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Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, no kuŗiem ir
saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās sūta
ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru
saņemšanu.
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LĪMENISKI: 1. Spīdolas konkurente. 3. Komponista Zigmara Liepiņa opera "–
– – – – – – – roze". 6. Pāvila Rozīša romāns. 8. Skatuves uzveduma
mākslinieciskā izveide. 10. 1951. g. dibināta Amerikas latviešu organizācija. 11.
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normālas pigmentācijas trūkumu. 14. Trauki ziediem. 15. Veidojums no virves
vai auklas, ko var savilkt ciet. 16. Zaudējums (žarg.). 19. Septembŗa meitene.
21. Sviež. 23. Jaunas neprecētas sievietes. 24. Izlietot ar apdomu. 25.
Ziemas sporta veids. 27. Pasaules augstākais kalns. 28. Rūpīgi izstrādāts.
29. Pauda. 32. Bieza vira. 33. Seno zemgaļu pilskalns.
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Linda un Ēriks Broļi

Marianna un Andis bērziņi

Šī gada 30. septembrī skaistajos Rietumvir
džīnijas (West Virginia) kalnos (Black River Falls)
Linda Tamāra Bilsēna un Ēriks Ansis Brolis svi
nēja savas kāzas ģimeņu un draugu pulkā trīs
dieniņas.
Linda uzauga Čikāgas apkārtnē, bet Ēriks
Vašingtonas DC apkārtnē. Linda ir Krišjāņa
Barona latviešu skolas Čikāgā absolvente, un abi
ir Gaŗezera vasaras vidusskolas absolventi.
Jaunais pāris dzīvo Vašingtonā DC, kā arī
Rietumvirdžīnijā. Ēriks strādā The Nature Conser
vancy. Abu augstākā izglītība ir saistīta ar vides
aizsardzību (Ērikam – Bachelor in International
Studies & Master's Certificate in Agroforestry,
Lindai – Bachelor of Science in Natural Resources
& Environmental Science).
Anita Briede-Bilsēna

Andis Bērziņš un Marianna Beard abi uzauga,
pavadot vasaras Gaŗezerā, bet nekad nebija sati
kušies līdz tam, kad viņi sēdēja viens otram
blakus drauga kāzās 2012. gadā janvārī Indianapolē.
Sākumā viņi nesarunājās, bet svinību vakara gaitā
Andis uzlūdza Mariannu dejot, un tur sākās viņu
mīlestības stāsts. Pēc jautrības un dancošanas
pilna vakara Marianna vēlējas uzzināt vairāk par
Andi. Labs izziņu avots bija viņas draugi. Vasarā
abi atkal satikās Gaŗezerā, kur viņi turpināja
iepazīties. Līdz vasaras beigām Marianna un
Andis zināja, ka vēlas turpināt jauno draudzību.
Viņi viens otru apciemoja – Andis Mariannu
Blūmingtonā, Marianna Andi Čikāgā. Līdz ru
dens beigām viņi jau bija oficiāls "pārītis". Pa
vasarī Marianna pārcēlās uz Čikāgu, lai uzsāktu
kopdzīvi ar Andi.
Trīs gadus vēlāk pie Grand Canyon austrumu
malas, baudot skaisto saules rietu, Andis no
kabatas izvilka gredzenu un jautāja Mariannai,
vai viņa gribētu but viņa sieva. Ar prieka asarām
acīs Marianna teica: "Jā!". 2017. gada 26. augustā
prāvests Gunārs Lazdiņš viņus salaulāja skaistajā
Avon Gardens dārzniecībā Avon, Indianā.
A.B.
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Pa karjeras kāpnēm
Ingrīda Velkme iecel
ta par Western Springs,
Illinois admin ist rā
tīvo pakalpojumu di
rektori (Director of Ad
ministrative Services).

Šī gada 14. augustā
Western Springs, Illin
ois pašvaldības cere
monijā Ingrīda Velkme
oficiāli pieņēma vadī
tājas amatu. Viņa ir
atbildīga par pilsētas

Šī gada 14. oktobrī Ciānas dievnamā māc.
Gundega Puidza salaulāja ilggadīgo čikāgieti ikdienas darbību.
Baibu Liepiņu ar Aināru Rodiņu. Jaunais pāris
Ingrīda sāka savu karjēru Western Springs
dzīvos Reno, Nevada.
pilsētā strādājot par praktikanti, vēlāk par
vadītāja palīdzi. Pēc tam viņa kalpoja adminis
trācijas darbos gan Indian Head Park, gan
Ainavas inspirācijai
Wheeling, atgriežoties Western Springs 2000.
gadā par administrātīvo pakalpojumu direktori
un vēlāk par vadītāja vietnieci. Viņas atbildībā
ietilpst darbinieku darba attiecības, riska
pārvaldīšana un īpašu uzdevumu veikšana.

Šī gada 9. oktōbrī Alexian Brothers Medical
Plaza Inspiration Gallery, Hoffman Estates
atklāja Kristīnas Sīmanes Laimiņas gleznu izstādi
From Sea to Shining Sea. Izstāde ar iepriekš
pieteikšanos skatāma līdz 2018. gada janvārim.
Gleznās, kas darinātas jauktā technikā, ir
attēloti Kristīnas daudzos ASV ceļojumos apgūtie
dabasskatu iespaidi. Arizonas Grand Canyon
varenība, Floridas un Kalifornijas valdzinošie
krastmalu ūdeņi, Wyoming Rocky Mountains
gaismas spēles un citu štatu ainavas ir Kristīnas
izstādes tema. 					
I.S.

Uzrunājot klātesošos, Ingrīda teica: "Jūtos
patiešām pagodināta, ka pilsētas vadība man ir
devusi šo iespēju, un es darīšu visu iespējamo,
lai sniegtu izcilus pakalpojumus sabiedrībai.
Man ir bijusi iespēja strādāt citu pašvaldību
organizācijās, kuŗās ieguvu padziļinātu izpratni
par pašvaldības darbību, bet man jāatzīst, ka
Western Springs vienmēr ir ieņēmusi īpašu vietu
manā sirdī. Es ceru sadarboties ar saviem
darbiniekiem, lai pastāvīgi uzlabotu pakalp
ojumus mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem."
Ingridai ir Ziemeļilinojas (Northern Illinois)
Universitātes valsts pārvaldes (Public Adminis
tration) maģistra grads un 2015. gadā viņa
beidza Virdžīnijas Universitātes (University of
Virginia) Vadības, izglītības un attīstības (LEAD)
programmu.
Apsveicam Ingrīdu!
Karīna Velkme Lowe
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Simtgades ugunskurs

Skautu apakšnometne Kocēni.

						

Foto: Liene Kukaine

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.
Dziesma sacerēta simtgades nometnei
Jānis Iklāvs
Latviešu skauti un gaidas, kā lieli tā sīki,
šovasar pulcējās Latvijas valsts mežu īpašumā
"Ezerniekos", Lubānas novada Indrānu pagastā,
lai kopā nosvinētu latviešu skautisma 100 gadu
jubileju. Kas par svinībām! Nometnē piedalījās
424 dalībnieki, starp kuŗiem 40 bija atceļojuši no
ārzemēm – no ASV, Austrālijas, Kanadas un pat
Francijas. Tai skaitā bija arī dažas pazīstamas sejas
ar Čikāgas saitēm: vad. Liene Kukaine (dz.
Lucāne) ar dēlu Lauri un vad. vietniece Karīna
Lowe (dz. Velkme) ar dēlu Maksi. Ņujorkas
mazskauti laipni aicināja šos četrus “vientuļos”
stāties viņu ierindās, lai viņi drīkstētu piedalīties
nometnē.

