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Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, no kuŗiem ir
saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās sūta
ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru
saņemšanu.
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 pieteiktie apraksti saņemami ne vēlāk par 15. datumu.
Materiālu sūtīšanas adrese:
e–pasts: <isimanis@comcast.net>
Ināra Sīmane – 4N013 Randall Road
St. Charles, IL 60175-5044,
tālr.: 630-584-5750
Par sludinājuma saturu atbild sludinātājs;
par raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem
jābūt mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un
adresi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai
ir tiesības rakstus saīsināt. Rakstos izteiktās
domas var nesaskanēt ar redakcijas viedokli.
Čikāgas Ziņas honorārus nemaksā.
Izdevéjs:
Čikāgas latviešu organizāciju apvienība.
Administrātors: Ilmārs Bergmanis
e-pasts: <ilmarbergman@gmail.com>
tālr.: 847-803-0546
Atbildīgā redaktore:
Ārija Bergmane
mob. tālr.: 847-828-9737
e-pasts: <arijab@comcast.net>
Galvenā redaktore: Ināra Sīmane
e-pasts: <isimanis@comcast.net>,
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175
tālr: 630-584-5750
Kasiere: Ārija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
Ziedojumi, maksājumi par sludinājumiem u.c.
sūtāmi kasierei.
Adrešu maiņu pieteikumi sūtāmi:
Čikāgas Ziņas,P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824
Vāka foto: Ministru kabinets
Vāku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis

REDAKCIJAS SLEJA
Paldies visiem Čikāgas Ziņu lasītājiem un atbalstītājiem!
Ieejot četrdesmit piektajā darbības gadā, Čikāgas Ziņu
redakcija ar gandarījumu var teikt, ka visus šos gadus Čikāgas
latviešu sabiedrības atbalsts mūsu izdevumam ir bijis nedalīti
pozitīvs. Liela pateicība pienākas tiem, kuŗi ir ziedojuši vairāk
nekā no viņiem ir lūgts.
Čikāgas latviešu sabiedrības dzīves stilam, kā arī pasaules
notikumiem gadu gaitā pamazām mainoties, Čikāgas Ziņu
redakcija ir centusies uzlabot vai mainīt saturu, paturot kvalitāti.
Arvien biežāk žurnāla slejās parādās ziņas par notikumiem Latvijā.
Un tas ir dabīgi. Lai gan dzīvojam svešatnē, mūsu saknes ir Latvijā.
Pēdējos pāris gados Čikāgas latviešu sabiedrībā, kā arī organizāciju darbībā ir manāms pagurums. Tomēr apsveicami darbojas
Krišjāņa Barona latviešu skola, pirmsskola Stariņš un gaidu un
skautu vienības. Īpaši ievērojama ir tautasdeju grupas Mantinieki
(pārsvarā jauniebraucēju sastāvā) neizsmeļamā enerģija.
Ziņu redakcija līdz šim nav spējusi piesaistīt jauniebraucēju
interesi saņemt mūsu izdevumu, lai gan esam pildījuši slejas ar
dažādu pasākumu aprakstiem un fotoattēliem. Neaizmirsīsim, ka
Ziņas atspoguļo Čikāgas latviešu vēsturi, kas noderēs nākamajām
paaudzēm.
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir pabeigusi visu Čikāgas Ziņu
numuru komplektēšanu un indeksēšanu. Bez tam, katru mēnesi
redakcija sūta bibliotēkai trīs eksemplārus.
Cik ilgi redakcija līdzšinējā sastāvā vēl spēs darbu turpināt,
rādīs dažādi apstākļi, jo arī pašreizējo darbinieku dzinējspēks
nebūt nav neizsmeļams. Bet, tas protams nav teikts, ka Čikāgas
Ziņām nebūtu iespēju darbu turpināt citu rosīgu, prasmīgu un
talantīgu darbinieku vadībā.
Čikāgas Ziņas visus šos gadus ir centusies būt “gaidīts viesis”
mēneša sākumā. Esam strādājuši neskaitāmas stundas,
sagatavodami izdevumu, lai tālāk nosūtītu iespiedējam, kuŗš
savukārt to iespiež un izsūta lasītājiem. Čikāgas Ziņas lasa arī
Latvijā, Francijā, Austrālijā, Šveicē, Meksikā un Kanadā.
Redakcija cenšas būt arī taisnīga. Tai ir tiesības rakstus saīsināt
un/vai labot valodu. Rakstos izteiktās domas var arī nesaskanēt ar
redakcijas viedokli. Čikāgas Ziņas respektē preses brīvību. Katram
sabiedrības loceklim ir tiesības izteikt savus uzskatus. Pēc šiem
īsos vārdos uzrakstītajiem noteikumiem Čikāgas Ziņu redakcija ir
vadījusies visus šos gadus un vadīsies arī turpmāk.
Ilmārs Bergmanis
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DRaudzīgais aicinājums Krišjāņa Barona latviešu skolā

2018./2019. mācību gada Krišjāņa Barona latviešu skolas saime.

No kr.: Andra Swiebocki, Ligita Inka, Ērika Inka, Indra Dāboliņa,
Māra Gundrum, Daina Vitrunga, Baiba McMinn, Maija TilikaDombrovska, Rasma Priede.

Šī gada 26. janvārī Draudzīgā aicinājuma
sarīkojumā gudrie un asprātīgie Krišjāņa Barona
latviešu skolas bērni iztēloja tipisku sestdienas
skolas dienu, parādot viesiem, kas notiek mācību
stundās, pusdienās un brīvlaikā.
Pirms akta skolas saime un viesi baudīja
pusdienas, ko pasniedza korp. Dzintra dāmas.
KBLS sirsnīgi pateicas visiem labvēļiem,
kas atbalsta skolu ar ziedojumiem, kā arī ar savu
laiku un padomiem.
Māra Jauntirāne, foto: Gunārs Lucāns

No kr.: Reinis Velkme, Linda Tomsone (skolotāja), Zane Velkme,
Violeta Katāja-Paegle, Dārija Baginska (palīgskolotāja).

No kr.: Ella Jayaram, Ēriks Zīmelis, Filips Ciaccio (zem groza
vāka), Magnus Kiršteins, Jāzeps Avis.
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Daugavas Vanagu apvienības Čikāgā gada sapulce

Apvienības gada sapulce. No kr.: I. Kēlers, A. Birkens, R. Veitmane.

Pateicība valdei un visiem darba darītājiem!
Kasiere Ināra Grigolate ziņoja, ka 2018. gadā
ieņemti $12,569 izdoti $11,878 tekošam darbam
un $7,000 palīdzībai Latvijā.
Biedrzine I. Grigolate ziņoja, ka 2019. gada
1. janvarī biedru skaits bija 60 – 30 vanagi un 30
vanadzes.
I. Grigolate ziņoja par kopas Daugavas
Vanadžu darbību. Par kopas sapulci stāstījums
zemāk.
Revīzijas komisijas sekretāre Aina Saleniece
ziņoja par apvienības un Vanadžu kopas kases
revīziju. Komisija atradusi, ka kases grāmata un
dokumenti ir priekšzīmīgā kārtībā un pateicās
kasierei I. Grigolatei.
Sapulce balsojot pieņēma 2019. gada budžeta
projektu $12,688 apmērā. Nolēma izlietot
Latvijas bērnu palīdzībai $5,000 un $5,000
palīdzībai leģionāriem, līdzekļus gūstot no
iepriekšējā gada atlikuma.
Par apvienības priekšnieku ievēlēja Ivaru
Kēleru. Apvienības valdē ievēlēja: Armandu
Birkenu, Oļģertu Cakaru, Ināru Grigolati, Mārtiņu
Stāku, Rūtu Veitmani, Jāni Vilciņu; revīzijas
komisijā – Māru Bodefeldi, Ilmāru Riekstiņu un
Ainu Salenieci.
Par delegātu DV delegātu sapulcei un ČLOA
ievēlēja Ivaru Kēleru, par delegātu ALA kongresā
lems valde.

