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Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! 
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Dziema Latvijai - V. Plūdons
Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

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 – 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

I’m pleased to report a positive step that has taken place, that 
has engaged perhaps the most critical future part of our Latvian 
community – our school, as well as others. See below:

Krišjāņa Barona latviešu skolas (KBLS) nākotnes komitejas 
ziņojums: Mēs turpinām sadarboties ar Ciānas draudzi un ČLOA 
Centra Darba Grupu (CDG) Montrose ielas ēkas un īpašumu 
novērtējumu “facilities assessment” lietā. Šī gada sākumā KBLS 
nākotnes komiteja bija izteikusi vēlēšanos palikt esošajās telpās tik 
ilgi, cik vien iespējams. Īpašuma novērtējuma rezultāti palīdzēs 
mums izšķirties par turpmāko rīcību mūsu bērnu izglītības 
turpināšanai. Novērtējumu process par Ciānas ēku un īpašumu 
uzsākās piektdien, 27. septembrī, profesionālās grupas “Prairie 
Forge Group” vadībā. Grupas sastāvā būs būvdarbu eksperti, 
inženieŗi, architekti, mechāniķi, elektriķi, santehniķi un citi.

Our Ciānas draudzes committee has been tasked to continue to 
work with our Latvian school, in the hopes of realizing their 
objective, and ours as well.  We hope others from our community 
will help and join in.  The facilities assessment, which is currently 
still in process, primarily addresses aspects related to potential code 
and safety issues with regard to standards set by the American 
Disability Act (ADA) in addition to anticipated near-term mainte-
nance expense items.  The possibility of forming a combined Latvian 
Center at our current 4-acre campus still exists. We under stand that 
this type of professional and independent assessment is necessary to 
help provide for the public transparency of any issues that require 
action and funds, and to also dispel any lingering notions or rumors 
as to the unsuitability of the overall campus for the school and for other 
activities.  I plan to share with you the results of this assessment soon.

Our committee continues to work on a few other initiatives 
related to the future of our Latvian Lutheran community as well, and 
will hope to provide you with some insights about these in the near 
future. As Christians, we ask that God help us in these collective efforts.

Lūdzu sūtiet savus komentārus:
NakotniKalot@gmail.com 

Roberts Ezeriņš, 
Ciānas draudzes Nākotnes plānošanas komitejas priekšsēdis

NĀKOTNI KAĻOT! – turpinājums   
(FORGING THE FUTURE!  – continuation)

Sveiks Svēttkos!

Sveiks Svētkos!
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LATVIJAS VALSTSSVĒTKU  

RĪKO           ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

  AKTS UN PROGRAMMA 
Sestdien,16. novembrī, plkst. 14:00 

Ciānas draudzes telpās
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL

LŪGŠANA
Māc. Ojārs Freimanis

UZRUNA
Ēriks Kalniņš

Latvijas goda konsuls Ilinojā 

AKTA RUNA
Kaija Petrovska

ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja 

PROGRAMMA
Piedalās Svētku koris, Stariņš, KBLS,

 Čikāgas TDK Mantinieki un Mazie Mantinieki, 
Čikāgas Bērnu Ansamblis (ČīBAs).

PēC PROGRAMMAS SAVIESĪGS VAKARS
Uzkodas, atspirdzinājumi un kafijas galds.

IEEJA: $30; pensionāriem –  $25; jauniešiem – brīva.
Sarīkojuma visu atlikumu ziedosim Stariņam un KBLS.

Aicinām ierasties tautastērpos vai ar kādu latvisku rotu.
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Šī gada septembŗa beigās Stariņā nosvinējām 
Miķeļdienu. Tanī dienā cepām ķirbja kūku, spiedām 
svaigu sulu, dziedājām un dancojām. Vecāki bija 
palīdzējuši saviem bērniem sarūpēt skaistas lietiņas, 
ko varēja “pirkt” no pārdevējas Alīnas Miķeļ
dienas tirdziņā. Pērkami bija zīlīšu zirdziņi, ķirbja 
glezna, mīļa ķirbju/kartupeļu sieviņa, košs tau
renītis, skaisti aplīmēti ķirbīši un daudz kā cita. 
Dažas dienas pirms Miķeļdienas bērni, skolotājas 
un daži vecāki aizbrauca uz tuvo Wagner Farm, 
kur bija redzami daudzi lauku dzīvnieki.

Dažas nedēļas pēc Miķeļdienas pavadījām 
mācoties par savvaļas dzīvniekiem – vāveri, lāci, 
lapsu un un ezi. Bērni uzzināja, ka vāveres astes ir 
kuplas, ausis spicas un acis melnas; kur eži dzīvo, 
ko lapsas ēd un kā izskatās lāča mazuļi. Mācījāmies 
vairākas dziesmiņas un dze jo līšus, kas palīdz 
bērniem apgūt zināšanas par temām. 

Nākošajā gadā Stariņš svin īpašu jubileju – 
mums būs 15 gadi! Atzīmējiet jau tagad kalendāros 
7. martu, lai varat tikt uz mūsu jauko balli, tā atbal
stot mūsu skoliņu. Papildus informācija sekos drīz. 

Cipu capu vāverīte
Ar ezīti rinķi griež. 
Kamēr ezis riņķi grieza, 
Vāver’ koka galiņā!

Raksts un foto: Andārte Phillips

Pārdevēja Alīna sasveicinās ar bērniem.

Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

Lana ar bērniem spiež svaigu burkānu un ābolu sulas.
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Stariņš pateicas mūsu 2019.gada labdarības balles PLATĪNA sponsoriem

Ja vēlaties sīkaku informācīju par 2020.gada sponsoru iespējām, rakstiet director@starins.org.
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DIŽAIS MIĶELIS JŪSMO PAR LABI IZDEVUŠOS SARĪKOJUMU
Liels ļaužu pulks sagaidīja un sveica Dižo 

Miķeli 5. oktobŗa Pļaujas svētku Miķeļdienā Ciānas 
draudzes īpašumā. Viss īpašums bija izdaiļots ar 
bagātīgām, rudenīgām dekorācijām. Pateicība 
Ervīnam Porukam un ērikam Antenam par vareni 
skaisto greznojumu!

