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Vāka foto: Aleksandrs Blūms
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 – 4NO13 Randall Road 
St. Charles, IL 60175-5044, 
tālr.: 630-584-5750

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

KRUSTVĀRDU MĪKLA    

LĪMENISKI: 7. Sidharta Gautama – pazīstamas reliģijas pamatlicējs.                 
8. Nelielas telpas kuģos vai lidmašīnās. 11. Neredzīgs. 12. Zemes virsējā 
kārta. 13. Kurzemes – – – – – – – – – –, vācu kaŗaspēka ielenkums Otrā. 
pasaules kaŗa beigās. 14. Nepatiesības. 16. R. Blaumaņa novele " – – – – – 
pavasarī". 19. Spraugas. 21. Apstiprina. 23. Piespiesti muižas darbi.                  
25. Dāvida pieveiktais milzis. 26. Galerts no želatīna vai teļa kauliem.               
28. Izraēlas ķeniņa Dāvida tēvs. 30. Belzt, triekt. 31. Slovākijas galvaspilsēta. 
34. Bēdas, raizes (slengā). 35. Upe Latvijas centrā. 37. Novēro. 38. Pirmā 
sieviete (Vecajā derībā).

STATENISKI: 1. Garīgais audzinātājs Indijā. 2. Spārnota dziedātāja. 3. – – – – – – 
laikmets, senākais cilvēces attīstības posms. 4. Norvēģijas galvaspilsēta. 5. Pilsēta 
Zemgalē. 6. Falši dievi. 9. Mikroorganisms, kas izplata slimības. 10. Izturējās 
nicinoši pret kādu. 15.  Noteikts, precīzs. 17. Atsauc. 18. Jūlija zēns. 20. Gatavojas. 
22. Uzlīmējams ievainojuma pārsējs. 24. Latviešu gleznotājs (1920-1995).                
25. Pilsēta Andalūzijā, Spānijā. 27. Apņem. 29. Dīgļi. 32. Zīverta luga "– – – –  
dimd". 33. Purva augsne. 35. Sieviešu dzimtas zirgs.

Sastādījis Jānis Reveliņš

ČZ Nr. 406. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:
LĪMENISKI: 8. Puisēni jaun' būdami. 9. Birkens. 12. Analogs. 15. Asni. 16. Dzestrs. 17. Erss. 
19. Kož. 20. Kad. 21. Oksi. 23. Elpa. 25. MS. 26. Tā. 27. Īri. 28. Pūš. 29. Ēd. 33. Pī. 34. Suta. 
36. Otrs. 37. Zēni.  40. Suns. 42. Dūdas. 44. Otiņa. 47. Maize. 48. Audio. 49. Vieta.        
50. Egoists. 51. Streips.

STATENISKI: 1. Puriņš. 2. Dēvē. 3. Mīts. 4. Gatavs. 5. Inga. 6. Nūja. 7. Smagas.    
10. Nodzer. 13. Našķis. 14. Liedēt. 15. Avotiņš. 18. Slaists. 22. Smiet. 24. Lāpīt.     
30. Daža. 31. Tin. 32. Emu. 33. Post. 35. Legzdiņš. 38. Estēts. 39. Ievāns.                      
40. Strods. 41. Notver. 42. Dumpe. 43. Dzīvo. 45. Īleni. 46. Apaļš.
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mājam – gandrīz sirreāla sajūta. 
Tik daudz kultūras, sadraudzības un patīkamu 

emociju vienuviet piedzīvojusi nebiju sen. Latvija 
Amerikā!

Baltimoras ostas karogu mastā cēli plīvoja 
sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs. Uz ielām, 
sabiedriskajā transportā, veikalos, viesnīcu vesti
bilos, restorānos – visur bija dzirdama latviešu 
valoda.

Ja īsi pēc ierašanās Baltimorā cilvēku sejas 
vēl tika apgūtas tāpat kā apkaime, tad vien dažas 
dienas vēlak, svešinieki jau tika uzlūkoti kā savējie.

Justies vienotiem šādā vidē ir pavisam viegli, 
bet vēl vieglāku šo iepazīšanās procesu padarīja 
visapkārt nepārtraukti notiekošie pasākumi. 

Cilvēkus kopā pulcēja deju vakari, teātŗa 
izrādes, saviesīgie un kultūras pasākumi. Visu 
svētku laikā ikvienam bija iespēja apmeklēt 
tirdziņu, kurā varēja iegādāties visdažādākos 
“Lat vijas labumus” – saldumus, pārtikas pro duk
tus, tautiskas rotas un vēl daudz citu skaistu lietu.

Īpaši dzīvīgu atmosfēru un augstu enerģijas 
lādiņu svētkos ienesa postfolkloras grupa “Iļģi”, 
kuru balle bija pirmais pasākumus, ko svētku 
ietvaros apmeklēju arī es pati. 

Iļģiem to vadītajās dejās un rotaļās iesaistīt 
izdevās gan mazus, gan lielus.

Jāpiebilst, ka ar katras dienas oficiālās daļas 
noslēgumu, līksmība nebūt nebeidzās. Svētku 
dalībnieki turpināja pulcēties mazākās grupās, 
dziedāšanu un smieklus varēja saklausīt līdz pat 
agrai rīta stundai.  

Tomēr visspilgtākās emocijas piedzīvotas 
tika dziesmu un deju lieluzvedumu laikā. 

Domāju piekritīsiet, ka tajā mēs visi, kā 
dalībnieki, tā skatītāji, izjutām visspēcīgāko 
vienotību, gandarījumu, patriotisma garu un 
lepnumu par mūsu tautu un zemi, saknēm un 
piederību.

Turpināsim dzīt šīs latvietības saknes vēl 
dziļāk augsnē, lai mūsu identitātes koku zari ar 
katru gadu zaļo aizvien košāk. 

Elizabete Vanaga

Elizabete Vanaga

Šī gada jūnija pēdējā 
nedēļas nogale Baltimorā, 
Mērilendas štatā bijusi 
īpaša ne vien reti siltu 
laika apstākļu dēļ, bet arī 
ar neierasti liela latviešu 
skaita viesošanos. Tur šo
gad norisinājās XIV Vis
pārējie latviešu dziesmu 
un deju svētki ASV. 

Kā tauta, kuras sirdī 
dziesma un deja rod īpašu 
vietu, mēs, latvieši, šos 
svētkus gaidām ar īpašu 

sajūsmu, un to nozīme mums ir liela.
Dziesmu svētku ietvaros, Baltimora šogad 

pulcēja tūkstošiem latviešu. Dziedātāji, dejotāji 
un skatītāji bija ieradušies ne vien no dažādiem 
ASV štatiem, bet mērojuši ceļu arī no Kanādas, 
Īrijas, pašas Latvijas un citām vietām. 

Mēs, čikāgieši, varam būt neizsakāmi lepni, 
jo šogad dziesmu svētkos mūsu pilsētu un tās 
piepilsētas pārstāvēja gan dejotāji, gan dziedātāji 
dažādās vecuma grupās. 

Deju lieluzvedumā piedalījās Čikāgas bērnu 
un jauniešu tautas deju kolektīvi “Uguntiņa” un 
Čikāgas tautu deju kopa “Mantinieki”, savukārt 
ar skanīgām balsīm Baltimoru pieskandināja 
Čikāgas bērnu ansamblis un arī individuāli 
dziedātāji. Viena no tiem  Dace Kīns. 

Dace stāsta, ka dziesmu svētkos kā dziedātāja 
piedalās jau kopš desmit gadu vecuma un 1960. 
gadā Indianapolē pat saņēmusi apbalvojumu kā 
jaunākā dziedātāja. 

Šis ir brīnišķīgs piemērs un apliecinājums 
tam, ka vēlme saglabāt, uzturēt un pasaules 
mērogā demonstrēt mūsu senču tradīcijas, ir dziļi 
iesakņojusies daudzu latviešu sirdīs.

Šie dziesmu un deju svētki dalībnieka kārtā 
man pašai bija pirmie, tāpēc iespēja dalīties ar 
svētku laikā piedzīvoto mani neizsakāmi 
iepriecina.

Atgriežoties Čikāgā, škita, ka esmu pārra
dusies mājās no Latvijas. Atgriezusies mājās no 

LATVIjA AMERIKĀ!
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ČLOA VADĪBAS MAIņA 
Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 

(ČLOA) 2017. gada delegātu sēde notika šī gada 
21. jūnija vakarā Latviešu nama kluba telpās. 
Sēdē piedalījās Čikāgas organizāciju un draudžu 
ap 22 delegāti un pārstāvji, lai no klausītos 
ziņojumus par padarīto un pieņemtu priekšlikumus 
nākotnes darbībai. Sēdi vadīja priekšsēdis Jānis 
Vilciņš. Darba kārtībā bija amatpersonu 
vēlēšanas. Kā katru, gadu reizi gadā bija jāpārvēl 
priekšsēdis un daļa prezidija locekļu. Atklājot 
sēdi, ar īsu klusuma brīdi pieminēja mūžībā 
aizgājušos sabiedriskos darbiniekus Albertu 
Legz  diņu un Aivaru Osi, kā arī novēlēja diev
palīgu sēdes dalībniekiem. 2016. gada 26. oktōbŗa 
delegātu sanāksmes protokolu pieņēma bez 
grozījumiem. Par izsludināto darba kārtību bija 
iebildumi, jo neesot izcelti kā atsevišķi darba 
kārtības punkti divi ziņojumi – 1. par nupat 
aizvadīto ALA kongresu Čikāgā, kuŗas vadība 
bija uzticēta ČLOA, 2. par sabiedriskā centra 
jautājumu, kuŗa apspriešana ir jau sākusies un 
paredzēta turpināties arvien straujāk nākotnē.

Pie amatpersonu ziņojumiem, pēc ČLOA 
priekšsēža īsā ziņojuma, tika nolasīts kases 
pārskats. Apvienības kases pārskats uzrādīja 
esošo summu $10,600. bet uz 1. janvāri kasē bija 
$11,500. Kasiere ziņoja, ka ČLOA ir parādā 
Ciānas draudzei $650. par telpu īrēšānu ALAs 
kongresa laikā un ALAi – $1,918. .Uz delegātu 
jautājumiem, kādēļ ir radies tāds parāds ALAi, 
atbilde bija – sarīkojumā/banketā bija ļoti maza 
vietējās latviešu publikas atsaucība, kas radās 
publikācijas trūkuma dēļ. Čikāgas Ziņu redakcijas 
pārstāve paskaidroja, ka no rīcības komitejas 
nebija dota gandrīz nekāda informācija par 
banketu un balli. Viens no rīcības komitejas 
pārstāvjiem gan informēja, ka kongress esot 
izdevies labi un nekādu trūkumu neesot bijis. 

Pie debatēm delegāti nolēma parādu Ciānas 
draudzei un Amerikas latviešu apvienībai izmak
sāt bez iebildumiem vai jautājumiem nekavējoši 
un pilnībā no ČLOA konta.

Ziņojumu par savu darbību sniedza Latviešu 
radio raidījumu komiteja un Čikāgas Ziņas. 

Stipendiju fondam un revīzijas komisijai 
nebija ziņojumu. Stipendiju fonds nav neko 
darījis vai plānojis un revīzijas komisija vēl nav 
sākusi revidēt pagājušā gada darbību. 

Sēdes tālākā gaitā organizāciju pārstāvji 
ziņoja par savu iekšējo darbību un turpmākiem 
sarīkojumiem, kas ir paredzēti tuvākā vai tālākā 
nākotnē. Čikāgas Ziņu pārstāve lūdza delegātus 
iesūtīt savu organizāciju jau zināmo sarīkojumu 
un/vai plānotos datumus Č.Z. redaktorei, lai 
koordinētu sarīkojumus un lai vēlāk nerastos 
pārpratumu vai neskaidrības.

Jebkādas debates pie ziņojumiem izpalika. 
Vēlēšanas. ČLOA sekretāre ziņoja, ka arī 

šogad jāpārvēl apvienības priekšsēdis un abas 
kasieres. Sapulce par kandidātiem izraudzīja abas 
līdzši nējās kasieres. Iebil dumu nebija, un abas ar 
aklamāciju ievēlēja. Priekšsēža amatam nominēja 
divus kandidātus: Armandu Birkenu kopā ar māc. 
Gundegu Puidzu un līdzšinējo priekšsēdi Jāni 
Vilciņu. Radās jautājumi un neskaidrības delegātu 
vidū: 1. Vai ČLOA statūti paredz to, ka priekšsēža 
amatam var izraudzīt un ievēlēt divus līdz
priekšsēžus? 2. Bals to ties uz Armanda Birkena 
mutvārdu paskaid rojumu, ka priekšsēdis Jānis 
Vilciņš dienu iepriekš deklarējis, ka viņš labprātīgi 
šajās vēlēšanās nekandidēs un atteiksies no amata 
par labu Armandam Birkenam un māc.Gundegai 
Puidzai. Priekšsēdis Jānis Vilciņš tad nola sīja 
iepriekš sagatavotu tekstu par savu darbu un vei ku
miem daudzo gadu gaitā, un minēja, ka priekšsēža 
amatu viņam vajadzētu turpināt vēl vienu gadu – 
līdz Latvijas simtgadei. Tieši šī iecere ir bijusi  
par iemeslu viņa iepriekšējā lēmuma maiņai. 
Armanda Birkena atkārtotie apstip ri nājumi un 
paskaid rojumi sēdē par to, ka priekšsēdis J. Vilciņš 
ir dienu iepriekš formāli atteicies no kandidēšanas, 
neiespaidoja J. Vilciņa pēkšņo lēmumu tomēr kan
didēt uz 2017. gada priekšsēža amatu. Armands 
Birkens vēlreiz paskaidroja, ka J. Vilciņam tomēr 
būtu iespēja darbo ties par padomnieku vai parak
stīties kā ČLOA emeritus. 

Abu jautājumu debates ieilga pāri noliktajai 
sanāksmes slēgšanas stundai. Viens no delegātiem  
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Sapulce uzdeva sekretārei pārstrā dāt/papil
dināt ČLOA statūtus, norādot, ka turp māk var 
ievēlēt vienu priekšsēdi vai divus līdzpriekšsēžus 
un mainītos statūtus  izsūtīt visiem delegātiem.

Turpmāko sēdes gaitu un atlikušos dienas 
kārtības punktus aicināja vadīt jaunievēlētajam 
līdzpriekšsēdim Armandam Birkenam. 

Par Sabiedriskā centra būves ieceri ziņoja 
Silvija KļaviņaBarshney. Jaunā centra veidošanā 
darbojas vidējā un jaunākā paaudze. Ja šo Centru 
veidos Ciānā, tad atklās tā  plānu. Runā par 5 vai 
6 miljonu izmaksu. Ciāna atbalsta Centra ideju 
un ir gatava pārdot savu īpašumu Centram. 
Nākošā Tautas sanāksme notiks 16. septembrī. 
Silvija KļaviņaBarshney piedāvāja delegātiem 
pa epastu izsūtīt infor māciju par darba grupas 
sēdēm. 24. augustā būs nākošā darba grupas sēde.

