāvēt 8. klasi un prasīt 
jautājumu, kuŗu mana draudzene Izabella Brence 
bija uzrakstījusi – "Kādu darbu Jūs gribētu strādāt, 
kad Jums beigsies prezidenta termiņš?''. Prezi
dentam atbilde bija: "Es gribēšu atpūsties!".

Pēc prezidenta tikšanās ar skolas bērniem, 
visi devās atpakaļ uz savām klašu telpām.  Vidus
skolas un 8. klases skolēni palika baznīcas telpās 
noklausīties kā prezidents un citi uzrunā Čikāgas 
sabiedrību. Tad, kad sarīkojums nāca uz beigām, 
prezidents, prezidenta kundze un pārējā delegācija 
devās uz savām mašīnām, lai brauktu uz pilsētu.  
Man bija liels piedzīvojums braukt ar motorcade 
uz pilsētu ar prezidentu un Amerikas secret service!

Pēcpusdiena bija veltīta Čikāgas pilsētas 
apskatei. Mēs vispirms paēdām pusdienas resto
rānā netālu no Millenium un Maggie Daley parka.  
Pusdienu laikā man bija iespēja runāt ar prezidenta 
kundzi. Mēs pārrunājām viņas ciemošanos Baltajā 
namā ar prezidentu Obama un viņa kundzi Michelle 
un par to, cik patīkama bija viņu tikšanās.  Pre
zidenta kundze minēja, ka viņai ļoti patīk Čikāgas 
kultūra un vecās, skaistās ēkas. Es arī uzzināju, ka 
prezidenta kundzei ļoti negaršo anchovies (ķilavas).  

Prezidents un kundze minēja, ka viņi ļoti gribētu 
ciemoties Gaŗezerā kautkad drīzā nākotnē.

Pēc pusdienām mūs sagaidīja Čikāgas pilsētas 
galva Rahm Emmanual. Ierēdņi mums rādīja Mil
lenium parku. Kamēr mēs pastaigājāmies pa parku, 
es ar prezidenta kundzi izdomājām, ka būtu jauki 
fotografēties parka vidū, kur bija brīnišķīgi skati. 

Iveta Vējone un Emīlija Blumberga.

No kr.: Roberts Blumbergs, Iveta Vējone, prezidents Vējonis, 
Emīlija Blumberga.

Latviju pēc diviem gadiem, lai svinētu Latvijas 100. jubileju. 
Prezidents, prezidenta kundze un pārējā delagācija devās uz lidostu, 
lai ceļotu atpakaļ uz Latviju. 

Man bija liels gods piedalīties Čikāgas ekskursijā ar prezidentu 
un prezidenta kundzi.  Tās man būs ļoti mīļas un vienreizējas 
atmiņas.

 Emīlija Blumberga

Prezidents un viņa kundze bija 
lielā sajūsmā par Čikāgas sla ve
no skulptūru Bean, un ap brīnoja 
tās spīdīgumu. Uzņē mām ļoti 
daudz fotografiju, lai viņiem būtu 
ļoti jaukas atmiņas no šī parka.

Tad mēs aizgājām uz Chicago 
Yacht Club, kur mēs satikām 
Ēriku Kalniņu. Viņš iepazīs ti
nājās ar prezidentu un kundzi, 
un tad mēs kāpām lielā laivā. Es 
biju tik pārsteigta, kad es redzēju 
visu Čikāgas pilsētu no laivas. 
Nebija ļoti lieli viļņi, un mēs 
pāris reizes braucām ļoti ātri! 
Pēc brī nīšķīģā laivas brauciena, 
mēs devāmies ārā no pilsētas, 
lai tiktu uz mana onkuļa Roberta 
Blum berga māju, kur bija 
viesības. Prezidents uzrunāja 
viesus un ielūdza visus apmeklēt 

Vidū no kr.: Emīlija Blumberga, Iveta Vējone, Roberts Blumbergs, prezidents Vējonis, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis.

Pie lielās laivas – Iveta Vējone, prezidents Vējonis un Ēriks Kalniņš.           

pēcpUSDIENA ČIKĀgĀ AR pREZIDENTU UN "pIRMo LēDIjU "
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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>

Gaujas 6. un Staburaga 70. 
vienības uzsāka savu darbības 
gadu 1. oktōbrī. Vienībās ir re
ģistrējušies 75 dalībnieki ar ku
ŗiem divreiz mēnesī nodarbībās 
darbojas 12 vadītāji. Visiem pul
ciņiem bija pa ga rinātas pirmās 
nodarbības, kas deva guntiņām 
un mazskautiem iespēju iepazī
ties ar jauniem dalīb niekiem, gai 
dām un skautiem – paveikt uz
devumus pirms vecākie dalīb  nie ki 
novembrī pāries uz liel gai dām 
vai dižskautiem, un diž skau tiem 
pieda līties riteņ braucienā.

Oktōbŗa vidū guntiņas un 
mazskauti devās atsevišķos iz brau
kumos baudīt rudens dabu, diž
skauti apguva Thai Kickboxing 
spējas un gaidas, skauti un 
lielgaidas turpināja iedziļināties 
gaidu un skautu prasībās.

vad. Daina Cera

Vai ārā snieg vai salst, vai lietus līst! Dižskauti pirmās nodarbībās ar riteņiem 
nobrauca 17 jūdzes. Lai gan visu ceļu nelija, līdz beigām braucēji bija izmirkuši, 
tomēr tik pat smaidīgi kā brauciena sākumā!                          