Krišjāņa Barona latviešu skolas čaklie skolēni 
paspēja iesākt dienu ar trīs mācību stundām pirms 
sākās darbs un prieki. Kaut gan bērni un jaunieši 
bija veselu mēnesi gatavojuši tirdziņa preces un 
gaidīja iespēju tirgoties, mācības bija pirmā vietā 
un viņi pavadīja rītu pie mācību grāmatām.

Pulksten 11:00 visi pulcējās dievnamā, lai 
piedalītos Pļaujas svētku dievkalpojumā, ko vadīja 
LELBA archibīskape Lauma Zušēvica. Ciānas ko
ris kuplināja dievkalpojumu ar skaistām dzies mām 
diriģentes Māras Vārpas vadībā. Archi bīs kape 
uzrunāja bērnus ar aizraujošu svētrunu. Pēc svēt
ru nas skolēni devās uz KBLS vecāku gardas zupas 
pusdienām, kā arī gatavojās tirdziņam. Pārējie 
dievlūdzēji aizrautīgi klausījās archibīskapes spre
diķi, baudīja Ciānas draudzes koŗa snie gumu un 
pateicās Dievam par bagātīgo vasaras devumu.

Pēc dievkalpojuma abās ēkās sākās tirdziņi. 
Dižais Miķelis pats (Miķelis Austriņš) visus 
mudināja vispirms izstaigāt un iepirkties Krišjāņa 
Barona tirdziņā, kur bērni paši bija gatavojuši 
visvisādas preces. Gardi saldumi, mākslas darbi, 
veselīgas smēres, apsveikumu kartītes, paštaisītas 
rotaslietas un bišu vaska sveces –  nekā netrūka!

Izsalkušos Miķeļbērnus dienvidu ēkas mazajā 
zālē cienāja Ciānas Dāmu komitejas pavāres Austras 
Atslēgas un Hildas Kitneres vadībā ar Dižā Miķeļa 
iemīļotajiem kāpostiem un desiņām. Vairāki ”lielie” 
tirgotāji pārdeva savas preces – rotaslietas, 
keramiku, grāmatas, pašgatavotus ēdienus, pat 
medus liķieri, kafiju un saldējumu.

Pēc skolas tirdziņa, ČīBAs (Čikāgas bērnu 
ansamblis) visus iepriecināja ar jaukām, skanīgām, 
tautiski noskaņotām dziesmām pagalmā starp 
ēkām. Tad miķeļbērni devās atpakaļ Lielajā zālē un 
baudīja Čikāgas vīru koŗa un Čikāgas TDK Man
tinieki brīnišķīgos priekšnesumus. Skatītāji jūsmoja 
par mūsu pašu talantiem – gan maziem, gan lieliem. 

Dižo Miķeli sveic meitenes.

6. klases skolēni piedāvā dabīgus lūpu balzāmus.

Bērndārzēni piedāvā apsveikumu kartītes.
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Otrās pusdienas gatavoja Daugavas Vanadzes 
Andras Nordwind vadībā, kamēr skanēja jautra 
mūzika, tirdziņš turpinājās, bērni spēlējās un visi 
baudīja skaisto rudens dienu. Miķeļbērni ilgi 
uzkavējās, bildējās ar Miķeli vai uz mākslinieciski 
saliktām siena ķīpām, citi sūca saldu alutiņu. 
Dižais Miķelis ar prieku ziņoja, ka Jumis vairākkārt 
noķerts, noglabāts un ar savu svētību izstaigāts pa 
visu īpašumu. Tātad bagātīga nākošā gada raža 
nodrošināta. 

Sirsnīgs paldies visiem rīkotājiem, 
dalībniekiem, palīgiem un atbalstītājiem! Dižais 
Miķelis jau tagad sapņo par nākamo rudeni – 
varbūt atkal iznāks pie mums ciemoties?!

Raksts un foto: Silvija Kļaviņa-Barshney

Čikāgas Bērnu Ansamblis (ČīBAS).

Tautasdeju kopa Mantinieki.
Čikāgas vīru koris.

Miķeļdienas tirgus rit pilnā sparā.
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Astrīda Jansone Rīgas Centrālajā bibliotēkā 
27.septembrī laida klajā savu jaunāko grāmatu 
“Trimdas bērnu bērni Latvijā”. Grāmatā aprakstīti 
49 cilvēki, kas uzaugši ārpus Latvijas un tagad 
dzīvo Latvijā. Grāmatas izdevēja Ligita Kovtuna 
atklāšanas svētkos stāstīja, ka laikrakstā Laiks 
būs lasāma Eduarda Silkalna recenzija par šo 
celmlauzi vēsturiskajā izziņā, jo maz ir zināms par 
cilvēkiem, kas pārcēlās uz Latviju pēc tās neat
karības atjaunošanas. Maz ir rī zināms par to, kā 
trimdas sabiedrība organizējās, lai uzturētu vēlmi 
atgriezties tēvzemē. Starp apsveicējiem bija arī 
Mārtiņš un Viktorija Zandbergi. Mārtiņš Minsterē 
skolojis ministru prezidentu, valsts prezidentu, 
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju 
un daudz daudz citus Trimdas bērnus, kas tagad 
darbojas Latvijā.

Šī ir Astrīdas ceturtā grāmata: citas grāmatas 
ir Vēl viens sapnis – par viesnīcu “Radi un 
Draugi”, Dārlinga līkloči – par trimdas dzīvi, 
Labie ļaudis– par cil vē kiem, kas veido un atbalsta 
Vītolu fondu. Tas nekas, ka Astrīdai nākamgad 
aprit 90 gadi. Viņa jau uzsākusi nākamo grāmatu 
 — par Vītolu fonda stipendiātiem. Tas mudinās 
saprast kā mērķētais atbalsts izglītībai radījis 
sabiedrisko labumu. 

