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REDAKCIJAS SLEJA
Māris Roze

Triju Zvaigžņu ordenis dibināts 1924. gadā par piemiņu Lat-
vijas Republikas tapšanai, ordeņa trīs zvaigznes simbolizē-
jot Latvijas vēsturiskos rajonus – Kurzemi, Vidzemi, Latgali.  
Pirmie ordeņa godātie, tajā pašā gadā, bija Latvijas Valsts 
pirmais prezidents un Satversmes Sapulces vadītājs, Jānis 
Čakste, un Latvijas pirmais Ārlietu ministrs un jaunās valsts 
starptautiskās atzīšanas veicinātājs, Zigfrīds Meierovics.  Nā-
košie godinātie bija Kārlis Ulmanis un Rainis.
 Ordeņa izsniegšana tika pārtraukta 1940. gadā, pēc Pa-
domju okupācijas un atjaunojās tikai 1994. gada oktobrī.  Tā, 
saņemšanas nosacījumi apvieno abu laiku vērtības, kas izteik-
tas devīzē per aspera ad astra – caur ērkšķiem uz zvaigznēm.  
Ordenis izsniegts “par sevišķiem nopelniem Tēvijas labā – par 
izcilu darbu, par ilgstošu, priekšzīmīgu un panākumiem bagātu 
darbību, par īpašiem nopelniem Latvijas neatkarības atjauno-
šanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanas laikā”.
 Mūsu vāka bildē, pēc ordeņa pasniegšanas 21. augustā, 
ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un mums pazīstamiem Māru 
Sīmani un Kārli Streipu – par kuriem šajā izdevumā atsevišķi 
raksti – parādās arī juriste Inese Birzniece, kas Atmodas laikā 
darbojās Latvijas Tautas Frontes informācijas centrā un Augstā-
kās Padomes preses centrā – un žurnālists Pauls Raudseps, 
bijušā LTF informācijas centra un AP preses centra vadītāju 
vietnieks (šodien žurnāla “Ir” izdevējs).  Visi godalgotie Latvijā 
ieradās no ASV un šodien vēl dzīvo un strādā Latvijā. Cienam 
viņu panākumus.
  Nozīmīga rakstu sērija ČZ oktobra izdevumā ir arī vie-
dokļu apmaiņa par Rīgas Stūra ēkas pasludināto izsoli.  Biju-
šais Okupācijas muzeja direktors Gunārs Nāgels izsaka dziļu 
sašutumu par nama pārdošanu īpašniekiem ar vienīgi komerci-
āliem motīviem un ierosina OM valdi domāt par ēkas iegādāša-
nu pašiem ar tās brīviem līdzekļiem.  Atbildes rakstā OM valdes 
priekšēdētājs Valters Nollendorfs noraida šo iespēju, atgādinot 
lasītājus, daudzi no kuriem ir bijuši OMF ziedotāji, ka viņu zie-
dojumi nestāv “brīvi”, ir pieņemti ar nolūku tos ieguldīt muzeja 
ēkas Vecrīgā paplašināšanai un ekspozīcijas attīstībai.  Tre-
šais raksts atklāj Valsts Nekustamo Īpašumu – ēkas pašreizējo 
īpašnieku – apsvērumus un viedokļus. Pircējus būs grūti atrast, 
jo lieli ieguldījumi būs vajadzīgi.  Paziņo arī, ka Okupācijas mu-
zeja izstādes telpas ēkā paliks ar līgumu nodrošinātas.
Par padomiem un paraugiem
 Septembra izdevumā izteicām pateicību ievērojam 
skaitam ziedotāju.  Šo sarakstu turpinājam oktobra numurā.  
Esam pateicīgi arī par atsevišķi izteiktu atzinību un aizrādi-
jumiem, no kuriem cenšamies mācīties.  Paldies: Eugenijs 
Počs, Ruta Priedkalne-Zirne, Mārīte Plūme, Brigita Roth, Jā-
nis Plūme, Māris Preiss un, no Latvijas, Zaiga Bogdanova un 
Inta Dišlere.
 Par padomiem un priekšstatiem – par ilglaicīgu nesav-
tīgu darbu ČZ redakcijā – no sirds pateicamies mūsu priekšte-
čiem Inārai Sīmanei un Ārijai Bergmanei.
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PAR MŪSU BRĀLI KĀRLI
Andārte Phillips ar māsām

Šī gada 21. augustā, mūsu brālis Kārlis sa-
ņēma Latvijas lielāko balvu, kad Prezidents 
Egīls Levits viņam piešķīra Triju zvaigžņu or-
deni.  Mēs, māsas (Katrīna Teivāne, Žubīte 
Glass un es) Čikāgā svinējam viņam līdz un 
lepojamies ļoti par viņa lielo darbu šo balvu 
izpelnoties. 

Kārlis, kā vairums lasītāji zin, piedzima 
vecākiem Līgai un Laimonim Streipiem tepat 
Čikāgā, un savus pirmos divdesmit gadus pa-
vadīja pārsvarā Čikāgā un priekšpilsētās, ap-
meklējot arī augstkolu netālajā DeKalb IL.  Kār-
lis ir absolvējis Krišjāņa Barona latviešu skolu 
Čikāgā un Gaŗezera Vasaras Vidusskolu, kā 
arī apmeklējis Minsteres latviešu ģimnāziju.  
Iesākumi  

K ā r l i s , 
Ž u b ī t e , 
K a t r ī n a 
un es visi 
uzaugām 
Čikāgas 
M o r t o n 
G r o v e 
priekšpil-
sētā, tik 
la tv iskā 
vidē, ka 
nev iens 
no mums 
nemācē-
ja anglis-
ki runāt 
līdz no-
n ā c ā m 
b ē r n u -
d ā r z o s .  

Mammīte ilgi dzīvoja mājās un sagaidīja mūs 
visus pēc skolas.  Galvenā prasība mums no 
vecākiem bija, ka iemācamies labu latviešu 
valodu.  Vakariņu laikā mammīte mums lasīja 
priekšā no latviešu grāmatām un katru vakaru 
pirms gājām gulēt tētis mums dziedāja latvie-
šu tautas dziesmas.
 Mājās atļautā valoda bija tikai latviešu; 
tā mēs visi četri vēl tekoši runājam latviski 
šodien un arī mūsu bērniem mācam to ru-
nāt.  Mūsu vecāki, Līga Korsts un Laimonis 
Streips, satikās Bostonā drīz pēc iebraukša-

Kārlis 8. gadu vecumā

(turp. 6. lpp.)

nas ASV un apprecējās Čikāgā.  Mammīte 
sāka strādāt grāmatvedības darbā ap 1985. 
gadu, bet tētis ilgus gadus darbojās ķīmijas 
nozarē.  Līgas mājās palikšanas laikā viņa ar 
tēti izdeva “Mazputniņa” žurnālu domātu trim-
das latviešu bērniem.  Vēl tagad atceramies 
lielo ēdamistabas galdu pārklātu ar “Mazput-
niņa” maketa lapām.  Mammīte arī sarakstī-
ja un izdeva populāro Easy Way to Latvian 
programmu ar mērķi cittautiešiem un arī lat-
viešiem ar vājāku valodu to iemācīties.
 Vecāki mūs visus sūtīja Krišjāņa Ba-
rona latviešu skolā, Gaŗezera nometnēs un 
vidusskolā, mudināja dziedāt korī un dejot 
tautas deju grupās, veda uz Jāņu svinībām 
un Dziesmu svētkiem.  Kārlis, Žubīte un es 
mācījāmies Minsteres latviešu ģimnāzijā un 
Katrīna apmeklēja Latviešu studiju centru Ka-
lamazū.  Ir nešaubami ka uzaugot šajā latvis-
kā vidē, mēs jutamies mudināti šajā piederībā 
turpināt augt.  Kārlis ir veltījis savu dzīvi strā-
dājot Latvijas labā, Žubīte ir ilglaicīga guntiņu 
vadītāja, Katrīna ir bijusi KBLS pārzine un tur-
pina valdē, es vadu pirmskolu Stariņš.
Izšķirīgās dienas

Kad 1990. gada vasarā Mammītei bija 
ielūgums braukt uz Latviju, Kārlis devās viņai 
līdzi.  Nonākuši Rīgā, Kārlis ar Līgu aizgāja 
uz Latvijas Tautas frontes namu un piedā-
vājās palīdzēt.  Tautas Frontes informācijas 
daļas vadītāja Sarmīte Ēlerte viņus abus lika 
pie darba tulkojot preses paziņojumus un ci-
tus materiālus.  Kādu mēnesi viņi abi strādā-
ja kopā.  Kad Mammītei bija jāatgriežas ASV, 
Kārlis palika Tautas Frontes namā strādāt, jau 
uzskatot tās sev par otrajām mājām.  Kārlis 
tur palīdzēja veidot LTF apkārtrakstu “Atmo-
da”, īpaši piestrādājot pie šī izdevuma angļu 
valodas varianta, “Awakening”, izdošanu.  Ko 
prasīja, to Kārlis labprāt darīja.  Un, lai gan 
Kārlis neprasīja algu, Frontes biedri uzstājās, 
ka viņam tā pienāk.  To saņēmis, Kārlis savu 
algu noziedoja atpakaļ Tautas Frontei. 

1990. gada martā notika Augstākās 
Padomes vēlēšanas.  Tautas Frontei ar 
vēlēšanām jau bija pieredze, balstoties uz 
PSRS Tautas deputātu padomes vēlēša-
nām  gadu iepriekš.  Tautas frontei marta 
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“TRIMDAS BĒRNA” MĀRAS SĪMANES STĀSTS
Māris Roze

Es pirmo reizi iepazinos ar Māru Sīmani, kad 
viņa uzlaboja rakstu, ko biju iesūtījis viņas mā-
tei Inārai, tajā laikā ČZ redaktorei.  Meita dzīvo 
Latvijā, labi pārvalda latviešu valodu, strādāju-
si kā projektu vadītāja un redaktore atbildīgos 
uzdevumos.  Pieņēmu gandrīz visus Māras 
labojumus, ieskaitot pareizo “ČīBAs” sastādī-
jumā, tā uzlabojot savu rakstu.
 Tikai vēlāk iedomājos par to, ka Mā-
ras māte, māsa un brālis vēl dzīvo šeit Čikā-
gā, kur Māra arī piedzima, kamēr viņa dzīvo 
zemē, kuru savā laikā redzēja pirmo reizi 
savā mūžā, kaut par to bija daudz dzirdējusi.  
Kā viņa tur nonāca un kā tur vēl dzīvo ir Mā-
ras stāsts.  Šo stāstu viņa pirms pāris gadiem 
izklāstīja Astrīdai Jansonei un ar to iekļuva 
Astrīdas grāmatā “Trimdas bērnu bērni Latvi-
jā” (Vesta-LK, 2019), kā viena no “bērniem”.
Pamati
 Māras stāsts par sevi ir nepušķots un 
straujš, lakoniski pieskaroties notikumiem un 

pašas darbībai un izvēlēm.  Minēts, ka 
viņa ieguva “latvisku izglītību” Krišjāņa 
Barona skolā, tad Gaŗezera vasaras vi-
dusskolā un Minsteres latviešu ģimnāzi-
jā.  Ieguva bakalaura grādu starptautiska-
jās attiecībās (jau ar uzsvaru uz Padomju 
Savienības lomu internacionālajā teātrī).  
Lai attīstītu izpratni par citām kultūrām, 
aizbrauca uz diviem gadiem uz Japānu, 
tur mācīt angļu valodu.  Aizbrauca arī “ar 
savu [mātes darināto] 13. gadsimta tau-
tas tērpu, kokli un stāstīj[a] ne tikai par 
ASV, bet arī Latviju”.
 Šie pēkšņie atzinumi liecina, ka bija ie-
darbojusies audzināšana “latviskā garā” 
mātes un tēva gādībā.  Kā daudzās 1950. 
gados ASV iebraukušās ģimenēs, Māras 
vecāki ar bērniem runāja tikai latviešu va-
lodā un sagaidīja to arī no bērniem.  Bet 
Sīmaņu ģimenē izveidojās vēl kas vai-
rāk par latvisku sarunvalodu, droši vien 
atstājot iespaidu uz jaunajiem Sīmaņiem 
– Māru un jaunāko māsu Kristīnu un brāli 
Mārtiņu.
 Veselu gadu desmitu, sākot 1974. gadā, 
kad Mārai bija 14 gadi, Vitauts un Ināra 

