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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: Astrīde Sīlis

gadiem bija izcils mūziķis un 
mūzikas skolotājs Rīgā. Vēlākos 
gadus viņš pa vadīja Teksasā.

Sākumā minētie – Angela 
un Vadim ir nodibinājuši Arkady 
Fomin mūzikas stipendiju fondu 
talantīgu jauniešu mūzikas stu 
dijām. Šogad pirmo reizi vai rā
kas stipendijas tiks piedā vā tas arī 
Latvijas jaunajiem talantiem.

Pēteris Vasks ir draugos ar 
Angela un Vadimu. Viņi cer, ka 
būs iespēja nākamgad sniegt 
Čikāgas plašākai publikai gan 
Pēteŗa Vaska "Musica Serena" 
gan citu latviešu komponistu dar
bus. Latvijas mūziķi spēlē ne
skai tāmos orķestros visā pasaulē 
un Angelai un Vadimam daudzi 
no tiem ir jau pazīstami.

Latviešu sabiedrības vārdā 
liels paldies šī festivāla rīkotā
jiem, jo viņi paceļ Latvijas vār
du plašākai Amerikas publikai

Vēlreiz viņiem paldies!
Roberts Blumbergs

No kr.: Roberts Blumbergs, Angela Joffe 
un Vadim Gluzman. 

Šī gada 16. jūnijā, karstas 
un saulainas dienas pievakarē, 
Čikāgā notika ap 600 klausī
tājiem izpār dots koncerts North 
Shore Chamber Orchestra Festival 
ietvaros pilsētas greznajā pres
biteriāņu baznīcā.

Šis bija īpašs koncerts, jo 
bez Čaikovska, Pučīni un Vivaldi 
dar biem, pirmo reizi pasaules 
mērogā tika atskaņota Pēteŗa 
Vaska jaunā simfonija "Musica 
Serena". Šis pirmatskaņojums 
bija vienreizīgs – reizēm skumjš, 
reizēm aizraujošs, bet skaists. 
Publikai tas ļoti patika. Vēl ilgi 
pēc šī koncerta dzirdēja par to 
runājam.

Festivāla atbildīgā rīkotāja 
bija Angela Joffe. Viņa dzi musi 
Rīgā. Klavierspēli mācījusies 
Dārziņa skolā.  Angelas vīrs, Vadim 
Gluzman, šodien ir pasaulslavens 
vijolnieks. Viņš bija tas, kas uz
runāja klausātājus un iepazīs
tināja ar šīs dienas koncerta pro
grammu un tās izpildītājiem, ka 
arī pie minēja Latvijas 100gades 
jubileju. 

Festivāla rīkotāji bija lūguši 
arī man, kā Latvijas goda konsu
lam, iekārtot izstādi par Latviju. 
Kopā ar draugu dizaineri Māri 
Puķīti to arī iekārtojām. Tā bija 
laba iespēja iepazīstināt publi ku 
ar īsu pārskatu par Latviju un 
mūsu tautas slave nī bām. Liela 
daļa publikas daudz laika pa va
dīja izstādē, kur guva papildus 
ieskatu par Latviju un tās kultūru.

Tāpat man bija izdevība pa
runāt ar Sophie Fomin. Viņas 
vīrs Arkady Fomin, kuŗš aizgāja 
mū žī bā pirms kādiem četriem

Koncerta laiKā izstāde par latviju
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Bārtas un Nīcas tautastērpos  braši soļojam uz de
jas grīdu. Es izjutu visu to, ko savā mūžā esmu 
par Latviju do mājusi. Pirms katras dzies  mas es 
skatījos tālumā uz Latvijas priedēm, kuŗas ap
skauj estrādes apkārtni... "trīcēj' kalni, skanēj' 
meži". Kad nonācām pie pēdējām dziesmām kon
certā, varēju nolikt notis un brīvi dziedāt, jo tās 
dziesmas biju sen jau dziedājusi Čikāgā, Gaŗezerā 
un tagad Latvijā. Dzies mas, kuŗas es protu,  arī 
mani vecvecāki dziedāja. Tanī brīdī izjutu, cik 
laimīga un lepna esmu, ka varu būt šinī vietā un 
ka man ir iespēja stāvēt kopā ar 17,000 latviešu 
dziedātājiem, kas sapulcējušies no visām pasau
les malām svinēt brīvo Latviju un dziedāt dzies
mas, kuŗas ir visnozīmīgākās Latvijai un mums. 

Vārdi, kuŗi nepārtraukti skanēja man galvā, 
bija no dziesmas, kuŗa meldiju pirmo reizi dzirdē
ju 1980s gados, kad skatījos filmu "Sprīdīts," un 
tagad dziedāju tos Latvijā: "...virs galvas mūžīgs 
piena ceļš un mūžīgs ceļš zem kājām. Tas ved uz 
zemi laimīgo un izrādās uz mājām".

Kristīna (Zemene) Kīna

izjūtas par piedalīšanos Korī dziesmu svĒtKos latvijā

Nav viegli aprakstīt manas izjūtas, dziedot 
lielajā korī Latvijas Dziesmu svētkos. Ceļš uz 100
gades Dziesmu svētkiem man sākās 2017. gada 
vēlā rudenī kad ar māsīcu Justīni nodo mājām pie
teikties dziedāt Sanfrancisko korī, lai varētu dzie
dāt 2018. gada jū lijā. Laikā, kad dzīvoju Kalifor
nijā, biju dziedā jusi Sanfrancisko korī.   Ga  ta    vojoties 
svētku kon certam, lidoju uz Kaliforniju, lai pie
dalītos mēģi nājumos. No dziesmu ierakstiem 
mācījos altu notis. Sapakoju tautastērpu un biju 
gatava ceļojumam uz Latviju. 

Kad iegāju Mežaparkā uz pirmo mēģināju
mu, nevarēju ticēt, ka laiks jau ir pienācis stāvēt 
Lielajā estrādē un dziedāt Latvijā. 

Noslēguma koncertā visi līdzšinējie iespaidi 
apvienojās. Pirmo reizi redzēju, kāds patiešām 
būs koncerts. Kad beidzot sastājāmies gaŗās rin
dās un devāmies uz skatuvi, lai ieņemtu savas 
vieas,  jutu cik "liels" ir šis piedzīvojums. Kamēr 
dziedājām "Karoga dziesma", redzēju Latvijas 
karogu milzīgo plūs mu, ko nesa Latvijas kaŗavīri, 
un staltos tautudēlus un tautumeitas tērpušies

No kr: Kristīna un Justine pēc koncerta pie Lielās estrādes.
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was amongst them was something truly special. 
There are two moments in particular that        

I will remember forever. The first was at the 
practice concert while we were singing Manai 
Dzimtenei. I remember thinking how beautiful 
the song was, but it was tough to follow the lyrics 
on the page so I was mainly looking down at my 
book. Until one moment I stopped and looked out 
at the crowd, and my jaw dropped. I saw thousands 
of cell phone lights swaying back and forth. It 
honestly took my breath away and I stared out 
into the crowd taking it in for the rest of the song.

The second was during one of my favorites, 
Piena Ceļš. My cousin Kristina had given me a 
rough translation of the song and how it talks 
about the path you take through life and how it 
always leads you back home. I thought of my 
grandmother during this song, and at the concert, 
they had a light show just before we started 
singing where all of the beams ended up pointing 
up to the sky, and all I could think was that they 
were pointing to heaven. I did not make it through 
the song without shedding a few tears to say the 
least. I chose to participate not only for myself, 
but, more importantly for my family. To honor the 
hardships and struggles they went through. It was 
by far the most incredible experience of my life.

Justine Berzins

experience singing in riga
It is truly hard to put my experience into 

words, but the one word that continuously comes 
to mind is incredible! Everything from flying out 
to practice with the San Francisco Choir, to arriv
ing in Latvia, to just simply walking around the 
city and feeling the energy was amazing to expe
rience. It was nice to get to Latvia a few days 
early and enjoy some of the different events they 
had going on all over. But the second I put my 
tautasterps on to walk in the parade, everything 
became real. Being part of that alone would have 
been enough for me. Walking through the streets 
of Riga and seeing all of the smiling faces and 
Latvian flags gave me a huge adrenaline rush and 
I could not stop smiling but also crying tears of joy. 

 I do not speak Latvian, and I have never 
sung in a choir before. So, I spent a lot of time 
before going to Latvia trying to rehearse the 
songs and memorize the words as best as I could. 
But once the practices in Latvia started, I felt very 
comfortable. They were extremely tiresome, but 
also added to the overall experience. I never felt 
nervous. I felt right at home, even without being 
able to understand what was being said. It didn’t 
matter because once the music started, and I heard 
all of the beautiful voices, it took me to a different 
place of comfort and happiness. Even though there 
were 16,500 voices, knowing that your own voice 

latvijas lielā jubileja un dziesmu svĒtKi

Šovasar  latvieši nudien dzied un dejo! Lai gan 
zinām to jau no citiem gadiem, latvieši māk svinēt 
svētkus. Lai būtu klāt un paši savām acīm un ausīm 
izbaudītu šo lielo skaisto brīnumu, latvieši ceļoja 
uz Rīgu no visas pasaules. Protams, arī no Čikāgas. 
Un arī mēs, abi čikāgieši, jau cienījamos gados. 
Sagadās, ka arī mums pašiem šis ir varens jubilejas 
gads….bet tas jau būtu cits stāsts.  

Gribas dalīties dažās pārdomās, dažos novē
rojumos. Lasītāji tagad droši vien būs jau uzzinā
juši par iespaidīgo lielo dalībnieku skaitu Dziesmu 
svētku gājienā – vairāk kā 40,000 dziedātāju un de
jotāju. Šāds skaitlis ir prātam grūti aptveŗams. 
Mūsu radinieks Eduards Silkalns pie tases kafijas 
filozofiski teica, ka gājiena skaitlis salīdzinās ar to

skaitu, kādu komunisti apcietināja un deportēja uz 
Sibīriju. Baigs salīdzinājums. Visi šie smaidošie 
skaistie latvieši, kas kā krāšņa upe plūda no Brīvī
bas pieminekļa līdz Skonto hallei – visi būtu varē
juši atrasties ešelonos uz nebūtību? Gājiens ilga 
vairāk nekā 6 stundas. Daudz, ļoti daudz latviešu. 
Skaitlis paliek prātam neaptverams.  

Pēdējā laikā daudz dzirdēts, ka latvieši esot no
slēgti, esot introverti, kas labāk šķērso ielu nekā sa
tie kas aci pret aci ar svešinieku. Nevarēju ticēt, ka 
mani tautieši ir tik ļoti atturīgi. Mēģināju pati to pār
baudīt.  Gajienā gan visi smaidīja, pat gavilēja, dažreiz 
arī dziedāja un dejoja. Bet pārējie? Pretīm nākošās 
grupiņas tautas tērpos, kas raitā solī steidzās uz savu 
nozīmēto satikšanās vietu, visas izrā dīja nopietnu
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ļaužu burzmai, tomēr paspēja rokās pacelt savu 
mazo puišeli, lai viņš redzētu iespaidīgo skatu pāri 
ļaužu galvām un teica: “Skaties! Tie ir mūsu karo
gi”. Atkal prieks. 

Noslēguma koncerts bija, kā aizvien, ļoti gaŗš 
– vairāk nekā 4 stundas. Lai gan pieņemts, ka kon
certā publika godbijīgi klusē un klausās, mūsu 
noda lījums pamazām sāka dziedāt līdzi. Vai tā 
drīkst? Uz beigām, pie iemīļotajām dziesmām, 
piemēram,  Gaismas pils, Saule, Pērkons, Daugava, 
Manai  dzim tenei un vēl dažām, mēs nevien dzie
dājām līdzi, bet bijām kājās piecēlušies, elkoņos 
saķērušies un šūpojāmies ritmā. Man blakus labs 
alts, aiz viņas tenors. Laikam tak bijušie koristi. 
Visa rinda aiz mums dziedāja. Saucām: “Atkārtot! 
Atkārtot!” un dzie dājām atkal. Brīnumaina sajūta. 
Kopība ar visiem tūkstošiem – neatkarīgi no ku
rienes tie sanākuši. Liels liels prieks. Tas jānotur!  

Rasma un Jānis Priedes 

Latvijai, kuŗā varēja atpazīt kvadrātiņu autorus.  
Vairākas stundas vērojām svētku gājienu, atkārtoti 
gājām uz Vērmanes dārzu skatīt daiļamatnieku iz
strādājumus. Viena no spilgtākajām atmiņām ir Loli
tas brīnumputna izrāde atjaunotajā VEF Kul tūras 
pilī. Izrādē piedalījās vidusskolas un augst skolas 
vecuma jaunieši – dziedātāji, dejotāji un mū ziķi no 
ASV, Kanadas un Latvijas. Vēlāk vakarā televīzijā 
raidīja intervijas ar šiem jauniešiem, kas aizrautīgi 
bija gatavojušies izrādei. Arēna Rīga Vokālsim
foniskajā koncertā satikām daudz paziņu. Ceļā uz 
mājām nogaršojām Pica Lulu, picu pagatavotu ar 
šķiņki, skābētiem gurķiem un barbekjū mērci. Ne
zi nām, vai mums jaunumi patīk labāk par klasisko. 
Tikt uz tautasdeju uzvedumu nebija ko cerēt. Pa 
starpu apmeklējām izstādes mūzejos. Laimes rats 
bija novēlējis mums redzēt nevis noslēguma kon
certu, bet gan ģenerāl mēģinājumu. Tas šķita tik pat 
aizraujošs, cik bijām sagaidījuši. Uz lielajiem 
ekrāniem bija jauki atpazīt daudz draugu un paziņu,   
un vēl citus satikām starp skatītājiem. Šovasar dz
iesmu un deju svētki apstiprināja to, ka esam liela 
tauta ar daudziem un dažadiem talantiem. Esam arī 
maza, jo viens otru satiekam, atpazīstam, sasvei c i
nāmies. Diemžēl arī atvadāmies, tikai šoreiz to darām 
ar dziesmotu dvēseli!

