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Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvieno-
ti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, 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 tiesības 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    

LĪMENISKI: 1. Jaunās derības evanģēlists. 4. Olveidīgs. 8. Pazīstama 
pasaka. 13. Māk. 14. Čoks. 15. Mājlops. 18. Nelieši. 19. _ _ _ Maria.                   
20. Slepens aģents. 23. Tēvocis. 24. Pamato patiesumu. 28. Rokturis.           
29. Sniegt. 30. Iznīcināt. 33. Sojas biezpiens vai siers.  34. Pilsēta Kurzemē. 
35. Pekle. 38. Slavena universitātes pilsēta Vācijā. 38. Vismazākā Eiropas 
Savienības valsts. 40. Apbēdināšana. 

STATENISKI: 2. Izsmiet. 3. Gremošanas orgāns. 5. Telpa, kuŗā nav vielas.               
6. Šaura veikala bufete. 7. Audzē. 9. Kaņepju dzimtas augs, kuŗa ziedus lieto 
alus ražošanā. 10. Okupācijas mūzeja valdes priekšsēdis. 11. Vāccu ietekmes 
architektūras stils Rīgā. 12. Vēlē. 16. Zīdainis. 17. Vingrot, peldēt, soļot utt.. 
21.  T.dz.  "_ _ _  kalniņa dūmi kūpa". 22. Spīd. 25. Publiska demonstrēšana. 
26. Venēcijas laiva. 27. Uzsāk kustību. 31. Pļāpāt. 32. Janvāŗa meitene.          
36. Piedzīvojums. 37. Skuju koks. 

Sastādījis Jānis Reveliņš

ČZ Nr. 407. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 7. Buda. 8. Kabīnes. 11. Akls.  12. Augsne. 13. Cietoksnis. 14. Meli.        
16. Salna. 17. Adatas. 19. Starpas. 21. Akceptē. 23. Klaušas. 25. Goliāts. 26. Aspiks. 
28. Īsajs . 30. Sist. 31. Bratislava. 34. Kreņķi. 35. Ogre. 37. Noskata. 38. Ieva. 

 STATENISKI: 1. Guru. 2. Lakstīgala. 3. Akmens. 4. Oslo. 5. Bauska. 6. Elki. 9. Bacilis. 
10. Nievāja. 15. Eksakts. 17. Atceļ. 18. Aleksis. 20. Pošas. 22. Plāksteris. 24. Soikāns. 
25. Granada. 27. Ietver. 29. Sēklas. 32. Rīga. 33. Sūna. 35. Ķēve. 
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PĀRSTEIgUMA SVINĪBAS PENSIoNĀRU SAIETĀ

pensionāru šī un parasto saietu sagatavotājiem – 
Ainai Eglītei un saimniekam Arvīdam Kadeģim, 
kuŗi vienmēr ir klāt vai divas stundas pirms saietu 
sākuma un arī šoreiz bija telpas un galdus atbilstoši 
skaisti uzposuši. 

Par ko man runāt sākuma svētbrīdī? 60 gadu 
laulības jubileja! – Nu, protams, par mīlestību, lie
tojot Pāvila 1. Vēstules korintiešiem 13. nodaļas  
vārdus par to, kāda ir īsta mīlestība – zīmējot ar 
dzīves piemēriem it jautras ainas (siltais ūdens)…

Tad aicinājām jubilārus goda vietās pie galda.
Nenis un Māra pamīšus interesanti stāstīja par savu 
attiecību izveidošanos un kopīgo dzīvi. Pār steidzoši 
interesanta ziņa bija pašā sākumā, kad Nenis atklāja, 
ka viņš, būdams zēns, bijis īsāks par pa slaido Māru… 
(Lai gan tas jau sen zināms fakts, ka mei tenes 
attīstoties ātrāk nekā zēni.) Bet pēc div arpus ga
diem, satiekoties Čikāgā, Māras pirmais vārds ir 
izbrīnas pilns: "Neni!”, kuŗš nu ir par Māru gaŗāks…?".

Par savu vārdu "Nenis" viņš pats saka: "…maniem 
draugiem es esmu Nenis, un man draugu daudz un 
ātri sadraudzējos…".

Neņa inženiera izglītības gaitas, kaŗadienests 
Aļaskā, liktenīgs atvaļinājums Čikāgā – Māra, vēs
tules, pabeigts kaŗadienasts, universitāte, sa biedriskā

Dimantkāznieki  – 60 gadi pavadīti laulībā – Māra un Eugenijs 
(Nenis) Poči salaulāti 1957. gada 24. augustā.

Nenis un Māra Poči, aiz viņiem Oļģerts Cakars un Aina Eglīte.    
 Foto: Ilze Laffee

Ilgi domāju, kā izlietot pārsteidzošo ziņu, ka 
Māra un Nenis (Eugenijs) Poči nolēmuši svinēt 
savu 60. laulības jubileju Pensionāru biedrības 9. 
augusta saietā, gādājot arī par mielastu, solot pa
stāstīt par savu satikšanos un dzīvi un lūdzot Ar
manda Birkena dziedāšanu, kā arī ieteicot jaunus 
kārumus mūsu parastajā, pasutītajā maltītē.

Būdams priekšnieks, sadarbībā ar palīdzi Ainu 
Eglīti, nolēmām būt mazliet noslēpumaini, jo tas 
jau ir arī mūsu parastais mēneša saiets. Tā latviešu 
radio raidījumos klausītāji dzirdēja, ka būs svinības, 
kādas mums pensionāru saietos nav bijušas, solot 
arī parasto maltīti, bet noklusējot, ka tā ir jubilāru 
cienasts pensionāriem.

Lai būtu kas vairāk, nolēmu,  ka katrs svinību 
dalībnieks saņems pie krūtīm piespraustu sarkanu rozi, 
nemaz nerunājot par ziedu velti pašiem jubilāriem.

Izmantoju šo izdevību pateikties galvenajiem

Armands Birkens.                                            Foto: Ilze Laffee
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Š. g.  3. jūnījā skaisti mirdzošā Stan Mansion 
zālē, prāveste Anita VārsbergaPāža salaulāja 
Justīni Melitu Tupurīti ar Krišjāni Bērziņu.

Kāzas ģimeņu un draugu pulkā  jautri svinētas 
"trīs dieniņas"!.  

Jaunais pāris dzīvo Čikāgā.   
 Apsveicam!

Š.g. 10. maijā Kristīna Laura Kīna ļoti sek
mīgi beidza Loyola University, iegūstot  maģistra 
gradu Masters in Social Work, MSW. Viņa arī 
ieguva Certificate in Nonprofit Management and 
Philanthropy. Kristīna ir Krišjāņa Barona skola 
Čikāgā un GVV absolvente, kā ārī Miami Uni
versity of Ohio beidzēja.             

 Apsveicam!

KĀZAS IZgLĪTĪBA

palīdzot arī mūsu, pensionāru, dziesmu vadonim 
Jurim Valainim.

Nākamajā dienā saņēmu epastu no jaunā 
biedra Daumanta Hāznera, kuŗa dzimšanas dienu 
arī pieminējām un "Tavā gaviļdienā…" dziedājām: 

"Šīs pensionāru sanāksmes ir ļoti jaukas, viss 
notiek lielā sirsnībā. Prieks tur būt. Ēdiens ir ļoti 
garšīgs un labs."

