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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.

Ejam 3. novembrī !

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 mēeša izdevumā
ievietojamie materiāli (raksti, fotoattēli, sludi
nājumi, sarīkojumu kalendāra informācija)
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 10.
datumam. Tikai īsi ziņojumi un iepriekš pieteiktie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4N013 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-pasts: <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
Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis

Edvīns Rūsis

Julia Plostniece

Artūrs Rūsis

Māra Zommere

Latvijas Valstssvētku svinībās 3. novembrī Čikāgā ar dziesmām
piedalīsies vokālais ansamblis EJAM. Ansamblī dzied četri burvīgi,
talantīgi, ar humora izjūtu apdāvināti, nopietni un patriotiski
cilvēki: Edvīns Rūsis, Julia Plostniece, Artūrs Rūsis un Māra
Zommere. Ja ņem pirmo burtu no katra vārda, tad sanāk EJAM.
Galvenais – viņi skaisti dzied!
EJAM gatavo īpašu programmu Latvijas Valstssvētku un
simtgades svinībām.
Visi četri šobrīd dzīvo Losandželosā, Kalifornijā. Visi ir
ilggadēji piedalījušies latviešu sabiedriskajā un mūzikālajā dzīvē.
Viņu katra mūzikālās un skatuves dzīves apraksts (CV) būtu
iespaidīgs un gaŗš. Juliai, Artūram un Edvīnam bija vadošas lomas
mūziklā (musical) "Eslingena" (Alberts Legzdiņš, Lolita Ritmane,
Andris Ritmanis), kuŗa pirmizrāde bija Kanadas dziesmu svētkos
2004. gadā. Nākošās izrādes Latvijas Nacionālajā teātrī 2005.
gadā. Pirms dažiem gadiem EJAM sniedza mums skaistu
Ziemsvētku ieskaņas koncertu Čikāgas latviešu biedrības namā.
Minot Kanadu, 3. novembrī no Toronto pie mums viesosies arī
Juris Ķeniņš, kuŗš piedalīsies EJAM muzikālajā programmā. Juris
ir čellists, diriģents un komponists. Ja runā par "Nevis slinkojot un
pūstot", tad jāizlasa Juŗa CV. Viņš ir PBLA Kultūras fonda valdes
priekšsēdis, XV Latviešu Dziesmu svētku Kanadā (2019.g.) rīcības
komitejas priekšsēdis, Latviešu dziesmu svētku biedrības Kanadā
valdes priekšsēdis, LNAK viceprezidents un kultūras nozares
vadītājs, Kanadas Latviešu centra Toronto jauktā koŗa "Ziemelis"
mākslinieciskais vadītājs un Toronto Latviešu koncertapvienības
valdes vicepriekšsēdis.
Mums ir patiess prieks, ka visi šie gaišie mākslinieki piedalīsies
Čikāgas LV 100 ballē un svinībās, kas notiks White Eagle Event
Center 3. novembrī. Pilna reklāmas afiša atrodama šajā Čikāgas
Ziņu 3. lappusēsvinēsim Latvijas 100!
Armands Birkens
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Mani iespaidi Goda konsulu sanāksmē Rīgā

No kr.: ministru prezidents Māris Kučinskis un ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs.

Gadskārtējā Latvijas goda konsulu sanāksme
notika Rīgā no 2. līdz 4. jūlijam. Datumu izvēle bija
ļoti izdevīga, jo sanāksmes dalībniekiem bija
iespēja apvienot tikšanos ar varenajiem Dziesmu
un deju svētkiem. Dienu pirms sanāksmes biju
uzaicinājis draugus uz savas dzimšanas dienas atzī
mēšanu, ko biju sarunājis rīkot Latvijas Universitātes
(LU) profesoru klubā. Svinību laikā man bija
iespēja tikties ar Rīgas uzņēmējiem, ar Saeimas
deputātiem un ar Ārlietu ministrijas darbiniekiem.
Tikos ar valsts sekretāru Andreju Pildegoviču un
vēstnieku Andri Teikmani. Kopā ar viesiem no LU
jumta terases baudījām arī Rīgas panorāmu.
Nākamajā rītā devos uz Ārlietu ministriju, kur
saņēmu no ministru prezidenta Māŗa Kučinska labi
sagatavotu pārskatu par Latvijas tautsaimniecību.
Par dažādiem attīstības jautājumiem mūs informēja
gan ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, gan
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, gan Latvijas
Investīcijas un attīstības aģentūras direktors Andris
Ozols. Visi bija labās domās par Latvijas nākotni.
Vienīgā neapmierinātība bija par bankas problēmām
un naudas atmazgāšanu. Tie ir jautājumi, kuŗi vēl
risināmi.
Vienmēr ir bijis jauki tikties ar konsuliem no
tādām tālām zemēm kā Indonēzijas vai Austrālijas.
Goda konsuli no Austrālijas aģitēja par vajadzību
atvērt Latvijas vēstniecību Austrālijā. Ārlietu
ministrs viņos uzmanīgi ieklausījs un ziņoja, ka jau
nākošā gada budžetam ir pieprasīti līdzekļi Latvijas
vēstniecības atvēršanai Austrālijā.
Interesants bija pusdienu pārtraukums Saeimā,
kur cienasts bija klāts bufetes stilā. Pavadīju to jaukās

No kr.: Goda konsuls Indonēzijā, goda konsuls Ilinojā Roberts
Blumbergs un goda konsuls Taizemē.