Pēc sēdes slēgšanas Armands Birkens 
pateicās Jānim Vilciņam par laiku un enerģiju, ko 
viņš daudz gadu nenogurstoši ir ieguldījis ČLOA 
darbā un pasniedza viņam ziedus.

                                                                         IB

ierosināja sēdi pārtraukt uz piecām minūtēm, lai 
apspriestu šos jautājumus ārpus darba kārtības 
punktiem. Vairums delegātu piekrita ierosi nāju
mam. Kas savstarpējās delegātu pārr unās tika 
spriests vai lemts, atsākoties sanāksmei, netika 
ziņots. Bija ierosinājums aizklāti bal sot par 
izraudzītajiem kandidātiem – 1. J. Vilciņu, 2. A. 
Birkenu/māc. G. Puidzu, atstājot statūtu lietu 
vēlākai izlemšanai: Revīzijas komisijai uzdeva 
nekavējoši noskaidrot, kam ir tiesības balsot, 
pārbaudīt delegātu mandātu derīgumus un, vai ir 
nokārtoti visi maksājumi ČLOA par iepriekšējiem 
gadiem un par tekošo gadu.

Tika izdalītas vēlēšanu zīmes. Pēc dažām 
minūtēm tika paziņoti aizklātās balsošanas re
zultāti: Jānis Vilciņš ieguva 4 balsis un Armands 
Birkens/māc.Gundega Puidza – 11 bal sis. Līdz ar 
to tika paziņota vadības maiņa.  ČLOA turpmāk 
vadīs divi līdzpriekšsēži – Armands Birkens/māc. 
Gundega Puidza  (pēdējā iepiekš bija iesniegusi 
piekrišanu kandidēt un tika ievēlēta neklātienē, jo 
viņa pašreiz atrodas ārpus Čikāgas). 

ČLOA  2017. gada prezidijs. 1. rindā no kr.: Ruta Priedkalne-Zirne, Armands Birkens, bijušais ČLOA priekšsēdis Jānis Vilciņš, 
Eva Buholte, Laima Magone. 2. rindā: Inese Stokes, Modris Galenieks, Helmūts Lāckājs. Iztrūkst: māc. Gundega Puidza.           
                                 Foto: Ojārs Freimanis
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Vēlamies godam pārstāvēt 
Čikāgas latviešu sabiedrību, 
kad jāprezentē mūsu dažādās 
or ganizācijas tuvu un tālu 
viesu priekšā. Gribas, lai mēs 
glīti iz pau žam sevi un de mon
strēj am mūsu sabiedrības 
patiesi augsto potenciālu, at

klājot, cik aktīvi mēs esam. 
Iespējams, ka līdz galam neapzināmies amata 

nopietnību. Tomēr gadu laikā vērojot līdZšinējā 
Čikāgas latviešu organizāciju apvienības (ČLOA)

LĪDZpRIEKšNIEKI GUNDEGA pUIDZA UN ARMANDS BIRKENS

vadītāja Jāņa Vilciņa centīgo darbu, sapratām, ka 
esam ar mieru strādāt tikai komandā, jo ikdienā 
esam aizņemti gan sabiedriskajā, gan personīgajā 
dzīvē. Tāpēc nācām klajā ar du bultkandidatūru. 

Apņemamies vadīt Čikāgas latviešu orga
nizācijas pēc labākās sirdsapziņas un aicinām jūs 
nākt palīgā ar idejām un ieteikumiem, jo ticam, 
ka tas ir visas sabiedrības darbs. Vadītāji tikai 
apvieno idejas un mērķus, bet darbu darām mēs 
visi kopā. Tā vismaz, mūsuprāt, vajadzētu būt. 

Gundega

Šogad, agrā pavasarī, 18. februāri notika pirmā Tautas Sapulce, kur cilvēki sanāca kopā, lai 
domātu un spriestu par jauna latviešu sabiedriskā centra nepieciešamību. Tāpat kā pavasarī sēkla tiek 
iesēta, rudenī novāc augļus. Viss pirmās Tautas Sapulces laikā sētais, cilvēku ideju un diskusiju veidā, 
tālāk tika apkopots un papildināts darba grupā. Tagad viss paveiktais projektu un ideju veidā tiks 
nodots latviešu sabiedrībai izvērtēšanai 16. septembrī, nākamās Tautas Sapulces laikā, Ciānas baznīcas 
lielajā zālē.  Sapulce sāksies 2.30 pm ar iespēju pie uzkodu galda parunāt ar darba grupas dalībniekiem. 
Turpinājumā 3.15 pm būs sapulces oficiālā daļa ar darba grupas ziņojumu.

Visi ir laipni aicināti iepazīties ar darba grupas savākto informāciju un projektiem, par to, kā mēs 
visi kopā šo ieceri varētu īstenot.

Didzis Pilāns

Mēs nezinām, kad pirmais 
latvietis ieradās Čikāgā. 
Katrā gadījumā, tas bija sen, 
un kopš tā laika tūkstošiem 
latviešu ir izvēlējušies te 
sabraukt no malu malām un 
saukt šo vietu par savām 
mājām. Čikāga ir kļuvusi par 
vienu no aktīvākajiem lat

viešu centriem ārpus Latvijas. Nekad neaiz
mirsīsim tos, kuŗi visus šos gadus ir vadījuši un 
strādājuši Čikāgas organi zācijās. Vienmēr būsim 
viņiem pateicīgi. Šodien ir mūsu kārta! Mēs visi 
veidojam latviešu sabie drību un tās darbību. Tā ir 
nopietna atbildība. Dažas or ganizācijas vada jau
nākās paaudzes pārstāvji. Vai tad tas nav ne vien

labi, bet pat nepieciešami? Visas paaudzes ir vaja
dzīgas, vienojot pieredzi ar jaunām idejām. 
Sabiedrība un laiki mainās, un pa  stāvēs tie, kuŗi 
spēs saprast šīs maiņas un uz tām reaģēt. Aicinu 
katru piedalīties kā vien iespējams. Steigsimies 
palīdzēt, ne kritizēt. Steigsimies sa prast vienam otru 
un mierīgi atrisināt domstar pības. Priecāsimies 
par visu, ko mūsu organizācijas mums piedāvā. 
Novērtēsim un cienīsim mūsu organizācijas, to 
dalībniekus un vadītājus. Res pektīvi, novērtēsim 
un cienīsim viens otru. Būsim priekšzīme bērniem 
un jauniešiem, jo viņiem būs jāturpina darbs pēc 
mums. Lai tas, kas mūs vieno, vienmēr būtu 
spēcīgāks par to, kas mūs šķiŗ.

Armands

TAUTAS SApULcE 16. SEpTEMBRĪ – “ČIKĀGAS LATVIEšU cENTRA” IZVEIDE
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Sestdien, 22. Jūlijā, Gaŗezerā notika divi 
pasākumi Alberta Legzdiņa piemiņai. Rīta pusē 
norisinājās Alberta Legzdiņa kausa (līdz ar šo 
gadu, Alberta Legzdiņa ikgadējā piemiņas kausa) 
futbola (soccer) mačs starp vidusskolniekiem un 
darbiniekiem. Spēle bija ļoti intensīva un pēc 
diviem zaudētiem gadiem, audzinātāji beidzot 
atguva uzvarētāju titulu. Apbalvošana notika 
turpat sporta laukumā, bet kausu pasniedza vēlāk 
pēcpusdienā, piemiņas koncerta laikā. 

Piemiņas koncerts ‘Gaŗezers – Sapņ'ezers: 
Vakars Albertam’  notika Graša Paviljonā un uz 
to bija ieradusies visa vidusskola, vecāki, Alberta 
grupas biedri, radi, draugi un fani. Vakaru ievadīja 
Ieva Johnson un Džako ar īsu teātŗa priekšnesumu, 

Uzvara Pētersona sporta laukumā.                      Foto: A. Blūmss

stāstiem par Albertu un to, kā viņu dzīves ir mainījis 
Alberts. Par spīti tam, ka šis bija sēru pasākums, 
noskaņojums uzrunām un priekšnesumiem bija 
tāds pat kā Alberts Legzdiņš – pozitīvs, sirsnīgs un 
humora pilns. Tālāko priekšnesumu uzveda Laura 
Mestere un Roberts Puķe. Tika pieminēts Alberta 
lielais ieguldījums latviešu kopienā un īpaši Gaŗ
ezerā. Pēc tam tika pasniegts Alberta Legziņa pie
miņas kauss futbolā. Noslēgumā, Čikāgas Piecīši 
dalījās stāstos par Albertu un izklaidēja skatītājus 
ar pazīstamajām Čikāgas Piecīšu dziesmām.

Aleksandrs Blūms

Alberta sarakstīto dziemu atskaņotaji: Alnis Cers, Armands 
Birkens, Ēriks Kīns, Pēteris Freimanis un Pauls Berkolds.

Foto: A. Legzdiņš

Pirmā rindā no kr: Roberts 
Grots, Ūve Strautmane, Agate 
Māgure, Krista Albertiņa, Annelī 
Cera.Otrā rindā: GVV direktore 
Sandra Sīpola Kronīte, Aija 
Ābele, Anastasija Perri, Melisa 
Kreišmane, Ērika Heinz, Kyle 
Byron. Trešā rindā: Markus 
Berg, Karlīna Siegel, Larisa 
Šulca, Annavija Hoy, Tija 
Kubuliņa.

2017. GADA GVV ABSOLVENTI
Šī gada 5. augustā 

piecpadsmit jaunieši abs
ol vēja Gaŗezera vasaras 
visusskolu (GVV).

‘GAŗEZERS – SApņ'EZERS: VAKARS ALBERTAM’ 
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Jūnija pirmās piektdienas vakarā 36 vienību dalībnieki sabrauca 
Goodenow Grove Nature Preserve apmēram 40 jūdzes uz dienvidiem 
no Čikāgas centra, lai piedalītos nometnē Centi100. Nometnes 
nosaukums radās ar domu šogad atzīmēt latviešu skautisma simtgadi.

Nometņotāji siroja, devās kanū un smailīšu izbraukumā, uzsēja no 
metnes iekārtu, cepa vakariņas uz ugunskura, dziedāja un baudīja dabu.

Vairumam nometņotāju šī bija pirmā gaidu/skautu vasaras 
nometne. Ceram, ka piedzīvojumi bija tik labi, un nometņotāji gaidīs 
nākamo iespēju gulēt teltī un gūt spēku no dabas!  

                 vad. Daina Cera 
                       Nometnes zīme – Zinta Lucāne

GAUjAS 6. GAIDU VIENĪBA 
Vadītāja Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

STABURAGA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>

Guntiņas nometnē iemācījās siet plakano 
mezglu, uzsiet trijkāji, kuŗā ielikt ūdens 
bļodu un uzsiet starp kokiem zobu suku 
turamo.                   Foto: Žubīte Streipa

Saimniece Larisa Freimane maisa putru 
katlā.                              Foto Alnis Cers

Nometnē piedalījās 17 guntiņas!                  Foto: Žubīte Streipa

Gaidas, skauti, dižskauti un vadītāji pirms laivu izbraukuma.           Foto: Alnis Cers
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Dižskauti Rolands Teivāns un Andis Cers bauda smailīšu 
braucienu pa Kankakee upi.               Foto: Valdis Kalniņš

Mazskauti pēc solījuma. Matīss Hounihan, Roberts Osis, 
Jēkabs Brencis, Bruno Schmidt, Aleksandrs Fitzgerald, Edgars 
Bērziņš, Reinis Velkme, Andrejs Teivāns.         Foto: Daina Cera

Nometnē Centi--100 piedalījās 17 guntiņas, 8 mazskauti, 6 skauti, 2 gaidas, 2 dižskauti un 9 vadītāji.                        Foto: Valdis Kalniņš

Psdienas uz Kankakee upes.             Foto: Alnis Cers
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ESLINGENA, ESLINGENA!
No šī gada 16.līdz 18. jūnija Eslingenā, Vācijā 

notika dziesmu svētki ar nosaukumu “Eslingenas 
dziesmu svētkiem 70!”,  atzīmējot 70. gadadienu, 
kopš lielākajā latviešu bēgļu nometnē Eslingenā 
1947. gadā notika dziesmu svēki. Toreiz piedalījās  
pāri par 1,000 programmas izpildītāju. Bija 
koncerti, teātŗa izrādes, mākslas izstādes, dievkal
pojumi un svētku gājiens. 

Šī gada dziesmu svētkos bija līdzīga prog
ramma, bet gan mazākā mērogā. Skaistajā, pasa
kainajā, vecajā pilsetā Eslingenā bija sabraukuši 
apmēram 700 dalībnieku no 13 valstīm, bet 
skatītāju – lielāks skaits, ieskaitot mani, manu 
mammu un māsu Mārīti.

Eslingena atrodas dienvidrietumu Vācijā. 
Bruģakmeņu ielas, krāsainas ēkas, košās puķu 
kastēs vēl košākas puķes, kalnos vīnogu lauki un 
vecā cietokšņa torņi pārrauga pilsētu. 

Svētki iesākās ar dievkalpojumu Dienvidu 
baznīcā, kam sekoja svētku gājiens pa vecpilsētas 
ielām līdz centrāltirgus laukumam. Gājiens bija 
aizkustinošs – dalībnieki krāšņos tautas tērpos 
dzied tautasdziesmas plīvojošu sarkanbalt sarkano 
karogu pavadīti.

Atklāšanas aktā Eslingenas pilsētas galva un  
rajona gubernātors savās uzrunās pieminēja lat
viešu ierašanos un dzīvi Eslingenā pēc Otrā 
pasaules kaŗa. Viņu runām sekoja bijušās Latvijas 
prezidentes Vairas VīķesFreibergas un kultūras 
ministres Daces Melbārdes runas, sveicot pro
grammas izpildītājus un skatītājus, kā arī pateicās 
Eslingenas latviešu kultūras biedrībai “Saime”, 
Laurai Putānei un viņas komandai, kas bija no orga
nizējuši svēt kus. Noslēgumā klātesošie nodzie
dāja Vācijas un Latvijas valsts himnas. Laba sajuta.

Pēc atklāšanas akta vairākās vietās ārpus 
vecpilsētas notika tautasdeju un folkloras kopu 
priekšnesumi. Vietējā publika ziņkārīgi skatījās 
priekšnesumus un ar sajūsmu aplaudēja. Reti 
kāds atceras to laiku, kad pēc kaŗa latviešu bēgļi 
ieradās Eslingenā. Vairumam iedzīvotāju šīs 
vēstures posms nav zināms. 

Pirms trim gadiem man bija iespēja ar savu 
tēvu būt Eslingenā. Filmu režisore/producente

Skaistā, pasakainā, vecā pilsetā Eslingena.

Tautasdeju uzvedums kādā no Eslingenas ielām.

