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Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā 
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvieno-
ti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, no kuŗiem ir 
saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās sūta 
ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru 
saņemšanu. 
SLUDINĀJUMU LIKMES: 
 1 lappuse – $180, 1/2 lappuse – $90,  
 mazākais –  $45
ADVERTISING RATES: 
 $180 per full page
 $90 per 1/2 page, smallest ad $45

Čikāgas Ziņu  nākamā mēneša izdevumā 
ievietojamie materiāli (raksti, fotoattēli, sludi-
nājumi, sarīkojumu kalendāra informācija) 
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 10. 
datumam. Tikai īsi ziņojumi un iepriekš pieteik-
tie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4N013 Randall Road 
St. Charles, IL 60175-5044, 
tālr.: 630-584-5750

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

ČLC līdzekļu vākšanas solījumu kampaņa turpinās.  Kā 
lasījāt iepriekšējā ziņojumā, mūsu darba grupa atsaucās publikas 
ieteikumam un izveidoja solījumu kam paņu.  Esam jau saņēmuši 
atbalstu no 100+ tautie šiem un tuvojamies $50,000 solījumu 
summai!  Un soļosim uz priekšu ar mērķi sasniegt $100,000 pirms 
rudens sezonas.

Aprīlī Alexander Rimas Domanskis, lietuviešu ad  vo kāts, 
speciālists bezpelņas organizāciju juridis ka  jās lietās un kontraktu 
veidošanā, satikās ar ČLC pārstāvjiem. 1988. gadā viņš, kopā ar 
grupu lietuviešiem, veidoja Lithuanian World Center, kas atrodas 
Čikāgas priek š pil sētā Lemont, un kur piedalījās un joprojām 
darbojas gandrīz 40 lietuviešu organizācijās un apvienībās.  
Viņš arī pašreiz palīdz ar Lithuanian Youth Center atjau nošanas 
plānošanu, kas atrodas Čikāgas dienvidu pusē.  Domanskis atklāti 
izskaidroja lietuviešu scenārijus un stratēģijas, kas daudzējādā 
ziņā ir līdzīgas mūsu latviešu situācijai, kā arī piedāvāja vairākas 
pieejas, kā mēs latvieši spētu optimālāk savstarpēji darboties. 

Aprīļa beigās Krišjāņa Barona latviešu skolas pilnsapulce 
oficiāli ievēlēja Marku Baginski un Svenu Kīnu kā skolas 
pārstāvjus pie ČLC vienošanās scenārija diskusijām.  Viņi 
nākamos mēnešos darbosies kopā ar Čikāgas Latviešu Biedrības 
pārstāvjiem Armandu Birkenu, Daci Ķezberi un Mārīti Plūmi, kā 
arī Ciānas draudzes pārstāvi Mārtiņu Stāku, un citiem ČLC lab
vēļiem un citām organizācijām, iztirzājot ČLC iespējas.

Mūsu tīmekļa Facebook lapa ir: https://www.facebook.com/
CikagasLatviesuCentrs/   Turpināsim gan informēt, gan iesaistīt 
mūsu tautiešus, lietojot šo saziņas kanālu.  Variet arī sazināties 
ar mums pa epastu: CikagasLatviesuCentrs@gmail.com, vai 
zvanīt: (847) 4319889.  Novēlam Jums jaukus vasaras mēnešus 
un gaidām Jūsu atbalstu! 

Guntis Dāboliņš - darba grupas vadītājs
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mīļo zemīti ar īstu vīru sīkstumu balsīs. 
Skaisti un sirsnīgi svētkus papildināja arī 

mazie "Mantinieki", dejodami gan savas saga
tavotās dejas, gan tās, ar ko pārsteidza publiku 
kopā ar Suitu sievām. Brīnišķīgi redzēt vienā 
dejā vairākas paaudzes no dažādiem krastiem 
roku ro kā dejojam tik vienoti un saskanīgi! 

Kopā ar "Mantiniekiem" skatītājos lielu sa
jūsmu raisīja tautasdeju kopas "Dzelmieši" ener
ģiskās dejas, meitenēm un puišiem, izdejojot ļoti 
enerģiskus soļus un piešķiŗot svētkiem savu 
šarmu. Aplausi pēc "Dzelmiešu" dejām negribēja 
rimties, un prieks bija patiesi saviļņojošs. Pro
tams, svētku sajūtas raisīja arī goda "Mantinieka" 
Armanda Birkena samtainā balss, izpildot savu 
leģendāro dziesmu "Saules diena". 

Kad svētki beigušies, saviļņojuma asaras 
izraudātas, ardievas pateiktas, nogurums izgulēts, 
nobrāztās kājas sadzijušas un atkal sākusies 
darbdiena, tikai tad var aptvert, cik koši mēs visi 
kopā protam svinēt svētkus, šogad jo īpaši veltot 
katru dziesmu un deju mīļajai Latvijai tās 100 
gadu jubilejā. Cik viegli mēs spējam piesaukt 
saulīti pelēkās dienās, ja visi kopā iesākam un 
no slēdzam deju ar smaidu un dziesmu ar mir
dzumu acīs. Tas liecina, ka vieniem svētkiem 
bei dzoties, mēs jau esam ceļā uz nākamajiem – 
no sirds uz sirdi gaismu kā dzīparu vijot, roku 
rokā pa šo dzīvi savu latvieša lepnumu nesot un 
vienā svētku priekā rodot nākamo. Tā patiešām 
"Daugav's abas malas" nekad nesadalīsies. 

"Mantiniece" Gundega Puidza
Foto: Tao Zhang

Daugav's abas malas – no sirDs uz sirDi

Kad sirds ir prieka pilna līdz malām, tai vajag 
dalīties ar citām – dot savu prieku, lai to vairotu 
un padarītu visu pasauli priecīgāku un gaišāku. 
Tā tautas deju kopa "Mantinieki" visu gadu ik 
nedēļu kopā sanākdami, mācīdamies deju soļus, 
šai pavasarī līdz ar pirmajiem pumpuriem uz
plaucēja skaistas latviskas dejas, un vēlējās dalīties 
šai skaistumā ar ikvienu. Tā kā pašus "Mantiniekus" 
sajūsmina un saliedē dejotprieks, tapa brīnišķīgi 
deju kopas pavasaŗa svētki Latvijas simtgades 
ieska ņās, no sirds uz sirdi un roku rokā, aicinot 
dejas prieku papildināt vēl ar citiem draugu pie
dāvātiem pārsteigumiem.  

Kad pienāca svētku dienas – 28. un 29. aprīlis, 
prāts vēl nebija aptvēris to skaistumu un aiz
kustinājumu, kāds ieguls gan svētku dalībniekos, 
gan skatītājos. Kā saules starus prieku sirdīs lēja 
pā rsteigumi viens pēc otra – no vismazākajiem 
pirms skolas "Stariņš" brīnišķīgajiem bērniņiem 
ar savām īpašajām dziesmām un sirsnības pilno 
izpildījumu, tālāk skatītājus burtiski apbūra Čikā
gas bērnu ansambļa meitenes un šarmantais zēns, 
dziesmās gan izdziedot latviešu spēku, gan sējot 
klātesošajos sajūsmu par to, cik koši bērni prot 
attēlot mīlestību uz savu senču zemi un tās dabu. 
Dziesmās svētku svinētājus iepriecināja arī īpašas 
viešņas no Alsungas – Suitu sievas ar savām va
renajām dziesmām, kas nevienu neatstāj vien
aldzīgu. Suitu sievu devums visiem bija kā malks 
svaigas bērzu sulas pavasaŗa saulē, tik spēcinošas 
un enerģiju dāvājošas. Svētdienas sarīkojumu 
kuplināja brašais Čikāgas vīru koris, piešķirot 
programmai patriotisma jūtas, apdziedot mūsu 
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VeltĪjums simtgadei – sVētki diVu dienu gaŗumā

neredzam biežāk dejojam? Arī viņi dejoja ar 
patiesu atdevi un sparu. Abas deju kopas bija 
izvēlējušās skaistas, interesantas un savai grupai 
piemērotas dejas. 

A: Un vīru koris? 
B: Arī labi. Viņi protams, nedejoja, bet vareni 

nodziedāja. Vīri melnos smokingos braši, eleganti 
un saliedēti pasniedza foršas, skanīgas dziesmas. 

A: Kas vēl bija?
B: Kā spoža, mīļa saulīte skaistajā pavasarī, 

abās izrādēs dziedāja Čikāgas bērnu ansamblis.
Kā vienmēr – aizkustinoši. Ansamblī dzied tikai 
meitenes. Viņas ir labi apmācītas un dzied ar pār
liecību un bērniem piemītošo jaukumu.

Nedrīkst nepieminēt to, ka sestdien piedalījās 
arī pirmsskolas Stariņš bērni. Viņi nodziedāja 
pāris dziesmu, kuŗas arī visiem ļoti gāja pie sirds. 
Svētdien viņi nepiedalījās.

A. Vai tad vēl kas bija? 
B. Bija. Dejoja arī dejukopa "Mazie 

Mantinieki". Protams, bērni bija labi sagatavoti, 
un viņu dejošana arī aizkustināja un sajūsmināja.

A: Nu tad jau gan viss!
B: Nē. Kā pēdējo minēšu pats sevi. Es katrā 

izrādē nodziedāju savu dziesmu "Saules diena", 

A: Nu, kā bija?
B: Man patiesi patika.
A: Bija daudz cilvēku?
B: Ļoti daudz. Abās dienās, 28. un 29. aprīlī, 

Igauņu nama zāle bija pilna.
A: Kas Tev tur tā patika?
B: Zini, jāsaka, ka viss! Sāksim ar to, ka zāle 

bija greznota ar latviskiem rakstiem un ziediem.
Tas uzreiz radīja labu noskaņojumu. Galvenais 
jau "Mantinieki"! Varena komanda! Ar kādu 
atdevi, baudu un smaidiem sejā viņi dejo! Tie jau 
ir dejo tāji, kuŗi nevien grib dejot, bet grib dejot 
pareizi, forši, un no sirds. To vislielākā mērā 
varēja just. 

A: Kā ar programmu?
B: Spēcīga. Vispirms, patika tā ideja, ka viņi 

veltīja abas izrādes Latvijas simtgadei. Tas, ka 
bija divas izrādes arī bija gudri. Citi gribēja nākt 
sestdienas vakarā, citi svētdienas pēc pusdienā. 
Rezultātā, iespēja izvēlēties izdevīgāko dienu un 
laiku, vairāk cilvēku varēja atnākt uz izrādi. Abas 
izrā des bija līdzīgas, ar pāris atšķirībām – sest
dienas vakarā dejoja arī Čikāgas deju kopa "Dzel
mieši". Svētdien dziedāja Čikagas vīru koris.  
"Dzelmieši" bija burvīgi. Jāprasa, kadēļ mēs viņus

"Mantinieku" vidū Latvijas kultūras ministre Dace Melbārde.
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kļuva par deju kopas krustmāti. Dace arī uzru nāja 
publiku, izceļot Latvijas simtgadi, "Manti niekus " 
un pasniedza Čikāgas Piecīšu dalībniekiem Kult
ūras ministrijas Goda rakstu. 

A: Tad jau bijusi reti bagātīga programma.
B: Precīzi teikts. Par visu bija domāts un gādāts. 

Bija arī gardas uzkodas un bārs.
Katrai izrādei bija iespiesta sava programma. 

Tās bija vienpadsmit lappšu biezas. Saturā bija 
izsmeļoša informācija. Programma paliek, kā 
skaista piemiņas lieta. Vēl jau daudz varētu rakstīt 
par abām izrādēm un dalībniekiem, bet vieta 
rakstam ierobežota. Piedevām, abās dienās ārā 
laiks bija burvīgs. 

Noteikti jāpiemin atbildīgās personas, an
sambļu vadītājus. "Mantiniekus" vada Rineta 
Tincu un Jānis Velkme. Bērnu ansambli – Kristīne 
Eižvertiņa un Ilze Dīcmane; apskaņoja Ruslans 
Kondruss, "Mazos Mantiniekus" – Marks Bagin
skis un Krista LaukmaneSchmidt. "Stariņa" 
bērnus – Andārte Phillips un Lana Jacobs; viņus 
šajā izrādē pavadīja Pēteris Freimanis. "Dzel
miešus" vada Ēriks Zušēvics, Linda Zušēvica un 
Melita Mazur ski. Čikāgas vīru kori – Māra Vārpa 
un Juris Pūliņš; pavadījumus spēlēja Una Stroda. 
Suitu sievām vadītāja ir Ilga Leimane. Par ap
skaņošanu rūpējās Andris Barshney. 

Abas izrādes noslēdza ar kopdziesmu. Visi, 
kājās stāvot, rokās sadevušies, nodziedāja "Daugav’s 
abas malas". Viena mēle, viena dvēs’le, viena 
zeme mūsu! Viena Simtgade mūsu! Paldies 
visiem dalībniekiem un apmeklētājiem!

Armands Birkens (A un B) Čikāgā
Foto: Tao Zhang

"Stariņš"."Mazie Mantinieki".

"Dzelmieši".

ar Skaidrītes Kaldupes dzejas vārdiem. To izvē
lējos, jo 70to gadu sākumā, kad dejoju Dzelmes 
deju kopā, man šo dzeju iedeva Dzelmes kundze, 
sakot, ka man jāuzraksta dziesma. To arī izdarīju.

Abās izrādēs bija vēl īpaši viesi. Pirmo reizi 
Amerikā ciemojās Suitu sievas. No Latvijas 
leģendārā ansambļa atbrauca desmit smaidīgas, 
talantīgas, asprātīgas un starojošas sievas, kuŗas 
visus aizkustināja ar savu sirsnību. Bija patiess 
prieks uzklausīt visu, ko viņas mums stāstīja  par 
Suitu sievu darbību Latvijā. 