Ārzemju mazskauti un vadītāji.

Foto: Karīna Lowe

Bijušās čikāgietes, Liene un Karīna, kopā ar
Ņujorkas vad. Imantu Liepiņu un Austrālijas vad.
vietnieku Paulu Rumpi nodrošināja 10 ārzemju
mazskautu labklājību, vadīja nodarbības un vei
cināja bērnu sadarbību nedēļas gaŗajā nometnē.
Ārzemju mazskautu pulciņš tika viesmīlīgi
uzņemts Kocēnu skautu apakšnometnē, kur visi
kopā cepa, vārīja, apmetās un vispār priecājās.
Lauris Kukainis, kuŗš ar mammu Lieni bija
atceļojuši no savas dzīvesvietas Dienvidkarolinā,

Mazskauti grauzdē maizi.

Foto: Karīna Lowe
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Lauris saņem kaklautu pēc noliktā
mazskautu solījuma. Foto: Arnis Vējiņš

Maksis izmēģina roku kalēja smēdē.
Foto: Liene Kukaine

Maksis aizrautīgi klausās rokmūziku.
		
Foto: Karīna Lowe

bija nometnes jaunākais dalībnieks (7 gadus vecs,
jaunāks par Maksi par vienu mēnesi). Laurim bija
liels prieks un gods nometnes laikā nolikt
mazskautu solījumu. Maksis, kuŗš ar mammu
Karīnu dzīvo Francijas laukos La Creuse apgabalā,
ar sajūsmu apmeklēja savu pirmo rokmūzikas
koncertu nometnes noslēguma pasakumā.
Dažādo nodarbību gaitā nometnes dalībnie
ki izdzīvoja latviešu skautisma laika posmus – no
kustības sākuma, caur okupācijas un trimdas
gadiem, līdz pat skautisma atdzimšanai Latvijas
trešā atmodas laikā. No agra rīta līdz vakaram
bērni un arī pieaugušie tika nodarbināti: rīta ros
me, karogu celšana, tiltu būvēšana, kalšana, pel
dēšana, spēles un rokdarbi, pārgājieni un uguns
kuri. Nebija ne mirkļa garlaikoties! Nometnes
laikā bērni mācījās sadarboties draudzīgā un
atvērtā veidā, būt atbildīgiem par sevi, veikt labus
darbus un cienīt dabu.
Nedēļas beigās rosīgie dalībnieki tika atalgoti
ar ļoti svarīgu apmeklējumu... Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis ieradās Ezerniekos
ar helikopteri, lai personīgi sveiktu visus skautus
un gaidas šajā svinīgajā Simtgades ugunskura
nometnē. Dalībniekiem bez šaubām paliks
spilgtas atmiņas uz visiem laikiem.
vad. vietniece Karīna Lowe

Mazskautu vadītāji. No kr: vad. Imants Liepiņš (Ņujorka), vad.
Liene Kukaine (Dienvidkarolina), vad. vietnieks Pauls Rumpe
(Austrālija), vad. vietniece Karīna Lowe (Francija).
Foto: Liene Kukaine

Valsts prezidents R. Vējonis sveic skautus nozīmīgajā jubilejā.
				
Foto: Liene Kukaine
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Oktoberfest – Pirmais LatEstFest
Ar alus kausiem, desiņām,
kāpostiem un polkām esam
nosvinējuši Oktoberfest, pirmo
LatEstFest! Tas notika sestdien,
23. septembrī, Igauņu namā
ārpus Čikāgas.
Bija patīkami un dzie
di
noši pavadīt laiku ar draugiem
un paziņām, karstā dienā
iedzert aukstu aliņu, uzēst gar
šīgas desiņas, skābus kāpostus
un citus labumus. Vai mums
nav svarīgi, vai pat nepieciešami
sanākt kopā, cik vien varam,
lai uzturētu esošās draudzības
un veidotu jaunas? Dzīves temps mēdz būt tik
ātrs, ka šādi svētki ir īpaša bauda. Nekur nebija
jāskrien, nekur jāsteidzas. Trīs lietuviešu mūziķu
deju orķestris bija vienreizējs. Mūziķi spēlēja
daudz pazīstamu dziesmu, vairākas latviešu
valodā. Orķestŗa vadītāja vecvecāki ir no Latvijas,
un pats tīri labi runā latviski. Prieku sagādāja arī
mūsu pašu DJ Ruslana mūzika, kas skanēja
pamīšus ar dzīvo mūziku. Ierakstītās dziesmas
Ruslanam palīdzēja izvēlēties Krista Laukmane
Schmidt. Tās skanēja vācu, latviešu un igauņu
valodās. Sapratu, ka mēs pārāk maz dejojam, īpaši
pie mīļajām latviešu dziesmām. Bija prieks redzēt,
cik daudzi aizrāvās uz dejas grīdas, ieskaitot
bērnus, kuŗi lēca vecākiem līdzi.
Daudzi darbinieki strādāja, lai tautieši varētu
izklaidēties. Viņi gatavoja un pasniedza ēdienu
un dzērienus, kā arī sēdēja pie kasēm un bērnu
atrakcījām. Runājot par bērnu atrakcijām, šī
varbūt bija pirmā reize, kad bērni varēja lēkāt un
priecāties palielā, uzpūstā pilī, tā sauktajā Bouncy
House. Tas noteikti jāatkārto! Arī pie dekorācijām
bija piestrādāts, lai būtu bavāriešu Oktoberfest
noskaņojums. Galvenais, nebija nekādas no
teiktas programmas. Nebija jāierodas īpašā laikā.
Visi brīvi nāca un gāja. Cits pakavējās īsāku brīdi,
cits vairākas stundas. Igauņu namā ir vieta visiem,
un sajūta tāda kā laukos, prom no pilsētas
trokšņiem un kņadas. Ap Igauņu namu ir daudz
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vietas ārā, kur pieaugušie un bērni var pakavēties
zaļumos.
Atsaukmes par Oktoberfest, ko saucām arī
par pirmo LatEstFest, ir ļoti pozitīvas, kas pro
tams, priecē un dod iedvesmu turpināt strādāt
sabiedrības labā. Igauņi arī bija sajūsmināti par šo
sarīkojumu. Skaitliski viņu nav daudz, tādēļ viņi
jūsmoja par to, ka Igauņu īpašumā sanākuši tik
daudz draugu – latvieši. Kopā uzdzīvojām,
iedzērām, uzēdām un dejojām!
Nosaukt šo sarīkojumu par pirmo LatEstFest
(LatvianEstonianFestival) bija igauņu ideja. Viņi
cer to atkārtot nākamgad. Šai idejai mēs piekrītam!
Rīkotāji bija Igauņu nams un Čikāgas latviešu
biedrība. Igauņu nama rajonā tagad dzīvo pie
klājīgs skaits lietuviešu. Aicināsim arī viņus, un
sanāks īstas baltiešu svinības. Igauņi ir tik
pretimnākoši. Sadarbība ar viņiem bija viegla un
patīkama. To noteikti turpināsim.
Liels paldies Igauņu nama vadībai – priekš
niekam Siim Soot un viņu darbiniekiem. Bez
viņiem sarīkojums nebūtu izdevies. Es vēlos
izteikt lielu, sirsnīgu un mīļu paldies visiem dar
biniekiem! Ar mūsu biedrības Sarīkojumu no
zares vadītāju Aigu Bērziņu priekšgalā, viss
noritēja burvīgi. Pateicoties čaklajiem, pašaiz
liedzīgajiem darbiniekiem, Oktoberfest (pirmais
LatEstFest2017) izdevās! Ne mazāk liels, mīļš un
sirsnīgs paldies visiem, kuŗi atnāca! Bija prieks
redzēt, ka atbrauca visu paaudžu tautieši. Bija arī
latvieši no Viskonsīnas.
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Oktoberfest bez labi noskaņotiem tautiešiem
ir kā alus bez putām un kāposti bez desām!
Paldies, Čikāgas un tās apkaimes latviešiem, ka
atbraucāt un svinējāt kopā ar mums! Paldies, un
uz tikšanos nākamajā sarīkojumā!
Auf wiedersehen!
Armands Birkens
Čikāgas Latviešu biedrība
Foto: Krista Laukmane Schmidt
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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>