Dzintra Geka bija aicinājusi manu tēvu tur 
pastāstīt par dzīvi šajā pilsētā un parādīt tās vietas, 
kur viņš ar savu ģimeni dzīvojis, gājis skolā, kur 
ticis iesvētīts, kur sportojis un pat vietu, kur pircis 
saldējumu (tā vieta vēl šodien pastāv). Geka 
nesen izdevusi filmu “Dieva putniņi” par dīpīšu 
(displaced persons) dzīvi. Mans tēvs atcerējās
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Pēc koncerta bija atmiņu vakars, ko vadīja 
Ligita Kovtuna. Noskatījāmies dokumentālās filmas 
“Dieva putniņi” īsu sižetu, kuŗā mans tevs stastīja 
par dzīvi Eslingenā. Ligita Kovtuna nesen 
izdevusi grāmatu “Atmiņas par Eslingenu”, no 
kuŗas viņa nolasīja pāris atmiņu stāstus. Arī es 
dalījos ar sava tēva stāstītajām atmiņām par 
Eslingenu.

Rokvakara ballē spēlēja grupas “Dzelzs vilks” 
no Latvijas, “Austrumkalns” no Londonas un 
“Vēja mūzikanti”. Liela piekrišana bija grupai 
“Austrumkalns”, tās sievietēm bija neticami skais
 tas balsis. Kad grupa spēlēja, dejas grīda bija 
pilna.

Svētku pēdējā dienā Dienvidu baznīcā 
uzstājās vīru koŗi. Koncertā piedalījās Latvijas 
Unive rsitātes  vīru koris “Dziedonis” un Rīgas 
Tehniskās univesitātes vīru koris “Gaudeamus”. 
Vecajā baznīcā latviešu dziemas skanēja tik 
skaisti, ka uz rokas jutu tirpas. Komponista Mārtiņa 
Brauna dziema “Saule, Pērkons, Daugava” 
diriģenta Ivara Cinkusa vadībā skanēja tik skaisti, 
ka pub lika pieprasīja vairākas piedevas.

Visi pasākumi bija labi noorganizēti, labi 
apmeklēti, un skatītāji bija ļoti apmierināti. No 
manas puses – svētki bija vareni, skaisti un 
emociju bagāti. Bija grūti atstāt Eslingenu, 
svētkus un latviešus, bet atmiņu būs daudz.

Alberts Legzdiņš, foto: Māra Sventecka

sīkākās detaļas par ikdienas gaitām Eslingenā, 
kas viņa dzīvi bija neizdzēšami ietekmējušas. To 
iespaidā viņš ar Lolitu Ritmani un Andri Ritmani 
nodomāja sarakstīt dziesmu spēli “Eslingena”. Šī 
dziesmu spēle bija galvenais iemesls mūsu šī 
gada ceļojumam uz dziesmu svētkiem Eslingenā. 
Mans tēvs bija ļoti vēlējies redzēt šo izrādi pilsētā, 
kur tā ir bazēta. 

Šiem svētkiem producenta Jāņa Mūrnieka 
vadībā latvieši no septiņām Eiropas valstīm iestu
dēja un uzveda šo lielisko dziesmu spēli. Dzie
dāšana un dejošana bija skaista, un aktieŗi teicami 
tēloja savas lomas. Mēs un apmēram 900 citi skat ītāji 
atstājām teātŗa zāli lieliem smaidiem.

Nākošajā dienā Dienvidu baznīcā bija koŗa 
koncerts. Piedalījās 17 latviešu koŗi (kopskaitā ap 
300 dziedātāju) un vairāki diriģenti. Tik daudziem 
dziedātājiem nebija vietas uz skatuves, tādēļ ap
mē ram 100 koristiem bija jāstāv balkonā. Nerau
goties uz to, vecajā baznīcā dziesmas skanēja 
skaisti, un publika jūsmīgi aplaudēja. Tādu kon
certu es varētu biežāk noklausities.

Pēc skaistā koncerta bija tautasdeju lieluz
vedums Neckar koncertzālē, kur piedalījās div
pad smit mazliet neparastākas tautasdeju grupas. 
Apbrīnojumi skaisti tās dejoja gan pazīstamas, 
gan modernākas dejas, īpaši grupas no Latvijas. 
Noslēgumā visi dalibnieki, ieskaitot koristus, 
nodziedāja vairākas dziesmas. 

Dziesmu spēles "Eslingena" izpildītāji izrādes noslēgumā. 
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Pēc Latvijas universitātes prof. Andra 
Kangro pētījuma, ir lielas atšķirības starp lauku 
skolām un Rīgas skolām. Mazās un lielās pilsētās 
tubu Rīgai ir zemāki rezultāti, bet tie ir līdzīgāķi  
Rīgas skolām. Lauku skolu matemātikas rezultāti 
ir caurmērā 45 punktus zemāki nekā Rīgas 
skolām.  Atšķirības dbas zinātnēs ir 30 punkti, bet 
lasīšanā lauku skolu caurmēra rezultāts ir 
apmēram 55 punkti zem Rīgas skolām. Gandrīz 
visās valstīs dabas zinātnēs un lasīšanā meitenēm 
ir labāki rezultāti, bet ne matemātikā. Latvija ir 
izņēmums šinī statistikā. Meitenēm veicas tik pat 
labi matemātikā kā zēniem.

Ja salīdzina, cik tiek izdots par bērnu 
publiskās skolās pa visiem līmeņiem, caurmērā 
ASV izdod $11,700 gadā, bet Latvija $4,700 un 
Igaunija $5,400. 

Skolotāju algas un prestižs ir lielas problēmas 
Latvijā. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis tikko paziņoja, ka skolotāju minimālā 
alga tiek pacelta no 420 eiro uz 680 eiro mēnesī. 
Igaunijā sākuma alga jau ir 958 eiro mēnesī un 
ASV ap $37,000 gadā. Luksemburgā sākuma 
skolotāja alga ir visaugstākā pasaulē: $80,000 
gadā. Maza alga ir saistīta ar zemu prestižu. 
Somija, kur skolas ir atzītas kā krietni uzlabojušās 
pēdējos 20 gados, skolotāji ir turēti lielā cieņā un 
ir liela autonomija savā darbā. Ir grūtāk tikt 
uzņemtam pedagoģijas fakultātē nekā medicīnā.

PISA eksāmena laikā arī vāc demogrāfiskus 
un vispārējos datus par to, kas varētu ietekmēt 
skolēnu rezultātus. Piemēram, skolēniem tika 
prasīts, vai viņi bez iemesla pēdējās divas nedēļas 
pirms PISA eksāmena nav bijuši skolā. Latvijā ap 
25% no 15 gadus veciem skolēniem atzinās, ka 
nav bijuši skolā vismaz vienu dienu pēdējās divās 
nedēļās. Kaut gan dažās citās valstīs ir daudz 
augstāks procents (piemēram Itālijā tuvu pie 
60%), Latvijā ir virs OECD caurmēra, zem 20%. 
PISA pētījumos secināja, ka ir negatīva korelācija 
starp skolēna sniegumu un skolas kavēšanu.

Viens eksāmens nevar nekad pareģot indi
viduālā bērna nākotni, bet kopumā ņemot var 
izdarīt secinājumus. Nav nekāds jauns atklājums

KAS IR pISA UN KĀpēc TĀ IR SVARĪGA?
PISA nav sakara ar šķībajiem torņiem, bet 

gan ar skolēnu sasniegumiem lasīšanā, mate
mātikā, un dabas zinātnēs starptautiskā līmenī. 
Tā arī mēra problēmu risināšanas spējas un 
prasmes un izpratni par finansēm. PISA (Pro
gramme for International Student  Assessment) ir 
Organization of  Economic Cooperation and 
Development (OECD) eksāmens, kas tiek atkār
tots ik pa trim gadiem. Latvija tika uzņemta par 
OECD biedru valsts 2016. gadā, bet jau kopš 
2000. gada piedalās kā partnervalsts PISA 
eksāmenos. Katrā ciklā uzsver vienu priekšmetu. 
2015. gadā fokuss bija dabas zinātnes, bet 2012. 
gadā – matemātika. PISA mērķis ir izvērtēt  to, 
kādā mērā 15 gadus veci skolēni prot pielietot 
savas zināšanas attiecīgajā laukā. Pēdējā 
eksāmenā piedalījās 72 valstis vai ekonomikas.

Analīžu un publikāciju par šiem rezultātiem 
ir bezgala daudz. Šinī rakstā ir sniegti daži 
rezultāti, kas varētu lasītājus interesēt par to, kā 
Latvija salīdzinās ar citām valstīm. 

Pirmkārt, Latvijas rezultāti turas pa vidu un 
tuvu ASV rezultātiem. Tabulā ir redzams, ka 
ASV ir 23. vietā ar caurmēra matemātikas 
rezultātu  497 punkti bet Latvija 29. vietā ar 488 
punktiem. Pirms trim gadiem Latvija bija 28. 
vietā ar 491 punktiem bet ASV 36. vietā ar 481 
punktiem. Caurmērs matemātikā, ieskaitot visas 
72 valsts, bija 490. Singapūra ir pirmā vietā ar 
564 punktiem un pēdējā vietā ir Dominikāņu 
republika ar 328 punktiem.

Skolēnu individuālos  rezultātus sadala sešos 
līmeņos. Piektajā un sestajā līmenī jaunietis ir 
spējīgs analizēt, savilkt informāciju, pielietot 
zināšanas jaunās situācijās, izskaidrot domāšanu 
un pamatot atbildes. Pirmā un otrā līmeņa skolēns  
var pareizi atbildēt uz jautājumiem, kur pamatā 
prasa atcerēties formulu vai faktu. ES ir 
uzstādījusi mērķi, ka pirmais un otrais līmenis 
ietver ne vairāk kā 15% no skolniekiem katrā 
valstī. Latvijā 2015. gada  eksāmenā 8,3% no 
skolēniem sasnie dza augstākos kognitīvās 
domāšanas līme ņus visos priekšmetos un 10,5% 
zemākos līmeņos.
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Tabulā ir redzami izvilkumi no PISA 2015 rezultātiem. Visu valstu rezultātus var atrast 5. l.p.p.
https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf

tas, ka skolēnam, kam ir labi rezultāti eksāmenos, 
ir liekākas iespējas turpināt studijas un atrast labi 
atalgotu darbu. Pētījumi rāda, ka kopumā ņemot, 
skolēni ar labām sekmēm skolā būs tie, kas vēlāk 
dzīvē drīzāk brīvprātīgi palīdzēs citiem, pie
dalīsies polītikas procesā, un uzticēsies citiem. 
Kā bagātība valstī ir sadalīta ir arī saistīta ar 
labākām sekmēm starptautiskajos eksāmenos. 
Valstīs ar zemiem rezultātiem ir lielāka varbūtība, 
ka bagā tība ir sadalīta nevienādi, kur mazam 
procentam iedzīvotāju ir vairums bagātības. 

Valsts līmenī skolēnu sniegumi starptautiskos 
eksāmenos nedod tikai iemeslus lepoties vai 
sūdzēties. Ekonomisti secina, ka 25 punktu pieau
gums OECD caurmēra rezultātos kopējais OECD 
IKP (Iekšzemes kopprodukts angliski GDP) 
varētu pieaugt pa 115 triljonu dolāriem. Rezultāti 
tātad ir saistīti ar tautsaimniecību un tautas 
labklājību un ir ļoti svarīgi Latvijai. 

Avoti

The High Cost of Low Performance (OECD)

PISA 2012 Results in Focus (OECD)

PISA 2015 Results in Focus (OECD)
The Quality of Education in Latvian Schools in 

International Comparison (OECD PISA 2012) Andris 
Kangro, Andrejs Geske, Andris Grīnfelds, Rita Kisļova

Educational Research in Latvia Monograph Series 
No 8. Quality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student 
Assessment Edited by Andris Kongro

Education at a Glance 2014 OECD.
Astrida Cirulis

Professor of Mathematics
Concordia University Chicago

Fulbright Core Scholar to Latvia 2011
Fulbright Specialist to Latvia 2016

Strādājot ar kolēģiem Latvijā Fulbraita programmas ietvaros, iedziļinājos, PISA rezultātu dēļ.  
Esmu pateicīga ASV valdībai un tās vēstniecībai Rīgā par iespēju iepazīties ar apbrīnojamiem 

cilvēkiem, kuŗi, cenšas analizēt, uzlabot un modernizēt Latvijas izglītības sistēmu un sagatavot 
jauniešus STEM laukos. Pateicos arī savai ģimenei, īpaši vīram Uģim Sprūdžam par atbalstu. 

A.C.
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VISSVARĪGĀKAIS – LATVISKĀ IZGLĪTĪBA
Latvijas atbalsts diasporai gandrīz miljons eiro

svētdienas skolu, ir pulka bērnu un jauniešu vasaras 
nometnes. Šiem mērķiem finansējums jāpalielina. 
Šādu ceļu iet arī mūsu kaimiņi lietuvieši.

 Vai nākamā prioritāte būtu dažādas 
kultūras programmas?

Arī. Kultūras ministrija atbalsta dažādus pa
sākumus, tostarp dziesmu svētkus diasporā un mūsu 
mākslinieku braucienus un uzstāšanos tur; at
balsta “3×3” nometnes.

Izglītība ir latviskās identitātes pamats, ar ko 
bērnam tiek ielikta piederības izjūta. Pat ja viņš 
turpmāk latviski nerunās, nedzīvos Latvijā, bērnībā 
iegūtais, apjaustais aizķeras uz visu mūžu. 

To redzam vecajā trimdā. Maijā apmeklēju 
Amerikas latviešu apvienības (ALA) kongresu. Tie 
cilvēki, kas šodien aktīvi darbojas ALA, ir apgu
vuši vairāku līmeņu latvisko izglītību Amerikā, 
ieskaitot Garezera vasaras vidusskolu. Latvijas 
valsts atbalsta arī to.

Ieskatoties Sabiedrības integrācijas fonda 
(SIF) mājaslapā, izlasīju, ka Amerikas latviešu 
apvienības Izglītības nozarei projektam “Lat-
viskās identitātes saglabāšana: iegūsim valsts 
valodas prasmes apliecību!” piešķirti 3469 
eiro un Garezera latviešu nacionālā centra 
“Garezera vasaras vidusskola” projektam 
“ASV latviešu jauniešu latviešu valodas un lat-
viskās identitātes saglabāšana” – 15 000 eiro.

Mēs no Ārlietu ministrijas apmaksājam sko
lo tājiem ceļu uz Garezera vidusskolu. Latvijas 
iegul dījums Garezera vasaras vidusskolā ir diez
gan būtisks. Tāpat kā šovasar Baltimoras dziesmu 
svētkos ASV un Eslingenes dziesmu svētkos Vācijā. 
Piemēram, Bal timoras dziesmu svētkiem, kas 
sāksies jūnija beigās, Latvijas valsts atbalsts ir ap
mēram 40 000 ASV dolāru. Eslingenes dziesmu 
svētkiem valsts atbalsts bija ap  mēram 30 000 
eiro. Tās nav mazas summas. Īrijas latvieši man ir 
sacījuši, ka bez Latvijas valsts atbal sta lielāko 
daļu pasākumu nebūtu iespējams sarīkot.

Pieminējāt valodas prasmes apliecības. Ļoti 
labi, mēs no Ārlietu ministrijas arī būtu gatavi

Ārpus Latvijas dzīvojošo lat viešu skaits 
arvien pieaug, diaspora politiski kļūst arvien 
nozīmīgāka. Iztaujāju Latvijas Republikas spe
ciālo uzdevumu vēstnieku dia sporas jautājumos 
Ati Sjanītu.