Programmas vadītājs Pēteris Freimanis abas 
dienas bija pienākumu augstumos. Pieteikumi un 
vadība bija labās rokās.

A: Nu tad gan viss?
B: Gandrīz. Svētdien ar savu klātbūtni mūs 

pagodināja Latvijas kultūras ministre Dace Mel
bārde. Pa ceļam uz ALA kongresu, viņa izkārtoja 
pieturi Čikāgā. Dace bija Čikāgā arī 2016. gadā 
Valstssvētku svinībās, kad "Mantinieki" pirmo reizi 
dejoja publikā. Toreiz viņi sadraudzējās, un Dace
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ar advokāta palīdzību tiesiski pa reizus aizbildniecības 
(Power of Attorney) doku mentus gan mantas, gan 
veselības aprūpes kārtošanas nolūkam.

Inese Stokes stāstīja par 2018. gada ALAs kon
gresā piedzīvoto un dzirdēto: 

"67. ALA kongress Vašingtonā bija vienreizēji 
labi noorganizēts. Bija  iz cili runātāji, interesan tas 
un informātīvas paneļdiskusijs, viesošanās ar mūsu 
pārstavjiem un jauki sarīkota vakaru programma. 

Ceturtdien, pēc vēlēšanu iecirkņu vadītāju ap
mācību kursa, sekoja Joint Baltic American National 
Committee (JBANC) rīkots informācijas forums ar 
diviem paneļiem. Pirmā paneļa tema bija: Using 
Sanctions to Force Change, otrā – Hostile Influences 
at Home and Abroad. Ļoti spēcīgi un aktuāli. Visi 
runātāji uzsvēra, ka tikai ar stingru nostāju un pieeju 
var ietekmēt tādus vadītājus kā Putinu un atspoguļoja, 
kas notiek Baltijas valstīs, kā arī Krievijas mediju 
nepatiesās  ziņas  un reklāmas.

Vakarā bijām aicināti uz pieņemšanu Latvijas 
Republikas vēstnieka ASV Andŗa Teikmaņa un viņa 
kundzes rezidencē, kur jutām sirsnību, mīlestību un 
tuvību.

Kongresā viena no galvenajām temam bija arī 
nākošās Latvijas vēlēšanas, kas notiks 6. oktōbrī. 
Vēlēšanu iecirknis būs arī Čikāgā. 

Latvijas simtgades ietvaros 4. maijā visi pie da
lījāmies Baltā galdauta svētku sarīkojumā Vašingtonas 
ev. lut. draudzes namā, kur mūs uzrunāja, Latvijas 
Republikas kultūras ministre Dace Melbārde. 

Nobeigumā biju ļoti priecīga par ALAs jaun
ievēlētajiem valdes locekļiem un darbiniekiem. Tie 
ir jaunākas paaudzes pārstāvji, kuŗi ir profesionāļi 
savos atbildīgajos maizes darbos. Tiešām ir redzama 
mūsu nākotne, kas nostiprinās un īstenos ALA's 
nākotnes mērķus un darbību!”

Pēc Ineses sieguma bija laiks sveikt maija 
"dzimšanas dienas bērnus". Tie bija Oļģerts Cakars 
(94), Ivars Kēlers (89), Aivars Kuplis (83). Ināras 
gādātās rozes, Rūtas apsveikumu kartītes, Ainas 
sirsnība un apsveikuma dziesma, viss liecināja par 
sirsnību, mīlestību un prieku, kas valda mūsu pen
sionāru saimēs saietos. Aicinām arī Tevi, šo rindiņu 
lasītāju, priekā un sirsnībā mums pievienoties! 

O.C.,
Foto: I. Stokes

maija pensionāru saiets

Tas notika tādā zīmīgā maija dienā – 9. maijā, 
kad boļševiki beidzot atjēdzās, ka 8. maijā kaŗš ir bei
dzies un – ir jāsvin Oļģerta Cakara dzimšanas diena, 
jo 1945. gada 9. maijā paliku 21 gadu vecs – pilngadība.

Tā arī mēs, pensionāri, pulcējamies Ciānā, 
saietā, kur šim jubilāram bija jāvada svētbrīdis, kuŗu, 
rūpīgi uzrakstījis, viņš jau iepriekšējā vakarā bija 
ievietojis "pensionāru somā". Mistiskā kārtā (droši 
vien krievu interneta spiegošanas dēļ) nākamajā 
dienā, pensionāru sanāksmē tas bija pārvērties iepriek
šējā gada sapulces protokolā…

Tā, sen pilngadību sasniegušais mācītājs, Dieva 
vadīts, evaņģelija iespaidots, izvēlējās liecināt par 
brīnišķīgo Dievu, par piedzīvoto acumirkļa atbildi 
viņa visīsākajai lūgšanai: "Palīdzi! palīdzi! palīdzi!".

Pēc dziesmas "Vairo mums ticību", ievērojot 
i zvēlēto saieta temu, kas jāzina un jādara mums, la
bākus gadus sasniegušajiem cilvēkiem, lai nodro ši
nātu savu tiesisko stāvokli pārmaiņu brīžos, biedrības  
priekšnieks Oļģerts Cakars iepazīstināja  klātesošos 
ar savu advokātu, kristieti, Paulu Singpīlu (Paul M. 
Sengpiehl); ieteicot Paula sniegto tiesisko palīdzību, 
vadoties no piedzīvojumiem ar divu vientuļu cilvēku 
aprūpi un aiziešanu, kur kopējās apgrozītās vērtības 
sasniedza gandrīz miljons dolāru, 

Visi esam lasījuši vai dzirdējuši par tiesīb nie
kiem, viltniekiem, kas nozaguši nespējīgu cilvēku 
mantu un naudu, tāpēc uzticams advokāts ir priekš
nosacījums mūsu lietu kārtošanai.

Pauls stāstīja par likumiem, kas nosaka vecu un 
nespējīgu cilvēku tiesības un atbildēja uz klausītāju 
jautājumiem. Oļģerts uzsvēra, cik sva rīgi ir sagatavot

No kr.: Aivars Kuplis, Ivars Kēlers, Oļģerts Cakars.
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2018. gada 4. maijā Sv. Pēteŗa draudzes telpās 
nu jau otro gadu pēc kārtas notika Baltā galdauta 
svētki. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 50 Čikāgas 
un tās apkaimes latviešu. Svinības ar īsu svētbrīdi 
ievadīja draudzes mācītājs Ojārs Freimanis. Pēc 
svētbrīža Emīlija Blumberga no deklamēja Edvarta 
Virzas dzejoli "Karogs", kam sekoja Latvijas Re
publikas goda konsula Ilinojā Roberta Blumberga 
svētku uzruna. 

Pēc goda konsula uzrunas sekoja neformālas 
pārrunas pie vīna glāzes un uzkodām, ko bija sa rū
pējušas Sv. Pēteŗa draudzes dāmas Dāmu ko mitejas 
priekšnieces Ināras Blumbergas vadībā. Uzkodas 
un dzērienus varēja baudīt pie baltu galdautu 
saklātajiem galdiem. 

Klātesošos iepriecināja Erikas Baipšys sak so
fona mūzikālie priekšnesumi un kopīga sa
dziedāšanās Rūtas Pūliņas vadībā. Pārsteigumu 
sagādāja arī Čikāgas vīru koŗa diriģente (ČVK) 
Māra Vārpa, aicinot tos ČVK dalībniekus, kuŗi 
piedalījās šinī pasākumā, nodziedāt "Mazs bij tēva 
novadiņis".

Svētkos ieņemtie ziedojumi paredzēti Lat vijas 
Okupācijas mūzejam. 

Baltā galdauta svētkos atzīmē 1990. gada 4. 
maija notikumu, kad Latvijas PSR Augstākās Pa
domes deputāti nobalsoja par Latvijas neat ka rības 
atjaunošanu. Tas bija viens no būtiskākajiem Lat
vijas vēstures pagrieziena punktiem. Ar Aug stākās 
Padomes deklarāciju "Par Latvijas Republikas ne
atkarības atjaunošanu" atjaunoja LatvijasSatversmi. 

Svīnības ievadīja māc. Ojārs Freimanis.

Emīlija Blumberga un goda konsuls Roberts Blumbergs.

Vienlaikus šī deklarācija pasludināja 1940. gada 
17. jūnija PSRS militāro agresiju par starptautisku 
noziegumu un atjaunoja Latvijas Republikas 
suverenitāti.

Māc.Ojārs Freimanis
Foto: Elizabete Freimane

sV. pēteŗa draudzē sVin Baltā galdauta sVētkus

2018. g. 7. aprīlī Sv. Pēteŗa draudzes baznīcā 
mācītājs Ojārs Freimanis salaulāja  Ivaru Spali ar 
Nijoli Gackienu. Ivars un Nijole abi ir Sv. Pēteŗa 
draudzes locekļi.                                     Ivars Spalis
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tautas cerībām atgūt tās nežēlīgi zaudēto brīvību. 
Mums ir bijis svarīgi uzturēt Gaŗezeru, sestdienu 
skolas, latviešu baznīcas, skautus un gaidas, latviešu 
avīzes, Čikāgas Ziņas, radio raidījumus un līdzīgus 
pasākumus, kas uztur ne tikai latvietību, bet atgā
dina arī amerikāņiem, kas mēs esam. No mūsu cen
trālajām organizācijām jāpiemin PBLA, ALA un 
DV. Tās ir veikušas neatsveŗamu darbu brīvības 
atgū šanā, un visas šīs organizācijas ir ieguldījušas 
arī milzu līdzekļus mērķa sasniegšanai. Šodien arī 
čikāgietis Pēteris Blumbergs veiksmīgi vada mūsu 
centrālo organizāciju ALA.

Pēc neatkarības atgūšanas, kopš 1991. gada, 
vairāki Čikāgas latvieši ir bijuši arī Saeimā, mi nam 
tikai Ojāru Kalniņu un Rasmu Kārkliņu.

Vairāki čikāgieši ir darbojušies Okupācijas 
mūzejā (OM) – ilggadējā OM vadītāja Gundega 
Michele, tāpat Ivars Švānfelds, Juris Kīns, Jānis un 
Velta Lazdas, Daina Albertiņa un daudzi citi. OM ar 
saviem eksponātiem iepazīstina ne tikai sveš tau
tiešus, bet arī māca mūsu jaunajai paaudzei patieso 
Latvijas vēsturi. Okupācijas gados mūsu vēsture 
tika sakropļota. Vēl arvien mums ir daudz darba, lai 
to izskaidrotu un ar to iepazīstinātu ne tikai jaunie
šus un daļu iedzīvotāju Latvijā, bet arī latviešu jaunās 
paaudzes pārstāvjus ārpus tās.

Esmu pārliecināts, ka izglītība ir katras nācijas 
nākotne un, ka izglītota tauta pastāvēs un būs spē
jīga pieņemt pareizos lēmumus tautas nākotnei. 
Izglītībai esam devuši daudz un to turpinām arī 
šodien. Milzu darbu izglītības laukā šodien veic 
Viļa Vītola Stipendiju fonds, un tam jau ir pie 3 
miljoni dolaru pamatkapitāls. Fonds ir spējīgs katru 
gadu atbalstīt pāri par 600 trūcīgu bet apdā vinātu 
studentu. Daudzi Čikāgs latvieši ir devuši arī savu 
artavu šim fondam. Turpināsim to darīt, lai fonda 
kapitāls ar katru gadu aug. Pat manis vadītā 
organizācija  Friends of the University of Latvia ir sa
vā kusi ziedojumos ½ miljonu dolaru, un visa šī 
summa aiziet, lai nodrošinātu izglītību Latvijas 
studentiem. Paldies visiem ziedotājiem, kuŗiem rūp 
mūsu jaunatnes izglītība.

Ko vēl dara Čikāgas latvieši? Atļaušos minēt 
pāris piemēru. Pagājušā gada oktōbrī Čikāgā notika

Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija 
"Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" 
ir dokuments, ar kuŗu 1990. gada 4. maijā tika at
jaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī 
pieņemtā Latvijas Republikas Satversme. Šī dekla
rācija atzina 1940. gada 17. jūnija Pa domju Savienības 
noziedzīgo agresiju par starptautisku noziegumu un 
atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti.

Šī deklarācija bija ilgi gaidīta, mēs to šeit, 
trimdā, gaidījām ilgus gadus. Tā lēnām, bet noteikti 
bija tuvojusies.

Jau 80tajos gados rīdzinieki protestēja pret 
oku pantu plānu Rīgā būvēt metro un ievest daudzus 
jaunus strādniekus. Rīga jau bija pilna ar okupantu 
darba spēku, un tauta nevēlējās to papildināt ar jau
niem ienācējiem.

Arī Einars Repše ar saviem domu biedriem 
protestēja pret spēkstacijas būvi Daugavā. Lai gan 
doma bija to nepieļaut no dabas viedokļa, tā tomēr 
bija pretestība pret padomju varu. Tam sekoja grupa 
Helsinki86 un Tautas frontes aģitācija – tie bija 
viennozīmīgi notikumi.

Padomju Savienībā pie varas par ģene rāl sek
retāru nāca Gorbačevs ar savu tā saucamo atvērtības 
polītiku. Tā bija daudz maigāka par bijušo polītiku. 
Arī prezidenta Rēgena militārā bruņošanās prasīja 
atbildi no Padomju Savienības. Tas turpināja vājināt 
tās financiālo stāvokli. Naftas zemās cenas 80to gadu 
beigās un 90to gadu sākumā vēl vairāk vājināja 
Padomju Savienības finances. Kopumā šie faktori 
veda latviešu tautu tuvāk iespējai atgūt zaudēto 
neatkarību, un tā vainagojās tad, kad latviešu tautai 
bija drosme ievēlēt Tautas frontes deputātus 
Augstākajā padomē, kas bija izšķiŗošs solis.