Vadītāji
Ļoti priecājamies, ka šo
ruden gaidu vienības vadītāju
lokā piebiedrojās trīs vadītāju
vietnieces. Visas ir bijušas gun
tiņas, gaidas un lielgaidas, un
visām meitas tagad ir mūsu gun
tiņas. Larisa Freimane un Ariāna
Vilciņa gaidoja Čikāgā, bet Indra
Velkme – Ņujorkas Zilā kalna
vienībā. Larisas un Ariānas
pieredze kuplinās gaidu pulciņa
nodarbības un Indra, būdama
vadītaju meita, labi iejūtas
guntiņu vadītājas lomā.
Talka
Skaistā rudens dienā, trīs
dižskauti, četras lielgaidas un
divi vadītāji piedalījās Gaŗezera
rudens talkā. Viņi uzbūvēja divas
sikspārņu mājas un pie ēdamzā
les iecementēja stabu, uz kuŗa tās
uzkārt. Skauts ir pašaizliedzīgs
un palīdzīgs!

Dižskauti Andis Cers, Vilis Sīmanis un Darius Baginskis kopīgiem spēkiem būvē
sikspārņu māju. 						
Foto: Alnis Cers

Solījums
Vakarā, pa spīti vējam un
lietus gāzēm, trīs lielgaidas katra
iekurināja savu ugunskuru. Gai
da ir moža grūtībās! Vēlāk, kad
lietus nepierima un zibens zibe
ņoja, lielā šķūnī, starp traktoriem
un dažnedažādām interesantiem
priekšmetiem, viņas deva svinīgo
lielgaidu solījumu pie sakrauta
ugunskura, kuŗa vidū dega later
na. Apsveicam Annelī Ceru,
Daigu Ceru un Sarmu Ejupi par
pilntiesīgām lielgaidām Latviešu
gaidu kustībā!
Citi pulciņi
Katrai otrai nedēļai vadītāji
bija saplānojuši interesantas

Gaidas nogaršo pašcepto ābolkūku. Atsauksmes: ĻOTI garšīga!!!
Foto: Ēriks Blumbergs
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Dižskauti, lielgaidas un vadītāji iecementē stabu sikspārņu mājai.

					

Foto: Alnis Cers

Pēc solījuma. No kr.: Sarma Ejupe, Annelī Cera Daiga Cera un
vadītāja Krista Lenša.
Foto: Žubīte Streipa

nodarbības. Skauti uzlaboja savu zāģēšanas pras
mi, lai nākamajā nometnē būtu gatavi sazāģēt
malku visai nometnei. Gaidas un skauti vadītājas
Ināras Blumbergas vadībā pagatavoja ābolkūku.
Guntiņas un mazskauti pārbaudīja savu veiklību un
atjautību, strādāja pie zināmām prasībām un ma
nāmi priecājās par iespēju piedalīties nodarbībās.
Lūdzu atbalstiet mūsu vienības, nopērkot kādu
svaigu, smaržīgu Ziemsvētku vainagu vai skuju
vītni no vadāmiem vai vadītājiem. Informāciju
var saņemt, zvanot Mārai Velkmei 773.426.1085.
				
vad. Daina Cera

Skauti Lūkas Šlesers, Edgars Cers, Matejs Brencis un
Kristofers Blumbergs mācījās pareizi lietot zāģi un sacentās
dažādus kokus pārzāģēšanā.
Foto: Ēriks Blumbergs
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Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL 60067

Lietus līst un līst bez mitas,
Lietus līst un nesasitas!
Piks! Peks! Paks! Poks! Puks!

Eloise Blackburn un Līzīte Freimane veido lielu pūkainu mākoni.

Sēņu kompozīcija -- to palīdzēja gatavot Līva (Niko tante no
Latvijas)

2017. gada septembŗa beigās un oktōbŗa
sākumā Stariņā bērni mācījās par lietu, negaisiem
un sēnēm. Viņī katru dienu gatavoja skaistus
darbiņus – skaistus pūkainus mākoņus, ko pakārt
pie griestiem, veidoja gailenes, mušmires un
bekas no māla, līmēja rudens lapas uz papīra tā,
lai izskatās, ka tās lidinās.
Par sēnēm – ar bērniem pārrunājām, kur sē
nes aug, kuŗā gada laikā tās var lasīt, kā tās ir jā
nogriež un galvenais, kuŗas sēnes var ēst un kuŗas
nedrīkst ēst. Tagad bērni labi zina, ka mušmires
nedrīks ēst, jo tās ir indīgas. Viņi mācījās pazīt
katru sēni – dzeltenās ir gailenes, brūnās ir bekas,
bet sarkanās ar baltajiem punktiem ir mušmires.
Visiem bija iespēja pat pagaršot Vijas Reinfeldes
pagatavoto sēņu mērci.
Bērni arī mācījās par lietu un negaisu. Viņi
sāk saprast, ka lietus līst no pelēkiem mākoņiem,