 Kādi pašreiz ir galvenie akcenti darbā ar 
diasporu?

Atis Sjanīts: Pirms mēneša trīs par diasporu 
atbildīgie ministri – kultūras ministre, ārlietu 
ministrs un izglītības un zinātnes ministrs – tikās 
ar premjeru un pieņēma būtiskus lēmumus 
diasporas jomā. Svarīgi, ka Latvijas valsts atbalsts 
diasporai – kopā tas ir gandrīz miljonu eiro gadā 
– tiktu iekļauts bāzes budžetā. Tas nozīmē, ka arī 
pārredzamā nā kotnē diasporai tiks veltīta nopietna 
uzmanība.

Pašlaik diasporas atbal stam nauda ir četrās 
insti tūcijās – Ārlietu ministrijā, Kultūras minis
trijā, Izglītības un zinātnes ministrijā un Sabied
rības inte  grācijas fondā. Turpmāk koordināciju 
par dias po ru uzņemtos Ārlietu ministrija, un tā šo 
budžeta pie prasījumu iesniegtu kā savu un sa
darbības partneru kopīgu pieprasījumu. Mērķis ir 
ļoti skaidrs – lai naudu, ko izmantojam diasporai, 
nevis prasītu katra institūcija atsevišķi, bet būtu 
vienots redzē jums par prioritātēm. Ir kopīga sa
pratne, ka galvenā prioritāte – diasporas izglītība. 
Ārpus Latvijas ir vairāk nekā simts sestdienas vai
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fin ansēt eksaminatoru braucienus uz citām val
stīm, lai cilvēki, kam ir drosme kārtot valodas 
eksāmenu, iegūtu šo juridisko dokumentu – valo
das prasmes apliecību, kas ļauj strādāt Latvijā. 
Ame  ri kas latviešu ap vie nības kongresā es uz
svēru, ka alternatīva ir ļoti skaidra un vienkārša. 
Latvijā uzņēmēji man vaicā: “Kā varam uzrunāt 
diasporu? Mums vajag dar biniekus Latvijā.” Te 
iespēja – vai nu uzrunājam diasporu, vai ievedam 
strādniekus no citām valstīm, jo bez darbiniekiem 
ekonomika neattīstīsies.

No SIF atbalstītajiem projektiem ļoti inte-
resanta šķiet arī Latviešu kultūras fonda Īrijā 
iecere izveidot mobilo bibliotēku.

No gadā diasporai piešķirtā nepilnā miljona 
lauvas tiesa, protams, aiziet Eiropai – saprotamu 
iemeslu dēļ, jo tur mums ir lielākā diaspora. Liel
britānijā pašreiz reģistrētie darba ņēmēji – Latvijas 
valsts piederīgie – ir apmēram 60 tūkstoši. Rē ķi
nām, ka ir vēl pāris desmiti tūkstošu ģimenes pie
derīgo, tātad kopumā tur ir pāri par simt tūkstošiem.

Protams, Eiropā darbā ar diasporu uzdevumi 
ir pilnīgi citādi nekā Gar ezerā vai Austrālijas 
latviešu vasaras vidusskolā. Jo šis pašorganizācijas 
process Eiropā daudzās vietās ir tikai pašā 
sākumā. Īrijā ir tikts tālāk, tur ir drusku vecāka 
diaspora.

Lielbritānijā taču arī diasporas org a-
nizācijas ir pastāvējušas kopš pēckara trimdas 
laikiem.

Skaitliski “vecā trimda” ir neliela, un tā nav 
sa mē rojama ar tiem simts tūkstošiem, kur paš
orga nizēšanās process ir tikai iedīglī.

Ārlietu ministrija sniedz atbalstu organi zā
cijām atsevišķu pasākumu rīkošanā, lai tās varētu 
atsper ties. Visvairāk cilvēki vēlas sanākt kopā vai 
nu La tvijas valsts svētkos, Lieldienās, vai Jāņos. 
Galveno kārt sniedzam atbalstu telpu īrei un arī 
citām lietām, rūpīgi izvērtējot izdevumu samērību. 
Bet neatceros, ka mēs kādam būtu atteikuši telpu 
īri, lai cilvēki svi nētu 18. novembri. Pieteikumi 
nāk caur vēstnie cībām, un vēstniecība mums dod 
apstiprinājumu, ka tur un tur tāda latviešu kopa 
pastāv, kura vēlas sākt pašorganizēties. Tas pro
cess – biedrību vai kopu izveidošana – jau ne
notiek vienā dienā.

Mums ir tūkstošiem latviešu bērnu, daļa no 
kuriem prot latviski, bet pārējiem valodas prasme 
ir vājāka vai varbūt tās vispār nav. Eiropā ir 70 
latviešu sestdienas skolas, un finansējuma palie
lināšana dia sporai paredzēta, lai kaut vai nomak
sātu tām va jadzīgo telpu īri. Jo svarīgi, lai telpas 
būtu atbilstošas un bērni vispār tajā sestdienā 
vēlētos turp doties. Ceru, ka politiskie lēmumi ne
iestigs kaut kur izpild varas gaiteņos vai atvilktnēs.

Tagad ir latviešu kopienas daudzās vietās, 
kur agrāk tādas nav bijušas. Tas ir liels izaici nā
jums, jo mūsu darba apjoms aug. Piemēram, 
Norvēģijā gan Oslo, gan Bergenā latviešu skaits 
ir tūkstošos. Izveidojušies latviešu kori un teātra 
kolektīvi. Itālijā, Milānā, ir ļoti spēcīga latviešu 
sestdienas skola. Iepriekš es biju Latvijas vēst
nieks Turcijā, Irānā un Irākā un redzēju, ka pir
moreiz vēsturē ir izveidojusies latviešu kopiena 
Turcijā. Tā ir viendabīga kopiena, jo tajā 90 pro
centi ir sievietes, kuras apprecējušās un kurām ir 
mazi bērni.

Ļoti svarīgi ir dot iespējas arī mācīties 
latviešu valodu internetā.

Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi rīku 
latviešu valodas apguvei internetā – 1. jūnijā bija 
tā prezentācija, tika atklāta tālmācības skola 
“ClassFlow” vidē. Aktīva darbība sāksies septembrī.

Īpaša diasporas daļa ir Krievijas latvieši. 
Zinu, ka Latvijas vēstniecība Maskavā aprīlī 
bija uzaicinājusi ciemos bērnus no Sibīrijas, 
un trīs dienas Maskavas Latviešu skolā vie-
sojās lat viešu izcelsmes bērni no Baškīrijas 
Arhlatviešu ciema.

Krievijā mums ir vēsturiskā diaspora. Vēs t
niecība aktīvi strādā, saņemam projektus pat no 
Magadanas, no Krasnojarskas un piešķiram lī dzek 
ļus to īstenošanai. Man prieks, ka mūsu vēst nieki 
piedod šim darbam arvien prioritārāku nozīmi.

Jūs ministrijā vadāt diasporas darba grupu. 
Par ko tā spriež?

Līdz šim diasporas jautājumi bija lielajā sa
biedrības integrācijas ietvarā. Tagad no tā tiks iz

dalīts atsevišķs “Rīcības plāns dia sporai” no 2019. 
gada. Diasporas darba grupas sanāksmēs regulāri 
pieai cinām referēt dažādu nozaru speciālistus. Pie
 mē ram, Latvijas TV un Nacionālās elektronisko 



 Čikāgas Ziņas16

neliela daļa no tiem, kuri sevi identificē kā 
latviešus. Pēcteči otrajā un trešajā paaudzē liela 
daļa latviski nerunā, taču ir izglītoti cilvēki, savas 
jomas profesionāļi un biznesmeņi, ieņem redzamu 
stāvokli sabiedrībā, un viņu potenciālu varētu 
izmantot.

Par ko jums pašam šā gada laikā ir bijis 
lielākais gandarījums? Un ko redzat kā savu 
galveno uzdevumu turpmāk?
Gandarījums ir tad, ja varam ļoti daudzās vietās 
atbalstīt cilvēku pašorganizēšanās sākuma 
iniciatīvas, piemēram, piešķiram 400 eiro, un 
civēki sanāk kopā atzīmēt valsts svētkus un tajā 
vietā to dara pirmo reizi. Īpaši aktīvi pašlaik ir 
latvieši Vācijā.

Tomēr valdības galvenais uzdevums ir tepat 
Latvijā radīt tādus apstākļus, kuros latviešu 
emigrācijas un imigrācijas straumes līdzsvarotos.

Dace Kokareviča
Latvijas Avīze

Foto: Timurs Subhankulovs

Publikāciju projektā “Globālais, tomēr lat-
vietis” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas 
fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem

RĪKOS TIKšANOS AR ASV BIZNESA DūžIEM

plašsaziņas līdzekļu padomes pārstāvji stāstīja, 
kā visai dia sporai būs pieejama internetā gandrīz 
pilna Latvijas televīzijas programma – ziņas, 
“Panorāma”, kultūras programmas.

Diaspora dod ieguldījumu arī Latvijas 
eko nomikas attīstībā – notikuši jau vairāki 
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju 
forumi. 

Diasporas darba grupā darbojas Ekonomikas 
ministrijas pārstāvis un ir jau izstrādāta stratēģija 
diasporas iesaistei Latvijas tautsaimniecībā – gan 
lai iesaistītu tos, kuri ir vecās trimdas pēcteči otra
 jā, trešajā paaudzē un varbūt latviski nerunā, gan 
arī jaunās emigrācijas zemju uzņēmējus, kuri iz
braukuši no Latvijas pēdējos gadu desmitos. Šogad 
oktobrī ASV Čikāgā notiks biznesa konference 
“Spotlight Latvia”, ko organizē Latvijas goda 
konsuls Čikāgā Roberts Blumbergs. Viņš nāk no 
pazīstamās Blumbergu ģimenes – Roberta brālis 
Pēteris ir ALAs priekšsēdis, brālis Ēriks ir ziedojis 
naudu šim pasākumam.

Pasaules latviešu ekonomikas forumu rīkoš
anu turpināsim. Esmu bijis vēstnieks Kanādā, 
kur, tāpat kā ASV un Austrālijā, ir daudzi vecās 
trimdas pārstāvji. Aktīvā latviešu daļa tur ir viena

Latvijas goda konsuls Ilinojas štatā Roberts 
Blumbergs viesojās Rīgā, lai Latvijas uzņēmējus 
mudinātu piedalīties biznesa konferencē "Spotlight 
Latvia" un tur rastu sadarbības partnerus ASV biz
nesmeņu aprindās. Konference notiks 26. oktobrī 
Čikāgā, īpašas sekcijas paredzētas pārtikas rūp
nie cības, būvniecības un kokapstrādes, transporta 
un loģistikas un IT nozaŗu pārstāvjiem. Robertam 
Blumbergam jautāju:

Ir jau notikuši vairāki pasaules latviešu 
ekonomikas un inovāciju forumi, bet ar ko būs 
īpaša konference "Spotlight Latvia"?

R. Blumbergs: Kā pirmā biznesa konference 
Amerikā tikai par Latviju, manuprāt, tā būs vēs
turiska. Iecerēts, ka apmēram 30 Latvijas uzņē
mēji uzstāsies ASV biznesmeņu auditorijai. Pare 
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dzam sa pulcināt uz šo sarīkojumu pieczvaigžņu 
viesnīcā "Waldorf Astoria Chicago" apmēram 
150 ietekmīgas personas, ASV biznesa dūžus. 
Rīkotāji ir Latvijas Ārlietu ministrija un Ame
rikas Latviešu apvienība sa darbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) Mans 
darbs ir uzaicināt un pārliecināt piedalīties ASV 
uzņēmējus. Konfe renci esam iece rē juši kā 
Amerikas latviešu dāvanu Latvijai simt gadē – 
ziedojam naudu, lai palīdzētu Latvijas uzņē mē
jiem, tātad palīdzam Latvijas tautsaim niecībai. 
Vēlamies gan palīdzēt Latvijai attīstīt eksportu 
uz Ameriku, gan ieinteresēt ASV investorus 
ieguldīt naudu Latvijā. Viņi var izmantot ostas, 
nodibināt fir  mas, kas sniedz pakalpojumus, 
piemēram, atzvanu centrus utml. Mans brālis 
Dāvids darbojas sabied risko attiecību jomā. 
Viņš iecerējis reklamēt šo kon ferenci arī "The 
Wall Street Journal" un citos lielos medijos. 

Jau ziņots, ka īpašas sekcijas konferencē 
pa redzētas dzīvības zinātņu, pārtikas rūp-
niecības, būvniecības un kokapstrādes, trans-
porta un loģistikas un IT nozaru pārstāvjiem. 

Mēs ceram, ka šajā konferencē dalībnieki 
varētu ne tikai apmainīties ar kontaktiem, bet 
sāktu jau reālu sadarbību.Konferencē piedalīsies 
vairāki ASV latvieši. Investīciju baņķierim Arnim 
Kīnam ir ļoti labi kontakti ar ASV uzņēmējiem, 
tāpat Džimam Klainofam, kura tēvs bija pazīstams 
būvnieks Indianapolē. Džims Steipls ir investīciju 
baņķieris pārtikas nozarē. Viņš vēlas satikt “Val
miermuižas” alus darītājus, jo uzskata, ka pēc šīs 
receptes varētu ražot alu arī Amerikā.

Konferencei naudu ziedojis, tajā piedalīsies 
un vairākus sev pazīstamus ASV biznesa cilvēkus 
at vest līdzi ir apsolījis jaunais Latvijas goda kon
suls Jūtas štatā Džefs Skots. Ilgu gadus pazīstamā 
uzņēmumā "Procter & Gamble" veiksmīgais Uldis 
Sīpols varētu vadīt transporta un loģistikas sekciju. 
Braukt uz Čikāgu iecerējuši Ventspils ostas, "Lat
vijas dzelzceļa" pārstāvji. Rīgā tikos ar "Latvijas 
balzama" amatpersonām, varbūt brauks arī no tā. 
Izredzes nodibināt vērtīgus kontaktus ir Latvijas 
kokrūpniekiem.

Plaši sakari Silīcija ielejā ir Dāvidam Blum 

bergam, kura dzimta no Liepājas uz ASV aizbrau
kusi pirms vairāk nekā simt gadiem. Viņš ir tagad 
ir gatavs sadarboties ar Latvijas IT nozares uzņē
mē jiem. Banku sektorā darbojas Pauls Jesinskis, 
viņš izaudzis latviešu ģimenē Dien vidāfrikā un 
tagad dzīvo ASV. Arī viņš palīdz konferences rīko
šanā. "Spotlight Latvia" rīko šanai daudzi ASV 
latvieši jau ir ziedojuši naudu, arī mans brālis 
Ēriks Blumbergs ir ziedojis piecus tūkstošus 
dolāru, un mērķis ir savākt no ASV latviešiem 
konferencei simt tūkstošus dolāru.

Kā cerat pārliecināt ASV uzņēmējus, ka 
Latvijā ieguldīt ir vērts?