 Foto: Marks Baginskis      

Guntiņas ir burvīgas! Pirmajās nodarbībās piedalījās divdesmit no divdesmit piecām guntiņām. Šogad mūsu pulciņā 
ir astoņas jaunas guntiņas.                                                                            Foto: Žubīte Glass

Mazskauti pirmajās nodarbībās gatavoja koka putnu būrus. Skaļa āmurēšana, liels gandarījums par paveikto. Foto: Dženija Hounihan  

Jūs iepazīties ar ziedojumu 
prēmijām. Arī šī informācija ir mūsu 
mājaslapā vai varam atsūtīt to Jums 
pa pastu. Kā pateicību par ziedojumu 
Jūs saņemsit arī brīvbiļetes. XIV 
Latvian Song and Dance Festival, 
Inc. ir ieguvis 501(c)3 bezpeļņas 
organizācijas statusu, un visi zie do
tāji, gan individuālie, gan juridiskie, 
var saņemt nodokļu atlaides likuma 
noteiktajā kārtībā.

Svētku programmu varat apskatīt brošūrā, 
kas pieejama Jūsu centra informācijas galdā, un tā 
arī ir sīki aprakstīta svētku mājaslapā www.
LatvianSongFest2017.com. Esam gandarīti par 
to,  ka svētku programma veidojas daudzpusīga 
gan kultūras, gan izklaides ziņā. Gaidīsim Jūs 
Baltimorā, kur nākamvasar pulcēsies tautieši un 
visur skanēs latviešu valoda!

XIV Vispārējo latviešu dziesmu un deju  
svētku ASV rīcības komiteja

SVēTKU BIļEšU KASE IR ATVēRTA! 
Beidzot! Veikals ir atvērts, 

un tagad var iegādāties 
Dziesmu un deju svētku 
sarīkojumu biļetes! Biļetes var 
pirkt elek  troniski dziesmu 
svētku mājaslapas <www.
LatvianSongFest2017.com> 
nodalījumā "Biļetes". Ir arī 
iespēja pasūtīt biļetes pa pastu. 
(Bonuss: Mājaslapā var arī 
iegā dāties skaistus Baltimoras Dziesmu svētku 
kreklus.)

Ja dodat priekšroku biļešu pasūtīšanai pa 
pastu, mājaslapas nodalījumā "Biļetes" var atrast 
izdrukājamu biļešu veidlapu. Turklāt veidlapa 
drīz būs pieejama avīzē "Laiks", latviešu centros 
un citur.

Iegādātās biļetes sāksim izsūtīt ar Jauno 
gadu.

Jautājumus lūdzu sūtiet epastu <tickets@
latviansongfest2017.com> vai zvaniet 240.630.0280.

BET... pirms Jūs pērkat biļetes, mēs aicinām 
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Baltic DP IZSTĀDE ApVIENoTAjĀS NĀcIjĀS

Šī gada 23. augustā (Baltijas ceļa 27. jubilejā) 
Apvienoto Nāciju izstāžu telpās uz vienu nedēļu 
atvēra izstādi No Home to Go to: the Story of the 
Baltic Displaced Persons, 1944-1952, ko bija 
izkārtojuši lietuvieši no Čikāgas Balzekas mūzeja.  
Uz izstādes atklāšanu bija ieradušies ap 150 
dažnedažādu tautību cilvēki, ieskaitot mūsu 
tautieši no Ņujorkas, Vašingtonas un Čikāgas.  

Izstāde ir kopdarbs starp Balzekas mūzeju, 
Chicago Estonian House un Latvju Tautas māk
slas mūzeju.

Šo ceļojošo izstādi var tagad apskatīt Ņujorkā 
līdz 2016.g. 31. decembrim:

Science, Industry & Business Library 
(NY Public Library)
188 Madison Ave. New York, NY 10016 

Čikāieši izstādi var apskatīt līdz 2016. gada beigām:
Balzekas Museum of Lithuanian Culture
6500 S. Pulaski Rd, Chicago, IL  60629
<www.displacedpersons.org>.

Lai gan pamatinformācija abām izstādēm ir 
vienāda, Čikāgā ir izlikti vairāki interesanti priekš
 meti ko latvieši (vairāki čikagieši) ir paņēmuši 
līdz no dīpīšu nometnēm.  Izstādīta ir Anša Kra
mēna darinātā koka lāde, Martas Ķezberes izšūtā 
sega, Nīcas tautas tērps, kāzu kleita, leģionāra sega.

Dace Ķezbere

Dace Ķezbere Apvienotajās Nācijās.

No kr.: Čikāgas latviešu pārstāve Dace Ķezbere, igauņu vice-
konsuls Čikāgā Siim Sööt un legālā padomdevēja Lie tuvas 
ANO delegācijai Laima Birštunaite.

ČiKĀgAS LATViešU bēRnUDĀRzS Un piRMSSKoLA
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

2016 gada 6. septembrī sākās Stariņa jaunais 
skolas gads. Šogad mūsu skolā pieteikti div pad
smit bērni no 2 gadu vecuma līdz 6 gadu 
vecumam. Skolas direktore ir Andārte Phillips, 
skolotāja Dana Šaltāne, un jaunā skolotāja Lana 
Jacobs. Lana ir piebiedrojusies Stariņa pulciņam 
ar lielu pieredzi, ko guvusi strādājot citās skolās 
ar maziem bērniem. Stariņa saime ir ļoti priecīga, 
par to, ka mums ir tik laba skolotāja.