 Raksts un foto: Kristīna Sīmane-Laimiņa

Simtgades dziesmu svētki bija lieliski! Kā jau 
daudzi, netikām pie visām iecerētajām biļetēm, 
marta mēnesī pie vienojoties interneta apburošajam 
ri tu lim. Tomēr iespējas baudīt latviešu kultūru š o
vasar Rīgā bija dažādas un interesantas. Ja netikām 
uz kādu koncertu, bija iespēja noskatīties koncer
tus, un citus notikumus arī televīzijā. Iegriezāmies 
bibliotekā, kur skatījām izstādes – īpaši Stāstu segu

vai ir iespĒjams apraKstīt greznos svĒtKus? 

Inese Liepiņa rāda Lydijai Dambekalnai savus adījumus 
dailamatniecības  tirdziņā Vērmanes dārzā.

skatīšanos pa labi vai kreisi. Kad es tos uzrunāju ar 
skaļu “Sveiki svētkos!”, visi, absolūti visi, atplauka 
un sauca man pretīlīdzīgas drau dzīgas frāzes. Jutos 
priecīga. Kad Rimi veikalā, gaidot rindā pie kases, 
uzrunāju mazo svešo mei tenīti: “Tev ļoti skaisti sapīti 
matiņi! Piestāv!”, bērns kautrīgi novērsās un skatī
jās man gaŗām. Bet tēvs viņai pieliecās un pamācī
ja: “Pasmaidi! Tas ir kompliments”. Es nopriecājos.

Braucot tramvajā uz noslēguma koncertu, pa 
logu vēroju lieliskus skatus. Latvieši steidzās uz 
Mežaparka estrādi kājām, ar divriteņiem, pat moto
cikletiem! Uzņēmīgu iespaidu atstāja tautumeita, 
kas, vadot divriteni, ar rokām pie stūres pieturēja 
arī garos brunčus, lai neiekeras spieķos. Nez kā 
viņa pēc koncerta pa melnu tumsu tika mājās. 

Traki garajā gājienā no 11. tramvaja galapunk
ta līdz Mežaparka estrādei, visa gājēju aleja bija 
rotāta sarkanbaltsarkaniem karogiem. Patika 
redzēt, ka jauna māte, steigdamās līdzi straujajai
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Gaŗais ceļš 8. reizi no Mičiganas uz Latviju 
atkal mani nogurdināja, bet daiļā Dzimtene mani 
ļoti uzmundrināja, kad iebraucu mūsu simtgadē  
Dzies  mu un deju svētku laikā. Atcerējos pirmo 
ceļojumu 1993. gadā uz Latviju kopā ar savu tēvu 
Alfrēdu Balceru.  Lielā sajūsmā devāmies uz svētku 
gājienu. Pie Brīvības pieminekļa es stāvēju augst 
papēžu kurpēs, 3 stundas fotografējot radus un draugus. 
Tagad, 25 gadus vēlāk, ievē roju, ka dāmas Rīgā visos 
ve cu mos staigā zemu papēžu kurpēs. Svētku gājiens 
šogad bija sešu  stundu garš. Vēroju koristus un

atstāju latviju uzmundrināta  

Operdziedātāja Inga Šļubovska un Ilona Balcers Obermiller 
dziesmu svētku laikā.

dejotājus viņu skaistajos tautas tērpos, ar ziediem 
rokās. Lai gan laiks bija vēss, manas emocijas mani 
sasildīja.

No 1. līdz 8. jūlijam notika bezmaksas kon
certi, izrādes un danči Vērmanes dārzā, kur moto  
uz daudz skatuvēm bija "MĒS SPĒLĒSIM NO 
VISAS SIRDS". Lieliski! Redzēju arī meistaru 
izstrādājumus un iepirkos. Kopības izjūta un gaiši 
brīži katru dienu!

Vecrīgā noklausījos Vokālo Ansambļu ielu 
koncertu un baudīju Latvijas šampanieti, "ķemmīnītes" 
un sāldskābmaizi. 

No visiem koncertiem mani visvairāk iespai 
doja latviešu komponistu Vokālsimfo niskais mūz
ikas koncerts Arēnā Rīga. Tas bija cēls un gaišs 
pasākums. Sevišķi patika Melanholiskais valsis un 
Pūt Vējiņi. Es jutos mūsu tautas garīgā skaistuma 
uzmundrināta un lepna par to. Tāpat kā 1993. gadā 
piedzīvoju un pārdzīvoju daudz emo ciju. Atceros,  
ka sēžot blakus Ārijai un Ilmāram Berg maņiem 
Mežaparkā, mana tēva sajūsma un birstošās asaras 
apstiprināja manu labsajūtu Dzim tenē. Šoreiz, 25 
gadus vēlāk, atstāju Latviju uz mundrināta. 

       Ilona Balcers Obermiller

Latvijas vēstniecība ASV turpinās sniegt ne
pieciešamo informatīvo atbalstu.

MANS SAEIMAS VĒLĒŠANU PLāNS
 Pase (jābūt derīgai 2018. gada 6. oktobrī. Ja 
pase nav derīga, tā steidzīgi jāatjauno Latvijas 
vēstniecībā ASV vai PMLP)
 Būt atbildīgam vēlētājam un izpētīt partiju 
sarakstus un kandidātus (vienīgā oficiālā lapa: 
sv2018.cvk.lv; citi avoti jāvērtē kritiski!)
 Izlemt kā balsot: pa pastu, piesakoties līdz 14. 
septembrim VAI balsot klātienē 6. oktobrī kādā 
no 21 iecirkņa ASV, Latvijā vai citā pasaules 
valstī. Citu balsošanas iespēju, piemēram, inter
netā, nav!

vĒstniecība mudina tautiešus asv balsot 13. saeimas vĒlĒšanās
 šī gada 6. oKtobrī

Informāciju sagatavoja Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Savienotajās Valstīs.
2306 Massachusetts Ave., NW  Washington DC 20008  Tālrunis: (+202) 3282840 • Fakss: (+202) 3282860

EmbassyofLatviainUS • @Latvia_USA

Vēršam uzmanību, ka atlicis tikai pāris ne
dēļu līdz termiņam (14. septembrim), kad var 
pie teikties balsošanai pa pastu. Ārlietu ministrija 
apkopojusi datus par visām Latvijas pār stāv
niecībām, kurās var pieteikties balsošanai pa 
pastu – pašlaik pie teikušies tikai 84 vēlētāji. 
Pagājušajās Saeimas vēlēšanās ASV nobalsoja 
tikai 2230 pilsoņi (no aptuveni 13 tūkstošiem) un 
tikai 138 no tiem balsoja pa pastu. Šo aktivitāti 
vēlēšanās, kas sakrīt ar Latvijas simtgadi, var ti
kai uzlabot aktīva individuāla un diasporas kop
ienas organizāciju rīcība. Aicinām laicīgi orga
nizēties, apzināt sev zināmos vēlētājus un 
pārliecināties, ka katram ir atjaunota/derīga pil
soņa pase un savs plāns par dalību vēlēšanās. 
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skatīties uz lielformāta ekrāniem dalībnieku zonā.
ČZ: Vai visi sarīkojumi, kuŗus Jūs un citi 

kolektīva dejotaji apmeklēja, bija augstas kvali
tātes?

Jānis: Visi pasakumi, kuŗos piedalījāmies –
mēģinājumi, uzvedumi, utt., bija loti augstā kvali
tātē. Latviešos ir īpaša dedzība, kas attiecās uz dz
iesmu un deju svētkiem. Domāju, ka tas ir re dzams 
visiem. Arī cilvēkiem, kuŗi neko nezina par Latvi
jas Dziesmu un deju svētkiem. Varēja just, ka visur 
ir ielikts milzīgs darbs. Parādīju Daugavas stadio
na izrādes Māras zeme nobeiguma video darba 
kolēģim. Vina reakcija bija: “Dude, this is like the 
Super Bowl of Folk Dancing!!!.”. 

ČZ:  Vai maltītes bija sagādātas pietiekamos 
vairumos un uz vietas?

Krista: Dalībniekiem svētku laikā par velti 
bija nodrošinātas vairākas lietas  – apmešanās 
skolās vai kopmītnēs, ēdināšana trīs reizes dienā, 
dzeramais ūdens pudelēs, ieeja daudzos pasāku
mus un sabiedriskais transports. Mūs apmierināja 
ēdiens. Dažu dienu ļoti labs, dažu dienu varbūt ne 
tik...Brokastis varēja dabūt kopmītnēs. Daugavas 
stadionā gan rindas dažreiz bija tik garas, ka izvē
lējāmies tajās nestāvēt, un tērējām paši savu naudu, 
no pērkot tur pat blakus kaut ko garšīgu. Brīvo 
trans portu lietojām bieži un ūdens arī nekad neap
trūka.

ČZ:  Vai laika apstākļi netraucēja vienā otrā 
pasākumā.

Krista un Jānis: Nē, nemaz! Lietus uzsmidzi
nāja tikai vienu dienu. Tas bija pirmajā mēģinā
jumā. Tīrais sīkums! Visiem īsti pat nepietika laika 
uzvilkt dalībnieku maisiņos saņemto lietus pončo, 
kad lietus jau bija beidzies. Pārējais svētku laiks 
bija skaists un saulains. Mēģinājumi noritēja bez 
pārmērīga karstuma vai lietus. Visi trīs koncerti 
notika plkst. 22.00. Dažu brīdi vakari pat likās 
maz liet pavēsi, bet dejotājus tas netraucēja. Tieši 
otrādi.

Uz Čikāgas Ziņas (ČZ)  uzdotajiem jautājumiem par to, kā deju kopai Mantinieki ir gājis Dziesmu 
un deju svētkos Latvijā, atbild Krista Laukmane Schmidt un Jānis Velkme.

ČZ: Vai jūs svētku laikā no 29. jūnija līdz       
8. jūl ijam turējaties pa lielāko daļu visi kopā vai bi
jāt izklīduši pa dažādām vietām un sarīkojumiem?

Krista: Pirmkārt, es visu Mantinieku vārdā 
gribētu pateikt milzīgu paldies mūsu vadītājiem 
Rinetai Tincu un Jānim Velkmem par viņu neat
laidīgo darbu! Pateicoties viņiem, mēs Dziesmu 
svētkos varējām pārstāvēt mūsu pilsētu Čikāgu un 
gūt uz mūžu paliekošas atmiņas! Paldies.

Paldies arī mūsu Deju svētku virsvadītājai 
Selgai Apsei, kuŗa strādāja ar diasporu kolektīviem 
uzvedumā Māras zeme! Paldies, Selga! 

Latvijā ieradāmies grupiņās. Daži jau tur bija 
kādu laiciņu pirms Dziesmu svētkiem, lai pavadītu 
laiku kopā ar ģimenēm, daži vispirms apciemoja 
citas Eiropas valstis. Bija arī tādi, kuŗi ieradās tieši 
uz Dziesmu svētku gājienu 2. jūlijā. Kaut gan visi 
nebijām apmetušies mums piešķirtajās Rīgas Teh
niskās Uni versitātes kopmītnēs, Dziesmu svētku 
laikā daudz turējāmies kopā un baudījām brīnišķīgo 
svētku no skaņu Rīgas parkos, ielās un koncert
zālēs. 7. jūlijā kuplā skaitā devāmies uz Brīvdabas 
mūzeju, kur uz stājās mūsu mīļās Suitu sievas. 
Esam ar viņām uzturējuši kontaktus kopš viņu vie
sošanās Mantinieku Latvijas simtgadei veltītajos 
svētkos “Daugav’s abas malas”. Tā bija tik sirsnī
ga atkalredzēšanās! Vairāki no mums pēc svētkiem 
apciemoja Suitu sievas arī Alsungā. 

ČZ: Vai svētku biļetes uz dažādiem sarīko
jumiem varēja iegādāties pret samaksu jeb bija 
sagādātas brīvbiļetes? 