Paldies par labiem vārdiem, Daumant! Paldies 
Nenim un Mārai par prieku un sirsnību! 

Mīļi aicinām sirmās galvas mums pievienoties!
Oļģerts Cakars

dzīve un koris "Daugavieši" Čikāgā, sade rināšanās 
1956. gada vasarā un kāzas 1957. gada 24. augustā. 
1960. gadā atskrien dēls Paulis, tiek saņemts MS dip
loms, Nenis darbu izvēlas Rokfordā, Ilinojā, kur 
dzīvo vēl šodien. Ģimene svētīta ar vēl trīs dēliem: 
Mārtiņu 1962. g.; Arni 1968. g. un Dāvidu 1970. gadā. 
1990. gadā viņš beidz inženieŗa karjeru kā in že
nierzinātņu profesors emeritus Rock Valley College.

Armands Birkens dziedāja iedvesmoti. Jubilāri 
bija gādājuši arī par dziesmu lapiņām – ar labajām, 
vecajām ziņģem, kuŗas, Armandam ar ģitaru pavadot, 
svinētāji pec maltītes dziedāja sirsnībā un priekā, 
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MARTA LAMBERTE-CAKARE
Marta dzimusi 1920. gada 

22. maijā 1. Pasaules kaŗa bēgļu 
gaitās Kurskā, Krievijā. Viņas 
tēvs, māc. Juris Lamberts, Krie
vijā darbojas par evaņģelistu. 
Ģimenei 1924. gadā atgriežo
ties Latvijā, viņš ir mācītājs 
baptistu Talsu, Alūksnes, Rīgas 
Iļģuciema, Pestīšanas Tempļa 
un Rēzeknes draudzēs. Jau 14 
gadu vecumā Marta sāk dziedāt 
Iļģuciema draudzes korī, pie da
lās 1935. gada Latviešu Bap
tistu dziesmu svētkos Liepājā, 
dzied dažādos koŗos jau 71 gadu.

Pēc komercskolas un 2. 
pilsētas (tagad Stradiņa) slim
nīcas māsu skolas beigšanas, Marta darbojas par 
bērnu māsu un sāk dziedāšanas studijas Tautas 
konservatorijā pie Magdas Stotas un aktīvi 
darbojas Rīgas Semināra baptistu draudzes 
jaunatnes pulciņā.

Sarkanajiem atkal ielaužoties Latvijā, Lam
bertu ģimene kopā ar vairakām baptistu mācītāju 
ģimenēm izbrauc uz Igauniju, cerot, ka Zviedrijas 
baptisti būs noorganizējuši transportu uz Zvied
riju. Tās ir tikai baumas, ģimene nokļūst Dago 
salā un, sarkanajiem salu okupējot, ar lielām grū
tībām ar kādu igauņu bēgļu laivu nonāk Zviedrijā, 
kur, izkļuvusi no bēgļu nometnes, Marta sāk 
strādāt par māsu slimnīcā. Sākas leģionāru 
izdošanas draudi. Marta atstāj savu darbu un kopā 
ar tēvu apmeklē leģionāru nometnes, sludinot 
evaņģeliju vārdos un dziesmās. Tiek organizēts 
plašs palīdzības darbs. Kad leģionāri sāk bada 
streiku, Marta viņiem pie vienojas, gūstekņu no
metnē apmazgā pašnāv nieku. Velāk, kad leģio
nārus izvieto pa slimnīcām, viņa ir tā, kas stiprina, 
palīdz. Zīmuli acī iedūrušas leitnants Alksnis 
nepieņem kopšanu un neuzticas nevienam citam, 
kā  –  “māsai Martai”. Tas ir vārds, kas iegājis traģ
ēdijas stāstā un vēsturē.

Zviedrijā viņa 1948. gadā apprecas ar  Oļģertu 
Cakaru. Viņi ir aktīvi zviedru baptistu draudzē un 

latviešu bēgļu sabiedrībā, Marta 
noorganizē lat viešu bēr nu dārzu, 
papildinās dziedāšanas studijās, 
dzied drau dzē un dau dzos 
zviedru sar ī kojumos. 1949. gadā 
pie dzimst dēls Jānis.

1953. gadā viņi izceļo uz 
ASV, kur abiem ir vecāki un sāk 
darboties Čikāgas latviešu bap
tistu draudzē un Čikāgas lat
viešu sabiedrībā. Īsi pirms Jā
ņiem piedzimst meita Ilze. Tā 
paša gada rudenī Marta lūdz no
dibināt bērnudārzu pie Čikāgas 
latviešu sestdienas skolas, kuŗā 
ir ap 200 skolēnu. Tā sākas viņas 
42 gadu ilgais darbs Čikāgas 

Kr. Barona latviešu skolā, pasnie dzot ticības mā
cību, dziedāšanu un citus priekšmetus. 1965. gadā 
nodibinās Gaŗezera nometne un Vasaras viduss
kola. Arī tur, sākot ar 1966. gadu, Marta kopā ar savu 
vīru ir nostrādājusi 32 gadus, sākumā par galveno 
audzinātāju, sko lotāju, nometnes medmāsu un 16 
gadus vidus skolā, mācot dziedāšanu un latviešu 
folkloru, to saistot ar Bībeles atziņām.

Divdesmit piecus gadus Marta ir koncertējusi 
latviešu sabiedrībā, izbraucot vai visu ASV un 
Kanadu, atsaucoties aicinājumiem dziedāt lat
viešu apmetnēs, biedrībās un baznīcās. Latviešu 
laikrakstos publicējusi atsauksmes par mūzikalo 
dzīvi Čikāgā.

Tēvam iesaistoties amerikāņu Brīvo meto
distu dievārdu pārraidē uz Padomiju, viņš kļūst 
par krievu un latviešu valodas raidījumu runātāju, 
pieaicinot arī Martu dziedāt latviešu un krievu 
garīgās dziesmas šajos raidījumos. 

Čikāgas draudzes darbā viņa ir draudzes 
soliste, dzied korī, ilgus gadus bijusi māsu pulciņa 
priekšniece, sūtot palīdzību uz Latviju. Viņa ir 
draudzes diakonise, sagatavojusies šim darbam,  
nobeidzot Mūdija Bībeles institūta vakara skolu 
1980. gadā, specializējoties bērnu darbā un arī 
garīgas palīdzības sniegšanā. No 1982. gadu, kad 
Oļģertu ievēlēja par mācītaju Grandrapidu draudzē, 
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Marta ir šai darbā ielikusi pūles un mīlestību, ik 
mēnesi braucot uz 320 km tālo draudzi, dziedot 
un liecinot.

Dzīves otrā pusē atkal piegriezusies jaunības 
jūsmai, rakstot dzejoļus. Ir Latviešu Rakstnieku 
apvienības (LaRA) biedre, kas izdevusi dzejlapu 
“Dzintara daļa” un kopā ar vīru Oļģertu reliģisku 
dzejoļu izlasi “Dziesmas par Dievu” (1995.g., Rīgā).