sarunās ar deputātiem. Protams, visi ir saspringti
par tuvojošajām vēlēšanām oktobrī.
Vakarā Rīgas pilī mūs visus sagaidīja valsts
prezidents Raimonds Vējonis. Kad prezidents bija
apjautājies par Čikāgas latviešiem, viņš man lūdza
nodot visiem sveicienus.
Otrā dienā notika vizītes pie uzņēmējiem. Mani
visvairāk interesēja Latvijas Valsts meži. Lai pasar
gātu un audzētu kokus, tiek pielietotas inovātīvas
metodes, kas ar laiku varētu veicināt starptautisku
komerciālu sadarbību.
Pēdējā dienā Nacionālajā bibliotēkā notika
valsts sekretāra Andreja Pildegoviča sagatavotā un
vadītā kultūras pasākumu programma. Par šiem
pasākumiem mums pastāstīja Latvijas Institūta
direktore Aiva Rozenberga. Bibliotēkas prezidents
Andris Vilks sniedza pārskatu par bibliotēku. Goda
konsuli savukārt bibliotēkai dāvināja grāmatas.
Pusdienas laikā pie galda iepazinos ar jauno
valsts sekretaru Andri Pelsi (Andrejs Pildegovičs
pārcēļas uz Latvijas pārstāvniecību ANO Ņujorkā).
Bija tik patīkami dzirdēt valsts vadītāju pateicību
par goda konsulu darbu bez atlīdzības veicam
Latvijas labā. Dzirdējām arī ieteikumus par to, kas
Latvijai būtu vajadzīgs un ko sagaida no mums
ārzemēs.
Pēc goda konsulu sanāksmes tikos ar kultūras
ministri Daci Melbārdi. Pastāstīju viņai par sti
pendiju, ko financēšu mūzikas jaunajiem talantiem
Latvijā.
Roberts Blumbegs, Latvijas goda konsuls Ilinojā
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Diskusijas par ČLC veidošanu notika šī gada 27. augustā. Jau otro reizi Krišjāņa Barona latviešu 		
skolas (KBLS), Čikāgas latviešu biedrības (ČLB) un Ciānas draudzes pārstāvji satikās, lai 		
pārrunātu savu organizāciju locekļu domas, ierosinājumus un plānus par kopēju latviešu centru.
Sēdē piedalījās arī advokāts Jānis Stāks no Milvokiem. Viņš pastāstīja par Milvoku latviešu 		
sabiedrības sadarbību laikā, kad bija jāpārdod biedrības nams. Tanī procesā piedalījušies 		
draudzes, skolas, kreditsabiedrības un citu organizāciju pārstāvji.
Šīs sēdes galvenie temati: finances, centra biznesa plāns un centra nepieciešamie remonta darbi. 		
Finanču jautājumos ietilpa centra papildes līdzekļu piesaistīšana, piemēram, telpu izīrēšana citām
latviešu organizācijām vai individiem, kā arī ārpus latviešu sabiedrības organizācijām vai 		
individiem. Sēdē nepaspējām risināt visus paredzētos jautājumus. Turpināsim to darīt nākošajā
tikšanās reizē.
Papildus informācija – ČLC tīmekļa lapā: <https://www.facebook.com/Cikāgas LatvieuCentrs/>. Jautājumi
un ierosinājumi rakstāmi uz e-pasta adresi: < CikagasLatviesuCentrs@gmail.com> vai nododāmi pa
tālruni ČLC darba grupas vadītājam Guntim Dāboliņam 847-431-9889 .
Turpināsim strādāt un aicinām arī Jūs iesaistīties topošā centra veidošanā!
Mārtiņš Stāks - darba grupas dalībnieks

Gaŗezera ezermalā – šacha galds Dr. Vidvuda Medeņa piemiņai
Gaŗezera “Dzintaru” ezer
malā ir ievietots šacha galds
Dr. Vidvuda Medeņa piemi
ņai. Svētdien, 2018. gada 27.
maijā, Dr. Medeņa ģimene un
draugi iesvētīja šacha galdu
un atzīmēja viņa 95. dzim
šanas dienu.
Dr. Medenis ar dzīves
biedri Aiju pārcēlās no Či
kāgas uz ciemu "Latvija" pie
Gaŗezera, kur viņi 30 gadus
dzīvoja un darbojās Gaŗezera
labā. Dr. Medenis bija Gaŗ
ezera Padomes loceklis un no
1989. līdz 1990. gadam, kad
Gaŗezers svinēja 25 gadu
jubileju, kalpoja par tās prezidentu. Viņš bija
Lai izbaudītu Dr. Medeņa iemīļoto sportu
arī “Gaŗezera Ziņas” redaktors, kā arī kādus 15 ezermalā, šacha un dambreta kauliņus var
gadus vadīja šacha nodarbības Gaŗezera aizņemties no Dzintaru biroja.
Baiba Liepiņa
vasaras vidusskolā.
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Sākas Okupācijas mŪzeja pārbūves darbi

Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs uzrunā klātesošos.

Ceturtdien, 13. septembrī, svinīgi iemūrējot
kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm, tika
uzsākti Latvijas Okupācijas mūzeja pārbūves
darbi. "Skonto Būve" Okupācijas mūzeja pārbūvi
un jaunās piebūves celtniecības darbus veiks pēc
Amerikas latviešu architekta Gunāra Birkerta
veidotā projekta, informēja "Skonto Group"
komunikācijas konsultante Katrīna Antmane.
"Okupācijas mūzejs ir viens no Latvijas valsts
simboliem, kas liek atcerēties mūsu valsts vēstures
traģiskākas lapaspuses. Tāpēc mums kā būv
niekiem ir liels gods un vienlaikus arī liela atbildība
uzsākt Latvijas Okupācijas mūzeja pārbūves
darbus. Mēs strādāsim maksimāli efektīvi, lai jau
2020. gadā Okupācijas mūzejs varētu atgriezties
savās mājās un vēstures liecības jau jaunā veidolā
varētu nest arī nākamajām paaudzēm," svinīgajā
kapsulas iemūrēšanas pasākumā uzsvēra "Skonto
Būve" valdes loceklis Juris Pētersons.