Grāmatu var pasūtīt no apgāds Laiks vai 
iegādāties Jāņa Rozes un Globuss grāmatnīcās.  

Trimdas bērnu bērni Latvijā 
Autors: Astrīda Jansone, 
Izdevniecība: Vesta LK, 2019
ISBN: 9789934511653
 Lapaspušu skaits: 198

Māra Sīmane

gRĀMATA “TRIMDAS BēRNU BēRNI LATVIJĀ”

TRIMDAS BēRNS INESE LIEPIņA 
“Mani sauc Inese Īris Liepiņa un es esmu 

dzimusi Čikāgā 1958. gada 6. septembrī. Vecāki 
iedeva vārdu Inese Īris, bez “a”, jo nolēma, ka tā skan 
skaistāk. Tēvs Valdemārs Aleksandrs Liepiņš bija 
dzimis Taurenē 1906. gada martā. Vectēvs ir no 
Piebalgas, nezinu no kuŗām mājām, bet 1905. 
gadā viņš jau strādāja Nēķēnos, kas atrodas starp 
Taureni un Dzērbeni. Viņš bija skolotājs laikā, 
kad bija izsludināts rīkojums visus skolotājus 
mežā nošaut. Vectēvs paspēja aizmukt uz Pēter
burgu, bet pēc laika drīz vien atgriezās Latvijā. 

Māte dzimusi Aija Cīrule, bet precējusies 
bija Liepiņa, vēlāk Medene.Viņa dzimusi Bukā, 
vec vectēva Pēteŗa Cīruļa celtajā pusmuižā starp 
Val mieru un Rūjienu. Cīruļu dzimta Valmieras 
kapos ir no 18. g.s. Mamma atguva Buku, un vēlāk

Atnāk pie manis 22. marta rītā ar lielu paku 
ārkārtīgi skaistiem pašas adītiem dažādiem 
džempeŗiem un šallēm, un man piedāvā paprāvu 
trauku ar tai rītā tecinātu kļavu sulu. Nekad savā 
gaŗajā mūžā neesmu kaut ko tādu dzērusi, tādēļ 
pieleju savu glāzi un nogaršoju tūlīt. Inesei līdzi 
ir arī trīs grāmatiņas ar bezgala daudz interesantām 
fotografijām, ko viņa dabā ir safotografējusi. Jau 
sākumā viņa pastāsta, ka no tām viņa mēģina at da
rināt krāsas saviem adījumiem. Atnestā kļavu sula 
ir tiešām svaiga un ļoti garda. Bet mēs tūlīt arī 
ķe ramies pie darba, un es uzzinu, ka Inese bur tis
kā nozīmē nav bērnu bērns, jo viņas mamma jau, 
no Latvijas izbraucot, bijusi 28 gadus veca, bet 
tēvs jau 40. Inese ir dzimusi un izglītojusies ārpus 
Latvijas. Tagad Inese stāsta:

No kr.: Ligita Kovtuna, Valters Nollendorfs, Astrīda Jansone, 
Aija Ebdene.                                                 Foto: Māra Sīmane
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pārpilnam. Bieži vakaros bija jāizšķiras starp 2, 3 
vai vairāk pasākumiem, kur biju ielūgta. Pēc gada 
nolēmu Rīgā pirkt dzīvokli, jo tanī laikā kredītu 
da būt bija diezgan viegli, un ar tiem mēneša mak
sājums bija mazāks, nekā īrējot dzīvokli. Desmit  
gadus vēlāk pārcēlos uz dzīvi Piebalgā savos 
“Dzirkstiņos”. Man ir skaidrs, ka viss, kas manā 
mūžā ir noticis – labais un sliktais – ir noticis tā, lai 
es nonāktu tieši šajā vietā, ne metru pa labi vai 
kreisi. Kā vieda sieviete man reiz teica, lai 
nedomājot, ka šī vieta pieder man, jo patiesībā es 
piederot šai vietai. Šai vietai es esot vajadzīga, un 
tādēļ tā mani esot atradusi. Tagad tam es arī ticu, 
jo šeit es jūtos labi un esmu laimīga. 

Tagad pie manis uz “Dzirkstiņiem” brauc 
gan ārzemju adītājas, gan  mākslas skolotājas no 
visas Latvijas. Es viņām rādu saredzēt un at
darināt dabas krāsas. Mēs paņemam kaut ko no 
dabas un tad visas kopā cenšamies radīt krāsu bez 
dzijas krāsošanas, kas līdzinās šim dabas augam 
vai ziedam. Vienreiz mums bija neaizmirstulītes, 
bet tās krāsas es vēl nebiju radījusi. Man bija 
tirkīza un lillā krāsas. Viena no skolotājām uzadīja 
kaut ko zilu, bet tā tomēr vairāk bija tirkīza, ne 
ne aiz mirstulīšu zilumā, bet pieliekot lillā toni, 
sanāca. Tādēļ es vienmēr savām māceklēm saku, 
lai nepārtraukti meklē un meklē, ada un ada, līdz  
ir dabūjusi to vislabāko krāsu, kas visvairāk līdzi
nās viņas izvēlētajam dabas priekšmetam vai augam. 
Es tagad ļoti daudz pielietoju to metodi, ko man 
iemācīja Čikāgas mākslas institūtā, un tas bija – 
eksperimentēt. Tagad es to pašu iesaku Latvijas 
mākslas skolotājām – eksperimentēt un eksperi
mentēt tik ilgi, līdz iecerētais ir sasniegts. Mācu 
nesaspringt un vienmēr mēģināt atkal un atkal. 