Sākot ar 1992. gadu, katru vasaru ir vie
sojusies dažādās Latvijas draudzēs, nometnēs un 
dziesmu svētkos.

Viņa apbalvota ar Daugavas Vanagu nozīmi 
zeltā un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 
Atzinības rakstu.

Kas paticis visvairāk? Strādāt ar bērniem, 

Top grāmata par Džūkstes pagasta vēsturi
Pirms Latvijas valsts simtgades latvieši visā pasaulē cenšas sarūpēt ko īpašu savai 
Dzimtenei. To dara arī džūkstenieki. Viens no projektiem ir grāmatas izveide, kas vēstītu 
par pagasta bagātīgo pagātni un iezīmētu arī šī brīža norises, plānus, sapņus un cerības. 
Projekts jau ir iesācies un tas beigsies 2018.gada vasarā ar grāmatas „Džūkste. Cerību 
Latvija” publicēšanu.

Topošās grāmatas izveidē varat piedalīties arī Jūs:
     ja Jums ir savs īpašais vēstures stāsts par džūkstniekiem – jums pašiem vai Jūsu   
  radiniekiem;
     ja Jūsu ģimenes arhīvā ir vērtīgi fotomatreāli, dokumenti, kas saistīti ar Džūkstes   
  pagastu, draudzi vai sabiedriskajām organizācijām;
     ja jums ir informācija vai atmiņu pieraksti par džūkstenieku gaitām pagastā dažādos   
  laikos vai trimdā
    Ja Jums ir savi ieteikumi par to, kādai šai grāmatai Jūsuprāt vajadzētu būt.

Par savām idejām, pieredzi, archīvu, iespējamo stāstījumu, senajiem fotoattēliem vai 
Jums vien zināmajiem faktiem lūdzu rakstīt –
asablovskis@inbox.lv vai ‘Džūkstes vēstures projektam’. Saules ielā 1, Tume, 
Tukuma novads, LV – 3139  
Kopīgi dāvināsim Latvijai tās jubilejā ko skaistu izgaismosim kādas vēl nezināmas, 
spilgtas lappuses tās cilvēku vēsturē .
Sirsnībā – projekta iniciators un koordinators Arnis Šablovskis 

stāstīt un dziedāt par Labo Ganu, Pestītāju, kas 
mūs mīl, savu dzīvību atdodams par mums, 
cilvēkiem.

Pēc ilgas slimības viegli un bez sāpēm šķiŗas 
no šīs dzīves 30. augustā. Bērēs 8. septembrī 
Ciānas ev lut. Baznīcā kalpo Amerikas latviešu 
baptistu prezidents māc. Dr. Uldis Ukstiņš un 
Ciānas draudzes māc. Gundega Puidza. Martas 
dzīves stāstu teic meita Ilze. Atvadās dzied Ciānas 
draudzes koris dir. Māras Varpas vadībā, klavieres 
skandina Sarma Aļļe.

Olīvkalna kapsētas latviešu daļā atstājam 
šķirstu ar Latvijas smilšu sveicienu, zinot un 
ticot, ka sastapsimies mūžībā.  

O.C.
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Nometnes vārti: no skautu un gaidu muzēja archīva.

Vad. Ingas Lucānes ceptais kliņģeris.     Foto: vad. Inga Lucāne

 metnes atceres ugunskuru, lai atkal skanētu 
"Tēvzemes" nometnes dziesma Gaŗezera mežos. 

Latviešu gaidas, latviešu skauti,
Pasaules plašumā sasauksimies!
Pasaules tāles izklīdināti,
Veltīsim domas Latvijai.
(no Tēvzemes nometnes dziesmas, vad. M. Eferte)

Iesākām atceri ar 1. Lielās nometnes  "Tēvzeme" 
50 gadu atceres sveicienu un dzeltenmaizes 
kliņģeri Saulgriežos. Vad. I. Antona un vad. D. 
Copeland no Skautu un gaidu muzēja bija iekār
tojušas izstādi ar fotogrāfijām, atceres albumiem 
un pat oglēm no 1. LN atvadu ugunskura. Viena 
oglīte bija noplīsusi no izstādes dēlīša. Tieši tanī  
rītā – bija lemts to pievienot mūsu ugunskuram! 

Kādā 2017. gada siltā vasaras vakarā skauti, 
gaidas un to labvēļi sanāca kopā Vējkalnā, netālu 
no tās vietas, kur pirms daudziem gadiem bija 
pulcējies liels bars skautu un gaidu, toreizējā 
pļavā aiz Klēt niekiem. Divus vakarus vienoja 
vieta, datums (3. septembris), ugunskurs, skautu 
un gaidu gars, un pat dažs dalībnieks, sķīra vienīgi 
pagājušais piecdesmit gadu laiks!

1967. gadā no 26. augusta līdz 3. septembrim, 
svinot latviešu skautu 50 gadu un latviešu gaidu 
45 gadu jubileju, latviešu īpašumā Gaŗezerā, no
tika 1. Lielā nometne (1. LN) "Tēvzeme”". Tajā 
pie  dalījās 457 skauti un 306 gaidas no ASV, Ka
nadas, Aus trālijas un Vācijas. Skautu nometnes 
rīkotājs un priekšnieks bija vad. Fricis Sīpols, un 
gaidu no met nes rīkotāja un priekšniece bija vad. 
Morella Vilka. 

Tieši piecdesmit gadus vēlāk vad. Ilze Anto na 
un vad. Dace Copeland sarīkoja "Tēvzemes" no

Vad. Kārlis Daukšs, vad. Liene Kukaine, v.v. Ēriks Blumbergs  
Foto: vad. Inga Lucāne 

1. LIELĀS NoMETNES "TēVZEME”" ATCERE gAŗEZERĀ
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Nebija tikai tas, ka skatījāmies uz pagātni, 
bet vērsām  skatu arī uz nākotni. Šovasar Latvijā 
atzīmeja skautisma simtgadi ar "Simtgades 
ugunskurs" nometni, un ar sirsnīgu veltījumu 
nākamajiem simts skautisma gadiem kopā 
dziedājām "Simtgades ugunskurs" nometnes 
dziesmu. 

Skauti, gaidas kopā sanākam
Mūsu mīļā Latvijā, kur mieru atrodam.
Kaut laika dzirnu akmeņi nav žēlojuši mūs,
Par spīti tiem mums lillijas pie krūtīm nesarūs.

(no "Simtgades ugunskurs" nometnes dziesmas,
vad. J. Iklavs)

Dziesmas, saucieniun atmiņas skanēja no 
Vējkalna, kamēr saule norietēja un ugunskura 
liesmas norima. Ugunskurs beidzās ar vad. K. 
Ziediņas ugunskura stāstu, pēc kā, visi sastājušies 
draudzības lokā, nodziedājām gaidu un skautu 
vakardziesmas. Ar dūma smaržu gaisā un skatu 
debesīs varējām iedomāties, kā pirms piecdesmit 
gadiem mūsu brāļi un māsas dziedāja šos pašus 
vārdus. Un varam cerēt un lūgt, ka mūsu dziesmas 
arī nākamos piecdesmit gadus turpina skanēt 
tikpat spēcīgi šeit Gaŗezerā.

vad. Liene Kukaine
2017. g. 10. septembrī

Vad. Inga Lucāne bija izcepusi dzeltenmaizi ar 
kuŗu pacienāt viesus, un pēc svinīgās uzrunas 
devāmies gājienā uz ugunskura vietu. V.v. Ēriks 
Antons bija izveidojis "lāpu ceļu" no Saulgriežiem 
uz Vējkalnu, un viesi sekoja ugunskura vadītājiem 
v.v. Ērikam Blumbergam un vad. Lienei Kukainei 
līdz kalna galam. Ugun s kura vietā mūs sagaidīja 
varenskaists vad. Viktora Krieva un Nikolaja 
Zirņa būvētais ugunskurs, un reiz viesi bija 
iekārtojušies, ugunskura vadītāji lūdza vad. Uģi 
Grīnbergu un vad. Karmeni Ziediņu aizdedzināt 
ugunskuru un tajā ievietot oglīti no 1. LN. 

