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Çikågas Ziñas honorårus nemakså.
Izdevéjs:
Çikågas latvießu organizåciju apvienîba
Administråtors: Ilmårs Bergmanis
e-pasts: <ilmarbergman@gmail.com> 
tålr.: 847-803-0546

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
mob. tålr.: 847-828-9737 
e-past: <arijab@comcast.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane
4N013 Randall Road, St. Charles, IL 60175 
tålr: 630-584-5750
e-pasts: <isimanis@comcast.net>
Techniskå redaktore: Kristîna Sîmane-Laimiña
Kasiere: Årija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksåjumi par sludinåjumiem 
u.c. sütåmi kasierei.
Adreßu maiñu pieteikumi sütåmi:
Çikågas Ziñas 
P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

KRUSTVĀRDU MĪKLA    

ČZ Nr. 393. KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Čikāgas Ziņu galvenā redaktore. 2. Vecākā Latvijas studentu korporācija. 
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tautastērpa novads. 29. Latviešu filmu režisors, producents un scenārists (1908-
1983). 30. Vērt pēc kārtas grāmatas lapas. 31. Operas “Jautrā atraitne” komponists.

STATENISKI: 1. Vēsturiskā romāna “Kurp eji?” autors. 3. Glazūra. 4. Valzivs eļļa.             
5. Kāpnes vai ceļš, kas ved uz leju. 6. Rotaslietas. 7. Senlatviešu bišu un zirgu sargātājs. 
13. Ass. 14 Vēsturnieks, literāts (1888-1959). 15. ASV prezidents pēc Niksona.          
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Augšamcēlies, Jēzus dodās ceļā - Viņa Baznīca arī!

Kad Pēteŗa, saukts Sīmanis, un otra ceļotāja 
acisatvērās un viņi atpazina Jēzu, viņi tai pašā stundā   
devās atpakaļ tur, no kurienes bija nākuši! Viņi  vairs 
nebija noguruši, bet iedvesmoti, gatavi dalīties ar 
prieka vēsti: Tas Kungs patiesi ir augšāmcēlies un 
parādījies Sīmanim!  (Lk. 24:34)  Parādījies – ceļā, 
sarunās, Dieva Vārda atklāsmē, mielastā, pašā 
mūžīgi dzīvā Pestītājā.  

Kaut Dievs dotu, ka mūsu Baznīca arvien lie
cinātu, ka tas Kristus patiesi ir augšāmcēlies, jo 
Viņš ir parādījies arī mums! Draudzēs, kas sen jau 
ārpus Latvijas dibinātas, draudzēs, kas tagad top, 
vai pārtop, uzklausījuši tos, kas tās veido. Kurp 
dodas mūsu Baznīca, tas ir, Latvijas ev. lut. Baznīca 
ārpus Latvijas (un tagad arī Latvijā)? Tik ļoti daudz 
ir un būs atkarīgs no tā, kurp dodas katrs, kas to iz
veido. Vai dodaties prom vai atpakaļ? Kā vienā, tā 
otrā gadījumā, gribam būt kā līdzceļotāji – kas 
uzklausa, dalās lūgšanās, Svētajos rakstos, un Kristū.  
Viņa mīlestībā, kas bija miris, bet dzīvs mūžīgi un 
dzīvu dara savu Baznīcu.  

Jēzus nestāv uz vietas, kaut Viņš ir “ir tas pats 
vakar, šodien un mūžos!” (Ebr. 13:9). Katrā laik
metā un vietā Viņš ir klāt, pat negaidot uz mūsu 
aicinājumu. Viņš zina, kā mums vajag, jo Viņš  mūs  
katru pazīst! Kā Lieldienu 125. dziesmas, Roberta 
Bērziņa tulkotie, vārdi liecina: 
Viņš katru Magdalēnu vēro, kas uzticīgi meklē to,
ar katru Pēteri viņš sēro, kas pārkāpumus nožēlo.  
Viņš dzīvo, viņa sānu rētas. Vēl katra Toma ilgas redz, 

Vēl katru, kas to piesauc bēdās, 
Viņš paceļ, saviem spārniem sedz.  

Dievs lai svētī un pasargā, lai kurp dodamies 
dzīves ceļā, Viņš lai dāvina priecīgus, cerības un ticības 
spēka svētītus Viņa augšāmcelšanās svētkus!    