Krista un Jānis: Dziesmu svētku laikā apme
klējām vairākus koncertus. Daudzi no tiem bija 
bezmaksas. Uz citiem bijām iegādājušies biļetes 
jau iepriekš. Noslēguma koncertā Mežaparkā 
visiem Dziesmu svētku dalībniekiem bija brīva 
ieeja, kur koncertu varēja klausīties, atrodoties 
stāvvietās. Biļetes uz Deju svētku Māras zemi bija 
vajadzīgas arī dalībniekiem. Paši dejotāji tajā laikā, 
kad nebija jāatrodās uz laukuma, koncertu varēja

ČiKāgas deju Kopa mantinieKi latvijā
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Skonto stadionā mums priecīgi māja arī mūsu 
krust māte Latvijas kultūras ministre Dace Mel
bārde. Likās, ka ir noslēdzies tāds kā aplis. Viņa 
bija klāt mūsu pirmajā koncertā Čikāgā, un tagad 
mēs esam pie viņas – Latvijā. Tā bija skaista un 
mums nozīmīga diena, kuŗa ar varenu, tikai dalīb
niekiem domātu koncertu, noslēdzās Skonto sta
dionā

ČZ: Ja Mantinieku deju grupas nodomi ir 
turpināt tatasdeju mēģinājumus, lai nākotnē uzstā
tos sarīkojumos Čikāgā, Latvijā un citur, vai esat 
domājuši paplašināt grupas sastāvu?

Jānis: Deju kolektīvos bieži ir plūstošs sas
tāvs – no gada uz gadu un pat pa vidu. Cilvēku 
dzīvēs mainās apstākļi un līdz ar to arī prioritātes. 
Mantinieku grupas sastāvs pašreiz ir ļoti stabils. 
Latviešu deju kolektīviem Amerikā vienmēr ir 
mazliet grūtāk piesaistīt vīriešus. Mēs esam ļoti 
laimīgi, ka Mantiniekos ir 12 vīri, kuŗi mums ir 
piebiedrojušies, parādot lielu dejas prieku! Rudenī 
iespējams klāt nāks vēl divi dejotāji.

ČZ:  Vai svētku gājiens jūs vai citus dejotājus 
nenogurdināja?

Krista:  Nogurdināja? Nē! Man šķiet, ka mēs 
būtu gājuši vēl divreiz tik. Tā gaisotne, kas valda 
gājiena laikā, ir neaprakstāma. Lai arī tā bija svēt
ku aukstākā diena, tas prieks, kas bija mūsu sirdīs 
un tas, ar kādu sajūsmu mums uzgavilēja gājiena 
skatītāji Rīgas ielās, lika aizmirst par visu citu un 
līdz dvēseles dziļumiem izbaudīt šos neatkārtoja
mos brīžus. Piebildīšu, ka ārzemju kolektīvi varēja 
gājienā līdzi aicināt arī ģimenes locekļus. Man 
pievienojās mana brāļa sieva. Viņas iespaids bija 
tāds, ka gaviles Rīgas ielās burtiski eksplodēja, 
skatītājiem redzot nākam mūs  ārzemju latviešu 
kolektīvus! Mēs gājām tieši pirms Rīgas rajona, 
kuŗu, kā zināms, skatītāji grib redzēt visvairāk, jo 
tur soļo daudzi visiem pazīstamie koŗi un deju 
kolektīvi, tādēļ uzskatām šo vietu gājienā par goda 
vietu. Skatītājos redzējām tik daudz pazīstamu 
seju un dzirdējām tik daudz sirsnīgu saucienu no 
pilnīgi svešiem cilvēkiem. No tribīnēm pie ieejas
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“Es braucu mājās, bet tikai tāpēc, ka mamma 
brauca līdzi. Citas reizes braucu no mājām.”

“Pilnīgi noteikti, ka braucu projām no mājām un 
pie tam ar smagu sirdi. Tik ļoti gribējās vēl palikt.”

“Uz mājām.”
“Nevaru sagaidīt to mirkli, kad varētu pārcelties 

uz LV. Un tas brīdis tuvojas.”
“Hm  abējādi domāju.”
“Braucot atpakaļ no Latvijas, domāju par to, ka 

arvien vairāk tuvojās tas laiks, kad ar vieglu sirdi 
pārcelšos uz Rīgu, lai izdzīvotu savu nākamo dzīves 
posmu. Tā kā man neviena pilsēta nav "īstās mājas", 
es tikpat labi varu iejusties Rīgā, kā jebkurā citā 
Eiropas pilsētā.”

“Man mājās būt nozīmē – būt mīlētai, sargātai 
un saprastai. Tā ir vieta, kur atgriezties un runāt vienā 
valodā...Un, ja nu tomēr runa ir par fizisku vietu, tad 
tā nav vairs tikai Latvija, tā nav tikai Amerika...tas 
šobrīd ir tieši pusceļš!”

“Noteikti UZ mājām. Manas mājas ir tur, kur ir 
mans vīrs. Tur ir mana sirds.”

“Mana sajūta bija tāda, ka braucu no mājām uz 
mājām. Abas vietas izjūtu kā mājas.”

“Es nupat secināju, ka man māju vispār nav. Ne 
LV, ne ASV. Bet ļoti gribu mājas LV. Mājas ir vieta, 
kur ielaist saknes. Man tādu vēl nav. ”

“Mana dzīve ir šeit, Amerikā, bet lidmašīnai at
raujoties no zemes, man fiziski sāp. To izjūtu katreiz. 
Manas sirdsmājas ir Latvijā.”

Krista Laukmane Schmidt un Jānis Velkme

Mantiniekiem, kā vienmēr, ir lieli plāni, tajā 
skaitā piedalīties Toronto dziesmu svētkos, bet par 
tiem labprāt pastāstīsim nākošreiz. Mūsu 3. sezona 
sākās 3. oktobrī. Aicinām pievienoties mūsu face
book sekotājiem, kuŗu skaits jau pārsniedz 1050. Tur 
varēsat saņemt visas Mantinieku ziņas un apskatīt 
daudz skaistu fotogrāfiju. 

ČZ:  Ārceļā no svētkiem Rīgā un sēžot lid
mašīnā, vai domājāt, ka braucat uz mājām, vai prom 
no mājām?

Krista un Jānis: Cik cilvēku, tik sajūtu, bet šis 
brauciens un piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos, 
šī s emocijas, kuŗas izjutām, tur atrodoties, kārtējo 
reizi apliecināja – Latvija ir visu mūsu sirdīs! 

Uz pēdējo jautājumu lūdzām atbildēt arī pārē
jiem  Mantiniekiem:

“Es domāju, ka līdz mūža galam tas tā arī paliks 
– es braucu projām no mājām...”.

“Tā kā esmu dzimis un visu mūžu dzīvojis 
Amerikā, sajuta, atstājot Latviju, bija tāda, ka dodos 
mājās. Bet arī jūtu, ka iebraucot Latvijā un pavadot 
laiku tur, man prāts zina, ka Latvija ir daļa no manas 
dvēseles. Ir tā pati sajūta kā kad satiecies ar ilgi 
neredzētu brāli, māsu vai bērnības draugu – tūlīt pat 
viss atkal kļūst pazīstams un saprotams. Nejūtos, ka 
esmu svešā valstī...”.

“Tad, kad braucu UZ Latviju, man ir sajūta, ka 
braucu uz mājām, bet kad braucu atpakaļ uz Ame
riku, man atkal ir sajūta, ka braucu uz mājām. Abās 
vietās man ir ģimene un tuvi draugi. Manas mājas 
ir tur, kur ir cilvēki, kuŗus mīlu. Tā nav vieta, tā ir 
sajūta.”
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Skatītājam bija iespēja iepazīties ar visiem čet
riem Latvijas apgabaliem. 

Pievakarē tajās pašās telpās notika lielais 
koncerts divu stundu gaŗumā. Tas bija skaists, 
apsveicams sniegums. Priekšnesumā piedalījās 
visi Gaŗezera skolēni, sākot ar mazākajiem līdz 
lielākajiem. Šķiet, ka koncerta izpildītāju bija ap 
200 un skatītāju ap 600. 

Paldies skolotājiem, audzinātājiem, mūzikas 
daļas vadībai, sarīkojuma koordinātoriem un visiem 
skolēniem. Sirsnīgs paldies arī postfolkloras gru
pai Iļģi no Latvijas un četriem Čikāgas Pie cīšiem, 
kuŗi kuplināja šo pasākumu. Koncerts skanēja tik 
iz cili varbūt tāpēc, ka tas notika telpās, nevis 
brīvā dabā.

Daudziem šis vakars bija tikai sācies. Tūlīt 
pēc koncerta cilvēki devās atpakaļ uz Gaŗezeru, 
kur Graša paviljonā  notika lustīga ballīte. Par 
mūziku gādāja Iļģi, kas pāri par 35 gadiem lat
viskā folkloras stilā ir dancinājuši publiku Latvi
jā, kā arī ārzemēs. Zālē esot bijuši pārsvarā 
jaunākās paaudzes pārstāvji, kas dancojuši, lēkājuši 
un dziedājuši līdz pusnaktij.  Iestājies naktsmiers, 
jo nākamajā rītā baznīcas zvans aicinās uz diev
namu.

Lai lietus nepārtrauktu svētdienas diev kalpo
jumu, to pārcēla no brīvdabas baznīcas uz Graša 
paviljonu. Dievkalpojumu kuplināja vidussko
lēnu koris. Dievlūdzēju skaiats varēja būt ap 400. 

Pēc dievkalpojuma baznīcēnus pie ieejas 
sagaidīja liela, gaŗa 100gades laba vēlējuma torte, 
un katram tika gabaliņš garduma. Paldies cepē
jiem! Turpat, baudot cienastu, bija iespējams ap
skatīt Gaŗezera nākotnes plānus – masterplānu.

Paldies Gaŗezeram, Latvijai un lietutiņam 
par jaukajām trim dienām. Savu rakstu beigšu ar 
dievkalpojumā teiktajiem vārdiem: "Šodien mums 
ir iespēja atjaunot savu piederības saiti ar Dievu 
un katram ar savu zemi un tautu, lai mūsu darbi 
nestu Dievam un Latvijai labu. Caur dziesmām 
un lūgšanām pateicamies Dievam par Latvijas 
100 gadiem un tās nākotni. Dievs, svētī Latviju!"

Ārijs Vilemsons
2018. gada 25. jūlijā, Three Rivers, MI

gaŗezers atzīmĒ latvijas 100 gadu jubileju
Kad Gaŗezers bija pastāvējis jau apmēram 20 

gadus, posma visa Padomju Savienība sāka 
šķobīties uz neatkarības pusi, arī Latvija. Gaŗezers 
ir kalpojis  mūsu tautai  un uzturējis latvietību nu 
jau vairāk par piecdesmit gadiem. Tas atrodas 
Mičiganas pavalstī ASV,  un latvietim Gaŗezers ir 
otrā vietā skaistuma un labuma ziņā. Pirmā vietā 
mums vien mēr bus mūsu mīļā, dārgā Latvijas 
zemīte. 

Šogad Tevi, Latvija, mūsu  jubilāri,  visa tau
ta un Gaŗezera saime sveic 100 gadu neatkarības 
svētkos un novēl Tev "Saules mužu nodzīvot".

100gades svētkus Gaŗezerā svinēja trīs die
nas un naktis. Pāris nedēļu pirms svinībām laiks 
pieturējās karsts un sauss. Laika prognoze svinī
bu laikā bija – lietus visas trīs svinību dienas. Da
bai tā ir Dieva dāvana un ar to mēs sadzīvojam.

Svinības notika šī gada 20. jūlijā. Tautieši 
bija sabraukuši no tuvienes un tālienes, liela daļa 
no ASV vidienes un citām pavalstīm, bet bija arī 
no Latvijas un citām Eiropas valstīm, lai vienoti 
pie ugunskura atzīmētu Latvijas lielo jubileju. 
Bet lietus dēļ plāni bija jāmaina. Ugunskura 
priekšnesumi, kas  bija paredzēti sporta laukumā, 
bija jāpārceļ uz Graša paviljonu. Ugunskuru aiz
stāja mazu spuldzīšu gaismas patriotiskās krāsās 
mirdzums. Priekšnesumā piedalījās gandrīz visa 
Gaŗezera saime: nometnes bērni, sagatvošanas 
klases audzēkņi  un vidusskolēni. Spītējot lietum, 
šķiet, ka skatītāju pulkā bija ap 500  dvēseļu. Pro
grammā bija humors, skices un skanēja dzies
mas. Netrūka arī kopdziesmu ar publiku. Priekš
nesumu noslēdza svecīšu gājiens, un ar to sākās 
svinības. Dievs, svētī šo pasākumu!

Nākošajā dienā bija paredzēts skolēniem un 
audzinātājiem futbola laukumā veidot Latvijas 
kartes kontūras. Lietus atkal uzva rēja. Bet latvie tis 
taču neuzdod! Tikai uz priekšu! Ar dažām izmai
ņām svinības turpinājās. Three Rivers High School, 
kas vienmēr ir bijusi ļoti atsaucīga Gaŗ ezera un 
ALAs sporta nozares vajadzībām telpu jautā
jmos, arī šoreiz izpalīdzēja. Tādēļ pēcpusdienā 
sko las basketbola zālē notika izcilas pasākums – 
elektronisks raidījums "Lodziņš uz Latviju".