Pēc tam sīkas ūdens pilītes paceļas gaisā, veidojot
mākoņus, līdz tie kļūst tumši pelēki, un tad atkal
līst. Tā bērni iepazinās ar lietus apli jeb ciklu.
Ar šiem tematiem bērni sastopas, mācoties
dziesmas, dzejoļus un rotaļas. kas savukārt palīdz
viņiem apgūt jaunus vārdus, piemēram, gailene
mušmire, negaiss u.c.
Lai gan ir jau rudens, laiks tomēr pieturas
brīnišķīgi silts, tādēļ mēs pavadām daudz laika ārā.
Vēl joprojām meklējam skolotāju aizvieto
tājus Stariņā. Ja jums ir interese strādāt ar Čikāgas
vismazākiem latviešiem, lūdzu ziņojiet Andārtei,
rakstot: <director@starins.org>.
Pēc lietus un sēņu temām gatavosimies Mār
tiņdienas svinībām, kas Stariņā ir visiemīļotākie
svētkiem!
Andārte Phillips
Foto: A. Phillips
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Domājot par Latvijas simtgadi – ČLOA delegātu sanāksme
Čikāgas Latviešu Organizāciju apvienības
(ČLOA) delegātu sanāksme notika šī gada 19. ok
tōbrī, Čikāgas latviešu nama pirmā stāva zālē.
Sanāksmi vadīja līdzpriekšsēži Armands Birkens
un Gundega Puidza. Protokolēja sekretāre Ruta
Priedkalne-Zirne. Pieņēma dienas kārtību, pār
skatīja delegātu mandātus, pieņēma statūtu maiņu
par diviem līdzpriekšsēžiem, un 2017. gada 21.
jūnija delegātu sanāksmes protokolu. Sēdē, kā
viesi, bija atnākuši pārstāvji no Čikāgas vīru koŗa,
tautas deju kopas Mantinieki un Čikāgas Centra
darba grupas.
Līdzpriekšsēži Gundega un Armands stāstīja,
ka esot tikušies ar iepriekšējo ČLOA priekšsēdi
Jāni Vilciņu, un ļoti veiksmīgi sadarbojušies, it īpaši
pie Valsts svētku svinībām. Abi priekšsēži ļoti
novertē Jāņa pieredzi un ieteikumus. Lūgums bija
delegātiem apstiprināt Jāņa Vilciņa uzņemšanu par
ČLOA priekšsēdi emeritus, ko pieņēma ar aklamāciju!
ČLOA Radio raidījumu komitejas ziņojumā,
Modris Galenieks norādīja, ka ziedojumi ir sama
zinājušies. Silvija Kļaviņa-Barshney un Armands
Birkens ir programmas sagatavotāji. Oļģerta Cakara
komentāri par temām, kuŗas atradis Latvijas ziņu
portālos un presē, skan katrā raidījumā. Uz jau
tājumu: vai programmas var pārsūtīt ārpus Čikāgas,
ieskaitot uz Latviju, Silvija atbildēja apstiprinoši –
izmantojot Dropbox, kas pieejams internetā.
Par ČLOA Čikāgas Ziņām paskaidrojumus
sniedza Māris Preiss, apstiprinot, ka tās arī sūta uz
citām valstīm, ieskaitot Latviju.
Revizijas komisijas ziņojumā par 2016. gadu,
kuŗu sniedza revidents Modris Galenieks, redzam,
ka visi konti uz 2017. gada 1. janvāri ir segti, lai arī
Stipendiju fonds ieņēmis tikai $31.00 un izdevis
$4,189.00.
Organizāciju ziņojumos Silvija Kļaviņa-Barsh
ney reklamēja Ciānas ev. lut. draudzes 120. jubileju,
ko draudze svinēs ar vērienīgu dievkalpojumu un
saviesīgu sarīkojumu. Inese Stokes vēstīja par Sv.
Pēteŗa ev. lut. draudzes darbību. Pēc Ivara Kēlera
ziņojuma par Daugavas Vanagu darbību, kas sarūk,
bija pārunas un jautājumi. Par Pensionāru biedrību
ziņoja Oļģerts Cakars. Par Čikāgas latviešu bied
rības darbu ziņoja Dace Ķezbere, pieminot, ka
sestdien, 4. novembrī, būs TRIO (Šmite, Cinkuss,

Rancāne) koncerts Ciānas Lielajā zālē plkst. 3:00
(15:00). Dace arī ziņoja, ka 14. nov. 7:00 (19.00)
Music Box kino zālē būs filmas The Master Plan
izrāde, par to, kā Krievija cenšas ietekmēt Baltijas
valstu iekšpolītiku.
Bija patīkami dzirdēt Māras Jauntirānes vēsti,
ka Krišjāņa Barona, lielākajā latviešu skolā ASV, ir
108 skolēni. Andārte Streipa Phillips ziņoja par
bērnudārza/pirmsskolas "Stariņš" dzīvi, bet Guntis
Dāboliņš – par skautu un gaidu darbību.
Gaŗākas pārrunas bija par šī gada Latvijas
valsts dibināšanas atceres sarīkojumu, kas būs
sestdien 18. novembrī plkst. 2:00 (14:00) Ciānas
Lielajā zālē. Ieeja – $25.00, zem 18 gadiem brīva.
Latvijas daudzinājumu teiks Dace Ķezbere, runās
Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis
prof. Valters Nollendorfs, dziedās Juris Hiršs (no
Nacionālā teātra, Latvijā), Svētku Koris un Krišjāņa
Barona latviešu skolas koris. Pēc akta un koncerta
būs saviesīgā daļa ar uzkodām un atspirdzinājumiem.
Par Latvijas valsts simtgades svinēšanu plaši
stāstīja Amerikas latviešu apvienības (ALA) pār
stāve Līga Ejupe, parādot arī Mineapoles latviešu
sastādīto, tiešām iespaidīgo, notikumu programmu.
Pārrunāja dažas idejas par sarīkojumiem, kuŗi
nākamgad paredzēti Čikāgā, vai kurus varētu vēl
noorganizēt, ieskaitot kopīgu svinēšanu ar igauņiem
un lietuviešiem pilsētas centrā.
Par Čikāgas Latviešu Centru stāstīja Guntis
Dāboliņš un padomdevējs Centra darba grupai
Mārtiņš Daiga. Bija ierosinājums pieņemt Centra
darba grupu ČLOA paspārnē, ko delegāti apstip
rināja. Turpmāk Centra grupa piedalīsies ČLOA kā
nebalstiesīga komiteja, un uzsāks informācijas ap
maiņu starp darba grupu un ČLOA piederošām
organizācijām.
Priekšsēži paskaidroja jauno pieeju sarīkojumu
kalendāra salikšanai, ar mērķi samazināt gadījumus,
kad divas organizācijas rīko sarīkojumu tajā pašā
dienā. Turpmāk lietos Google kalendāru, kas būs
pieejams internetā.
Tā kā ir paredzets, ka tuvākajā nākotnē būs
daudz darbu, runāja, ka delegātu, sēdes būtu jārīko
biežāk nekā divas reizes gadā. Paldies, visiem
ČLOA delegātiem par sadarbību!
				
Oļģerts Cakars
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TRIO Trijos!
ļoti pieprasītās folkloras kopas "Tautumeitas"
vadītāja un ideju ģenerātors. Eksperimentē ar
tautas mūzikas un citu mūzikas stilu sajaukšanu,
kas saistīta ar izteiktu improvizācijas ietekmi.
Par Ivaru (balss, perkusijas): profesionāls
diriģents un dziedātājs, Latvijas un ASV dziesmu
svētku virsdiriģents. Kā diriģents sadarbojies ar
lielākajiem Latvijas profesionālajiem koŗiem un
orķestŗiem. Ar tautas mūziku cieši saistīts kopš
2007. gada. Izcilā Latvijas vīru koŗa "Gaudeamus"
diriģents un māsklinieciskais vadītājs.
Neparedzētu apstākļu dēļ šī koncerta vieta,
laiks un cenas ir mainījušās, kopš ievietojām
reklāmu oktōbŗa Čikāgas Ziņu numurā. Lūdzu
ņemiet to verā. Pareizā informācija ir atrodama
tikai novembŗa Čikāgas Ziņu numurā un jaun
izliktajās afišās.
No kreisās: Asnāte Rancāne, Ivars Cinkuss, Zāne Šmite.

Zane Šmite, Ivars Cinkuss un Asnāte
Rancāne, ansambļa Trio dalībnieki, apraksta savu
koncerta programmu: "Miglas un lietus plīvuru
vītais novembŗa mēnesis senākos laikos veicināja
saimes ļaužu pulcēšanos iekštelpās pie uguns.
Un, kur ļaudis – tur stāsti un dziesmas. Šajā reizē
mēs pulcēsimies, lai dziesmās godinātu kaŗavīrus.
Pieminēsim tos, kuŗi palika kaujas laukā. Cienīsim
viņu drosmi, skatoties nāvei sejā. Un izdziedāsim
poētiski trauslās dziesmas par tiem, kuŗi atgriezās
un uzsāka jaunu dzīvi Dzimtenē."
Ciānas draudzes Lielajā zālē 4. novembrī
pulksten 15:00 Zane, Ivars un Asnāte sniegs
mums tautasdziesmu koncertu.
Par Zani (balss, perkusijas): viena no pro
fesionālās folkloras izpētes pionierēm, folkloras
pasniedzēja Latvijas Mūzikas akadēmijā. Zane ir
sadarbojusies ar neskaitāmām Latvijas folkloras
kopām, profesionāliem mūziķiem un koŗiem, to
ierakstos gan kā dziedātāja, gan dziesmu aran
žētāja. Pastāvīgi pēta un attīsta tradicionālās dzie
dāšanas metodes, kā arī apmeklē vēl dažas dzīvas
latviešu teicējas Latvijas laukos.
Par Asnāti (balss, vijole, kokle): tautas mū
zikas dziedātāja un aranžētāja. Ir Latvijā šobrīd