Sīmaņi attīstīja projektu publicēt lielformāta 
grāmatu angļu valodā, ar tekstu un bildēm un 
nosaukumu Latvia.  Aukstā kara laikmetā tas 
bija sacerēts par atgādinājumu pasaulei, ka 
eksistē zeme ar savu atsevišķu būtību – savu 
dabu, kultūru, valodu un vēsturi – zeme kas 
nav kāda nepazīta guberņa Padomju Savienī-
bā.  Lai vāktu materiālus, Sīmaņu pāris ceļoja 
arī uz Vāciju un Zviedriju, no turienes tautie-
šiem atgriežoties ar dokumentiem un fotogrā-
fijām.  Būtu lēšams, ka šis projekts un viss, ko 
tas atklāja par Latviju atstāja savu iespaidu arī 
uz Māru savos ietekmējamos gados.
 Prasīju Mārai pašai, kādi bija tie cēloņi 
kas viņu virzīja uz ceļu ko izvēlējās, ceļu uz 
visu latvisko šeit Amerikā, tiklīdz nonāca pašā 
Latvijā, uz pastāvīgu dzīvi.  Viņas atbilde iz-
teica daudz par sevi, kaut bez tiešas atbildes 
uz jautājumu.
 “Patiesībā esmu introverts.  Jauniešu 
kongresos vai Gaŗezerā man bija vieglāk darīt 
kaut ko, nekā ballēties un ciemoties.  Latviešu 

Sava tēva, mākslinieka Vitauta Sīmaņa, meita.
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organizācijas man piedāvāja vienreizējas ie-
spējas, piemēram prakses darbs Rādio Brīvā 
Eiropā Minhenē ... [savas] studijas saistīju ar 
tematiem, kas varētu noderēt, ja Latvija atgūtu 
neatkarību.  Tanī laikā cilvēki domāja, ka biju 
idealiste un naiva.  Neticāmi, ka visi apstākļi 
noveda līdz Latvijas neatkarībai .... Man bija 
pareizais vecums un laiks starp studijām un 
darba.... Tā bija laimīga sagadīšanās, ka esmu 
(bieži) bijusi īstā vietā īstā laikā”.
 Mans jautājums bija domāts specifisks 
– par šo vienu “trimdas bērnu” – bet Māras 
atbilde man tomēr palīdzēja kaut ko plašāku 
saprast.  Astrīdas Jansones formulējums taču 
neattiecās tikai uz jauniešiem kas piedzima 
ārpus Latvijas un tika savu vecāku gādībā 
audzināti kā latvieši.  “Trimdas bērni” izjuta 
audzināšanu visas “trimdas” ietekmē – no 
organizācijām un pasākumiem un skolām un 
protesta akcijām, no cilvēkiem ārpus ģime-
nes, kas uzrunāja viņus tajā pašā valodā, ko 
dzirdēja mājās.  Trimdai bija savs īpašs spēks 
(kā liecina arī mūsu organizāciju saraksts no 
1952. gada – skat. 24.-25. lpp.).
Atkušņa gadi 
 Pēc Japānas Māra nolēma studijas 
papildināt, iegūstot maģistra grādu vadības 
zinībās (management) starptautiskā līmenī.  
Prakses darbu novadīja, atkal Minsterē, pie 
Gunta Priedīša, tā laika PBLA Sabiedrisko Zi-
nātņu Institūta (SZI) vadītāju.  Mērķis šai orga-
nizācijai bija palīdzēt jauniešiem no visām pa-
saules malām sagatavoties vadošām lomām 
trimdas organizācijās.  SZI centās jauniešiem 
palīdzēt saprast reālo dzīvi Latvijā – pārlasot, 

piemēram, “Padomju jaunatne” un tamlīdzī-
gus laikrakstus – lai viņi strādātu iedarbīgāk 
ar neatkarības atjaunošanas stratēģiju.
 Minsterē Māra pavadīja 1987.-90. ga-
dus, nu jau kā SZI koordinātore.  Šajos “atku-
šņa” gados programmā darbojās nevien trim-
das jaunieši, bet arī jaunieši no Latvijas.  Starp 
lektoriem un pārrunu dalībniekiem Vācijā un 
Zviedrijā bija Egīls Levits, Ādolfs Šilde, Andrejs 
Eglītis, Uldis Ģērmanis, Bruno Kalniņš.  Pāris 
reizes gadā dalībnieki brauca arī uz Latviju, tur 
piedaloties Radošo savienību plēnumos, Tau-
tas frontes sanāksmēs, LNNK dibināšanā, Vi-
des aizsardzības kluba attīstībā u.c.  Jaunieši 
tikās arī ar disidentiem, žurnālistiem, Augstā-
kās padomes preses darbiniekiem.  Kā atce-
rās Māra, “Mēs visi bijām šī laikmeta liecinieki”.
 Tad krita Berlīnes mūris un īsā laikā ap-
vienojās atkal Vācija.  Māra salādēja mašīnu 
un aizbrauca uz Latviju, kur laikraksta “Diena” 
redaktore Sarmīte Ēlerte aicināja,  palīdzēt 
veidot rietumu stila avīzi.  Uz Latviju vilināja arī 
ielūgums no Māras nākamā vīra, Egīla Blūma, 
ko bija satikusi skolotāju konferencē Minste-
rē 1990. gada pavasarī.  Blūms, kā kultūras 
vēstures skolotājs, bija Padomju laikā vedis 
skolēnus nesankcionētās ekskursijās, par ko 
izsauca viņa skolēnus uz VDK, un skolas di-
rektore aizliedza viņam turpmāk mācīt kultūras 
vēsturi.  Šī epizode parādās arī Noras Ikstēnas 
romānā “Mātes piens”, kur Egīls Blūms ir ap-
rakstīts savā īstā vārdā un darbībā.
Pie darba Latvijā
 Tad abi ķērās pie darba.  Egīls nodi-
bināja Jūrmalas Alternatīvo skolu, ar nolūku 
veidot paraugskolu izglītības sistēmas pār-
maiņām.  Projekts labi attīstījās, un tur ar 
laiku mācījās arī Māras un Egīla dēli.  Māra 
savukārt strādāja valdībā, Ārlietu ministrijā, 
Valsts pārvaldes reformu ministrijā un pie Mi-
nistru prezidenta. Tad, kad bērni piedzima, 
nodibināja firmu “Māras Sīmanes konsultāci-
ju birojs”, kas strādāja ar stratēģiju izveidoša-
nu plašos un konkrētos mērogos – pie valsts 
programmas pilsoniskās sabiedrības stiprinā-
šanas, programmas lībiešiem, iekšējā audita 
ieviešanas valsts pārvaldē.
 Iespējas un vajadzības šajā pēc-pa-
domju laikā veda Māru tālāk un dziļāk stratē-
ģiskās plānošanas veidošanā.  Sadarbojoties 

Koordinējot SZI Minsterē. (turp. 6. lpp.)
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ar Apvienoto Nāciju attīstības padomi Latvijā (United Nations Development Program), vadīja 
komandu, kuras “Pārskats par Tautas attīstību” uzvarēja ANO inovācijas balvu.  Sagatavoja 
pārskatu par to, kā Latvija sasniegs Tūkstošgades attīstības mērķus (Millenium Development 

Māra mātes dārzā.

Augstākās padomes vēlēšanās galvenais mērķis bija 
ievēlēt savus deputātus divas trešdaļas mērā; tas bija 
nepieciešami, lai grozītu Latvijas Padomju konstitūci-
ju.  Fronte ķērās pie darba, un Kārļa uzdevums tapa 
ierakstīt datorā kandidātu CV. 

1990. gada 4. maijs bija veltīts neatkarības dek-
larācijiai.  Opozīcijas deputāti  centās pierunāt publiku, 
ka viņi nebija redzējuši tādu neatkarības deklarāciju, 
uzstājoties  ka viņu balsis netiks ņemtas vērā.  Tobrīd 
neviens nezināja, vai tiks ievēlēti vajadzīgie 134 depu-
tāti.  Kad tas tomēr izdevās, Augstākā Padome izsludi-
nāja Latvijas apņēmību atgūt savu neatkarību.  Šī vēl-
me piepildījās 1991. gada augustā, kad Latvija atguva 
pilnu, starptautiski atzītu neatkarību. 

Pēc 4. maija, Kārlis pieņēma lēmumu atgriezties 
Amerikā, sākt Merilendas  universitātē maģistra grāda 
studijas, un domāja, ka kļūs par žurnālistikas profeso-
ru. Mēs, lasītāji, jau zinām, ka Kārlis tomēr neatgriezās Kārlis jaunības starojumā

Amerikā un tagad jau vairāk kā 30 gadus uzskata Rīgu sev par mājām.  Pirms dažiem mē-
nešiem, Kārlis uzzināja, ka par viņa lielo darbu Tautas Frontē viņam piešķirts Triju Zvaigžņu 
ordenis, par ko viņš bija patiešām pārsteigts un ļoti pateicīgs. 

Kārļa vārdos beigsim rakstu šādi: “4. maijs Latvijas vesturē ir ierakstīts ar zelta burtiem.  
Lai Dievs svētī Latviju!”

Goals).  Kad Latvijai radās pienākums 
palīdzēt mazāk attīstītām valstīm, 2006. 
gadā sāka vadīt Latvijas attīstības plat-
formas (LAPAS) jumta organizāciju ne-
valstiskajām organizācijām, kuras izsnie-
dza palīdzību citām valstīm.
 2012. gadā Māra pārgāja strādāt 
valsts Pārresoru koordināciju centrā, vienī-
bā kas pakļauta Ministru prezidentam, ar 
uzdevumiem gatavot Nacionālo attīstības 
plānu, koordinēt plānošanu, vērtēt ministri-
ju iniciatīvas un atbalstīt jauno Ministru pre-
zidenta kandidātus Valdības deklarācijas 
sastādīšanā.  Atbildības tikai aug, varbūt 
tāpēc, ka uz Māru var paļauties, sagaidot 
augsta līmeņa izpildījumu noteiktā laikā un 
veidā.  Par viņu varētu lepoties “trimda” un 
PBLA un LTF un Krišjāņa Barona skola, 
kas visi deva viņai iespējas pašai izvēleties 
savu ceļu.  Ceļš vēl ir gars, bet tas ved uz 
augšu.

(PAR MŪSU BRĀLI KĀRLI turp. no 3. lpp.)

(TRIMDAS BĒRNA... turp. no 5. lpp.)
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Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā

www.kblskola.org

e-pasts: kblskola@gmail.com

KBLS ZIŅAS

KBLS Jubilejas krekli ir pārdošanā mūsu skolas mājaslapā! 

KRISJANA  BARONA  LATVIESU SKOLA

1 9 5 0 . g . - 2 0 2 0 . g .

SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI

2020.g. oktobris

2020.g.-2021.g. SKOLAS PADOME
PRIEKŠSĒŽI: 
Dženija Hounihan & Svens Kīns

VICE PRIEKŠSĒDE: Katrīna Streipa

SEKRETĀRE: Vija Vīksne 

KASIERS: Ilmars Katajs-Paeglis 
SAIMNIECE: Andārte Phillips

SARĪKOJUMU VADĪTĀJA: Larisa Kīns

ĪPAŠIE UZDEVUMI: Pēteris Avis

SKOLAS PĀRZINE: Rasma Kraulis

Laika apstākļu dēļ, pirmo skolas dienu un 
atklāšānu atcēla uz 19. septembri. 

Skola šogad notiks distanses 
mācību (tālmācību) veidā līdz 
turpmākam ziņojumam.