Gada sapulci 2019. gada 3. februārī Daugavas
Vanagu mītnē atklāja apvienības priekšnieks
Ivars Kēlers. Par sapulces vadītāju ievēlēja
Armandu Birkenu, par sekretāri Rūtu Veitmani.
Sapulce pieņēma izsludināto darba kārtību.
Priekšnieks ziņoja, ka 2018. gadā Čikāgas
DV apvienības gada sapulce nenotika ziemas
laika apstākļu dēļ. Nākošajā valdes sēdē 5. martā
valde pieņēma lēmumu turpināt darbību 2018.
gadā pastāvošajā sastāvā, par ko ziņoja Amerikas
Zemes valdes priekšniekam Andrim Kursītim,
kuŗš pieņēma mūsu lēmumu bez iebildumiem.
Amatpersonu ziņojumos apvienības priekš
nieks ziņoja, ka valde pulcējusies sešās sēdēs.
“Piedalījos DV delegātu sapulcē Milvokos no
20.-22. aprīlim, kur īpašu uzmanību pievērsa
Latvijas simtgades atzīmēšanai, piedāvājot ap Daugavas Vanadžu gada sapulce
vienībām $1,000 speciālu sarīkojumu atbalstam.
Pirms DV gada sapulces Apvienības vanadzes
Tika dibināta Nākotnes Vīzijas komiteja, lai DV pulcējās savā gada sapulcē, ko vadīja Vanadžu
varētu atrast saistošu mērķi darbam pēc tam, kad kasiere Ināra Grigolate, protokolēja Rūta
leģionāru vairs nebūs šaisaulē. Ierosināju abu Veitmane. DV apvienības Čikāgā valdē darbojās
draudžu kopēju Kurzemes Cietokšņa piemiņas vanadzes: Rūta Veitmane – sekretāre, Ināra
dievkalpojumu, kas notika Ciānas dievnamā ar Grigolate – kasiere/biedrzine, revīzijas komitejā
vanadžu pusdienām. Septembrī atbalstījām ģen. Māra Bodefelde un Aina Saleniece.
Graubes priekšlasījumu Čikāgā ar $200 dalības
Kurzemes Cietokšņa atceres dievkalpojumā
maksu. Piedalījos gadskārtējā ČLOA gada sniegts aukstais galds, par ko gādāja Ināra
sapulcē. No 8. novembŗa līdz 17. decembrim biju Grigolate, atlikums $120.
Latvijā.”
Vanadžu vasaras pusdienas pagatavoja Andra
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No. kr.: I. Grigolate, R. Veitmane.
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Norvinda ar palīgiem. Lāčplēša dienas kafijas
galda sarūpē strādāja Ināra Grigolate ar palīdzēm.
Gatavojām piparkūku mīklu oktōbrī, cepām
novembrī Ziemsvētku tirdziņam, ko vadīja Ināra
Grigolate. Maltīti gatavoja Andra Norvinda ar
palīgiem, tirdziņš deva $716 atlikumu.
Vanadzes atbalstījušas Kr. Barona skolu
Čikāgā, Čikāgas Latviešu Radio un daudzbērnu
ģimenes Latvijā.
Raksts un foto :Oļģerts Cakars

GUNTIS KIRŠTEINS 75

Priekšā no kr.: Gunārs Blumbergs, Ilmārs Bergmanis, Gunta Kiršteina, Magnuss Kiršteins, Guntis Kiršteins, Raivis Kiršteins,
Karīna Kiršteina. Aizmugurē no kr.: Ināra Blumberga, Dzintra Erkmane, Ārija Bergmanē, Modris Galenieks, Valija Galenieks,
Ruta Dzelme, Andris Dzelme, Daiga Kiršteina, Jon Bernard, Haralds Gaiķis, Anita Gaiķe, Aldis Kiršteins. Foto:Edvīns Erkmanis

2018. gada 18. augustā Kiršteinu ģimene un draugi pārsteidza Gunti Kiršteinu viņa 75. gadu
jubilejā, sarīkojot viņam par godu svinības Wildfire restorānā.
Guntim bija liels un jauks pārsteigums, ieraugot tik lielu tuvinieku un draugu pulku.
Daiga Kiršteina

Čikāgas Ziņas
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Trīs ar pus mēnešu cīņas noslēgušās
Saeima ar 61 deputāta atbalstu apstiprina Kariņa veidoto valdību

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš.

Saeima 23. janvārī ar 61 balsi apstiprināja
jauno valdību, kuŗu vadīs parlamenta vismazākās
frakcijas “Jaunās Vienotības” (JV) polītiķis
Krišjānis Kariņš.
Pret Kariņa valdību nobalsoja 39 deputāti.
Deputāti vairāk nekā trīs stundas debatēja
par šo jautājumu. Opozicija kritizēja valdību, pie
mēram, Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes
priekšsēdētājs Armands Krauze teica, ka valdība
paliks atmiņā ar ministriem un deputātiem, kas
aizmirst savus solījumus vai pat netaisās tos pildīt.
“Saskaņa” Saeimas frakcijas priekšsēdētāja viet
nieks Valērijs Agešins pauda, ka koalicijas partiju
priekšvēlēšanu solījumi bijuši fantastiski, savu
kārt faktiskā rīcība, kas atspoguļojas deklarācijā,
nožēlojama.
Savukārt Kariņš debatēs uzsvēra, ka valdības
partneŗi ir iemācījušies ieklausīties viens otrā,
vienojoties par kopīgiem mērķiem un kopīgu dar
bību. Kariņš atzīmēja, ka viņš un jaunais Ministru
kabinets nav revolūcionāri, bet gan būs evolū
cionāri, kas liks uzsvaru uz “sakārtotu valsti”, tajā
skaitā finanču un tiesiskuma jomās, kā arī attiecībā
uz veselības un izglītības sistēmas reformām.
Kariņš uzsvēra, ka, mācoties no pagātnes
kļūdām, topošā valdība vairāk ieklausīsies opo
zicijā, “kas nav opozicija mūsu valstij, bet valdībai”.

Tāpēc valdību veidojošās partijas būs gatavas
vērtēt opozicijas priekšlikumus pēc būtības, teica
polītiķis.
Parlamentā pārstāvētajiem polītiskajiem spē
kiem bija nepieciešami trīs ar pus mēneši jeb 109
dienas, lai vienotos par valdību, un šis bija
ilgākais valdības veidošanas periods kopš neatka
rības atjaunošanas 1990. gadā.
Valdību veido piecu polītisko spēku pārstāvji
JV, Jaunā konservatīvā partija (JKP), “Attīstībai/
Par” (AP), “Visu Latvijai!” “Tēvzemei un brī
vībai”/LNNK (VLTB/ LNNK) un “KPV LV”. JV
Saeimā ir astoņi deputāti, VLTB/LNNK un AP
pa 13, bet JKP un “KPV LV” pa 16. Taču “KPV LV”
frakcija ir iekšēji sašķēlusies un Kariņam nav
visu šī spēka polītiķu atbalsta, tāpēc iepriekš tika
spriests par “koalicijas kodolu”, kuŗu veido JV,
AP, JKP un VLTB/LNNK ar 50 balsīm.
Savukārt opozicijā strādās ZZS, kas vadīja
iepriekšējo valdību, kā arī lielākā Saeimas frak
cija “Saskaņa”, kas sarunās par valdību netika
iesaistīta.
JV valdībā pārstāvēs premjērs, kā arī finanšu
ministrs Jānis Reirs un ārlietu ministrs Edgars
Rinkēvičs. Savukārt JKP valdībā pārstāvēs
tieslietu ministrs, premjēra biedrs Jānis Bordāns,
izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska un
satiksmes ministrs Tālis Linkaits.
AP būs atbildīga par Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju, kuŗu vadīs Juris
Pūce, Aizsardzības ministriju, par kuŗu būs
atbildīgs Artis Pabriks, kā arī Veselības ministriju,
kuŗu vadīs Ilze Viņķele. Pabriks būs arī premjēra
biedrs. VLTB/LNNK valdībā pārstāvēs kultūras
ministre Dace Melbārde un zemkopības ministrs
Kaspars Gerhards, bet “KPV LV” ekonomikas
ministrs Ralfs Nemiro, iekšlietu ministrs Sandis
Ģirģens un labklājības ministre Ramona Petraviča.
“KPV LV” nav vienbalsīga atbalsta valdībai,
un pieci šīs frakcijas deputāti jau iepriekš pazi
ņoja, ka neatbalsta dalību Kariņa valdībā. Tāpat
valdības veidošanas procesā mainījās visi trīs
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“KPV LV” sākotnēji izvirzītie ministru kandidāti.
Iekšlietu ministra amatam sākotnēji tika izvirzīts
Aldis Gobzems, bet Kariņš noraidīja viņa kan
didātūru. Savukārt sākotnējais ekonomikas mi
nistra amata kandidāts Didzis Šmits un labklājības
ministre Ieva Krapāne atsauca savas kandidātūras.
Sākotnēji bija iecerēts, ka valdībā tiks izvei
dots arī īpašo uzdevumu ministra amats demo
grafijas jautājumos, kuŗam deleģētu polītiķi
Imantu Parādnieku (VLTB/LNNK), taču pret šo
priekšlikumu iebilda “KPV LV”. Rezultātā part
neŗi jaunu amatu valdībā neizveidoja, bet Parād
nieks kļūs par Kariņa padomnieku demografijas
polītikas jautājumos.
Kariņa valdības galvenās darba prioritātes
būšot finanču sistēmas sakārtošana, valsts
drošības stiprināšana, tiesiskuma stiprināšana,
administrātīvi territoriālās reformas īstenošana,