Atkārtoju – koncerts būs Ciānas draudzes
Lielajā zālē, sestdien, 4. novembrī, pulksten 15:00,
jeb, kā daudziem labāk patīk, 3:00 pēcpusdienā.
Sanāksim, baudīsim šo skaisto, vērtīgo, mūsu
kaŗavīriem veltīto koncertu, trīs izcili talantīgo,
burvīgo mūziķu izpildījumā.
Armands Birkens
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>
Sestdien, 4. novembrī, plkst. 15:00 notiks Trio
(Rancāne, Cinkuss, Šmite) koncerts Ciānas baznī
cas Lielajā zāle, 6551 W Montrose Ave. Ieeja $30:00,
$10:00 jauniešiem no 13-18 g.v.
Atsaucam Čikāgas Ziņu oktōbŗa numurā
ievietoto informāciju. Lūdzu ievērojiet, ka kon
certa vieta, laiks un cenas ir mainītas.
Kārļa Ķezbera bibliotēka atvērta no 11:00 līdz
14:00 katru mēnesi, otrā un ceturtā ceturtdienā:
2017. gadā – 11/09, 11/30, 12/14, 12/28.
Ieeja no Elston Ave.
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Gaismas pils – starp skaistākajām
Raidsabiedrība BBC pagājušajā nedēļā pub
licēja sarakstu ar desmit skaistākajām bibliotēku
ēkām, kuras uzceltas 21. gadsimta sākumā. Pago
dinoši un iepriecinoši, ka starp tādu pasaulslavenu
arhitektu kā Zaha Hadida, Rems Kolhāss, biroja
"Snøhetta" veikumu pamanīta un novērtēta arī
Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka. BBC arī ko
rekti apraksta mūsu Nacionālās bibliotēkas tap
šanas vēsturi un ieskicē Gunāra Birkerta mūža un
Latvijas 20. gadsimta vēstures paralēles.
Lielākā daļa sarakstā iekļauto bibliotēku iz
vietotas Eiropā, vien Aleksandrijas bibliotēka ir
Ēģiptē un Sietlas bibliotēka – ASV. Zīmīga vēl
kāda sakritība: pret vairāku jauno bibliotēku ēku
celtniecību iedzīvotājiem sākotnēji bijusi nevien
nozīmīga attieksme. Dažas no tām uzceltas sociāli

nelabvēlīgos pilsētu rajonos, vairāku ēku celtnie
cība ievilkusies (kaut gan neviena tik ļoti kā mūsu
LNB), tāpat bijuši iebildumi pret lielajiem celtnie
cības izdevumiem. Taču visās bibliotēkās pēc jau
no ēku atklāšanas apmeklētāju skaits dubultojies,
turklāt vienlaikus iegūta arī sakopta pilsētvides
daļa. (Latvijas Avīze)
PBLA ZIŅU APSKATS 2017. gada 16. oktobrī
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Hillview – tikšanās ar pagātni
Pirms apmēram pieciem gadiem piedalījos
ilggadējas draudzenes Vijas Čunčules 60 gadu dzim
šanas dienas svinībās Čikāgā. Tur es satiku Vijas
meitas augstskolas gadu istabas biedreni Alyssu.
Alyssa stāstīja, ka viņa uzauga mazā pilsētā Hill
view, Ilinojas štata vidienē. Kas par pārsteigumu!
Mana ģimene tur nonāca tad, kad ieceļojām Ame
rikā. Arī Alyssa bija pārsteigta par to, ka es reiz
dzīvoju Hillview.
Kad mana ģimene ieradās Amerikā 1950. gada
aprīlī, nonācām Hillview, kuŗā tad bija 951 iedzī
votājs. Mēs bijām seši – tēvs Edgars, māte Ilze un
māsas Ilze, Ieva, Irja un es (Jānis). Luterāņu baznīca
mums sagādāja lauksaimnieku Tucker par galvotāju
(sponsor). Viņš nebija pārāk pretimnākošs mūsu ģi
menei un izmantoja mūs par strādniekiem savā
saimniecībā. Māsām nebija iespējas mācīties angļu
valodu, kā arī rudenī iet skolā. Netālu no Tucker bija
Powell lauksaimniecība. Powell ģimene bija liela –
13 bērni, vienpadsmit dēli un divas meitas. Viens
no brāļiem, Arthur Powell, bija Greene apgabala
(county) šerifs. Svarīgs amats tanī rajonā. Viņam ar
sievu Jerry bija māja netālu no Tucker saimniecības.
Šerifs Powell, būdams vietējais, zināja, ka manām
māsām pie Tucker nebija labvēlīgi apstākļi. Viņš ar
mūsu tēvu sarunāja, lai Ieva dzīvo pie viņiem un Irja
– pie McClay ģimenes. Galvenais iemesls tam bija,
lai viņas varētu iemacīties angļu valodu pirms
iestāšanās ģimnazijā. Manai ģimenei ir ļoti labas
atmiņas par šerifu un viņa sievu. Kad dzīvojām
Čikāgā, šerifs mūs reiz apciemoja, lai redzētu, kā
mums iet.
Hillview rajonā mēs nodzīvojām sešus mē
nešus. Kad tēvs nokalpoja salīgto laiku pie Tucker,
mēs pārcēlāmies uz Jacksonville IL, kas nav talu no
Hillview. Ieva un Irja pavadīja nākamo vasaru Hill
view mājās. Mūsu Jacksonville mājā nebija tekoša
ūdens un vienīgais siltuma avots bija ogļu plīts vir
tuvē. Ārā bija ūdens pumpis un būda. Tādi apstākļi
Amerikas mazpilsētās un laukos 50. gadu sākumā
nebija retums. Cik es atceros, mēs dzīvojām diezgan
normāli. Vietējie iedzīvotāji sagādāja mums apģēr
bu un mēbeles. Tēvs nopirka cālēnus, un pēc dažiem
mēnešiem mums bija olas un vistu cepeši. Putojām
gogelmogel un debesmannā.Diemžēl mums vēl