RUMAKA SACENCĪBAS 2020.g. PAVASARĪ
Amērikas Latviešu Apvienības Izglītības nozare aicina skolēnus lasīt grāmatas un pelnīt balvas.  
Jaunāko klašu skolēniem (līdz 3. klasei) — Izlasītās grāmatas iepilda tabulē  
Vecāko klašu skolēniem (4. - vidusskolas klasēm) — Par izlasītām grāmatām ir jāuzraksta vēstule 
izglītības nozares vadītājai 
Daudz grāmatu tika izlasītas, tabules izpildītas un vēstules uzrakstītas. 
Par lielo dalību, skola saņema $300 vērtībā atbalstu.

PAR KLAŠU VISLABĀKĀM UZRAKSTĪTĀM VĒSTULĒM, 
$50 NAUDAS BALVU NOPELNĪJUŠI:
4.kl - Stella Tincu
6b.kl - Jēkabs Brencis 

ATZINĪBAS BALVAS SAŅĒMA:
Bērnu dārznieki:  Eloise Blackburn un James Pagliai    
2.klases skolēni:  Glens Avis  •  Gvido Pudniks-Bērziņš  •  Freija Blackburn  •  Lidija Blumberga  •  
Vincents Fitzgerald  •  Edvards Rinda  •  Katrīna Velkme  
3.klases skolēns:  Tomas Velkme  
4.klases skolēni:  Nora Blumberga  •  Aleksandra Rickher  
5.klases skolēni:  Edgars Pudniks-Bērziņš  •  Gabriella Buholte  •  Violeta Kataja-Paegle  •  
Reinis Velkme  •  Zane Velkme  
6a. klases skolēni:  Andris Carr  •  Laila Ciaccio  •  Aldis Kīns  •  Nikolajs Rozentāls  •  Emīls Slokenbergs  
6b. klases skolēni:  Kate Andersone  •  Anete Cedriņa  •  Aleksandrs Fitzgerald  
8. klases skolēni:  Marete Austriņa  •  Anika Bendika  •  Kristofers Blumbergs  •  
Stefāns Kīns  •  Adele Scoggin  
I. vidusskolas klases skolēni:  Kristaps Andersons  •  Dāvis Vīgants  
II. vidusskolas klases skolēni:  Edgars Cers  •  Nikolas Gundrum  •  Helēna Scoggin  •  Lija Vīgante

APSVEICAM!
Ar prieku un lepnumu apsveicam klašu biedrus un 77. gada KBLS absolventus Māru Sīmani 
un Kārli Streipu, kas 2020.g. 21.augustā Rīgas pilī saņēma sekojošos apbalvojumus:

Kārlis saņēma Triju Zvaigžnu ordeņa komandiera pakāpi - Par īpašiem nopelniem Latvijas 
neatkarības atjaunošanas periodā un izcilu radošo ieguldījumu žurnālistiskā.

Māra saņēma Triju Zvaigžnu ordeņa virsnieces pakāpi - Par īpašiem nopelniem Latvijas 
neatkarības atjaunošanas periodā, sekmējot Latvijas Tautas frontes uzvaru 
1990.gada. 18. marta AP vēlēšanās un demokrātiskas valsts attīstībā.

IZSAKĀM LIELU
PALDIES 

ALAi PAR 
$10,000 ABALSTU! 8.kl - Ulla Ciaccio

III. vidusskolas klase - Izabella Brence

DIB. 1950.g.

KRISJANA BARONA LATVIESU SKOLA
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2020.-2021. mācību gads

SĀCIES!
PIRMĀ SKOLAS DIENA

Fotogrāfijas: Larisa Kīns
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STARIŅA 
ROSĪBAS 

2020. GADA RUDENĪ
Andārte Phillips 
Stariņa direktore

2020. gada 8. sep-
tembrī atsākās Sta-
riņa ikdienas skolas 
gaitas!  Šogad mūsu 
skoliņu apmeklē 12 
bērniņi: Ella, Olivers, 
Emina, Nathan, Lū-
kass, Māra, Vilnis, 
Julianna, Kalvis, So-
fija, Elise, un Uma!  
Mums gan te daudz 
kas notiek savādāk, 
piemēram, visiem 
iekš te lpās  jāve lk 
maskas, vecāki vai 
citi labvēļi nedrīkst 

patlaban nākt iekšā istabā un visiem ir ļoti 
bieži jāmazgā rokas. 

Bet tomēr nekas nespēj aizvietot 
draugus, mīļās skolotājas, mantiņas, 
rotaļas un kopā būšanu, kas mūsu ma-
zajiem bērniņiem ir ļoti mīļas ikdienas 
parādības un par to mēs ļoti priecāja-
mies!  Šogad ar mūsu skolu strādā: es 
pate, Andārte Phillips, Stariņa direktore; 
Lana Jacobs, pilna laika skolotāja un 
Elisa Sīpole, puslaika skolotāja!  

Katru gadu pirmā rudens tēma 
skolā ir Miķeļdiena un tā arī iesāksim 
šogad. Bērni mācās par dārzeņiem, tir-
dziņu, par to, kas ir jumis un kā iet ro-
taļās.  Mācās dziesmas un taisa skais-
tus projektus, lai var visu par Miķeļiem 
iemācīties.  Katru gadu atkārtojam šo 
tēmu un citas latviešu svētku parašas, 
jo bērniem ir svarīgi iemācīties un atce-

rēties šīs tradicijas, lai viņos iesēžas šo svētku 
idejas un radošās domas.  

Tā tad arī mēs Miķeļdienu svinēsim ar 
garduma cepšanu, ar īstu tirdziņu, kur katrs 
bērns atnesīs mājās gatavotu mantu ko pārdot; 
mēs spiedīsim svaigu sulu un iesim Miķeļdienu 
rotaļās vakarā.  Viss ir veidots lai bērni var iz-
baudīt pilnu virkni latviešu svētkus Stariņā!

Gribam atgādināt ka Stariņš meklē aiz-
vietotāju (substitute) skolotājus.  Ja jums ir 
interese, lūdzu rakstiet Andārtei uz director@
starins.org. 

“Kur tu biji Miķelīti,
Ka darbiņu nedarīj?
Saiminiece raušus cepa,
Tā pagāja visa dien’!
Tā pagāja visa diena,  
Lokoties un grozoties!”

Ļoti skaists čiekuriņa jumītis

Julianna un Māra kopā 
vienā krēsliņā gatavo 
čiekura jumīti.

(No kreisās) Nathan Tupurītis, Uma Johansson, Lūkass 
Jesinskis, Olivers Tupurītis, Vilnis Kalniņš, Emina Tupurīte, 
Julianna Friedrich, un Māra Jesinksa.
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ALA ATBALSTA ASV LATVIEŠU SKOLAS UN NOMETNES
Elisa Freimane

ALAs Izglītības nozares vadītāja
2020. gads latviešu sabiedrības vēsturē ieies 
kā viens no dīvainākajiem gadiem.  Tas ir bi-
jis gads “bez”.  Vairākus mēnešus nākas iztikt 
bez dievkalpojumiem, organizāciju valdes sē-
dēm, ceļojumiem, pat apkampieniem.

Pandēmijas sākuma mēnešos latviešu 
izglītības iestādes ASV izvēlējās dažādus ceļus.  
No 19 latviešu pamatskolām apmēram puse iz-
veidoja virtuālās skolas, kurās skolēni mācījās 
attālināti.  Pāris nedēļu laikā šo skolu vadītāji, 
skolotāji un skolēni kļuva par virtuālo platformu 
lietotājiem un turpināja mācības, cerot, ka līdz 
rudenim viss atgriezīsies vecajās sliedēs, un 
skolas gads septembrī atsāksies kā ierasts.  

Pavasara mēnešos latviešu bērnu no-
metņu un abu vasaras vidusskolu vadītāji  rū-
pīgi apsvēra iespējas uzņemt bērnus.  Lai gan 
nometnes gaidīja, galu galā pavalstu veselī-
bas noteikumi liedza latviešu bērniem iespēju 
dzīvot nometnēs.  Tas nometnēm un latviešu 
īpašumiem nozīmēja ienākumu drastisku sa-
mazināšanos.

Jāpriecājās, ka visas latviešu vasaras 
nometnes – Mežotne, Katskiļi un Gaŗezers – 
savas bērnu nometnes spēja pārvērst virtuā-
lās nodarbībās.  Bērni reizēm satikās Zoom 
pasaulē, reizēm veica nodarbības uz savu 
roku vai ģimenē.  Rietumkrasta vasaras vi-
dusskola “Kursa” izkārtoja nodarbības saviem 
skolēniem, bet Gaŗezera vasaras vidusskolā 
četras nedēļas noritēja attālinātās mācībās 5. 
dienas nedēļā.

Vasaras nogalē kļuva skaidrs, ka lat-
viešu pamatskolas klātienē satikties nedrīk-
stēs.  Skolām jārēķinās ar dažādu pašvaldību 
noteikumiem, uz dažām skolām  bērni brauca 
no vairākiem štatiem, kur katrā vietā bija citi 
veselības iestāžu norādījumi.  Šādi sarežģīju-
mi ir grūta nasta skolu vadītājiem, kam netrū-
ka rūpju jau pirms pandēmijas.

Amerikas Latviešu Apvienības valde ir 
cieši sekojusi līdzi notikumiem skolās, nomet-
nēs, un jau pirms vairākiem mēnešiem sapra-
ta, ka tās būs jāatbalsta.  Lai gādātu par to, 
ka nometnes un skolas pandēmiju varētu pār-
dzīvot, un lai tām būtu cerības nākotnē pastā-
vēt, valde nolēma, ka skolas un nometnes ir 
jānostabilizē.  Katrai būtu vajadzīgs financiāls 

atbalsts.  ALAs valde nolēma piešķirt ASV lat-
viešu skolām un nometnēm $100 000 ziedo-
jumu, lai segtu pandēmijā radušos izdevumus 
vai iztrūkumus, un lai mācību iestādes varētu 
turpināt darbu.  Līdzekļi tika sadalīti pēc sko-
lēnu skaita, kas nozīmē, ka mazākas skolas 
saņēma mazāku piešķīrumu, tomēr tika at-
balstīta ikviena skola un nometne ASV. 

Čikāgas latviešu jaunatni atbalstīja 
divējādi.  Krišjāņa Barona latviešu skola, kas 
ir lielākā ziemas pamatskola ASV, saņēma 
prāvu $10,000 piešķīrumu.  Toties, bērni,  kas 
vasarās piedalās Gaŗezera bērnu nometnē, 
sagatavošanas skolā vai vidusskolā arī tika 
atbalstīti ar piešķīrumiem katrai nozarei.

Gādāt par bērniem ir svēts uzdevums.  
Amerikas Latviešu Apvienības valde cer, ka 
palīdzot skolām un nometnēm, pildām savu 
misiju – uzturēt un vienot latviešu sabiedrību, 
kā arī veicināt latviešu valodas apguvi.  Patei-
camies skolu un nometņu vadītājām par jau 
veiktajiem, lielajiem darbiem un novēlam pa-
nākumiem bagātu jauno skolas gadu!
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LAW OFFICES  
of

JOHN ROBEZNIEKS

John Robeznieks, J.D., L.L.M. 
800 East Northwest Highway - Suite 700

Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120

facsimile: (847) 890-6805
e-mail address: robezniekslaw@gmail.com

Engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of:

• corporate and business transactional matters
• estate planning and probate
• real estate
• taxation

NIKOLAJA KALNIŅA PADOMI
Brigita Roth

Brookfield, WI
Šis gads ir daudz savādāks nekā visi iepriek-
šējie divdesmit pirmā gada simtenī … esam 
daudz par to dzirdējuši un lasījuši.  

Ļoti patīkami, ka Čikāgā pastāv Kriš-
jāņa Barona latviešu skola ar simts un vai-
rāk skolniekiem!  Skolotājs Nikolajs Kalniņš 
dzimis 1911. gada 18. maijā, Kastrānes pa-
gastā, Latvijā.  1944. gadā devās uz Vāciju, 
bet 1949. gadā uz ASV.  Vācijā Kalniņš bija 
skolotājs Fuldas nometnē un īsu laiku Hauns-
tetenes nometnē.  Ņujorkas pavalstī Kalniņš 
strādāja latviešu ev. lut. draudzes vidussko-
lā un bija bibliotekārs Fordham universitātes 
bibliotekā.