Šajā laika posmā arī Čikāgas  latviešiem ir bijusi 
sava loma, un to vienmēr mēģinu atgādināt Latvijas 
amatpersonām. Minot tikai dažus vārdus – Ilmārs 
Bergmanis ar domu biedriem ir atgādinājis Vašing
tonā par apspiestajām tautām un to valstu nelegālo 
okupā c iju. Vēlāk Juris Kīns vadīja Tautas frontes 
grupu Čikāgā. Un mēs visi, kas bijām aktīvi latviešu 
sabiedrībā, esam centušies uzturēt mūsu tautas 
tradicijas, kultūru un valodu. Vienmēr un visur 
amerikāņu sabiedrībā esam atgādinājuši par mūsu

goda konsula uzruna Baltā galdauta sVētkos  
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Esmu pieminējis vairākus Čikāgas latviešus, 
un lūdzu piedodiet, ja nevaru visus pieminēt, jo tas 
nemaz nav iespējams. Esmu jau pieminējis Modri 
un Valiju Galeniekus, bet gribu pie viņiem vēlreiz 
atgriezties. Tikai nesen saņēmu no viņiem $29,000 
ziedojumu Friends of the University of Latvia. Zie
dojums domāts inženieŗu, IT vai technisko zinātņu 
studentu simpoziju atbalstam, ko vada profesors 
Jurģis Šķilters. 

Kā sākumā minēju, mēs ilgi un pacietīgi gai
dījām Latvijas neatkarības atgūšanu. Mēs negribam 
vairs piedzīvot okupācijas atkārtošanos. Neatkarības 
atgūšanā sava loma ir bijusi arī mums, čikāgiešiem, 
un mēs turpināsim atbalstīt Latviju, lai tā augtu, zeltu 
un ziedētu Eiropas Savienībā, lai tā būtu līdztiesīga 
visos Eiropas jautājumos. Mēs atbalstīsim Latviju 
financiāli, kā arī dalīsimies ar mūsu ārpasaules pie
re dzi. Tāpat turpināsim atgādināt amerikāņu sabied
rībai, kas mēs esam, jo mēs esam lepni, ka esam latvieši.

Andrejs Pildegovičs, bijušais vēstnieks ASV, 
tagadējais Ārlietu ministrijas valsts sekretārs, pirms 
dažiem gadiem man atgādināja, ka kopš aukstā kaŗa 
beigām Latvija ir bijusi ilgāku laiku neatkarīga, 
nekā tās ziedu laikos starp abiem pasaules kaŗiem. 
Lai tas tā būtu mūžīgi, un lai Dievs vienmēr svētī 
Latviju.

Dievs, svētī Latviju!    
         Roberts Blumbergs

ekonomikas konference Spotlight Latvia. Kon fe
ren ces rīkotāji bez manis vēl bija Arnis Kīns, Svens 
Kīns, Mikus Kīns, Dāvids Blumbergs un Andris 
Antons. Plašā apmēra konference saveda kopā ap 
50 Latvijas uzņēmumu pārstāvjus ar Ame rikas uz
ņē  mējiem. Atsauksmes par konferenci bija ļoti po
zi tī vas. Mūsu pasākumu augsti novērtēja Ārlietu un 
Eko  nomikas ministrijas, kā arī Valsts prezidenta 
kanceleja. Šī bija pirmā ASV/Latvijas biznesa kon
fe  rence. Pēdējās ziņas liecina, ka vairāki Lat vijas 
IT uz ņēmumi jau ir saņēmuši Čikāgas firmu iegu l
dījumus.

Esmu arī gandarīts par to, ka konferences laikā 
nodibinājās jauna organizācija Latvian American 
Chamber of Commerce. Tās valdē ir čikāgieši Mikus 
Kīns, Pēteris Freimanis, Andris Velkme un Andris 
Cukurs. Jaunās organizācijas misija ir palīdzēt Lat
vijas uzņēmējiem gūt kontaktus ar  uzņēmējiem ASV.  
Man šķiet, ka jaunā organizācija būs svarīgs atbalsts 
Latvijas tautsaimniecībai.

Konference norisa 5 zvaigžņu viesnīcā Waldorf 
Astoria Čikāgā. Tas nebija lēts pasākums. Finan
ciālais atbalsts bija nepieciešams, jo dalībniekiem 
neprasījām reģistrācijas maksu. Negribējām radīt 
liekus šķēršļus ne Latvijas, ne Amerikas dalīb nie
kiem. Lai konference varētu notikt, radās ziedotāji 
Čikāgā un citās pilsētās. Vēlos minēt čikāgiešus, 
kuŗi ziedoja konferences atbalstam: Arņa Kīna un 
Svena Kīna firma ziedoja $10,000, Modris un Valija 
Galenieki – $10,000 un Ēriks un Anna Blumbergi 
– $5,000. Sirsnīgs jo sirsnīgs paldies jums un pārē
jiem ziedotājiem.

Neviens nav vairāk   publiskojis  Čikāgas vārdu 
gan Latvijā, gan citur ārzemēs, kā mūsu pašu 
Čikāgas Piecīši. Vai tiešām kaut kur vēl atrastos 
kāds lat vietis, kuŗš nezinātu, kas ir Čikāgas Piecīši?

Mums ir LELBAL, kas archibīskapes Laumas 
Zušēvicas vadībā turpina Latvijā dalīties ar mūsu 
pieredzi, ne tikai ticības, bet arī organizātoriskos 
jautājumos. Daudzi mūsu mācītāji kalpo draudzēs 
Latvijā, daudzi Latvijas mācītāji – šejienes draudzēs. 
Mācītājs Dags Demands ir aktīvs vairākās labdarības 
organizācijās Latvijā. Mūsu Sv. Pēteŗa draudzes 
mācītājs Ojārs Freimanis katru gadu atgriežas 
Latvijā, veicinādams mūsu līdzdalību draudzēs un 
baznīcā Latvijā.

Savas uzrunas laikā Roberts Blumbergs aicināja Valiju un 
Modri Galeniekus simboliski pasniegt ziedojuma čeku.

Foto: Elizabete Freimane
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Čikāgas VĪru koŗa latVijas simtgadei VeltĪts koncerts

1. rindā no kr.: māc. O. Freimanis, P. Špels, I. Zušēvics, J. Valainis, A. Gaiķis, dir. M. Vārpa, pianiste U. Stroda, J. Pūliņš, K. Cers, 
M. Galenieks, G. Kiršteins, I. Kēlers.  2. rindā: U. Briedis, J. Inveiss, Ē. Antens, S. Pavlovičs, R. Dzelzkalns, A. Kaminskas,          
V. Strēlnieks, J. Plūme, A. Šrāders.                         Foto: Elizabete Freimane

Ik gadus maija sākumā viens no skaistākajiem 
latviešu sarīkojumiem Čikāgā ir Čikāgas vīru 
koŗa koncerts. Arī šogad 12. maija vakarā Ciānas 
lielajā zālē pulcējās čikāgieši Latvijas simtgadei 
veltītajā koncertā. Koncerta tema  Kur latvju 
dēli dzied... Ja to izteiktu kā jautājumu, tad sest
dienas vakara koncerts deva skaidru atbildi: 
latvju dēli – vīri dzied arī Čikāgā! 

Enerģiskās diriģentes Māras Vārpas vadībā 
koris ir izveidojies par spēcīgu latviešu dziesmu 
gara turpinātāju, un varam tikai vēlēt viņiem 
nepagurt un pulcināt klāt vēl jaunus, spēcīgus 
tenorus, basus un baritonus! 

Koncerta pirmajā daļā dzirdējām vecākajai 
paaudzei tik ļoti pazīstamās un tuvās kaŗavīru 
dzies  mas. Pirmo reizi Čikāgā dzirdējām a nsmbli, 
Ēriku Antenu, Kalvi Ceru, Pēteri Špelu, Arni 
Šrāderu un Māru Vārpu, dziedam kaŗavīru dzie s
mu "Jauna diena", Māras ģitaras pavadījumā. 
Otrā daļa bija veltīta dzimtenes mīlestībai – trīs 
skaistas, melodiskas dziesmas ar R. Grantovska, 

A, Eglīša un Ā. Elksnes vārdiem.
Pēc starpbrīža – trīs tautasdziesmu apdares 

par meitenēm, tad trīs par alutiņu  – taču no lat
viešu tautasdziesmu bagātīgā pūra neatņemama 
daļa.Visas tautas dziesmas Māras Vārpas apdarē.

Pēdējās trīs dziesmas cildināja Latviešu 
tautas spēku, izturību un mīlestību Latvijai. Braši 
skanēja "Kuršu dzīŗu dziesma", diriģentei pavadot 
ar bungām.

Vairums dziesmu pavadīja pianiste Una Stroda. 
Ievadot koncerta pēdējo daļu, viņa atskaņoja 
Riharda Dubras "Etīde", vienreizēji spēcīgu kom 
poziciju ļoti iespaidīgā izpildījumā, kas izpelnījās 
klausītāju ilgus, ļoti skaļus aplausus.

Starp koŗa dziesmām programmā bija četras 
kopdziesmas. Mārai diriģējot, koris un klausītāji 
dziesmas dziedāja ar sajūsmu, un tās skanēja 
lieliski! Kādēļ mums Čikāgā nav lielāka koŗa?

Iepriecināja vienkārši iekārtotā zāle. Viss uz
svars bija uz mūsu latvju dēliem – vīriem. Aiz 
koŗa paaugstinājuma tumši sarkans fons ar trim
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zelta zvaigznēm – iespaidīgi, eleganti  un ļoti skaisti.
Pēc ziedu pasniegšanas koncertu noslēdza 

pēdējā kopdziesma, iemīļotā "Šeit ir Latvija". Kā 
koristi, tā klausītāji dziedāja no sirds, līdz pēdējā 
panta piedziedājumā atskanēja skaļu šāvienu 
zalves un pāri visiem bira konfetti sniegs! Turpi nā
jām dziedāt ar vēl lielāku sajūsmu. Varena izskaņa!

Čikāgas vīru koŗa koncerts bija vēl viens 
krāšņs un skaists zieds Latvijas simtgades 
vainagā!

Ilze Šmidchene

Ja vēlaties, varat noskatīties pilnu koncertu: 
<https://tinyurl.com/latvia100>

...atskanēja skaļu šāvienu zalves, un pāri visiem bira konfetti sniegs!                            Foto: Laura Lazda 

Arnis, Kalvis, Ēriks, Pēteris, Māra.                                                   Foto: Laura Lazda 
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Beidzot pavasaris ir ieradies Stariņā. Aprīļa 
mēnesī bērni cītīgi mācījās par skudrām un 
sliekām, ko siltajā laikā jau varēja redzēt arī  ārā.  
Bērniem bija iespēja pētīt īstas sliekas un skudras 
īpaši ierīkotajās mājiņās. Skudru mājvieta bija 
caurspīdīga tvert ne, kur baltajās smiltīs tās 
skraidelēja, strādāja un kaut ko būvēja. Bērni  
uzzināja, kā skudras izskatās, cik tām kāju, kur tās 
dzīvo un ko tās padara, čakli strādājot. Slieku 
mājvieta bija nelielā trauciņā, kuŗā arī auga zāle. 
Bērni mācījās par slieku dzīves ciklu, kur tās var 
atrast, ko tās ēd, kas tās ēd un kā ar tām apieties 
– mīļi un saudzīgi, tāpat  kā ar citām dzīvām radībām. 
 Sēklas un stādi

Jo laiks kļūst siltāks un skaistāks, jo vairāk 
laika pavadām ārā. Esam sākuši stādīt puķītes, un 
tagad bērniem ir iespēja laistīt stādus, spēlēties ar 
ūdeni un pat staigāt ar basām kājām. Siltumnīcā 
esam jau iesējuši puķu un tomātu sēklas, lai vēlāk 
paaugušos stādus varam stādīt ārā. 
Vasaras nometne

Atgādinām, ka šī gada vasaras no metne 
notiks četros vienas nedēļas posmos – sākot ar 
18. jūniju, 25. jūniju, 13. augustu un 20. augustu.

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

Skudras un sliekas

Katrā nometnes nedēļā ir vēl vietas bērniem no 2 
līdz 6 gadu vecumam. Pilnīgāka informācija ir 
atrodama Stariņa mājaslapā <www.starins.org> 
vai rakstiet Andārtei –  <director@starins.org>. 
Izlaidums

Tagad gatavojamies mācību gada beigām un  
izlaidumam. Ar vecāku un ģimeņu atbalstu izlai
d umu rīkosim kadā jaukā vakarā ap Jāņiem 
Stariņa spēļlaukumā. 

Raksts un foto: Andārte Phillips

Niko Balodis pēta skudras.

No kr.: Emina Tupurītis, Olivers Tupurītis un jaunie bērniņi 
Lūkass Jesinskis un Vilnis Kalniņš.

1. rindā no kr.: Lūkass Jesinskis, Vilnis Freimanis, Olivers Tupurītis, Emina Tupurītis. 
2. rindā: Ēriks Zīmelis, Līzīte Freimane, Ellie Reinfelde, Eloise Blackburn, Maija 
Specker, Laila Granta.
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Aprīļa nodarbībās sekojām 
mūsu kustību pašreizējai mudei 
"Labu domāt, labu darīt". Lat
vijas Lielā talkas diena bija 28. 
aprīlī, un tad arī mēs talkojām 
divos Čikāgas latviešu īpa šumos. 
Grābām vecās lapas, salasījām 
zarus, aptīrījām dobes un sala
sījām atkritumus Ciānas un sv. 
Pēteŗa draudzes īpašumos. Labs 
darbs padarīts!