nebija elektriskā mikseŗa. Sarkanais Jello ar banā
niem arī garšoja brīnišķīgi.
Tēvs dabūja darbu rakstnieka Ķezbera ģimenes
galvotāja Appleby lauksaimniecībā. Ķezbera kungs
ir aprakstījis Appleby laikus savā grāmatā "Dr.
Applebija kalpi". Atceros reizi, kad Ķezbera kungs
ar kundzi un bērniem Daci, Mārīti un Ziedoni mūs
tur apciemoja. Toreiz, nebūdams pārāk prātīgs, pa
rādīju Ziedonim mūsu ogļu kaudzi pagrabā. No
pagraba abi iznācām pusmelni. Tad gan dabūjām
kārtīgu rājienu no vecākiem. Centrālilinojā mēs
nodzīvojām divus gadus.
Latvijā tēvs bija tiesnesis, bet savu izglītību
nevarēja izmantot Amerikā. Zinot to,vēl dzīvodams
Vācijā, viņš izmācījās par mūrnieku. Viņš meklēja
mūrnieka darbu Čikāgā. Laimīgā kārtā tur bija
daudz darba, jo ārpus Čikāgas robežām vēl bija daudz
tīrumu, kur sāka būvēt savrūpmājas. Kad tēvs mums
sagādāja dzīvokli pie 16. ielas un Kedzie, mēs pār
cēlāmies uz Čikāgu. Vēlāk atradām dzīvokli Hum
boldt parka rajonā, kur toreiz dzīvoja daudz latviešu.
Tanī kvartālā dzīvoja septiņas latviešu ģimenes –
Šalkas, Gulbergi, Blūzmas, Kreiceri, Freimaņi un
divi Bērziņi.
Domāju, ka daudziem ieceļotājiem bija līdzīgi
piedzīvojumi – dažiem vieglāki, dažiem grūtāki
apstākļi, izkaisītiem pa ASV – Mississippi, North
Dakota, Iowa, Michigan, un citur. Lielākai daļai
iebraucēju nebija angļu valodas zināšanu. Svešā
zemē tie darīja, ko varēja, lai tiktu uz kājām.
Esmu mazliet novirzījies no iesāktā stāsta, kas
ir par Alyssu. Pēc tam, kad es satiku Alyssu, es viņu
bieži redzēju Gaŗezerā un latviešu ballītēs. Ievēroju
arī, ka, viņa sāk draudzēties ar Ēriku Zušēvicu. Pa
gājušajā gadā uzzināju no saviem bērniem, ka viņi
ir saderinājušies. Kad satikos ar Ēriku un Alyssu,
apsveicu viņus. Biju pārsteigts, ka viņi plānoja lau
lāties Whitehall baznīcā un svinēt kāzas Alyssas ve
cāku saimniecībā. Alyssas vecāki ir vācu izcelsmes,
un viņu saknes sniedzas Hillview rajonā sešās pa
audzēs. Saņēmis ielūgumu uz Alyssas un Ērika
kāzām, biju priecīgs, ka varēšu atgriezties tur, kur
reiz dzīvoju. Ēriks un Alyssa man prasīja, vai būtu
interese kāzu viesiem pastāstīt par manas ģimenes
piedzīvojumiem Hillview un tās apkaimē. Sacīju, –
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labprāt, un posos uz kazām.

Kad kāzu laiks pienāca, braucām četras stundas
uz Whitehall metodistu baznīcu. Veca, skaista, ļoti
vienkārša, bet krāšņa baznīca. Laulības vadīja Ērika
tante arhibīskape Lauma Zušēvica. Pēc laulībām
braucām uz Schutz saimniecību Hillview. Tālumā
– kukurūzas lauki, kuŗu vidū, mazā pakalnā bija
redzama liela balta telts. Tiešām jauka vieta, kur
svinēt kāzas. Netālu mazs dīķītis, visapkārt 8 pēdu
gaŗās kukurūzas lauki, svaigs gaiss, garšīgs vērša
steiks, atspirdzinājumi un jauka mūzika. Vieta, kur
neviens nesūdzējās par troksni!

Ērikam un Alyssai ir daudz radu – māsas, brāļi,
onkuļi, tantes, krusttēvi, krustmātes un jaunības un
augstskolas draugi. Visi sniedza sirsnīgas un inte
resantas runas, bet varēja manīt, ka kāzinieku pa
cietība klausīties runas tuvojās beigām. Es sāku ba
žīties par to, ka neviens negribēs klausīties manu
sakāmo. Neko darīt, biju pieteicis runu un, kad mani
sauca pie mikrofona, bija jāiet. Tagad, atgriezies pēc
sešdesmit septiņiem gadiem, es stāvēju tur, kur bija
mūsu pirmā dzives vieta Amerikā. Šķita tā nereāli.
Kad ieradāmies Hillview, es biju trīs gadus vecs.
Tagad esmu 70 un atgriezies tur, kur iesākās mana
dzīve svešumā. Iepriekš biju īsumā pastāstījis
Alyssas onkulim Gordonam par runas temu, ko
viņš uzklausīja ar lielu interesi. Pirms pienāca mana
kārta runāt, Gordons bija ieteicis saviem radiem, lai
viņi paklausās manu runu. Un tā arī bija. Kad stās
tīju par Tucker, Powell, McClay, Appleby un manas
ģimenes piedzīvojumiem, savstarpējās sarunas aprima,
un es jutu, ka visi kāzinieki, ieskaitot latviešus,
tiešām klausījās ar interesi. Runas beigās pateicos
visām ģimenēm, kas mums palīdzēja iedzīvoties
Amerikā. Jauki!
Jauktu laulību (īpaši latviešiem ar amerikāņiem)
kāzās daudzreiz ir tāda "mēs un viņi" gaisotne. Tas
ir dabīgi, bet pēc manas runas šāds saspringums
samazinājās. Alyssa man vēlāk teica, ka arī viņa
esot to manījusi. Vairāki Alyssas radi un draugi ar
mani parunāja par tām ģimenēm, kuŗas es minēju
savā runā, kā arī apjautājās par mūsu dzīvi Čikāgā.
Daži Powell ģimenes mazdēli bija kāzās. Viņi
atcerējās šerifu un viņa sievu. Viena kundze stāstīja,
ka viņa katru dienu ceļā uz darbu brauc gaŗām
Appleby saimniecībai. Tikai tagad tur esot golfa
laukums un tā tuvumā dārgas mājas. Daudzi Ērika
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draugi ir sportisti spēka gados. Viņi dancoja kā
nelabie gandrīz līdz rīta gaismai. Es gan nepaliku
līdz beigām, jo 70 gadu vecumā nevaru turēt līdzi
jauniešiem. Jāpiebilst gan, ka šoreiz mēs, latvieši,
ieradāmies Hillview daudz lielākā skaitā nekā
pirms 67 gadiem.

Par atkāzām. Kāzās palūdzu Gordonam vai
viņš varētu nākamajā dienā Baibai, Andim un man
parādīt tās mājas, kur reiz dzīvoju. Viņš bija ar mieru
to darīt. Gordons visu mūžu ir dzīvojis Hillview
rajonā un zināja, kur viss atrodas. Atkāzu laikā
vispirms aizbraucām uz šerifa māju. Tā ir vienīgā
vieta Hillview, kuŗu es atceros. Manas īstās atmiņas
sākās ar Jacksonville. Aizbraucām uz Powell
ģimenes māju, kuŗā uzauga visi 13 bērni. Tagad tur
dzīvo Powell mazmeita. Mēs bijām pabraukuši
gabalu no mājas, kad liels SUV parādījās ceļā. Ceļi
laukos ir ļoti šauri, tādēļ braucām viens otram ga
ŗām ļoti lēni. Pēkšņi Gordons iesaucās: "that's Judy
Powell, Bud's daughter." Es Judy neatceros, bet at
ceros Bud Powell. Gordons lūdza, lai viņa apstājas,
jo viņš grib parunāties. Es sāku stāstīt, kāpēc mēs te
braucām, un, kad minēju Latviju, Judy sacīja: "I
remember Ieva and Irja". Neticami, ka pēc 67 ga
diem viņa atcerējās un izrunāja manu māsu vārdus
perfekti. Īpaši vārds Irja amerikāņiem ir grūti izru
nāt. Judy teica, ka viņa dzīvo netālu no Whitehall
un reti atbrauc uz vecāku mājām. Baigā sagadīšanās.
Ja es atkāzās būtu iedzēris vēl vienu alu, mēs nebūtu
satikušies. Liktenis? Kad runāju ar masām, Irja
teica, ka viņa atceras Judy no tiem laikiem, kad
baznīcā pēc dievkalpojuma jauniešiem bija no
darbības. Braucām tālāk uz Tucker un McClay
saimniecībām. Diemžēl tās mājas ir pazudušas un
viss ir apaudzis. Hillview pilsētai arī nav veicies.
Gordons stāstīja, ka 1993. gadā, kad Ilinojas upe
pārplūda, ūdens līmenis bija augstāks par telefona
stabiem. Tur nekā daudz nav palicis – tikai dažas
vecas mājas.
Iepazīšanās ar Alyssu un tikšanās ar pagātni
bija vienreizēja. Nezinu, vai kādreiz atgriezīšos
Hillview. Zinu gan, ka man ar Alyssu būs īpaša
draudzība. Viņas vecāki ciemojās Gaŗezerā Darba
svētku (Labor Day) nogalē. Priecājos, ka viņiem ir
interese par latviešu pasākumiem. Būs jāpadomā,
kā atkal tikt uz Hillview. Liktenis velk!
Jānis Bērziņš
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LAW OFFICES