N. Kalniņš mīlēja bērnus un jaunatni, 
sarakstot bērnu lugas un jaunatnei piemē-
rotas grāmatas, piemēram “Rūķu telefons”, 
“Skolas bērni”, “Rotaļas bērniem”, “Anitas 
stāsti” un vairāk.  Saņēmis Kultūras Fonda un 
Goppera Fonda godalgas.

Par to, ka latviešu skola joprojām pa-
stāv – latviešu patriots, dzejnieks, rakstnieks 
un skolotājs Nikolajs Kalniņš būtu ļoti prie-
cīgs!  Izvēlējos jaunam latviešu skolas gadam 
N. Kalniņa dzejoli par valodu, ar viņa padomu.

Padoms
Dažreiz tēvu valoda
Piesārtināta kā ar rūsu
Un – to dzirdot – brīnamies:
“Diez, vai tā maz mūsu?”
Kā to glābt un spodrināt
Šodien, rīt un parīt? –
Svešā mēlē nerunāt,
Ja to varam savā darīt! 

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.

Tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
www.finecraftconstruction.com           
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KAS GLĀBS TAUTAS GODU?
Gunārs Nāgels

Laikraksta “Latvietis” redaktors

Izsole ir sākusies! 
“VAS Valsts ne-
kustamie īpašumi 
piedāvā iegādā-
ties pievilcīgu in-
vestīciju objektu 
– seštāvu mūra 
ēku Rīgā ... Ēka 
celta 1912. gadā 
... kā īres nams 
ar veikaliem un to 
iekštelpu plāno-

jums īpaši piemērots īres dzīvokļu izveidei.  
Nams atspoguļo neoklasicisma stila estētiku 
un tā kopējais mākslinieciskais tēls iekļaujas 
jūgendstila formu estētikā.”

Elektroniskā izsole ar sākumcenu 
4 247 000 eiro sākās 13. augustā un beigsies 
14. septembrī plkst. 13.  Nekas nav nokavēts!  
Vēl var līdz 2. septembrim pieteikt dalību izsolē, 
iemaksājot nodrošinājuma summu 10% apmērā 
no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Jauks piedāvājums – kurš negribētu 
luksusa dzīvokli “neoklasicisma-jūgendstila” 
ēkā pašā Rīgas centrā?  Ēka pat ir vietējās 
nozīmes arhitektūras piemineklis.  Un vēl 
tāds jauks nosaukums: Tetera nams.

Vienīgais mīnuss ir tāds, ka šis Tetera 
nams ir faktiski Stūra māja – čekas Latvijas 
filiāles perēklis 1940./1941. gadā un visā pēc-
kara periodā līdz Latvijas faktiskās neatkarī-
bas atgūšanas.

Neliels apgrūtinājums jaunajam saim-
niekam ir Latvijas Okupācijas muzeja izman-
totās telpas, kuras atrodas daļā gan no pirmā 
stāva, gan no pagrabstāva.  Bet tas netraucētu 
veidot dzīvokļus vai viesnīcu citos stāvos, un 
vēl paliktu brīva lielākā daļa pagraba izklaidei 
– varbūt diskotēkas abās 1950. gados iekār-
totās bumbu patvertnēs (1938. gadā iekārtotā 
“gāzu un bumbu drošā patvertne” nav šim no-
lūkam piemērota).  Gan jau izdomās, kā labāk 
izmantot daudzās kameras tā sauktajā “Dubļu 
ielā” – varbūt mācīties no Liepājas Karostas, 
kura piedāvā asus piedzīvojumus turienes cie-
tumā.

Manuprāt, ir nožēlojami, ka valsts nav 
spējusi atrast labāku risinājumu šai ēkai – vis-

augstākai visā Rīgā, “jo no tās var saredzēt 
Sibīriju”.  Kā zināms, tur cilvēki ir spīdzināti 
un arī nošauti.

Vai valsts patiešām ir tik nabadzīga un 
vienaldzīga, lai mūsu sāpju vēsturi nodotu vēl 
nezināmu privātu personu rokās?  Tam, kurš 
solīs vairāk naudas?

Varbūt Latvijas Okupācijas muzeja 
biedrība varēs glābt tautas godu, nopērkot 
ēku un to pienācīgi izmantojot.  Kā zināms no 
publiski pieejamas informācijas, biedrības rī-
cībā Latvijā un ASV ir ievērojami brīvi finanšu 
līdzekļi – kādi septiņi miljonu eiro.

Vēl var pieteikties izsolei līdz 2. sep-
tembrim!

Traģisks raksts par traģisku lappusi 
mūsu vēsturē, kas šodien ar pārkrāsotu fasādi 
tiek izlikta pārdošanā, kā “investīciju objekts”, 
it kā pietiktu ar krāsas spaini, lai šo vēstures 
pieredzi pārkrāsotu vai aizkrāsotu.  Neesam 
nonākuši līdz atziņai, ka nedrīkst runāt par 
pretošanās upuriem, ciešanām, neatklājot 
to mocītājus, varmākas, nav attaisnojami, ka 
tiek eksponēti moku pagrabi, neatklājot, kā šī 
sistēma funkcionēja kopumā.

Nav saprotami apsvērumi, kādēļ tik 
daudzus gadus šī ēka stāv bez pielietojuma, 
bet tas ir skaidrs, ka tai bija jākļūst par tautas 
atmiņas, politiskās pretošanās dokumentāci-
jas centru, bet ne tikai par pieminekli, arhīvu 
vai pētniecības centru, bet arī par “šķīstītavu”, 
kas attīra, atkal apvieno un stiprina.

Foto: Gunārs Nāgels.
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“KAS GLĀBS TAUTAS GODU?”
Valters Nollendorfs

Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdis

Zem šāda 
v i r s r a k s t a 
l a i k r a k s t a 
Latvietis re-
daktors un 
kādreizējais 
Latvijas Oku-
pācijas mu-
zeja (LOM) 
direktors Gu-
nārs Nāgels 
raksta par ļoti 
nopietnu lietu 
– Valsts akci-
ju sabiedrības 

“Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) piedāvāju-
mu izsolē pārdot bijušo čekas namu, kurā kopš 
2014. gada iekārtota Latvijas Okupācijas mu-
zeja izstāde “Čekas vēsture Latvijā”. 

Lai pēdējā brīdī novērstu nama no-
nākšanu “vēl nezināmu privātu personu ro-
kās” Nāgels piedāvā variantu: “Varbūt Latvi-
jas Okupācijas muzeja biedrība varēs glābt  
tautas godu, nopērkot ēku, un to pienācīgi 
izmantojot. Kā zināms no publiski pieejamas 
informācijas, biedrības rīcībā Latvijā un ASV 
ir ievērojami brīvi finanšu līdzekļi – kādi 7 mil-
jonu eiro (pāri par 11 milj. Austrālijas dolāru)”. 
Kā bijušais direktors Nāgels labi zina, un vi-
ņam nav jāmeklē publiskos avotos, ka šādu 
“brīvu” līdzekļu nav, jo tie visi ir ziedoti ar vie-
nu skaidru mērķi – uzturēt LOM un nodrošināt 
tā ilgtspēju. Kāpēc gan tik nopietnā lietā šāda 
maldināšana?

Var pilnībā pievienoties Nāgela atzi-
numam: “Manuprāt, ir nožēlojami, ka valsts  
nav spējusi atrast labāku risinājumu šai ēkai.” 
Taču kā bijušais LOM direktors viņš ir labi in-
formēts par visu Stūra mājas epopeju kopš 
2014. gada, kad tajā uz pusgadu iekārtojās 
vairāku sabiedrisku organizāciju izstādes un 
projekti un darbu sāka LOM izstāde. Viņš 
zina, kādas bijušas pārrunas un kādi ierosi-
nājumi par milzīgās ēkas izlietojumu, ieskaitot 
tās nodošanu LOM rīcībā. Viņš arī zina un sa-
prot, kāpēc Latvijas Okupācijas muzeja bied-

rība (LOMB) nav atzinusi par iespējamu kļūt 
par ēkas saimnieci, pat ja šāds piedāvājums 
kādreiz būtu konkrēti izteikts. LOMB ir gan at-
balstījusi ēkas izlietošanu tās būtībai atbilsto-
šiem mērķiem, ieskaitot kā mājvietu valsts 
institūcijām vai nevalstiskām organizācijām. 
To savukārt valsts nav bijusi gatava darīt, un 
tikai tagad tāpēc VNĪ rīko konkursu ēkas pār-
došanai. Tas ir nožēlojami, bet tik tiešām ilga 
procesa rezultāts. Un droši vien ne beigas.

Tai pašā laikā Gunāra Nāgela vadībā 
ar Kultūras ministrijas atbalstu ēkā ir  izvei-
dota izglītojoša izstāde un nodrošināta čekas 
cietuma apskate mācītu gidu vadībā, kas vēs-
turiskajās telpās izskaidro čekas būtību un 
ēkā pastrādātos noziegumus. Ir līdz sīkumam 
izpētītas gan pašas telpas un izpētīti čekas 
1940./41. gada upuru likteņi. Atklāts daudz, 
kas agrāk nebija zināms, un ar to iepazīstināta 
gan Latvijas, gan ārvalstu publika. Tas turpi-
nāsies. Pat ja ēku kāds iegādāsies, jaunajam 
īpašniekam būs jārēķinās ar Zemes grāma-
tā nostiprinātu apgrūtinājumu, ka vēsturisko 
telpu kodols paliks LOMB rīcībā vismaz līdz 
2050. gadam. Atmiņa par to, kas bija “Rīgas 
augstākā ēka” saglabāsies un brīdinās.

Var saprast Nāgela ironizējošo toni, 
aprakstot VNĪ piedāvājumu potenciālajiem  
pircējiem un šo “nelielo apgrūtinājumu,” ar 
ko pircējam jārēķinās, ēku pārņemot. Vai arī 
“piedāvājums” LOMB ēku iegādāties un glābt 
no potenciāla investora ir tā uztverams? Ja 
šo ierosinājumu vieglu roku būtu izmetis kāds 
labi domājošs cilvēks, varētu to vienkārši no-
rakstīt kā nenopietnu. Bet to ir izteicis cilvēks, 
kas piecus gadus vadījis LOM un Stūra mājas 
izstādi un labi pārzina gan LOM darbības mi-
siju, gan ilgtermiņa plānus, gan finanses. Kā 
LOMB pilnvarotais viņš rīkojās ar LOM budže-
tam paredzētajiem līdzekļiem un labi zināja, 
kādi līdzekļi glabājas kur, kādam nolūkam un 
no kurienes tie nākuši. Tie ir līdzekļi, ko Mu-
zeja atbalstītāji novēlējuši un ziedojuši LOM 
darbam un ilgtspējai. Tie ir uzticēti glabāšanai 
un lietošanai divām organizācijām – LOMB 



Latvijā un Okupācijas muzeja atbalsta grupai 
(OMFA) ASV. Daudzi novēlējumi un ziedoju-
mi saistīti ar specifiskiem mērķiem. Ievēroja-
ma daļa ir uzglabāta un tagad tiek lietota, lai 
beidzot par ziedotajiem līdzekļiem iekārtotu 
laikmetīgu muzeju valsts finansētajā muzeja 
ēkā Latviešu strēlnieku laukumā. Daudzi zie-
dojumi vai novēlējumi paredzēti, lai nodroši-
nātu LOM ilgtspēju – tie ieguldīti vērtspapīros. 
Tie nemētājas apkārt kā “brīvi” līdzekļi jebku-
ram mērķim. 

Vēl amatā esot, Nāgels bažījās par 
LOM nākotni un brīdināja par priekšā stāvošu  
bankrotu, ja ilgstoši turpināsies ziedojumu un 
ienākumu lejupslīde, ko vismaz daļēji izraisī-
ja LOM 8 gadu atrašanās pagaidu telpās un 
atkārtotie aizkavējumi muzeja ēkas projekta 
īstenošanā. Zinot, ka čekas nama iepirkuma 
summa ir tikai maza daļa no tā, kas vēl jā-
iegulda, lai veiktu kapitālu remontu un ēku 
uzturētu, Nāgela priekšlikuma īstenošana au-
tomātiski nozīmētu, ka ēka ir nopirkta, tautas 
gods it kā glābts, bet pats glābējs ir bankrota 
priekšā – ne nākamajos gados, bet jau tūlīt.  
Vai tas ir tiešām tas, ko Gunārs Nāgels iesa-
ka? Vai tikai jauc gaisu? Kā labā? 