Pēdējās kārtējās nodarbībās 
mazskauti ar sajūsmu sacentās 
gadskārtejās Pinewood Derby 
sacīkstēs. Gaidas un skauti uz
cēla teltis un pārbaudīja, vai  tās 
ir labā kārtībā drīzai nometnei. 

Lielgaidām un dižskautiem 
lietus un aukstā laika dēļ diemžēl 
izjuka izplānotās pēdējās nodar
bības. Bija plānots ar smailītēm 
airēt pa Čikāgas upi pilsētas 
centrā, bet tā vietā visi gāja 
rāpties pa akmens sienām telpās.

Gaidu un skautu vienību 
darbības gads oficiāli beigsies ar 
nometni jūnija pirmās nedēļas 
nogalē. Šogad mēs nometņosim 

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>

netālu no Morton Arboretum. Būs sirojumi, dabas vērošana, 
nometnes mākas, ugunskuri. Kā labāk uzsākt vasaras brīvdienas, ja 
ne pavadot divas diennaktis nometņojot ar māsām gaidām un 
brāļiem skautiem?

Novēlam visiem skaistu vasaru!
Vad. Daina Cera

Šī gada mazskautu Pinewood Derby sa-
censībās pirmo vietu ieņēma Vincents 
Sīmanis, otro vietu Lūkas Šlesers, trešo 
vietu Jēkabs Brencis.   Foto: Kalvis Cers

Gaidu un skautu vienības piedalījās talkā Ciānas draudzes īpašumā, izpildot labo 
darbiņu.                               Foto: Ēriks Blumbergs

Lielās talkas dienā lielgaidas un dižskauti sakopa Sv. Pēteŗa draudzes īpašumu. No 
kr.: draudzes priekšnieks Uldis Pūliņš, Miķelis Brunovskis, Andis Cers, Sophie 
Circene, Dārija Baginska, Isabelle Gundrum, Vilis Sīmanis.             Foto: Alnis Cers
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krišjāņa  Barona latViešu skolas 2018. gada izlaiDums

2018. gada vidusskolas absolventi. No kr.: Miķelis Brunovskis, Sarma Ejue, Andis Cers, Isabella Gundrum, Rolands Teivāns, 
Laila Rība, Dārius Baginskis, Sophie Circene, Vilis Sīmanis, Dārija Baginska.     Foto: Lita Sīmane

Pamatskolas 8. klases beidzēji. No kr.: skolotājs Jānis Lazovskis, Michelle Gonchar, Nikolas Gundrum, Alīna Dimante, Edgars 
Cers, Lija Vīgante, Jancis Hounihan, pārzine Rasma Kraulis.                Foto: Māra Gundrum
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The Superintendent of the United States
Air Force Academy announces that

 Anya Marina Wallace  of the class of 2018 is a candidate 
for  The degree of Bachelor of Science in Operations 
Research and a  commission as a Second Lieutenant 

in the United States Air Force
Wednesday, May twenty third, United States Air 

Force Academy, Colorado

traucamies uz augšu,  pretĪ zilai BezgalĪBai ...
Liekas gluži nesen, kad raksts ar šādu virsrakstu bija iespiests Čikāgas Ziņās, raksts par ASV 

Gaisa spēku Akadēmijas  kadeti Anya Wallace. 

Pirms pāris nedēļām saņēmu paziņojumu:

Šī būs Gaisa spēku Akadēmijas 60. izlaiduma 
klase. Svinības notiekot visu nedēļu, pildot Aka
dēmijas tradicijas. Kulminācija tam visam ir no
slēguma ceremonija Akadēmijas stadionā. Kad 
visas ceremonijas beidzās un kadeti tiek atlaisti, 
kadeti met savas baltās kadetu cepures gaisā un tieši 
tanī momentā stadionu pārlido leģendārie Air Force 
Thunderbirds džetu lidmašīnas. Solās būt skaista 
pēcpusdiena. Kolorado saulaina vienmēr.

We are grateful that there are young people 
like you, Anya, who are willing to serve our country 
and keep the United States of America strong and 
protected so that we can feel safe and proud to be 
Americans!  God bless you, Anya, and all the new 
officers and God bless the United States of America 
and its Air Force!  

Anya ir mūsu draugu, Motivānu mazmeita.

 Eugenijs Počs   2018.g. aprīlī.

iesVētĪBas ciānā 2018. gada 20. maijā

No kr.: māc. Gundega Puidza, Silvija Kļaviņa-Barshney, Miķelis Brunovskis, Sophie Circene, Sarma Ejupe, Annelī Cera, Andis 
Cers, māc. Ojārs Freimanis.                           Foto: Ģirts Rība
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Šis Amerikas latviešu apvienības (ALA) kon
gress noritēja Latvijas simtgadē, un tādēļ delegātu 
vidū valdīja saviļņojums. Mūsu mazā valsts ir 
sasniegusi 100 gadus, par ko esam lepni. Lai vei
dotu nākotnes darbības virzienu, dienu pirms kon
gresa notika vēlēšanu iecirkņu vadītāju kursi, jo 
šogad būs LR Saeimas vēlēšanas. Par Latvijas 
polī tisko stāvokli ziņojām arī ASV polītiskie 
vadītājiem, viesojoties Senāta/Kon gresa birojos. 
Pēcpusdienā rīkoja baltiešu informācijas forumus: 
Using Sanctions to Force Change; Development, 
Implementation and Enforcement Challenges in 
the Current Climate un Hostile Influences at Home 
and Abroad; Fighting State-Sponsored Dis in-
formation, kas notika Capitol Hill. Dienu noslē
dza skaists vakars LR vēstnieka ASV Andŗa Teik
maņa rezidencē.

Kongress notika no 4.6. maijam.  Darbu sāka, 
izlūdzoties Dieva svētību. Sekoja uzrunas un ap
sveikumi. Pēc tam vispārēju pārskatu par ALAs 
darbību sniedza ALAs priekšsēdis Pēteris Blum
bergs. Sīkāku pārskatu delegāti varēja smelties no 
iepriekš saņemtās gada pārskata grāmatas. Kon
gresā piedalījās 76 delegāti. P. Blumbergs uzsvēra 
pagājušā gada polītisko darbu un ekonomikas 
sfairu, kur ietilpst Spotlight Latvia – tā ietveŗ 
sadarbību eko  nomikas laukā, dodot labu reklāmu 
par Latviju ASV firmām, kas interesējas par 
iespējām Latvijā. Čikāgā, rīkojot Spotlight Latvia 
LR goda konsuls Ilinojā Roberts Blumbergs 
savācis $100,000 ziedojumos. Šajā biznesa kon
ferencē sevi reprezentēja Air Baltic, Rail Baltica 
u.c.; pie dalījās arī Amazon kompānija, un bija 
satikšanās ar United Airlines pārstāvi. Šogad P. 
Blumbergs ir arī PBLA priekšsēdes palīgs. Sekoja 
viņa pārskats par nozaŗu darbību.

Informācijas nozare sagatavo mājaslapu, 
Latvian Dimensions Twitter un Facebook ziņas, 
intervijas presei, katru mēnesi Infogram un katru 
dienu darbojas sociālo mediju laukā.

 Kultūras nozare koncentrējas uz Simtgades 
svinībām. Ir atbalstīta pieņemšana pēc sōlistes 
Marinas Rebekas uzstāšanās Lirikas operā Čikāgā, 
"Imanta/Dimanta un draugi" koncerti, Treasures 

of Latvia izstāde. Vairāk nekā $100,000 ir saņemti 
ziedojumos. Liels atbalsts sniegts programmai 
"Pavadi vasaru Latvijā" – praksē šogad pietei
kušies 23 jaunieši. 

"Sadarbība ar Latviju" nozare palīdzējusi 
120 bērniem. Atbalsts sniegts 18 ģimenēm. Kopā 
saziedoti $3,1 milj. ģimeņu atbalstam Latvijā.

Sporta nozarē iekļauti 14 sporta veidi: futbols, 
volejs, šachs u.c.

Izglītības nozare darbojusies ļoti veiksmīgi. 
Tiek organizētas "Sveika, Latvija" u.c. izglītojošu 
ceļo jumu programmas. "Sveika, Latvija" pro  
grammu pagājušā gadā pārņēma Marisa Gudrā. 
Šogad no ASV ir pieteikušies 40 dalībnieki.  
Latviešu skolās ir vairāk nekā 700 skolēnu un 
200 sko lotāju. Šogad skolotāju konference būs 
Denverā – jau pieteicies 21 dalībnieks. Latvijas 
valdība dod ceļa naudu 8 skolotājiem uz Gaŗezeru. 
Izglītības nozarē ir grāmatu galds.

Ārējās informācijas nozare. Iespaidīga ir 
bijusi "Sauciens darboties" (Call to Action) kus
tība – jau Dziesmu svētkos 2017. gadā Baltimorā 
bija pastkartīšu akcija. Ir sadarbošanās  ar "Mana 
balss" organizāciju, kas mēģina veicināt demo
kratiju Latvijā.

Līdzekļu vākšanas nozare. Simtgades klu
bam ir pievienojušies 300 ziedotāju. Pagā jušajā 
gadā nebija pavasaŗa ziedojumu akcijas.

Biedru nozare veido jaunu biedru datu bazi.
Ar $5,000 ziedojumu saņem Nameja pakāpi. 
Biedr u skaits ir stabils.

Kases stāvoklis. Gada sākumā bankā bija 
$7,3 miljonu.

Kultūras fonds. Piešķirts $1,000 rīkot īpašu 
izstādi Draudzes namā Rockville mūzejā.

ALAs birojs. Raits Eglītis pārcelsies uz 
Latviju, kur ar 1. jūniju būs PBLA ģenerāl
sekretārs. Dace Eglīte un Ilze Garoza arī pārcelsies 
uz Latviju. Marisa Gudrā būs jaunā ALAs biroja 
vadītāja. ALA meklē informācijas lietvedi.

ALAs darbības pārskatam sekoja citi ziņojumi.
Pasaules Brīvo Latviešu apvienība (PBLA). 

Kristīne Saulīte pārņem vadību no pensijā aiz
gājušā Jāņa Kukaiņa. PBLA birojā Rīgā Māris

 alas 67. kongress Vašingtonā
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pirms kongresa bija 80 apmeklējumi Senāta un 
Kongresa birojos. 

Delegātu  ziņojumu daļā bija divi speciāl
ziņojumi – par Ļoti spēcīgi un aktuāli laikrakstu 
LAIKS un Latviešu fondu.

Laikrakstam LAIKS ir 1,800 abonentu, 
iepriekš ir zaudēti 350, šogad 150 abonenti. Ja 
laikraksts vēl zaudētu 50 abonentus, tas neva rētu 
pastāvēt. Tādēļ redaktore lūdz ALAs budžetā 
ieskaitīt naudu laikrakstam, jo ar reklāmu ienā
kumiem vien nepietiek. No jau piešķirtajiem at
balstiem viens saņemts satura veidošanai. Ir 
ieteikums, – varbūt mēģināt no tagadējā formāta, 
kas ar daudzām intervijām līdzinās vairāk žurnā
lam, pāriet uz tiešiem ziņojumiem. To ir teikuši 
cilvēki, kuŗi atteikušies saņemt  LAIKU un sākuši 
abonēt Latvija  Amerikā. LAIKA aptauja rāda, ka 
lielākā daļa lasītāju interesējas par polītiku.

Latviešu fonds. To 1970. gadā dibinājuši 
ASV un Kanadas latvieši. Tā ir baze, ar ko atbalstīt 
latviešu kultūras pasākumus. Dalībnieku atbal
stītie projekti ir, piem., dziesmu svētki, 3x3 n o
metnes, meistarklases un kultūras pasā kumus.

Darba grupu ziņojumi. To izvirzītie projekti 
atspoguļojas rezolūcijās. Informācijas darba grupa 
turpinās sakarus ar medijiem, sabiedriskiem portā
liem un platformām. Šogad ir uzsvars uz vēlē ša nām. 

Kongresa prezidijs. No kr.: Aivars Osvalds, Gunārs Kancs, Ivars Mičuls, Mārtiņš Andersons, Tatjana Žagare-Vītiņa, Maira 
Bundža, Ruta Priedkalns-Zirne.                                   Foto: Raits Eglītis

Andersons paliks savā vietā, sadarbojoties ar 
Raiti Eglīti. Latvijas Brīvības fondu pārņem 
Roberts Kukainis. Šogad PBLA jau tikusies ar 
valdību. Jaunās diasporas likumos jau panākts 
financējums valsts pamatprojektos; pamat vērtī
bas –  izglītības saglabāšana, nometnes 3x3 un 
2x2, valodas apgū šana. Ekonomikas sanāksme 
šogad Valmierā, at balsts LaPa mūzejam, mutisks 
atbalsts Oku pācijas mūzejam. Paneļdiskusiju 
rūpes par ASV uzņēmies P. Blumbergs, bet par 
Āziju – K. Saulīte.

Latvijas Brīvības fonds dibināts, lai veici
nātu cīņu par Latvijas brīvības atgūšanu. Sākot ar 
2007. gadu, tas atbalsta tikai PBLA. No $2,2 milj. 
50% ir ieguldīti akcijās. Lai atbalstītu PBLA 
darbību pagājušajā gadā izdoti $235,000, šogad 
$289,000. Līdzekļi pietiks līdz  2024. vai 2025. 
gada sākumam. Augstākā līdzekļu summa ir 
bijusi $2,303 miljoni.