Par to, kāpēc Latvija ir piemērota vieta biz
nesam, par tarifiem, darbaspēka izglītību u. c.jau
tājumiem programmā paredzēts runāt Latvijas 
ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam. 
Laba ideja ir rīkot paneļdiskusiju, kurā par savu 
pieredzi stāstīs tās ASV vai starptautiskās 
kompānijas, kuras darbojas Latvijā. Piemēram, 
gatavs braukt uz Čikāgu ir "Accenture Latvija" 
vadītājs Maksims Jegorovs. Konferences dalīb
niekiem būtu interesanti dzirdēt Daugavpilī 
sekmīgi strādājošās kabeļu ražotājas franču 
firmas "Axon" stāstu.

Dažreiz es redzu, ka igauņi savas valsts 
popularizēšanā Amerikā ir latviešiem priekšā, 
piemēram, Igaunijas premjers apbraukāja ASV 
un stāstīja, cik tā ir laba vieta. Es nodomāju, 
kāpēc latvieši tā nedara. Šī konference palīdzēs 
padarīt Latvijas tēlu pazīstamāku biznesa 
aprindās. 

Dace Kokareviča
Latvijas Avīze
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 "Sveika, mana tēvzeme!"

Sūtīt uz Latviju brīvdienu ceļojumā savus  
bērnus, lai viņiem būtu vēl lielāka motivācija 
mācīties latviešu valodu un interesēties par Latvijas 
vēsturi, pirms 20 gadiem sāka ASV latvieši. 
Tagad šo iespēju labprāt izmanto arī  Kanādas un 
Austrālijas latviešu ģimenes, un šogad grupā bija 
14 ASV un septiņi Austrālijas jaunieši vecumā no 
13 līdz 15 gadiem. Nākamā grupa Latvijā iera
dīsies augustā. Izlasot apceļojamo vietu sarakstu, 
šķita – oho, cik daudz var pagūt divās nedēļās! 
Piemēram, rīta pusē izstaigāt skaistās Rundāles 
pils zāles un pēcpusdienā jau satikt Annas 
Brigaderes Sprīdīti Tērvetes parkā.  Maršrutā bija 
iekļauts Mākslas muzejs, Brāļu kapi, bobsleja 
trase Siguldā, Trimdas mākslas muzejs, Cēsu pils, 
Blaumaņa "Braki", Gaujiena, "Gors" Rēzeknē, 
Okupācijas muzejs, Zāļu dienas tirgus un vēl 
daudz citu interesantu objektu. 
"Ar dziļāku mīlestību pret šo dārgo zemi"

Ceļojuma desmitajā dienā tikos ar "Sveika, 
Latvija!" dalībniekiem un jautāju par spilgtākajiem 
Latvijas iespaidiem. Kaijai Morei no Sidnejas 
šķi tis interesanti iepazīties ar vienaudžiem no 
Gaujienas un kopā pārvarēt  šķēršļu joslu. "Jauki, 
ka Latvija ir tik zaļa zeme!" teic Kaija. Kārlai 
Tuktēnai patikusi Cēsu pils un Rundāles pils, jo 
nekā līdzīga Austrālijas kultūrā nav. Par ekskursiju 
Okupācijas muzejā meitene saka: "Daudz iemā
cījāmies. Bija interesanti uzzināt, ko cilvēki šeit 
piedzīvojuši un pārdzīvojuši." Kārla spriež, ka 
ikvienam cilvēkam ir svarīgi zināt, kur dzīvojuši 
viņa priekšteči, un cer kopā ar vecākiem un māsu 
atbraukt nākamgad uz Dziesmu svētkiem. Kārla 
kā izcilu vietu piemin  Likteņdārzu,  viņai piebalso 
Elissa Siliņa no Melburnas. Astrīdai Birzulei vis
vairāk prātā palicis Tērvetes parka apmeklējums. 
Annas Brigaderes "Sprīdīti" viņa iepazinusi jau 
agrāk, jo par šo darbu mācījusies Austrālijā latviešu

vasaras vidusskolā. Čikāgas meitene Kaija Briede 
priecājas, ka ieguvusi  draudzenes gan no Latvijas, 
gan Austrālijas. 

Ventspils osta un Baltijas jūras piekraste, 
Liepāja ar Rožu laukumu, Rēzekne – tās ir pilsētas 
un vietas, par kurām Emīlija Blumberga stāstīs 
mājās Čikāgā mammai, tētim un citiem ģimenē. 
Jo Emīlijai šī jau ir trešā reize Latvijā, taču iepriekš 
vairāk apskatīta Rīga. 

21. jūnijā "Sveika, Latvija!" dalībnieki viesojās  
pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa. Viņš jau
niešiem sacīja: "Man ir liels prieks, ka, atrodoties 
ārpus Latvijas, jūs, jūsu vecāki un vecvecāki ir 
atraduši veidus, kā uzturēt latviskās saknes un 
izveidot draudzīgu un latvisku vidi ārpus valsts 
robežām, piedaloties dažādos pasākumos, iesais
toties projektos un svinot svētkus."

 No jauniešiem teikt uzrunu bija uzticēts 
Emīlijai Blumbergai. Raksturojot ceļojumu, viņa 
secināja: "Mēs esam iemācījušies daudz par mūsu 
senčiem, par latviešu rakstniekiem un par Latvijas 
vēsturi. Mums arī ir bijis liels prieks apciemot 
slavenos Latvijas muzejus un vēsturiskās vietas. 
Drīz atgriezīsimies mājās ar plašākām zināšanām 
par Latviju, bet, kas ir vēl svarīgāk, ar dziļāku mīles
tību pret šo dārgo zemi!" 

Vēl Emīlija piemetināja: "Mēs tagad arī sa
protam, cik daudz garšīgo "Laimas" šokolādi  varam 
apēst divās nedēļās. Šķiet, ka apēdām kolosālus 
kvantumus!" 
Arvien jaunas idejas

Amerikas Latviešu apvienība (ALA) šogad 
rīko pavisam četrus izglītojošus ceļojumus uz 
Latviju. Otrā "Sveika, Latvija!" jauniešu grupa 
šeit ieradīsies augustā, bet jūlijā notiks "Heritage 
Latvia" ceļojums angļu valodā jauniešiem no 13 
līdz 16 gadiem un "Hello, Latvia/Sveika, dzimtene!" 
ceļojums angļu un latviešu valodā pieaugušajiem

"Ceļojumā esam iemācījušies daudz par mūsu senčiem, par Latvijas vēsturi," priecājas 
diasporas jaunieši no ASV un Austrālijas.

Jau 37. reizi Amerikas Latviešu apvienības (ALA) projekta "Sveika, Latvija!" dalībnieki 
divās nedēļās apceļoja Latviju, tikās ar vienaudžiem Kurzemē un Vidzemē un viesojās arī Valsts 
prezidenta pilī.                                                             Dace Kokareviča
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bibliotēka, koncertzāle "Gors". "Mums jau ir 
jaunas idejas nākamajam gadam!" stāsta Anita. 
Viņa nesen saņēmusi ziņu no vienas mazā kum
tautību skolas Daugavpilī, ka tur vēlas uzņemt 
"Sveika, Latvija!" dalībniekus. Līdz šim Daugavpils 
maršrutā nav bijusi iekļauta, taču tur būtu daudz 
ko redzēt, un Anita drīz šo ideju apspriedīs ar 
Marisu Gudro. Daugavpilieši sacījuši, ka viņu 
jauniešiem būtu ļoti liela motivācija mācīties 
latviešu valodu, zinot, ka būs jāuzņem ciemiņi, 
kuri krievu valodu nesaprot. 
Kalve, sklandrauši, kļockas...

"Sveika, Latvija!" dalībniekiem ir dienas
grāmatas, kurās viņi katru dienu ieraksta gan to, 
kādi ir bijuši laikapstākļi, gan arī to, ko redzējuši, 
piedzīvojuši, kādus jaunus vārdus iemācījušies. 
Tā, piemēram, "kalve", "smēde",  Kurzemes skland
rauši, saldās biezpienmaizītes "kļockas", ar kurām 
cienāti Aglonā Maizes muzejā. Anita ar prieku 
piemin, ka jaunieši, kuri mācījušies latviešu sest
dienas skolās ASV un Austrālijā, daudz ko zina

"Sveika, Latvija!" jaunieši kopā ar projekta Latvijas koordinatori Anitu Ozolu Vecrīgā. Dažiem šī ir pirmā viesošanās reize 
tēvzemē, citi jau šeit bijuši  kopā ar radiniekiem.                                        Foto: Karīna Miezāja

un ģimenēm. Ilgus gadus ceļojumus no ALA 
puses koordinēja  Anita Juberte. Šogad, kad viņa 
devusies pensijā, šos pienākumus pārņēmusi 
Marisa Gudrā, kura ieguvusi bakalaura grādu 
mūzikā Bostonas universitātē un maģistra grādu 
ekonomikas politikā, kā arī Džordža Meisona 
universitātē – sertifikātu projektu vadībā. Latvijā 
ceļojuma maršrutu izstrādā un norises koordinē 
Anita Ozola, kura to sauc par savu sirds darbu 
vasarā, bet pārējā laikā ir pedagoģe Rīgas 
Pļavnieku sākumskolā. Raksturojot "Sveika, Lat
vija!" mērķus, Anita teic, ka tie ir vairāki. Viens 
– diasporas jauniešiem uzlabot latviešu valodas 
zināšanas. Otrs – gūt plašāku priekšstatu par savu 
priekšteču dzimteni, iepazīstot kultūru, senos 
amatus  (kalēja, podnieka), kā arī apskatot to, kas 
uzcelts pēdējos gados. Ļoti svarīgas ir tikšanās ar 
vienaudžiem.  

Salīdzinot ar laiku pirms padsmit gadiem, 
tagad klāt nākuši tādi jauni apskates objekti kā 
Liepājas Karostas cietums, Likteņdārzs, Nacionālā 
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Latvijas mācītāju Dāgu Demandtu ceļoja pa 
Latviju un dāvināja nepieciešamas lietas gan 
ģimenēm ar maziem bērniem, gan vientuļajām 
māmiņām. Tika apdāvinātas 150 ģimenes." 

Citugad jaunieši viesojušies pie biedrības 
"Zvannieku mājas" aprūpētajiem bērniem un tad 
jautājuši, ko viņi varētu palīdzēt. Uzzinot, ka 
vairāki "Zvannieku" bērni rudenī sāks iet skolā 
un tad noderētu penāļi, "Sveika, Latvija!" jaunieši 
saziedojuši naudiņu. Un bērniem nopirkti koši, 
skaisti penāļi, zīmuļi un pildspalvas.

 Katra ceļojuma beigās Anita lūdz jauniešus 
aizpildīt anketas, kurās viņi ieraksta arī, kas vis
vairāk paticis. Atbildes ir ļoti dažādas: "Latvijas 
ēdiens", "Latvijas daba", Teātris "Skroderdienas 
Silmačos"". "Maizes muzejs Aglonā", "Vizīte pie 
Latvijas Valsts prezidenta" u.c. 

 21. jūnijā Valsts prezidenta pilī uzrunu teica 
arī šīs "Sveika, Latvija!" grupas galvenā audzi
nātāja Alda Līce: "Pa šīm divām nedēļām mēs 
esam apciemojuši vairākas Latvijas pilsētas: Si
guldu, Cēsis, Rēzekni, Bausku, Ventspili, Liepāju, 
Alsungu, kā arī apskatījuši Rīgu. Esam skrējuši 
pa Gaiziņkalnu un pa Jūrmalu, izstaigājuši baznī
cas un muzejus, baudījuši Latvijas pirtis,  Skrīveros 
satinuši  konfektes "Gotiņa".

Mūsu jauniešiem bija it sevišķi lieli prieki 
satikties ar Latvijas jauniešiem Gaujienas pamat
skolā un Alsungas vidusskolā. Pateicamies ļoti 
sirsnīgi direktorēm un skolotājiem par uzņemšanu 
savās vasaras brīvdienās. Es vēlētos pateikties 
Amerikas latviešu apvienībai par lielisko iespēju 
un atbalstu mūsu jauniešiem apciemot skaisto 
tēvzemi.

"Sveika, Latvija!" ceļojuma brīnums ir tas, 
ka mēs neviens nezinām, kurš jeb kura no šiem 
jauniešiem atgriezīsies Latvijā, lai šeit mācītos, 
strādātu, diriģētu, apprecētos vai kļūtu par nākamo 
prezidentu!" 

Dace Kokareviča

Publikāciju projektā "Globālais, tomēr 
latvietis" finansiāli atbalsta Sabiedrības 
integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem.

par latviešu literatūru, prot latviešu dziesmas un 
dejas. Vienugad visa grupa "Braku" kalnā 
nodeklamējusi no galvas dzejoli "Tālavas 
taurētājs". 

A. Ozola kā pedagoģe vērtē, ka no projekta 
pieredzes šo to der pārņemt Latvijas skolās. Pirms 
brauciena jau mājās katrs dalībnieks saņem 
tematu, par kuru  jāsagatavo referāts.  "Piemēram, 
kad aizbraucam uz Brāļu kapiem, nevis es vai 
audzinātāji stāstām par šo piemiņas vietu, bet 
kāds no jauniešiem lasa referātu – par tēlnieku, 
par Liepu aleju, par Pārdomu ceļu, par mūžīgo 
uguni," stāsta projekta koordinatore. 

Referātu temati ir dažādi: par Latvijas valsts 
prezidentiem, par Tērveti un Annu Brigadieri, par 
pirtī iešanas tradīcijām u. c. Anita piemetina, ka 
parasti bērni labāk ieklausās tad, ja stāsta 
vienaudži, nevis pieaugušie. Autobusā ir liela 
Latvijas karte, kurā tiek iekrāsots todien veiktais 
maršruts. Katrs to pašu iekrāso arī savā mazajā 
kartē, kas viņam ir vāciņos kopā ar dienasgrāmatu. 
Pieraksti lieti noder, kad pēc atgriešanās mājās 
jāstāsta par pieredzēto tuviniekiem vai sponsoriem 
no baznīcas vai sabiedriskajām organizācijām, 
kas palīdzējušas ar ceļa naudu.   
"Ko mēs varam palīdzēt?"

Neaizmirstamas tikšanās ir ar tiem jaunajiem 
cilvēkiem, kuri savulaik paši piedalījušies "Sveika, 
Latvija!" braucienos, bet vēlāk pārcēlušies šeit, lai 
mācītos vai strādātu, stāsta Anita. Amerikas lat
viešu apvienībai ir īpaša stipendiju programma 
tiem jauniešiem, kuri vēlas strādāt vasaras praksi 
Latvijā, un šogad prakses vietas ir Latvijas 
Nacionālajā bibliotēkā un Okupācijas muzejā. 
"Sveika, Latvija!" dalībnieki sastapuši arī Astru 
Dāboliņu, kura ir firmas "Aerodium" darbiniece. 
Iepazinušies arī ar Matīsu Kukaini, kurš savulaik 
šurp pārcēlies no ASV un šeit izveidojis veiksmīgu 
juridisko pakalpojumu firmu.