Izrādās, ka apmēram desmit no klātesošiem 
bija arī pirms piecdesmit gadiem piedalījušies 1. 
LN pēdējā lielā ugunskurā. Vakara gaitā tos 
aicināja pastāstīt kādu atmiņu vai anekdoti no 1. 
Lielās nometnes, un tā arī dzirdējām kā viens 
dižskautu pulciņš dabūja tikai banānus ēst, un 
guntiņas pavadīja visu nometni soļojot šurp un 
turp..., par ko vad. Māra Eferte sarakstīja dzies
miņu „Guntiņas nometnē". Atceroties skautu un 
gaidu labvēli un draugu Albertu Legzdiņu, kopā 
nodziedājām dziesmu, kuŗu viņš komponēja 5. 
Lielai nometnei "Draudzības Loks": "Septiņjūdžu 
zābakiem." Dziedājām arī M. Efertes komponēto 
Tēvzemes" nometnes dziesmu, un izskanēja            
1. Lielās nometnes devīzes sauciens! 

1. Lielās nometnes 50 gadu atceres ugunskurs.                                                      Foto:  vad. Ilze Antona
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Šogad mūsu vienībās reģistrējās 21 guntiņa, 
6 gaidas, 7 lielgaidas, 11 mazskauti, 9 skauti un 5 
dižskauti. Aktīvi ar pulciņiem darbosies 12 va
dītāji/vadītāju vietnieki.

Izsakām sirsnīgu paldies visiem, kuri ziedoja 
mūsu vienībām Ivara Freimaņa piemiņai. Nomet
ņošana ir vērtīga gaidošanas un skautošanas daļa. 
Mūsu teltis bija labi nolietotas. Ziedotā summa 
palīdzēja padomei iegādāties vadāmajiem jaunas 
teltis. Tās jau lietojām mūsu pavasaŗa nometnē. 
Vēlreiz paldies!

Lai visiem veiksmīgs, pozitīvs un labdarbības 
pilns rudens!

vad. Daina Cera, foto: Žubīte Streipa

Lai gan pirmās 2017./2018. darbības gada 
nodarbības notika 16. septembrī, jau 9. septembrī 
abās vienībās bija lieli notikumi. No mazskautiem 
uz skautiem pārgāja Kristofers Blumbergs un 
Stefans Kīns, no guntiņām uz gaidām –  Marete 
Austriņa, Ella Baipšys, Ulla Ciaccio un Mija 
Jēgere un no gaidām uz lielgaidām – Emma 
Velkme. Novēlam visiem labu gaidošanu un ska u
 tošanu jaunajā pakāpē!

16. septembrī nodarbības uzsāka guntiņas, 
mazsakuti un skauti. Lielgaidas un dižskauti 
uzsāks darbības gadu 7. oktobrī, kopīgi strādājot 
Garezera rudens talkā. Vadītāju ierobežojumu dēļ 
gaidas šogad uzsāks nodarbības oktobŗa vidū. 

gAUjAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Vadītāja 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>

Guntiņas Marete Austriņa, Ella Baipšys, Mija Jēgere un Ulla 
Ciaccio nepacietīgi gaida pāriet uz gaidām.

Gaida Emma Velkme ar palēcienu pāriet uz lielgaidām.
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2017 gada 5. septembrī sākās Stariņa jaunais 
mācību gads. Šogad mūsu skolā pierakstīti 9 bērni 
no 2 g.v. līdz 6 g.v. – Ellie, Eloise, Emina, Ēriks, Laila,  
Līzīte, Maija, Niko, un Olivers. Šo gad Stariņā 
strādā divas skolotājas – Andārte Phillips, di
rektore/skolotāja un skolotāja Lana Jacobs. Mēs 
esam bezgala priecīgas par to, ka mums ir iespēja 
strādāt ar šiem deviņiem mīļiem Stariņa bērniem!

Meklējam gan aizvietotāju (substitute) sko
lotājas vai skolotājus, kas varētu ik pa laikam 
pavadīt laiku ar Stariņa bērniem gadījumos, ja 
tādi vajadzība kādreiz rastos. Ja Jums ir laba 
latviešu valoda un patīk strādāt ar maziem bēr
niņiem, lūdzu sazin ieties ar Andārti, sutot epastu 
director@starins.org vai zvanot 8479152003, 
vai arī parunājoties ar Andārti, ja redzamies 
sestdienās latviešu skolā. Kļūt aizvietotāja 
skolotājam nav sevišķi sarežģīti. Gai dīsim piesa
kāmies vai nu augstskolas jauniešus, vai vec mā
miņas, vai  personas at citu nodarbošanos.

Šī gada pirmā mācību tema būs Miķe ļdienā. 
25. septembrī bērni ar skolotājām visu dienu 
svinēs Miķeļus. No rīta ceps ķirbja kūku, tīrīs 
"māju" un tad dosies ārā uz "tirdziņu". Tirdziņā 
bērni varēs "nopirkt" kādu no bērnu atvestām 
lietām pārdošanai. Izvēle būs bagātīga – būs 
lielie, būs mazie ķirbji, būs pašcepti gar dumi, vai 
kaut kas paša darināts. Pēcpusdienā spiedīsim  
ābolu, burkānu un apelsīnu sulas. Azaidā baudīsim  
pašcepto ķirbja kūku un dzersim pašspiesto sulu. 
Dienas beigās iesim Miķeļdienas rotaļās ar 
atnākušajiem vecākiem un beigsim dienu ar 
rotaļu "Miķeļdienai vārti vaļā, visi cauri iet.  Un 
kad Miķeļdiena galā, vārti veras ciet!".

Plānojam arī kādu dienu aizbraukt uz vietējo 
Wagner Farm, kur bērniem būs iespēja tikties ar 
īstiem dzīvniekiem – govīm, cūkām, zirgiem un 
vistām, kā arī pabūt īstā tirdziņā, kur varēs nopirkt 
kādu mazo ķirbīti, ābolu, vai pat saulespuķi.

Pēc Miķeļdienas temas domas griezīsies pie 
rudens sezonas – rudens lapām, lietu un vēsāku 
laiku. Drīzvien sāksim plānot un domāt, kā godam 
nosvinēt Mārtiņdienu.