Kad skolotājas otro reizi atnāk pie manis ar 
citu grupu, viņas vairs nesaka, ka tā nevar – var,  
ja mēģina atkal un atkal. Viņas zina, ka radošajā 
domāšanā neviens nebaidās kļūdīties, jo jāmēģina 
tik ilgi, līdz izdodas tas, ko esi vēlējies radīt. 
Vienkārši dari, dari, un dari. Tagad man ir tā, ka 
es uz Ameriku vairs pat negribu braukt, jo man te 
ir absolūti viss, ko es varu vēlēties. Tas, ko es daru 
Latvijā, ko es daru laukos, es nevaru nekur citur 
darīt. Man te dzīve ir pārāk interesanta, un man 
viss ir pieejams. Kādreiz es domāju, ka te sievietei 
vienai dzīvot uz laukiem būtu bezcerīgi, bet tagad

saprata, ka es 700 kvadrātmetru šķelto laukakmeņu 
ēku ar sapuvušām 15 metrīgām sijām nespēšu iz
glābt, un tā atkārtoti man teica, lai pārdodu, jo 
Latvijā esot daudz skaistāku vietu. Pateicoties vec
vectēva veiksmei un mammas tālredzībai, tiku 
pie savas mājas, “Dzirkstiņi”, kas bija man otrā 
vectēva dzimtās vietas pusē, Piebalgā.

Čikāgā uzaugu un studēju mākslu The School 
of the Art Institute of Chicago. Sāku jau 80. gados 
adīt ar adāmmašīnu un sevi uzturēt, pārdodot savus 
adījumus. Pārcēlos uz Sanfrancisko, kur appre
cējos ar latvieti, un turpināju strādāt par modes 
dizaineri, vēlāk par datora auduma dizaineri. 
Sešpadsmit gadus nodzīvoju Kalifornijā, un, kad 
šķīros no vīra, sapratu, ka viena nevaru atļauties 
dzīvot Sanfrancisko, un ka būtu īstais brīdis pa
mēģināt padzīvot Latvijā. 

Man jau bija pāri 45 gadiem, kad 2005. gadā 
pārcēlos uz Rīgu ar domu, ka, vienalga cik slikti, 
ar sakostiem zobiem spēšu sev piespiest gadu iz
turēt, līdz izgudroju, kur doties un ko darīt tālāk. 
Ne mūžam nebūtu ticējusi, ka sievietei, esot 
vienai, varētu būt tik raiba, skaista un interesanta 
dzīve kā man bija Rīgā. Es nedēļas laikā Rīgā sa ti
kos ar vairāk draugiem un biju uz vairāk pasā ku
miem ne kā trīs mēnešos ASV. Ar piecreiz mazā ku 
algu visu to varēju mierīgi atļauties. San fran  cisko 
ar vīru bieži bijām izmisumā, ka mums trūkst 
mākslinieku un radošu draugu pulka. Rīgā tas bija

Inese Liepiņa “Dzirkstiņos”.

ð
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es savas domas esmu mainījusi. Pie manis uz 
“Dirkstiņiem” draugi brauc vienmēr. Piebalga 
vienmēr ir bijusi mākslinieku un radošu cilvēku 
dzimtene. Pāri pļavai no manas mājas ir mājas, 
kur dzimis Emīls Dārziņš, un vienīgais klavieŗu 
gabals, ko es vēl protu spēlēt ir “Melanholiskais 
valsis”. Man ir draugi, kas ir no Rīgas, bet tagad 
jau 2030 gadus dzīvo Piebalgā. Tiem es saku, ka
ir starpība starp tiem, kas ir dzimuši laukos, un 
kuŗiem nav izvēles, un tiem, kas uz laukiem nāk 
apzināti, jo viņi grib, lai bērniem ir svaigs gaiss, 
viņi kaut ko stāda un audzē, bet viņiem tā ir 
izvēle. Bet ir jau arī tādi, kas visu mūžu laukos ir 
dzīvojuši un tomēr ir apbrīnojami, tas ir atkarīgs 
no katra cilvēka. Tanī vietā, kur tagad esmu,  es 
jūtos fantastiski, jo man ir tāda sajūta, ka no 
šejienes esmu nākusi, un te es piederu. Es redzu, 
kur avots sākas, un kur tas aiziet, es zinu, ka tam 
akmenim tur ir jābūt, un es zinu, ka tur ir vēl 
viens. Tie cilvēki, kas te atbrauc no Amerikas, par 
to tikai pasmīn, bet tie, kas te dzīvo, to saprot.

Saviem darbiem es esmu iegādājusies ļoti 
daudz kokvilnas, kazlēna un zīda diegu spoles un 
es no tām salieku dzijas visādos iespējamos toņos, 
kuŗus tad izmantoju savos adījumos. Tiem par 
paraugu es ņemu savas fotografijas no dabas. Kad 
es adu, man uz grīdas ir desmit vai pat divdesmit 
spolītes un tā man sanāk daudzkrāsainas dzijas, 
jo es kopā saadu divdesmit diedziņus ļoti dažādos 
toņos. Viena no Latvijas skolotājām man teica, ka 
es gleznoju ar dzijām. 

Amerikā es kaut ko tādu nebūtu varējusi darīt, 
bet internetā man pircēju no Amerikas ir daudz, 
jo viņām tur tas nav pieejams. Kādu laiku es savus 
darbus sūtīju uz 34 valstīm, un man atnā ca vēstule 
no Japānas, kuŗā rakstītāja teica, ka viņa ir nopir
kusi gleznu nevis jaku. Bieži vien es inter netā 
ielieku ne tikai to adījumu, bet arī fotografiju, ko 
esmu ņēmusi tam par paraugu. Tādēļ man inter 
netā ir mājaslapa, kur es to visu labi varu parādīt. 
To var atrast saitē <shop.wrapturebyinese.com>.”