Patlaban top jaunā laikmetīgā ekspo-
zīcija, ko ceram jau nākamā gada sākumā  
atklāt Latviešu strēlnieku laukuma ēkā. Mu-
zejs gatavo savu tautas vēsturiskajai atmi-
ņai nozīmīgo krājumu ievietošanai jaunajās 
glabātuvēs. Darbam jaunajās mācību telpās 
gatavojas Izglītības nodaļa. Plašajā izstāžu 
zālē regulāri mainīsies izstādes par okupā-
cijas tēmām. Auditorijā ritēs referāti, nelielas 
konferences, diskusijas. Tas viss gatavojas 
laikā, kad par spīti taupības pasākumiem Co-
vid-19 draud šāgada budžetā iecirst vismaz 
EUR 100 000 robu ienākumos, bet vēl svarī-
gāk – iespējā ar tautas likteņiem iepazīstināt 
vairāk nekā 100 000 apmeklētāju.  Ceram, ka 
mūsu draugi un atbalstītāji nāks atkal talkā, 
lai Muzejs varētu veikt savu darbu pilnvērtī-
gi un vēl ilgi gan Nākotnes namā, gan Stūra 
mājā. Stūra māju mēs nepirksim. Mums uzti-
cētos līdzekļus lietosim, lai veiktu savu misi-
ju – atcerēties, pieminēt un atgādināt svešo 
okupācijas režīmu noziegumus pret Latvijas 
valsti, tautu un zemi. 
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STŪRA MĀJAS IZSOLĒ 
SAMAZINA SĀKUMA CENU

–Pārpublicēts no portāla LSM.lv 
14. septembra raksta; autore Anda Boša.

Valsts AS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ), 
turpinot vēsturiskās sešstāvu mūra ēkas 
Rīgā, Brīvības ielā 61 jeb Tetera nama, kas 
pazīstams arī kā Stūra māja, izsoli, tās sāku-
ma cenu samazināja par 20%, informēja VNĪ. 
 Pirmā Tetera nama izsole noslēdzās 
14. septembrī.  Apzinot potenciālos intere-
sentus, kā arī Atvērto durvju dienā VNĪ no-
vēroja ieinteresētību no vairāku īres dzīvokļu 
attīstītāju puses.
 “Ņemot vērā to, ka ēkas atjaunošanā 
nepieciešami lieli ieguldījumi, VNĪ turpinot 
izsoli, lemj par izsoles sākuma cenas sa-
mazinājumu.  Pārdošanas process šādiem 
lieliem objektiem var būt ilgstošs, kas ir nor-
māla prakse, jo investoriem nepieciešams 
laiks, lai izsvērtu rīcības stratēģiju – veicot 
ēkas attīstības plānus un tiem nepieciešamo 
ieguldījumu atdevi.  Pircēji pašlaik ļoti rūpīgi 
izvērtē savus ieguldījumus, un nekustamo 
īpašumu tirgū šobrīd dominē piedāvājuma 
uzskatāms pārsvars,” paziņojumā medijiem 
norādīja VNĪ nomas un pārdošanas direkto-
re Anita Feldmane.
 Atkārtota izsole notiks elektronisko iz-
solu vietnē no 21. septembra līdz 21. oktob-
rim.  Tagad izsoles sākuma cena – 3 397 600 
eiro.  Izsoles solis – 5000 eiro.  Sākotnēji iz-
soles sākuma cena bija 4 247 000 eiro, kas 
kā vērtība noteikta 2019. gada nogalē SIA 
“VCG Ekspertu grupa” veiktajā vērtējumā.
 Ēka tiek izsolīta paredzot tās pirmajā 
stāvā un pagrabā saglabāt Latvijas Okupāci-
jas muzeja ekspozīciju, kurai paredzēti nepil-
ni 700 kvadrātmetri (m2).  Lai nodrošinātu to, 
ka pēc nekustamā īpašuma iegādes muzeja 
telpas paliek sabiedrībai pieejamas, muzeja 
nomas tiesības līdz 2050. gada beigām no-
stiprinātas zemesgrāmatā un tās jaunajam 
ēkas īpašniekam būs saistošas.
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 8000 m2 plašajā nama daļā ir telpas, 
kuru sākotnējā dzīve bija saistīta ar sabiedrī-
bai nozīmīgām jomām – izglītību, tirdziecību, 
grāmatniecību, mūziku un citām.
 Kad pērn neizdevās izsolīt nomas tie-
sības uz 30 gadiem skaistajai, bet Latvijas 
vēsturei un cilvēkiem sāpīgu atmiņu pilnajai 
ēkai, “Valsts nekustamie īpašumi” lēma namu 
pārdot.  Izsole notika Internetā, neviens in-
vestors nepieteicās.
 “VNĪ ir apzinājuši tirgus investorus un, 
protams, mums jāņem vērā, ka ēka ir liela un 
šādi lieli nekustamie īpašumi netiek pārdoti 
viena mēneša laikā, tas ir process, kurā ir jāie-
kļaujas vismaz gada laikā,” stāstīja VNĪ nomas 
un pārdošanas direktore Anita Feldmane.
 Jaunajam īpašniekam būs pieejamas 
apmēram 8000 kvadrātmetru plašas telpas se-
šos stāvos.  Līdz šim “Valsts nekustamie īpašu-
mi” apzinājuši potenciālos investorus un vairā-
kām kompānijām esot vērā ņemama interese.
 “Taču – tā kā ēka 10 gadus stāvējusi tuk-
ša – tajā nepieciešami lieli ieguldījumi.  Ja mēs 
sakām, cik būtu nepieciešams šajā ēkā iegul-
dīt, tā būtu spekulācija, jo katrai organizācijai 
vai uzņēmējdarbības veidam tas ir savādāk; ja 
mēs runājam par birojiem, tie varētu būt 15-20 
miljoni varbūt, bet tikpat labi kaut kāda iestāde, 
kam tas varētu būt mazāk vai vairāk,” iepriekš 
norādīja VNĪ valdes loceklis Andris Vārna.  
 Tieši šis varētu būt galvenais iemesls, 
kāpēc iepriekšējās nomas tiesību izsolēs ne-
pieteicās neviens interesents un arī šobrīd in-
teresi izrādījušās ārvalstu kompānijas pirmajā 
izsolē nepieteicās.

 “Interese ir nopietna, jo ēka ir skaista 
un šajā laikā konstatējām, ka visi skaita 
ieguldījumus, tāpēc esam spiesti turpi-
nāt šo izsoli un turpināt meklēt pareizo 
līdzsvaru, pareizo balansu cenā,” sacīja 
Feldmane.
Konteksts:
Tetera nams ir valstiskas nozīmes īpa-
šums, tomēr valsts funkciju nodrošināša-
nai nav nepieciešams.  Tāpēc VNĪ pērn 
rīkoja vairākas izsoles, paredzot iespēju 
šo vēsturisko ēku uz tuvākajiem 30 ga-
diem nodot privātā nomnieka rokās, sa-
glabājot to valsts īpašumā.  Šāds termiņš 

ir noteikts kā maksimālais ar likumu.  Taču pri-
vātajiem attīstītājiem tā ilgtermiņa noma nav 
saimnieciski pievilcīga, jo termiņš ieguldījumu 
atmaksai bija par īsu, secināja VNĪ.
 Tāpēc, apzinpot potenciālos lietotājus 
no publiskā sektora, privātos nomniekus un 
investorus, VNĪ lēma ēku pārdot, saglabājot 
vietu muzejam un iegūto naudu ieguldot val-
stij nepieciešamo objektu attīstībā.  Sākotnēji 
[kā minēts] šādas izsoles sākuma cena bija 
4 247 000 eiro.

            

847-759-9599
accuratedentistrycbc@comcast.net

1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

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.
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Mani neaizmirstamie 
šīsvasaras mirkļi 

mazajā miera ostā - 
Latvijā, 

kura globālās 
pandēmijas laikā ir 

bijusi viena no 
Covid-19 vismazāk skārtajām 

valstīm pasaulē.

Ar mīļiem sveicieniem 
no tēvzemes-

Krista
Laukmane Schmidt

“Es zinu 
mirkļus 

dienas garumā
 un dienas 

mirkļa īsumā.”
Imants Ziedonis

Pie Baltās kāpas

Lībiešu uguns rituāls Mazirbē
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Skolas iela

Dobeles pilsdrupas

Latvijas gardumi

Vietējie dobelnieki

Kolkas 
rags

Latvijas bērzi
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COVID TESTS LATVIJĀ
Krista Laukmane Schmidt

Latvijā 07/14/2020

Latvijā ikvienam ir dota iespēja veikt Covid-19 
testu. Arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. 
Ir iespēja to izdarīt, pat neizejot no mājas. Tā 
kā mēs, ierodoties Latvijā (Čikāga-Frankfur-
te-Rīga), taisnā ceļā devāmies uz savu pa-
šizolācijas vietu, tad izmantojām šo Centrā-
lās Laboratorijas pakalpojumu, piesakoties 
uz mājas vizīti, kura mums maksāja 20 Eiro. 
Tests LV pilsoņiem ir bez maksas, visiem pā-
rējiem tas maksā 80 Eiro. (Atradāmies stun-
das braucienā no Rīgas. Iespējams, ka vizītes 
cenas atšķirās, atkarībā no atrašanās vietas.)

Mājas vizītes cena ir par izsaukumu, 
tāpēc analīzes visi ģimenes locekļi var nodot 
bez papildus samaksas. Maksājums tika no-
kārtots iepriekš.

Tests tika veikts ātri, profesionāli un 
ar iejūtību. Tā kā viens no testējamajiem bija 
bērns, viņš tika testam, kurš nav patīkams, 
ļoti labi sagatavots.

Laboratorija pie mums atbrauca plkst. 
14.00, testa rezultātus e-pastā saņēmām jau 
pirms pusnakts. Negatīvi. Nevarētu būt vien-
kāršāk!

PANDĒMIJAS VIZUĀLAIS ZĪMOGS — 
AIZSARGMASKA.

200 MĀKSLINIEKU IMPRESIJAS 
GALERIJĀ “ISTABA”

Māra Rozenberga 
Latvijas Radio Ziņu dienesta korespondente

2020. gada 27. maijs
Viena no pandēmijas laika spilgtākajām vizuā-
lajām liecībām – aizsargmaskas – uz jaunām 
idejām mudinājusi apmēram divsimt māksli-
nieku, kuru darbus tematiskā izstādē apkopo-
jusi galerija “Istaba” Rīgā. Eksponātu vidū ir 
gan reālas maskas, gan tēmas rosināti glez-
niecības darbi, skulptūras un citas izpausmes 
formas, kas asprātīgā vērojumā dokumentē 
mākslinieku vērojumus un sajūtas šajā laikā.

“Lūk, šo Ilze Avotiņa vakar atnesa: viņa 
savā lauku mājā glezno ainavu, kurā viņai rā-
dās Venēcija – tur viņai pašlaik vajadzēja būt 
–, bet debesīs lido eņģelis ar aizsargmasku”, 
stāsta galerijas “Istaba” īpašniece, māksli-
niece Linda Lūse, rādot pirmos no apmēram 
divsimt darbiem, kas drīz rindosies nelielajā 
Barona ielas izstāžu zālē. Pēc divu mēnešu 
klusuma galerijā Lūse ar izstādi “Aizsargmas-
kas” atgriezusies pie savulaik “Istabā” popu-
lārās tematisko izstāžu koncepcijas.

Viņa skaidro: “Es kaut kā sajutu, ka šis 
laiks nav piemērots viena mākslinieka perso-
nālizstādei. Ir vajadzīga lielāka kustība. Un šī 
pandēmijas situācija man lika atgriezties pie 
senajām vērtībām”.