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

Noslēgumā –  lūdzam jūs atzīmēt jau tagad 
savos kalendāros nākamā gada 21. aprīli, kad 
ceram jūs visus redzēt mūsu vienreizēji skaistajā 
labvēļu sarīkojumā. Par to noteikti sekos tuvāka  
informācija.  

Andārte Phillips

Priekšā Stariņa direktore/skolotāja Andārte Phillips. No 
kreisās: Niko Balodis, Laila Grants, Līzīte Freimane, Maija 
Specker, Ēriks Zīmelis, Eloise Blackburn, Ellie Reinfelde un 
skolotāja Lana Jacobs.

Skolotāja Lana Jacobs.
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Kr. Barona Latviešu skola vēlās izteikt lielu 
paldies Sv. Pēteŗa draudzei par pusdienu gata
vošanu. Paldies vidusskolēniem un bērnu 
vecākiem, kuŗi nāca palīgā vadīt spēles un rotaļas. 
Īpašs paldies visām organizācijām, kuŗas šogad 
mums palīdzēja rīkot Bērnu svētkus: Čikāgas 
Latviešu biedrībai, Sv. Pēteŗa draudzes dāmu 
komitejai, Čikāgas latviešu tautas deju kopai 
Mantinieki, Čikāgas latviešu pirmsskolai Stariņš 
un Čikāgas skautu un gaidu vienību vadītājiem. 

Liels paldies arī skolas sarīkojumu vadītājai 
Danai Šaltānei un viņas palīdzei Kristai 
Laukmanei Schmidt par Bērnu svētku rīkošanu 
un vadīšanu!

Lai visiem veiksmīgs jaunais skolas gads!
Emīlija Blumberga

Foto:  Krista Laukmane Schmidt

PIRMĀ SKoLAS DIENA 
Šogad Kr. Barona latviešu skolas Čikāgā 

pirmā skolas diena bija 9. septembrī. Man, tāpat kā 
daudziem citiem bērniem, vienmēr ir ļoti patikusi 
šī diena, jo to sauc par Bērnu svētkiem! Tā ir diena, 
kad tu atkal satiec savus draugus un skolotājus, 
spēlē spēles un baudi skaisto laiku.

Es pagājušogad absolvēju Kr. Barona latviešu 
skolas 8. klasi un nolēmu turpināt mācības vidus
skolā. Man bija liels prieks redzēt manas draudzenes.

Skolā ierodoties, devāmies satikties ar saviem 
skolotājiem. Kamēr mēs bijām klašu telpās, 
vecāki bērnus reģistrēja jaunajam mācību gadam, 
iegādājās vajadzīgās grāmatas, pusdienu kartītes, 
kā arī paši pierakstījās palīdzēt skolas sarīkojumos.

 Vēlāk skolas saime pulcejās ārā pie karogiem.  
Mācību pārzine Rasma Kraule atklāja 2017./2018. 
mācību gadu. Mācītāja Gundega Puidža bērniem 
lika padomāt, ar ko mēs lepojamies. Viena no 
galvenajām lietām noteikti ir mūsu skola! Tajā šo
gad reģistrēti 105 bērni. Tad vienojāmies dziesmai 
– skaisti skanēja Alberta Legzdiņa balss ieraksts. 
Pēc tam katra klase visus iepazīstināja ar saviem 
audzinātājiem, minot vienu īpašu lietu par katru. 
Dabūjām zināt, kuŗš runā vairākās valodās,  kuŗš 
ir bijis vairākos kontinentos un kuŗam bro kastis ir 
pati galvenā maltīte dienā. Iepazināmies arī ar 
visiem pārējiem skolotājiem un viņu palīgiem. 

Krišjāņa Barona latviešu skolas deju grupas 
"Uguntiņa" vecaki izteica lielu paldies Žiži un 
Markam Baginskiem par viņu lielo ieguldījumu 
Baltimoras Dziesmu un Deju svētkos. Dalībnieku 
vecāki pasniedza viņiem skaistus ziedus un dāvanu.

Kad beidzās atklāšana, skolēnu vecāki tika 
aicināti mieloties ar Sv. Pētera draudzes gādātajām 
pusdienām. Bērni varēja doties uz saviem 
svētkiem, kas notika Ciānas spēļu laukuma 
apkārtnē. Bija uzstādīti daudzi stendi un galdi ar 
dažādām spēlēm un mākslas aktivitātēm. Bērni 
varēja lēkt ar kartupeļu maisiem, staigāt pa striķi, 
kas bija novilkts starp kokiem, minēt mīklas, 
spēlēt ķegļus (bowling), kroketu, mest mērķī 
maisiņus, kā arī veidot jaukus mākslas darbiņus. 
Citi izmantoja silto laiku, lai spēlētu volejbolu.
Bija skaista un interesanta diena.
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27. augustā Ciānas draudze un Čikāgas 
Latviešu biedrība rīkoja bijušā čikāgieša, tagadējā 
Latvijas žurnalista, Kārļa Streipa referātu "Par to, 
kas patlaban notiek Latvijā". Ar lielu interesi to 
noklausījās 75 visu paaudžu cilvēki.

Savā runā Streips komentēja par oligarhiem, 
korupciju, jaunām polītiskajām partijām un  nākamā  
gada Saeimas vēlēsanām.  Pēc pusstundas referāta, 
sekoja publikas jautājumi, kas ilga vēl stundu.  
Streipa stāstījums bija vērtīgs, informātīvs un 
reizēm humora caurvīts. Viņa atbildes uz publikas 
daudzajiem jautājumiem bija skaidras. Vairāki 
tautieši izteica vēlēšanos atkal dzirdēt no Streipa, 
kad viņš viesojas Čikāgā.

Armands Birkens

Kārlis streips referē ČiKāgā

Kārlis Streips ar ģimeni un draugiem pirms referāta. 
Foto: Ķezberu Dace

Vai mēs to Varam?
vairs nevaram un ir  pēdējais laiks to atzīt. Ja, rīkojot 
kādu pasākumu, vienas organizācijas pārstāvji pa
ziņo, ka nesadarbosies ar kādu citu (parasti perso
nīgu ambīciju vai nesaskaņu dēļ), tas bruģē ceļu uz 
visas latviešu kopienas sabrukumu. Mūsu vairs nav 
tik daudz, lai pietiktu "viņu" un "mūs". Ir pēdējā 
iespēja visiem darboties kopēja mērķa vārdā – 
saglabāt latviešu kultūru, uzturēt valodu un kopt 
tradicijas. Ja gribam Čikāgā arī turpmāk redzēt 
latviešu teātri, mums visiem ir jāiet un tas jāapmeklē. 
Ja vēlamies arī nākotnē dzirdēt latviešu koŗu dzies
mas, mums jāatbalsta pašiem savu koŗu koncerti. Ja 
mūs priecē latviešu tautasdejas, tad mums ir jā
atbalsta tautasdeju koncerti un sarīkojumi. Ja mums 
ir vajadzīga baznīca, tad tai jau tagad vajag mūs. 
Kad kāds latvietis atveŗ kafejnīcu, mums jābrauc un 
jānopērk kaut tase kafijas tajā. Ir jāatbalsta un jā
uzmundrina vienam otru. Mēs taču visi esam sa
vējie. Ambīcijām laiks noiet no skatuves, priekš
plānā izvirzot lēmumu sadarboties roku rokā, plecu 
pie pleca un sirdi pie sirds, neatkarīgi no katra 
individuālajām īpatnībām. Lai Imanta Ziedoņa 
vārdi kalpo kā moto, pēc kā vadīties, saglabājot 
mums visiem vissvarīgāko – latviskumu: "Neskriet 
taisni jūrā, nebrist ziedā, nekāpt cita dvēselē, bet iet 
tuvu līdzās, apiet apkārt, palikt tuvu." Vai mēs to 
varam? 