Svinīgajā kapsulas iemūrēšanā piedalījās Lat
vijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde
(Nacionālā apvienība (NA)), Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(NA), Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes
priekšsēdis Valters Nollendorfs, Latvijas Okupā
cijas mūzeja direktors Gunārs Nāgels un "Valsts
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nekustamo īpašumu" valdes priekšsēdētājs Ronalds
Neimanis.
Okupācijas mūzeja biedrības priekšsēdētājs
Valters Nollendorfs pirms kapsulas iemūrēšanas
pauda cerību, ka tā, neviena netraucēta, ēkas
pamatos dusēs vēl ilgi. Bet, kad reiz atkal ieraudzīs
dienasgaismu, atradēji tajā paslēptos vēstījumus
un arī tūkstoš Nākotnes nama ziedotāju vārdus
mācēs izlasīt paši, bez tulka. Kapsula iemūrēta
zem mūzeja gaišās daļas, Nākotnes nama pagrabā,
kur atradīsies mūzeja krājums. Virs tā par ziedotāju
līdzekļiem tiks iekārtota ekspozīcija, kas saturiski
plānota tikpat gaiša un cerību pilna, kādu Birkerts
iecerējis Nākotnes nama ēku.
Mūzeju paplašinās pēc arhitekta Gunāra
Birkerta meta ar baltu granīta piebūvi un gala sienu
no stikla. Pašlaik noņemts apšuvums vienam ēkas
sānam, kam pieguls jaunā ēkas daļa. Zem 1970. gadā
celtās ēkas ikoniskajām kapara plāksnēm atsegta
samelnējusi minerālvate. Tuvākajos mēnešos plāksnes
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noņems, lai atjaunotu būves karkasu un siltinājumu.
"Atradām 1970. gada avīzi, ko atdevām Okupācijas
mūzejam. Bēniņos atradās arī vairākas tukšas
šņabja pudeles no būvniecības laika. 'Kristāldzid
rais'", smejas "Skonto būves" restaurātors Andrejs
Ādmīdiņš. Darbu laikā viņš uzgājis arī 1985. gada
dziesmu svētku nošu grāmatu.
Mūzeja fasādes apdarē izmantotās kapara
plāksnes jeb kasetes tiks noņemtas un bojātās –
aizstātas. Laika gaitā radušos patinu no tām nost
netīrīs. "Tās mēs nomainīsim ar plāksnēm, kas
noņemtas no šī zemākā korpusa. Vairāk bojājumu
ir Melngalvju nama pusē, jo, ceļot Melngalvju namu,
daudzas plāksnes tik sabuktētas" skaidro Ādmīdiņš.
"Skonto Būve" līgumu ar "Valsts nekustama
jiem īpašumiem" par Latvijas Okupācijas mūzeja
pārbūvi parakstīja 2018. gada 29. maijā. Okupācijas
mūzeja pārbūves projekts ir iekļauts "Valsts
nekustamo īpašumu" pārmaiņu programmā "100
adreses Latvijas valsts simtgadei", kas paredz būv
niecību īstenot tā, lai ar ēkām varētu lepoties arī pēc
simts gadiem.
Okupācijas mūzejs strādāja ēkā, ko 1970.
gadā uzcēla kā Sarkano strēlnieku mūzeju. Tiesības
lietot šo ēku noteiktas arī Okupācijas mūzeja
likumā 2006. gadā, bet jau pirms sešiem gadiem
mūzejs šo ēku atstāja, jo darba apstākļi bija ne
piemēroti – darbinieki ziemā sala, nebija normālas
vietas, kur glabāt krājumu. 2011. gadā valdība pie
ņēma lēmumu par Padomju okupācijas upuŗu pie
miņas memoriāla kompleksa celtniecības finan
cēšanu. Rīkojums paredzēja, ka mūzeja pārbūve
un piebūves celtniecība jāpabeidz līdz 2013. gada
31. decembrim. Tas ir brīdis, kad Okupācijas mū
zejs pameta savas telpas un pārcēlās uz bijušo
ASV vēstniecības ēku. Pēc gadiem ilgas projekta
buksēšanas "Valsts nekustamie īpašumi" 2018.
gada 29. maijā parakstīja līgumus ar būvniekiem
"Skonto Būve" un piemiņas memoriāla veidotājiem
SIA "Taktila" par okupācijas piemiņas memoriāla
ansambļa būvniecību. (lsm.lv)
PBLA ziņu apskats
2018. gada 14. septembrī
Foto: Okupācijas mūzejs
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Atmiņas par 3x3 saietu Krāslavā – no 8. līdz 15.jūlijam,
Autobusā kāds pasažieris
kļuva ļoti sajūsmināts. Tuvojo
ties Krāslavai, viņš redzēja ceļa
zīme uz Kalupi – tur taču
piedzima omamma Zita! Un
redz' kur otra ceļa zīme uz
Naujieni, no kurienes nāk opaps
Juris – sen aizgājis aizsaulē, bet
par viņu daudz dzirdēts!
Tā sākās jauka nedēļa as
toņgadīgajam Maksim*, kuŗš
bija ceļā uz savu sesto 3x3 sa
ietu – šoreiz Latgalē tuvu pie
Daugavas gleznainajiem līk
ločiem, no kurienes cēlušies
viņa senči. Ģimenes albumā ir
sena fotografija, kuŗā redzams
opaps spēlējamies tepat Dauga 3x3 saieta dalībnieki rotā Krāslavu ar dziesmām.
vas krastos – burtiski šajos pašos
krastos, jo šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur Daugava
saglabājusi savu dabisko plūsmu.
Lai palīdzētu izbaudīt šo daiļumu, smelties
jaunas zināšanas un uzlādēt latviskās baterijas,
piebiedrojās arī mamma Karīna, kā arī tante
Laura un māsicas Marta un Adrija no Latvijas.
Bija skaidrs, ka šonedēļ būs lieli prieki.
3x3 saietiem ir vienmēr kāda tema, un
Krāslavas saietam tā bija ROTA. Rotas ir grez
numlietas, un tās var būt dažādas – kaklarotas,
vainagi, zobeni vai arī dziesmas un tikumi. Tik
skaistā vietā kā Latgalē un starp tik sirsnīgiem un
radošiem cilvēkiem kā 3x3 saieta dalībniekiem,
nebija grūti atrast sev rotu, ja vien atvēra acis,
ausis un sirdis.
Maksis atrada sev rotas mežmācības nodar
bībās, katru vakaru pārnākot ar žagariem, zīlītēm
un akmentiņiem, ar ko greznot internāta guļam
istabu. Bet vislepnāks viņs bija par pašdarināto
loku un bultu!
Maksim viskrāšņākā saieta atmiņa ir pavadītā
nakts mežā zem bērnu uzceltās pajumtes. Tas bija
pārsteigums mammai un parējiem vecākiem, kuŗi
uzzināja tikai vakariņu laikā, ka bērniem būs pār
nakšņošana mežā: nekas nav līdzi ņemams, tikai
silti jāsaģērbjas. Tā bērni devās meža gājienā uz Maksis ar Latvijas māsicām Adriju un Lauru.
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Maksis ar pašdarināto loku un bultu.