Joint Baltic National Committee (JBANC). 
ALA, lietuviešu un igauņu diasporas seko līdzi 
tam, kas notiek ASV Kongresā. Izveidotā filma 
Masterplan rādīja par apmācībām, ko Krievija 
rīkoja – tur varēja redzēt Krievijas ietekmi Baltijā. 
Tagad Baltijas valstu atbalsta grupā ir 74 
kongresmeņi. Senāts apstiprināja rezolūciju tur
pināt ASV sadarbību ar Baltijas valstīm. Dienu
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Anita Nāgele – kasieres palīdze, Tatjana Žagare-
Vītiņa – Iekšējās informācijas vadītāja, Dzintars 
Dzilna – Ārējās informācijas vadītājs, Kristīne 
Ģiga-Bauer – Līdzekļu vākšanas un Biedru 
nozares  vadītāja (šīs abas nozares šogad atkal 
apvienotas), Nikolajs Timrots un Una Veilande 
– revidenti.

Tā kā šī gada galvenie notikumi ir Latvijas 
simtgade un Saeimas vēlēšanas, tad ALAs valdei 
uzdeva izplatīt ASV latviešiem Simtgades plānus 
un objektīvu informāciju par vēlēšanu partijām/
apvienībām un to kandidātiem.

Kongresa ietvaros bija arī Baltā galdauta 
svēt ku – Latvijas Neatkarības deklarācijas pie-
ņemšanas atzīmēšana.

Pusdienu laikos dzirdējām uzrunas: "Latvijas 
kiberdrošība – kā nosargāt Saeimas vēlēšanas un 
kā saglabāt latvisko identitāti starptautiskajā 
informācijas vidē" un "Latvija izvēles krustcelēs 
– kā nodrošināt nākamās simtgades valstij un 
tautai". Darba posmos bija sekojošas diskusijas: 
"Priekšvēlēšanu situācija Latvijā", "Šodienas 
pieredze un atziņas, veidojot nākotnes Dziesmu 
svētkus ārpus Latvijas" un "Diasporas likums un 
citi pasaules latviešiem nozīmīgi projekti 
Latvijā".

2019. gadā ALAs kongress būs Denverā.
Ruta Priedkalne-Zirne   

Grupa nolēmusi atbalstīt laik-
rakstu LAIKS.

 SAL darba grupa noska-
tījusies filmu par apstākļiem 
Latvijā. Ilmārs Mežs pastāstījis 
par demografijas problēmām. 
Bijusi domu apmaiņa, kā pa-
līdzēt risināt šo problēmu.

Izglītības darba grupa 
ap skatījusi materiālus, ko saga-
tavojusi Izglītības un Zinātnes 
ministrija – kā kļūt par 21. gad-
simta latvieti. Daudziem dalīb-
niekiem bijuši savi viedokļi.

Sporta darba grupa. Kat-
rus 3 – 4 gadus sporta komandas 
brauc uz Latviju. Šogad ASV 
un Kanadas latviešu sporta ko man das piedalīsies 
sacensībās Lat vijā. Šī gada ASV komandu 
sacensības notiks Memorial Day nedēļas nogalē.

Kultūras darba grupa. Šo gad, Latvijas 
simt gadē bijuši lieli pasākumi, piemēram, Ņu-
jorkā spēlēja basket bolista Kristapa Porziņģa 
komandai. Spēli skatīties bija ieradušies  gandrīz 
800 latviešu. Pabeigta "Imanta/Dimanta un draugi" 
tūre. Kultūras nozares darbā iekļauta sadarbošanās 
ar LaPa  mūzeju, Latviešu Institūtu un Latviešu 
fondu. ALAs mājaslapās var uzzināt par visu, kas 
notiek sakarā ar Simtgades notikumiem gan 
latviešu, gan angļu valodā.

Finanču un Līdzekļu vākšanas un Biedru 
nozares darba grupa. Ir pārrunātas  dažādas 
iespējas, kā piesaistīt ziedotājus. Biedru nozare 
atjaunojusi datu bazi un izveidojusi tīmekļa lapu 
jaunā formātā.

Budžeta pieņemšana. Kasiere ziņoja, ka ALAs 
līdzekļu ieguldījumi ir apmierinoši, neskatoties 
uz risku, bet ir agresīvāk jāmudina tautieši, lai 
viņi savu testamenta daļu novēlētu ALAi. Sākot-
nējie Latvijas simtgades mērķi bija $5 milj., bet 
tagad to pacels uz $7 milj. Budžetu pieņem ar 
$549,000 ienākumiem, $1,504,170 izdevumiem,  
kas nozīmē ar $955,170 iztrūkumu.

ALAs amatpersonu vēlēšanu gaitā radās 
pārmaiņas: Kaija Petrovska – priekšsēža viet niece, 

Čikāgieši ALA kongresā. No kr.: Elmārs Bilsēns, Anita Briede-Bilsēna, Inese Stokes, Līga Ejupe, 
Pēteris Blumbergs, Ruta Priedkalne-Zirne, Dace Ķezbere.                     Foto: Gundega Dance
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Baltiešu interešu pārstāvniecīBas diena 

Bez augšā minētajām diskusijām bija arī 
divas paneļdiskusijas par Krievijas centieniem 
destabilizēt situāciju Eiropā un iejaukties Rietum-
valstu vēlēšanu procesā.

Līga Ejupe

Baltiešu pārstāvji ASV Senātā.

Joel Creswell un Līga Ejupe .

Šī gada 3. maijā, ļoti karstā pavasaŗa dienā, 
Amerikas latviešu apvienības (ALA) 67. kongresa 
priekšvakarā Vašingtonā, D.C. notika Baltiešu 
interešu pārstāvniecības diena (Baltic Advocacy 
Day). Baltiešu interešu pārstāvniecības dienu 
organizē Amerikas latviešu apvienība sadarbībā 
ar Apvienoto Baltiešu komiteju (JBANC). Tās 
ietvaros tika rīkota tikšanās ar ASV Senāta un 
Tautas vietnieku nama pārstāvjiem.

Tā arī gāju uz sava Kongresa pārstāvja Dan 
Lapinski biroju ar informāciju, kas bija mums 
iedota pārrunām par Krievijas dezinformācijas 
kampaņām, Nord Stream 2  un citiem tematiem.  
Diemžēl, Kongresā un Senātā tanī laikā bija brīva 
nedeļa. Tomēr tikos ar Joel Creswell – Lapinski 
darbinieku. Pateicos viņam par piedalīšanos 
House Baltic Caucus un lūdzu viņam parakstīt 
Rezolūciju  432 – Atzīmēt Baltijas valstu  simtgadi.  

Pēc pusdienām, kā vienīgā latviete, devos ar 
lietuviešu jauniešu grupu uz senātora Dick Durbin 
biroju. Tur tikāmies ar Rona Rathod, kuŗa pati 
divus gadus bija dzīvojusi Viļņā. Tā kā senātors 
Durbins ir jau dedzīgs baltiešu atbals tītājs, mēs 
sirsnīgi pateicāmies par viņa lielo darbu mūsu 
labā.

Dienas nobeigumā Senāta biroju ēkā bija 
sarīkotas divas paneļ diskusijas.  Pirmā bija  Using 
Sanctions to Force Change; Development, Im
plementation, and Enforcement Challenges in the 
Current Climate ar runātājiem – LR Saeimas 
ārlietu komisijas priekšsēdētāju Ojāru Kalniņu, 
Sr. VP for Policy at Human Rights First Rob 
Berschinski un Chief of Staff of the U.S. Helsinki 
Commission Kyle Parker.

Otrā panelī – Hostile Influences at Home and 
Abroad; Fighting StateSponsored Dis information 
runāja Vice Chairman of Open Russia Vladimir 
Kara-Murza, Sr. Expert, Operational Support 
Branch, NATO Strategic Comm. Center of Ex
cellence in Latvia –  Vineta Mēkone un Sr. Fellow, 
Dir. of Russia Program CEPA –  Brian Whitmore.  
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1940. gada pavasarī, kad biju Rīgas Valsts 
technikuma elektronikas nodaļas otrā klasē, kādu 
dienu klases audzinātājs Kārlis Zariņš teica, ka ir 
saņemti piedāvājumi, kur stādāt vasaras praksē, kas 
mums bija obligāta. Lai varētu nākamajā gadā 
studēt, vajadzēja strādāt 3 mēnešus technikuma ap-
stiprinātā techniskā praksē. Atceros, ka bija piedā-
vājumi strādāt mūsu vislielākajā un techniski attīs-
tītākajā elektrorūpnīcā VEF’s par 30 latiem mēnesī, 
bet 10. Telefona un telegrāfa rajons Rēzeknē, Latgalē, 
solīja 105 latus mēnesī, kas bija liela alga. Mans tēvs, 
atslēdznieks, nopelnīja 150 latus mēnesī un mana māte, 
tekstilstrādniece, ap 120 latus mēnesī. Bez tam, tā bija 
vieta vistālāk no mājām. Tur arī dzīvoja mācītājs Juris 
Lamberts ar ģimeni, mūsu bijušais mācītājs Rīgas 
Iļģuciema baptistu draudzē. Zināju, ka viņi īrē māju 
Rēzeknes ezera krastā, viņiem ir laiva, tur arī būs 
mans draugs Andris. Es ar Lamberta kundzi, kad viņa 
bija iebraukusi Rīgā, sarunāju, ka gulēšu un ēdīšu 
pie viņiem.  Tā tūlīt pēc mācību beigām, maija otrā 
pusē braucu ar vilcienu uz Rēzekni. Laimīgā kārtā 
es gan biju paņēmis līdzi savu divriteni, kuŗu biju no-
 pelnījis 12 gadu vecumā, ejot ganos gandrīz 5 mēnešus, 
pelnot 100 latu pa visu vasaru. Tēvs pielika toreiz 
klāt, jo divritenis maksāja 120 latus, bet kas ir puika 
bez divriteņa?

Sākums likās labs. Laba istaba un gulta, ezers un 
laiva. Lam berti un liela saime pie galda. Pirmdienas 
rītā, kad aizgāju uz 10. rajona kantori, viss mainījās. 
Izrādījās, ka es nestrādāšu Rēzeknē, bet kādā no te-
le fonu un telegrāfa līniju remontvienībām. Man pi-
e veda pie sienas kartes un parādīja, kur mana grupa 
pašreiz atrdās, noprasīja, vai man ir divritenis un 
teica, ka mani tur pievakarē gai dīšot. Grupa bija ap 
35 kilometrus no Rēzeknes Bikavā un brau ciens 
kalnainajā apvidū vilksies savas trīs stundas.  Tā nu 
aizgāju atpakaļ pie Lambertiem, vienojamies, ka es 
dzīvošu un ēdīšu pie viņiem no sestdienas pēcpus-
dienas līdz svētdienas pievakarei.  

Taisoties braukt uz Rēzekni, mani brīdināja, lai 
uzmanoties, jo avīzē ik pārdienas ziņoja par dzērumā 
notikušiem kautiņiem un sadurtiem cilvēkiem, ļoti 
bieži tas bija noticis Latgalē. Pievakarē iebraucu 
norādītajā vietā, kur, likās, notika tādas kā dzīres. Visi 
sēdēja ap galdu, ēda, dzēra rēca un skaļi runāja krie-
v iski. Es nesapratu ne vārda. Mani nosēdināja galda

sānos, blakus diviem lieliem vīriem, kas šausmīgi 
par kaut ko krieviski strī dējās. Man likās, ka kautiņš 
un naži ir tikai īsa laika jautājums. Beidzot mans 
blakus sēdētājs paskatījās uz mani un jautāja, kāpēc 
es izskatoties tik nobijies. Es arī viņam atbildēju, ka 
man bailes, ka viņi abi sāks kauties. Nē, viņi tikai 
draudzīgi pārrunājot lietas. Esot nolemts pārcelt pasta 
nodaļu un telefona centrāli no vecās muižas ēkas uz šo 
vietu, un mājas saimnieks, cerībā uz jauniem ienā-
kumiem, esot sataisījis šo iedzeršanu ar vaka riņām.

Nākamajā rītā sākās darbs. Man iedeva lāpstu 
ar gaŗu kātu, lai rokot jaunam stabam bedri. Ak tu 
traks, kas par cietu zemi – māls un grants. Gan cirtu 
lāpstu zemē, bet nekas jau īsti negāja, kaut gan Rīgā, 
Pārdaugavas mīkstajā smiltienā biju racis ne vienu 
vien bedri. Vēlāk iemanījos, kā visvieglāk strādāt, 
bet pirmajā dienā bija grūti. Arī darba biedri, smī-
not, nāca skatīties, kā tas Rīgas kundziņš strādā. 
Beidzot vairākpakāpju bedre bija izrakta. Dziļais 
gals bija pēdas sešas dziļš. Tagad vajadzēja atnest 
gaŗo telefona stabu. Otrais nesējs, plecīgs vīrs pie-
ķerās staba tievajam galam, atstājot man resno – 
smago. Kaut kā dabūju 27 pēdu gaŗo stabu uz pleca, 
bet kad sāku kustēties, streipuļos vien gāja, es jau 
toreiz biju gaŗš un tievs, bez liela fiziska rūdījuma.  
Beidzot bedre bija klāt, stabs ielaists, uzcelts, taisni 
nosvērsts un varēju bedri aizbērt. Zemi vajadzēja ar 
metalla bumbu gaŗā kātā arvien piestampāt. Pēc 
tam viens no darba biedriem pielika kāju dzelžus 
un kāpa stabā, lai ieurbtu izolātorus un darītu visu 
citu. Mans uzdevums bija piesiet nolaistajā virvē 
rī kus un vajadzīgos materiālus.  Bet lieta bija tā, ka 
viņš runāja tikai krieviski un es nezināju krieviski nekā. 
Viņš no staba gala, virvi nolaidis, man kaut ko prasa. 
Es taisos virvē siet porcelāna izolātoru, bet no viņa 
bļaušanas no protu, ka tā nav īstā lieta. Zālē vesels 
lērums lietu. Cilāju vienu un otru, bet nav īstā. Bei-
gās krievs lamādamies kāp zemē, lai pats pa ņemtu 
vajadzīgo. Izrādās, ka tas bija rokas urbis, lai kokā 
ieurbtu caurumu, kur iesākt izolātora ieskrū vēšanu.