Gundega Puidza, ČLOA līdzpriekšniece

Bieži vien ir dzirdēts, ka latviešiem jau no 
seniem laikiem raksturā esot viensētnieku daba. 

13. gadsimta sākumā, kad latviešu un leišu ap
dzīvotajām teritorijām uzglūnēja zobenbrāļu ordenis, 
kārojot sev zemi, leiši aicināja savus kaimiņus lat vie
šus apvienoties drosmē, lai kopīgiem spēkiem sa
kautu svešos zemju tīkotājus. Bet mūsu senči teica: 
"Nē, es pats ar savu cirvīti iešu un saskaldīšu tos 
zobenbrāļus!" Vēsture liecina, ka šāda mūsu senču 
stūrgalvība piedzīvoja smagu sakāvi. Tikai tad, kad 
zemgaļi vienojās spēkiem ar prūšiem, viņi vēstu
riskajā Saules kaujā pieveica iekarotājus. 

Ir 21. gadsimts un mēs joprojām savā domāšanā 
reizēm rīkojamies kā mūsu senči: "Es pats varu! 
Man citus nevajag!" Reizēm mūsu sabiedrībā pat 
dzirdama dalīšana "viņos" un "mūsējos". Ar katru gadu 
Čikāgas un apkārtnes latviešu skaits sarūk un tā ir 
īste nība, ko būtu pārgalvīgi ignorēt. Taču tieši šī īs
tenība sauc mūs uz vēl lielāku kopābūšanu kā jeb
kad. Mēs joprojām iedalām sevi tik daudzās un 
dažādās organizācijās, un iespējams, ka neapzināti, 
bet gaužam stūrgalvīgi turamies pie sava, pat ja šis 
savs ir tik niecīgs, ka to uz kājām notur vairs tikai 
labi ja nosaukums. 

Mums vairs nav laika uzvesties kā vien sēt
niekiem vai tā, it kā mēs vēl varētu izdzīvot vieni 
paši, jo neviena organizācija vairs nav tik liela, lai 
pastāvētu neatkarīgi no citām. Mēs viens bez otra 
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No 25.  28. jūnijam Čikāgā viesojās  Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks. 
Viņa galvenais iemesls šeit ierasties bija, lai saņemtu 
Amerikas Architektu institūta (American Institute of 
Architects) un Amerikas Bibliotēku asociācijas 
(American Library Association) kopbalvu, ko šīs 
organi zācijas piešķīrušas Latvijas Nacionālās bibli o
tē kas architektam Gunāram Birkertam, kurš vese
lības traucējumu dēļ nevarēja ierasties.

Starp kopbalvas saņemšanas tikšanām, Andris 
Vilks viesojās Uģa Sprūdža ģimenē un Čikāgas 
Latviešu biedrībā (ČLB). Čikāgas pilsētu, ieskaitot 
Čikāgas architektūras apskates braucienu ar kuģīti, 
viņam rādīja Dace Ķezbere un Vilnis Birnbaums. 
Pēc pilsētas apskates Andris Vilks tikās ar Čikāgas 
Latviešu biedrības (Kārļa Ķezbera) bibliotēkas 
darbi niekiem un viesiem uz pārrunām un vakariņām.

ČLB bibliotēkas darbinieki jau daudzus gadus 
sadarbojušies ar LNB. Uz Latviju ir aiz sūtas neskai
tā mas kastes ar trimdā izdotajām grāmatām. Dar
binieki iesaistījās dzīvās sarunās ar direktoru, uz
dodot viņam gan vieglāk, gan sarežģītāk atbildāmus 
jau tājumus. Īpāši saistošas bija to jautājumu atbildes 
atbildes, kam sakars ar autortiesībām un atļaujām 
digitalizēt rakstnieku darbus. 

Paldies visiem, kuŗi veicinājuši abu bibliotēku 
sadarbību!

Ķezberu Dace

“gaismas pils” direKtors ČiKāgā

ČLB bibliotēkā Dace Ķezbere un Mārīte Plūme dāvina 
direktoram Andrim Vilkam sava tēva atmiņu grāmatu. 

Foto Armands Birkens

Čikāgas architektūras apskatē. No kr.: Andris Vilks, Vilnis 
Birnbaums.                     Foto: Dace Ķezbere

ČLB bibliotēkā darbinieki un viesi.
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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

 

 

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.

            

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL
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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- 251- 2840, e-pasts: <armands5@aol.com> 

Kārļa Ķezbera bibliotēka atvērta no 11:00 līdz 
14:00 katru mēnesi, otrā un ceturtā ceturtdienā: 
2017.g. - 10/12, 10/26, 11/09, 11/30, 12/14, 12/28. 
Ieeja no Elston Ave. 

2017. g. 4. novembrī (sestdien), plkst. 18:00. 
"TRIO Šmite Rancāne Cinkuss" koncerts. Čikāgas 
Latviešu namā (1. stāvā), 4146 N. Elston Ave. Ieeja: 
$20 biedriem/pensionāriem, $25 citiem, $10 
jauniešiem no 13-18 g.v..

latViešiem garšo 
asiNsdesas uN KūKas

NATO plāno nostiprināt Baltijas valstīs un 
Polijā izvietotās alianses kaujas grupas ar gaisa 
spēku un flotes elementiem, pavēstīja NATO 
Eiropas spēku virspavēlnieka vietnieks ģenerālis 
Džeimss Everards. "NATO sauszemes karaspēka 
vienības šeit ir integrējušās ļoti labi un ātri, bet 
mums tās ir jānostiprina ar gaisa spēku un flotes 
elementiem. Tas mums Baltijas valstīs un Polijā 
būs nākamais izaicinājums," trešdien (20. sept.) 
vizītes gaitā Igaunijā sacīja ģenerālis. Sauszemes 
karaspēka un gaisa spēku sadarbība ir ļoti svarīga, 
un tā ļaus vēl pamatīgāk paaugstināt kaujas grupu 
spējas aizsardzības un pretinieka saval dīšanas 
jomās, viņš skaidroja. 

Augusta beigās notikusī britu iznīcinātāju 
viesošanās Igaunijā nebūs pēdējā, un kopīgas 
mācības ar vietējo NATO kaujas grupu tiek plā
notas arī nākotnē. "Man vislielāko gandarījumu 
rada tas, ka mēs ar igauņu kolēģiem raugāmies 
vienādi uz to, kas būtu jādara tālāk. Es esmu ļoti 
apmierināts ar līdzšinējo progresu, bet joprojām 
ir daudz kas, ko darīt," sacīja Everards. (diena.lv)

PBLA Ziņu Apskats 
2017. g. 20. sept.