Anita atceras, ka pērn piedzīvojusi pārstei
gumu Tērvetē, sastopot tur deviņas jaunietes, 
kuras bijušas "Sveika, Latvija!" dalībnieces jau 
pirms vairākiem gadiem, bet 2016. gadā visas 
ieradušās te ar labdarības misiju: "Viņas kopā ar 
Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas ārpus
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LĪGO vakaRS LinkOLnĀ
Ieceļojuši Linkolnā, pirmajos gados Jāņus 

svinējām nelielās grupās pie bagātīgi klātiem 
gal diem savu māju dārzos, lai mūsu līgošana 
netrau cētu kaimiņus. Reiz “Čikāgas Piecīšu” 
koncertā Alberts Legzdiņš mums stāstīja par 
kādu ameri kāni, kuŗš nesaprata, kāpēc latvieši 
vasaras vidū sanākot kopā un dziedot dziesmas ar 
piedzi edā jumu – “let’s go, let’s go” visu nakti, bet 
nekur pr o  jām neejot, tikai turpinot dziedāt līdz 
rīta ausmai.

Toreiz daudzi latvieši bija izteikti repub likā
niski noskaņoti. Kādā sanāksmē viens no parti jas 
vadītājiem Nebraskā savu īpašumu laukos pie 
neliela ezera atvēlēja mums Jāņu rīkošanai. Tur 
gāja skaisti – līgošana, darvas mucas dedzi
nāšana, lēkšana pāri ugunskuram un alus mucas 
tukšošana. Tad Voldemārs un Anna Pool sāka 
iegādāties skaistus īpašumus pilsētas tuvumā un 
mūsu Jāņu svinēšana uz daudziem gadiem pār
cēlās tur. Nesen viņi nolēma atgriezties pilsētā un 
mūsu līgošana sāka atskanēt Latviešu namā. 

Šogad cerējām uz kādiem 40 viesiem, bet to 
skaits gandrīz dubultojās. Prieks, ka mūsu DV 
apvienības vanadzes un viesi bija ņēmuši līdzi 
daudz garšīgu uzkodu. Tās papildināja sasietās  
Jāņu siera ripas, pīrādziņu grozi un dažādo alus 
šķirņu izvēle. Jau divus gadus arī mūsu svinību 
dalībnieku sastāvs ir stipri mainījies. Gandrīz 
puse bija latviešu valodas nepratēji ģimenēs un 
arī amerikāņu līdzņemtie draugi. 

Daudz darba vakara programmas sarīkošanā 
bija ielicis Kārlis Indriksons. Tā sākās ar filmu,  
kuŗā rādīts, kā latvieši visā pasaulē svin Jāņus. 
Filmā redzama liela dažādībā. Jautrību sagādāja 
pikantie Kuldīgas skati, kur pusnaktī līgotāji 
dodas pāri Ventas tiltam pilnīgi kaili, tikai ar 
dažiem papardes zariņiem un alus kausiem rokās, 
gandrīz kā Ādama un Ievas laikmetā. 

Programmas turpinājumā skatījāmies Latvijas 
deju svētku un Raimonda Paula jubilejas koncerta 
DVD ierakstus. No dziesmu lapiņām mēģi nājām 
dziedāt līdzi ame rikāņu jauniešu klavieŗu un 
ģitaru pavadījumā. Dziedātās dziesmas viņi ātri 
sameklēja ar interneta palīdzību. Diemžēl, zāle

Mini brūža darbinieks Brandon Garrett ar sievu Amandu un 
pašu vītajiem Jāņu vainagiem.

bija pārāk plaša un latvieši sēdēja izklaidu, lai 
dziedāšana izdotos pilnskanīga. Paldies Mārai 
Balodei, kuŗa novadīja vairākas Līgo dziesmas, 
lai mūsu viesi iepazītos ar latviešu tradicijām. 

Jau otro gadu mūsu vidū bija arī mini alus 
brūža Ploughshare darbinieks Brandon Garrett ar 
sievu Amandu, kuŗi internetā atraduši informā
ciju par vainagu vīšanu un ieradās ar pašvītiem  
Jāņu vainagiem. Sarunā Brandons man teica: 
“Jāņi celebration is very unique, you really don’t 
have to know anybody there to enjoy them, just as 
long as you are with a festive group of Latvians.”

Veiksmīgu svētku izlozi vadīja Inta Didrich
sone ar “maziem palīgiem”, kuŗi ar lielu prieku 
iznēsāja laimētās mantas un daudzās vīna pudeles. 

Pārējo vakaru pavadījām, skatoties skaistās 
latviešu tautasdejas DVD raidījumā, tērzējot un 
iepazīstoties ar daudziem jauniem draugiem no 
Latvijas, Vācijas, Karību sālām un protams vietē
jiem amerikāņu viesiem. Daudzi priecājās par 
neformālo, bet informātīvo programmu, bagātīga
jiem ēdienu galdiem un dzīvespriecīgo publiku. 

Svinību rīkotāji DV apvienība pateicas 
visiem – čaklajām darbiniecēm, programmas vei
dotājiem un atsaucīgajiem vakara dalībniekiem.

Ārijs R. Liepiņš
Foto: Ā. Liepiņš



232017. gada septembris

Vakara publika vēro filmu “Kā latvieši pasaulē svin Jāņus”. 

Pie viena no Jāņu svinību galdiem. Līgotāji no Latvijas, Vācijas, Karību salām un Amerikas.

Aizmugurē – četri universitātes mūzikas studenti kopā ar Līgo 
vakara rīkotājiem.

Amerikāņu jaunieši mūzicē kopā ar Latvijas koriem Raimonda 
Paula jubilejas koncerta DVD pārraidē.
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410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 600562161

 847/3942336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634394 

773/5455420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

 

 

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu, garāžu 
un logu pārbūves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas 
un krāsošanas darbus, kā arī palīdzību jebkādos 
sīkākos darbos.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves
Brīva konsultācija. 

Raimonds Dunkelis
zvanīt:

tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977

CeLtnieCĪBaS DaRBi

zobārstniecības kabinets

l Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija. 
l Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
l Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus tieši  
 tā, kā  zobārsts tos redz.
l Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes,   
 nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu   
 kosmētika, implanti.
l Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
l Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas:   
 izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – salabošana
  tajā paša dienā.
l Miega apnia (Sleep apnea appliance).
l Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
l Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
l Pieņemam no 9:00 a.m. līdz 9:00 p.m.

            

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

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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DR. anitaS BaLODeS veSeLĪBaS PaDOmi

Staigašana
Pusstundas staigāšana pazemina sirdstrieka risku par 50%, 

smadzeņu trieka par 44%, saslimtību ar vēzi 2244% un sklerozes risku 
(dementia) par 30%.

Tomēr vislabākā lieta, kas aizsargā smadzenes ir DEJOŠANA, 
67%. Labvēlīga ir visvisādu mīklu risināšana, piemēram, sakudo, 
krustvārdu mīklas vai kāršu spēles.

Tamdēļ veselības veicināšanai iesaku katram kustēties. Tas nav 
jādara uzreiz pusstundu, to var darīt pa daļām. Staigāsim! Dejosim! 
Risināsim mīklas!  Spēlēsim kārtis!

Dr. Anita Balodis MD, Board Certified in Family Medicine and Holistic Medicine

Norādījumi
1. Lai sacepumā samazinātu mitrumu, pirms kār to
šanas cukini un tomātu šķēles apkaisa ar sāli un saliek 
vienā kārtā uz papīra dvieļa. Lai stāv 1015 min.
2. Ietauko 9”x13” pannu.
3. Pa kārtām pannā saliek visus dārzeņus un sieru, 
sākot ar cukini un nobeidzot ar siera šķēlēm.
4. Atkārto trešo soli.
5. Pārkaisa virsējo kārtu ar grauzdiņiem.
6. Pārlej izkausēto sviestu.
7. Cep, pārsegtu 350 grādu F krāsnī 45 min., tad 
noņem apsegumu un cep vēl 15 min. neapsegtu.

Saprātīgās saimnieces

Cukini sacepums
Kā daudzi mums tagad iemīļoti ēdieni, piemēram, tomāti un kartupeļi, cukini ir radies 

Dienvidamerikā, pārceļojis pāri Atlantijas okeānam uz Veco pasauli, un tad atkal atgriezies savā 
dzimtenē, Amerikā, kopā ar jaunajiem imigrantiem.  Itālijā cukini kultivēja, sākot 19. g.s. beigās, un 
tas iekļuvis plašu lietojumu itāļu ēdienos, un, tagad arī amerikāņu ēdienos.

Mūsu latviešu vecāsmātes arī audzēja cukini, jo tas labi auga vidienes klimatā. Reizēm arī par 
daudz labi auga, un cukini vāles lielumā stiepa uz virtuvi.  Protams, mūsu vecāsmātes neko netērēja, 
un tā augusta mēnesis saistas ar cukinī bagāto ražu. Sniedzam šomēnes vienu no vecāsmātes gardāka
jām cukini receptēm, kas par piedevu noderīgs jebkādam gaļas ēdienam.

Piezīme:  Latvijā ierasts lietot vārdu “kabacis” par šo dārzeni runājot, tomēr tas savu vārdu guvis 
Itālijā, tāpēc dodam priekšroku vārdam “cukīni”.  
68 piedevu porcijas

Sastāvdaļas

4 krūzes nemizotu cukīni, sagriezts šķēlēs 
(apm. 1 paliels cukīni, jeb 23 mazāki)
1 vidēja lieluma sīpols, sagriezts šķēlēs
3 vidēja lieluma tomāti, sagriezti šķēlēs
1 zaļš vai orandžs pipars, sakapāts
8 unces Mocarellas siera, sagriezts šķēlēs
3 krūzes maizes grauzdiņu (croutons)
1/2 krūzes sviesta, izkausēts
sāls un pipari pēc garšas
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 55.- Laimdota Anšmite, Austra Atslēga, Dr. Anita  
 Balode, Aleks Briedis, Māra Brogan, Sandra  
 Burvikova, Aina Caune, Indra Dāboliņa,  
 Jānis Druģis, Aina Drille (Three Rivers, MI),  
 Valija Dunskis, Roberts un Vilija Gaiķi,  
 Janīna Holtzendorf (Plainvell, MI),Ruta  
 Kartheiser (Richfield, MN), Daiga Kiršteina,  
 Liene Kukaine (Greenville, SC), Dace Kūlāne,  
 Anna Lačkāja, Latvian Heritage (Ada, MI),  
 Alberts Legzdiņš, Biruta Norrell, Vaira Otvara  
 (Louisville, KY), Larisa Phillips,  Andre Rāve,  
 Irēna Robežniece, Ainārs Rodiņš (Reno, NV),  
 Māra Ruskule, Pēteris Saltāns, Gundega  
 Shropshire (Ludington, MI), Fricis Sīpols  
 (Beverly Hills, MI), Aina Sloka, Andris Sprūdžs,  
 Kristaps Sprūdžs ( Reston, VA), Arnis Šrāders,  
 Inta Šrādere (Kalamazoo, MI), Ivars Štocers  
 (West Linn, OR), Skaidrīte Štolcere   
 (Minneapolis, MN), Uldis Šutka (Milwaukee,  
 WI), Olģerts un Valentīna Svilāni, Andra  
 Swiebocki, Klitijasz, Modris Tidemanis  
 (San Clemente, CA), Raita Tutiņa (Orlando, FL),  
 Ārija Vasiļeva, Ruta Veitmane,
  50.- Daina Albertiņa, Ilze un Ēriks Antons, Ilmārs  
 Blaumanis, Sprudžs un Cīrulis, Benita  
 Ezeriņa, Arturs Gaiķis, Silvija Jegens,  
 Dainis Lazda, Māra Lazda, Ārijs Liepiņš  
 (Lincoln, NE), Baiba Liepiņa, Ilona Balcera  
 Obermiller (Grand Rapids, MI), Vija Reinfelde,  
 Vija Ruķis (Oconto Falls, WI), Māra un  
 Andris Šleseri, Ojārs Šteiners, Gunta Tapiņa,  
 Brigita Valtera (E. Brunswick, NJ), 
 40.- Brigita Roth (Brookfield, WI), Ruta Štolcere,  
 Anita Teraude (Rockville, MD),
 30.- Pauls Antens, Rūta Eichenfelde,
 20.-  Valda Bole, Renāte Polan.  

ČikaGaS ziņĀm zieDOjuši no 2017. gada 4. maija līdz 2017.gadas. 2. augustam

200.-  Pēteris Plūme,
125.-  Kārlis Blumbergs (Malvesn, PA),
102.-  Astrīda Vītoliņa un Ivars Švanfelds (Salaspils,  
 LV),
100.- Čikāgas latviešu biedrība, Ināra un Mārtiņš  
 Dišleri, Inese Romanovska Driehaus un  
 Anita Romanovski, Mark Ķirsons, George  
 Juris Laivinieks (Cuernavaca, Mexico),  
 Laura Ludika, Jānis un  Māra Velkmes, 
 Ināra un Heino Witt (Kelseyville, CA), 
 90.- Jānis un Rasma Priedes, 
 80.- Raita Vilniņš,
 75.- Mārtiņš un Intra Ģermani (Oakton, VA),  
 Māra Gundrum (Priede), V. un E. Kursīši, 
 70.-  Bruno un Maija Borisi,
  65.- Ināra Baldwin, Dzidra Kraulis, Dagmara  
 Nyman, Ilmārs Riekstiņš,
 63.- Aigars un Maija Dombrovski, 
60.- Baiba un Jānis Berziņi, Laura un Pēteris  
 Blumbergi, Anita un Elmārs Bilsēni (Three  
 Rivers, MI), Ivars Bukalders (Wauwatosa, WI), 
 Lorija Cinkusa (Rīga,Latvia),Laura Coblentz  
 (Great Falls, VA), Māris un Inese Daigas  
 (Carmel, IN), Velta Dārziņa, Pēteris Dumpis  
 (Woodstock, GA), Ingrīda Ieviņa (Cleveland,   
 OH), Arvīds Kalekauris, I. un A. Kēleri Dace  
 Ķezbere, Ausma Mežmale, Valdis Mežainis,  
 Laura Nichols, Gundega Puidza, Māra  
 Rozentāla (Lansing, MI), Baiba Rosen kranz,  
 Gundars Šimanis, Ilze Šimane (Kalamazoo,  
 MI), Rūta Treknais, Māra Tupese   
 (Cambridge, WI), Biruta Vārsberga,
 58.-  Ivars Meirens, 
 56.- Atis Makstenieks, 

PĀRDODu
Divas kapvietas viena otrai blakus 

Mt. Olive kapos Čikāgā, 
latviešu "R" nodalījumā 

netālu no braucamā ceļa.

Tuvāka informacija, zvanot Armandam
773- 251- 2840

Cienījamie Čikāgas ziņu lasītāji!
Pateicamies visiem lasītājiem, kuŗi 

šogad bijuši atsaucīgi mūsu aicināju mam 
ziedot Čikāgas Ziņām.

Jā jūs esat piemirsuši šogad ziedot
Čikāgas Ziņām, tad šis izdevums būs  
pēdējais jums piesūtītais numurs.       