Lauma Zušēvica
LELBĀL Archibīskape

Divi devās prom. Sērās un skumjās, neziņā par 
savu nākotni. Viņi nespēja ticēt Marijas Magdalēnas, 
Joannas un Marijas, Jēkaba mātes un citu sieviešu 
ziņas, ka Kristus kaps bija tukšs. Viņu vēsts, ka divi 
vīri spožās drānās viņām bija sacījuši nemeklēt 
dzīvo starp mirušajiem, jo Kristus ir augšāmcēlies, 
izklausījās kā blēņas, vai, kā 1965. gada tulkojumā 
teikts: šie vārdi tiem izlikās kā pasaka. Kaut sievietes 
patiesi pašas ticēja Augšāmcelšanās brīnumam tikai 
pēc tam, kad ‘atcerējās’, ko pats Jēzus arī viņām bija 
mācījis par Viņa paredzētajām ciešanām, nāvi un 
tās uzvaru. Mācekļiem vēl prātā tas, ko patiesi bija 
cerējuši piedzīvot kopā ar Kristu, Israēlas tautas 
Pestītāju, ne Viņa vārdi par ciešanām un krusta nāvi, 
kur nu vēl augšāmcelšanos no mirušajiem. 

Pēteris tomēr aizskrēja, bet atrada tikai tukšo 
kapu, un tas viņa sirdi atstāja tukšā. Viņš devās prom 
līdz ar otru, pienāk trešais ceļinieks, ko nepazīst. 
Viņš klausās svešiniekā, kas bija saklausījis viņu 
un tikai tad mudinājis saprast visu, kas noticis caur 
acīm, kas spēj Dieva vārdos saredzēt, kā viss, kas 
no tika ar Jēzu, saskan ar Dieva žēlastības pilno 
nodomu cilvēci atpestīt no grēka un nāves varas.   
Visi trīs staigā, divi klausās, divu sirdis dega. Gara 
diena, pienāk vakars.  Jēzus nesteidzās prom, bet 
atsaucās divu ielūgumam un paliek ar viņiem ēst 
vakariņas. Kad Jēzus ņēma maize, to svētīja, pārlauza 
un deva tiem   pēkšņi,arī viņi atcerējās!  

Varbūt arī to, kas par Jēzu jau tika rakstīts pirms 
Viņa dzimšanas? Ka Dieva Dēlu sauks Immānu
Els, tulkojumā, Dievs ir ar mums. Jēzū, un arī tur, 
kur divi vai trīs ir sapulcēti Viņa vārdā! Viņš ir klāt, 
kur Viņa Baznīca. Tad, kad tās locekļi pulcējās 
dievnamos, bet arī tad, ka dodamies līdz tiem, kas 
ir ceļā. Vai nav tā, ka daudz par otruiemācamies kopā 
ceļojot, vai tad, kad ienāk mūsu vidū svešinieks un 
pārtop par draugu, vai kādreiz pats par ceļa rādītāju.  

Un,  redzi, divi no tiem tajā pašā dienā (kad Kristus augšāmcēlās)  devās ceļā uz Emmausu
 – ciemu, sešdesmit stadiju (apmēram 11 kilometru) attālumā no  Jeruzālemes.  

Viņi pārrunāja visu, kas bija noticis.  Un, viņiem runājot un spriežot, pats Jēzus pienāca 
un gāja kopā ar viņiem. Bet to acīm nebija ļauts viņu pazīt!...un iesākdams no Mozus un visiem 

praviešiem, viņš tiem izskaidroja, kas visos Rakstos sacīts par viņu...kad viņš apsēdās ar tiem pie 
galda, viņš ņēma maizi, to svētīja un pārlauzis deva tiem.  Tad viņu acis atvērās un tie viņu pazina;. 

. .tanī pašā stundā viņi piecēlušies griezās atpakaļ uz Jeruzālemi...”   
       (Lūkas ev. 24:13-16;27, 30-31;33a)
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DRAUDZĪgAIS AIcINĀjUMS – SKoLA UN LATVIETĪBA

Glīti ģērbušos bērnu 
skrai dīšana pa sadru
pošu asfaltu, ik pa 
brīdim vēl glītāk ģēr
bušos kungu un dāmu 
pārtraukta, lieci nāja 

par nepārprotami svarīgu 
notikumu vēsajā sestdienas pus
dienlaikā. Ik gadējais Draudzīgais 
aici nā jums bija klāt!

Šos svētkus, kad atceramies 
skolas, kas mums devušas un 
kapēc tām jādod atpakaļ, rīkoja 
Krišjāņa Barona latviešu skolas 
saime, sarīkojumam dodot temu 
“Latvietība.” Skolēni pētīja, kas 
ir savu pašu latvietība un ko tā 
nozīmē citiem. Plakāti skolas 
priekštelpās un priekšnesumi 
svinīgā akta laikā skaidri rādīja, 
ka šī pētīšana nesusi labus augļus. 
Dzejoļos, dziesmās un drāma
tiskos attēlojumos, topošie lat
vieši uz skatuves prasīja viens 
otram un skatītājiem, “Kas ir 
jūsu latvietība?” Tie arī stāstī ja 

klātesošajiem par savu latvie
tību, ka tā viņiem ir sajūta svešā 
zemē iebraucot, vai uzzinot par 
Latvijas pilsētām, vai vienkārši 
skaitot pantiņus un dzejoļus, lai 
arī cik nopietnus vai neno
pietnus. No jaunākajām līdz ve
cākajām kla sēm visi uzvedumi 
priecēja skatītājus.