 Čikāgas Ziņas12

Dimanta un draugi) līdzdalība. Manā laikā “Taču 
Jāņu deja” bija sarežģītības kalngals, tāpēc ļoti 
pārsteidz tas, ka jaunieši neizkrīt no soļa ar grūto 
deju horeogrāfiju. Jāatzīstas, ka atbilstoši savai 
gaumei, priecātos, ja ārzemju latviešu dabiskāks 
dejas stils pārietu uz Latviju, ne otrādi. Pēdējā deja ar 
Gaŗezera vasaras vidusskolu, Gaŗezera sagata
vošanas skolas un Gaŗezera bērnu nometnes au
dzēkņiem ir īpaši skaista. Cik labi dzirdēt Armandu 
Birkenu dziedam “Mūsu mīlestība”. Tās ir ASV 
latviešu devums latvietībai arī 21. gadsimtenī.

gaŗezers tagad un tad
Tā kā nav sanācis būt Gaŗezerā uz kādu sarīkoju

mu nu jau 20 gadus, nopriecājos par iespēju atgriezties 
pie savām latviskās izglītības saknēm tieši Latvijas 
simtgades nedēļas nogalē. Daži ieskati no dzirdētā, 
redzētā un novērotā…

Klinklāva Mākslas galerijā. Piektdienas vakarā. 
Tiekas visaktīvākie galerijas atbalstītāji vakarā pirms 
Sašas Kinenas gleznu izstādes atklāšanas. Šķind glā
zes, skan pateicības runas un čalas. Pēkšņi, ne no 
kurienes, parādās ne tikai Ilga Reizniece, bet arī visi 
Iļģi, kas uzspēlē, lai iekārdinātu ierasties uz nākamās 
dienas koncertu un balli. 

Latvijas 100gades ugunskurs. Pārsteidz elastī
ba, ar kuru Gaŗezera ļaudis pielāgojās lietusgāzei. 
GVV ugunskurs notiek Graša paviljonā. Ugunskurs – 
elektriskais vēdeklis, no kuras plīvo sarkans un oranžs 
kreppapīrs. Audzinātāji visi esot pirmo gadu. Braši. 
Uzvedumi asprātīgi un rit raiti, nav arī gari pārtrauku
mi starp uzvedumiem. Man vislabāk patīk uzvedums, 
kurā klausītāji nosauc aptuveni 20 tautasdziesmas, un 
brīvprātīgie uz skatuves cenšas katru dziesmu dziedāt 
30 sekundes, tad pāriet uz nākamo dziesmu. Smieklīgi 
ir jaundarinātie tautas ticējumi, kā arī audzinātāju uz
vedums par dienu pēc 18. novembra, kad ne Čakste, 
ne Ulmanis nevarēja atcerēties, kur palicis parakstītais 
dokuments. ☺ Dziesmas, piem.,“Pie Dieviņa gari gal
di, “Tumša nakte, zaļa zāle”, “Ai, jel manu vieglu 
prātu” un šī gada top dziesma no Dziesmu svētkiem 
Latvijā – “Piena ceļš”. Jaunieši droši, valoda laba, sirs
nīgi uzvedumi. Nezinu gan, cik viegli audzinātājiem 
būs panākt naktsmieru pēc tik aizkustinoša pasākuma.

Koncerts “Garezers dzied Latvijai! Atver savu 
sirdslogu uz Latviju!” par laimi notiek Trejupītes vi
dusskolas sporta zālē. Var klausīties Gaŗezera koncer
tu bez odiem, dzirdēt un redzēt visu. Sēdvietas ir pil
nas, liecinot par prāvo skatītāju pulku. Grūti saprast, 
kā jaunieši, no malu malām sabraukuši, var tik labi 
sadziedāties un sadejot, ja mēģinājumi notikuši tikai 
četras nedēļas, turklāt starp mācībām, volejbola un 
karoga spēlēm. Var izjust diriģentu saspēli ar kori, 
piem., iesākot ar “Manai dzimtenei”, kas arī Dziesmu 
svētkos bija pacilājoši, vai atskaņojot Ē. Ešenvalda 
“Šķind zemīte, rīb zemīte”.  Iļģu klātiene piedod d zirks
ti un dinamiku,  arī K. Dimantas (no ansambļa Imanta

Ugunskurura uzvedums.

Visi dodas uz Gaŗezeru.  
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Iļģi Klinklāva galerijā.

Tautasdejas lielajā sarīkojumā.

ezers, gan dzīve Latvijā. Mijiedarbība starp tautiešiem 
abos kontinentos ir biežāka un pašsaprotama.  Par sevi 
atgādina iepriekšējās dienas dziesma – “Mūsu mīlestī
ba”. … Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies, Tik jautā
jums ir, kad tas būs un kur. 

Raksts un foto: Māra Sīmane

Ekumenisks dievkalpojums “Dievs dziesma 
man un manai tautai” – svētdienas rītā Graša pavil
jonā.  “Ugunskura” vietā, liela sirds. Dievkalpojums, 
līdzīgs tam, ko LELBĀL uzdāvināja Latvijai Rīgā An
glikāņu baznīcā 30. jūnijā, sniedz iespēju atjaunot pie
derības saiti ar Dievu, savu zemi un tautu. Dievkalpo
jumu vada Archibīskape Lauma Zušēvica (luterāņu 
baznīca), Marks Baginskis (katoļu baznīca) un Dr. 
Pauls Barbins (baptistu baznīca). Pauls Berkolds di
riģē GVV  ansambli, kas dzied Br. Skultes  un Mārtiņa 
Aldiņa skaņdarbus. GVV direktore Sandra Kronīte   
Sīpola ar kokli pavada meditāciju. 

Pēc dievkalpojuma klātesošos pacienā ar kūkām. 
Ir iespēja parunāties, satikt vecus draugus un iepazīties 
ar viņu bērniem. Pa šiem gadiem attīstījies gan Gaŗ 

Archibīskape Lauma Zušēvica dievkalpojumā.
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Šogad abu vienību pavasaŗa nometne "Ozoli" 
notika Ilinojā, Dupage County mežā no piekt dienas, 
1. jūnija, vakara līdz svētdienas, 3. jūnija, pēcpus
dienai. Nometnē piedalījās 9 guntiņas, 3 gaidas, 2 
vadītājas un 2 vv., 8 mazskauti, 3 skauti, 2 vadītāji 
un 2 vv. 

Sestdienas rītā vv Larisas Freimanes vadībā 
gaidas cepa smalkmaizītes (mafinus) apelsīnu mizās. 
Pēc brokastīm gaidas kopā ar skautiem devās riteņ
brau cienā. 

Guntiņas ar vadītājām Dainu Ceru, Žubīti 
Streipu un vv Indru Velkmi iekārtoja nometnes vietu.
Sēja trijkājus mazgāšanas bļodām, piesēja zobu 
suku turamos un gatavoja režģus kurpju uzlikšanai.  

Mazskauti izsiroja vairākas takas, un visi lai
mīgi atgriezās nometnes vietā.

Pēcpusdienā nometņotāji klausījās Alberta Legz
diņa jun. stāstījumu par apkārtnes dažādiem put
niem un ar binokļiem vēroja vanagu lidojumus. 
Pievakarē gaidas saskaldīja malku un sakrāva to  
kopīgajam ugunskuram. Pa to laiku skauti mak šķe
rēja vietējā upē. Vakarā pie ugunskura dzie dājām 
dažādas dziesmas par ozoliem un spēlējām charades 
par nometnes temu.

Svētdienas rītā guntiņas un gaidas siroja katras 
savu taku. Mazskautiem un skautiem notika pār
iešana. Apsveicam jaunos skautus Andreju Teivānu 
un Vincentu Sīmani! 

Un tad jau bija laiks nojaukt nometni un noturēt 
nometnes slēgšanu.

Kā jau vienmēr pēc nometnēm visi pārbrauca 
mājās noguruši, bet labu piedzīvojumu bagāti!

Vad. Daina Cera

Simts gadu lapas dzītas,
Simts gadu vainagos vītas, Simts gadu.
Un miljoniem ozola zīļu, 
simts gadus šai zemei ir dots,
Šai zemei, kas izdīdzēt prot. Mēs atdzimstam 
Ozolu birzīs ik rudeni dzimstam arvien,
Ik rudeni dzimstam arvien.

(Guntara Rača vārdi; ansamblis Līvi 1988. gadā 
ar dziesmu piedalījās "Mikrofona aptauja 88")

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>

pavasaŗa nometne "ozoli"

Pie kurpju reždža guntiņa Solveiga Austriņa.
 Foto: Žubīte Streipa

Guntiņas Sofija Brence, Solveiga Austriņa un Zane Velkme 
mācās siet trijkāju.                                    Foto: Žubīte Streipa
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Skauti cep savas noķertās zivtiņas. Paši tās notīrīja 
un sameklēja garšvielas. No vidus: Kristaps 
Andersons, Kristofers Blumbergs un Matejs Brencis.

Foto: Ēriks Blumbergs

Gaidas Anika Bendika, Marete Austriņa, Emīlia Touw.                                      
Foto: Larisa Freimane

Guntiņām patika kāpelēt pa kokiem.                            Foto: Žubīte Streipa

Pulkst. virzienā no vidus: mazskauts Vincents Sīmanis, skauts Kristaps 
Andersons, mazskauti Jēkabs Brencis, Bruno Schmidt un Edgars Bērziņš, 
skauti Matejs Brencis un Kristofers Blumbergs, mazskauti Aleksandrs 
Fitzgerald, Tomas Velkme, Andrejs Teivāns un Reinis Velkme. 

Foto: Kalvis Cers

Vad. Guntis Dāboliņš, vad. Ēriks Blumbergs, Kristaps Andersons, 
Kristofers Blumbergs, Matejs Brencis, Vincents Sīmanis, Andrejs Teivāns. 

Foto: Kalvis Cers 
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rosmes ČiKāgā
2018. gada 17. maijā notika Čikāgas latviešu 

organizāciju apvienības (ČLOA) sanāksme. Sa
nāksmi atklāja līdzpriekšsēdis Armands Bir kens 
un pateicās visām organizācijām, kas piedalījušās 
pagājušā gada darbā. Līdzpriekšsēde Gundega 
Puidza pateicās Jānim un Guntai Vilciņiem, Ine
sei Stokes, Dacei Ķezberei, kuŗi darbojās LR pasu 
atjaunošanā.

Pie ČLOA pastāv vairākas nodaļas un tās 
ziņoja par savu darbību vispirms.

Radio komiteja pateicās par klausīšanos un 
atbalstu. Financiāli tai neiet tik spīdoši, jo mūžībā 
aizgājuši vairāki klausītāji un ziedotāji. Tādēļ tā 
aicina ziedot raidījumiem, ko iespējams klausīties 
arī datorā, saņemot mp3 faili epastā caur Drop-
box. Tuvākai informācijai zvanīt Silvijai Kļa
viņai Barshney vai Modrim Galeniekam. Iepriek
šējā raidījumā Armanda Birkena vietā pieda lījies 
Pēteris Špels.

Stipendiju fonds paziņos pirms nākamās 
ČLOA delegātu sanāksmes oktōbrī, vai fonds lik
vidēsies. Pēdējās 2 valdes nav vākušas līdzekļus 
un tādēļ līdzekļu trūkuma dēļ stipendijas šogad 
nepiešķirs.

Pagājušā delegātu sanāksme kā jaunu nodaļu 
uzņēma Čikāgas Latviešu centru (ČLC). Centrs ir 
saņēmis līdzekļu vākšanas solījumu at balstu no 
100+ tautiešiem un solījumu summa tuvojas 
$50,000. Ir cerība sasniegt $100,000 pirms rudens 
sezonas. Lietuviešu advokāts, speciālists bez
peļņas organizāciju juridiskās lietās un kon traktu 
veidošanā, izskaidrojis vairākas pieejas kā mēs, 
latvieši, spētu optimālāk savstarpēji sadar bo ties. 
Oficiālie pārstāvji pie ČLC no Krišjāņa Barona 
Latviešu skolas (KBLS) ir Marks Baginskis un 
Svens Kīns; no Čikāgas Latviešu biedrības (ČLB) 
ir Armands Birkens, Dace Ķezbere, Mārīte 
Plūme; no Ciānas draudzes Mārtiņš Stāks. ČLC 
kon takt informācija: <https://www.facebook.com/ 
CikagasLatviesuCentrs/CikagaslatviesuCentrs@
gmail.com> vai zvanot 8474319889. ČLC gru
pa prasīja naudu juri diskiem izdevumiem – 
delegāti apstiprināja, ka prezidijs saprātīgi izlems, 
kādu summu ČLOA segs.

Revīzijas komisija savu ziņojumu vēl ne
varēja sniegt, bet ir konstatēts, ka ČLOA kasē uz 
šī gada 15. maiju bija $7,802.14.

Sekoja organizāciju ziņojumi par savu dar
bību un nākotnes sarīkojumiem.

Illinojas Latviešu pensionāru biedrības sa
nāk smes notiek katra mēneša otrā trešdienā un 
visi ir aicināti piedalīties. Katrā sanāksmē pie
dalās ap 30 dalībnieku un viņus vieno sirsnīga un 
mīļa sadraudzība.

Sv. Pēteŗa draudzes Balto galdautu sarī
kojumu apmeklējuši 55 cilvēki. Mātes dienas diev
kalpojumā piedalījušies jaunieši. Vasarā rīkos 
Ratnīcas tirgu.