Pirmā tema šajā gadā bija Miķeļdiena. 26. 
septembrī visu dienu svinējām Miķeļus. Bērni ar 
skolotājām  no rīta cepa ābolkūku, iztīrīja “māju”, 
un tad devās ārā uz tirdziņu. Tirdziņā bērni varēja 
“pirkt” kādu dārzeni,  kuŗu kāds cits bērniņš bija 
atvedis – bija gan lieli, gan mazi ķirbji, bija   
sīpols, bija  kukurūza un citi dārzeņi. Pēc tirdziņa 
bija pārsteigums – iztēlota pasaka, “Galdiņ, 
klājies”. Pēcpusdienā spiedām sulu no āboliem, 
burkāniem un apelsīniem. Launagā ēdām 
pašcepto ābolkūku un dzērām izspiestās sulas.  
Dienas beigās gājām Miķeļdienas rotaļās un 
dienu beidzām ar rotaļu “Miķeļdienai vārti vaļā, 
visi cauri iet. Un, kad Miķeļdiena galā, vārti veŗas 
ciet!”.

Vēsās rudens dienas ir atkal klāt, tādēļ sākam 
mācīties par rudeni, sēnēm, rudens lapām, lietu 
un negaisiem. Grūti iedomāties, bet drīz jau 
sāksim domāt par Mārtiņiem.

Raksts un foto: Andārte Philips

No kr.: Jēkabs Andersons, Filips Ciacco, Lana Jacobs, Ēriks 
Zīmelis spiež sulu.

No kr.: Dana Šaltāne ar Lailu Grantu un Ēriku Zīmeli cep 
ābolkūku.

Miķeļdienas tirdziņa galds.

Nākamajā Čikāgas Ziņu izdevumā būs ap
vienoti divi mēneši – decembris un janvāris. Tādēļ 
lūdzam draudzes atsūtīt redakcijai dievkalpojumu 
sarakstus diviem mēnešiem. Organizācijas lūdzam 
sūtīt visu paredzēto sarīkojumu informāciju ne 
vēlāk par novembŗa 12. datumu. 

Ja vēlaties Čikāgas Ziņās sveikt savus radus, 
draugus, paziņas Ziemsvētku apsveikumu kartīšu

REDAKcIjAS ZIņojUMS
vietā, lūdzam sūtiet vai jau pagatavotu sveicienu, 
vai tikai vēlamo tekstu ne vēlāk par 12. novembri.
Apsveikumu izmērus un cenas skatiet ČZ priekšas 
vāka  iekšpušē.

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

LASĪTĀjU IEVēRĪBAI!
Ja Jums, cienījamais lasītāj, ir piemirsies šogad atsūtīt kārtējo ziedojumu, tad šis novembŗa 

Čikāgas Ziņu numurs ir pēdējais, ko saņemsit šogad.                                                             Red.
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vērtīgs. Ciemos aicināti tika arī citi darbīgie 
dievtuŗi. Un bērni aicināja savus aizgājušos mīļos 
sunīšus un  kaķīšus.

Atstājuši uzklāto galdu ar medu, maizi, 
zirņiem un kliņģeri veļu ziņā, savieši paši baudīja 
mielastu Saimes ēkā, kuŗu sagatavoja Pones Elga. 
Nākamajā rītā ar skaļu žvadzināšanu un  dziesmu, 
veļi tika raidīti atpakaļ uz Veļu mātes pagalmiem, 
jo seņču gudrība māca, ka robežu ar Viņsauli 
drīkst pārkāpt tikai reizi gadā –Dievainēs. Uz 
Veļu galda palikušo mielastu kopīgi notiesāja 
dzīvajo saime, tā jo ciešāk apliecinot kopību ar 
saviem  seņčiem.

Raksts un foto Māra Sīmane

DIEVTUŗU VEļU VAKARS

Vēļu mēneša 8. dienā (8. oktōbrī) Dievsētā, 
Viskonsīnā, Dievturu Piemāres sadraudze un 
draugi atzīmēja veļu laiku jeb Dievaines. Sanāca 
cilvēki no 4 mēnešu līdz 90 gadu vecuma no 
Ilinojas, Viskonsīnas, Minesotas un Aiovas, lai 
godinātu aizgājušos. Veļu laiks ir laiks starp 
Apjumībām jeb Miķeļiem (29. septembrī) un 
Mārtiņiem (10. novembrī), kad raža jau ievākta 
un sāk iestāties tumsa. Šinī laikā senču veļiem, 
velēniešiem  jeb iļģiem Veļu māte atļauj apmeklēt 
savus dzīvos radus un draugus. Protams – ja  tie 
tiek ciemos aicināti. Tādēļ dievtuŗi rīko Veļu 
vakarus, lai  reizi gadā stiprinātu saites ar saviem 
priekšgājējiem, viņus godinātu, teiktu pateicību 
par viņu atstāto mantojumu, kā arī uzklausītu 
viņu padomus.