veselības aprūpes sistēmas un izglītības sistēmas
kvalitātes un pieejamības uzlabošana, obligātā
iepirkuma komponentes (OIK) atcelšana, taut
saimniecības konkurētspējas, produktīvitātes un
investīciju apjoma paaugstināšana, kā arī demo
grafiskās situācijas uzlabošana.
Valdības darbs šo prioritāšu īstenošanā tikšot
balstīts uz stingru fiskālo disciplīnu ar tiekšanos
uz pārpalikuma veidošanu valsts budžetā.
Četri no jaunās valdības ministriem strādāja
arī iepriekšējā valdībā – Rinkēvičs, Reirs,
Gerhards un Melbārde. Reirs un Gerhards šajā
valdībā gan atbildēs par citām nozarēm.
Kopumā no 14 valdības locekļiem desmit bija
ievēlēti 13. Saeimā, savukārt pats Kariņš un
Gerhards vēlēšanās nepiedalījās, bet Viņķele un
Ģirģens Saeimā netika ievēlēti.
(LETA)

Daži komentāri par atmiņu takām
2015. gada septembrī kopā ar dzīves biedri
apciemojām Latviju. Interesanta vizīte bija 1.
oktōbrī, kad iegriezāmies Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā. Pirmās trīs stundas pavadījām, iepa
zīstoties ar bibliotēkas darbiniekiem un bibliotē
kas telpam. Mūs īpaši saistīja ārpus Latvijas
dzīvojošo latviešu preses izdevumu nodaļa, kur
norit iesūtīto materiālu komplektēšanas un digi
tālizēšanas darbi. Nacionālajā bibliotēkā ir divi
pilni Čikāgas Ziņu komplekti. Bez tam sūtām
katra mēneša izdevuma trīs eksemplārus, kuŗi
tūlīt pēc saņemšanas tiek indeksēti un digitalizēti.
Liela daļa Čikāgas latviešu vēstures tur ātri pieejama.
Turpinājām apskatīt arī citas bibliotēkas krā
jumu telpas, kas atstāja ļoti labu iespaidu. Grāma
tas un citi preses izdevumi alfabētiskā kārtībā
glīti salikti nozīmētās vietās. Iegriezāmies arī
tikai darbiniekiem pieejamās telpas.
Vēlā pēcpusdienā piedalījāmies laikraksta
LAIKS redakcijas rīkotajā un redaktores Ligitas
Kovtunas vadītajā mākslinieka grafiķa Richarda
Zariņa grāmatas atvēršanas ceremonijā. Sarīkojums notika bibliotēkas vienpadsmitā stāva zālē
ar iespaidīgu skatu uz Daugavu un Rīgu. Amerikas

No kr.: ALAs priekšsēdis Pēteris Blūmbergs un čikāgietis Ilmārs Bergmanis
iepazīstas ar Krišjāni Kariņu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.
Foto: Raitis Eglītis, PBLA bir.

latviešu apvienības (ALAs) valdes locekļi, kas
bija ieradušies Rīgā uz sēdi, arī bija uzaicināti
piedalīties ceremonijā.
Jauks pienesums šim notikumam bija kokļu
ansambļa priekšnesumi. Ligitas Kovtunas vēr
tējumā tas bijis vislabāk apmeklētais grāmatas
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prezentācijas sarīkojums. Mūsu vērtējums –
nozīmgākais un reizē arī patīkamākais bija tas, ka
satikām vairākus agrāk ASV dzīvojušos paziņas,
kuŗi pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tai skaitā pensijā
aizgājušos polītiķus un sabiedriskos darbiniekus,
piemēram, Uldi Gravu un citus. Sarīkojuma
klātesošo vidū bija arī Briselē strādājošie latvieši.
Mums bija gods iepazīties ar Briselē dzīvojošo
Eiropas Parlamenta deputātu Krišjāni Kariņu. Un
tagad, pēc trim gadiem, Valsts prezidents
Raimonds Vējonis aicināja Ministru prezidenta
amata kandidātu Krišjāni Kariņu sastādīt valdību.
Viņš to ir sekmīgi veicis, gan pēc trīs mēnešu
debatēm, un šobrīd viņa
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vadībā tā darbojas pilnā sparā.
Tieši šis notikums ir aizkustinošs mums,
trimdas polītiķu saimei, kuŗi daudzus gadus
neatlaidīgi cīnījās par latviešu tautas un valsts
neatkarību un cilvēktiesībām. Personīgi esmu
gandarīts par šo vēstures pagriezienu, jo gadu
tecējumā, kad baltiešu tautu organizācijas kopīgi
cīnījās par savu valstu neatkarību, man bija tas
gods sadarboties ar Krišjāņa Kariņa tēvu Uldi
Kariņu, kuŗš tanī laikā aktīvi piedalījās Amerikas
latviešu apvienības darbā.
Vēlam Krišjānim Kariņam dievpalīgu brīvās
valsts vadīšanas darbā.
I.B.

Egila Levita grāmatas “Valstsgriba” atvēršana
15. februārī –
datumā, kuŗā pirms
97 gadiem tika pie
ņemta Latvijas Re
publikas Satver
sme, – ceļu pie
lasītājiem uzsāka
Egila Levita grāmata “Valstsgriba. Idejas un
domas Latvijai 1985-2018”. Atvēršanas pasākumā
Egils Levits dalījās pārdomās par Latvijas vietu,
lomu un uzdevumiem 21. gs. pasaulē.
Grāmatā apkopota jurista un politologa,
Eiropas Tiesas tiesneša Egila Levita publicistika
latviešu valodā, kuŗā plašai sabiedrībai saprotami
analizēti daudzi ar Latvijas neatkarības un
demokratiskās valsts iekārtas atjaunošanu saistīti
jautājumi. Izdevums atklāj kā viņa ideālismu un
pragmatismu, tā ticību Latvijas valstij un tās
cilvēku spēkam.
Darbu caurvij viens kopīgs motīvs –
fundamentāla juridiskā, polītiskā un morālā
argumentācija par Latvijas valsts un latviešu
nācijas pastāvēšanas tiesībām, jēgu un būtību, par
pilsoņu attiecībām ar valsti un tās sekmīgu
pārvaldību.
“Valstsgriba” izdota oficiālā izdevēja “Latvijas
Vēstnesis” Grāmatu apgādā. “Latvijas Vēstnesis”
pateicas visiem līdzautoriem par atsaucību un