Anete Lesīte: “Pašizolācija no mākslas”.
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Viss sā-
cies ar domu 
galerijas vei-
kalā pārdot 
mākslinieku ra-
dītās aizsarg-
maskas. Māks-
liniece Elita 
Pa tma ln iece 
ideju “pabīdīju-
si” izstādes vir-
zienā.

“ V i ņ a 
teica: beidz, 
taisi savu te-
matisko izstā-
di, lai visi nag-

lo no koka kā vecajos laikos! Agrāk es tādas 
izstādes rīkoju ļoti bieži. Tas bija “Istabas” 
pirmajā desmitgadē. Tagad iet jau sešpa-
dsmitais gads, un pēdējā tāda izstāde, kurā 
piedalījās virs 200 māksliniekiem, bija pirms 
pieciem gadiem. Šajās izstādēs es aicinu pie-
dalīties visus, kuriem “Istabā” ir bijušas perso-
nālizstādes vai kuri ir piedalījušies iepriekšē-
jās tematiskajās izstādēs”, stāsta Lūse.

Linda Lūse uzrunājusi apmēram 300 
mākslinieku, un, neskatoties uz īso divu nedēļu 
termiņu, atsaucība bijusi liela, turklāt arī no Aus-
trālijā, Kanādā un Vācijā mītošiem autoriem.

“Tēmas atnākšanu noteica laikmets. 
Te būs interesanti darbi, kas ļoti iezīmēs šo 
laiku. (..) Tas gan nav jāsaprot tā, ka visi būs 
saražojuši lietojamas maskas, ko varēs uzlikt 
un uzreiz kāpt trolejbusā. Būs skulptūras, būs 
gleznas...” atklāj Lūse.

“Bet esmu padomājusi arī par to, lai tie, 
kuri vēlas sev mākslinieka izstrādātu masku, 
varēs arī kaut ko īpašāku iegādāties”.

Kuplajā mākslinieku pulkā, kas vieno-
jušies “aizsargmasku” tēmas iedvesmotos 
darbos, ir pat veselas dinastijas. Tie, kas sa-
vulaik piedalījušies izstādēs kā bērni kopā 
ar saviem vecākiem, tagad jau paši beiguši 
Mākslas akadēmiju.

“Piemēram, Berta Vilipsone nupat at-
nesa savu darbu un savas mammas Kristiā-
nas Dimiteres skulptūru. Tētis Vilipsōns arī 
piedalīsies”, atzīmē Lūse.

Bertas Vilipsones radītā aizsargmaska 
ir viņas pašas ģipsī atlieta plauksta ar sarkani 
lakotiem nagiem, kas iesieta baltās lentēs un 
apspēlē aizliegto roku likšanu pie sejas.

“Rokas ir pēdējais, ko pašlaik vajadzē-
tu likt pie sejas. Un tad nu man ir tāda maska 
– rociņa, kas aizsedz muti un degunu”, skaid-
ro māksliniece.

Bertas Vilipsones jaunākais veikums 
– tērpi izrādei “Lepnums un aizspriedumi” 
Nacionālajā teātrī – skatītāju priekšā nonāca 
tieši vakarā, kad Latvijā izsludināja ārkārtējo 
stāvokli. Māksliniece stāsta, ka šajos divos 
mēnešos ļoti sailgojusies pēc iespējas atkal 
mākslā satikties ar publiku.

“Man liekas, ka visi ir ļoti sailgojušies 
gan satikties, gan izstādīties. Jā, tās ir tādas 
ilgas pēc notikuma. Daudziem droši vien ir ko 
teikt. Ko nu katrs ir saķimerējis – arī šīs izstā-
des sakarā. Man liekas, ka tie ir baigie svētki, 
kad visi var izlīst ārā un katrs kaut vai kādu 
mazu lietiņu izgudrot”, uzsver Vilipsone.

Izstāde “Aizsargmaskas” galerijā “Is-
taba” durvis atvēra ceturtdien, 28. maijā, un, 
ievērojot distancēšanos, klātienē bija apska-
tāma visu jūniju. Atklāšanas pasākums gan 
šoreiz izpalika, bet izstādes darbus regulāri 
publicēja galerijas “Instagram” un “Facebook” 
kontos.

Redakcijas piezīmes: Čikāgas māksliniece 
Krista Laukmane Schmidt izstādē arī piedalī-
jās ar savu pašgatavotu masku (attēls virs šīs 
rindkopas). Par to viņa rakstīja: “Aizsargbiļe-
te” no tematiskās izstādes “Aizsargmaskas” 
galerijā Istaba. “Maska”, ar kuras palīdzību es 
šovasar 6 nedēļas varēju brīvi elpot.” (Silvija 
Kļaviņa-Barshney)

Anita Arbidāne: “Aukstais pavasaris”.
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Mārtiņš Stāks
ČLOA priekšsēdis

Ir vairākas normālās dzīves pārmaiņas ku-
ras ir sašūpojušas mūs visus šajā neparastā 
2020. gadā.  Viena no tām būtu ka vairums no 
mums, kuri spējam ar datoru pieslēgties pie 
Interneta atrodam sevis pavadot daudz vairāk 
stundas šajā tīklā meklējot informāciju bez – 
vai arī ar – noteiktu nolūku.  Un šajās Inter-
neta vietnēs mēs varam atrast visdažādāko 
informaciju, ieskaitot tādu kas interesētu labu 
daļu no Čikāgas Ziņu lasītājiem.

Viena no šīm vietnēm ir pazīstamais 
YouTube kanāls, kur var izsaukt video mācī-
bas sēriju “Irregular Latvian Lessons”, kurā 
latviete Anete Ģermāne pasniedz apm. 10 
minūšu garus ilustrētus ieskatus latviešu va-
lodā, arī vesturē un kultūrā.  Kā Anete izsa-
kās, “Ja jūs šo meklējiet, esat pareizā vietā!”  
Video ir lielākoties angļu valodā, bet mēdz ar 
to labi mācīt latviešu valodu – precīzā bet arī 
patīkamā un pretīmnākošā veidā.  

Aneta ir pieejama LinkedIn portālā, kur 
lasam ka viņa spēj sazināties piecās valodās!  
Viņai ir grāds no Glasgow universitātes – fil-
mu un televīzijas studijās un franču valodā.  

Pašlaik Anete arī veic tulkošanas un adminis-
tratīvos darbus Eiropas Padomes  Cilvēktiesī-
bu tiesā, Strasburā, Francijā.  

Otra no interesantām Interneta vietnēm 
saucās Arolsen Archives, kuru atradu Latvian 
Relief Fund of America (LRFA) Facebook pie-
sūtijumā, kuru esmu šeit pievienojis.  Šajos 
arhīvos atrodami vairāk kā 30 miljons doku-
mentu, kuru starpā ir daudzi, kas attiecās uz 
latviešu un citu austrumeiropas bēgļiem, kuri 
pavadīja laiku dīpīšu nometnēs Vācijā.   

Pievienoju dokumentu piemērus, kuri ir 
pieejami Arolsen arhīvos.  Pirmā ir DP reģis-
trācijas forma, ar vairākiem zīmogiem, kur re-
dzam emigrācijas instrukcijas Lonijai Emīlijai 
Jungei lai izbrauktu uz ASV 1950. gada 29. 
novembrī.

Otrā dokumentā redzam ka Lonija, 
kopa ar Ilmāru, un audžu māti Amāliju Sla-
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vinskis, emigrēja tad uz Bostonu, Massachu-
setts, Episcopal baznīcas rīcībā. 

Šādi un daudzi citi dokumenti ir atro-
dami Arolsen arhīvā, kuri ir visi digitalizēti 

un pieejami vienkārši ar personu vārdiem.  
Pieņemu ka daudziem no Čikāgas Ziņu la-
sītājiem ir radi vai draugi par kuriem infor-
mācija būtu atrodama šajā arhīvā … varbūt 
arī par pašiem! 

Un beidzot, mīļie lasītāji, varbūt jums 
arī ir ieteicamas kādas “interesantas iespē-
jamības Internetā”.  Ja tā būtu, pastāstiet 
mums par šīm vietām un dalaties ar jūsu 
komentāriem, tā lai mēs visi varētu neno-
teikto Interneta “surfēšanu” pārvērst apzi-
nātā pētniecībā!

If you’re considering buying a higher-cost or luxury home, your 
best mortgage option could be a jumbo loan. Jumbo mortgages 
can exceed the limits of a conforming loan, offering increased 
purchasing possibilities on higher-priced properties. With a low 
debt-to-income ratio and an excellent credit score, you may  
qualify for a jumbo mortgage.   

Call today to learn more.

Jumbo mortgage options for your 
higher limit needs

U.S. Bank products and services. Mortgage, home equity and credit 
products are offered through U.S. Bank National Association. Deposit 
products are offered through U.S. Bank National Association. Member FDIC.  
©2020 U.S. Bank

Peter Burgelis  
Mortgage Loan Officer 

Cedarburg   
262.243.4897 office 

414.491.9892 cell
peter.burgelis@usbank.com 

NMLS # 129403

Loan approval is subject to credit approval and program guidelines. Not all loan 
programs are available in all states for all loan amounts. Interest rates and program 
terms are subject to change without notice. Visit usbank.com to learn more about

– Low down payment options
– Fixed- and adjustable-rate 
   mortgages
– Lender-paid mortgage
   insurance programs available
– Financing for a wide price
   range of homes 

– Portfolio loans for unique
   situations
– Primary residence, second
   homes and investment
   property financing 

NĀKOTNI KAĻOT! 
–  turpinājums – 

2020. gada oktobrī.
Sagaidam nākam mēnes specifiskāk ziņot 
lasītājiem par mūsu kopējām Krišjāņa Barona 
latviešu skolas un Ciānas draudzes nākotnes 
līgumu un kopsadarbību.  

Jautājumi un ieteikumi vienmēr gaidīti, 
sazinoties ar:

Robertu Ezeriņu 
Priekšsēdis
Ciānas Draudzes 
     Nākotnes plānošanas komiteja
nakotnikalot@gmail.com 
708-244-3939
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Pirmās rudenīgās dienas. Saulītē vēl jauki, silti — 
vakari patīkami. Tomēr, kļūst vēsāks. Dienā plāna 
jaciņa vai naktīs viegla sega sasilda. Atkal kārojas 
silti, sātīgi ēdieni. Šomēnes piedāvājam mērci kura 
sasildīs gan dārzeņus vai gaļu, gan jūsu puncīšus.

GORGANZOLA SIERA MĒRCE
4. porcijas

Sastāvdaļas:
1 ēdamkarote sviesta
1 šalote (“shallot”), smalki sakapāta
1 krūze krējuma
1⁄3 mārciņas gorganzola siera, sadrupināts
Sāls un pipari, pēc garšas

Norādījumi:
1. Pannā izkausē sviestu, ieliec šaloti un cepi līdz šalote ir mīksta.
2. Pielej krējumu un vāri lēnām, kamēr krējums uz pusi novārās. Šis solis prasīs 10-15 

minūtes. Mērci šad un tad pamaisi.
3. Nogriez siltumu vēl zemāk, pieber sieru un maisi līdz siers izkūst.
4. Pieber sāli un piparus, pēc garšas.
5. Mērci pasniedz siltu.

Piezīmes :
● Gorganzola mērce ir garda piedeva liellopu gaļai, kartupeļiem, vai ceptiem dārzeņiem.