Mežmācības nodarbības – pārnakšņošana mežā.

slepeno nometni, ko pa nedēļu paši bija iekārtojuši.
Viņi iekurināja ugunskuru, lietojot škiltavas (t.i.,
ar kramu – angliski flint) un cepa desiņas. Pār
gurušais Maksis aizmiga ar zaru rokā, pacietīgi
gaidot, līdz desiņa izcepsies. Kad viņš pamodās,
tā bija pavisam sadegusi un pilnīgi neēdama.
Dažiem bērniem bija jānāk mājās ar samirkušiem

apaviem, jo viņi tos bija atstājuši ārpus pajumtes,
negaidot lietutiņu, kas ieradās agrā rīta stundā.
Tomēr visi pārdzīvoja pārnakšņošanu un pārnāca
no meža avantūras ar smaidu rotātām sejām!
*Maksis Lowe ir čikāgietes Zitas Velkmes maz
dēls, kurš ar ģimeni dzīvo Francijā.
Raksts un foto: Karīna Lowe

Gaŗezerā mācās bērni arī no citiem kontinentiem
Andrejs Lauris Rozentāls šogad bija
audzēknis sagatavošanas skolas pirmā posmā
Gaŗezera, kur viņš iepazinās ar jauniem draugiem.
Andrejs dzimis Latvijā un tagad dzīvo Beļģijā
kopā ar savu māti un masām Zinaidu un Zīli. Abi
vecāki, Gunārs Juris Rozentāls un Līga Raita
Kalniņa-Rozentāle, dzimuši Čikāgā. Līgas vecāki
– Lauris un Zaiga Kalniņi daudz gadu dzīvojuši
Čikāgā. Tēva vecāki, Andrejs un Ruta Rozentāli,
ik pa laikam arī dzīvojuši Čikāgā.
Andrejs ļoti labi pārvalda latviešu valodu,
lasa latviešu grāmatas un bez grūtībām pāriet uz
angļu valodu.
Mēs lepojamis ar savu mazmazdēlu.
Ruta Rozentāle
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Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL 60067