iesaistīšanos šī apjomīgā projekta īstenošanā.
“Nācijai, lai tā pastāvētu, ir ne tikai jāapzinās
pagātne, bet, galvenais, tai ir nepieciešama griba
veidot nākotni. Tā ir kopīga griba. Satversmē tā ir
apzīmēta par “valstsgribu”, un tā ir pastāvīgi
jāuztur,” tā Egils Levits.
““Latvijas Vēstnesis” vienmēr par daļu no
savas misijas ir uzskatījis patriotisma veicināšanu,
uzsverot un atgādinot Latvijas valstiskās vērtības.
Tāpēc ar prieku piedalījāmies šī rakstu krājuma
tapšanā. Ceram, ka šīs atziņas palīdzēs mums
ticēt un nodrošināt savas valsts esamības
pamatojumu arī globālajiem izaicinājumiem tik
pārpilnajā un nemierīgajā šodienā!” izdevēja
motivāciju raksturo VSIA “Latvijas Vēstnesis”
valdes priekšsēdētāja Daina Ābele.
Krājuma idejas autore un sastādītāja - Rudīte
Kalpiņa. Priekšvārda autore - Ph. D. (Cantab.)
Ineta Ziemele, Rīgas Juridiskās augstskolas
profesore, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.
Literārā redaktore un korektore - Ilze Lāce.
Izdevuma 848 lappusēs ietverta liela daļa no
vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā periodikā un
citviet publicētajiem rakstiem, runām un
intervijām, caur to atklājot gan Latvijas jaunāko
laiku vēsturi, gan paša Egila Levita personību un
devumu.
LV PORTĀLS
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Ilgtspēja
Mantinieku FB sekotāji zinās, ka polārā virpuļa (vortex) rezultātā janvārī tika atcelts mēģinājums.
Kamēr Amerikā domas dalās par to, vai tiešām notiek klimata pārmaiņas, Eiropas Savienība
gatavojas kļūt par ilgtspējīgāko reģionu pasaulē. Izejošā Eiropas Komisija nupat publiskoja pārdomu
dokumentu – “Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030 gadam”, kas apraksta pāreju uz aprites jeb cirkulāro
ekonomiku, veselīgāku pārtiku, nevienlīdzības mazināšanu, uc. Varat palasīt ziņojumu latviski vai
angliski. Protams, nākotnes lēmumi ir atkarīgi no Eiropas Parlamenta vēlēšanām 25. maijā.
Towards a Sustainable Europe by 2030 (angļu valodā):
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainableeurope-2030_en
Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030 (latviešu valodā):
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainableeurope-2030_lv
Savukārt, pašas Latvijas ilgtspējai ir ļoti svarīgi, ka latviešiem ir piederības sajūta un valstsgriba,
kur vien mēs nedzīvotu. Čikāgas Piecieši simbolizējuši ārzemju latviešu mīlestību pret Latviju kopš
Mežaparka koncerta 1989. gādā. Tāpēc Armanda Birkena un Lorijas Vudas uzstāšanās Latvijas
populārās mūzikas dižkoncertā – “Latvijas gadsimts” 2018.g. kopā ar 1400 koristiem un orķestri
aizkustināja tūkstošiem klausītāju, kuŗiem visiem tagad ir kāds tuvs cilvēks ārpus Latvijas. Čikāgas
Ziņu lasītājiem svarīgi zināt par šo lielo Armanda un Lorijas devumu Simtgadei.
https://tvplay.skaties.lv/koncerti/latvijas-gadsimts-latviesu-popularas-muzikasdizkoncerts-10296613/ Skatīt dižkoncertu no 1’28” – 1’38”.
https://nra.lv/kultura/263228-cikagas-piecisu-armands-birkens-atzistas-milestiba-latvijai.htm
Attiecībā uz valstgribu, 15. februārī Latvijas universitātē tika prezentēta 5,5 mārciņu smagā (bet
viegli lasāmā) Egila Levita grāmata “Valstsgriba, idejas un domas Latvijai 1985-2018”. Šo jēdzienu,
ar Egila iniciatīvu iestrādāja Satversmes pirmajā teikumā: 1918. gada 18. novembrī proklamētā
Latvijas valsts ir izveidota, apvienojot latviešu vēsturiskās zemes un balstoties uz latviešu nācijas
negrozāmo valstsgribu un tai neatņemamām pašnoteikšanās tiesībām, lai garantētu latviešu nācijas,
tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem, nodrošinātu Latvijas tautas un
ikviena brīvību un sekmētu labklājību.
Valstsgriba ir dinamiska un tautai tā ir nepārtraukti jākopj, lai valsts pastāvētu mainīgajos pasaules
apstākļos. Egils Levits, uzsverot nākotnes mākslīgā intelekta un digitalizācijas draudus cilvēcei,
aicināja uz radošumu “…lai šī valstsgriba būtu griba radīt kaut ko jaunu, radīt kaut ko progresīvu,
radīt kaut ko nebijušu”, jo “…Latvija, kā samērā neliela, bet ne maza valsts, viegli menedžējama
valsts var šajā situācijā ar savu intelektuālo pienesumu izrauties tieši pasaules priekšgalā.”
Tikmēr vides ilgtspēja ir un paliek latviešu dabā. “Domājot globāli, un rīkojoties lokāli”, Rīgā
saradušies tādi beziepakojuma veikali kā Turza, Burka un Grauda spēks. FB grupā “Zero waste
Latvija” bija gara diskusija par dabiskiem matu šampūniem, kurā vislielākā piekrišana bija ūdenī
briedināti rudzu milti. Ja vēlaties uzzināt vairāk, skat. Alises Mičules YouTube video - Kāpēc es
mazgāju matus ar rudzu miltiem. PS. Rudzu šampūns neaizsērēs notekcaurules, mazināsit piesārņojumu
un ķīmisko vielu lietošanu, un ietaupīto naudu varēsit virzīt vasaras sapnim – brīvdienas Latvijā.
Māra Sīmane
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Ardievas Silvijai RŪtenbergai
Pazīstamā sabiedrības
darbiniece Silvija Rūtenberga
aizgāja mūžībā šī gada 16.
janvārī Čikāgā. Viņa dzimusi
Balvos, Pakalnu ģimenē.
Bēgļu
nometnes
laiku
pavadīja Oldenburgā, Vācijā,
kur pēc nometnes skolas
likvidēšanas, bija iespēja
turpināt skolas gaitas vācu
skolā. Pārcēlusies uz Ameriku,
viņa skolas gaitas turpināja
Linkolnā, Nebraskā un absol
vēja vidusskolu. Turpinot
izglītību, viņa Minesotas
Universitātē ieguva diatētiķes
gradu un tur pat pievienojās arī studenšu
korporācijai “Varavīksne”, ar kuŗu saistību
turpināja līdz mūža beigām. Pildot diatētiķes
prakses gadu, viņa pārcēlās uz Klīvlandi, kur arī
satika savu vīru, Dr. Verneru Rūtenbergu.
Par viņu sēro bērni – divas meitas, dēls un
četri mīļi mazbērni, kā arī liels radu, draugu un
darba biedru pulks Minesotā, Klīvlandē, Čikāgā
un Latvijā.
Lai arī Silvija sava mūža lielāko posmu
nodzīvoja Klīvlandē, viņas un Vernera darba
lauks bija daudz plašāks. Viņi iesaistījās cīņā par
Latvijas brīvību visos iespējamos veidos – ar
vēstuļu rakstīšanu, piedalīšanos demonstrācijās,
atbalstot Gaismas akciju un Tautas frontes
pasākumus.
Rūtenbergi bija vieni no Okupācijas mūzeja
atbalsta grupas (OMFA) dibinātājiem un tās dar
biniekiem līdz mūža beigām. Savu daļu darba un
līdzekļu viņi ziedoja Latviešu Fondam un citām
jumta organizācijām. Silvija arī pārstāvēja Klīv
landes latviešus cittautu saietos, ASV valdības
oficiālos sarīkojumos un Rīgas Latviešu Biedrībā.
Par mūža devumu tautai un dzimtajai zemei Silvija
ir apbalvota ar Latvijas valdības Atzinības krusta
IV šķiras ordeni 2007. gadā, ALA atzinības rakstu
un American Nationalities Movement balvu.