Dievsētā sanākušie Spuru Lilitas vadībā 
veļus aicināja Skandavas uzpostajā telpā. Sveču 
gaismā klātesošie pamijus dziedāja un lasīja 
dzeju. Katrs piesauca viņsaulē esošus tuvus radus 
un draugus, arī Grencionu Kārli un Kļaviņu Juri. 
Kārļa degsme spēja piesaistīt atbalstītajus un 
līdzstrādniekus, lai no dzimtenes tālā pasaules 
malā uzceltu pagaidām vienīgo, latviešu  die ves
tībai veltīto sētu. Kļaviņu Juris mudināja ikvienu 
latvieti  turēties kopā labestībā pret savu tautu un 
valsti. Šo vīru atstātais padoms vēl šodien gauži

2016. gada 24. septembrī 
Čikāgas Latvju tautas mākslas 
mūzeja telpās pulcējās maza 
gru  piņa adītāju – ne, lai adītu 
zeķes, kā dziedāts pazīstamajā 
lat viešu rotaļā, bet gan cimdus. 
Adītāju lokā bija divas latvietes, 
divas ameri kā nietes un mūsu 
skolotāja Mērija Džermeina 
(Mary Germain) no Milvokiem. 
Ame rikāņu vidē viņa ir 
pazīstama adīšanas skolotāja. 
Mērija ir pazīstama arī latviešu 
sabiedrībā, gan ar savu dedzīgo 
interesi par latviešu cimdu adīšanu, ko viņa 
iemācījās ASV no zemgalietes Irmas Mežaraupas 
Cigano vi čas, gan ar to, ka viņa un viņas vīrs 
2012. gadā palīdzēja rīkot dziesmu svētkus 
Milvokos. Viņa regulāri brauc uz Latviju un 
piedalās adīšanas konferencēs, lai papildinātu 
savas zināšanas par latviešu adīšanas tradicijām. 
Mērijas fotogrāfijā viņas tkrekla uzraksts liecina 
par to, ka viņa “Ada kā latviete”! 

Pamācībās, kas ilga no 9:00 līdz 16:00, ietilpa 
maza izmēra cimda adīšana trīs krāsās, lai 
dalībnieces varētu vienā dienā apgūt galvenos 
cimdu adīšanas principus. Kaut gan visas jau 
bijām pieredzējušas adītājas, Mērija mums spēja 
iemācīt jaunas tehnikas, ieskaitot interesantu 
veidu, kā cimdam noadīt īkšķi bez papildus 
adatām. Laiks ātri skrēja un pavadījām ļoti jauku

Sirsnīgs paldies, ka bija man iespēja iepazīties 
ar Čikāgu un tajā dzīvojošajiem latviešiem. Prie
cājos, ka latvisko aktīvitāti stiprina mūsu mazās 
tautas kultūru, nezaudējot valodu, jo latviešu valoda 
senākā no baltu valodām, kas šajā migrācijas 
laikā mirdz kā pērle, ko spodrinam mēs, neļaujot 
tai pazust, lai kur mēs šai plašajā Dieva pasaulē 
atrastos. Lieli un dziļi pārdzīvojumi ved pie 
patiesām, paliekošām atziņām! Šo nelielo patei

ADAT, MEITAS, Ko ADATI…

Cimdu adītāja Mērija Džermeina. Pirmais cimds.

No kr.: Daina Jauntirāne, Ann Lau, Mary Germain, Mārīte 
Plūme, Tina Wong. 

dienu adot un runājot par rokdarbiem! 
Liels paldies mūsu skolotājai Mērijai, kā arī 

pasākuma rīkotājai Mārītei Plūmei un Čikāgas 
Latvju tautas mākslas mūzejam!

Raksts un foto Daina Jauntirāne

cību gribu izteikt ar Kārļa Skalbes vārdiem: 
“Mūsu valoda, rakstniecība un māksla – tā ir 
vienojošā uguns, pie kuŗas mēs sildāmies, kas 
mūs tur kopā, kas glābj mūs no pazušanas starp 
citām lielākām un stiprākām tautām. Arī maza 
tauta var būt liela, ja to vada vienota griba.”

Būsim mūžīgi vienoti!
Vanda no Latvijas. 

Čikāgā, 2016.gada septembrī

ATZINĪBA UN pATEIcĪBA ČIKĀgAS LATVIEšU SAIMEI

Dievsētas Skandavā - Stumbru Maija, Spuru Ričs un Pones Elga.

Veļu vakara vadītāja Spuru Lilita nākamajā rītā ar bērniem 
Skandavā.

Veļu mielasts.



Čikāgas  Ziņas16 172016. gada novembris

vija ir aktīva starptautiskā arēnā un var sniegt daudz 
īpaša savā simtgades starptautiskajā programmā.

Vienlaikus Melbārde norādīja, ka programmā 
izveidojušās divas partneru grupas – Baltijas re
ģions un valstis, kas dažādos vēsturiskos brīžos, 
tostarp neatkarības iegūšanas, Brīvības cīņu un 
neatkarības atgūšanas laikā, atbalstījušas Latviju.

Pēc Melbārdes paustā, Latvija ar kaimiņvalstīm 
 Igauniju un Lietuvu – sadarbosies Londonas 
grāmatu tirgū 2018. gada pavasarī, kur jau tagad 
notiek aktīvs darbs ar izdevējiem un tulkotājiem, 
tāpat Baltijas valstis sadarbosies mūzikas festivālā 
Berlīnē, Vācijā un citās programmas norisēs.