rudens rosmes Stariņā
2018. gada 4. septembrī
Stariņā sākās jaunais skolas
gads. Šogad mūsu skolā pie
rakstīti četrpadsmit bērni ve
cumā no 2 līdz 6 gadiem – Ellie,
Elise, Eloise, Emina, Haralds,
James, Katrīna, Laila, Līzīte,
Lūkass, Maija, Niko, Olivers un
Vilnis. Šogad Stariņā strādā trīs
skolotājas – Andārte Phillips,
direktore un skolotāja, pilnas
slodzes skolotāja Lana Jacobs
un daļēja laika skolotājas pa
līdze Lāsma Maher. Mēs ar
Lanu esam priecīgas par to, ka
mums piebiedrojās Lāsma, kuŗa
katru dienu atbalstīs mūsu
darbu. Priecājamies par iespēju
strādāt ar visiem četrpadsmit Priekšā Andārte Phillips. 1. rindā no kr.: Lana Jacobs, Elise Līzenberga, Olivers Tumīļajiem bērniem.
purītis, Haralds Pīlāns, Emina Tupurītis, Vilnis Kalniņš, Lūkass Jesinskis, Niko BaloMeklējam
aizvietotāju dis, un Lāsma Maher. 2. rindā: Maija Specker, Līzīte Freimane, Eloise Blackburn,
Ellie Reinfelde, Laila Granta, James Danosa.
(substitute) skolotājas vai sko
lotājus, kas varētu ik pa laikam darboties ar burkānu un apelsīnu sulas. Maltītē ēdīsim paš
Stariņa bērniem reizēs, kad rodas vajadzība. Ja cepto ķirbja kūku un dzērsim pašu spiesto sulu.
labi parzināt latviešu valodu un Jums patīk strādāt Dienas beigās kopā ar atnākušajiem vecākiem
ar maziem bērniņiem, lūdzu sazinieties ar Andārti iesim Miķeļdienas rotaļās un dienu beigsim ar
rakstot uz <director@starins.org>, zvanot pa tradicionālo: “Miķeļdienai vārti vaļā, visi cauri
tālruni 847-915-2003 vai arī Kr. Barona latviešu iet. Un kad Miķeļdiena galā, vārti veras ciet!”.
Plānojam arī kādu rītu aizbraukt uz īstu
skolā parunājieties ar Andārti. Kļūt par aizvietotāju
skolotāju nav sevišķi sarežgīti. Gaidām rudens tirdziņu, kur bērniem būs iespēja redzēt,
piesakāmies gan augstskolas jauniešus gan kā tas notiek īstā dzīvē. Tirdziņā viņi pat varēs pa
vecmāmiņas, gan citus cilvēkus, kas mīl bērnus. īstam paši iepirkties.
Pēc Miķeļdienas svinēšanas mēs ceram uz
Šī skolas gada pirmā tema būs – Miķeļdiena.
Jau pirmdien, 24. septembrī, bērni ar skolotājām vēsāku laiku, kad plānojam mācīties par visādiem
visu dienu svinēs Miķeļus. No rīta ceps ķirbja meža dzīvniekiem – kā tie rudenī gatavojas
kūku, iztīrīs "māju", un tad dosies ārā uz tirdziņu. ziemai, ko tie salasa dabā, lai pārdzīvotu auksto
Tirdziņā bērni varēs "nopirkt" kādu lietu, ko bērni laiku, cik daudz tie ēd, lai varētu gulēt ziemas
būs atveduši no mājām. Izvēlē būs lieli un mazi miegā. Drīzvien sāksim gatavoties Mārtiņdienas
ķirbji, kādi pašcepti gardumi, un kāda paša svinēšanai.
Andārte Phillips
darināta mantiņa. Pēcpusdienā spiedīsim ābolu,
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LAW OFFICES

CELTNIECĪBAS DARBI

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

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

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu, pagrabu garāžu,
logu pārbuves, jumtu un māju sienu segumu,
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas,
krāsošanas, mēbeļu labošanas, kā arī jebkādus
sīkākos darbus.
Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Apdrošināšana ir iekļauta.
Bezmaksas konsultācija.

Raimonds Dunkelis
Tel./fax: 630-790-0320 vai 800-464-8977
<www.finecraftconstruction.com>.

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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Latvieši visā pasaulē visu gadu atzīmē Latvijas simtgadi. Jāsvin ar nozīmīgiem sarīkojumiem,
koncertiem, polītiskām pārrunām. Bet jāsvin arī vēderiem!
Nākamajos mēnešos Saprātīgās saimnieces piedāvās simtgades svinību maltīti. Oktobŗa Čikāgas
Ziņu numurā būs uzkodas, novembrī galvenā maltīte un decembrī saldais ēdiens. Ceram, ka šos
latviskos ēdienus baudīsit labā kompānijā un svinīgā noskaņojumā!

Ķiploku grauzdiņi
Sastāvdaļas

Norādījumi

6 šķēles rupjmaizes, kam apgrieztas apakšējās
garozas, šķēles sagrieztas garenos gabalos

1. Rupjmaizes gabaliņus apvārta olīveļļā un
		 uzliek uz pannas.
2. Cep 400° F krāsnī 15-20 minūtes, līdz 		
		 gabaliņi ārpusē kļūst kraukšķīgi, bet nesadeg.
		 Ieteicams tos pārbaudīt pēc 10 minūtēm,
		 apgriezt uz otrās puses, un tad cept tālāk, bet
		 pārbaudīt ik pa 3 minūtēm.
3. Kamēr cepas maize, ķiplokus un sāli sajauc ar
		 majonēzi palielā bļodā. Maisījumu tad 		
		 izsmērē pa bļodas malām, lai būtu vieglāk
		 maizi majonēzē apvārtīt.
4. Majonēzei pieber klāt siltos rupjmaizes 		
		 gabaliņus, un mierīgi maisa, līdz majonēze
		 izdalīta pa maizes gabaliņiem. Bļodu apklāj ar
		 cepamo pannu, vai ar otru bļodu, līdz		
		 majonēze iesūcas maizē.
5. Pasniedz siltus grauzdiņus ar gardu alu!

2 ēdamkarotes olīveļļas
2 ķiploku daivas, smalki sakapātas
1/4 krūzes majonēzes
1/2 tējkarotes sāls
Piezīmes
• Izmēģinājām dažādas rupjmaizes: Today’s
Temptations, Lietuvos Kepejas Gardžioji, Racine
Bakery "Pumpernickel", Amber Rye ,"Vilnius".
Katra maize bija atšķirīga, bet no visām izdevās
gardi grauzdiņi.
• Grauzdiņus griež stienīšos, stabiņos, trīsstūŗos
– kā patīk. Galvenais, ka maizes gabaliņi ir kaut
cik vienādi biezumā un lielumā, lai tie vienlīdzīgi
apceptos.