Ciānas draudzes telpās bijuši dažādi sarī
kojumi: Ģimenes diena, Čikāgas vīru koŗa kon
certs, skolas izlaidums. Jūnijā būs Aizvesto pie
miņas dievkalpojums un rādīs filmu “Melānijas 
chronika”; tieši 14. jūnijā baznīca būs atvērta no 
plkst. 14:00 – 20:00 un tur rādīs filmu ar aizvesto 
vārdiem – būs meditatīva mūzika un varēs ai z
dedzināt svecīti; sekojošā svētdienā būs oikū
menisks dievkalpojums abām draudzēm kopīgi. 
Lielais sarīkojums būs LELBĀL Vidējā apgabala 
sinode no 12. – 14. oktōbrim.

ČLB sarīkojumi. Rīkots TRIO koncerts. Pēc 
Valstssvētku sarīkojuma bijusi kopdziedāšana ar 
dziedošo aktieri Juri Hiršu no Latvijas. Igauņu 
namā svinēta Lielā diena. Rādīta filma “Vectēvs, 
kas bīstamāks par datoru”. Nākotnē apsveŗ rīkot 
kādu koncertu ap Ziemsvētkiem, bet septembrī 
rīkos LatEstFest un referātu ar ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi no Latvijas, kuŗu aicinājuši 
Daugavas Vanagi (DV) no Čikāgas un Milvo
kiem. Bez tam, 20.oktōbrī ČLB kopā ar Ciānas 
draudzi rīkos VILKAČU uzstāšanos – šī grupa 
daudzina latvietību.

DV vasarā rīkos Dārza svētkus Ciānas 
draudzes īpašumā. 

Gaidu un skautu nodarbības notiek katru otro 
sestdienu.

Čikāgas Korporāciju kopa piedalās gads
kārtējos Kalpaka piemiņas dievkalpojumos.

   Čikāgas vīru koris turpina rīkot koncertus.
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Latvijas valsts simtgades svētki. 
Ir domāts par visu baltiešu kopīgo sarīkojumu 

augustā. Plānots novembrī pilsētas Daley centrā 
uzvilkt Latvijas karogu un sniegt latviešu pro
grammu. Ienāca dažādi ieteikumi reprezentēt 
Latviju, piem., kuģīša izbraukums, noīrēt lid
mašīnu ar Latvijas karogu, 17. un 18. novembrī 
braukt mašīnā ar Latvijas karogu, lūgt WFMT 
raid staciju 18. novembrī spēlēt latviešu mūziku, 
aicināt William Ferris Chorale uzstāties – kom
ponists Ēriks Ešenvalds būs Čikāgā, aicināt 
Zemes sardzes kori no Latvijas uzstāties (Čikāgā 
viesosies no 6.18. augustam), aicināt tautasdeju 
kopu “Mantinieki” uzstāties kādā lielveikalā zi
bakcija (flash mob) veidā, rīkot izstādi Daley Center.

Saeimas vēlēšanas. Tās notiks 6. oktobrī. 
Mums ir vajadzīga tautas līdzdalība. Tiek izteikta 
vēlēšanās saņemt informāciju par ko balsot. 
Amerikas Latviešu apvienība izstrādās brošūras 
par visām partijām un tās atsūtīs uz Čikāgu.

Tautieši, ejiet balsot, sviniet Valstsvētkus –   
neatkarības 100 gadu jubileju. 

Ruta Priedkalne-Zirne.

 Amatpersonu vēlēšanās par līdzpriekšsēžiem 
ievēlēja A. Birkenu un G. Puidzu uz 1 gadu, par 
līdzpriekšsēžu vietnieci Inesi Stokes uz 3 gadiem 
un Revīzijas komisijā uz 1 gadu ievēlēja Modri 
Galenieku, Daumantu Hāzneru un Oļģertu Svilānu.
Turpmākā darbība  un sarīkojumi 

Latvijas valsts dibināšanas atceres sarī ko
jums. ČLOA prezidija sēdē nolemts, ka sarī
kojums notiks 3. novembrī – A. Birkens būs Lat
vijā sest dienās 10. un 17. novembrī un G. Puidza 
viena nevarot to vadīt. Bez tam 17. novembrī 
būtu grūtības dabūt ievērojamākus cilvēkus no 
citām vietām (balles dēļ sarīkojums būs sestdie nā). 
Svētbrīdi noturēt aicinās archibīskapi Laumu 
Zušēvicu. Nebūs akta, bet būs līdzpriekšsēžu uz
runas. Programmai lūgs Svētku kori, skolas kori 
un Bērnu ansambli. Dziedāt piedāvājušies arī 
“Stariņa” bērni. Sekos balle. Meklēs programmas 
vadītāju, kas varētu arī uzstāties. Sarīkojums no
tiks White Eagle banketa zālē. 17. novembrī no
tiks Kr. Barona skolas Valstssvētku sarīkojums, 
18. novembrī būs visu draudžu kopīgs Valstssvēt
ku dievkalpojums. 

ČLOA prezidijs. 1. rindā no kr.: Gundega Puidza, Armands Birkens, Ruta Priedkalne-Zirne, Inese Stokes. 2. rindā Eva Buholte, 
Helmūts Lāčkājs, Laima Magone, Jānis Vilciņš.                   Foto: Ojārs Freimanis



 Čikāgas Ziņas18

nāšanai un labās slavas daudzināšanai. Protams, 
skanēs arī lustīgas dziesmas, gan no folkloras, 
gan 20. gadsimta kaŗavīru repertuāra un svētki 
tiks sagaidīti uz priecīgas nots. 

Vilkači savos koncertos ASV dziedās gan 
dziesmas, kas ieņēmušas stabilu vietu kopas vairāk 
kā piecpadsmit gadu krātajā repertuārā, gan gata
vo vēl iepriekš nedziedātu repertuāru un veido 
vairākas jaunas apdares. Šo jauno repertuāra daļu 
šī gada laikā paredzēts arī ierakstīt CD formātā 
un padarīt pieejamu arī klausītājiem internetā. 
Tāpat tiek sākta arī gatavošanās Latvijas skolu 
tūrei, kuŗā folkloras kopa tradicionāli dodas starp 
11. un 18. novembŗa svētkiem, kur vienas vai 
divu dienu gaŗumā ar koncertiem apmeklē 510 
Latvijas skolas, lai dāvinātu svētku sajūtu un 
iespēju nosvinēt savu un valsts neatkarību arī 
Latvijas bērniem un jauniešiem dažādos novados.  

Grupas “Vilkači” dalībnieki labprāt pastāstīs 
Krišjāņa Barona latviešu skolas saimei par sevi 
un saviem tērpiem, kas rekonstruēti pēc 10.12. 
gadsimtā valkātajiem apģērbiem. Tā būs vērtīga 
informācija un interesanta pieredze ikvienam.

Gaidīsim jūs koncertā 20. oktobrī plkst. 
14:00 Ciānā, lai pēc tam iepazītos ar grupas 
dalībnie kiem, uzdotu sev interesējošus jautāju
mus un dalītos gūtajos iespaidos.

Didzis Pilāns

Klāt rudens un pavisam drīz arī 
folkoras grupas “Vilkači” kon cer t
turnēja pa Ameriku. Vēlos atgādināt 
lasītajiem, ka arī mums Čikagā būs 
iespēja baudīt šīs grupas koncertu 
20. oktobrī, plkst 14:00 Ciānas Lie
lajā zalē. 

Par to, kā “Vilkačiem” radās šī 
iespēja, varējāt lasīt “Čikāgas Ziņu” 
iepriekšējā numurā. Tagad ir laiks 
iepazīstināt lasītājus ar to, kāds būs 
koncerta no skaņojums. Lielāko daļu 
raksta veido grupas “Vilkači” dalīb
nieka Eduarda darbības apraksts.

Pēc darbīgas vasaras “Vilkači” 
atgriežas pie savas ASV tūres aktīvas plā nošanas 
un gatavošanās, lai pēc diviem mēne šiem būtu 
gatavi doties ceļā ar mērķi radīt svētku sajūtu un 
dot iespēju padomāt par seno kaŗavīru un tā 
nozīmīgumu arī mūsdienās.” Par iespēju grupai 
apceļot ASV, pieskandinot latviešu kopienu cen
trus ar savām dziesmām, jāpa tei cas organi zācijai 
“Tilts”. Līdz ar to visi, kuŗi atbalsta “Tilts” darbu, 
ir atbalstījuši arī lat  viskuma un patriotisma vēst
nešus – grupu “Vilkači, dāvājot klau sītājiem ASV 
izbaudīt šos koncertus.

“Koncerttūres nosaukums Ak, Latvija, kur 
Tavi dēli? atklāj, ka kaŗavīru tematika caurvīs 
ikvienu, arī Čikāgas, koncertu. Kaŗavīrs ir, bija 
un būs ikvienas valsts brīvības un neatkarības ga
rants. Agrākos laikos ikvienam, neatkarīgi no 
nodarbošanās, bija jābūt gatavam jebkuŗā brīdī 
celties un aizstāvēt savu un savas ģimenes un tau
tas brīvību. Savos koncertos “Vilkači” nereti uz
dod jautājumu zālē sēdošajiem jauniešiem ve
cumā no 16 līdz 20 gadiem: “Vai Jūs šodien būtu 
gatavi pamest visu un doties aizstāvēt savu valsti, 
brīvību un neatkarību?”. Ir arī laiki, kuŗos kaŗo
juši vairumā tikai profesionāli kaŗavīri, kuŗu brī
va izvēle ir bijusi doties šo ceļu. Neatkarīgi no 
laikmeta un situācijas, “Vilkači” uzskata, ka god
prātīgs kaŗavīrs ir cienījams un godājams visos 
laikos. Tāpēc arī šī tūre tiks veltīta kaŗavīru godi

folKoras grupas "vilKaČi" Koncerts ČiKāgā 
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trīs! trešais!
Trīs zvaigznes Brīvības piemineklī. Trīs lietas, 

labas lietas. Svinēsim Latvijas valsts Simtgadi šī 
gada 3. novembrī.

Kas ir nepieciešams, lai rīkotu Valstsvētku 
svinības ar balli? Vispirms vajadzīgi darbinieki, tad 
dalībnieki un tad, protams, apmeklētāji jeb ballētāji. 
Šogad Latvijas simtgadē 18. novembris iegadījies 
tieši svētdienā. Krietns skaits darbinieku tajā no
galē nebūs Čikāgā. Tāpat nav iespējams sagaidīt, ka 
kādas prominences vai ekselences brauks no ārpus 
Čikāgas, lai piedalītos mūsu svinībās. Arvien vairāk 
uzzinām, ka daudzi čikāgieši paši te nebūs tajā no
galē. Vairums brauc uz Latviju, lai tur piedzīvotu 
visvēsturiskākos Valstssvētkus mūsu mūžā.

Šie apstākļi ir iemesls, kādēļ mūsu svinības no
liktas sestdienas pievakarē, 3. novembrī. Vai pa 
tiešām tas ko nozīmīgu atņem no svinībām? Vai nav 
svarīgi sanākt, būt kopā, nodziedāt "Dievs, svētī 
Latviju!", pacelt glāzi mūsu mīļās Latvijas cēlajā 
jubilejā, un pavadīt patīkamu vakaru 

vienotā patriotismā? Nemaz nerunājot par to, ka 
kopīgi jānopūš 100 sveces jubilejas tortē.

Čikāgas latviešu organizāciju apvienība (ČLOA) 
šo jautājumu pārrunāja, un pārliecinoši atbalstīja. 

Daudzi čikāgieši jau gadiem lūdza, lai tiek 
rīkota balle, nevis akts ar runām un koncertu. Cilvē
ki gribēja svinēt un vēlējās balli, it īpaši Latvijas 
simtgadē.

Ar patiesu prieku varam ziņot, ka šogad balle 
būs! Īpašo viesu vidū būs LELBA archibīskape 
Lauma Zušēvica, kuŗa vadīs svētbrīdi. Ar dziesmām 
vakaru kuplinās burvīgais vokālais ansamblis 
"EJAM". Tajā dzied Māra Zommere, Jūlija Plost
niece un brāļi Artūrs un Edvīns Rūši. Deju mūziku 
spēlēs Algimantas Barniskas orķestris. Algimantas 
senči ir latvieši, un viņš runā un dzied arī latviski.

Svinības notiks White Eagle banketu zālē, uz 
Milwaukee Ave., Čikāgas ziemļrietumu pusē. Sīkāka 
informācija sekos nākamajā Čikāgas Ziņu numurā.

Armands Birkens un Gundega Puidza    

dziesma un tad Brig. Ģen. Komanda: “Class of 
2018, DISMISSED!” Cepures lidoja gaisā un sākās 
iespaidīga gaisa spēku parāde –  lidmašīnas dažādos 
grupējumos un vairākas izpletņu lecēju komandas. 

Anya steidzās satikt savus tuviniekus, draugus 
un labvēļus – māsu un vecākus no Sheperdstown, 
WV un vecmāmiņu Annu Motivāns no La Crosse, 
WI un  draugus. Anyas vecāki visus uzlūdza uz 
pēcpus dienas tēju viesnīcā, Kolorado Springā. 

Klātesošie un mēs arī vēlam Anyai panākumus 
turpmākajā dienestā, kas sāksies 1. augustā Floridā!            