Melbārde sacīja, ka par godu Latvijas simt
gadei tautieši sagatavojuši arī savas programmas 
un ik gadu atbalsts tautiešu pasākumiem Latvijas 
simtgadei ārvalstīs ir 100 000 eiro. (apollo.lv)

PBLA ziņu apskats, 2016. g. 19. okt.  

LAtvIJAS SIMtGADE
Latvijas simtgades starptautiskajā pro

grammā plānotas 112 norises 16 valstīs, šodien 
(19. oktobrī) mediju brokastīs pastāstīja Kultūras 
ministrijas Latvijas valsts simtgades biroja 
vadītāja Linda Pavļuta.

Viņa norādīja, ka Latvijas simtgade ārvalstīs 
paredzēta četrās dimensijās  starptautiskā pro
gramma ar dažādām norisēm 16 pasaules valstīs, 
Londonas grāmatu tirgus un tā pavadošā pro
gramma, kur kopā piedalīsies Baltijas reģiona valstis, 
publiskās diplomātijas programma, kurā plānots 
prezentēt Latviju visos kontinentos, un sadarbība 
ar tautiešiem ārvalstīs.

Savukārt kultūras ministre Dace Melbārde 
(VLTB/LNNK) teica, ka Latvijas starptautiskajā 
programmā izvirzītas vairākas prioritātes, tostarp 
parādīt, ka Latvija vienmēr dzīvojusi mijiedarbībā 
ar saviem kaimiņiem un sabiedrotajiem un ka Lat 

Latvieši pasaulē mūzejs un pētniecības centrs 
(LaPa) izveidojis akciju Stāstu sega kurā ārzemēs 
dzīvojošie latvieši aicināti uz Rīgu sūtīt paša rokām 
gatavotus un izrotātus 18x18cm kvadrātiņus 
lielizmēra tekstilmozaīkas segai (patchwork quilt). 
Stāstu sega būs veltījums Latvijas Republikas 
dibināšanas apaļajai jubilejai.

STĀSTU SEGAS idejas pamatā ir mūsu ko
pīgais devums un mīlestība Latvijai. Katrs kvad
rātiņš vēstīs par kādu no mums, un, iešūts lielajā segā, 
par mums visiem kopumā. Cik izdomas bagāti, cik 
koši, cik sadarboties griboši un cik daudz mēs esam 
ārpus Latvijas! Iecerēts šo informāciju iekļaut 
interaktīvā multimediālā prezentācijā, kas 2018. 
gadā kopā ar segu apceļos Latviju. 

Kvadrātiņu vari izrotāt, kā vēlies 
– dažādās technikās, iz mantojot 
daudzveidīgus mate riālus. Par katru 
kvadrātiņu ir svarīgi zināt tā darinātāja 
vārdu uzvārdu un valsti, kuŗā tas 
tapis. Pastāsti par sevi, kādas saites 
Tevi saista ar Latviju, kāds ir Tavs 
vai Tavas ģi menes izceļošanas stāsts. 

Uzraksti arī, ko esi attēlojis savā kvadrātiņā.
Veidlapu latviešu vai angļu valodā, kuŗu var 

izdrukāt un izmantot kvadrātiņu gatavošanai var 
atrast LaPa mājaslapā <www.lapamuzejs.lv>, vai 
rakstot epastu <stastu.sega2018.com>. Lūdzam 
sūtīt tālāk šo ziņu tiem, kuriem ērtāk ir lasīt angliski. 
Vairāk informācijas var atrast mūsu Facebook 
lapā: <www.facebook.com/stastusega2018>.

“Latvieši pasaulē” jau deviņus gadus aktīvi 
strādā ar diasporas kopienām, vācot stāstus un 
vēsturiskos materiālus par  ārzemju latviešiem, 
veidojot izstādes, grāmatas un video. 

Ceram uz Jūsu atbalstu šai akcijai!
Stāstu segas projekta 

darba grupa

LūDZU pIEDALIES LATVIjAS SIMTgADEI VELTĪTAjĀ AKcIjĀ! 

Dace Veinberga, reliģiju vēstures eksperte 
Toronto, Livonijas vilkaču parādību Čikāgas ziņām 
komentē šādi: Vēstures liecības par vilkačiem 
pastāv.  Nav iemesla domāt, ka gadījums nebūtu 
noticis.  Raganu prāvas Livonijā notika. Ginzburgs 
uzskata, ka Itālijā uzliesmojis dievietes Dianas 
kults un viņš skaidro parādību no senās grieķu/
romiešu reliģijas skatpunkta. Šis gadījums Livonijā 
ir saprotams, ja to ņem caur somuugrisko, nevis 
indoeiropejisko, t.i. caur animisma teoretisko ska
tienu.  Respektīvi,  kur valda animisms, tur fiziskie 
augumi ir samaināmi un dvēseles spēj pārtapt 
citos augumos.

Ja kādam ČZ lasītājam ir vairāk zināms par 
skulptūras autoru vai arī, ja Jūs atklājat inte
resantus faktus par Čikāgas saitēm ar Latviju, aici
nām atsūtīt informāciju Čikāgas Ziņu redakcijai.

Māra Sīmane, foto: Jeff Wagg

LIVoNIjAS VILKAČI ČIKĀgĀ 
Čikāgas Ziņu lasītājs Jānis Robežnieks at klājis 

maz zināmus faktus par Latvijas vēsturi tepat 
Čikāgā. Dienvidos no pilsētas centra (the Loop), 
Wabash un 11. ielas krustojumā (72 East 11th Street) 
mazā parkā apskatāma skulptūra – Livonian 
Werewolves, jeb Livonijas vilkači. Mājaslapa: 
<http://www.atlasobscura.com/places/livonian
wolvesattheleapingwall>.