Saprātīgās saimnieces

ZIEDI CIENĪJAMĀ VIETĀ
Kad Čikāgas literatūras kopa, Irēnes Balks iniciatī-
vā, aizsūtīja ziedu pušķi Līgai Lācei pateicībā par 
viņas pārrunu novadīšanu Leona Brieža romānam 
“Vilcene un atraitnis” (Dienas Grāmata, 2019), Līga 
atbildēja grupai ar aizkustinājumu:
 “Mīļš, mīļš paldies par skaistiem ziediem!  Tas 
tiešām bija man pārsteigums.  Es ar prieku piedalos 
literārā kopā un daudz ko esmu ieguvusi no mūsu 
sanāksmēm.  Tiešām nevajadzēja neko man dot – 
bet dāvana man nesa lielu prieku”.
 “Es pievienoju foto no ziedu buķetes.  Domā-
ju ka skaisti izskatās un ka Annusa “Zvejnieks ar 
meitu” arī priecājās par sirsnīgo dāvanu”.  (Māris 
Roze) 
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TEVS AR DĒLU 
STIPRINA SAITES
Gunārs Robežnieks

Ar tēvu, Jāni Robežnieku, šo va-
sar izgudrojām veidu, kā stiprināt 
piederības saites viens otram caur 
aizraujošu kopīgu piedzīvojumu.  
Pirmajā jūlija dienā iekāpām divu 
motoru propellera lidmašīnā Chica-
goland Skydiving centrā Rochelle 
IL, kopā ar duci citu izpletņlēcēju, 
lai veiktu kopīgu lēcienu no 14 000 
pēdu augstuma, kuru lidmašīna sa-
sniedza apm. 10 minūtēs.
 Mēs ar tēvu bijām katrs pie-
kabināts pie instruktora un lēcām 
kopā ar viņiem, kā arī ar videofo-
togrāfu, kas ierakstīja lēcienu ar 
augstas definīcijas kameru.  Pēc iz-
lēkšanas, paiet kādas 10 sekundes 
un 1 000 pēdas lai sasniegtu galējo 
ātrumu, krītot 5,5 sekundes katru 
tūkstots pēdu, līdz atvērās izpletnis 
kādu 5 000 pēdu augstumā.  Seko 
maiga nolaišanās apm. 5. minūtes 
ilga.
 Sajūta ir vienreizēja, skato-
ties caur vaļējām durvīm trīs jūdžu 
augstumā, lai tad lēktu uz priekšu!  
Baudīju visu šajā piedzīvojuma un 
nevaru sagaidīt to atkārtot. 

(Red: pārtulkots no angļu valodas)    



“KĀDAS ORGANIZĀCIJAS BIJA ČIKĀGĀ 1952. GADĀ”
[Sarakstu no 1987.g. decembra ČZ izdevuma pārsūtījis mums Modris Galenieks.] 

“Lielās izklīšanas rezultātā, piecdesmito gadu 
sākumā ASV ienāca liels skaits latviešu, no 
kuriem vairāki tūkstoši atrada sev dzīves 
vietu Čikāgā vai tās apkārtnē.  Tūliņ arī sā-
kās ‘organizēšanās’.  Organizāciju, draudžu, 
biedrību skaits īsā laikā pārsniedza 30, kā tas 
tālāk redzams no tā laika kāda preses izdevu-
ma (A. Raidoņa archīvs).”
1. Čikagas Latviešu Organizāciju Apvienība.  

Priekšsēdis K. Dzirkalis, 1511 N. Parkside 
Ave., Chicago.

2. Pirmo Latviešu Dziesmu Svētku Amerikā 
rīcības komiteja, priekšsēdis K. Dzirkalis.

3. Latv. ev. lut. Ciānas draudze.  Mācītājs A. 
Rautenšilds. Baznīca 5015 W. Ferdinand 
St., Chicago. 

4. Latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze.  Mācītājs 
G. Straumanis. Dievkalpojumi 1540 N. 
Spaulding Ave., Chicago. 

5. Latv. ev. lut. Miera draudze. Mācītājs A. 
Sudars. Dievkalpojumi 222 5 W. Cermak 
Rd., Chicago. 

6. Latv. Romas Katoļu draudze. Mācītājs P. 
Bojārs. Dievkalpojumi 2745 W. 44th St., 
Chicago. 

7. Latv. Baptistu draudze. Mācītājs V. Land-
manis. Baznīca 5000 W. Ohio St., Chicago. 

8. Čikagas  Latviešu skola. Skolas pārzinis 
H. Kreicers. 2159 W. North Ave., Chicago. 

9. Čikagas Tautas Augstskola. 800 S. Halsted 
St. Hull House, Chicago. Vad. H. Kreicers.

10. Ed. Ramata koris. Diriģents Ed. Ramats, 
441 N. Laramie Ave., Chicago.

11. Čikagas Latviešu teātris. 800 S. Halsted 
St. Hull House, Chicago. Administrators 
O. Krolls. 

12. O. Krolla Mākslas aģentūra. Īpašn. O. 
Krolls, 800 S. Halsted St. Hull House, Chi-
cago.

13. Zentas Mauriņas fonds Čikagā.  Pārstāve 
A. Ozoliņa, 1635 N. Orchard St., Chicago.

14. Čikagas Latviešu klubs Inc. Priekšnieks E. 
Avotiņš. Kluba telpas 2403 W. North Ave., 
Chicago.

15. Daugavas Vanagu Apvienība Čikagā. 
Priekšnieks A. Vanags, 1814 N. Leavit St., 
Chicago.

16. Čikagas Latv. Katoļu biedrība. Priekšnieks 
H. Vizulis, 2630 W. 24th Place, Chicago.

17. Čikagas Latv. Literārā biedrība. Priekš-
nieks V. Mūrnieks, 100 S. Columbine, 
Lombard.

18. Čikāgas Korporāciju kopa. Seniors A. 
Ozoliņš, 3857 W. Maypole St., Chicago.

19. Katoļu Studentu Apvienība “Dzintars”, Či-
kagas nodaļa. Seniore Dr. I. Baranovska, 
2204 N. Cleveland Ave., Chicago.

20. Čikagas Latviešu Studentu kopa. Vadītājs 
S. Krolls, 800 S. Halsted St. Hull House, 
Chicago.

21. Latv. Skautu 4. Novada ASV. Priekšnieks 
P. Vīlips, 1430 S. 19th Ave., Maywood.

22. Latv. Skautu Staburaga (70) vienība. 
Priekšnieks vad. A. Osis, 3321 W. Jack-
son St., Bellwood.

23. Latv. Gaidu Gaujas (6) vienība. Priekšnie-
ce vad. V. Loze, 4412 W. Monroe St., Chi-
cago.

24. Antikomūnistiskais Nāciju Bloks, Čikagas 
Latv. delegācija. Priekšnieks A. Būmanis, 
4936 N. Hoyne St., Chicago.

25. Latv. Tautas Deju ansamblis. Vad. V. Dzel-
me, 1432 S. Karlov Ave., Chicago.

26. Alberta Sprūdža fonds. Priekšnieks A. Rai-
donis, 2500 S. Spaulding Ave., Chicago.

27. Latvju Baleta trupa. Baletmeistars R. Sau-
le, 906 S. 5th Ave., Maywood.

28. Skautu-Gaidu vadītāju klubs. Priekšnieks 
vad. E. Mežulis, 410 School St., Maywood.

29. Latvijas Sarkanā Krusta Čikagas Draugu 
kopa. Priekšnieks Prof. Dr. med. N. Vētra, 
5421 S. Morgan St., Chicago. Veselības 
Padomdotuve: Hull House, 800 S. Halsted 
Ave., Chicago.

30. Čikagas Latviešu Organiz. Apvienības Ra-
dio raidījumu komiteja. Koordinātors A. Rai-
donis, 2500 S. Spaulding Ave., Chicago.
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Silvijas pīrāgi
12/$10

872-301-6638
skbdesign1@yahoo.com

“Curbside pick-up”
Logan Square vai Ciānā

31. Vīru dubultkvartets “Dauga-
vieši”. Priekšnieks K. Vanags, 
1814 N. Leavitt St., Chicago.

32. Latviešu Nacionālais Centrs 
ASV–Čikagas nodaļa. Priekš-
nieks E. Gallēns, 5523 N. 
Broadway, Chicago.

Redakcijas piezīmes: Kas izce-
ļas šajā sarakstā ir cik līdzīgas ir 
1952.g. organizācijas šodienas 
grupējumiem.  Trīs luterāņu drau-
dzes, arī katoļu un baptistu drau-
dzes.  Skauti un gaidas, koris un 
tautas dejas (pamatlicēju E. Ra-
mata un V. Dzelmes vadībā), visu organizā-
ciju apvienība, rādio raidījumi, latviešu skola, 
literārā biedrība, Daugavas Vanagi.  Izceļās 
arī atšķirības—balets un teātris, mākslas 
aģentūra, nozīmīgu rakstnieku (Zenta Mauri-
ņa, Alberts Sprūdžs) interešu grupas.  
 Ievērosim vēl vienu sīkāku atšķirību: 
1952. gada latvieši rakstīja savas patvēruma 
pilsētas vārdu bez garumzīmes – “Čikaga”, 
mūsdienu “Čikāgas” vietā.  Vai lasītāji varētu 
paskaidrot kāpēc?

Vēl kautkas šodienas čikāgiešiem var-
būt garāmejošs: Četras no 1952.g. organizā-
cijām atrada sanāksmju vietas, arī mājvietas, 
vēsturiskā Hull House ēkā pilsētas tuvā rietu-
mu pusē.  Šī iestāde bija dibināta 1889. gadā 
Jane Addams un Ellen Gates Starr iniciatīvā, 
kā palīdzības un patvēruma saite imigrantiem 
un citiem maznodrošinātiem čikāgiešiem.  Tā 
arī latviešu iebraucēji ieplūda lielā imigrantu 
straumē kopā ar itāļiem, grieķiem, poļiem, vā-
ciem, ebrējiem, īriem un citiem.

Hull House ēkas (skat. attēlu) Halsted 
ielas novietojumā pastāvēja līdz agriem 1960. 
gadiem, kad tās nojauca lai to vietā uzbūvētu Illi-
nois universitātes Čikāgas nodaļu (Māris Roze).
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AICINĀJUMS
piedalīties 2020. gada Latvijas valsts svētku

 virtuālā pasākumā! 
Covid neskaidrības dēļ, 

šī gada 18. novembŗa Valstssvētki notiks virtuāli, 
nevis klātienē.

Valstssvētkus šogad rīko ČLOA un Ciānas draudze

PIEDĀVĀJAM
indivīdiem un orgnizācijām

piedalīties virtuālā programmā
ar elektroniski ieskaņotiem priekšnesumiem vai apsveikumiem

Tuvāka informācija CLOA18nov@gmail.com vai 872-301-6638

Piedāvājam iespēju jebkuram dziedātājam piedalīties virtuālā Svētku korī. 
Tuvāku informācija: svetkukoris@gmail.com

PALDIES! 

          1918        2020

LATVIJAS VALSTSSVĒTKU PROGRAMMA
Sestdien, 21. novembrī 14:00

Virtuāls akts un koncerts

LŪGŠANA
Māc. Gundega Puidza

AKTA RUNA
Anda Vizule, Gaŗezera Padomes locekle - Izglītības nozares vadītāja

PROGRAMMA
Piedalās Svētku koris, KBLS, gaidu un skautu pulciņi, 

Čikāgas TDK Mantinieki, Literārā kopa, u.c. 
Būs arī īpaši apsveikumi.

Informācija par pieslēgšanos aktam sekos agri novembrī 
Rīko ČLOA un Ciānas draudze
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PAY PROPERTY 
TAXES ONLINE AT

Pay the 2019 Second Installment 
without penalty through October 1

Stay Home

• Search $75 million in available refunds
• Search $34 million in missing senior

exemptions

MARIA PAPPAS SAYS
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410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056
847-394-2336
3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634
773-545-5420

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

www.matzfuneralhome.com

•Cremations
• Memorial Services
• Non-Traditional and 
        Traditional Services
• Pre-Arrangements
• Pre-Funding

ZIEDOTĀJU PAPILDINĀJUMS: ZIEDOJUMI 
SAŅEMTI LĪDZ 2020.G. 18. SEPTEMBRIM.