     Red. 



292017. gada septembris

beidzās ar "senko". Mūsu treneris bija Mr. Lee.
Pavadījām  daudzas pēcpusdienas, vakarus un 

nedēļu nogales, spēlējot šachu vienam ar otru, kā 
arī ar pieau gušajiem šacha gudriniekiem. Pētījām 
gājienus un prātojām, kā tikt pie uzvaras. Laikā 
kad fotografija tika uzņemta, komandā es biju 
pirmā vietā, Ivars ieņēma otro un Raimonds trešo 
vietu. Abi ukraiņi bija 4. un 5. vietā. Mēs ar Ivaru 
parasti dalījāmies ar pirmo vietu. Šad tad viņš 
bija pirmais un šad tad man laimējās būt pirmajam. 
Raimonds dūšīgi turējās trešajā vietā. Komandās 
vienmēr spēlēja pirmās vietas ieguvējs pret 
pirmo, otrās vietas ieguvējs pret otro, utt.

1953. un 1954. gadā bijām tuvu pie vidus
skolas uzvaras – tomēr neizdevās. Jocīgi, cik 17 
gadu vecumā šāda uzvara šķīta būt  tik nozīmīga 
– vismaz mums pašiem. Tagad, pāri par 60 gadu 
vēlāk, kaut kas tamlīdzīgs nevarētu būt ne
svarīgāks un nenozīmīgāks.

Pēc vidusskolas beigšanas ar Ivaru satikos 
ļoti reti. Tāpat arī vēlākos gados, jo katrs aizgājām 
pa savu dzīves ceļu. Retos gadījumos, kad tikā
mies kādos latviešu pasākumos, atcerējāmies 
mūsu pagājušo jaunību un mūsu šachistu dienas 
Tuley vidusskolā.

G. Juris Laivinieks
Cuernavaca, Mexico

atmiņaS PaR ivaRu FReimani

Tuvojās 1955. gada vasara, kad  Čikagas vidus
 skolu čem pionāta šacha meistara titulu ieguva 
Tuley vidusskola. Tajā laikā Tuley vidusskolā 
mācījās vairaki latviešu jaunieši, kuŗi dzīvoja 
Humboldt parka rajonā. Viss rajons starp Divison, 
North Avenue, Western un California bija gandrīz 
pārvietoto personu (DP) jeb ieceļotāju  apdzīvots.  
Tā arī mūsu Tuley šacha komandā bija tikai 
ieceļotāji. 

Katrā Čikāgas vidusskolas šacha komandā 
bija pieci skolēni. Fotoattēlā pirmā rindā redzams 
Raimonds Matisons, Juris Laivinieks, Ivars 
Freimanis.  Aiz viņiem stāv ukraiņi – 2 kuŗi 
ieņēma 4. un 5. vietu, trešais –  rezervists.   Uk raiņu 
vārdus neatceros, bet zinu, ka visiem uzvārdi

nO SenĀm DienĀm
"Vai kāds atceras 1960. 

gadu Čikāgā?" jautā Pēteris 
Strods.

Ja kāds lasītājs/lasītāja 
atceras kaut ko par šo laiku vai 
par šo grupu dāmu, lūdzu 
atsūtiet Jūsu atmiņas Čikāgas 
Ziņu redakcijai. Aprakstu ievie
tosim kādā ČĪkāgas Ziņu izd e
v umā.

Ināra Sīmane
 isimanis@comcast.net 
4N013 Randall Road 
St. Charles, IL 60175
  6305845750
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Ojārs aiziet 1992. gadā.
Ziemas mēnešos pelnīto 

atpūtu Austra un Ojārs bauda 
Sarasota, Floridā, mierīgās pa
 staigās pa skaisto, saulaino 
Siesta Key jūrmalu, bet vasaras 
mēnešos viņi uzturas savā va
saras mājā pie Delavana ezera, 
Vis konsīnā. Tur var rakņāties 
pa dārzu, kūpināt speķi un 
klausīties putnu čalās. Ar sievu 
kopā nodzīvots 61 gads, vien
mēr esot vienam pie otra blakus, 
sniedzot atbalstu kā priekos, 
tā bēdās.

Ojārs mīlēja savu ģimeni, 
it īpaši savus trīs maz bērnus Michael, Alexi un 
Marku. Viņi kopā varēja gan blēņoties, gan no
doties nopietnās lietās. Pēdējā laikā Ojāra gaita 
bija kļuvusi ļoti lēna, un mazbērni, jokojot, teica:  
“ja tu iesi vēl lēnāk, tu iesi atpakaļ virzienā”.

Ojāram bija daudz draugu, un mājas durvis 
bija plaši atvērtas ik vienam, kā gaidītam, tā 
negai dītam viesim. Iepazīstoties ar svešnieku, 
viņš smaidot teica: “sauciet mani O.J.”. 

Pēc dabas Ojārs bija kluss, miermīlīgs un 
izpalīdzīgs. Viņš nekad nesūdzējās par dzīvi, jo tā 
bija piepildīta, skaista dzīve.

Ojārs J. Atslēga Dieva mierā aizgāja 2017.
gada 15. maijā. Tagad viņa dvēsele uzsākusi mū
žības ceļu. Mūsu sirdis skumst, bet mēs ticam, ka 
kādreiz tiksimies. 

Dusi saldi! Lai Dieva miers ir ar Tevi!
Ar mīlestību, 

ģimene

OjĀRS jĀniS atSLēGa mūžĪBĀ
Kārļa Atslēga un Bertas 

(dz. Plukšs) ģimenē 1932. gada 
19.  oktōbrī  Veclaicenes pagastā, 
Latvijā piedzima pirmdzim
tais – Ojārs Jānis. Gadiem ejot, 
ģi mene sakuploja, kad starķis 
atnesa brāli Zigurdu (miris 
2013. gadā Floridā) un māsu 
Elgu (dzīvo Hinsdalē).

1944. gada vasarā, krievu 
armijai tuvojoties, Atslēgas 
zirgu pajūgā ar vienu govi pie 
saites atstāj savas dzimtās mā
jas un dodas uz Rīgu pie Bertas 
māsas Martas ģimenes Pār
dau gavā. Pēc pāris mēnešiem 
kļūst skaidrs, ka sapnis par atgriešanos mājās 
izsapņots un sāksies klejojumu gadi. Vispirms 
kuģis viņus aived uz Vāciju, bet arī tur krievu 
armija min uz papēžiem un līdz kaŗa beigām bieži 
nākas mainīt dzīves vietu. Pēc kaŗa ģimene dzīvo 
Neustadtes bēgļu nometnē angļu zonā. Tur Ojārs 
mācās ģimnazijā, iesaistās skautu organizācijā un 
piedalās dažādos sporta veidos.

Kad 1949. gadā Vācijā bēgļu nometnes sāk 
likvidēt, pateicoties galvotajam, Ojāra ģimenei 
decembŗa beigās izdodas ieceļot ASV un ap
mesties Ohaijo štatā. Nodzīvojuši sešus mēnešus 
pie galvotāja, ģimene labāku darba apstākļu mek
lējumos pār ceļas uz dzīvi Čikāgā. Ojāram nākas 
daudz strādāt, lai palīdzētu uzturēt ģimeni.

1953. gada sākumā Ojāru iesauc ASV armijā 
un nosūta dienēt uz Franciju. Dienējot armijā, 
viņam ir iespēja apskatīt arī Francijas skaistākās 
vietas un piedalīties latviešu sarīkojumos Parīzē.

Atgriezies no dienesta Čīkāgā, 1955. gadā 
viņš apprecas ar Austru Tauriņu, kuŗu jau agrāk 
bija pazinis. 1965. gadā piedzimst viņu vienīgais 
bērns – meita Linda. Vecāki kopā ar paaugušos 
meitiņu daudz ceļo, apskatot vairākas zemes un 
salas.

Pēdējos divdesmit astoņus  gadus Ojārs strādā 
Quality Control Corp. par uzņēmuma vadītāju, 
iemantojot darba ko lēgu cieņu un atzinību. Pensijā 

Tev zeme bijs svēta, kur piedzimi;
Tev valoda mīļa, ko runāji.
Tik tālos ceļos pagura kājas
Un svešā malā apstājās sirds.
Lielais miers nu klusi,
Klusi tavai sirdij pieskāries...
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Mierā mana klusā sirds.
ZENTA STAPRENS

Dzimusi 1917. gada 21. aprīlī Berzaunē, Latvijā,
mirusi 2017. gada 11. jūnijā Mississippi

 
Milestībā viņu piemin
MEITA RUTA KROLLS, MAZMEITA LARISA UN SCOTT PHILLIPS, MAZDĒLS 

SIGIS UN MARTINA, MAZMAZBĒRNI ALEKSA UN KONRADS KROLLS, ANNA 
ČAKSTE ROLLINS UN RADI LATVIJĀ UN AUSTRĀLIJĀ

 
...līdz naktsvējš – skumjš, tumši zils eņğelis –
viņas bālajās rokās ņem klusu
un, krēslaino taku gaismodams,
uz mājām mani vada, uz dusu.
           Fricis Bārda

was a volunteer firefighter/EMT 
with the Greenwood Township 
Fire Department for 18 years. 
Dainis enjoyed woodworking, 
gardening, fishing and cars.

Dainis is survived by his 
wife: J. Ruth of Hibbing; sons: 
Gregg (Cindy) Zelenko of 
Farmington, AR, Scott Zelenko 
of Hibbing and Juris Zelenko of 
Duluth; cousins: Dzintra Rieksts 
of Ellensburg, WA, and Gunars 
(Carmen) Rieksts of Kennewick 
WA; and 4 grandchildren; 

Chelsie Zelenko, Skylar (Thomas) Rossi, Aija 
Zelenko, and Spencer Zelenko, extended family 
and friends.

He was preceded in death by his first wife: 
Zigrida Puce Zelenko; and his parents.

Vēlam mūsu bērnības draugam
 vieglas smiltis.

Juris Riekstiņš, Bruno Renšs, 
Pēteris Strods

DainiS zeLenkO mūžĪBĀ
Dainis Zelenko, 78, of 

Hibbing and formerly Tower 
– Lake Vermilion, died Friday, 
June 23, 2017 in his home 
surrounded by his family. 

He was born May 31, 
1939 in Ventspils, Latvia, the 
son of Peter and Vera (Rieksts) 
Zelenko. He was a 1957 grad
uate of Proviso East High 
School in Chicago, earned a 
B.S. degree in Chemistry 
from Loyola University in Il
linois in 1961, and earned his 
Masters Degree in Industrial Management from 
Lake Forest College, Illinois in 1964. He married 
Joann Ruth Strickler on Jan. 9, 1976. 

Dainis has lived in Chicago, Illinois, Missis
sippi, Denver, Colorado, Lake Vermilion, Tower, 
and most recently in Hibbing. He was a chemist, a 
resort owner, a metallurgist with Minntac, and was 
a chemist with JohnsManville Corp. He was a mem
ber of Gloria Dei Lutheran Church in Virginia, 
korporācija Lettonia (Academic Fraternity), and
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antOnS tutinS mūžĪBĀ
Antons Tutins nemēdza 

uzdot. Jau 2016. gada maijā 
Antons bija ievietots slimnīcā, 
kad vairā kām esošām kaitēm 
nāca klāt nelaimīgs kritiens. 
Viss tas kopā radīja situāciju, 
kas ār stiem šķita nepārva rama.  
Antonu nodeva Hospice Care 
gādībā un paredzēja, ka nāko
šo 46 dienu laikā viņš aizies 
mūžībā. Viņa sieva Raita viņu 
ņēma savā mīļā gādībā un pēc 
da žiem mēnešiem ar terapeita 
pal īdzību Antons sāka staigāt 
pa istabu. Mums bija vai rā kas 
telefona sarunas, pēdējā šogad 
maija sākumā. Antons vien
mēr bija dzīvespriecīgs un arī šoreiz cerīgi stāstīja 
par savu staigāšanu, pēdējā laikā pat pa āru, 
pieturoties pie spieķa. 12. maijā atkal zvanīja 
telefons. Šoreiz tā ir Raita: Antons ar Dieva svē
tību 11. maijā aizgājis Mūžībā ... 

Antons Tutins dzimis 1933. gada 5. maijā, 
Ludzā. Tur viņš iesāka skolas gaitas, tur viņš ar 
ģimeni pieredzēja Baigo gadu. Lai izbēgtu no 
Baigā gada briesmām, Tutinu ģimene: tēvs, māte, 
11 gadus vecais Antons un nepilnus divus gadus 
vecā māsiņa 1944.gada vasarā uzsāka bēgļu gaitas, 
vispirms uz Kurzemi, tad uz Vāciju ar pirmo 
pieturu vāciešu okupētajā Polijā. Tur vācu armija 
norīkoja tēvu, 1900. gadā dzimušo Franci Tutinu, 
darbā piefrontes joslā pie lidlauku labo šanas. 
Pārejā ģimene pamazām virzijās uz rietumiem. 
Kaŗam beidzoties, Tutinu ģimene bija  amerikāņu 
zonā. Par tēvu vēl joprojām nebija nekādu ziņu. 
Antons apbraukāja daudzas latviešu nometnes 
meklējot tēvu, bet bez panākumiem. Vairākus 
Pēckaŗa gadus Tutiņi pavadīja bēgļu nometnē 
Manheimā, Vācijā, kur Antons beidza pamatskolu 
un sāka mācīties latviešu ģimnazijā. 1949. gadā 
Tutinu trīs cilvēku ģimene izceļoja uz ASV. 

Pirmā dzīves vieta ASV 
bija mazā pilsētiņā Minesotā. 
Antons beidza ģimnaziju kā 
labākais skolnieks. Green Giant  
firma pieņēma darbā arī 16 
gadīgus skolēnus pat skolas 
laikā ar skolas atļauju, ko va
rēja dabūt tikai labākie skolēni. 
Antons daudz strādāja šajā fir
mā, jo 16 gadu vecumā An
tons jutās atbildīgs par savu 
māti un mazo māsiņu. Darba 
gaitas nevarēja pamest arī tad, 
kad viņš sāka iet koledžā. Bija 
jāpārceļas uz pilsētu tuvak pie 
Minesottas universitātes St. 
Paul pilsētā, kur bija labākas 
izredzes dabūt gan dienas gan 
vakara darbus. Pēc 1955./56. 

mācību gada Minesotas universitātē, studijas bija 
jāpārtrauc, jo Antons saņēma iesaukšanas pavēli 
ASV bruņotajos spēkos.  

Ierodoties iesaukšanas vietā, Antons varēja 
izvēlēties: dienēt 2 gadus armijā, vai 2 gadus 
jūrniekos.  Atceroties vētraino ceļojumu uz ASV, 
Antons izvēlējās armiju. Kad visi jaunkareivji 
bija reģistrēti, nāca pavēles, kuŗā rindā stāties. 
Antonan Tutinam, kā gan citādi, jūrniekos! Pēc 
pirmām apmācībām, viņa dienesta vieta bija uz 
lidmašīnu bāzes kuģa USS Shangri-La. Kuģis 
darbojās Klusajā okeānā ar atpūtas vietu Havajā.  
Antons pieteicās “bīstamajam darbam”: uz klāja 
ar karodziņiem signalizēt instrukcijas lidma
šīnām. Par to viņš saņēma mazliet lielāku algu un 
varēja vairāk naudas sūtīt mātei. Pēc dienesta 
1956. gadā Antons atsāka pārtrauktās studijas. 