Te Inese man iedod savu vizītkarti, uz kuŗas 
ir visas viņas koordinātus, bet aizmugurē gabaliņa 
adījuma fotografija, kur redzamas daudz un 
dažādas krāsas, ka man kaut kas tāds vienā adī
jumā nemaz neliekas iespējams, bet, kad apskatos 
arī citus viņas adījumus, tad es redzu, ka Inese to

var bez problēmām. Te es izdomāju, ka gribu tajā 
mājas lapā ieskatīties, un vēlāk atklāju, ka tur 
esmu pavadījusi vairākas stundas, un man 
rakstīšanas darbs ir atkal aizkavējies. Bet bija to 
vērts. Ineses mājaslapa ir fantastiska.Tālāk ļaušu 
Inesei stāstīt atkal:

“Manu senču kapi ir Valmieras pilsētas 
kapos. Reiz ar savu svecīti tur braucu mirušo 
piemiņas dienā. Diemžēl nebiju aprēķinājusi, cik 
ilgi paiet tur aizbraukt, un nonācu tur pilnīgā 
tumsā, bet kapi bija pilni ar svecītēm. Aizgāju pie 
savas ģimenes kapiem, apsēdos, un es tur sēdēju 
svecīšu gaismā kādas divas stundas. Es jutu tādu 
mieru un mīlestību, un domāju, ka Amerikā tumsā 
kapos nemaz nevar ieiet. Viņi domātu, ka esmu 
vai prātā jukusi. Bet man tur bija tik labi, ka es 
pat negribēju iet prom. Es skatījos uz tām svecītēm 
un manī bija pilnīgs miers. Tikai tad es sapratu, 
ko mūsu vecākiem tas nozīmēja, kad bija no 
Latvijas jāaizbrauc. Bet es sapratu, ka esmu tur, 
kur man jābūt, esmu savā vietā, un es jūtu, ka 
man savā dzīvē ir laimējies.

Jau gadiem ilgi esmu krustām, šķērsām brau
kājusi ar savu riteni pa Latviju un es zināju, ka 
kaut kur te ir mana vieta un zināju, ka tad, kad 
būšu tur nonākusi, es to arī sapratīšu. Un tagad tā 
mana vieta ir mani atradusi. Es esmu te laimīga.

Amerikā es ar visu savu lielo algu nevarēju 
uz operu aiziet pat reizi pa 10 gadiem, jo viss ir 
tik daudz dārgāks nekā Latvijā. Un man ir jāatzīst, 
ka es nesaprotu kā tagad latvieši var sevi saukt 
par latviešiem un Latvijā nedzīvot. Ir pavisam 
kas cits dziedāt kaut ko par Gauju, kamēr esi 
Amerikā, bet es pagājušā gadā 18. novembrī biju 
Jaunpiebalgā, kur Gauja tek tieši gar kultūras 
namu, tad gan sajūta ir daudz savādāka, jo tu esi 
pie tās Gaujas, un tu saproti,  ka ir starpība tikai 
dziedāt par Gauju vai to arī redzēt, kad dziedi par 
to. Es esmu laimīga, ka es Latvijā esmu tieši tai 
vietā , kur man ir labi, un kur man ir jābūt.”

Ar to esam savu sarunu beigušas, un šoreiz 
es gandrīz vai apskaužu Inesi, kas par Latviju 
runā ar tādu sajūsmu un prieku, ka viņa  savu īsto 
vietiņu virs zemes atradusi tieši Latvijā un ir tur 
ļoti laimīga.”          

   Astrīda Jansone, 
2019. gada 26. martā
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us agreed that dad returning to Latvia would be the 
best option, and so we waited.

Now, Vitauts seemed to be declining faster, and 
my brother was not able to provide proper care.
Rauna

One day, my fiancée Rita and I drove to Rauna, 
a small town near Cesis, to visit a retirement home 
called Pansija Rauna. I really liked the peaceful 
grounds out in the Latvian countryside. The facility 
was clean, and most of all, the people who worked 
there really seemed to care about the residents. Rita 
and I talked about how Vitauts was originally from 
Smiltene which is only 20 kilometers from Rauna. 
He grew up on a farm, and this place would be much 
more familiar to him than a facility in the middle of 
Riga. He had also been talking about going home, 
and this was pretty close.

On June 14, I rented a van, and all of us, Rita, 
Susan, her daughter Alexsei, Paul, Vitauts and I 
drove across Latvia. We met my cousin Ginta in 
Smiltene and drove to her mother’s house so dad 
could see his sisterinlaw, Astra again. As we met 
people, dad proclaimed that, “Everywhere I go in 
Latvia, I meet relatives!” He didn’t really remember 
much, bet he smiled all the way as we drove him 
past his old farm and then to the home in Rauna.

Pēc aiziešanas pensijā, Apvienotās Linkolnas latviešu ev. lut. draudzes mācītājs Vitauts 
Grīnvalds dzīvoja piecus gadus Omahā, un jūnijā pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Viņa dēls, Džefrijs 
Grīnvalds apraksta 91. gadus vecā bijušā mācītāja pieredzi. 

Vitauts and family.

After I left Omaha to live in Latvia, Vitauts 
stayed behind, living in my old house with my brother 
Alan and nephew Chris. We thought it would be 
best for him to continue living in the same place he 
had gotten used to over the past few years. He had 
his room. He knew where everything was, and he 
could still take care of himself. But we all knew that 
eventually he would need more help than we could 
provide.

When examining a chart of dementia and its 
symptoms, Vitauts seems to be somewhere in Stage 
5 and Stage 6 (MidStage) level of decline. While 
living with me, I saw him lose his ability to drive 
and remember how to get home. He got lost a few 
times, and we made a family decision that he 
probably shouldn’t drive anymore. I also noticed 
that he didn’t want to go out much or visit with 
people. He spent most of his time in front of the 
television. However, he was still eating normally 
and could take care of himself in terms of hygiene 
and day to day activities. 

After about a year, Alan noticed that Vitauts’ 
dementia was getting worse. As a family, we 
informally discussed possible options. Maybe we 
could have a nurse come to the home to work with 
him? We thought about maybe one of the retired 
siblings taking him in. Maybe look for a home near 
Omaha. But nothing really emerged from these 
conversations

During this time, I happened to meet a Latvian
American who, like me, had gotten her citizenship 
and returned to live and teach in Latvia. She told 
me the story of her own parents, and how she had 
brought them here to retire in a home in Riga. Like 
Vitauts, they had both been born in Latvia and 
resettled in America as refugees. She even invited 
me to meet her mother to see the home that she 
lived in, Dzintara Melodija in Riga. It was very nice, 
and about 1/5 the price of an American retirement 
home. It seemed like this might be a good place for 
Vitauts, too!