Eugenijs Počs, 2018.g.jūlijā

apsveicam  leitnanti anya  Wallace!
Received from Anyas mother, Karina Seward 

Motivans: “My mother sent me Čikāgas Ziņas with 
your article on Anya. That was very generous of 
you to do.  Thank you so much for supporting her in 
that special way.  Much love,  Karina”

Skaistā, saulainā 23. maija dienā, ASV Gaisa 
spēku akadēmijas stadionā iesoļoja akadēmijas ka
deti, 980 no tiem lai saņemtu bakalaura akadēmisko 
gradu un Gaisa Spēku leitnanta zīmotnes. Starp 
tiem bija Anya Marina Wallace. Ceremonija 
turpinājās ar Akadēmijas mācību spēku un goda 
viesu ierašanos. Vislielākos applausus kājās pie
ceļoties saņēma Asv aizsardzības ministrs (Secre
tary of Defense) James N. Mattis. Ceremonijas 
vadīja Commandant of Cadets Brig. Gen. Kristin E. 
Goodwin. Viņai padoti 4,000 kadeti un vairāk kā 
200 Gaisa Spēku un civīlo personāls. Kristin Good
win beigusi akadēmiju 1993. gadā.

Runas sākās ar kapelāna dievvārdiem. Sekoja 
vairāki runātāji. Kadeti tika izsaukti pa vienam 
saņemt diplomus un rokas spiedienu no ministra 
Mattis. Visi 980! Svinīgo solījumu pieņēma Brig. 
Ģen. Kristin Goodwin. Vēl atskanēja Gaisa Spēku
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Ğenerālleitnants raimonds graube ČiKāgā

Sestdien, 2018. gada 15. septembrī, Čikāgā, C i ānas draudzes 
dienvidu ēkas Mazajā zālē, vieso sies atvaļinātais Latvijas Nacio
nā lo bruņoto spēku (NBS) ko mandieris ģenerālleitnants Raimonds 
Graube. Sākums plkst. 14:00. Galvenokārt viņš runās par tēmu 
“Hibrīdkarš un infor mā tīvā telpa”. Pamattēze – Krievija, ietekmējot 
mūsu prātus (un sirdis), mēģina graut mūsu vērtību sistēmu, ticību 
polītiskajai valdībai, valsts pas tāvēšanai, utt. 

Raimonds Graube dzimis 1957. gada 28. februārī Rīgā. Pēc 
neatkarības atjaunošanas 1991. gada septembrī iestājas Zemessardzē 
(ZS). Profes ionālo militāro dienestu uzsāk ZS štāba apsardzes rotā 
un turpina ZS Speciālo uzdevumu vienībā.  

1993. gadā R. Graubi ieceļ Zemessar dzes 1. bri gādes koman
dieŗa amatā, bet jau 1995. gadā – Zemessardzes štāba priekšnieka 
amatā. Laikā no 1999. gada līdz 2003. gadam, kad Latvija saņēma 
uzaicinājumu pievienoties Ziemeļatlantijas līguma organi zācijai 
(NATO), R. Graube bija NBS komandieris. No 2003. gada. līdz 
2005. gadam R. Graubem pildot NATO integrācijas izpildsekretāra 
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amata pienākumus, Latvija pievienojās Ziemeļatlantijas līguma organizācijai, kā arī kļuva par Eiropas 
Savienības dalībvalsti. Līdz 2009. gada 2. augustam R. Graube pildīja dienesta pienākumus Briselē 
kā NBS militārais pārstāvis NATO un Eiropas Savienībā. Atgriežoties no Briseles turpināja pildīt 
NATO integrācijas izpildsekretāra amata pienākumus un 2010. gadā atkārtoti tika iecelts NBS ko
mandieŗa amatā, ko pildīja līdz 2017. gada janvārim. 

Pēc atvaļināšanās R. Graube ir Valsts aizsardzības un patriotisma fonda "NAMEJS" valdes priekš
sēdētājs. Fonda galvenie mērķi ir atbalstīt Nacionālo bruņoto spēku veterānus un viņu ģimenes, uz
turēt starptautiskajās operācijās bojā gājušo kaŗavīru pie miņu un veicināt patriotismu Latvijas sabie
drībā.

Raimonds Graube militāro izglītību ieguvis ASV Nacionālās Aizsardzības universitātē un 
Lielbritānijas Apvienoto spēku un štāba koledžā. Viņš ir Viestura ordeņa Lielkrusta komandieris, ir 
apbalvots ar vairākiem Latvijas un ārvalstu apbalvojumiem. 

Šajā kritiskajā laikā, pirms vēlēšanām Latvijā, R. Graubes stāstījumam ir īpaša nozīme. Atnākot 
uz tikšanos ar viņu, izrādīsim savu pateicību un cieņu pret šo izcilo Latvijas kareivi un patriotu! Ieeja būs 
pret ziedojumiem.

Jūs aicina Čikāgas latviešu biedrība, sadarbībā ar Čikāgas un Milvoku Daugavas Vanagu kopām!
Armands Birkens

1. rindā nokr.: Daria Baginska, Sophie Circene, Aleksandra D'aoust, Ēva O'Donnell, Dārija Gulēna-Taube, Ieva Griffin, Lāra 
Ramane, Maruta Sīpola, Sabīne Ryan, Zīle Bemis, Aleksandrija Kuncāns, Sarma Ejupe. 2. rindā: Liāna Berkolda, Andis Cers, 
Annelī Ramoliņa, Miķelis Brunovskis, Laila Ģērmane, Zigurds Līcis, Isabelle Gundrum, Vilhelms Veidis, Laila Rība, Tālivaldis 
Bērziņš, Emilija Liziņa, Wave Pūris, Rolands Teivāns, Sandra Kronīte-Sīpola. 3. rindā: Lūkas Grīviņš, Kairis Briedis, Gustavs 
Teteris, Tālis Frūžs, Roberts Kalniņš, Matīss Mednis, Jēkabs Šulcs, Grants Blumbergs, Dārijus Baginskis, Stefāns Lūsis, Sandis 
Apse, Vilis Sīmanis, Edvards Evans.                       Foto: Māra Spalviņa

2018. gada gaŗezera vasaras vidussKolas absolventi
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Kā jau demokrātiskās valstīs pierasts, arī Lat
vijā šogad ir gaidāmas vēlēšanas. Tās būs 13. Saei
mas vēlēšanas, kuras notiks 6. oktobrī. Uz jautāju
mu, vai šīs vēlēšanas būs vai nebūs izšķirošas, 
at bildēt ir vienkārši. Demokrātiskā valstī nemēdz 
būt neizšķirošu vēlēšanu, un tie, kas apgalvo, ka 
tādas ir, muļķo cilvēkus. Pat tad, ja attiecīgās vēlē
šanas nerada tūlītējas un radikālas pārmaiņas “rīt 
uz brokastlaiku”, tas nav iemesls, lai uz tām neie tu. 
Vēlēšanas ietekmē ilgtermiņa procesus, un balso
juma sekas var būt sajūtamas pēc vairākiem ga
diem. Turklāt ņemsim vērā, ka Latvijas Saeimas 
vēlēšanas ir svarīgas arī tādēļ, ka tās ir vienīgās 
nacionālā līmeņa vēlēšanas. Atšķirībā no citām 
valstīm, kā ASV, Francija vai Polija, kur pilsoņi 
vēl arī pre zidentu vai parlamenta augšpalātu, lat
vieši valsts mērogā vēlē tikai parlamentu. Šis par
laments tad arī noteiks toni Latvijas politikā: tam 
nāksies pie ņemt daudzus svarīgus lēmumus, kuri 
tā vai citādi skars ikkatru no mums. Tādēļ atbilde 
uz jautājumu par vēlēšanu izšķirīgumu ir pašsap
rotama: jā, protams, uz vēlēšanām ir jāiet pavisam 
noteikti.

Kas jādara
Lai palīdzētu gatavoties 6. oktobrim, es šajā rakstā 
pastāstīšu par šo vēlēšanu galvenajiem dalībnie
kiem un izaicinājumiem. Taču pirms tam būtu jāat
gādina par galvenajiem vēlēšanu procedūras notei
kumiem. Tajās var piedalīties katrs Latvijas 
pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu 
vecumu. Visbiežāk dalībai vēlēšanās noderēs Lat
vijas pilsoņa pase (jāpārliecinās par derīguma ter
miņu!). Taču kopš laika, kad esam ieviesuši perso
nas apliecības, pastāv arī alternatīva procedūra. 
Pilsoņiem, kuriem nav pases, bet ir tikai personas 
apliecības, līdzās tām ir jāizņem īpašas vēlētāja 
apliecības – tajās tad arī tiks izdarīta atzīme par 
dalību vēlēšanās, jeb, vienkārši sakot – iespiests zī
mogs. Kad nu esam apgādājušies ar nepieciešamo 
dokumentu, varam rīkoties tālāk.

Lielais vairums pilsoņu, protams, dosies uz 
iecirkņiem 6. oktobrī, varbūt mazliet pagaidīs rin 
dā un nobalsos klātienē. Arī ārpus Latvijas darbo
sie s 115 iecirkņi. Taču Latvijas Centrālā Vēlēšanu

komisija ir parūpējusies arī par alternatīviem bal
sošanas veidiem – īpaši pilsoņiem, kas dzīvo ārpus 
Latvijas. 

Pirmkārt, varam balsot pa pastu. Tam, uz
rādot pasi vai personas apliecību, līdz 14. septem
brim jāpiesakās kādā no Latvijas pārstāvniecībām, 
kas organizē balsošanu pa pastu – visbiežāk tās ir 
vēstniecības. Tad jūs savlaicīgi pa pastu saņemsiet 
visus dokumentus un varēsiet nobalsot, kā saka, 
neizejot no mājas. Ja esat Latvijā, bet tieši 6. okto
brī nevarat aiziet uz vēlēšanu iecirkni, jau kopš 3. 
oktobra varat “nodot balsi glabāšanā”, jeb, vien
kārši sakot, nobalsot iepriekš – tiesa, ne visos 
vēlēšanu iecirkņos. Par visām šīm tehniskajām 
lietām noteikti der ieskatīties Centrālās Vēlēšanu 
komisijas mājaslapā www.cvk.lv – tur viss ir labi 
izskaidrots.

Tas, ka Latvijas varas iestādes rūpīgi piedomā 
pie vēlēšanu līdzdalības, nav nejaušība. Gandrīz 
visur pasaulē ir vērojama vēlētāju līdzdalības sa
mazināšanās. 2014. gadā uz 12. Saeimas vēlēšanām 
devās 58.8% pilsoņu: pasaules salīdzinājumā tas 
nav pārāk zems rādītājs, tomēr arī Latvijā ir vēro
jama krītoša tendence. 2011. gadā uz vēlēšanām 
aizgāja 60.55%, un, ja tā turpināsies, mēs drīz vien 
sasniegsim Lietuvas līmeni, kur uz vēlēšanām iet 
mazāk par pusi pilsoņu. Ir vesela virkne iemeslu 
par šādu samazinājumu uztraukties. Parlamenta 
uzdevums ir pilsoņu interešu reprezentācija, taču, 
ja cilvēki neiet uz vēlēšanām, parlaments nespēj 
pārstāvēt sabiedrību. Tādēļ tā ir pilsoņu atbildība: 
piedalīties savu interešu aizstāvēšanā.

“Reālie” un “virtuālie” rīdzinieki
Jūnija sākums mums atnesa pārsteigumu: iz

rādās, ka nākamajās vēlēšanās Rīgas vēlēšanu ap
gabalā būs par 3 mandātiem vairāk – lielākoties uz 
ārvalstīs dzīvojošo “virtuālo rīdzinieku” rēķina 
(ārvalstīs nodotās balsis pierēķina Rīgas apgaba
lam). Latvijā, ir pieci vēlēšanu apgabali, un 100 
Saeimas deputātu mandāti sadalās pa tiem propor
cionāli apgabalā dzīvojošo pilsoņu skaitam. Četru 
pagājušo gadu laikā šis skaits ir būtiski pamainījies, 
līdz ar to ir mainījies arī tur ievēlamo deputātu 
skaits: Latgale (14), 

Kā un Ko vĒlĒsim oKtobrī
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uzmanīgam. Ir jāpievērš uzmanība tam, no kādām 
sastāvdaļām attiecīgā apvienība ir veidojusies, un ko 
šīs sastāvdaļas ir darījušas iepriekš. Pašlaik, jūnijā 
vēl var parādīties kāda jauna apvienība no vecām 
sastāvdaļām, kas tiks izveidota uz vēlēšanām.

Labā ziņa turpretī ir tā, ka vēlēšanās pie mums 
vairs nevar piedalīties “pēdējās minūtes piedāvā
jumi”. Saeima ir lēmusi, ka partijām, kas grib pie
dalīties vēlēšanās, ir jābūt dibinātām vismaz gadu 
pirms vēlēšanām, turklāt tajās ir jābūt vismaz 500 
biedru. Tas izslēdz iespēju, ka šobrīd uz ātru roku 
var tikt sastiķēta jauna partija ar brašiem saukļiem, 
kas ar nelāgiem nodomiem iekļūtu Saeimā. Tiesa, 
Latvijā ir gana daudz partiju “čaulu”, kuras var 
izmantot līdzīgiem mērķiem. Pārsteigumi mūs vēl 
var gaidīt.
Galvenie spēlētāji

Kādi tad būs galvenie spēlētāji šā rudens 
vēlēšanās? Aina te ir raiba – krietni raibāka, nekā 
iepriekšējās vēlēšanās, kad visi nopietnie dalībnie
ki bija pazīstami jau iepriekš. Šoreiz sevi piesaka 
vesela virkne jaunu partiju: dažas no tām ir nesen 
dibinātas, citas – pirmoreiz sadūšojušās nopietnam 
startam. Tomēr starp “jaunajām” partijām šoreiz 
nav izteikta favorīta, un daudzas no tām riskē 
vispār nenonākt Saeimā, nespējot pārvarēt likumā 
noteikto 5 % slieksni.