Atbilstoši vēstures pētnieka Denisa Čere
vičņika atklātajiem tiesas protokoliem, 1692. gadā 
Zaubē (vēsturiskais nosaukums Jürgensburg) as
toņdesmit piecus gadus vēcs pagāns vārdā Tīss fon 
Kaltenbruns (Thiess of Kaltenbrun) tiesas procesā 
par zādzību atzinies, ka esot vilkatis un esot no
kā pis ellē kopā ar citiem vilkačiem, lai cīnītos  pret 
pašu velnu un viņa raganām. Tiesas priekšsēdētājs 
pazina Tīsu, kas strādāja viņa muižā par pār
valdnieku un izdalīja atsevišķu tiesvedības lietu 
par vilkačiem.  

Tīss skaidrojis, ka kāds vecs vilkatis uz dāvinājis 
savu vilka ādu, kuŗu uzmetis uz pleciem. Tīss sa
juties kā vilks un attiecīgi uzvedies. Tiesnesis 
jautāja kā vilkatis noslēdza darījumu ar nelabo, 
un apvainojies Tīss paziņojis, ka nelabais vilkačus 
neciešot. Vilkača dzīves jēga ir pasargāt cilvēkus 
no nešķīstiem spēkiem, ko vilkači, Dieva suņi, jūtot 
pa gabalu. Trīs reizes gadā, Svētās Lūcijas dienā 
(šie bija zviedru laiki), Zaļajā ceturtdienā un Svē
tā Jāņa naktī, vilkači nokāpjot ellē, lai at kaŗotu 
zemnieku savākto ražu, ko turp aizstiepušas ra
ganas. Kad kļuvis pārāk vecs izdarībām, Tīss at
devis savu ādu kādam vīram no Allažiem. 

Čerevičņiks norāda, ka ir arī citas Livonijā 
reģistrētas liecības, savukārt, mācītājs Ralfs Kokins 
ir vācis 20. g.s. liecības par vilkačiem arī Kur
zemē, ko apkopojis grāmatā „Kurzemes vilkaču 
nostāsti”.  

Itāļu vēsturnieka Karlo Ginzburgs (Carlo 
Ginzburg 1939) savā 1966. gadā izdotajā grāmatā 
Nakts cīņas (The Night Battles) salīdzina Tīsu ar 
benandanti, kas dzīvoja Ziemeļitālijā un uzturēja 
auglības rituālus. Viņš uzskata, ka abos gadījumos 
piekoptas šamanistiskas tradi cijas, kuŗas pa
stāvēja pirms kristietības.   
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‘“Tēvi tur” DVD latviešu valodā”
The fathers over there” DVD
latviešu valodā ar angļu subtitriem
...vīri, kas izcieta Gulaga nometnes

Ilmāra Knaģa grāmata
“Ne mēs tos laikus izdomājām”
...Pārdomas par bērnību, izsūtījumu
Sibīrijāun dzīvi šodien Latvijā
ar skatu uz nākotni.

Ir arī vēl pieejams DVD
“Dieva putniņi” un “God’s lost sparrows”
...filmā parādīti 1944. gadā  uz Vāciju 
izceļojušo izceļojušo ģimeņu likteņi. 

Grāmatas un DVD cena, ieskaitot piesūtīšanu ir $20.00
Izdevumus varat pasūtīt no Aivara Jerumaņa

1600 El Rito Ave.
Glendale, CA  91208

Tel. 818-247-8390, e-pasts aivars@earthlink.net

SIBIRIJAS BĒRNU FONDS
Piedāvā jaunākos izdevumus

IK: Ko tas nozīmē Mūzejam?
VN: Tas nozīmē, ka sāksies intensīvs darba 

periods, lai Mūzejs būtu pilnībā gatavs strādāt Nā
kotnes Namā, kolīdz tad būs uzcelts. Līdz šim 
esam strādājuši gaidot, nogaidot un atkal gaidot. 
Mūzeja darbs nav apstājies. Arī Nākotnes Namam 
daudz kas sagatavots, bet tas vienmēr bijis jāpa
bīda uz priekšu. Tagad jāsāk strādāt pēc Nākotnes 
Nama celtniecībai izstrādātā laika plāna. Divu 
gadu laikā Mūzejam līdz galam jāizveido un jā
uzbūvē jaunā ekspozīcija, jāplāno iekārtas un 
mēbeles, jā sagatavo personāls darbam jaunajos 
apstākļos. To Mūzejs jau sācis darīt, negaidot, kad 
beidzot piebrauks buldozeri.

IK: Vai Mūzejam pietiks līdzekļu, lai 
iekārtotos darbam jaunajā ēkā? 