Līdz un ieskaitot $55:
Sarma & Pēteris Aļļe (Mundeline IL), Solvita 
Baipsys (Skokie IL), Anita & Elmārs Bilsēns (Three 
Rivers MI), Dagnija Bite (Lincoln NE), Sandra & 
Arnis Burvikovs (Arlington Heights IL),  J. Cakars 
(Albany CA), Oļģerts Cakars (Oak Park IL), Ojārs 
Freimanis (Roselle IL), Laila Gaidulis (Wood Dale 
IL), Roman Kahn (Highland Park IL), Zaiga Kalniņš 
(Lincoln CA), Zinta Konrad (Chicago IL), Līga Lācis 
(Minnetonka MN), Ārijs Liepiņš (Lincoln NE), Lau-
ra Moehs-Stringer (Huntley IL), Biruta Norrell (St. 
Charles IL), Larisa Phillips (Chicago IL), Jānis Plū-
me (DeKalb IL), Uldis Pūliņš (Bolingbrook IL), Lāra 
Robežnieks (San Francisco CA), Aina Sloka (Gur-
nee IL), Astrīda & Uģis Sprūdžs (Oak Park IL), Va-
lentina & Oļģerts Svilāns (Chicago IL), Klitija Theisz 
(Chicago IL), Vija Twardzik (Yorkville IL). 
Līdz un ieskaitot $100:
Ināra Baldwin (St. Charles IL), Rita & Stasis Ba-
ginskis (Woodridge IL), Ilmārs Blaumanis (Des 
Plaines IL), Antra Brammane (Toronto ONT), Ed-
vīns Erkmanis (Franklin WI), Vilija & Roberts Gai-
ķis (Geneva IL), Jānis Grāmatiņš (Silver Springs 
MD), Intra & Martiņš Ģērmanis (Oakton VA), Ilze 
Ievāns (Wheaton IL), Indulis Ievāns (Aurora IL), 
Dace Ķezbers (Evanston IL), Larisa  & Svens 
Kīns (Chicago IL). Daiga Kiršteins (Northbro-
ok IL). V. & E. Kursītis (Plainfield IL), Juris Lai-
vinieks (Cuarnavaca MX), Baiba Lenss (Bothell 
WA), Ilgars Magnets (Chicago IL), Valdis Mežai-
nis (Washinton DC), Māris Nora (St. Charles IL), 
Arnolds Ozols (Minneapolis MN), Anda & Andris 
Prātiņš (Parma OH), Maija Piccinni (Chicago IL), 
Marīte Plūme (Skokie IL), Ieva Reich (Madison 
WI), Renate Reichs (Chicago IL), Skaidrīte Re-
inerts (Manchester NJ), Ilmārs Riekstiņš (Bloo-
mingdale IL), Astrīda & Kārlis Robežnieks (Chi-
cago IL), Baiba Rosenkranz (Des Planes IL), Rita 
Sprūdžs (Chicago IL), Lilita Spuris (Winfield IL), 
Māra Tunzi (Lemont IL), Raita Vilniņš (Elmhurst 
IL), Ināra & Heino Witt (Kelseyville CA), Edīte Zie-
melis (Henderson NV). 
Vairāk par $100:
Persija Laube (Somers MT), Uldis Roze (Dou-
glaston, NY).
Sirsnīgs paldies visiem!
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ZIŅAS NO PĒTERDRAUDZES 

Mācītājs Ojārs Freimanis pārsūta Sv. Pētera 
draudzes “jaunākās ziņas”, kur atrodam pā-
ris interesantus paziņojumus arī plašākai ČZ 
saimei.
 “LELBĀL Prezidijs un Virsvalde”, la-
sam, “ir nolēmuši izkārtot sinodālu balsojumu 
par nosaukuma pārmaiņu mūsu Baznīcai no 
‘Latvijas evanģēliski luteriskā Baznīca ārpus 
Latvijas’ uz ‘Latvijas evanģēliski luteriskā 
Baznīca pasaulē’.  Šī pārmaiņa atspoguļotu 
mūsu realitāti, ka darbojamies visā pasaulē”.
 “Mūsu draudzes padomes locekļi, kā arī 
draudzes mācītājs ir atbalstījuši šo nosaukuma 

maiņu.  Mūsu draudzes balsojumi, ko pārstāv 
priekšnieks Uldis Pūliņš un māc. Ojārs Freima-
nis, ir nodoti Balsošanas komisijai”.
 “Par Baznīcas pārdēvēšanu vēl visi 
sinodāļi nav balsojuši, beigu datums ir 27. 
septembris”, mums agrāk teica Mācītājs Frei-
manis.  “Taču esmu pārliecināts, ka tas būs 
pozitīvs”.
 Tātad sagaidam, ka LELBĀL akronīms 
pārvērtīsies par LELBP itin drīzi.  Ne tik ska-
nīgs, kā iepriekšējais, toties realitāti atzinošs.
Kultūrvēsturiska iespēja
 Otrais paziņojums ir, ka novembra vidū 
Pēterbaznīcas lejas telpās tiks izrādīta filma 
“Dvēseļu putenis”, divās daļās – 15. un 22. 
novembrī pulkstens 11:45, pēc dievkalpoju-
miem.  Filmu varēšot noskatīties “ikviens, kas 
vēlas”, saka mācītājs.  Ieejas maksa nebūs, 
kaut draudze būtu pateicīga par jebkādu zie-
dojumu.  Maskas un attālumu uzturēšana ir 
ieteicamas. (Māris Roze)
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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: st.peters.latvian.church@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 
Draudzes YouTube kanāls: https://www.youtube.com/
channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ/

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE 6551 W. Montrose Ave.

Chicago, IL 60634-1499
Tālr.: 773-725-3820, e-pasts cianasdraudze@gmail.com

Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 248-219-4985
Dr. priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney, tālr.: 872-301-6638
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Mājaslapa: “Čikāgas Ciānas draudze” uz Facebook.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

DRAUDŽU ZIŅAS

2020. gada oktobris
4. oktobris ..............10:00—Pļaujas svētki. 

Dievkalpojums ar 
dievgaldu

11. oktobris ............10:00—Dievkalpojums.
18. oktobris  ...........10:00—Dievkalpojums.
25. oktobris ............10:00—Dievkalpojums.

2020. gada novembris
1. novembris ..........10:00 — Divvalodīgs Re-

formācijas svēt-
dienas dievkalpo-
jums ar dievgaldu

Dievkalpojumi notiek dievnamā, ievērojot ie-
teikto distanci, pēc vajadzības lietojot sejas 
maskas un cimdus. Vairākās vietās ir pieejami 
roku dezinfekcijas līdzekļi. Dievgalds tiek sa-
gatavots un izsniegs bez citu personu tiešas 
saskarsmes ar dievgalda elementiem.
Pēc katra dievkalpojuma, ievērojot ieteiktās 
piesardzības un higiēnas normas, notiek sa-
draudzība un tiek piedāvātas uzkodas drau-
dzes apakšstāvā.
Olīvkalna kapos 
Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu vietas, cena 
$1,000 draudzes locekļiem un $ 1,200 citiem, 
kas nav draudzes locekļi; salīdzinot ar caur-
mēra cenu $ 2,095. Sazinieties ar Modri Gale-
nieku (847) 823 3713 

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
Kopas vice-priekšniece: Zita Velkme
   Tālr.: 630-372-9952, e-pasts: zitavelkme@juno.com 

2020. gada oktobris
Svētd., 4. okt. 10:00........Pļaujas svētku klā-

tienes dievkalpo-
jums un virtuāls 
dievkalpojums

Svētd., 11. okt. 10:00 ......Klātienes dievkal-
pojums un virtu-
āls dievkalpojums

Svētd., 18. okt. 10:00......Klātienes dievkal-
pojums un virtu-
āls dievkalpojums

Svētd., 25. okt. 10:00......Klātienes dievkal-
pojums un virtu-
āls dievkalpojums

2020. gada novembris
Svētd., 1. nov. 10:00 .......Klātienes dievkal-

pojums un virtuāls 
dievkalpojums

Dievkalpojumos ievērosim Čikāgas pilsētas 
Covid-19 attālināšanās un sejas mas ku vadlī-
nijas. Dievgaldu un kafijas galdus oktobrī vēl 
neatsāksim.
Ja vēlaties saņemt virtuālo dievkalpojumu 
lapiņas un dievkalpojumu YouTube saiti, lū-
dzam sūtīt e-pastu uz cianasdraudze@gmail.
com.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
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ČIKĀGAS LATVIEŠU 
ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: martinstaks@gmail.com
mobilais tālr.: 925-303-3089

  JĀ! VĒLOS ABONĒT      

Vārds, uzvārds: ________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________

Pilsēta, štats un pasta kods: ______________________________________

Telefona numurs: ________________________________ 

E-pasta adrese: _________________________________

 Šī ir dāvana! Dāvinātāja vārds un uzvārds: ___________________________________
 Vēlos, lai redakcija sūta dāvanu kartīti  Vēlos pats paziņot par dāvanu

Redakcija lūdz vismaz $55.00 vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas izdevumiem.
Čeki sūtāmi uz “Čikāgas ziņas”, P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 

VAI VĒLIES, KA ARĪ TAVS PIRKSTS IR UZ ČIKĀGAS LATVIEŠU SABIEDRĪBAS PULSA?
GRIBI UZZINĀT KAS, KO, KUR, KĀ? VĒLIES LASĪT KVALITATĪVUS RAKSTUS?
ABONĒ           UN BŪSI LIETAS KURSĀ!

ZIEDOJUMU 
SUMMA:

$__________

SARĪKOJUMI, SANĀKSMES,
NOTIKUMI UN
CITAS NODARBĪBAS

2020. gada novembris

Sestdien, 21. novembrī....ČLOA vadītais Latvijas 
valstssvētku VIRTUĀ-
LAIS akts un koncerts

2021. gada aprīlis

Sestdien, 17. aprīlī...........Neaizmirstamo Čikāgas 
Piecīšu dziesmu kon-
certs

REDAKCIJAS PIEZĪME: Covid-19 karantīnas un 
attālināšanas dēļ, Čikāgas organizācijas turpina ie-
robežot savu nodarbību skaitu. Lūdzam sazināties 
ar organizāciju vadītājiem par tuvāku informāciju un/
vai jautājumiem.

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Priekšniece:  Dace Ķezbere

tālr.:  773-919-3936 
e-pasts:  itsdace@gmail.com

Mājaslapa www.cikagaslatviesubiedriba.com
Facebook: Čikāgas Latviešu Biedrība vai 

                   Chicago Latvian Association

ČLB 85 gadu jubilejas svinības būs 2021. gadā

6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634-1499

Priekšnieks: Ivars Kēlers
    Tālr.: 773-625-4150, e-pasts: kelivar@aol.com
Kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
    Adrese: 600 Huber Lane, Glenview, IL 60025

ČIKĀGAS
DAUGAVAS VANAGU 
APVIENĪBA

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.



1 C Zanda, Zandis, Lāsma
2 P Ilma, Skaidris
3 S Elza, Ilizana
4 Sv Modra, Francis
5 P Amālija
6 O Monika, Zilgma, Zilga
7 T Daumants, Druvvaldis
8 C Aina, Anete
9 P Elga, Helga, Elgars
10 S Arvīds, Arvis, Druvis
11 Sv Monta, Tince, Silva 
12 P Valfrīds, Kira
13 O Irma, Mirga
14 T Vilhelmīne, Minna
15 C Eda, Hedviga, Helvijs
16 P Daiga, Dinija
17 S Gaits, Karīna
18 Sv Rolands, Rolanda,   

Ronalds, Erlends
19 P Elīna, Drosme,     

Drosmis
20 O Leonīds, Leonīda
21 T Urzula, Severīns
22 C Īrisa, Irīda
23 P Daina, Dainis, Dainida
24 S Renāte, Modrīte,   

Mudrīte
25 Sv Beāte, Beatrise
26 P Amanda, Kaiva,  

Amanta
27 O Lilita, Irita, Ita
28 T Ņina, Ninona,           

Antoņina, Oksana
29 C Laimonis, Elvijs, Elva,  

Elvis, Laimis 
30 P  Nadīna, Adīna, Ulla
31 S  Valts, Rinalds, Rinalda
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Associations of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824, 
        • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Editor-in-Chief: Māris Roze • Tel. 630-980-1055 • e-mail: marisroze@comcast.net
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street, Lincoln, NE 68502-2698 • Tel 402-474-1591 
                                                                               • e-mail: aldis@augstumsprinting.com

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI 
PIRMDIENĀS no 7:00 līdz 8:00 vakarā
WSBC AM 1240
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
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
Klausieties raidījumus datorā — varam sūtīt .mp3 caur Dropbox       
Informācija pie Silvijas vai Modŗa Galenieka

2020. GADA
OKTOBŖA

VĀRDA DIENAS