Saprātīgās saimnieces

Izstāde "Mana Latvija"
Sagaidot mūsu mīļās Latvijas lielo jubileju – apaļos 100, aicinām visus, kam sirdī
māksla, piedalīties Ciānas mākslas darbu izstādē "Mana Latvija". Gaidīsim jūsu mākslas
darbus – zīmējumus, gleznas, fotografijas, apgleznotus priekšmetus, replikas, dzejoļus,
dziesmas, dejas, filmas un jebko, kas pauž jūsu sajūtas par mūsu tēvzemi Latviju. Aicinām
šajā izstādē piedalīties itin visu paaudžu māksliniekus – esošos, jaunos un vēl topošos.
Veidosim kopīgu mākslas dāvanu Latvijai tās jubilejā!
Mākslas darbu iesniegšanas termiņš – 3. novembris.
Neskaidrību gadījumā rakstiet uz: cianasdraudze@gmail.com
Ciānas draudze
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mums raksta
TRĪS! TREŠAIS! UN – AIZBILDINĀJUMI!
Sērīgi lasīt septembŗa Čikāgas Ziņās Čikāgas
latviešu organizāciju apvienības (ČLOA) vadības
skaidrojumu par to, kāpēc pirmo reizi kopš piec
desmitajiem gadiem Čikāgā nebūs 18. novembŗa
sarīkojuma. It īpaši Latvijas simtgadē, kad 18. da
tums, gandrīz visiem izdevīgi, iekrīt nedēļas
nogalē!
Valstssvētku svinības Čikāgā aizvietos 3. no
vembŗa balle. Balle pati par sevi nav slikta ideja
un varbūt puslīdz atbilst daļai tautas prasībām; un
varbūt arī datums dažiem ir tikai cipars kalendārā.
Tomēr būtiski – balle būs tikai vēl viens Latvijas
simtgadei veltīts sarīkojums, līdzīgi simtgadei
veltītie Mantinieku deju kopas un Čikāgas vīru
koŗa koncerti šī gada pirmajā pusē.
Raksta autori apgalvo, ka "…daudzi čikā
gieši paši nebūs šeit tās nedēļas nogalē. Vairums
brauc uz Latviju…" un "…nav iespējams sagai
dīt, ka kādas prominences vai ekselences (18. nov.)
brauks no ārpuses…".
Izņemot archibīskapes vadīto svētbrīdi, ne
redzu rakstā minētas nekādas "prominences vai
ekselences". Neapšaubu maz pazīstamā ansambļa
"EJAM" un Algimantas Barinskas orķestŗa mūzi-

kālās dotības. Bet, vai latviskā izcelsme vien ieceļ
Algimantas "prominenču" kategorijā?
Protams, ka vairāki Čikāgas latvieši būs
Latvijā, bet daudz, daudz lielāks skaits, vismaz
no mana skatījuma, 18. novembrī brauks uz kaimi
ņu pilsētu Milvokiem, kur tiešām tiek rīkotas
vērienīgas Latvijas 100gades jubilejas svinības
– dievkalpojums, svētku akts un balle elegantā
viesnīcā, dodot ļaudīm iespēju piedalīties vienā
vai visās norisēs. Mūsu kaimiņi pierāda, ka ir
iespējams apvienot pateicību Dievam ar sekojošu
svinīgu aktu un vēlāk vēl – ar BALLI. Neskatoties
uz visu iepriekš teikto, esmu ar mieru saderēt, ka
vairākums latviešu tomēr paliks tepat Čikāgā.
Lasot ČLOA 2018. gada 15. maija sanāksmes
pārskatu, redzu, ka tikai 6 mēnešus pirms 18.
novembŗa vēl nekāda konkrēta plānošana nav
notikusi. Vienīgais pārskatā minētais fakts bija,
ka A. Birkens pats būs Latvijā. Vai tiešām viss,
ko ČLOA spēj darīt, ir atkarīgs tikai no vienas
personas? Ja tā, tad nav jābrīnās, ka no lielajiem
Valsts simtgades svētkiem Čikāgā iznāk tikai
"čiks".
Juris Pūliņš

Valters Nollendorfs: Lietvārdam "kolektīvs"
jāpiešķir visa laikmeta nevārda nosaukums
Viens vārds dominēja visā garajā Dziesmu
svētku gājiena reportāžā LTV – "kolektīvs". Vai
tiešām neatkarīgajā Latvijā nepieciešams turpināt
lietot šo komūnistiskās kolektīvisma ideoloģijas
ievazāto lietvārdu? Šādu jautājumu vēstulē Lat
vijas Televīzijas valdes priekšsēdētājam Ivaram
Beltem uzdod ilggadējais Okupācijas mūzeja
valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs.
Valodās, ko es pazīstu demokratiskā sa
biedrībā cilvēki brīvprātīgi veido saimes, kopas,
grupas, ansambļus, korus, orķestrus, organizācijas,
bet ne kolektīvus. Gramatiski vārds "kolektīvs" ir
īpašības vārds, ko lieto savienojumā ar kādu

lietvārdu; tikai komunisma ideoloģijā tas pārtapis
par lietvārdu, kam nav vietas brīvā, demokratiskā
sabiedrībā. Bet to šodien lietoja bez vajadzības un
jēgas tādos un līdzīgos savienojumos kā "XX
koris ... šis kolektīvs" "XX tautas deju kopa ... šis
kolektīvs" utt. Ja nu "koris" vai "kopa", kāpēc ne
koris vai kopa viscaur? Ir pēdējais laiks apzināties,
ka padomju okupācija ir beigusies, bet to kaut kā
aizmirsuši tie, kuŗiem vislielākā iespēja veidot
mūsu valodas kultūru – televīzijas, radio un
preses reportieŗi. Lietvārdam "kolektīvs" jāpiešķir
ne tikai gada, bet visa laikmeta nevārda
nosaukums. 		
<avots:latviesi.com>
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Helēne Pizičs ir aizgājusi pie Dieva
Mana dvēsele atdusās Dievā. No Viņa nāk mana pestīšana.