VN: Mūzeja iekārtošanai Nākotnes Namā 
ziedotie līdzekļi ir uzkrāti sevišķos kontos, patlaban 
apaļos skaitļos 1,2 miljoni eiro. Provizoriskie ap
rēķini liecina, ka ar to pietiktu. Taču ceram, ka tie, 
kas reiz solīja ziedot, kad beidzot ēka sāks celties, 
savus solījumus pildīs. Būtu labi, ja mēs Mūzeju 
Nākotnes Namā ne tikai varētu iekārtot, bet arī 
uzkrāt līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumu veidā, lai 
Mūzeju vēl ilgi uzturētu un pēc vajadzības atjau
notu. Iespēju ziedot telpu iekārtošanai un jaunās 
ekspozīcijas stendiem vēl daudz. Tai pašā laikā 
nedrīkstam aizmirst, ka Nākotnes Nams ir svarīgs 
priekšnoteikums, lai Mūzejs varētu pilnvērtīgi 
strādāt. Tāpēc ne tikai Nākotnes Namam, bet arī 
ikdienas darbam nepieciešami līdzekļi. Ceram uz 
atsaucību. Esam paredzējuši visu ziedotāju un ar 
ziedojumiem pieminēto vārdus guldīt sevišķā 
kapsulā Nākotnes Namā. Ir vēl laiks. 

IK: Kāds ir Jūsu vēlējums, jauno posmu sākot?
VN: 2018. gadā, kad Latvija svinēs savu 

simtgadi, Latvijas Okupācijas mūzejam būs 25 
gadi. Jaunā ekspozīcija Nākotnes Namā ļaus ap
meklētājam izprast triju okupāciju smagos nozie
gumus pret Latvijas valsti, tautu un zemi. Tā pie
minēs svešo varu nodarījumus un upurus. Bet tā arī 
liecinās par tautas spēju izturēt un atjaunot savu valsti. 
Tā būs mūsu dāvana Latvijai 100. dzim šanas dienā.

Inese Krieviņa,
LON Sabiedrisko lietu vadītāja

gRoZĪjUMI LATVIjAS oKUpĀcIjAS MūZEjA LIKUMĀ
Saruna ar Latvijas Okupācijas mūzeja bied

rības (OMB) valdes priekšsēdi Valteru Nollendorfu.
Šā gada 8. septembrī Saeima trešajā lasījumā 

ar 57 balsīm apstiprināja grozījumus Latvijas Oku
pācijas mūzeja likumā, kas līdzina ceļu gan Mūzeja 
ēkas pārbūvei un piebūvei, gan arī Padomju oku
pācijas upuŗu piemiņas memoriāla celtniecībai līdz 
2018. gada rudenim. 20. septembrī grozījumus 
prezidenta Raimonda Vējoņa prombūtnē parak
stīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Li
kums stājas spēkā 4. oktobrī. Par to saruna ar OMB 
valdes priekšsēdi un Mūzeja Nākotnes Nama 
projekta vadītāju Valteru Nollendorfu.

Inese Krieviņa: Pirmā reakcija?
Valters Nollendorfs: Dziļa pozitīva atvieg

lojuma nopūta. Un dziļa ieelpa tam, kas vēl jādara. 
IK: Kas, Jūsuprāt, svarīgākais šajos grozījumos?
VN: Pats svarīgākais nav tas, kas izteikts 

likumā, bet kas no tā izriet. Proti: Latvijas valdībai 
ar šiem grozījumiem ir dotas visas iespējas un līdz 
ar to atbildība izpildīt savu solījumu, rīcības un 
fi  nansējuma plānu beidzot uzcelt gan Gunāra Bir
kerta projektēto Nākotnes Namu, gan arī Kristapa 
Ģelža projektēto Memoriālu. Katrā ziņā – paldies 
Saeimai, paldies valdībai par gatavību darbu no
vest līdz galam.

IK: Kā likuma grozījumi to nodrošina?
VN: Pirmkārt – piešķiŗot šiem objektiem 

"nacionālo interešu objekta" statusu, kas nozīmē, 
ka projekts nav jāaptur, ja būvniecības laikā tiek 
ierosināta tiesvedība. Otrkārt – nododot būvvaldes 
funkcijas Vides aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijai (VARAM) Rīgas būvvaldes vietā. 
Kā zināms, Rīgas būvvalde ir iestāde, kuŗa liedzās 
izsniegt būvatļauju. Viss celtniecības process tagad 
būs valdības iestāžu ziņā. Treškārt – nosakot ar 
likumu specifiskus termiņus projekta īstenošanai 
– līdz 2018. gada rudenim. Nākotnes Nama celt nie
cību paredzēts sākt kā pirmo. Principā tech nis kie 
plāni celtniecībai bija gatavi jau pirms pusotra 
gada. No tā visa izriet mans secinājums, ka tagad 
Saeima valdībai ir devusi iespēju projektu īstenot. 
Valdība ir apstiprinājusi projekta finansējuma 
plānu. Jāpiebilst – desmit gadus pēc tam, kad to 
pirmoreiz apstiprināja.
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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

 

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

 

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

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

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, 20. novembrī, Novusa turnīrs Čikāgas 
latviešu nama 1. stāvā plkst. 11:00.
2016. gada rudenī ČLB bibliotēka atvērta 
trešdienās no 11:00-14:00. Informāciju par bibliotēku 
var saņemt zvanot: 773-919-3936.
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SARĪKojUMI / SANĀKSMES
2016. gada decembris

Sestdien, 3. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes   
 Ziemassvētku tirdziņš Vuddeilē 
 no plkst. 9:00 līdz 16:00.
Svētdien, 4. dec., DV Ziemassvētku tirdziņš Ciānā  
 plkst. 9:15 un pēc dievkalpojuma.
2016. gada rudenī ČLB bibliotēka atvērta 
trešdienās no 11:00-14:00. Informāciju par bibliotēku 
var saņemt zvanot:  1-773-919-3936.