OF
JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302
Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120
facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com
engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of
real estate, corporate and business
transactional matters,
taxation, probate and estate planning

CELTNIECĪBAS DARBI

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
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Zobārstniecības kabinets

l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija.
Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus tieši
tā, kā zobārsts tos redz.
Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes, 		
nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu 		
kosmētika, implanti.
Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas: 		
izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – salabošana
tajā paša dienā.
Miega apnia (Sleep apnea appliance).
Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
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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Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056-2161
847/394-2336
and
3440 N. Central Ave.
Chicago, IL. 60634-394
773/545-5420
www.matzfuneralhome.com
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ALA publicē Latvijas valsts 100 gades
pasākumiem veltītu mājaslapu
Atzīmējot tuvo
ekspozīcijas, kas būtu
jošos Latvijas valsts
veltītas Latvijas vai
simtgadi, Amerikas
visu trīs Baltijas valstu
latviešu apvienība pu
neatkarības simtgadei
b
licējusi jaunu Lat
utml. Noslēgumā, Līga
vijas valsts simt
ga
Ejupe aicina simtgades
des svinībām veltītu
sarīkojumu un aktī
mājaslapu
<www.
vitāšu rīkotājus nosūtīt
latvia100usa.org>, kuŗā atrodama informā jūsu centrā paredzēto plānu informāciju arī
cija gan par dažādiem simtgades sarīkoju ALAs birojam.
miem ASV, gan idejas, kā citādi atzīmēt šo
ALAs priekšsēdis Pēteris Blum
bergs pa
nozīmīgo Latvijas valstiskuma jubileju.
skaidro, ka ALA par vienu no galvenajiem
"Latvijas valsts simtgadei veltītās mājas- mērķiem saistībā ar Latvijas valsts simtgadi ir
lapas izveides mērķis ir mudināt ASV dzīvojošos izvirzījusi uzdevumu palīdzēt celt Latvijas atpa
tautiešus piedalīties Latvijas valsts simtgades at zīstamību ASV. Lai to īstenotu, ALA aicina
zī
mēšanā," skaidro ALAs Kultūras nozares latviešus pēc iespējas plaši populārizēt Latviju,
vadītāja Līga Ejupe. Viņa uzsveŗ, ka mājaslapas stāstot par Latvijas vēsturi, tās kultūru un sas
saturs veidots divās valodās – gan latviešu, gan niegumiem Amerikas sabiedrībā. Viens no ALAs
angļu – tā, lai tas uzrunātu ne tikai sabiedrībā atbalstītajiem projektiem šī mērķa īstenošanai
aktīvos latviešus, bet arī tos, kuŗi nerunā latviešu ir šogad 26. oktōbrī Čikāgā plānotā konference
valodā un latviešu sabiedriskajā dzīvē nepiedalās. "Spotlight Latvia" (www.spotlightlatvia.org), kuŗas
"Šī mājaslapa ir domāta gan Amerikas latviešiem, ietvaros Latvijas lielākie un inovātīvākie uzņē
gan viņu nelatviešu dzīves
biedriem un citiem mumi prezentēs savus piedāvātos produktus un
interesentiem," piebilst Līga Ejupe.
pakalpojumus, kā arī ekonomiskās sadarbības
ALAs Kultūras nozares vadītāja aicina iespējas starp Latviju un ASV. Tāpat ALA sadar
laikraksta "Laiks" lasītājus, pirmkārt, ieskatīties bībā ar kustību "Red Jackets" un ar Latvijas Kul
jaunizveidotajā mājaslapā un otrkārt, kas ir vēl tūras ministrijas atbalstu šogad piedāvā iespēju
svarīgāk, piedalīties Latvijas valsts simtgades latviešu centros rīkot izstādi angļu valodā par
atzīmēšanā. Līga Ejupe piebilst, ka mājaslapā Latvijas spilgtākajiem eksporta zīmoliem un
atrodama informācija ne vien par pasākumiem, talantiem. Informācija par šo izstādi tiks pub
bet arī virkne citu ideju, kā atzīmēt Latvijas licēta kādā no nākamajiem laikraksta "Laiks"
valsts simtgadi savā centrā vai ģimenē. Kā dažus numuriem.

piemērus viņa min iespēju iegādāties un valkāt
ALAs izgatavotos Latvijas simtgades kreklus,
rīkot savā pilsētā dažāda veida zibakcijas, iestā
dīt ziedus vai izskriet maršrutu Latvijas kon
tūrās. Tāpat Līga Ejupe ierosina rīkot atvērto
durvju dienas savos centros, organizēt latviešu
filmu rādīšanu vietējās skolās vai universitātēs,
mudināt vietējās bibliotēkas vai mūzejus rīkot

"Latvijas valsts simtgade ir nozīmīgi svētki
mums visiem, kas ļauj mums apzināties savu
piederību Latvijai un dot savu ieguldījumu
Latvijas atpazīstamības veicināšanā pasaulē,"
uz
sveŗ Pēteris Blumbergs. "Aicinu ikvienu
pieda
lī
ties šī mērķa īstenošanā," saka ALA
priekšsēdis
Ilze Garoza.
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Karamalizēto sīpolu un kazas siera uzkodas
Labs nāk ar gaidīšanu.
Mārtiņdienu gaidot, domas nesas uz rudenīgiem ēdieniem, tādiem, kuŗus gatavojot, visa māja
pildās ar sātīgām smaržām. Karamalīzēt sīpolus prasa pacietību, bet gala rezultāts būs salds un garšīgs.
Sakāmvārdos, ticējumos un dzejā var smelties gudrības, pat par sīpoliem.
Ja sīpolam trīs mizas, ziema būs ļoti auksta. (franču sakāmvārds)
Sīpolu mizām nedrīkst virsū kāpt, lai mājās neiznāktu bāršanās. (latviešu ticējums)
Dzīve ir kā sīpols. Kārtas noloba pa vienai; un kādreiz birst asaras. (dzejnieks Carl Sandburg)
10-12 uzkodes porcijas
Norādījumi

Sastāvdaļas
2 ēdamkarotes olīvu eļļas
4 krūzes spāņu (saldeno) sīpolu, rupji
sakapāti, apmēram 1/2” gabalos
1 tējkarote sāls
1 tējkarote piparu
1 tējkarote cukura
2 ēdamkarotes balsamiskā etiķa
4 unces kazas siera
1 krūze skābā krejuma
1 maiss stingru kartupeļu čipšu

1.
2.
		