Ar Klīvlandes kopieni
saistās lielākā daļa Silvijas
Rūtenbergas darba devas
latviešu sabiedrībai. Viņa bija
viena no Literārās kopas di
binātājām, tās vadītāja un
dalībniece līdz pārcelšanās uz
Čikāgu 2010. gadā. Klīvlandē
un Čikāgā viņa bija skolotāja
latviešu skolā. Klīvla ndē viņa
bija latviešu skolas pārzine
no 1992. gada līdz 1995.
gadam. Divdesmit gadu
Silvija darbojās Klīvlandes
Latviešu biedrības valdē un
desmit no tiem bija tās
priekšniece. Viņas vadībā biedrības darbs izvērtās
plašumā.
Tie bija aizritējušā gadsimta deviņdesmitie
gadi, kad ārzemju latviešu biedrība pārorganizē
jās un vairāki pasākumi apsīka. Silvija noor
ganizēja 5. un 9. Saeimas vēlēšanas Klīvlandē un
1997. gadā uzdrošinājās organizēt un vadīt X
Vispārējos ASV dziesmu svētkus Klīvlandē. Ar
dziesmu svētku atlikumu, financēja Klīvlandes
latviešu vēstures grāmatu “Mūsu Mājas un Pat
vērums”. Grāmatas redaktors bija Artūrs Rubenis,
kamēr Silvija vadīja grāmatas darba grupu, kā arī
piedalījās tās rakstīšanā.
Latviešu kultūras dārza iekārtošanu Roke
felera parkā Klīvlandē var uzskatīt par Silvijas
vislielāko un ilgāko projektu. Sākumā tam nebija
vietējās sabiedrības atbalsta. “Par vēlu”, “Par
dārgu”, “Nauda vairāk vajadzīga Latvijā” – bija
parastie iebildumi. Neskatoties uz noraidošo no
stāju, Silvija ticēja šim mērķim un sāka interesēties
par iespēju veidot latviešu dārzu starp citu tautību
dārziem. Divus gadus nemitīgi klauvējot pie
pilsētas vadības un Kultūras dārzu federācijas
durvīm, latvieši beidzot saņēma oficiālo atļauju
dārza veidošanai. Pagāja vēl seši gadi līdzekļu
vākšanā un neskaitāmās darba stundās, līdz tā
iesvētei 2008. gada 14. septembrī. Dokumentus
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par latviešu kultūras dārza tapšanu Silvija nodeva
Klīvlandes vēstures mūzejam.
Latviešu dārzam Silvija bija izvēlējusies
nelielu uzkalniņu strauta malā un pati to iesauca
par pilskalniņu. Dārzu iekārtoja pēc mākslinieka
Ģirta Burvja meta. Tā centrā ir viņa darināta
tautumeitas kontūras atveidojums. Tai ar laiku
pievienojās trīs citi akmens kalumi. Nogāzē
iestādītie bērziņi sauc prātā Latvijas birztalas.
Virs kultūras dārza vienmēr plīvo Latvijas karogs.
Tur ir viesojies Latvijas valsts prezidents Valdis
Zatlers ar kundzi, kā arī daudz latviešu māk
slinieku un tūristu. Tur latviešu skolas bērni nes
ziedus Valstssvētkos un Daugavas Vanagi godina

latviešu cīnītājus. Tur cittautieši mācās par
Latviju un latviešiem.
Latviešu Kultūras dārzs Klīvlandē ir vis
redzamākais piemineklis ievērojamai sievietei,
Silvijai Rūtenbergai. Gaiša un pozitīva ar savu
vieglo gaitu, viņa it kā pacēlās pāri ikdienībai.
Dzīves dubļi viņai nepielipa. Savus grūtumus
viņa nesa nesūdzēdamās un līdzcietību ne
prasīdama. Iekšēji stipra, patiesa, smalkjūtīga,
uzņēmīga un neatlaidīga vadītāja. Sava ceļa
gājēja bez atvainošanās. Paldies viņai par nesav
tīgo kalpošanu!
Maija Grendze

2019. gada 30. janvārī Louisvillē, Kentucky štatā miris Uldis Normunds Streips.
Hugo un Eleanoras Streipu dēls, Uldis, dzimis 1942. gada 1. februārī Rīgā.
Viņa dzīvi izteica viņa mīlestība pret savu tautu, pret izglītību, sportu un ģimeni. Uldis
pavadījis mūžu, mācot citiem par Latvijas kultūru, ēdieniem un mūziku.

Čikāgas Piecīši no kr.: Alberts Legzdiņš , Armands Birkens,
Uldis Streips .

Četrdesmit gadus viņš spēlēja basģitāru ansamblī Čikāgas Piecīši. Uldis Streips ir
Piecīšu slavenās dziesmas “Pazudušais dēls” autors.
Uldis aktīvi ir atbalstījis Gaŗezeru.
Četrdesmit piecus gadus Uldis strādāja par mikrobioloģijas profesoru Luiviles
Universtātes Medicīnas skolā. Par savu darbu viņš ir saņēmis neskaitāmas izglītības
balvas un savu studentu lielu atzinību.
Ulža sieva Patrīcija Streipa mirusi pirms viņa.
Par Uldi sēro meita Krista, dēls Krišjānis un mazbērni Anja, Zanders, Nora un Maia.
Ulža ģimene lūdz ieinteresētos ziedot viņa vārdā Gaŗezeram: <garezers.org>.
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Uldis Streips – mīlestība!
Pienāca skumjās ziņas. Ilggadējais Čikāgas
Piecītis un draugs Uldis Streips aizgājis mūžībā.
Viņa dzīve šaisaulē beidzās šī gada 30. janvārī
dzīves vietā Luivilē, Kentaki (Louisville, Kentucky).
Uldis kādu laiku cīnījās ar veselības trau
cējumiem – zinājām, ka ir nopietni, bet saņemt šo
ziņu bija smagi.
Uldim bija bagātīga dzīve. Pēdējās dienās
daudz par to domāju. Tik ļoti daudzas atmiņas.
Mīlestības caurvīta dzīve. Skaistu, patiesu mīlestību.
• Uldis mīlēja ģimeni! Vecāki, brālis, brāļa
ģimeni. Vēlāk pašam sieva, divi bērni – pēc
gadiem mazbērni.

Nelaiķi Piecīši Alberts Legzdiņš un Uldis Streips. Mēdz teikt,
ka mūžībā aizgājušie tiksies atkal viņsaulē. Cik patiesi skaisti
un mīļi tas būtu!