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

Nato plāNo NostipriNāt 
Kaujas grupas 

Baltijas ValstĪs

Jau otro gadu Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra (LLKC) rīkotajā konkursā "Tautas 
garša" izstādes “Riga Food” ietvaros ikvienam 
apmeklētājam bija dota iespēja ne vien degustēt 
dažādos Latvijas novados tapušus gardumus, bet 
arī nobalsot par sev tīkamāko. Šogad vislielāko 
atzi nību izpelnījās dažādu veidu asinsdesas no 
saim nieces Inetas Boles, Jāņa Smeltera gatavotais 
stiprais bezalkoholiskais dzēriens Ingverine Lat
vijā atpazīstamību jau guvušie Valta Grasberga 
dabiska piena produkti, Lāsmas Kiļupes dažādu 
veidu sukādes šokolādē, augļu un ogu vīni no 
Leonīda Kradevica saimniecības, kā arī Agates 
Gūtmanes smalkie konditorejas izstrādājumi un 
kūciņas uz kociņa. Balvā par uzvaru šajā konkursā 
saimnieki nākamā gada sākumā saņems iespēju 
doties uz Berlīni, lai pārtikas izstādes “Zaļā 
nedēļa” laikā smeltos citu valstu mazo ražotāju 
pieredzi un iedvesmu savam turpmākajam darbam. 
(Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai)

PBLA Ziņu Apskats
 2017. gada 13. septembrī
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dr. aNitas Balodes VeselĪBas padomi
Dr. Anita Balodis MD, Board Certified in Family Medicine and Holistic Medicine

Septembŗa Čikāgas Ziņu numurā piedāvājām sen iemīļotu recepti ar pazīstamām sastāvdaļām, šomēnes 
aici nām lasītājus izmēģināt latviešu virtuvei mazāk pazīstamus augus un graudus.

Plēkšņu kvieši, jeb farro, ir viens no senākajiem kultivētajiem graudiem. Plēkšņu kvieši Itālijas ziemeļos 
lietoti jau kopš Romas impērijas laikiem, bet Amerikas pārtikas veikalos tie sāka parādīties pirms pāris gadiem.  
Izvārītos plēkšņu kviešus itāļi izmanto zupām, salātiem un rīsveidīgam risotto.

Sviesta ķirbis Amerikā ir butternut squash, gaiši brūnais ķirbis ar apaļīgu zieda galu, bet smailu kāta galu.  
Sviesta ķirbis ir jauna ķirbju šķirna, sakrustojums, ko izveidoja jaunsaimnieks Charles A. Leggett Masačusetas 
štatā 1940.’os gados. Ķirbis ieguva savu vārdu no Leggett kundzes, kas teikusi, ka ķirbis esot"gluds kā sviests 
un salds kā rieksts" To pāršķeļot uz pusēm, parādās oranžīgā iekšpuse, kuŗā ir daudz vērtīgu barībvielu. Sviesta 
ķirbis ir izteikts rudens dārzenis ar savu cieto mizu un saulaino iekšpusi. Ķirbis sacepts kopā ar plēkšņu 
kviešiem ir laba piedeva vistai, pīlei vai tītaram, bet arī ir pietiekam sātīgs, lai to ēstu par galveno ēdienu.                                                               

68 piedevu porcijas, vai 34 galvenā ēdiena porcijas

SvieSta ķirbiS ar plēkšņu kviešiem

Sastāvdaļas
6 šķēles bekona, izceptas, bet ne skraukšķīgas,  
 sagrieztas apmēram 1 collas lieluma gabalos
2 ēdamkarotes olīveļļas
1 ēdamkarote nesalīta sviesta
1 1 1/2 krūzes dzeltena sīpola, sakapāts
1 tējkarote žāvēta timiāna (thyme)
sāls un pipari, pēc garšas
3/4 krūzes plēkšņu kviešu (farro)
1 1/2 krūzes vistas vai dārzeņa buljona
1 1/2 krūzes sviesta ķirbja (butternut squash),  
 sakapāts apmēram 1 collas lieluma kubiciņos
1/2 krūzes Parmas siera, sarīvēts

Norādījumi
1. Pannā uzsilda olīveļļu un sviestu.
2. Pieliek sīpolu un cep līdz mīksts un sāk kļūt brūns.
3. Pieliek timiānu, sāli,piparus un cep vienu minūti.
4. Pieber plēkšņu kviešus, pielej buljonu un silda  
 līdz sāk lēnām vārīties.
5. Pārklāj ar sviesta ķirbja gabaliņiem.
6. Uzliek vāku un cep 30 minūtes 375F krāsnī, līdz  
 ķirbis un kvieši mīksti. Vismaz vienu reizi pār 
 bauda  sacepuma mīkstumu un sausumu,   
 pielejot mazliet ūdens vai buljona pēc vajadzības.  
7. Pārkaisa ar bekonu un Parmas sieru un cep,  
 neapklātu vēl 1520 minūtes, līdz šķidrums  
 tikpat kā iztvaicējis un siers izkusis.
8. Pasniedz karstu.

Ieteicams lietot katlu ar vāku, t.s., Dutch oven, ko var likt karstā krāsnī. Ja nav tāda katla, tad sagatavo 
norādījumus 1.4. cepamā pannā uz plīts un ieliek 9x9 collu sacepuma pannā.  Tad turpina, vāka vietā pannu 
pārklājot ar alumīnija loksni.                                   Saprātīgās saimnieces

GOVS PIENS 
Tas ir labs mazām gotiņām, bet NE pieaugušajiem cilvēkiem!!!
Pieaugušas govis nedzer pienu…. Cilvēks ir vienīgā zīdītāju suga, 

kas dzer citas sugas pienu. Daudzi pētījumi ir pierādījuši, ka govs piens 
izsauc un krūts un prostata vēzi. Tas izraisa sirds problēmas, paaugstina 
holesterīna (cholesterol) līmeni, utt.

Vēl: Valstīs, kurās dzer piena ir visvairāk osteoporozes gadījumu.
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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: Ināra Blumberga       
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

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
2017. gada oktōbris

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

svētdien, 1. oktōbrī, 10:00 – Draudžu sadarbības   
 kopas oikumēnisks dievkalpojums Ciānā ar  
 viesmācītāju Linardu Rozentālu. Pusdienas.

svētdien, 8. oktōbrī, 13:00 – Baptistu draudzes   
 gadadienas dievkalpojums. Ciānas draudzei  
 dievkalpojuma NAV.  Aicinām visus piedalīties  
 baptistu svinībās!

svētdien, 15. oktōbrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
 jubilāru godināšanu.

sestdien, 21. oktōbrī, 9:00-14:00 – Ciānas vēstures  
 izstāde lasītavā.
 14:00 – Ciānas draudzes 120. jubilejas diev- 
 kalpojums. Piedalās archib. Lauma Zušēvica,  
 prāv. Ilze Larsen, mācītājas Gundega Puidza,  
 Aina Pūliņa un Ida Ņ. Rautenšilde. Dzied Ciānas  
 draudzes koris ar Sv. Pēteŗa draudzes ansambli,  
 KBLS koris, duets Māra un Gundega. Mūzicē  
 Sarma Aļļe, Māra Leonard un Māra Vārpa.
 15:30  – Svētku viesības. Vakariņas talantīgu  
 jauniešu mūzikālu priekšnesumu pavadījumā.  
 Dzied Čikāgas vīru koris. Dejo Mantinieku  
 tautasdeju kopa. Loterija.

svētdien, 22. oktōbrī, – Ciānas draudzes dievnamā  
 dievkalpojuma NAV!

sestdien, 28. oktōbrī, 15:00 – Svecīšu vakars Oak  
 Ridge kapsētā.

svētdien, 29. oktōbrī, 10:00 – Reformācijas 500. gada  - 
 dienas svētku dievkalpojums. 
 Siltas pusdienas Mārtiņa Lutera gaumē un  
 ciemosies pats Mārtiņš Luters.