2017. gada marts
Svētdienās –  piektvakari 2017.gada 10., 17., 24.   
un 31. martā plkst. 14:00. Tema: Kristīgie autori.

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:

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

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: Ināra Blumberga       
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 
2016. gada novembris

Svētdien, 6. nov.,10:00 – Laju vadīts dievkalpojums.  
 Siltas pusdienas.
Svētdien, 13. nov., 10:00 –  Dievkalpojums. 
 Kafijas galds. 
Svētdien, 20. nov.,  10:00 – Mirušo piemiņas   
 dienas dievkalpojums ar dievgaldu.   
 Kafijas galds.
Svētdien, 27. nov., 10:00 – Adventa 1.svētdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
 11:45 – Bībeles stunda: Kalna sprediķis.

Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu 
vietas, cena $1,000-draudzes locekļiem un $1,200 citiem, 
kas nav draudzes locekļi; salīdzinot ar caurmēra cenu 
$2,095. Sazinieties ar Modri Galenieku (847) 823 3713.

2016. gada novembris
otrdien,  1. nov., 9:30 – Svētku koŗa  mēģinājums.
Svētdien, 6. nov., 9:00 – Mārtiņa bazārs.
 10:00 – Dievkalpojums. Mārtiņa bazāra  
 turpinājums. Siltas pusdienas. 
pirmdien, 7. nov., 9:30 – Piparkūku cepšana.
otrdien, 8. nov., 19:30    – Svētku koŗa mēģinājums.
piektdien, 11. nov., 9:30   – Piparkūku cepšana.
Svētdien, 13. nov., 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
 galds.
pirmdien, 14. nov., 9:30 – Piparkūku cepšana
otrdien, 15. nov., 19:30 – Svētku koŗa mēģinājums.
ceturtdien, 17. nov., 9:30 – Piparkūku cepšana.
Sestdien, 19. nov., 14:00 – Valstssvētku sarīkojums
Svētdien, 20. nov., 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

pirmdien, 21. nov., 9:30 – Piparkūku cepšana.
Svētdien, 27.nov., 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – I Adventa dievkalpojums.   
 Kafijas galds.

2016. gada decembris
Svētdien, 4. dec., 9:15 – DV Ziemassvētku tirdziņš.
 10:00 – II Adventa dievkalpojums. 
 DV tirdziņa turpinājums, siltas pusdienas.

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>

ČIKĀgAS LATVIEšU 
BApTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 7083835285

Svētdien, 20. novembrī, 10:30 – Dievkalpojums 
ar sv. Vakarēdienu.

p A T E I c Ī B Ā    p I E M I N A M

MĀRTIņŠ ELMĀRS ĒVELE 
dzimis 1924. gada 9. decembrī
Rāmuļu pagasta “Krastiņos”, Latvijā 
aizgājis mūžībā 2016. gada 29. septembrī 
Barrington, IL.

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjutību Mārtiņa 
Elmāra tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.

✞

2016. gada novembri
Trešdien,  8. novembrī, Pensionāru saiets Ciānā  
 plkst. 12:00. 
Sestdien, 19. novembrī, Valstssvētku sarīkojums  
 Ciānā plkst. 14:00.
Sestdien, 19. novembrī, Heritage Chorale Baltijas  
 mūzikas koncerts Grace Episcopal Church,  
 924 Lake St. Oak Park plkst. 19:30.
Svētdien, 20. novembrī, Novusa turnīrs Čikāgas  
 latviešu nama 1. stāvā plkst. 11:00.
Svētdien, 20. novembrī, Heritage Chorale Baltijas  
 mūzikas koncerts Grace Episcopal Church,  
 924 Lake St. Oak Park plkst. 16:00.
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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 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 OIkars
  2 T Vivita, Viva, Dzīle
  3 C Ērika, Dagnija   
  4 P Atis, Otomārs, Oto
  5 S Íarlote, Lote
  6 Sv Linards, Leons, Leo,   
 Leonards, Leonarda
  7 P Helma, Lotārs 
  8 O Aleksandra, Agra
  9 T Teodors
10 C Mārtiņš, Mārcis,   
 Markuss
11 P Lāčplēša diena.
 Ojārs, Nellija, Rainers 
12 S Kaija, Kornēlija
13 Sv  Eižens, Jevgeņijs,   
 Jevgeņija
14 P Fricis, Vikentijs
15 O PLeopards, Udīne, Unda
16 T Banga, Glorija
17 C Hugo, Uga, Uģis
18 P Latvijas Republikas   
 proklamēšanas  diena.  
  Aleksandrs, Doloresa 
19 S Elizabete, Betija, Liza,  
 Līze
20 Sv Anda, Andīna
21 P Zeltīte, Andis
22 O Aldis, Alfons, Aldris
23 T Zigrīda, Zigfrīda, 
 Zigruds
24 C Velta, Velda
25 P Katrīna, Trīne, Kate,   
 Kadrija
26 S Konrāds, Sebastians
27 Sv Lauris, Norberts
28 P Pirmais Advents.         
 Rita, Vita, Olita
29 O Mirušo piemiņas diena.   
Ignats, Virgīnija
30 TC Andrejs, Andris, Andrievs

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec. 

Skorpions
24.okt. - 22. nov.

2016. gada
NOVEMBRIS
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