• Uldis mīlēja savu otro ģimeni! Tā bija visa
Viņš gribēja mūzikāli ko piedot, tādēļ rokās ņēma
Čikāgas Piecīšu saime – dalībnieki, viņu ģimenes
basģitāru, kuŗu cieši saturēja daudzus gadus, līdz
un ansambļa labvēļi.
ansambļa pēdējai izrādei. Uldim nebija solista
• Uldis mīlēja to, ka bija latvietis! Vienmēr balss, ko viņam bieži atgādinājām.... Joks! Uldis
dedzīgs un uzticīgs patriots. Bija lepns un kārtīgs piedalījās daudzās dziesmās, kuŗās ansambļa
latvietis.
dalībnieki katrs dziedāja pa pantam. Tā mēs
• Uldis mīlēja izglītību! Pats ieguva doktora daudzās dziesmās sadalījām to dziedāšanu. Bija
gradu mikrobioloģijā un strādāja daudzus gadus dziesmas, kurās viņa balss ļoti labi iederējās, un
Luiviles universitātes medicīnas skolā par to var dzirdēt vairākos ansambļa ierakstos. Viņš
pasniedzēju. Profesors Streips ļoti nopietni strā kādreiz aizrāvās un nedaudz pārspīlēja savu
dāja savā laukā, gūstot kolēģu un studentu lielu dziedāšanu, bet tas viņam piestāvēja un bija
viņam raksturīgi. Mēs bieži viens otru apcēlām,
atzīnību.
un labsirdīgi arī laiku pa laikam apcēlām mūsu
• Uldis mīlēja dziedāt un jokot! Vienmēr
mīļo Uld. Tāpēc es te atļaujos nedaudz pajokot.
gatavs dziedāt, vienmēr gatavs jokot. To viņš arī
Domāju, ka Uldis par to pasmaidītu un padomātu
paspēja darīt, kā viens no Čikāgas Piecīšiem.
kā pajokot par mani!
• Uldis mīlēja palīdzēt citiem! Kā vien
Uldis ansamblī uz visiem laikiem iemūžināts
varēja, viņš atbalstīja Gaŗezeru, Vītolu fondu īpaši ar vienu lietu. 1973. gadā, tieši tad, kad es
Latvijā, Latvijas Nacionālo bibliotēku (Gaismas ienācu ansamblī, viņš uzrakstīja vārdus dziesmai
pili) un vēl citus. Bija devējs, ne ņēmējs.
“Pazudušais dēls”. Dziesmu dziedāju es. Tā
Viss mūžs mīlestības pilns. Tā Uldis dzīvoja! skanēja manā pirmajā izrādē, kā Piecītis 1973.
Pakavēšos pie Piecīšiem. Nezinu, kas precīzi gadā dziesmu svētkos Klīvlandē. Dziesma ir
bija tas, kas Uldi uzrunāja sešdesmitajos gados, pagaŗa, un atceros, ka bija jāpiestrādā, lai to
kad Piecīši sāka savu darbību. Jūtu, ka viņam iemācītos. Pagāja laiks līdz tā “iesēdās”. Publikai
patika viss, ko Piecīši darīja un simbolizēja – dziesma uzreiz patika, un sanāca tā, ka šī dziesma
jautrība, nopietnība, patriotisms, romantika, ir visvairāk dziedātā dziesma ansambļa vēsturē,
satīrs, humors, un forša sajūta būt uz skatuves. atskaitot noslēguma “gabalu” Hei lai li. Tā
Uldis iesāka kā skatuves meistars, bet ar laiku skanēja, ja nemaldos, visās izrādēs no 1973. gada
iekļuva ansamblī par dalībnieku. Lai no viņa būtu līdz ansambļa pēdējai izrādei Palladium zālē
Rīgā, Latvijā 2014. gadā. Dziesma bija iekļauta
kāds labums – iemācījās spēlēt basģitāru. Joks!
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visās sešās Latvijas tūrēs. Paldies Tev, Uldi, par
šiem vārdiem! Zinu, ka tie vārdi viņam nāca no
sirds, un Uldis visus tos gadus baudīja publikas iz
justus aplausus. Piebildīšu, ka pazīstamo piedzie
dājumu dziesmai: “Labrīt Rīga, vai tu mani redzi,
tu māte, es tavs pazudušais dēls...” dziedājām
daži ansambļa dalībnieki, ieskaitot pašu dzejnieku.
Ansamblī Uldis ļoti labi iederējās humo
ristiskos skečos vai, kā mēs tos saucām: skitos.
Viņš labi tēloja visādas lomas, un vairākos
ierakstos ir dzirdāmi šie skiti. Jāizceļ viens Ulža
monologs, kas daudzus gadus parādījās izrādēs.
To sauca “ Teātŗa monologs”, un tas bija par vienu
lugu, kuŗu uzveda fiktīva pašdarbības teātŗa kopa.
Kaut bija dzirdēts simts reižu, mēs aizkulisēs
vienmēr rēcām aiz smiekliem, klausoties Ulža
stāstījumu. Šajā fiktīvā pašdarbības lugā visādas
lietas “saiet dēlī”, un Uldis to ārkārtīgi labi pa
sniedza, ar visiem skaņu efektiem. Uldim bija cits
stāstījums bērniem ar nosaukumu “Zaķis Lut
ausis”. Tas bija koncertos, kuŗos pieaicināti
vairāki bērni. Uldis to bija pats uzrakstījis, un
teikšu, ka bērniem tur viss bija ok, bet mēs
aizkulisēs līdz asarām histēriski smējāmies, jo
Uldis tik stulbi (labsirdīgā veidā domāts!) to visu
notēloja. Tā mums gāja – raibi, bet forši. Gan uz
skatuves, gan aizkulisēs. Ir daudzas anekdotes un
stāsti par piedzīvojumiem, bet visiem te nav vietas.
Jāizceļ vēl viena lieta. Pēc studijām Uldis
dabūja darbu Luivilē un, protams, tur pārcēlās
dzīvot. Tas nozīmēja, ka no 1970. gadiem bija
jābrauc ar mašīnu uz mēģinājumiem Čikāgā.
Sanāk apmēram sešas stundas katrā virzienā.
Izbrauca piektdienā pa dienu, lai mēģinājumā
būtu jau piektdienas vakarā. Tad mēģinājām visu
dienu sestdien un svētdienas rītā, pēc kā Uldis
kāpa māšīnā un devās mājup. Parasti brauca
viens, tātad brauciens garlaicīgs. Starp Čikāgu un
Luivili, ticiet man, nav daudz ko redzēt. Mēs
vienmēr apbrīnojām, ka viņš to tik daudzus gadus
darīja – visos gada laikos! Vai tā nav uzupurēšanās
un īsta mīlestība pret šo ansambli? Jāpiemin, ka
Janīna Ankipāne, arī ilggadēja ansambļa da
lībniece, brauca tikpat gaŗu gabalu uz mēģi
nājumiem no viņas mājām Santluisā, Misūri (St.
Louis, Missouri). Mēs visi vienreiz aizbraucām
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mēģināt pie Ulža Luivilē, kur arī vietējiem
latviešiem sniedzām mazu izrādi Ulža mājās.
Paldies viņam, par daudzām nobrauktajām jū
dzēm! To tikai var izdarīt ar lielu mīlestību!
Atgriežoties pie dziesmām, Uldis paspēja
uzrakstīt vēl vienu dziesmu, šoreiz vārdus un
mūziku. Dziesmā, kuŗas nosaukums ir “Vecaistēvs”,
viņš aprakstīja sava vecātēva gaitas kaŗa laikā.
Dažās izrādēs ansambļa pastāvēšanas pēdējos
gados Uldis šo dziesmu nodziedaja kā solists,
mums viņu ar ģitārām pavadot. Bija skaisti, mīļi.
Mums bija prieks, ka Uldim bija iespēja arī
parādīt sevi kā solistu. Publikai dziesma un solists
patika.
Pirms dažiem gadiem Uldim nomira sieva.
Viņi bija burvīgs pāris, cieši viens otru mīlēja.
Sievas aiziešana mūžībā bija ļoti smags trieciens.
Jutu, ka viņš vairs nebija tas, kas bija pirms tam.
Sāpīgs trieciens mums visiem bija Alberta
Legzdiņa nāve. Uldis ļoti cienīja un respektēja
Albertu. Pirms Alberta, 2009. gadā pazaudējām
ansambļa humoristu un Ulža vārda brāli Uldi
Ievānu. Dzīvē tagad Uldim bija trīs sāpīgi robi.
Piecīšiem liktenis nav bijis labvēlīgs vienā
jautājumā. Septiņi ansambļa dalībnieki, ieskaitot
trīs dibinātājus, ir mūžībā. Visi pāragri no mums
šķīrušies.
Uldis Streips bija neatņemama Čikāgas
Piecīšu sastāvdaļa. Ansamblis viņam bija ārkārtīgi
svarīgs. Viņš bija dedzīgs un uzticīgs dalībnieks!
Vienmēr gatavs darīt visu, kas jādara.
Mēdz teikt, ka mūžībā aizgājušie tiksies atkal
viņsaulē. Šinī gadījumā atliek ļoti uz to cerēt.
Uldis būtu atkal kopā ar savu sievu un Piecīšu
kolēģiem.Visi kopā atkal. Cik patiesi skaisti un
mīļi tas būtu!
Uldi apbedīja Luivilē. Izsakām līdzjutību viņa
bērniem, mazbērniem un visiem piederīgajiem
ASV un Latvijā.
Uldis mīlēja savu ģimeni, Latviju, darbu,
Piecīšus. Mīlestība bija abpusēja. Tu mums pie
trūksi. Tagad mūsu dzīvēs ir tukšākas, skumjākas,
jo vairs neesi ar mums. Atcerēsimies Tevi ar
smaidu sejā, ar smiekliem, labām atmiņām un
mīlestību. Dusi saldi, Čikāgas Piecīti, dusi saldi....!
Armands Birkens
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ČLOA vadītāju lēmums
Cienījamie ČLOA organizāciju vadītāji un pārstāvji! apsveikuma vārdiem! Bijām pagodināti, ka Čikāgas
Apsveicam jūs ar jauno 2019. gadu! Novēlam pilsēta oficiāli rakstiski apzīmēja 2018. g. 18. nov.
arī šogad veikt lielus darbus! Mēs pateicamies vi kā Latvijas simtgades neatkarības dienu. Ballē no
siem, kuŗi mūs ir atbalstījuši un sadarbojušies, lasījām šo proklamāciju. Īpašs paldies Danai Šaltā
kopīgo darbu veicot, jo aizvadītais gads nudien bija nei, Aigai Bērziņai, Kristai Laukmanei-Schmidt,
pārbagāts ar dažādiem sarīkojumiem un skaistiem Ingai Lucānei, Lindai Buholtei, Ievai Bužai, Pēterim
notikumiem mūsu sabiedrībā.
Špelam, Silvijai Kļaviņai-Barshney, Helmutam
Ar šo vēstuli paziņojam, ka ar šī gada 1. februāri Lāčkājam un Sigutei Kerelis. Milzīgs paldies Lai
mēs – ČLOA līdzpriekšsēži Gundega Puidza un mai Magonei, kuŗa pieņēma un koordinēja visus
Armands Birkens, jaunievēlētais vicepriekšsēdis maksājumus, kārtoja sēdvietas pie galdiem, veici
Pēteris Špels, kasiere Laima Magone un sociālo nāja viesu izvēli apmeklēt balli, kā arī ļoti veiksmīgi
mediju speciāliste Krista Laukmane-Schmidt (nav noorganizēja loteriju.
bijusi ievēlēta amatā. red.) – atsakāmies no saviem
Priecājamies, ka mūzikālos priekšnesumus
ČLOA amatiem. Esam pārliecināti, ka Čikāgā ir sniedza ansamblis "EJAM" un Juris Ķeniņš, kurš
pietiekoši spējīgu latviešu, kas varēs pārņemt mūsu arī mūs apsveica un stāstīja par gaidāmajiem 2019.
darbu. Lai veiksme un izdošanās nenogurstoši tur gada Kanadas dziesmu svētkiem Toronto. Paldies,
pinot darbu mūsu sabiedrības labā!
Agnesei Strautniecei, Sarmai Aļļei un Unai Strodai
Lūdzam skatīt šim e-pastam pievienoto vēstuli! par himnu pavadījumiem.
Varam ziņot, ka atlikums no šīs balles bija
ČLOA līdzšinējie līdzpriekšsēži
Gundega Puidza un Armands Birkens $1,500.00, ko noguldījām ČLOA kasē. Paldies vēl
reiz Laimai par rūpīgo un akurāto grāmatvedību!
Esam pateicīgi ikvienam, kuŗš mūs atbalstīja
e-pastam pievienotā vēstlue
un apmeklēja Valstssvētkiem veltīto balli!
4. Mūsu kasi oktobrī papildināja $800.00
Ziņojumi:
ziedojums no Gundegas Puidzas un Didža Pilāna,
Pagājušā gadā, Latvijas simtgadē, Čikāgā bija
kuŗi noziedoja atlikumu no folkloras kopas
daudzi un dažādi sarīkojumi.
“Vilkači” koncerta ienākumiem! Gundega ar Didzi
Aizvadītajā gadā ČLOA kā organizācija bija
bija šī koncerta rīkotāji. Liels paldies!
iesaistīta ar sekojošo:
5. Jūsu zināšanai, mēs ļoti cīnījāmies, lai izkār
1. Latvijas polītisko partiju pārstāvju priekštotu, ka kāda ēka pilsētas centrā būtu izgaismota
vēlēšanu debates.
Latvijas karoga krāsas. Saņēmām nepieciešamo
2. Latvijas Saeimas vēlēšanas. Paldies, visiem,
kuŗi palīdzēja! Īpašs paldies Laimai Magonei un piekrišanu no BOMA (Building Owners and
Evai Buholtei, kuras ieguldīja daudz laika un darba. Managers Association of Chicago), kas ir pirmais
Liels paldies Dacei Ķezberei, kuŗa organizēja un solis. Par spīti tam, ka bija pozitīva atsaucība,
vadīja šīs vēlēšanas! Sirsnīgs paldies par palīdzību neviena ēka nespēja atsaukties uz mūsu lūgumu.
Simtgadei par godu mēģinājām arī ko izkārtot
arī Jānim un Guntai Vilciņiem!
3. Latvijas Simtgades Valstssvētku balle. Čikāgas amerikāņu radio un TV programmās, bet
Paldies visiem, kuŗi palīdzēja! Balle, ko apmeklēja tas neizdevās.
6. Mums bija žēl, ka nevarējām uzvilkt Latvijas
190 cilvēki, izdevās lieliski. Paldies LELBĀL
arhibīskapei Laumai Zušēvicai par svētbrīdi! Bijām karogu Daley Plaza, pilsētas centrā, 16. nov., jo
priecīgi par apsveikumiem no trim lietuviešu nebija dalībnieku, kas būtu varējuši sniegt runas un
organizācijām. No igauņu kopienas mūs sveica ilg priekšnesumus, kuŗus pieprasa Daley Plaza īpašnieki.
7. Izsakām sašutumu par to, ka Čikāgas Ziņas,
gadējais draugs, goda konsuls Siim Soot. Paldies arī
mūsu goda konsulam Robertam Blumbergam par kas ir ČLOA paspārnē, nolēma publicēt rakstu, kas
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bija klaji vērsts pret 3. nov. Valstssvētku balli. Šo
balli jūnijā vienbalsīgi apstiprināja nevien ČLOA
prezidijs, bet arī visi balstiesīgie delegāti. Ar to,
mūsuprāt, Čikāgas Ziņām bija jādara viss iespē
jamais, lai veicinātu šo sarīkojumu, nevis tam
kaitētu īpaši tad, kad biļešu pārdošana jau bija
procesā. Vairākus gadus Čikāgas Ziņas ir atkārtoti
paudušas, ka nepublicē neko kontraversiālu. Tas
šoreiz redakcijas skatījumā vairs nebija svarīgi.
9. Nākotnes darbības labā gribam mudināt jūs,
ja redziet, ka kaut kas nav izdarīts vai izdevies labi
– ejiet palīgā. Asa kritika nevienu darbu nepaveic.
Sadarbība nes augļus. Nevienam par strādāšanu
sabiedrībā nemaksā. Nesteigsimies viens otru kriti
zēt! Steigsimies atbalstīt, darīt, palīdzēt un papildināt!
10. Vēlreiz paldies visiem, kuŗi mūs ir at
balstījuši! Mums visiem pieciem, kuŗi atstājam
ČLOA pozīcijas, Latvija un tās kultūra ir ļoti
svarīga. Turpināsim strādāt tās labā šeit, Čikāgā, un
citur, taču ne vairs ČLOA amatos.
Novēlam jums visiem veiksmi un teicamu
sadarbību turpmāk!
Gundega un Armands
2019. gada 31. janvārī