2017. gada novembris
svētdien, 5. novembrī, 9:00 – Mārtiņa bazāra sākums  
 10:00 – Dievkalpojums. Mārtiņa bazāra   
 turpinājums. Siltas pusdienas. Loterija.

2017. gada oktōbris
svētdien, 1. oktōbrī, 10:00 – Celsmes dienu   
 noslēguma oikumēnisks dievkalpojums  
 Ciānas baznīcā. *
svētdien, 8. oktōbrī, 10:00 – Laju dievkalpojums.
  Kafijas galds.
svētdien, 15. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku   
 dievkalpojums ar dievgaldu. Siltas pusdienas.
svētdien, 22. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds. 
 11:15 – Bībeles stunda. Filmas skatīšanās  
 par laiku beigām.
svētdien, 29. oktōbrī, 10:00 – Reformācijas 500.  
 gadadienas atceres dievkalpojums ar   
 dievgaldu. Kafijas galds.
* mūsu baznīcā dievkalpojuma nav.
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. 

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>

svētdien, 8. oktōbrī. 1:00 Baptistu draudzes 110. 
gada svētki Ciānā.
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sarĪKojumi / saNāKsmes
2017. gada oktōbris

svētdien, 8. oktōbrī, Čikāgas Latviešu baptistu   
  draudzes 110. gadasvētki Ciānas  dievnamā  
  plkst. 13:00.
trešdien, 11. oktōbrī, Pensionāru saiets Ciānā    
  plkst. 12:00.
sestdien, 21. oktōbrī, Ciānas draudzes jubilejas   
  svinības Ciānā. Izstādes atklāšana plkst. 9:00,  
  svētku dievkalpojums plkst. 14:00. 
  Pēc dievkalpojuma viesības. Visi mīļi aicināti.
sestdien, 28. oktōbrī, Svecīšu vakars Oak Ridge
  kapsētā plkst 15:00.
sestdien, 28. oktōbrī, "Māksla un vīns" Leldes Ores  
  gleznu izstāde Sv. Pēteŗa draudzes lejas  
  zālē no plkst. 16:00-20:00. 
svētdien, 29. oktōbrī, Reformācijas 500. gadadienas  
  svētku dievkalpojums Ciānā plkst. 10:00.

2017. gada novembris
sestdien,  4. novembrī, TRIO koncerts. Čikāgas   
  Latviešu namā 1. stāvā plkst. 18:00.
svētdien, 5. novembrī, Mārtiņa bazārs Ciānā plkst. 9:00  
  un pēc dievkalpojuma. 
sestdien, 18. novembrī, Latvijas Valstssvētku svinības  
  Ciānas lielajā zālē plkst. 14:00. Skat. 3. lpp.

 2017. gada decembris
sestdien, 2. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu  
  komitejas Ziemsvētku tirdziņš.
svētdien, 3. decembrī, Daugavas Vanagu Ziemsvētku  
  tirdziņš Ciānā.

svētdien, 10. decembrī, Ciānas draudzes Ziemsvētku  
  tirdziņš.

2018. gada aprīlis
sestdien, 21. aprīli, "Stariņa" bērnudārza/pirmsskolas   
  labdarības sarīkojums.

Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
Ziedojums:

$

Redakcija lūdz vismaz $55.- 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:

Ja bijāt pagājušā gada Valstssvētku sarīkojumā 
Čikāgā, dzirdējāt Svētku kori. Svētku koŗa ideja ir 
uz īsu laiku sapulcēt dziedātājus no visas sabiedrības, 
lai ar kopīgiem spēkiem veidotu varenu kori Valsts 
svētkiem. Pagājušajā gadā šī ideja pirmo reizi īste
nojās, un sanāca gan esošo koŗu dziedātāji, gan tie, 
kas agrāk dziedājuši koŗos, gan tie,  kas pirmo reizi 
dzied korī. Rezultāts bija skanīgs 40balsu koris, kas 
iepriecināja klausītājus ar četrām  dziesmām. Šogad 
atkal veidosim Svētku kori. Aicināti ir visi, kam 
patīk dziedāt un kuŗi var iesaistīties uz 6 nedēļām. 
Mēģinājumi būs otrdienas vakaros Ciānas draudzes 
telpās no 7:309:30, sākot ar 10. oktōbri. Uzstāšanās 
būs 18. novembrī. Ja ir interese piedalīties, lūdzu 
pieteikties, atsūtot epastu uz svētkukoris@gmail.
com, norādot kādu balsi dziedat (soprānu, altu, 
tenoru, vai basu, un ja nezināt, mēs palīdzēsim 
atrast). Droši rakstiet arī, ja ir kādi jautājumi. Var 
arī zvanīt diriģentei Mārai Vārpai (8475511176). 
Uz redzēšanos Svētku korī!

    Māra Vārpa

Būs atKal sVētKu Koris!
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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
Gundega Puidza un Armands Birkens
Līdzpriekšnieki
Gundega Puidza: 708- 453- 0534
Armands Birkens:  773-251-2840

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- 251- 2840

 

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

2017. gada
OKTØBRIS

  1 Sv Zanda, Zandis, Lāsma
  2 P Ilma, Skaidris
  3 O Elza, Ilizana
  4 T  Modra, Francis
  5 C Amālija
  6 P Monika, Zilgma, Zilga
  7 S Daumants, Druvvaldis

  8 Sv Aina, Anete
  9 P Elga, Helga, Elgars
10 O Arvīds, Arvis, Druvis
11 T Monta, Tince, Silva 
12 C Valfrīds, Kira
13 P Irma, Mirga
14 S Vilhelmīne, Minna

15 Sv Eda, Hedviga, Helvijs
16 P Daiga, Dinija
17 O Gaits Karīna
18 T Rolands, Rolanda,   
 Ronalds, Erlends
19 C Elīna, Drosme, Drosmis
20 P Leonīds, Leonīda
21 S Urzula, Severīns

22 Sv Īrisa, Irīda
23 P Daina, Dainis, Dainida
24 O Renāte, Modrīte,   
 Mudrīte
25 T Beāte, Beatrise
26 C Amanda, Kaiva, 
 Amanta
27 P Lilita, Irita, Ita
28 S Ņina, Ninona, Antoņina,  
  Oksana

29 Sv Laimonis, Elvijs, Elva,  
  Elvis, Laimis 
30 P Nadīna, Adīna, Ulla
31 O  Valts, Rinalds, Rinalda

Svari
24.sept. - 23.okt.

Skorpions
24.okt. - 22. nov.
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