However, the timing didn’t work, and not all of 

ThE LONg JOURNEy hOME

ð
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Pansija Rauna.

Vitauts touring the Pansija Rauna.
Once we got there, we were all pretty nervous. 

Would he want to stay here? How do you say good
bye to your father and leave him in a completely 
strange place?

 The assistant director of the home met us and 
apologized for its humble appearance. She was 
extremely professional and helped to put us at ease 
by explaining what dad was going through and how 
they would accommodate for his needs. We took him 
to his room where he met his friendly new room mate, 
Janis (we later referred to him as St. John). Then we 
went on a tour of the building, leaving dad to get 
acquainted. 

The building is an old Lutheran manor, but it is 
very clean and tidy. As we were touring the cafeteria, 
I went to check on dad to see how he was doing, 
and he didn’t miss us at all. He was talking with his 
new roommates and the official case worker was 
meeting with him and talking to him. They met us 
upstairs and showed him the chapel where he talked 
about how he used to be a pastor.

I signed the contract, and we all had questions 
that the director was happy to answer, with Rita 
translating everything for us. And by the time we 
got back to say goodbye, Vitauts was sitting outside 
with three other residents holding court and telling 
his old stories. He hardly noticed us at all. We told 
him that we were going to lunch and he said 
goodbye without any interest in joining us or any 
question about when we would return. He was fine.

Sue, Alexsei, Paul and Max went back to see dad 
a few days after we dropped him off. They said he 

was doing fine (and cleanly shaven), but would need 
an additional social worker to help him accli mate. 
Vitauts being Vitauts, wasn’t sitting still for very 
long. He would walk around the grounds, picking 
up trash and get disoriented. He needed someone to 
make sure he could find his room and not get lost. I 
kept thinking that he would just go for a walk down 
the road and end up back in Smiltene or something. 
He is very mobile for a 91 year old. Luckily, he 
doesn’t like walking on the gravel paths, so he stays 
close to home.

For some reason, his roommate Janis was 
wearing a Nebraska Husker shirt when Paul and 
Sue went to visit. No one could really figure that 
one out. But dad did say that he was, “Rich with 
children!”. When Rita and I returned from our 
honeymoon, we went to see Vitauts. He seemed so 
content, relaxed, and settled. He was sitting in a 
chair in the main hallway reading a magazine when 
we came to visit. He knew my face, but didn’t know 
may name. I showed him some photos of our trip. 
He remembered Paul and Susan. Later during our 
visit he would call me “Arnold”. 

I met with the director again to find out how he 
was doing, and she seemed quite optimistic. He 
complained about his eyes, they weren’t closing 
and opening right. They looked a little puffy and we 
agreed that it could be some allergy or lack of sleep. 
A doctor would come the next week to do a full 
checkup.

I met Signe, his care worker, and she had already
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developed quite a rapport with Vitauts. He never 
takes orders from his children, but for some reason, 
a strong woman can always get him to listen. She 
said she would be with him for the first  few months 
until he got his bearing. The biggest worry was that 
he would go for walks and then forget where his 
room was. I hope that he will get over this, but who 
knows?

The biggest surprise for me is that he was only 
speaking in Latvian. Rita says that he speaks in this 
formal way that sounds very exotic and lovely to 
the Latvian ear. The older Latvians in the home 
love to talk to him, especially the ladies, because he 
sounds like a real gentleman. His Latvian language 
has been basically frozen, as if in amber for 70 
years. It has not been affected by any of the Soviet 
influences or modernities of current Latvian. He 
could clearly understand when I talked to him in 
English, but he only answered in Latvian.

All in all, he seems to be doing very well. He is 
active, eating and taking care of himself. We 
brought him some Latvian strawberries which he 
loved and some Latvian cereal which he devoured 
happily. They say he doesn’t like porridge, but he 
eats most of the other foods they serve him there.

He had visits from his Grinvalds relatives in 
the Cesis area, and our cousin Ansis also went to 
see him. The best part about him being in Rauna is 
that he will never be alone.
Sidenote:

When dad came here on the 13th, he visited my 
flat. He stayed for a while, and Rita sang a Latvian 

song with him. I think it was at this moment that 
both Paul and I knew everything was going to be 
okay.
Last update from Jeff on August 8:

I will see him again on Saturday. The sad news 
is that he has lost sight in his right eye. He 
complained about it when he came to Latvia, but no 
one remembered him complaining about it in 
Omaha. Apparently there was some damage to the 
lens and optic nerve. He also has circulation 
problems in his legs and needs medication. We are 
hoping he will continue to be mobile.

As for food, it is funny because he really loves 
sweets. He kind of stopped eating normal food and 
just wants sweets. They treat the residents with ice 
cream in the afternoon, and that is what he really 
looks forward to. The biggest surprise is that when 
given the choice of light or dark bread, he chooses 
light… even though for years he baked his own 
rupjmaize.

He has settled in. We got a TV for him and his 
roommate Janis. The staff is very friendly. Signe, 
Vitauts’ personal assistant to help him acclimate, 
sends me updates on his condition.

Peace, Jeffrey Grinvalds

Raksts, ar autora atļauju, pārpublicēts no 
Apvie notās Linkolnas latviešu ev.lut.draudzes 
Apkārtraksta 2019. gada augusta/septembŗa/
oktobŗa nummura (No.3 (82)).

Skat. arī <www.jeffgrinvalds.com/2019/07/01/
Vitauts-the-long-journey-home>.

Vitauts sitting outside with three other residents holding court.Vitauts at Pansija Rauna.



Čikāgas Ziņas14



152019. gada novembris

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
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 CELTNIECĪBAS DARBI

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>          

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

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.