LAW OFFICES

CELTNIECĪBAS DARBI

OF
JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302
Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120
facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com
engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of
real estate, corporate and business
transactional matters,
taxation, probate and estate planning

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>.

Čikāgas Ziņas
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Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

Zobārstniecības kabinets

l
l
l

l

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056-2161
847/394-2336
and

l

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

l

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

l

l
l

l

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

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street, Des Plaines, IL
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Pirms daudziem gadiem Ilona Roze un Dace Friša aizbrauca pie Elvīras Dzelmes, lai iemācītos
pagatavot viņas iecienītos magoņu bumbuļus. Dzelmes kundzei aizejot mūžībā, bumbulīši kļuva
par Daces specialitāti. Gadus vēlāk Daces un brāļa Induļa meitas un mazmeitas mācījās tos cept
Daces mazajā, omulīgajā virtuvē. Ar roku rakstītā recepte sen ar sviesta aptraipīta, tinte izbalējusi.
Tagad, gatavojot bumbulīšus, kavējamies atmiņās par Daci – par viņas nerimstīgo čaklumu, un
esam pateicīgi par viņas labestību, par kopīgi pavadīto laiku. Varbūt kāds bumbulītis drusku
sāļāks, jo iebirst pa asarai. Tā ir, kad gatavojam mīļa cilvēka iemācīto recepti, un nemaz negribas
to pārrakstīt uz tīra papīra.