Beidzot tomēr pienāca pusdienu laiks. Visi 
ejam uz šķūni, kur esam apmetušies. Liels, apaļš 
rupjmaizes klaips iet riņķī. Katrs nogriež pamatīgu  
riku, apsmērē ar sviestu un biezpienu…, bet man 
tak nav naža… Lecu steidzīgi divritenim virsū un jo-
ņoju prom uz divus kilometrus tālo veikalu, no pēr ku 

17. jūnijs – aculiecnieka stāsts
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bet esot pretiniekos. 
Bet pirms tam mēs arī piedzīvojām, redzējām 

šos okupantus. Bijām apmetušies kādā saimnie cībā 
ceļa malā un ēdām pusdienas. Saimniecība bija 
mazā uzkalnā, gar kuŗu vijās ceļš, ceļa otrā pusē 
lēzena nokalne ar ziedošu pļavu, krūmiem un mazu 
upīti. Te ceļa līkumā uzradās rinda sma go mašīnu 
ar uz soliem sēdošiem kareivjiem ar šautenēm, 
formām un puļķīšu cepurēm. Augšā puļķītis – 
apakšā muļķīts, kā zēni to vēlāk skaitīja. Gaŗajā 
kollonā, aizstiepjoties vēl aiz tālā ceļa l īkuma, 
varēja būt ap 100 kravas automašīnu. Kol lona mūsu 
acu priekšā apstājās, vīri, ap div desmit katrā 
automašīnā rausās ārā un – devās uz upīti mazgāties 
un – nokārtot savas vajadzības. Tā kā aizņemtā ceļa 
dēļ mēs netikām pie darba uz telefona līnijas, viss, 
ko varējām darīt bija noska tīties, kā plikie un 
pusplikie stāvi nekautrējoties darbojās un, mašīnām 
aizbraucot, redzēt, kā mazā, skaistā upīte un pļavas 
stūris bija sabradāts, krūmi aplauzti un saķēzīti, 
viss pārvērsts riebīgā mēslu un dubļu žumbā.

Bija sākusies mūsu okupācija – mēslu un dubļu 
un izlietu asiņu žumba.

   Oļģerts Cakars

kārtīgu, lielu salokamo nazi un dodos atpa  kaļ uz 
šķūni. Visi vēl ēd, es arī nogriežu maizi, uzsmē-
rējupavalgu… un tad redzu, ka ir atnests liels katls 
ar kafiju, (protams, cigoriņu un grauzdētu kviešu 
sajaukums, īstu kafiju pirmo reizi dzēru Vācijā pēc 
kaŗa). Man, protams, nav krūzes, kur kafiju ieliet. 
Atkal divritenim virsū – uz veikalu.  Vei kalnieks 
acis vien ieplēš, mani diendusā jau otro reizi redzē-
dams. Nu es biju gudrs. Nopirku alu mīnija krūzi, 
karoti un dakšiņu, alumīnija šķīvi, ziepes un spogulīti. 
Tā iet, kad visu dzīvi pie mam mas vien esi dzīvojis…

Visā visumā mani darba biedri bija lādzīgi ļau-
dis. Tikai viens, tāds kalsns vīrelis, lielākais sliņ  ķis 
mūsu desmit cilvēku grupā, bija tāds sa vāds.  Kādā no 
nākamajām dienām viņš man no pra sīja, vai Rīgā 
varot redzēt daudz sarkanarmijas virs nieku. Es, 
nesaprazdams, kāpēc viņš tā prasa, viņu mierināju, 
ka es Rīgā nevienu pašu ne esmu re dzējis. (Tanī 
laikā, 1940. gada pavasarī, Latvijā bija jau kādi 
30,000 sarkanarmieši bazēs, vis vairāk Kur zemē ap 
Liepāju, kuŗus tur ielaida uz krievu ulti māta pa-
mata.) Vēlāk, ienākot boļše vikiem, izrādījās, ka 
viņš ir pagrīdes komūnists, un tika iecelts par visa 
telegrāfa rajona poļitruku.  Tad viņš man teica, ka zinot, 
ka es neesot  "mūsējais" (komunisma simpatizētājs), 

ALA aicina ASV dzīvojošos latviešus piedalīties Latvijas valsts Simtgades jubilejas svinībās!

Ailu, manu skaļu balsi
Kā no tīra zelta lietu!
Kad es savu balsi laidu,
Šķiet tautiņās taurējām.

Laika sprīdī, sākot ar 2017. gada 18. novembri 
līdz 2018. gada 18. novembrim, visiem ASV 
dzīvojošiem latviešiem – vienalga, kur tie dzīvo – 
būs iespēja kaut kā, kaut kur piedalīties Latvijas 
Simtgades atzīmēšanā. ALAs Kultūras nozare 
būs svētku plānošanas informācijas izziņas centrs, 
padom devējs un koordinātors. Katra organizācija, 
centrs, draudze, skola, biedrība, draugu pulks vai 
individs varēs svinēt svētkus pēc saviem ieska -
tiem un veidot savus pasākumus.  

ALAs Simtgades informācijas platforma 
latviešu un angļu valodā būs piejama jaunajā 
mājaslapā <www.latvia100usa.org>. Mājaslapā

būs ievietoti visi ASV rīkotie Simtgades pasā-
kumi. Ir izvēle, kur piedalīties, var rast iedvesmu 
svinību plānošanai, lasīt ASV dzīvojošo latviešu 
vēsturi, lasīt par Latviju, atrast informāciju preses 
vajadzībām un citu informāciju. Būs arī saites ar 
Simtgades ietvaros rīkoto pasākumu informāciju 
Latvijā un citur  Eiropā.

Daži jau zināmi notikumi: 1. jūnijā – AABS 
konference Standford CA, 9. jūnijā – Baltic 
Picnic El Sobrante CA, no 19. līdz 22. jūlijam – 
"Lodziņš uz Latviju no Gaŗezera",  14. septembrī 
– "Kārlis Ulmanis. People that Shaped Latvia’s 
Centennial.", Linkolnā NE, 6. oktobrī – Saeimas 
vēlēšanas, 23. novembrī – Baltic Boston, Bostonā 
MA. 

Strādāsim, lai mūsu balsis skanētu kopā un 
skanētu skaļi!                                             

Līga Ejupe

siMtGade    siMtGade      siMtGade     siMtGade      siMtGade
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mīlestību, par ienaidnieku, par iešanu kaŗā, par 
atgriešanos un arī par neatgriešanos. 

Senā kaŗavīra dzīves izpratne neapstājas pie 
folkloras materiāla izpētes un iedzīvināšanas. Do-
damies uz festivāliem, paši darinām dažas apģērba 
un ekipējuma detaļas, zinām ko nozīmē šaut ar loku 
un mest cirvi, nebaidāmies pārlaist nakti mežā."

Pēc koncerta Kaŗa mūzejā uzmeklēju grupas 
dalībniekus un pateicos par iedvesmojošo 
koncertu. Reizē ar to man iešāvās prātā doma, ka 
būtu labi šo grupu ar viņu patriotisma enerģiju 
redzēt pie mums Čikāgā. Grupas dalībnieks 
Eduards manu priekšlikumu uztvēra ļoti pozitīvi, 
tikai tajā brīdī mums abiem vēl nebija skaidrs, kā 
tādai samērā lielai fokloras grupai noorganizēt 
kon certturneju pa ASV.

Tā jau dzīvē notiek – ja ir laba ideja, rodas arī 
īste nojums. Šoreiz "Vilkaču" koncertturnejas īsteno-
šanos financiāli un organizātoriski atbalsta orga-
nizācija "Tilts", kas rūpējas par visu nepieciešamo, 
lai grupa varētu atbraukt arī pie mums uz Čikāgu.

Tā nu gaidīsim jūs uz "Vilkačiem" šī gada 20. 
oktōbrī, Ciānas lielajā Dienvidu zālē. Ņemiet līdzi 
arī draugus un radus, pat tos, kuri neprot latviešu 
valodu – dziesmas gara enerģija nepazīst valodas 
barjeras, tā caurvij dvēseli. Sīkāka informācija 
sekos nākamajā Čikāgas Ziņu izdevumā.

Didzis Pilāns

"vilkači"– senatnes un stiprās latvietīBas vēstneši

Pirms kāda laika, viesojoties Latvijā valsts 
svētku laikā, man radās izdevība apmeklēt grupas 
"Vilkači" koncertu Kaŗa mūzejā. Uz koncertu devos, 
zinot, ka tā ir ļoti interesanta un savdabīga fokloras 
grupa, kuŗu iepazinu jau 3x3 saietā Priekuļos. 
Mani saistīja tas, cik uzsvērti "Vilkaču" dziesmas 
pauž cīnītāja un tēvzemes aizstāvja garu; tās 
skaidri pauž nepakļaušanos naidnieka priekšā, lai 
no kurienes tas būtu nācis – no šīs vai viņsaules. Gan 
skauģi, gan raganu, gan tēvuzemes iekārotāju, visus 
gaida ass zobens, vēstī "Vilkaču" dziesmu teksti. 
Grupas dalībnieki raksturo paši sevi:

"Jau 17 gadus "Vilkači" Latvijā nodarbojas ar 
nacionālpatriotisko audzināšanu dažādos līmeņos, 
ar tradiciju un folkloras pētniecību, ar senā kaŗavīra 
dzīves veida un amatnieku prasmju apgūšanu, ko 
populārizē dažādos pasākumos, koncertos un 
festivālos. Ikviens "Vilkaču" dalībnieks ar lepnumu 
nes savu, "Vilkaču" un Latvijas vārdu visās savās 
gaitās gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 

Mūzicējot un dziedot, "Vilkači" ievibrē ne tikai 
sevi, bet visu, kas atrodas tiem apkārt. Uzstājoties, 
"Vilkaču" vīru augumus rotā Latvijas teritorijā ap-
bedījumos atrastu 10.–12. gadsimta apģērbu re-
konstrukcijas. Kaŗavīrs ir bijis drošības un neat-
karības garants visos laikos, kā šodien, tā arī pirms 
1000 un 2000 gadiem – tieši tādēļ "Vilkaču 
repertuāru pārsvarā veido kaŗavīru dziesmas par
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“Laiks” ko respondente Čikāgā. Ansis jau no 
pašas jaunības ir piedalījies daudzos latviešu 
sarīko jumos un pa sā kumos. Viņš  uzsāka  studijas  
St.  Olaf  koledžā Mineapolē, kur ieguva  
bakalaura (BA) gradu, jurisprudences doktora 
(JD) gradu ieguva Cornell universitātē Ņujorkas 
pa valstī. Advokāta praksi Ansis uzsāka Minesotā, 
kur strādā privātās firmās jau pāri par 30 gadu. 
Latviešu sabiedrībā viņš aktīvi iesaistījās tad, kad 
viņa meitas sāka iet latviešu skolā. Drīz vien viņu 
ievēlēja LOAM valdē, latviešu ev. lut. draudzes 
padomē un bija tās pērminderis, kā arī kasieris 
latviešu skolā. Ansis un viņa sieva Ann uzau-
dzināja divas meitas – Krista studē jurisprudenci 
Mineapolē, Laura studē veselības aprūpes laukā.

Doma turpināt agrāko ieceri par dziesmu 
svētku rīkošanu radās pagājušajā gadā, kad Anša 
praksē bija klusāks brīdis. Ansis apzinās, ka, lai 
spertu ļoti spēcīgi un aktuāli šādu soli, ir jābūt 
drošsirdīgiem un bieži ir jāuz ņemas zināms risks. 
Viņš domā, ka izcilu svētku rīkošanas pienākumi 
latviešu sabiedrībai būs motivācija iesaistīties 
darbā. Labs piemērs sek mēm ir Baltimoras 
dziesmu svētki – to rīkošanā iesaistījās daudzi 
tautieši, kas parasti nebija tik aktīvi latviešu 
sabiedrībā. Istais pievilkšanas spēks  bija – rīkot 
ko lielu un īpašu, iesaistot mūsu jaunos cilvēkus, 
kuŗi varbūt nebija tik bieži redzami sabiedrībā. 
Svarīgi ir plaša programma blakus dziedāšanai 
un dejošanai, piemēram teātŗa izrāde, koncerts ar 
latviešu māksliniekiem, saviesīgs vakars, kur 
cilvēki var nostiprināt un atjaunot draudzības.

Galvenais ir tas – vajag gribēt kaut ko lielu 
un cēlu veikt. Tas vēl vairāk saliedē latviešu 
sabiedrību un ļauj jauniem talantiem atklāties un 
izpausties.  

Ansis Vīksniņš uzsveŗ, ka galvenais tagad ir 
Rīcības komitejas sastādīšana, iesaistot daudzus, 
jo daudzus visas latviešu sabiedrības cilvēkus, arī 
no apkārtējam pilsētām. Šādā veidā darbs būs  
uzsākts. Priekšdarbi jau tiek veikti.

Lai mums kopējiem spēkiem strādājot, viss 
izdodas!  

 Jānis J. Dimants, Jr., M.D.                        

ZiBens un pērkons pie Minesotas ZieMas ZilajāM deBesīM
Dziesmu svētki 2022. gadā Dvīņu pilsētās 

(Mineapolē-St. Paulā)! Nē, tas nav aprīļa joks, bet 
gan pozitīva un mērķtiecīga iecere, kam sekotu  
apņēmība un rīcība.