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

 

REDAKCIJAS LŪgUMS ORgANIZĀCIJĀM 
UN PRIVĀTPERSONĀM

Čikāgas Ziņu nākamājā izdevumā būs ap
vienoti divi mēneši – decembris/janvāris.

Lūdzam draudzes atsūtīt redakcijai dievkal
pojumu sarakstus diviem mēnešiem. Organi
zācijām lūdzam sūtīt reklāmas, kā arī paredzēto 
divu mēnešu sarīkojumu informāciju, ko vēlaties 
ievietot sarīkojumu kalendāra slejā ne vēlāk par 
12. novembri. Reklāmu izmērus vēlamies zināt 
agrāk, lai varam iezīmēt vietu lappusē.

Privātpersonas – Ja vēlaties Čikāgas Ziņās 
sveikt savus radus, draugus, paziņas Ziemsvētku 
kartīšu vietā, lūdzam sūtīt redakcijai Jūsu dizainu 
vai sveiciena vēlamo tekstu ne vēlāk par 12. 
novembri. Apsveikumu izmērus un cenas skatiet 
ČZ priekšas vāka iekšpusē.

Ināra Sīmane
epasts: <isimanis@comcast.net> 

tālr.: 6305845750
4N013 Randall Rd., St. Charles, IL 60175                               
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Makaroni ar desu itāļu stilā

SOMETIMES YOU JUST HAVE TO EXIT THE PLANE!! 
20191008 at the Chicagoland Skydiving Center, Rochelle, Illinois  14,000 foot tandem jump. 
One of the most thrilling experiences I have ever had, and I am definiately doing it again (probably this       
spring)!                                                Jānis Robežnieks

Lai gan ģimenes repertuārā ir garšīgu ēdienu receptes un cerams visiem tie iet pie sirds, kādreiz to 
gatavošana var kļūt vienmuļa. Citreiz, no ģimenes piederīgajiem ir maigi (nepamatoti) mājieni. Arī 
gadās tā, ka dažiem ģimenes locekļiem ir ieteikumi, ko viņi labprātāk ēstu vakariņās. Pirms daudziem 
gadiem manas vienas Saprātīgās saimnieces ģimenē katrs no pieciem ģimenes locekļiem gatavoja 
vakariņas vienu reizi nedēļā. Krustmeitai ļoti garšoja makaroni un viņa tikpat kā katru nedēļu gatavoja 
šo vieglo, sātīgo recepti. Kad recepte nonāca līdz mūsmājām, tā ātri ķluva iemīļota un daļa no mūsu 
jaunā repertuāra. 

Sastāvdaļas 6 porcijām:
1 mārciņa Rigatoni  makaronu
1 mārciņa itāļu desas, bez apvalciņa (casing)
2 daivas ķiploku, sagrieztas plānās šķēlēs
1 ½ krūzes tomātu mērces, vai nu mājās 
gatavota, vai pirkta marinara mērce
¼ krūzes sarīvēta mocarella siera
¼ krūzes sarīvēta parmas siera
Olīvu eļļa, pēc acumēra
Sāls, pipari, asie sarkanie pipari pēc garšas

Norādījumi:
1.  Makaronus novāra un nokāš.
2.  Kamēr makaroni vārās, iesilda krāsni uz broil.  
 Izvēlas pannu, ko drīkst likt krāsnī, tajā itāļu  
 desu apcepina brūnu.  Pieliek ķiplokus un cep  
 kādas 2 minūtes.  Nokāš taukus.  
3.  Pannā ielej tomātu mērci un novārītos   
 makaronus.  Pieber sāli un piparus.  Nolīdzina.
4.  Pārkaisa abus sierus, tad cep apm. 1 ½ minūtes,  
 līdz sacepums maigi brūns.  
5.  Pirms pasniegšanas uzlej mazliet eļļas.

gAŗEZERA SKOLēNU LABDARIS JĀNIS ROBEŽNIEKS ARĪ LIDO!

Piezīmes:
• Piedāvā ar svaigu, skraukšķīgu bageti un lapu salātiem.

Saprātīgās saimnieces

Aicinām arī Jūs iesniegt ziņas par saviem piedzīvojumiem!                          Red.
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dievkalpojumi un sarīkojumi

dievkalpojumi un sarīkojumi

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983 
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; 
e-pasts: <ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-8314 
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu saimes priekšniece: Ināra Blumberga, 
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze> 

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

2019. gada novembris
Svētdien, 3. novembrī, 10:00 – Divvalodīgs    
  dievkalpojums ar dievgaldu. 
  Siltas pusdienas.
Svētdien, 10. novembrī, 10:00 – Gaidu un skautu 70.  
  gadu jubilejas kopīgs dievkalpojums Ciānā.
  Mūsu baznīcā dievkalpojuma nav.
Svētdien, 17. novembrī, 10:00 – Latvijas Valsts svētku  
  Oikumēnisks dievkalpojums. Sadraudzība.
  11:30 – Dokumentāla filma “Latvijas valsts  
  simboli.” 2015. gadā Latvijā iznākušajā filmā  
  vēsturiski un mūsdienīgi apskatīti Latvijas  
  valsts simboli – karogs, himna, ģerbonis un  
  latviešu valoda. 
Svētdien, 24. novembrī,10:00 – Mirušo piemiņas/   
  Mūžības svētdienas dievkalpojums ar    
  dievgaldu. Kafijas galds.
  13:00 – Svecīšu svētbrīdis Olīvkalna kapos.
7., 14. un 21. novembrī no plkst. 9:00 līdz 14:00 
notiks piparkūku cepšanas talka.

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. 