Mans nolūks nav aicināt par kādu balsot 
vai nebalsot, bet gan daudz maz saprotami 
aprakstīt galvenos spēlētājus – gan vecos un 
pieredzējušos, gan jaunos un cerīgos.

Ja ticam aptaujām, pavisam droša tikšana 13. 
Saeimā šobrīd ir tikai 3 partijām, kuras Latvijas 
politikā darbojas jau ilgāku laiku. Tās ir Sociā l de
mokrātiskā partija “Saskaņa”, Zaļo un Zemnieku 
Savienība, un Nacionālā Apvienība. “Saskaņa” jau 
kopš 2010. gada vēlēšanām veido lielāko frakciju 
Saeimā, taču nav bijusi iesaistīta valdībā. Tā ir 
partija, kas ap sevi ir konsolidējusi gandrīz visu 
krievvalodīgo vēlētāju daļu, taču par to balso arī sava 
daļa latviešu. “Saskaņa” ir ideoloģiski atšķirīga no 
pārējām partijām vairākos svarīgos punktos. 
Vispirms, tā ir noraidošā attieksme pret latviešu 
valodu kā vienīgo oficiālo valodu, atšķirīga at
tieksme pret Padomju okupācijas periodu, kā arī 
ģeopolitiskas simpātijas pret Krieviju. “Sas kaņa”

Kurzeme (12) un Vidzeme (25) ir zaudējušas vienam 
mandātam, Zemgalē tas ir palicis tāds pats (14), 
savukārt Rīga ir ieguvusi klāt trīs mandātus (35). 
Tas, bez šaubām, ir saistīts ar lielo Latvijas pilsoņu 
emigrāciju uz ārvalstīm pēdējos gados. Proti, ār
valstīs dzīvojošo pilsoņu skaits ir palielinājies, līdz 
ar to palielinoties arī Rīgas apgabala elektorātam.

Šīm izmaiņām ir būtiska ietekme uz vēlēšanu 
rezultātu. Rīgā ievēlamo deputātu skaitam 
pieaugot, pieaug arī ārvalstīs dzīvojošo līdzdalī-
bas nozīme. Dzīvodami ārvalstīs, viņi palielina 
attiecīgā vēlēšanu apgabala deputātu skaitu un, 
līdz ar to, arī savu ietekmi. Taču, neaiziedami 
uz vēlēšanām, viņi šo ietekmi faktiski ļauj savā 
vietā lemt rīdziniekiem. Tas jāņem vērā: šoreiz 
no Rīgas tiks ievēlēts vairāk deputātu, un to, kas 
tie būs, noteiks arī ārvalstīs dzīvojošie. Reālie 
rīdzinieki ir samērā aktīvi vēlētāji – galvaspilsētā 
uz vēlēšanām aiziet vairāk pilsoņu, nekā vidēji 
Latvijā. Tādēļ arī “virtuālajiem” rīdziniekiem ār
valstīs nevajadzētu palikt iepakaļus. CVK vadī 
tājs Arnis Cimdars lēš, ka kopumā ārvalstīs 
dzī vojošajiem tīri matemātiski vajadzētu ievēlēt 
8 no 100 Saeimas deputātiem. Tas ir iespējams, 
tikai mobilizējoties un piedaloties vēlēšanās.

Partijas un nepartijas Latvijā, kā zināms, par
lamenta vēlēšanas notiek pēc partiju sarakstiem. 
Balsotājs izvēlas vienu (un tikai vienu) no 
piedāvātajiem sarakstiem, ieliek to aploksnē un 
iemet balsošanas urnā. Tiesa, pirms tam vēlēšanu 
biļetenā ir iespējams izdarīt atzīmes: konkrētus 
kandidātus var svītrot un var viņiem pievilkt plu
su. Tas beigu beigās ietekmēs no attiecīgā saraksta 
ievēlēto deputātu sastāvu: vēlētāju plusi un svītro
jumi var kandidātu gan pabīdīt uz augšu (kā Artusu 
Kaimiņu pagājušajās vēlēšanās), gan pagremdēt 
uz leju (kā Solvitu  Āboltiņu pagājušajās vēlēšanās). 
Šie plusi un svītrojumi ir efektīvs līdzeklis, lai 
paustu savu attieksmi pret konkrētiem cilvēkiem.

Vienlaikus ar Latvijas partijām ir jābūt uzmanī
giem. Vispirms, kopš neatkarības atjauno šanas ir iz
veidojusies tradīcija veidot partiju apvienības – kā 
Zaļo un Zemnieku Savienība, Reģionu apvienība un 
tamlīdzīgi. Vēlāk, ja kopīgais starts ir bijis daudz 
maz veiksmīgs, šīs apvienības bieži apvienojas   
vienā struktūrā – tā tas bija ar partiju “Vienotība” 
un “Nacionālo apvienību”. Vēlētājam šeit jābūt
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pēdējos gados ir darījusi daudz, lai kļūtu pieņe
mamāka latviešu “meinstrīma” vēlētājam. Tā sevi 
piedāvā kā sociāldemokrātisku partiju, un tās 
sarakstos būs arī daudz latviešu kandidātu. Taču 
dom starpības principiālos jautājumos “Saskaņa” 
pārvarēt nespēs, un, pēc visa spriežot, nākamajā 
Saeimā atkal atradīsies opozīcijā.

Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) ir partija, 
kura pašlaik vada Latvijas valdību. Tā ir sakņota 
reģionos un pilsētās ārpus Rīgas; no šīs partijas 
nāk virkne pašvaldību vadītāju. ZZS nav konkrē
tas ideoloģijas: tā, no vienas puses, balstās postpa
domju ilgās pēc “labā, gādīgā saimnieka”, no otras 
– spēj piesaistīt savos sarakstos populārus cilvēkus 
no politikas un citām jomām. Kā valdības vadošā 
partija ZZS ir atbildīga par nesen veiktajām re
formām – vispirms, nodokļu politikā un veselības 
aprūpē. Kaut arī daži partijas politiķi reizēm 
koķetē ar antirietumniecisku un antiamerikānis
ku retoriku, tā visdrīzāk neveidos koalīciju ar 
“Saskaņu”.

Nacionālā Apvienība ir partija cilvēkiem, 
kuriem latviešu un krievu attiecību jautājums ir 
pats svarīgākais politikā. Partijai ir savs stabils 
vēlētājs, un tās politiķi arī nepārtraukti strādā šā 
vēlētāja lojalitātes uzturēšanai. NA ir virkne popu
lāru politiķu, ir arī padarīto darbu saraksts, turklāt 
tās atbalstītājus īpaši nebiedē aizdomas par dažu 
partijas līderu iesaisti koruptīvos darījumos, par 
kurām arvien skaļāk runā partijas oponenti.

Partija “Vienotība”, kas pagājušajās vēlēšanās 
ieguva 2. vietu, šobrīd reitingos ir nokritusi līdz 
34% atzīmei. Tas skaidrojams ar partijas nespēju 
risināt iekšējas problēmas, kuras visspilgtāk iz
paudās 2015. gadā, kad “Vienotība” savas vainas 
dēļ zaudēja Ministru prezidenta portfeli. Virkne 
politiķu “Vienotību” ir pametuši. Pāri palikušie paš
laik ir konsolidējušies un nāk uz vēlēšanām ar savu 
tradicionālo piedāvājumu: eiropeisku, centrisku un 
tehnokrātisku politiku. Partijai ir izdevies saglabāt 
virkni pieredzējušu, populāru cilvēku, ku riem ir 
savs atbalstītāju loks. Taču tas vēl nebūt negarantē, 
ka “Vienotība” būs pārstāvēta nākamajā Saeimā.

“Vienotībai” pa pēdām seko Jaunā Konser-
vatīvā partija, ar kuru tai ir arī daudz kas kopīgs. 

Vispirms, JKP šodien izspēlē Latvijā mūždien ak
tuālo pretkorupcijas kārti, un dara to diezgan efek
tīvi. Pati JKP nav jauna partija, taču tai ir izdevies 
piesaistīt virkni enerģisku kandidātu, tai skaitā, 
ļaudis no tiesībsargājošajām iestādēm. Zināms 
šķērslis šeit varētu būt politiskās pieredzes trū
kums daudziem no tiem, kuru ne vienmēr ir iespē
jams pārvarēt ar enerģiju un ļoti uzstājīgu komu
nikāciju.

Attīstībai/Par ir jauns projekts, kura mērķis 
ir pārņemt bijušā “Vienotības” elektorāta liberālo 
daļu. Tā vadībā ir kopumā kompetenti cilvēki ar 
pieredzi politikā un valsts pārvaldē, un to lielākoties 
atbalsta gados jauni, izglītoti un eiropeiski cilvēki. 
Tomēr šai partijai ir arī virkne vājo vietu. Vispirms, 
daudzi tās redzami personāži ir vēlētājam pazīsta
mi, un ne vienmēr tajā labākajā nozīmē. Otrkārt, 
Rietumu kreiso liberāļu dienaskārtība Latvijā nav 
īpaši populāra, un masu atbalstu tai iegūt ir grūti.

KPV.LV lielos vilcienos ir viena, ekspresīva 
cilvēka, Artusa Kaimiņa projekts, kurš savu 
līdzšinējo karjeru ir balstījis esošās “elites” un 
“sistēmas” lamāšanā – jāteic, reizēm arī intere
santā un asprātīgā. Šīs partijas veiksmes ir tieši at
karīgas no iespējas sarīkot efektīvu šovu, kas spētu 
līdz oktobrim noturēt skatītāju uzmanību.

Latvijas Reģionu apvienība ir savdabīgs 
reģionos balstītās ZZS analogs, kuram arī ir 
izdevies piesaistīt vēl dažas interesantas personas. 
Visbeidzot, Latvijas Krievu savienība ir atklāti 
promaskaviska partija, kura apelē pie tās krievu 
vēlētāju radikālās daļas, kurai “Saskaņa” šķiet 
pārlieku rietumnieciska un konformistiska. Trīs 
pēdējās nosauktās partijas visdrīzāk Saeimā 
neiekļūs. Tomēr vēlētāju griba reizēm ir ne
prognozējama, un pie kāda īpaša zvaigžņu stāvokļa 
arī tām var paveikties. Maz kas gadās. Turpretī 
pārējie “mazie” spēlētāji – lai viņi man piedod – 
izskatās pārlieku bezcerīgi, lai viņu dēļ tērētu 
lasītāju uzmanību.

Informāciju sagatavojapolitologs Ivars 
Ījabspēc PBLA pasūtinājuma.

PBLA ZIŅU APSKATS
2018. gada 13. jūlijā
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celtniecības darbi

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

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

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

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

zobārstniecības kabinets
            

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

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 600562161

 847/3942336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634394 

773/5455420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

ČiKāgas latviešu biedrība
Čikāgas latviešu nams
4146 n. elston ave., chicago, il 60618
tālr.: 773-588-2085 

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

sestdien, 15. septembrī. Tikšanās ar ģenerālleitnantu 
Raimondu Graubi no Latvijas. Ciānas draudzes dienvi-
du ēkā. Sākums plkst. 14:00. Ieeja pret ziedojumu sākot 
ar $10.00.

sestdien, 22. septembrī. Čikāgas Latviešu biedrība un 
igauņu organizācijas aicina uz LatEst Fest II - būs dzīvā 
mūzika, izlejamais alus un desiņas ar kāpostiem un jau-
trība! Pieaugušajiem loterija un polkas lekšana. Bērniem 
spēles, atrakcijas un zīmējumu konkurss. Sākums plkst. 
4'os pēcpusdienā. Ieeja $15 pieaugušajiem, $10 no 13 
līdz 18 g.v., līdz 13 g.v. ieeja brīva. Par visu norēķināšanās 
pasākumā tikai skaidrā naudā (cash). Adrese: Estonian 
House / Chicago Eesti Maja, 14700 Estonia Ln., River-
woods, IL 60015 

Kārļa Ķezbera bibliotēka ir atvērta no plkst. 11:00 
līdz 2:00 pēcpusdienā katra mēneša pirmajā un trešajā 
trešdienā. 
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 60.-  Astrīda Rīdera (Avon Lake, OH), Andrejs Rozentāls  
  (Three Rivers, MI), Ināra Witt (Kelleyville, CA), 

 55.- Andrejs Bacians (Madison, WI), Vēsma Baltmane,  
  Aivars un Ilga Bokalderi, Sandra Burvikova,  
  Malda Ceplīte (Magill SA, Australia), Kalvis Cers  
  un Elisa Freimane, Astrīda Cīrule, Dzidra Cīrule  
  (Three Rivers, MI), Velta Dārziņa, Raimonds  
  Dunkelis, Daina Jurkus Ellerth, Edvīns Erkmanis  
  (Franklin, WI), Laila Gaidule, Baiba Kahn,  
  Rūta Kartheiser (Richfield, MN), Daiga Kirsteina,  
  Ojārs Freimanis, Aivars Jērumanis (Glendale, CA),  
  Dace Kūlāne, Latviskais Mantojums FCU(Ada,MI),  
  Anna Lačkāja, Alberts Legzdiņš, Laima Magone,  
  Maija Piccinni, Renāte Polan, Uldis Pūliņš, Pērle  
  Raidone, Māris Roze, Elfa Russell, Silvija  
  Rutenberga, Fricis Sīpols (Beverly Hills, MI),  
  Uldis Sprudžs, Inese Stokes, Laura Moehs  
  Stringer, Dainis Tiliks, Klitija Theisz, Andrejs  
  Treibergs (Salt Lake City, UT), Māra Tunzi, Vija 
  Twardzik, Dace Ventere, Eleonar Zīmele (Preiļu  
  rajons, Latvia), Indra Zīmele,

 50.- Ilmārs Blaumanis, Andris un Benita Eglīte,  
  Roman Kahn, Skaidrīte Jirgena (Rīga, LV), Aina  
  un Juris Kļaviņi (Smiltene, LV), Zinta Konrad,  
  Kristīna un Laimonis Laimiņi, Baiba Lenša  
  (Bothell, WA), Ilona Obermiller (Grand Rapids,  
  MI), I. Smrz (Ausmas Mežmalis piemiņai), Ruta  
  Štolcere, Vija Reinfelde, Māra Tupese 
  (Cambridge, WI),

 40.- Anita Tērauda (Rockville, MD), 
 35.- Ivars Spalis,
 30.- Benita Ezeriņa, Rineta Tincu,
 20.- Ivars Spalis.