Šāds bija paziņojums Lat viešu organizāciju 
apvienības Minesotā (LOAM) valdes vice-priekš-
sēža Anša Vīksniņa LOAM gada sapulcē šī gada 
jan vāŗa beigās. Paziņojums radīja sapulces dalīb-
nie ku saviļ ņojumu un neredzēti pozitīvu atsauksmi. 
Visus šos gadus mēs, Minesotas tautieši, esam it 
kā uzskatīti, ka dzīvojam provincē tālu no lielā-
kiem sabiedrības  centriem. Lai gan pirms dažiem 
gadiem pavidēja doma par dziesmu svētku rīko-
šanu Minesotā, tomēr tā doma ne piepildījās, jo 
Milvoki pasteidzās sevi pieteikt. Svētki  Milvokos 
izdevās teicami, un visi bija gandarīti par tiem. 
Tas, ka mazākā pilsētā ir iespējams sa rīkot 
svētkus, mūs visus atkal apvienoja un stip rināja. 
Tas cēla mūsu pašcieņu, ko manīja arī ārpus mūsu 
robežām. Zibens un pērkons pie Minesotas 
ziemas zilajām debesīm!

Šis paziņojums nav nekāds pārsteigums Dvīņu 
pilsētu tautiešiem. Starplaikā Minesotā ir izaugusi 
un no stiprinājusies spējīga, izdarīga un izveicīga 
jaunā paaudze. Tās pārstāvji ir apņēmušies ar lielu 
darba mīlestību un dedzību īstenot šo ideju. Gal-
venais ir tas, ka mērķim ir jā būt lielam un cēlam, 
lai tā īstenošana varētu aizraut un piesaistīt darba 
darītājus.

Intervijā advokāts Ansis Vīksniņš norādīja, 
ka jau vairākus gadus viņš ir domājis par to, ka 
Minesotā ir aktīva latviešu  sabiedrība ar  plašām 
un daudzām interesēm. Piedaloties dziesmu svēt-
kos Baltimorā, viņš ievērojis, ka latvieši mīl    
ceļot, apmeklēt dziesmu svētkus un tikties ar  
cilvēkiem. Rīkošanā ir svarīgi māksliniecisko 
daļu atstāt māk slinieku ziņā, bet praktisko pusi – 
vietē jiem rīkotājiem – rīcības komitejai, kā arī 
pieai cināt cilvēkus no apkārtējām pilsētām, kuŗi 
uzņemtios vadīt attiecīgus sarīkojumus un pasā-
kumus. 

Ansis Vīksniņš ir dzimis Čikāgā, latviskā 
ģimenē. Viņa tēvs daudzus gadus bija Čikāgas 
latviešu bied rības priekšnieks, māte – laikraksta 
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Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām

2018. gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot vēlēšanās varēs 
Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem būs derīga Latvijas pilsoņa 
pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji ārvalstīs varēs balsot 
par Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem.

Kā vēlēšanās varēs nobalsot ASV dzīvojošie vēlētāji?
ASV dzīvojošiem vēlētājiem būs divas iespējas, kā nobalsot 13. Saeimas vēlēšanās: 
1) vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, personīgi balsot kādā no ārvalstīs vai Latvijā izveidotiem vēlēšanu iecirkņiem;
2) nobalsot pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas vēstniecībā ASV, Vašingtonā.
Kur varēs nobalsot vēlēšanu dienā, 6. oktobrī?
13. Saeimas vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi jebkurā ārvalstī vai Latvijā izveidotā vēlēšanu 

iecirknī. Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 20.00 vakarā pēc vietējā laika. Ārvalstīs izveidoto 
vēlēšanu iecirkņu adreses būs pieejamas maijā Latvijas Centrālās Vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.

ASV tiks izveidots divdesmit viens vēlēšanu iecirknis: Bostonā (Masačūsetsas pavalsts), Čikāgā 
(Ilinoisas pavalsts), Denverā (Kolorādo pavalsts), Detroitā (Mičiganas pavalsts), Filadelfijā (Pensilvānijas 
pavalsts), Frīholdā (Ņūdžersijas pavalsts), Grandrapidos (Mičiganas pavalsts), Hjūstonā (Teksasas 
pavalsts), Indianapolē (Indiānas pavalsts), Kalamazū (Mičiganas pavalsts), Klīvlendā (Ohaio pavalsts), 
Losandželosā (Kalifornijas pavalsts), Milvokos (Viskonsīnas pavalsts), Mineapolē (Minesotas pavalsts), 
Ņujorkā (Ņujorkas pavalsts), Portlendā (Oregonas pavalsts), Ročesterā (Ņujorkas pavalsts), Sanfrancisko 
(Kalifornijas pavalsts), Sanktpētersburgā (Floridas pavalsts), Sietlā (Vašingtonas pavalsts) un Vašingtonā 
(Kolumbijas apgabals). 

Vēlēšanu iecirkņu ASV adreses maijā būs pieejamas arī Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā  www.
mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018.

Kā varēs pieteikties balsošanai pa pastu?
Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs ierasties personīgi vēlēšanu iecirknī, lai nobalsotu, ir iespēja 

pieteikties balsošanai pa pastu Latvijas vēstniecībā ASV (2306 Massachusetts Avenue NW, Washington, 
DC 20008).

Pieteikties balsošanai pa pastu var no 2018. gada 5. maija līdz 14. septembrim, uzrādot derīgu Latvijas 
pilsoņa pasi un aizpildot iesniegumu.

Iesniegumā jānorāda: 
1. Vārds, uzvārds; 
2. Personas kods; 
3. Dzīvesvietas adrese; 
4. Adrese ASV, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli;

 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LATVIA TO THE UNITED STATES OF AMERICA
2306 Massachusetts Ave., NW • Washington DC 20008 • USA • Tel: (+202) 328-2840 • Fax: (+202) 328-2860 

E-mail: embassy.usa@mfa.gov.lv • www.mfa.gov.lv/usa
2018. gada 11. maijs

LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS



252018. gada jūnijs, jūlijs, augusts

5. Iesnieguma aizpildīšanas vieta un datums;
6. Vēlētāja paraksts.
Iesnieguma veidlapu var aizpildīt vēstniecībā vai iepriekš izdrukāt no Latvijas vēstniecības ASV vai 

Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas (“Iesniegums balsošanai pa pastu no ārvalstīm”). 
Iesniegumu atļauts rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai datorrakstā.

Saņemot iesniegumu, vēstniecības darbinieks reģistrēs vēlētāju balsotāju sarakstā, iespiedīs pasē 
spiedogu par dalību 13. Saeimas vēlēšanās un izsniegs izziņu, ka vēlētājs ir reģistrēts balsošanai pa pastu. 

Latvijas vēstniecības ASV darba laiki, kuros var pieteikties balsošanai pa pastu, ir noteikti:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00

Ja vēlētājam nav iespējas personiski ierasties vēstniecībā, lai pieteiktos balsošanai pa pastu, vēlētāja 
iesniegumu un pasi vēstniecībā var nogādāt starpnieks, piemēram, kāda uzticamības persona, pastnieks 
(USPS) vai pasta kurjers (UPS, DHL, FedEx). Ja pase un iesniegums vēstniecībā tiek nogādāti ar pastnieku 
vai pasta kurjeru, vēlētājam pašam ir jāapmaksā pasta pakalpojumi pases un izsniegtās izziņas nosūtīšanai 
atpakaļ – vēstniecībai kopā ar pasi un iesniegumu ir jānosūta arī iepriekš apmaksāta aploksne pases un 
izziņas nosūtīšanai atpakaļ vēlētājam ar ierakstītu pastu (USPS) vai kurjerpastu (UPS, DHL, FedEx). 
Vēstniecība neuzņemas atbildību par pasta vai starpnieka pakalpojumu kvalitāti.

Līdz 14. septembrim vēlētājam būs tiesības mainīt adresi, uz kuru saņemt vēlēšanu materiālus. Par 
vēlmi mainīt adresi būs jāpaziņo vēstniecībai līdz 14.septembrim.

Lūdzam ievērot - ja būsiet pieteicies balsošanai pa pastu, Jums nebūs iespējas balsot vēlēšanu dienā 
vēlēšanu iecirknī!

Kā varēs nobalsot pa pastu? Ja vēlētājs būs pieteicies balsošanai pa pastu, vēstniecības darbinieks 
vēlēšanu materiālus uz vēlētāja iesniegumā norādīto adresi izsūtīs laikā no 2018. gada 15. līdz 24. 
septembrim.

Saņemot pa pastu nosūtītos vēlēšanu materiālus, būs jārīkojas saskaņā ar klāt pievienoto instrukciju.
Lūdzam ievērot - vēlētājam savs balsojums vēstniecībai būs jānosūta ar tādu aprēķinu, lai vēstniecība to 
saņemtu līdz vēlēšanu dienai - 2018. gada 6. oktobrim.

UZZIŅĀM:
Informācija par 13.Saeimas vēlēšanām ir pieejama Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā 

www.cvk.lv  un Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018. 

Centrālās vēlēšanu komisijas un Latvijas vēstniecības ASV mājaslapās būs pieejama arī informācija 
par politiskajām partijām, to priekšvēlēšanu programmām, kā arī 13. Saeimas vēlēšanu deputātu 
kandidātiem, tiklīdz šī informācija tiks publiskota. No 2018. gada 1. oktobra noteiktos laikos arī vēlēšanu 
iecirkņos varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām.  

Latvijas vēstniecība laipni aicina jautājumu gadījumā kontaktēties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu 
pa tālruņiem 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-328-2881 vai izmantojot e-pastu: consulate.usa@mfa.
gov.lv.

Aicinām sekot vēstniecībai sociālajos tīklos, lai uzzinātu aktualitātes arī par vēlēšanām:
Facebook.com/EmbassyofLatviainUS/ un Twitter.com/Latvia_USA 
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Atzīmējot Latvijas dibināšanas 100 gadi, sestdien, šī  gada 16. junijā 
plkst. 19:15 Latvijas goda konsuls Ilinojā Roberts Blumbergs piedalīsies 

"The 8th Annual North Shore Chamber Music Festival" ar izstādi
The Village Presbyterian Church, 1300 Shermer Road, Northbrook, IL. 

Šajā vakarā pirmo reizi Ziemeļamerikā atskaņos Pētera Vaska 
MUSICA SERENA.

Tuvāka informācija par šo sarīkojumu ir atrodama saitē 
<www.nscmf.org>. Biļetes ar 25% atlaidi (jāpiemin parole “Latvia”)

var iegādāties telefoniski festivāla birojā 847-370-3984.
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LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302

Palatine, Illinois 60074
 (847) 202-0120 

facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com

engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of 

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning
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847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

Zobārstniecības kabinets
            

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

 
celtniecīBas darBi

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu, pagrabu garāžu, 
logu pārbuves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas, 
krāsošanas, mēbeļu labošanas, kā arī jebkādus 
sīkākos darbus.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Apdrošināšana ir iekļauta. 
Bezmaksas konsultācija.

raimonds dunkelis
tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
<www.finecraftconstruction.com>.           

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056-2161

 847/394-2336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634-394 

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

 

57205 cowling road
three rivers,  Mi  49093

Veikals atvērts  
no aprīļa beigām līdz augusta beigām 

katru dienu no pulst. 8:30 - 17:30
svētdienās no  9:00 līdz 17:00.

Mellenes (blueberries) varēs sākt pirkt 
no 1. jūlija līdz vidus augustam.

Citi vietēji audzēti vai ražoti produkti:
Sparģeļi, zemenes, rabarbeŗi

ievārījumi, medus, kļavu sīrups
marinēti dārzeņi un daudz kā cita.

Carl  A. Barth
 269-278-7200
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60. Lauris Rožkalns, Ināra Rupeika, Līga Ruperte  
 (Grand  Rapids, MI), Alexander Schiffer,  
 Valdemārs Sīmanis (Warren, MI), Vija Sherman  
 (Raleigh, NC), Anda Sokalski, Edvīns Upītis,  Gunta  
 Tapiņa, Ruta Treknā, Edvīns Tums(Silver Spring,  
 MD), Valdis Tums, Zita Velkme, Aivars Vilemsons  
 (Clearwater, FL), Ārijs Vilemsons (Three Rivers, MI),  
 Mirdza Zaļuma, Agita Ellere-Zuika,
 56.- Atis Makstenieks, 
 55.- Pēteris un Sarma Aļļes, Kristīne Anstrata, Pauls  
 Antens, Ilze un Ēriks Antoni, Mairita un Kārlis  
 Antoni, Irēne Balka, Maija Bilsena (Scottsdale,AZ),  
 Aleks Briedis, Māra Brogan, John Cakars  
 (Albany, CA), Olģerts Cakars, Aina Caune,  
 Laimonis Celmiņš (Lenoir, NC),  Valija Dunskis,  
 Aina Eglīte, Kārlis Ezeriņš (Three Rivers, MI),  
 Larisa un Pēteris Freimaņi, Latvian Center  
 Garezers (Three Rivers, MI), Anna Ģelze,  
 Helēne Graudiņa, Gundārs Grīslītis   
 (Indianapolis, IN), Ilze Hirsh, Janīna Holtzendorf,  
 Harijs Hunters, Ilze Ievāne, Indulis Ievāns, 
 A. Jakobson, Silvija Jēgena, Arvīds Ķiegelis,  
 Kristīna Kļaviņa, Guntis Kuģis, Liene Kukaine  
 (Greenville, SC), Aivars Kuplis, Yolanta Lāčplēse,  
 Latvian Evan. Lutheran Church of MPLS and  
 St. Paul (Minneapolis, MN), Māra Lazda, Paulis  
 Lazda (Eau Claire, WI), Mirdza Lazdiņa   
 (Chesterfield, MO), Valdis Legzdiņš (Darien, WI),  
 Vita Levar, Velta Liepiņa, Valentīne Linde,  
 Zeltīte Lutovsky, Juris Meisters, Irisa Mellott,  
 Vija Miezīte, Biruta Norrell, Andris un Sandra  
 Ozoliņi (New Graunfels, TX), Arnolds Ozols  
 (Minneapolis, MN), Jānis un Rūta Ozoli   
 (Hastings MN), Vaira Otvara (Louisville, KY),  
 Milda E. Padleckas, Helēne Pizica, Aina un  
 Juris Pūliņi, Aina Saleniece, John un Loretta  
 Salkas, Pēteris Šaltāns, Aina Sloka, Guntis  
 Šmidchens (Seattle, WA), Ilze Šmidchene,  
 Ilona Šmita, Velta Šulca (Parma Hts, OH),  
 Andra Swiebocki, Haralds Robežnieks, Valija  
 Raucepa (Grand Rapids, MI), Astrīda O.   
 Tantillo, Ingrīda un Juris Velkmes, Alberts   
 Vīgants, Modris un Alice Vilemsoni (Three  
 Rivers, MI), Vilis Vītols, D. Vitrungs, Valda  
 Zemesarāja (Maple Hts., OH), Ruta Priedklane- 
 Zirne, R. Veitmane, Maija Wagner, Wisconsin  
 Latvian Credit Union Inc.,(Milwaukee, WI), 
 50.-  Valda Bole, Rūta Eichenfelde, Aivars Jerumanis  
 (Glendale, CA), Aldis Kiršteins, Rūta Kramēna,  
 Mārīte Plūme, Indulis Zviedris,  
  40.-   Brigita Roth (Brookfield, WI).