Magoņu bumbulīši
Sastāvdaļas (apmēram 48 bumbulīšiem)

Norādījumi:

1 krūze ūdens, uzvārīts

1. Sviesta gabaliņus ieliek karstajā ūdenī, 		
izkausē, pieber sāli un cukuru. Iemaisa 2
krūzes miltu. Bļodā atdzesē.

2 stangas nesālīta sviesta, sagriezts mazos
gabaliņos
1/4 tējkarotes sāls
1 tējkarote cukura
2 krūzes miltu
2 paciņas sausā rauga
1/4 krūzes silta ūdens
1 tējkarote cukura
1 ēdamkarote miltu
2 krūzes miltu
Bumbulīšu veidošanai:
magoņu sēklas
cukurs
sviesta piciņas
1 ola
1 ēdamkarote krējuma
Ar šī mēneša recepti pieminam savu
priekšteci, Čikāgas Ziņu ,“Jautro saimnieci”
un DIMD dāmu, Daci Frišu,
kas mūžībā aizgāja 25. janvārī.
Viņas mums pietrūks.

2. Raugu, ūdeni, cukuru un karoti miltu sajauc
mazā bļodiņā un uzraudzē.
3. Saliek kopā sviesta/ūdens maisījumu, rauga
maisījumu un 2 krūzes miltu. Mīklu sajauc un
ļauj uzrūgt apm. 1 stundu, līdz mīkla dubultojas.
4. Kad mīkla uzrūgusi, uz dēļa uzkaisa mazlietu
miltus, izgāž mīklu, uzkaisa vēl mazliet 		
miltus, ja vajag. No mīklas izveido 4 garenas
“desas”, ko tad katru sagriež 12 piciņās (kopā
sanāks apmēram 48 piciņas).
5. Piciņas saplacina. Katrā ieliek pakārtām apm.
1/4 tējkarotes magoņu, cukuru, vēl 1/4 		
tējkarotes magoņu un mazu piciņu sviesta.
Maliņas uzloka izveidojot bumbulīšus, glīti
aizspiež augšu.
6. Olu sakuļ ar krējumu. Bumbulīšus apziež ar
olas maisījumu un pārkaisa ar mazliet 		
magoņu sēklām.
7. Pannas apklāj ar pergamentu. Krāsni uzsilda
uz 450 gradiem, bet noslēdz uz 400 gradiem,
kad bumbulīšus ieliek krāsnī. Cep 15-20
minūtes līdz gaiši brūni.
Saprātīgās saimnieces

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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada marts

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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada marts
Svētdien, 3. martā, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.

Svētdien,3 . martā, 10:00 – pulkveža O. Kalpaka 		
		
atceres dievkalpojums. Kafijas galds.

Svētdien, 10. martā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas
galds. Pārrunas: "Vai Ciešanu laikā jācieš?"

Svētdien, 10. martā, 10:00 – Dievkalpojums ar 			
		
dievgaldu. Kafijas galds.
		
12:00 – Draudzes pilnsapulce.

Svētdien, 17. martā, 10:00 – Sv. Patrika dienas 			
dievkalpojums. Kafijas galds ar sarunām
"Kas bija Sv. Patriks?".

Svētdien, 17. martā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
		
12:00 – Dāmu saimes pilnsapulce.

Svētdien, 24. martā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
10:00 – Draudzes darbinieku un Dāmu 			
komitejas amatā ievešanas dievkalpojums. 		
Kafijas galds. Padomes sēde un 			
konstruēšanās.

Svētdien,
		
		
		

24. martā, 10:00 – Dievkalpojums ar 			
dievgaldu. Kafijas galds.
11:30 – Bībeles stunda.
Pravieša Jesajas grāmata.

Svētdien, 31. martā, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Dažādu zupu pusdienas.
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
Tālrunis:(847) 823 3713.

Dace FRIŠa (dz. Šmidchena),
dzimusi 1933. g. 3. jūnijā Rīgā, Latvijā
mirusi 2019. g. 25. janvārī Čikāgā, IL
Ar skumjām atvadāmies no ilggadējās
gardu ēdienu recepšu sniedzējas
Čikāgas Ziņu lasītājiem.
Pateicībā, redakcijas saime

Svētdien, 31. martā, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.

Čikāgas
Daugavas vanagu
apvienība
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
Priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: <kelivar@aol.com>
Kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Adrese: 600 Huber Lane, Glenview, IL 60025

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>
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MUMS RAKSTA
2019. gada 25. janvārī
Cien. Čikāgas Ziņas
Valdes vārdā sirsnīgi pateicos Jums par
devīgo $75.00 ziedojumu Amerikas Latviešu
Palīdzības Fondam, kas ir bezpeļņas, biedru
savstarpējās palīdzības organizācija. Ziedojumi
mūsu organizācijai atvelkāmi no nodokļiem.
Paldies par sniegto atbalstu. Mēs ļoti novērtējam
Jūsu darbu un izrādīto atbalstu.
Ar cieņu,
Gunars Bērziņš

SARĪKOJUMI/SANĀKSMES
2019. gada marts
Sestdien, 2. martā, Stariņa labdarības balle Loyola
			
University Kasbeer Hall, Čikāgā, plkst.18:00.
Trešdien, 13. martā, Pensionāru saiets – gada sapulce
			
Ciānā plkst. 12:00.
Sestdien,
			
			
			
			

31. martā, Sv. Pēteŗa draudzē dievkalpojums
plkst. 10:00. Pēc dievkalpojuma dažādu 		
zupu pusdienas. Pusdienu ienākums tiks
ziedots Latvijas Zupas virtuvēm, kas regulāri
pabaro trūkumcietējus. Visi mīļi aicināti.

Kļudas labojums
Čikāgas Ziņu 2019. gada februāŗa nr. 420
izdevuma 12. lappusē zem Pūliņu dzimtas
fotografijas “Pa kreisi no trepēm” rindā vajadzēja
2018. gada spēllilma/romantiska komēdija
būt rakstīts Anastāsija (ne Aleksandra) Perri.
Homo Novus ir Latvijas filma, veidota pēc
I.L. Anšlava Eglīša tāda paša nosaukuma romāna
motīviem. Režisore: Anna Viduleja. Nominācijas:
Nacionālā kino balva “Lielais Kristaps” kategorijā
“Labākā pilnmetrāžas spēlfilma”.
Filma Homo Novus būs skatāma Čikāgā
Gene Siskel Film Center
164 N. State Street, Chicago, IL 60601
Svētdien, 24. martā, plkst. 17:30 (5:30)
Trešdien, 27. martā, plkst. 18:00 (6:00)
Biletes var iegādāties:
www.siskelfilmcenter.org vai box office.
312-846-2800, e-pasts: filmcenter@saic.edu

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>

2018. gada

Tālis, Tālavs, Marts
Alise, Auce
Austra, Aurora
Vents, Centis, Gotfrīds
Ella, Elmīra
Dagmāra, Marga,
Margita
Ēvalds

9S

10 Sv Silvija, Laimrota,
Liliāna
11 P Konstantīns, Agita
12 O Aija, Aiva, Aivis
13 T Ernests, Balvis
14 C Matilde, Ulrika
15 P Amilda, Amalda, Imald
16 S Guntis, Guntars,
Guntris
17 Sv Ģertrūde, Gerda
18 P Ilona, Adelīna
19 O Jāzeps
20 T Made, Irbe
21 C Una, Unigunde, 		
Dzelme, Benedikts
22 P Tamāra, Dziedra
23 S Mirdza, Žanete, Žanna
24 Sv		Kazimirs, Izidors
25 P Komūnistiskā genosīda
upuŗu piemiņas diena.
		Māra, Mārīte, Marita
26 O Eiženija, Ženija
27 T		Gusts, Gustavs, Tālrīts
28 C Gunta, Ginta, Gunda
29 P Aldonis, Agija
30 S		Nanija, Ilgmārs
31 Sv Gvido, Atvars

FIRST CLASS MAIL

3 Sv
4P
5O
6T
7C
8P

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

Ivars, Ilgvars
Lavīze, Luīze, Laila

Çikågas Ziñas

1P
2S

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

MARTS

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos

Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr.: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
Pēteris Špels, e-pasts <pspels@gmail.com>
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz: Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Valijai Galenieks 1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtināt no V. Galenieks. Cena – $6:00
Var klausīties raidījumus datorā, saņemot .mp3 faili e-pastā, caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas, Pēteŗa vai Modŗa Galenieka

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