		

Smagā pannā sakarsē eļļu un ieber sīpolus.
Kad sīpoli mazliet savīst un sāk kļūt caurspīdīgi,
uzber sāli, piparus un cukuru. Karstumu noslēdz
zemāk, un sīpolus cep ilgi, šad tad apmaisot –
apm. 40 minūtes uz zema uguns – kamēr tie
		 kļūst mīksti, karameļaini brūni un saldi.
3. Uzlej etiķi.
4. Bļodā ieliek kazas sieru un karstos sīpolus
		 pārbeŗ pāri. Maisa kamēr karstie sīpoli 		
		 izkausē kazas sieru. Pielej skābo krejumu,
		 labi samaisa. Pieliek sāli un piparus pēc garšas.
5. Atdzesē vismaz 4 stundas. Var pagatavot 		
		 iepriekšējā dienā.
6. Pasniedz ar čipšiem.

Pēc pašreizējām proporcijām kazas siera garša ir manāma, bet ne uzkrītoša. Kazas siera cienītāji
var pielikt klāt 1-4 unces vairāk kazas siera.
Saprātīgās saimnieces

Dr. Anitas Balodes veselības padomi
Dr. Anita Balodis MD, Board Certified in Family Medicine and Holistic Medicine

PROBIOTIKAS...
...ir labās un draudzīgās baktērijas, kas dzīvo mūsu zarnās.To skaits
mūsu ķermenī ir trīs reizes lielāks nekā visas šūniņas mūsu ķermenī.
Draudzīgās baktērijas (probiotikas) aizsargā mūs no ļaunām baktērijām,
kuras ieēdam vai ieelpojam.
Pēc antibiotikām, kuŗas iznīcina ne tikai sliktās, bet arī labās baktērijas
– vajag katru reiz ieņemt kapsulu ar 30-50 miljardu probiotiku, kas sastāv
no 10 probiotikas veidiem.

Čikāgas Ziņas

22

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
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.: 630-7598314 e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2017. gada novembris
Svētdien, 5. novembrī, 10:00 – Dievkalpojums ar
dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 12. novembrī, 10:00 – Lāčplēša dienas
dievkalpojums. Piedalās Čikāgas Vīru koris.
Siltas pusdienas.
Svētdien, 19. novembrī, 10:00 – Dievkalpojums divās
valodās ar dievgaldu. Kafijas galds.
11:30 – Bībeles stunda.
Svētdien, 26. novembrī, 10:00 – Mirušo piemiņas diena/
Mūžības svētdiena. Dievkalpojums ar dievgaldu.
Kafijas galds.
13:00 – Svecīšu svētbrīdis Olīvkalna kapos.
Sestdien, 2. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu
komitejas Ziemsvētku tirdziņš no 9:0016:00.
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
BAPTISTU DRAUDZE

820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285
Svētdien, 19. novembrī, 10:30 – Dievkalpojums
		
ar Svēto vakarēdienu.

ČIKĀGAS LATVIEŠU
KATOĻU KOPA

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE
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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2017. gada novembris
Svētdien, 5. novembrī, 9:00 – Mārtiņa bazāra sākums
10:00 – Dievkalpojums. Mārtiņa bazāra 		
turpinājums. Siltas pusdienas Dāmu 			
komitejas III grupa, Ināras Grigolats un Rutas
Radvany vadībā. Loterija.
Svētdien, 12. novembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
DV Lāčplēša dienas atceres kafijas galds.
18.-19. novembrī 9:00-14:00 – Māras Vārpas 			
fotografiju izstāde Ciānas lasītavā.
Svētdien, 19. novembrī, 9:15 –Dāmu komitejas sēde
10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar 		
jubilāru godināšanu.
Svētdien, 26. novembrī, 10:00 – Mūžības svētdienas
dievkalpojums. Kafijas galds.
2017. gada decembris
Svētdien, 3. decembrī, 9:30 – DV Ziemsvētku 			
tirdziņa sākums.
10:00 – I Adventa dievkalpojums. DV tirdziņš
un siltas pusdienas.

2017. gada novembris
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redakcijas Ziņojums
Nākamajā Čikāgas Ziņu izdevumā būs ap
vienoti divi mēneši – decembris un janvāris. Tādēļ
lūdzam draudzes atsūtīt redakcijai dievkalpojumu
sarakstus diviem mēnešiem. Organizācijām
lūdzam sūtīt visu paredzēto sarīkojumu infor
māciju ne vēlāk par 12. novembri.
Ja vēlaties Čikāgas Ziņās sveikt savus radus,
draugus, paziņas Ziemsvētku apsveikumu kartīšu
vietā, lūdzam sūtiet 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,
<isimanis@comcast.net>, tālr.: 630-584-5750
"Brodski/Barišņikovs" izrāde ASV
Jaunā Rīgas teātŗa (JRT) iestudējums "Brodskis/
Barišņikovs" no 2018. gada 17. janvāŗa līdz 4. feb
ruārim tiks izrādīts Bostonā un Čikāgā, informē
JRT pārstāve Agnija Grīnfelde. Iestudējums no
17. janvāra līdz 21. janvārim tiks izrādīts Bos
tonas teātrī Cutler Majestic Thatre, savukārt no
2. februāra līdz 4. februārim to varēs noskatīties
Čikāgas teātrī Harris Theater for Music and Dance.
Savu pirmizrādi Rīgā iestudējums piedzīvoja
pirms diviem gadiem. Viena aktieŗa izrāde bal
stīta uz Nobela prēmijas laureāta Josifa Brodska
dzeju, ko interpretē Mihails Barišņikovs. Iestu
dējuma režisors ir Alvis Hermanis. [...] (apollo.lv)
PBLA ZIŅU APSKATS
2017. gada 19. oktōbrī

Pasūtiniet

Čikāgas Ziņas

SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
2017. gada novembris

Sestdien, 4. novembrī, Trio koncerts Ciānas 			
		
Lielajā zālē pulksten 15:00.
Svētdien, 5. novembrī, Mārtiņa bazārs Ciānā plkst. 9:00
		
un pēc dievkalpojuma.
Trešdien, 8. novembrī, Pensionārau saiets
		
Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien, 18. novembrī, Latvijas Valstssvētku svinības
		
Ciānas Lielajā zālē plkst. 14:00. Skat. 3. lpp.
Sestdien, 18. novembrī un svētdien 19. novembrī,
Māras Vārpas fotografiju izstāde Ciānas 		
draudzes lasītavā no plkst. 9:00-14:00.
Svētdien, 26. novembrī, Svecīšu svētbrīdis Olīvkalna
kapos plkst. 13:00.
2017. gada decembris
Sestdien, 2. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu
		
komitejas Ziemsvētku tirdziņš no 9:0-16:00.
Svētdien, 3. decembrī, Daugavas Vanagu Ziemsvētku
		
tirdziņš Ciānā plkst. 9:30 un pēc 			
		
dievkalpojuma.
Svētdien, 10. decembrī, Ciānas draudzes Ziemsvētku
		
tirdziņš.
Sestdien,
		
		
		

16. decembrī, Kr. Barona latviešu skolā
Ziemsvētku eglītes sarīkojums Ciānas 		
Lielajā zālē plkst. 11:00.
Ziemsvētku tirdziņš no plkst. 9:00.
2018. gada februāris

No 2. februāŗa līdz 4 februārim Jaunā Rīgas teātŗa
		
iestudējums "Brodskis/Barišņikovs" 			
		
būs skatāms Čikāgas teātrī Harris Theater
		
for Music and Dance.
2018. gada aprīlis
Sestdien, 21. aprīli, "Stariņa" bērnudārza/pirmsskolas
		
labdarības sarīkojums.
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Skorpions
24.okt. - 22. nov.

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec.

2017. gada

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

Çikågas Ziñas

Ikars
Vivita, Viva, Dzīle
Ērika, Dagnija			
Atis, Otomārs, Oto
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