1957. gadā Antons saņēma vēstuli no Latvijas,  
no 1944. gadā bez vēsts pazudušā tēva. Tēvs 
rakstīja,  kā Vācijā, strādājot kopā ar vācu armiju, 
fronte bija tik strauji mainījusies, ka viņu ko
man da palika krievu pusē. Kas notika ar vācie
šiem, viņš nezināja. Kad pārbaudīti Antona do
kumenti, reakcija bijusi šāda: Francis Tutins, 
latvietis! Tas taču ir mūsējais, ar varu piespiests 
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1968. gadā Antons IIT iegūst bakalaura  
gradu (Bachelor of Science in Electrical 
Engineering). Ar to vien viņš nav ap mierināts. 
Viņš pāriet uz prestižo Čikāgas univer sitāti un 
1970. gadā saņem maģistra gradu. (Master of 
Business Administration). Tagad var veltīt vairāk 
laika ģimenei un sabied riskajam darbam. 

Amerikas Latviešu katoļu apvienības (ALKA) 
11. kongress 1975.gadā Antonu Tutinu ievēlēja 
apvienības valdē par ģenerālsekretāru. ALKA 12. 
kongress uzaicināja Antonu par Statūtu komisijas 
priekšsēdi. 1981. gadā 14. ALKA kongress viņu 
ievēlēja par kongresa vadītāju. Pēc tam viņš 
vadījis vēl 7 ALKA kongresus. 24. kongresā 
2003. gadā Antonu atkal ievēlēja valdē, kur viņš 
piekrita būt par vicepriekšsēdi. Pēdējā funkcija 
Antonam bija vadīt ALKA 50 gadu jubilejas 
svinību viesības. Tajā laikā Antons bija  arī aktīvs 
biedrs LKSAA ”Dzintars” organizācijā. Ieņema 
dažādus atbildīgus amatus, ieskaitot prezidenta 
amatu. Viņš vadīja arī daudzus LKSAA ”Dzintars” 
kongresus. 

2006. gadā Antons aizgāja pelnītā atpūtā no 
visiem peļņas un sabiedriskajiem darbiem. Raita 
un Antons pārcēlās uz Orlando, Floridā, lai būtu 
tuvāk dēla ģimenei.

Tutiņu dēls Roberts ir programatūras inže
nieris (software enineer). Uzņēmuma adminis trā
cijā ir atbildīgs par tā noslēpumu drošības pro
gramām. Dēls un vedekla ir uzaudzinājuši trīs 
bērnus – Conner (21); Mitchell (19): Emma (17).  
Abi dēli iet koledžā, bet meita mājmā cības ceļā 
ga tavojas beigt vidusskolu. Par ģimeni Raita un 
Antons priecājās, sevišķi tad, kad, pārcēlušies uz 
Floridu, viņi biežāk redzēja mazbērnus. 

Tie vienpadsmit pensijas gadi pagāja pārāk 
ātri. Raita tagad paliek ar palīgiem – mazbērniem, 
vedeklu un dēlu.

Kopā ar ģimeni sēro LKSAA”Dzintars” biedri, 
ALKA’s valde, radi un draugi Čikagā un cituviet.

Mužeigū dusēšonu ... Requiescat in Pacem ...                                             
Nenis

 2017. gada vasarā

strādāt vāciešu lidlaukā! Franci Tutinu tūlīt 
ieskaitījuši krievu armijā un krievu apgādē un 
nonācis Mandžurijā. Tur, karojot ar japāņiem, 
viņš ievainots un tad ar visu gra nātas šķembu 
mugurā atlaists uz mājām – Latviju. 

Antons sāka interesēties par to,  kā panākt tēva 
ieceļošanu ASV pie ģimenes. Iesniegumi Mine
sotas valdības pārstāvjiem ASV Kongresā tika 
pieņemti, bet atbildes bija visai izvairīgas.  An
tonam tomēr izdevās izspēlēt pēdējo iespaidīgu 
“trumpi” savā lietā. 1959. gada rudenī ASV 
viesojās Krievijas jeb PSRS tā laika “valdnieks” 
Ņikita Krusčevs. Antonam, uzdodoties par 
reportieri, izdevās tikt klāt Krusčevam un iespiest 
viņam rokā vēstulīti, kuŗā bija prasība izlaist no 
PSRS Franci Tutinu, lai ģimene būtu apvienota.  
Tur bija minēti arī daži citi vārdi. Šis gadījums 
ieguva klātesošo preses pārstāvju  lielu ievērību. 
Fotografu spuldzes zibsnīja vienā laidā, TV 
operātori spiedās viņam tuvāk, avīžu ziņotāji bija 
ap viņu kā bites spieta laikā. Arī Minesotas 
gubernātors bija Krusčevam minējis Tutinu lietu. 
Pēc šādas uz manības Tutinu ģimene ar cerībām 
gaidīja re zul tātus. 1959. gads Antona dzīvē bija 
satraucošs arī citādā ziņā. Kādā Minesotas univer
sitātes latviešu studentu sanāksmē Antons iepa
zinās ar Raitu Šnēbergu. Toreiz Antons jau bija 
pārcēlies uz Čikāgu, strādāja Motorola firmā un 
studēja Illinois Institute of Technology (IIT).  

Par tālaika posmu Antons stāstīja, cik auto 
riepas deldējis, braucot no Čikāgas uz Mineapoli, 
lai tiktos ar Raitu. Braucieni tomēr nebija veltīgi, 
jo 1961. gadā Antons un Raita salaulājās Mineapolē. 
Čikagā Antons un Raita ātri atrada draugus lat
viešu sabiedrībā. Tikai pēc dažīem gadiem Antons 
iesaistījās arī sabiedrisku organizāciju aktivitātēs.

1962. gads Tutinu ģimenē ir prieka pilns. 20. 
maijā piedzimst dēls! 20. maijā arī ierodas Antona 
tēvs no Latvijas! Astoņpadsmit gadus neredzēts! 
Ilgi priecāties nevar, jo līdz ar priekiem nāk lielāki 
pienākumi. Par mazo puisīti gan ir prieks, īpaši 
pārnākot mājās no darba. Antonam jāstrādā pilna 
laika darbs un vakari jāpavada universitātē. 
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965  
e-pasts: <ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-
8314 e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga       
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: <gblumb@aol.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, 
tālr.: 773-725-3820, e-pasts  <cianasdraudze@gmail.com>
mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534
Draudzes priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney
tālr.: 872-301-6638
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: caur <cikaga.com> vai Facebook

ČikĀGaS Latviešu 
ev. LuteRiSkĀ
CiĀnaS DRauDze

Dievkalpojumi un sarīkojumi

ČikĀGaS Latviešu 
BaPtiStu DRauDze
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

Svētdien 10. septembrī 10:30
Dievkalpojums ar  Svēto Vakarēdienu

2017. gada septembris

Svētdien, 3. septembrī, 10:00 – Kopīgs Ciānas un 
 Sv. Pēteŗa draudzes dievkalpojums Vuddeilē.  
 Kafijas galds. Ciānā dievkal pojuma NAV!

Svētdien, 10. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds. Padomes sēde.

Svētdien, 17. septembrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 Dievkalpojums. Kafijas galds ar 
 jubilāru godināšanu.

Svētdien, 24. septembrī, 10:00 – Pļaujas svētku   
 dievkalpojums. Siltas pusdienas.

trešdien, 27., ceturtdien, 28., piektdien, 29. septembrī  
 12:00 Celsmes dienas ar lektoru   
 māc. Linardu Rozentālu Ciānas draudzes telpās.

2017. gada oktōbris

Svētdien, 1. oktōbrī, 10:00 – Draudžu Sadarbības   
 Kopas oikumēnisks dievkalpojums ar    
 viesmācītāju Linardu Rozentālu. 
 Kafijas galds.

2017. gada septembris
Svētdien, 3. septembrī, 10:00 Abu luterāņu draudžu  
 kopīgs dievkalpojums Sv. Pēteŗa baznīcā.  
 Siltas pusdienas. 
Svētdien, 10. septembrī, 10:00 Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
 13:00 Kapu svētki Olīvkalna kapos. 
 Vada māc. Oļģerts Cakars.
Svētdien, 17. septembrī, 10:00 Dievkalpojums divās  
 valodās ar dievgaldu. Kafijas galds.
Svētdien, 24. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
 11:30 – Bībeles stunda. Skatīsimies filmu par  
 ļaunuma pirmsākumiem.

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

ČikĀGaS Latviešu 
katOĻu kOPa
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

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

✞
Mūžībā aizgājis mākslinieks 

Gunars Barens
dzimis Rīgā 1925. gada 28. februārī,

miris Losandželosā 2017. gada 29. jūlijā

Piemiņā sēro un visdziļākā mīlestībā 
piemin sieva Gaida
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SaRĪkOjumi / SanĀkSmeS
2017. gada septembris

Sestdien, 9. septembrī, Kr. Barona latv. skolas    
 2017./2018. mācību gada sākums.
Svētdien, 10. septembrī, Kapu svētki Olīvkalna   
 kapos plkst. 13:00.
trešdien, 13. septembrī, pensionāru saiets 
 Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien, 16. septembrī, Tautas sapulce Ciānas   
 Lielajā zālē plkst. 14:30 (2:30 pp.).
Piektdien, 22. septembrī, Valmieras teātŗa izrāde   
 "Medību pils" Latviešu nama 2. stāvā. 
 plkst. 19:00.
Sestdien,  23. septembrī, Oktoberfest Igauņu namā
 plkst. 16:00.
trešdien,  26., ceturtdien, 28., piektdien, 29. septembrī  
 Celsmes dienas Ciānā, plkst. 12:00.

2017. gada oktōbris
Svētdien, 8. oktōbrī, Čikāgas Latviešu baptistu   
 draudzes 110 gadasvētki Ciānas    
 dievnamā plkst. 13:00 (1:00 pp.).

Svētdien, 21. oktōbrī, Ciānas draudzes jubilejas   
 svinības Ciānā plkst. 14:00. Visi mīļi aicināti.

2017. gada novembris

Sestdien,  4. novembrī, TRIO koncerts. Čikāgas   
 Latviešu namā 1. stāvā plkst. 18:00.

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

$

Redakcija lūdz vismaz $50.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:                            Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:                           

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

ČikĀGaS Latviešu BieDRĪBa
Čikāgas latviešu nams
4146 n. elston ave., Chicago, iL 60618
tālr.: 773-588-2085 

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

Kārļa Ķezbera bibliotēka atvērta no pulksten 
11:00 līdz 14:00 katru mēnesi, otrā un ceturtā 
ceturtdienā: 2017. gadā – 9/14, 9/28, 10/12, 10/26, 
11/09, 11/30, 12/14, 12/28. Ieeja no Elston Ave. 

Piektdien, 2. septembrī plkst. 19:00. Valmieras 
teātŗa izrāde "Medību pils": Lauma ir atteikusies no 
sapņa par studijām Rīgā, lai palīdzētu mātei 
saimniecībā. Sieviešu dzīvēs ienāk trīs vīrieši: Arnis, 
Egils un Indulis. Laima nolemj mainīt savu dzīvi un 
iekarot nesasniedzamo pilsētu. Vai viņai tas izdosies 
un ko par to teiks māte? Lomas: Inga Apīne, Māris 
Bezmērs, Baiba Cēsniece, Ingus Kniploks, Kārlis 
Neimanis, Jānis Znotiņš. Dramaturgs: Harijs Gulbis. 
Režisors: Jānis Znotiņš. Čikāgas Latviešu namā 2. 
stāvā, 4146 N. Elston Ave. Rīko Čikāgas Latviešu 
biedrība. Ieeja: $20 biedriem/pensionāriem, $25 
citiem, $10 jauniešiem no 13-18 g.v.. 

Sestdien, 23. septembrī, plkst. 16:00 
Oktoberfest. Būs dzīvā mūzika, alus un desiņas ar 
kāpostiem un jautrība! Pieaugušajiem loterija un 
polkas lēkšana. Bērniem spēles, atrakcijas un 
zīmējumu konkurss. Igauņu namā (Chicago Eesti 
Maja), 14700 Estonian Ln., Riverwoods. Ieeja: $15 
pieaugušajiem, $10 pusau džiem, bērniem līdz 12 g.v. 
ieeja brīva. Norēķināšanās pasākumā tikai skaidrā 
naudā. Organizātori: Čikāgas Latviešu biedrība 
sadarbībā ar Igauņu organizācijām. 

Sestdien, 4. novembrī, plkst. 18:00. TRIO 
koncerts. Čikāgas Latviešu namā 1. stāvā.

LūGumS ORGanizĀCijĀm
Lūdzam organizācijas atsūtīt redakcijai visu 

paredzēto sarīkojumu/sanāksmju datumus laikus 
un vietas, lai varam tos ievietot Čikāgas Ziņu 
kalendārā citu organizāciju un lasītājuu zināšanai.

Red.
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian Newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Association of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824.
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 1621 South 17th Street,            
Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Gundega Puidza un Armands Birkens
Līdzpriekšnieki
Gundega Puidza: 708- 453- 0534
Armands Birkens:  773-251-2840

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI notiek
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā. 
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
Armands Birkens • Tālr.: 773- 251- 2840

 

Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Ilmāram Riekstiņam 203 Regency Drive, #422, Bloomingdale, IL 60108-2149
Raidījumu ierakstu CD’s/kasetes var pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00

2017. gada 

SEPTEMBRIS

  1 P Ilmārs, Iluta, Austrums
  2 S Elīza, Lizete, Zete

  3 Sv Berta, Bella
  4 P Dzintra, Dzintars,   
 Dzintara
  5 O Klaudija, Persijs, Vaida 
  6 T Maigonis, Magnuss,   
 Mariuss
  7 C Regīna, Ermīns
  8 P Ilga
  9 S  Bruno, Telma

10 Sv Jausma, Albertīne
11 P Signe, Signija
12 O Erna, Evita, Eva 
13 T Iza Izabella
14 C Sanita, Santa, Sanda,   
 Sanija, Sandija
15 P Sandra, Sondra,   
  Gunvaldis, Gunvaris
16 S Asja, Asnate, Dāgs

17 Sv Vera, Vaira, Vairis
18 P Liesma, Elita, Alita
19 O Verners, Muntis
20 T Guntra, Marianna,   
 Ginters
21 C Modris, Matīss, Mariss  
22 P Māris Maigurs, Marica
23 S Vanda, Veneranda,   
 Venija

24 Sv Pļaujas svētki
 Agris, Agrita
25 P Rodrigo, Rauls 
26 O Gundars, Kurts, Knuts
27 T Ādolfs, Ilgonis
28 C Sergejs, Svetlana, Lana
29 P Miķelis, Mikus, Miks,   
 Mihails
30 S Elma, Elna, Menarda

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Svari
24.sept.- 23.okt.
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