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

2019. gada novembris

Sestdien, 2. novembrī, 15:00 – Rūtas un Valža    
  Muktupāvelu koncerts Ciānā.
Svētdien, 3. novembrī, 10:00 –  Dievkalpojums.   
  Mārtiņdienas pusdienas un gardēžu galds.
Svētdien, 10. novembrī, 10:00 – Gaidu un skautu   
  dievkalpojums kopā ar Sv. Pēteŗa draudzi  
  Ciānā. Abu vienību jubilejas pusdienas un  
  bērnu pēcpusdiena.
Sestdien, 16. novembrī, 14:00 – Latvijas valstssvētku  
  sarīkojums Ciānā.
Svētdien, 17. novembrī, 10:00 – Kopīgs Latvijas   
  valstssvētku dievkalpojums Sv. Pēteŗa   
  draudzē Vuddeilē. Dievkalpojuma Ciānā NAV!
Svētdien, 24. novembrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
  10:00 – Mūžības svētdienas dievkalpojums.  
  Siltas pusdienas ar jubilāru godināšanu.

2019. gada decembris

Svētdien, 1. decembrī, 9:00 – DV Ziemassvētku   
  mini-tirdziņš sākās. 
  10:00 – 1. Adventa dievkalpojums.  DV   
  Ziemassvētku ieskaņas pusdienas. Mini-  
  tirdziņa turpinājums.   

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
Adrese: 600 Huber Lane, Glenview, IL 60025

ČIKĀgAS
DAUgAVAS VANAgU 
APVIENĪBA

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

IKE MAyRENS (IVARS MEIRENOVS)
dzimis 1937. gada10. jūlijā  

Rīgā, Latvijā
miris 2019. gada 15. septembrī 

Čikāgā, Ilinojā 

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

ČIKĀgAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

SARĪKOJUMI/SANĀKSMES

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:

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

Mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšniece:  Dace Ķezbere
tālr.: 773-919-3936, e-pasts: <itsdace@gmail.com>

Sestdien, 2. novembrī, plkst. 14:00, Tautas mūzikas 
pasākums ar Valdi un Rūtu Muktupāveliem Čikāgā – 
Ciānas Lielajā zālē, 
Ieeja: $20 pieaugušajiem un $10 bērniem zem 13 g.v. 
Aicina Čikāgas Latviešu Biedrība un Ciānas Draudze 
sadarbībā ar TILTS.

Šīgada 19. oktōbrī latviešu vadītāju solījumu 
deva trīs skautu vadītāji un viena gaidu vadītāja.

Apsveicam ēriku Blumbergu, ēriku Kākuli, 
Indru Velkmi un Andri Šleseru kā pilntiesīgus 
vadītājus latviešu skautu un gaidu kustībās.

 vad. Daina Cera

VADĪTĀJU SOLĪJUMS
2019. gada novembris

Sestdien 2. novembrī, Tautas mūzikas pasākums ar  
  Valdi un Rūtu Muktupāveliem Ciānas    
  draudzes Lielajā zālē plkst. 14:00. 
Svētdien, 10. novembrī, Čikāgas gaidu un skautu
  vienību 70 gadu jubilejas sarīkojums Ciānas
  draudzes Lielajā zālē plkst. 12:30.
 Trešdien, 13. novembrī, Pensionāru saiets Ciānā 
  plkst 12:00 
Sestdien, 16. novembrī, Latvijas Valstssvētku
  sarīkojums Ciānā plkst. 14:00. Skat. 3. lpp.
Svētdien, 17. novembrī, Oikumēnisks Valsts svētku  
   dievkalpojums Sv. Pēteŗa baznīcā 
  plkst. 10:00. Pēc dievkalpojuma sadraudzība  
  un dokumentāla filma: “Latvijas valsts simboli”.

Svētdien, 24. novembrī, Mirušo piemiņas/Mūžības  
  svētdienas dievkalpojums Sv. Pēteŗa dievnamā  
  plkst. 10:00. Svecīšu svētbrīdis Olīvkalna  
  kapos plkst 13:00.

2020. gada marts
Sestdien, 7. martā Stariņa skolas 15. gadu pastāvēšanas   
  jubilejas balle. Papildus  informācija sekos.

2020. gada aprīlis
Sestdien, 18. aprīlī, Čikāgas Bērnu Ansamblis (ČīBAS) 
  kopā ar Čikāgas Piecīšu dalībniekiem sniegs  
  koncertu ar Piecīšu dziesmām. Igauņu namā.  
  Papildus informācīja sekos.
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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 • Tel  402-474-1591 • e-mail: aldis@augstumsprinting.com
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546

 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>
Pēteris Špels, e-pasts  <pspels@gmail.com>
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, Pēteŗa vai Modŗa Galenieka

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: <martinstaks@gmail.com>  
mobilais tālr.: 925-303-3089

 

  1 P Ikars
  2 S Vivita, Viva, Dzīle
  3 Sv Ērika, Dagnija   
  4 P Atis, Otomārs, Oto
  5 O Íarlote, Lote
  6 T Linards, Leons, Leo,   
 Leonards, Leonarda
  7 C Helma, Lotārs 
  8 P Aleksandra, Agra
  9 S Teodors
10 Sv Mārtiņš, Mārcis,   
 Markuss
11 P Lāčplēša diena.
 Ojārs, Nellija, Rainers 
12 0 Kaija, Kornēlija
13 T Eižens, Jevgeņijs,   
 Jevgeņija
14 C Fricis, Vikentijs
15 P PLeopards, Udīne, Unda
16 S Banga, Glorija
17 Sv Hugo, Uga, Uģis
18 P Latvijas Republikas   
 proklamēšanas  diena.  
  Aleksandrs, Doloresa 
19 O Elizabete, Betija, Liza,  
 Līze
20 T Anda, Andīna
21 C Zeltīte, Andis
22 P Aldis, Alfons, Aldris
23 S Zigrīda, Zigfrīda, 
 Zigruds
24 Sv Velta, Velda
25 P Katrīna, Trīne, Kate,   
 Kadrija
26 0 Konrāds, Sebastians
27 T Lauris, Norberts
28 C Pirmais Advents.         
 Rita, Vita, Olita
29 P Mirušo piemiņas diena.  
  Ignats, Virgīnija
30 S  Andrejs, Andris,   
 Andrievs

2019. gada
NOVEMBRIS
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