Helēne bija draugos ar Dievu un ar cilvēkiem.
Par sevi viņa nemēdza daudz runāt, bet sabiedrība
viņai patika, un ar Helēni varēja diskutēt par no
pietnām sadzīves problēmām vai vienkārši patēr
zēt par ikdienu, par dārzu, par puķēm, par zaķīšiem,
vāverēm vai viņas mīļo kaķīti.
Helēne Pizičš dzima 1931. gada 6. oktobrī
Sakstagala pagastā, kur viņas vecākiem piederēja
skaista saimniecība. Viņa bija vienīgais bērns
ģimenē. Kaŗa dārdieni 1944. gadā Piziču ģimeni
pamudināja doties bēgļu gaitās uz Kurzemi. Arī
no Kurzemes nācās bēgt uz Vāciju, kur viņi sa
gaidīja kaŗa beigas un apmetās “pagaidu” dzīves
vietā, bēgļu nometnē Eslingenā. Tur Helēne
beidza latviešu ģimnaziju.
Piziču ģimenes pirmā dzīves vieta ASV bija
Indianapole. Tur Helēne iesāka studēt Butler
universitātē. Brīvajā laikā viņa mācījās tautas
dejas. Nebija pagājuši pāris gadu, kad Piziča
kungs saņēma piemērotāka darba piedāvājumu
labākos apstākļos

/61.psalms/

Ilinojā. Ģimene pārcēlās ziemeļrietumos no
Čikāgas. Studiju laikā DePaul universitātē,
Helēne dzīvoja Čikāgā. Viņa iestājās arī Latviešu
Katoļu Studentu apvienībā "Dzintars".
1958. gadā Helēne saņēma bakalaures gradu
zinātnēs (Bachelor of Science) no DePaul uni
versitātes. No Mount Sinai Hospital viņa saņēma
tiesības praktizēt medicīnas techoloģiju (Medical
Technology). Helēne iesāka darbu Gottlieb
Hospital slimnīcas laboratorijā, kur drīz uzņēmās
atbildību par administrātīvās direktores pienāku
miem. (Administrative Director). Pēdējos gadus
pirms pensijas viņa strādāja slimnīcas Quality
Assurance nodaļā. Šinī slimnīcā viņa nostrādāja
35 gadus.
Helēne bija reliģioza. No savas mājas Des
Plaines viņa katru rītu gāja kājām uz dievkal
pojumu vietējā (St. Mary’s Catholic Church)
baznīcā. Laika apstākļi nebija svarīgi, un kaimiņu
piedāvājumus braukt līdz viņa nepieņēma.
Helēne piedalījās arī šīs baznīcas karitatīvās
aktīvitātēs. Arī latviešu katoļu kopā un "Dzintars"
uz viņas palīdzību varēja paļauties. Nekādus
amatus gan viņa nevēlējās uzņemties.
Piektdien, 2018. gada 27. jūlijā, St. Mary’s
baznīcā uz Augšāmcelšanās Misi kuplā skaitā
bija sanākuši radi, draugi, "dzintarieši" un
kaimiņi, lai lūgtos par Helēnes dvēseli ceļā uz
Dievu un Mūžīgo Svētlaimi. Tad bērinieki devās
uz St. Joseph kapsētu apglabāt Helēnes pelnu
urnu blakus viņas vecāku kapu vietām. Draudzes
prāvests svētīja šo vietu, teica lūgšanu un tad ar
visu kopēju "Mūsu Tēvs ..." reliģiskā ceremonija
bija beigusies.
Uz pusdienām bērinieki pulcējās Edelweiss
restorānā, kur bija izdevība katram, kuŗš vēlējās
izteikt atvadu vārdus, pastāstīt ko īpašu par aiz
gājēju vai iepazīt jaunus draugus. Dažas stundas
tika pavadītas lielā sirsnībā. Paldies Helēne!
Mūžīgo Mieru Dodi Viņai Kungs!
Eugenijs Počs
2018. gada augustā
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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.: 630-759-8314;
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga,
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2018. gada oktobris
Svētdien, 7. oktobrī, 10:00 – Pļaujas svētku 			
		
dievkalpojums ar dievgaldu.
		
Pēc dievkalpojuma Sv. Pēteŗa draudzes pikniks.
Svētdien, 14. oktobrī, 10:00 – LELBA vidienes 			
		
apgabala noslēguma dievkalpojums Ciānā.*
Svētdien, 21. oktobrī, 10:00 – Dievkalpojums ar 		
		
dievgaldu. Kafijas galds.
		
11:30 – Bībeles stunda. Pravieša Jesajas
		
grāmata – ievads.
Svētdien, 28. oktobrī, 10:00 – Reformācijas svētdienas
		
dievkalpojums. Kafijas galds.
* Mūsu baznīcā nav dievkalpojuma

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, tālr: 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>

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
2018. gada oktobris
Svētdien, 7. oktobrī, 10:00 – Pļaujas svētku 			
dievkalpojums. Siltas pusdienas.
No 12. līdz 14. oktobrim – LELBA vidienes apgabala
konference.
Sestdien, 13. oktobrī, 18:30 – Saviesīgs vakars 		
"Čikāgas garšas". Autentiski Čikāgas ēdieni.
Uzstāsies Čikāgas bērnu ansamblis un 		
pianistes Džūlija Kiusals un Māra Vārpa.
Svētdien, 14. oktobrī, 10:00 – LELBA vidienes 			
apgabala konferences noslēguma 			
dievkalpojums.
Dziedās Ciānas draudzes koris.
Sestdien, 20. oktobrī 14:00 – Folkloras un seno cīņu
kopas "Vilkači" koncerts.
Svētdien, 21. oktobrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Sestdien, 27. oktobrī, 15:00 – Svecīšu vakars
		 Oak Ridge kapsētā.
Svētdien, 28. oktobrī, 10:00 – Reformācijas 			
dievkalpojums. Kafijas galds.
Pārrunas par mācītājlomu 21. gadsimtā.
2018. gada novembris
Svētdien, 4. novembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.
Svētdien, 11. novembrī, 10:00 – Lāčplēša dienas		
piemiņas dievkalpojums. DV siltas pusdienas.
Svētdien, 18. novembrī, 10:00 – Oikumēnisks Latvijas
Valstssvētku dievkalpojums un svinības.