ČiKagas ziņām ziedojuši  no 2018. g. 2. maija līdz 2018. g. 1 augustam

200.- Linda Cukura, Dace un Arnis Kīni, Pēteris Plūme,
100.- Ēriks un Anna Blumbergi, Ināra un Gunārs  
  Blumbergi, Chicago Latvian Association, Mārtiņš  
  Dišlers, Andris un Rūta Dzelmes, Modris un Valija  
  Galenieki, Jānis Grāmatiņš (Silver Spring, MD),  
  Marks Ķirsons, Matz Funeral Home, Jānis un  
  Rasma Priedes, Mārtiņš un Luanna Stāks, Māra  
  un Jānis Velkmes,
 85.- Ruta Krolla (Madison, MS),
 80.- Vija Miezīte, Ilmārs Riekstiņš, Raita Vilniņa,
 75.- Laura Coblentz (Great Falls, VA), Silvija   
  Danielson, Jānis Ēriņš (Three Rivers, MI), Maija  
  Downing (Green Valley, AZ), John Drugis,  
  Mārtiņš un Intra Ģērmaņi (Oakton, VA), Irēna  
  Helmane, Ināra Kiršteina, Valdis un Mārīte  
  Krūmiņi (Fairfax, VA), Vitālijs Kursītis, Valdis  
  Mežainis (Washington, DC), Ieva Reich (Madison,  
  WI), Māra Vārpa, Inta Zariņa,
65.- Ināra Bundža, Inta Duka, Dzidra Kraule, Māris  
  Preiss, Līvija Rutkowski (Memphis, TN), Jānis  
  Vanags (Walnut Creek, CA), Edīte Ziemele  
  (Henderson, NV),
 60.-  Daina Albertiņa, Laimdota Anšmite, Ināra Baldwin,  
  Baiba un Jānis Bērziņi, Anita un Elmārs Bilseni  
  (Three Rivers, MI), Pēteris un Laura Blumbergi  
  (Arlington, VA), Mārcis un Inese Daigas   
  (Carmen, IN), Aivars un Ligita Inkas, Dace Ķezbere,  
  Aija un Ēriks Kīni (Pasedena, CA), Rita Legzdiņa,  
  Alfreds Lukevics, Astrīda Menģele (Omaha, NE),  
  Laura Nichols, Brigita Ozoliņa, Gundega Puidza,  
  Gundars Šīmanis, Liene Sorenson, Lūcija Sprenne,  
  Inta Šrādere (Kalamazoo, MI), Arnis Šrāders,  
  Ivars Štolcers (West Linn, OR), Skaidrīte Štolcere  
  (Minneapolis, MN), Astra Reveliņa,

arī šeit, Amerikā. To pārņem internets – epasts, 
mājaslapa un citi elektroniski saziņas veidi.

Čikāgas Ziņas cenšas darīt visu iespējamo, 
lai ziņotu par mūsu latviešu sabiedriskās dzīves 
aktīvitātēm visu gadagājumu lasītājiem. Vēlamies 
vēl kādu laiku turpināt izdot Čikagas Ziņu 
līdzšinējā formātā, apdarē un saturā.

Lūdzam lasītājus izteikt savas domas. Būsim 
par to pateicīgi.

Ilmārs Bergmanis, ČZ administrātors 

Čikāgas Ziņu redakcija pateicas visiem tiem 
lasītājiem, kuŗi šinī gadā atsaucās ar ziedojumu.
Gaidām arī saņemt no tiem nedaudzajiem, kuŗi 
vēl nav paspējuši to atsūtīt. 

Redakcija pieliek visas pūles, lai piesaistītu 
jaunus lasītājus, bet līdz šim tā nav atradusi veidu, 
kā to paveikt. Runa ir par jauniebraucējiem no 
Latvijas.

Esam dzirdējuši, ka iespiestais vārds Latvijā 
arī nav populārs. Tas kļūst aizvien nepopulārāks

pateicība ziedotājiem
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Tomātu laiks ir klāt!  Pirmie sulīgie, sārtie, smaržīgie tomāti – svētki.  Ēdam salātus, tomātu maizītes, 
veselu tomātu ar sāli un pipariem. Dalāmies ar kaimiņiem..Un tad pienāk diena, kad reizē nogatavojas visi 
mazie tomātiņi. Simts vai vairāk. Tad mazos tomātiņus ilgi cep krāsnī.  Tie, cepoties, kļūst vēl saldāki, vēl 
sarkanāki, vēl gardāki. Izceptos tomātiņus sajauc ar makaroniem, vai uzliek lapu salātiem. Tie arī gardi kā 
piedeva ceptai gaļai.  Un tādā veidā 100 mazi tomātiņi atkal – svētki.

Krāsnī cepti mazie tomātiņi

Sastāvdaļas;
3 pintes (pints) mazo tomātiņu, pārgriezti uz pusēm
3 ēdamkarotes olīveļļas
1/3 krūzes rīvmaizes
1 tējkarote sāls
1/4 tejkarotes kaltēto karsto piparu 
(red pepper flakes)

Norādījumi:
1. Tomātiņus apvīļā olīveļļā.
2.  Pieber rīvmaizi, sāli un karstos piparus un  
  atkal apvīļā, lai tomātiņi vienādi pārklāti.
3. Tomātiņus izber vienā kārtā pa divām 
  pergamenta papīrā pārklātām pannām.
4. Cep 250°F gradu krāsnī apmēram 3 stundas*,  
  līdz tomātiņi sarāvušies un karamelizēti.

*Pēc 3 stundām ir garšīgi, bet atkarībā no tomātiem un krāsns, tos var ilgāk cept, lai vairāk karamelizētos.
Piezīmes:  • Tomātiņi ir garšīgi ar “ricotta” sieru. • Izcepto tomātiņu daudzums ir apmēram 4 krūzes.
• Atdzesētus tomātiņus var uzglābāt nedēļu ledusskapī.  Tos izņēmt laikus, lai ir istabas temperatūrā.

Saprātīgās saimnieces
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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

svētdien, 2. septembrī, 10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 abām luterāņu draudzēm Ciānā. 
 "Barbekjū" pusdienas.
svētdien, 9. septembrī. 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds. Padomes sēde.

svētdien, 16. septembrī,10:00 – Dievkalpojums.  
  Kafijas galds.
svētdien, 23. septembrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar   
 jubilāru godināšanu.
svētdien, 30. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.   
 Kafijas galds.

2018. gada oktobris
svētdien, 7. oktobrī 10:00 – Pļaujas svētku dievkalpojums.  
 Siltas pusdienas.

2018. gada septembris

2018. gada septembris

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>

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

svētdien, 2. septembrī, 10:00 – Abu luterāņu draudžu  
  kopīgs dievkalpojums ar dievgaldu Ciānā. *

svētdien, 9. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
  Kafijas galds.

svētdien, 16. septembrī, 10:00 – Divvalodīgs dievkal-
  pojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
  13:00 – Kapu svētki Olīvkalna kapos.

svētdien, 23. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums. 
  Kafijas galds.
  11:30 – Bībeles stunda. “Jūs esat pasaules  
  gaisma”.

svētdien, 30. septembrī, 10:00 – Dievkalpojums.
  Kafijas galds.

2018. gada oktobris 
svētdien, 7. oktobrī,10:00 – Pļaujas svētku    
  dievkalpojums ar dievgaldu. Pēc dievkalpojuma  
 notiks Sv. Pēteŗa draudzes pikniks.

* mūsu baznīcā dievkalpojuma nebūs.

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.

ANDRIS RITMANIS
dzimis 1926. gada 16. februārī 

Rīgā
miris 2018. gada 17. augustā
Sherman Oaks, Kalifornijā    

In  M e m o r i a m
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sarīKojumi/sanāKsmes
 2018. gada septembris 
sestdien, 8. septembrī, Kr. Barona latviešu skolas  
  mācību gada sākums Ciānā plkst.10:00.  
  Oficiālā atklāšana  plkst. 11:00.                   
  Pēc atklāšanas – Bērnu svētki.

svētdien, 9. septembrī, 13. Saeimas vēlēšanu    
  delegātu jeb partiju pārstāvju debates rīko  
  ČLOA Ciānā plkst.13:00.

otrdien, 11. septembrī, Pensionāru saiets Ciānā
  plkst. 12:00. Jānis Vilciņš runās par 
  13. Saeimas vēlēšanām.

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

sestdien, 22. septembrī, LatEst Fest II (Oktoberfest)  
  Igauņu namā plkst.16:00. 
  Rīko ČLB kopā ar igauņiem.

2018. gada oktobris
sestdien, 6. oktobrī, Latvijas 13. Saeimas vēlēšanas  
  Ciānā no 7:00 līdz 20:00.
no 12.-14. oktobrim LELBA Vidienes apgabala    
  konference Ciānā.
sestdien, 20.. oktobrī,  Folkloras un seno cīņu kopas  
  "Vilkači" koncerts Ciānā plkst.14:00.

2018. gada novembris
sestdien, 3. novembrī, Latvijas 100gades svinības  
 White Eagle banketu zālē, Milwaukee Ave.  
 plkst. 18:00.
svētdien, 18. novembrī, Oikumēnisks Latvijas    
 simtgades dievkalpojums ar svinībām 
 Ciānā plkst. 10:00.

2018. gada decembris
svētdien, 1. decembrī, sv. Pēteŗa draudzes    
 Ziemsvētku tirdiņš no  plkst. 9 – 16. 
svētdien, 9. decembrī, Ciānas draudzes Ziemsvētku  
 tirdziņš.

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

$

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

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

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

Ingrīda Līga Gagaine ļoti sekmīgi beidza 
Northwestern universitāti ar maģistres gradu 
(Master of Science in Clinical Research and 
Regulatory Administration). Baka  laures gradu 
Socioloģijā un teo loģijā Inga saņēma Elmhurst 
kolledžā.

Ingrīda ir Kr. Barona un GVV absolvente. 
Viņa jau 16 gadus strādā Astellas Pharma un 
pašlaik ir Clinical Study Manager. Viņa vada 
zināmu slimību  zāļu efektivitātes kliniskas pēt
niecības nodaļu.

Ingrīdas māte, Pārsla Gagaine (tēvs, Vilnis, 
mira 2012. g.), aktīvi darbojusies Čikāgas lat
viešu skolā un Sv. Pēteŗa draudzē. Ingrīdai ir 
māsa Larisa Summers un brālis Lūkas. 

Pārsla Gagaine

izglītība
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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

2018. gada 

SEPTEMBRIS

  1 S Ilmārs, Iluta, Austrums

  2 Sv Elīza, Lizete, Zete
  3 P Berta, Bella
  4 O Dzintra, Dzintars,   
 Dzintara
  5 T Klaudija, Persijs, Vaida 
  6 C Maigonis, Magnuss,   
 Mariuss
  7 P Regīna, Ermīns
  8 S Ilga

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

16 Sv Asja, Asnate, Dāgs
17 P Vera, Vaira, Vairis
18 O Liesma, Elita, Alita
19 T Verners, Muntis
20 C Guntra, Marianna,   
 Ginters
21 P Modris, Matīss, Mariss 
22 S Māris Maigurs, Marica

23 Sv Vanda, Veneranda,   
 Venija
24 P Agris, Agrita
25 O Rodrigo, Rauls 
26 T Gundars, Kurts, Knuts
27 C Ādolfs, Ilgonis
28 P Sergejs, Svetlana,   
 Lana
29 S Miķelis, Mikus, Miks,   
 Mihails

30 Sv Elma, Elna, Menarda

Jaunava
24.aug. - 23.sept.

Svari
24.sept.- 23.okt.
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