čikaGas ZiņāM Ziedojuši no 2018. gada 20. janvāŗa līdz 2018. gada 1. maijam.

150.- V. Bērziņš (Rīga, LV),
125.- Persijs Laube (Somers, MT),
120.- Miķelis un Annele Austriņi (2017.g. un 2018.g.),
100.- Nepublicējams, Amerikas latviešu palīdzības  
  fonds (Elkins Park, PA), Gunta Cepurīte, Mārtiņš   
  Dumpis (La Verne, CA), Andrejs un Silvija Ezeri,   
  Vaida Jordan (Canyon Lake, TX), Ina un Guntis  
  Kalnāji, Ināra Ķirsone, Jānis un Velta Lazdas,  
  Walter Mainieks, Guntis Ore, Rita Sprūdža,  
  Skaidrīte Reinerta (Manchester, N.J.), Ārijs un  
  Guna Sensnovi (Fort Myers Beach, FL), Irja  
  Strautmane (New York, NY), Inese un Anita  
  Romanovska, Gunta Vilciņa, Vilnis Vilips,
 95.- Ieva un Uldis Briedis, Juris un Ināra Kalniņi,
 85.- Euģenijs Počs (Rockford, IL), Uldis Prauliņš  
  (Indian Wells, CA),
 80.-  Baiba Rosenkranz,
 75.- Lidija Andermane, Māra Gundrum, Vilnis un  
  Astrīda Jakobsoni, Guntis Kiršteins, Ilgvars  
  Magnets, Mārtiņš un Brigita Markēviči, Vineta  
  Marzec, Renāte Reicha, Sigrida Renigera,  
  Pēteris un Irēne Strodi, Ivars Zušēvics   
  (Greendale, WI),
 70.- Ināra un Jānis Ievāni, Kārlis un Astrīda   
  Robežnieki, Auseklis Skomba, Gundars   
  Strautnieks (Three Rivers, MI), Egīls Vitands  
  (Three Rivers, MI),
 65.- Regīna Čunčula, Dzintra Muša, D. R. Nyman,  
  Ruta Radvany, Ainārs un Baiba Rodiņi (Reno,  
  NV), Visvaldis Stepe, Leo and Antoņina Trinkuni, 
 60.- Aivars Aistars (Three Rivers, MI), Austra Atslēga,  
  Solvita Baipsys, Rita un Stasis Baginski,   
  Spodra Bērziņa, Irisa Šīmane Blaine, Dzidra  
  Booker, Guntis Bruns, Linda Bruns, Lorija  
  Cinkusa (Rīga, LV), Daina un Alnis Ceri,   
  Ramona Clucas, Velta Cukura, Jānis Dimants  
  (Minneapolis, MN), Pārsla Gagaine, I. Grigolate,  
  Skaidrīte Haller (Duluth, MN), Laila un John  
  Harmann, Daumants Hāzners, Ruta   
  Houseworth, Vita Kākule (Glendale, WI),  
  Arvīds Kalekauris, Rudolfs Kalnmals (Three  
  Rivers, MI), Ivars un Austra Kēleri, Kaija Kiršteina,  
  Hilda Kitnera, Dzintra Kukaine, Jānis un Nora  
  Lebedevi, Laura Ludika, Māris Nora,
  Māc. A Vārsberga-Pāža (Myersville, MD), Dace  
  Pence, Irēna Petrīte, Gatis un Minjona Plūmes,  
  Vīnete Plūme, Anita Počs, Antonija Rocāna,  
  Aina Rozenberga (Minneapolis, MN),   



332018. gada jūnijs, jūlijs, augusts

GRANITA
divos veidos

KAFIJAS GRANITA
Sastāvdaļas
2 krūzes silta espresso vai ļoti stipras kafijas
1/2 krūzes cukura
2 tējkarotes vaniļas
putkrējums

Norādījumi
1. Silto kafiju sajauc ar cukuru un maisa, līdz cukurs izkūst. Pielej vaniļu.
2. Šķidrumu ielej lēzenā metalla pannā ar malām un ieliek saldētavā.
3. Ik pa 30 minūtēm masu izjauc ar dakšu, uzkašājot sīkus ledainus gabaliņus.
4. Granita būs gatavs pēc 2 stundām. Pēc tam to var vēlreiz sakašāt un ielikt toverī ar vāku, vai   
   pasniegt  tūlīt. Pirms pasniegšanas, atkal uzkašā.
5. Pasniedz ar putkrējumu.

ZEMEŅU GRANITA
1 krūze karsta ūdens
3/4 krūzes cukura
2 ēdamkarotes citronu sulas
3-4 krūzes svaigu zemeņu, sagrieztas

Norādījumi
1. Karsto ūdeni sajauc ar citrona sulu un cukuru un maisa, līdz cukurs izkūst.
2. Zemenes ieliek kūlējā un sakuļ, līdz smalkas un vienmērīgas. Pielej cukura sīrupu un sajauc.
3. Šķidrumu ielej lēzenā metalla pannā ar malām un ieliek saldētavā.
4. Ik pa 30 minūtēm masu izjauc ar dakšu, uzkašājot sīkus ledainus gabaliņus.
5. Granita būs gatavs pēc 2 stundām. Pēc tam to var vēlreiz sakašāt un ielikt toverī ar vāku, vai pasniegt    
tūlīt. Pirms pasniegšanas atkal sakašā.
6. Pasniedz ar zemenēm.

Saprātīgās saimnieces

Itālijas izcelsmes granita ir ideāls vasaras saldais ēdiens, kad nevēlamies kurināt krāsni. Neparastāks 
par saldējumu un ar tikai četrām sastāvdaļām, tas ir ātri pagatavojams un atsvaidzinošs.        2 porcijas
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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
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze> 

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

1.-2. jūnijā – Ciānas draudzes lietoto mantu tirgus.

svētdien, 3. jūnijā, 11:00 – Visu draudžu kopīgs   
 vasaras izbraukums Ciānā. Dievkalpojums un  
 dārza svētki.

10.-17. jūnijam – Uz Sibiriju deportēto tautiešu 
 piemiņas nedēļa.

svētdien, 10. jūnijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.  
 Filma "Melānijas hronika".
ceturtdien, 14. jūnijā, 14:00-20:00 – Aizvesto piemiņas  
 diena. Dievnams būs atvērts klusām    
 meditācijām, piemiņai, lūgšanām, svecīšu  
 aizdegšana, pārdomu mūzika un atmiņu  
 liecības fotografijās.

svētdien, 17. jūnijā, 10:00 – Visu draudžu kopīgs   
 Aizvesto piemiņas dievkalpojums. Kafijas  
 galds. Filma "Dienasgrāmata pēc pieprasījuma".

svētdien, 24. jūnijā.  9:15 – Dāmu komitejas sēde.

 10:00 – Jāņu dienas dievkalpojums. Kafijas  
 galds Jāņu noskaņā un jubilāru godināšanu.

2018. gada jūlijs
svētdien, 1. jūlijā, 10:00 – Abu luterāņu draudžu kopīgs  
 dievkalpojums Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā.  
 Ciānā dievkalpojuma NAV!

svētdien, 8. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Pusdienas  
 ASV neatkarības dienas noskaņā.

svētdien, 15. jūlijā 10:00 – Laju vadīts dievkalpojums,  
 sprediķi teiks Rūta Pūliņa. Kafijas galds.

svētdien, 22. jūlijā, 10:00 – Laju vadīts dievkalpojums  
 ar māc. Gundegas sprediķi no Latvijas.   
 Draudzes jubilejas pusdienas.

svētdien, 29. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds  
 ar jubilāru godināšanu.

2018. gada jūnijs

2018. gada jūnijs

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.

svētdien, 3. jūnijā, 11:00 – Oikumēnisks dievkalpojums  
  Ciānā. Draudžu pikniks. * 
svētdien, 10. jūnijā, 10:00 – Divvalodīgs dievkalpojums  
  ar dievgaldu un kristībām. Kafijas galds.

svētdien, 17. jūnijā,10:00 – Oikumēnisks Aizvesto   
  piemiņas dievkalpojums Ciānā. *

svētdien, 24. jūnijā, 10:00 – Laju vadīts dievkalpojums.  
  Kafijas galds. 

 * mūsu baznīcā nav dievkalpojuma.
2018. gada jūlijs

svētdien, 1. jūlijā, 10:00 – Abu luterāņu draudžu kopīgs  
  dievkalpojums Sv. Pēteŗa draudzes dievnamā.  
  Kafijas galds.

svētdien, 8. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
  13:00 – Kapu svētki Akāciju kapos.

svētdien, 15. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu.  
  Kafijas galds. 

svētdien, 22. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

svētdien, 29. jūlijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

2018. gada augusts
svētdien, 5. aug., 10:00 – Dievkalpojums ar dievgaldu.  
  Kafijas galds. 

svētdien, 12. aug., 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

svētdien, 19. aug., 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.

svētdien, 26. aug., 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
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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>

sarīkojuMi/sanāksMes
2018. gada jūnijs

trešdien,  13. jūnijā, Pensionāru saiets Ciānā plkst. 
12:00. 
sestdien, 16. jūnijā, Jāņu svinēšanas Gaŗezerā.
no 10.-17. jūnijam "Uz Sibiriju deportēto tautiešu   
  piemiņas nedēļa" Ciānā (skat. 34. lpp.). 

svētdien, 17. jūnijā,  Visu draudžu kopīgs Aizvesto  
  piemiņas dievkalpojums. Kafijas galds un  
  filma "Dienasgrāmata pēc pieprasījuma"  
  Ciānā plkst.10:00.
 pirmdien, 18. jūnijā, Stariņā 1. viennedēļas    
  vasaras nometne. 
pirmdien, 25. jūnijā, Stariņā 2. viennedēļas    
  vasaras nometne. 

2018. gada jūlijs
svētdien, 8. jūlijā, 13:00 – Kapu svētki Akāciju kapos.
trešdien, 11. jūlijā, Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00. 
no  20.- 22. jūlijam Latvijas simtgades svinēšana  
  Gaŗezerā.
no 21. jūlija-11. augustam mākslinieces Sašas   
  Kinēnas personālizstāde Klinklāva galerijā  
  Gaŗezerā.  Atklāšana 21. jūlijā  plkst. 13:00. 

2018. gada augusts 
svētdien, 5. augustā, Kapu svētki Oak Ridge kapsētā  
  plkst. 10:00.
trešdien,  8. augustā, Pensionāru saiets Ciānā
       plkst. 12:00. 
pirmdien,13. augustā, Stariņa 3. viennedēļas    
   vasaras nometne. 
pirmdien, 20. augustā, Stariņā 4. viennedēļas    
  vasaras nometne. 

2018. gada septembris 
sestdien, 15. septembrī, Tikšanās ar ģenerālleitnantu  
   Raimondu Graubi no Latvijas. Ciānas   
   dienvidu ēkā plkst. 14:00.

2018. gada oktōbris
sestdien, 6. oktōbrī, Latvijas 13. Saeimas vēlēšanas.
no 12.-14. oktōbrim LELBA Vidienes apgabala    
  konference Ciānā.

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: <kelivar@aol.com>
kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213

čikāGas
dauGavas vanaGu 
apvienīBa

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

ciānas draudzes dievkalpjumu kalendāra turpinājums

2018. gada augusts
svētdien, 5. augustā, 10:00 –  Ciānas draudzes kapu  
 svētku dievkalpojums Oak Ridge kapsētā.  
 Ciānas dievnamā dievkalpojuma NAV!

svētdien, 12. augustā, 10:00 – Dievkalpojums.    
 Daugavas Vanadžu vasaras pusdienas. 

svētdien, 19. augustā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
 galds ar jubilāru godināšanu.

svētdien, 26. augustā 10:00 –  Dievkalpojums. Ciānas  
 vasaras pusdienas.

2018. gada septembris
svētdien, 2. septembrī, 10:00 – Abu luterāņu draudžu  
 kopīgs dievkalpojums Ciānā.
 "Bārbekjū" pusdienas.

Priecīgus Jāņus! 
Koši koši, jauki, jauki, ka Dievs deva vasariņ'....

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

 ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr.: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
Armands Birkens • Tālr.: 773-251-2840
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz: Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Valijai Galenieks  1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00
Var klausīties raidījumus datorā, saņemot .mp3 faili e-pastā, caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas, Armanda vai Modra Galenieka

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