2018. gada oktobris
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2018. gada oktobris

Čikāgas Ziņās pamanītās kļūdas
Čikāgas Ziņu septembŗa (Nr. 416) 3. lappusē
sludinājuma "Latvijas Republikas 13.
Saeimas vēlēšanas...." pēdējā rindkopā
(15) Polītiskās partijas saīsinājumam jābūt
"KPV LV" nevis "LPV LV".

ČLOA atvainojas par kļūdu
Modernās technoloģijas velniņš ir patvarīgi
rīkojies Čikāgas Ziņu vasaras izdevuma (Nr 415)
rakstā ALAs 67. KONGRESS VAŠINGTONĀ
17. lappuses 2. slejas 4. rindā ielicis vārdus, kas
rakstā neieder: "Ļoti spēcīgi un aktuāli".
Rindkopā jābūt: "Delegātu ziņojumu daļā
bija divi speciālziņojumi – par laikrakstu
LAIKS un Latviešu Fondu.
Čikāgas Ziņu red.

Sestdien, 6. oktobrī, Latvijas 13. Saeimas vēlēšanas
		
Ciānā no 7:00 līdz 20:00.
Trešdien. 10. oktobrī, Piparkūku cepšanas talka Pēteŗa
		
draudzē plkst. 10:00.
Trešdien. 10. oktobrī, Pensionāru saiets Ciānā
		
plkst.12:00.
No 12. līdz 14.oktobrim LELBA Vidienes apgabala
				 konference Ciānā.
Sestdien, 20. oktobrī, Folkloras un seno cīņu kopas
		
"Vilkači" koncerts Ciānā plkst.14:00.
2018. gada novembris
Sestdien, 3. novembrī, Latvijas 100gades svinības
White Eagle banketu zālē, Milwaukee Ave.
plkst. 18:00.
Svētdien, 11. novembrī, Lāčplēša dienas piemiņas
dievkalpojums Ciānā plkst.10:00.
Svētdien, 18. novembrī, Oikūmenisks Latvijas 			
simtgades dievkalpojums ar svinībām
Ciānā plkst. 10:00.

Lasītājas pateicība

2018. gada decembris

Mīļā Čikāgas Ziņu komanda!
Paldies par lielo darbu! Vienmēr priecājos
saņemt Čikāgas Ziņas.

Svētdien, 1. decembrī, Sv. Pēteŗa draudzes 			
Ziemsvētku tirdziņš no plkst. 9:00 – 16:00.
Svētdien, 9. decembrī, Ciānas draudzes Ziemsvētku
tirdziņš.

Šveiciski sveicieni!

ČikĀgas Latviešu Biedrība

Larisa

Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085

Čikāgas
Daugavas vanagu
apvienība
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
Priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: <kelivar@aol.com>
Kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213

Pasūtiniet

Čikāgas Ziņas

Mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-251-2840, e-pasts: <armands5@aol.com>

Kārļa Ķezbera bibliotēka ir atvērta no plkst. 11:00
līdz 2:00 pēcpusdienā katra mēneša pirmajā un trešajā
trešdienā.

P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEDOJUMS:

Vārds, uzvārds:
Adrese:

$

Dāvinātāja vārds un uzvārds:
Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:

Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:

Redakcija lūdz vismaz $55.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Svari
24.sept. - 23.okt.

Skorpions
24.okt. - 22. nov.

2018. gada

14 Sv
15 P
16 O
17 T
18 C

Vilhelmīne, Minna
Eda, Hedviga, Helvijs
Daiga, Dinija
Gaits Karīna
Rolands, Rolanda, 		
Ronalds, Erlends
Elīna, Drosme, Drosmis
Leonīds, Leonīda

19 P
20 S
21 Sv
22 P
23 O
24 T

Urzula, Severīns
Īrisa, Irīda
Daina, Dainis, Dainida
Renāte, Modrīte, 		
Mudrīte
25 C Beāte, Beatrise
26 P Amanda, Kaiva,
Amanta
27 S Lilita, Irita, Ita
28 Sv Ņina, Ninona,
Antoņina, Oksana
29 P Laimonis, Elvijs, Elva, 		
Elvis, Laimis
30 O Nadīna, Adīna, Ulla
31 T Valts, Rinalds, Rinalda

FIRST CLASS MAIL

Daumants, Druvvaldis
Aina, Anete
Elga, Helga, Elgars
Arvīds, Arvis, Druvis
Monta, Tince, Silva
Valfrīds, Kira
Irma, Mirga

CHICAGO NEWS, a Latvian newspaper
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

7 Sv
8P
9O
10 T
11 Cv
12 P
13 S

Çikågas Ziñas

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

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

OKTOBRIS

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

Gundega Puidza un Armands Birkens līdzpriekšsēži
Gundega Puidza: 708- 453- 0534
Armands Birkens: 773-251-2840
ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos

Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr.: 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
Valijai Galenieks 1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtināt no V. Galenieks. Cena – $6:00
Var klausīties raidījumus datorā, saņemot .mp3 faili e-pastā, caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas, Armanda vai Modra Galenieka

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 • Tel 402-474-1591 • e-mail: aldis@augstumsprinting.com
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis • Tel. 847-803-0546