Ciānas draudzes priekšniece 
Silvija KļaviņaBarshney sarī
kojuma aktu iesāka ar lūgšanu, 

pārfrazējot daudz skandināto 
pagājušās vasaras Gaŗezera ju
bilejas saukli, teikdama: “Kas ir 
KBLS? Es esmu KBLS!”. Šī tema, 
ka jāmeklē skolas nozīmē un jēga 
mūsos pašos atskanēja arī vē
lākās runās. Rasma Kraule, at
vietodama skolas pārzini Elisu 
Freimani viņas prombūtnes laikā 
Austrālijas lat viešu vasaras no
metnē, sveica visus skolas vārdā 
svētkos. Pārzines vietniece savā

Silvija Kļaviņa-Barshney vada lūgšanu.

2016. gada Draudzīgā aicinājuma tema.



52016. gada marts

uzrunā turpināja sevī meklēšanas  
temu: ziedot ir vajadzīgi skolai, 
bet vajag ziedot ne tikai ma teriāli, 
bet arī mentāli, jo skolā vienmēr 
noder papildus rokas un prāti. 
Palīgskolotāju, skolotāju, uzraugu 
darbs nekad nebūs lieks lielākajā 
latviešu skolā ārpus Latvijas, ta
pēc jāziedo laiks un pūles tiem, 
kas turpinās mūsu latvietību 
nākotnē.

Uzrunām sekoja sveicieni 
un dāvanas no vairākām Čikāgas 
latviešu organizācijām, tostarp 
no Ciānas draudzes, Daugavas 
Vanagiem, Čikāgas latviešu bied
 rības un citiem. Aktu noslēdza ar 
skolas dziesmu “Nevis slinkojot 
un pūstot,” atstājot sanākušos pār
domās, kā tautu labā godā celt.

Pēc akta audzēkņi, vecāki, 
vecvecāki, radi un draugi, čalojot 
cits ar citu, pakavējās vēl telpās, 

Krišjāņa Barona latviešu skolas Čikāgā 2015./2016. mācību gada saime.

apskatot sagatavotos darbus pie dievnama un talāk dodoties mājās. 
Prom ejot, bez šaubām gan veciem, gan jauniem, bija domas par 
savām skolām, ko tās devušas vai ko tās, cerams, dos gudrībā, 
draudzībā un, protams, latvietībā.

Jānis Lazovskis
Foto: Gunārs Lucāns

Skolēnu darbu izstāde.
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Nu jau vairāk kā 40 gadus Čikāgas gaidu un 
skautu vienības piedalās ziemas nometnē. Vienmēr 
Gaŗezerā, vienmēr pirmā pilnā februāŗa nogalē. 
Šogad nometnē "Leduguns" bija visas vajadzīgās 
sastāvdaļas labai ziemas nometnei – vienīgi nebija 
sniega. Nekas. Bija sārti vaigi, smaidi sejās, mež
nieku vakariņas, ugunskurs zem zvaigžņotām 
debesīm, dziesmas, saucieni, ballīte, pārgājieni, 

gAUjAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

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

sacensības, pārguļa ārā mežā, izturīgi vadītāji, 
gādīgi saimnieki, sajūsmināti vadāmie.

Nevar pareģot kādi laika apstākļi būs 2017. 
gada 4. un 5. februārī – vienalga “vai ārā snieg, 
vai salst, vai lietus līst”, var droši zināt, ka 
Gaŗezerā nometņos Čikāgas gaidu un skautu 
vienību dalībnieki! 

vad. Daina Cera

Pēc nometnes atklāšanas, mazās guntiņas ar lieliem 
smaidiem dodas uz pirmo nodarbību. Foto: Larisa Brence

Mazskauti Matīss Hounihan un Jēkabs Brencis mācās 
iekurināt ugunskuru.                                   Foto: Aija Kīns

11 gaidas un 9 skauti piedalījās Swiss Valley slēpošanas izbraukumā. Gandrīz vai puse dalībnieku bija iesācēji. 
Visiem pārsteidzoši labi veicās, un prieku bija daudz!                                                                      Foto: Jānis Velkme
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Šogad sanāca ļoti daudz dalībnieku! 15 guntiņas, 14 mazskauti, 9 skauti, 11 gaidas, 4 lielgaidas, 5 dižskauti.   
Foto: Larisa Brence

Gatavojoties slēpošanas izbraukumam, gaidas sapin 
viena otrai bizes.                                 Foto: Larisa Brence

Skauti Pēteris Tomson, Rūdis Sprenne, Ērikas Baipšys, 
Martis Sprenne jūsmo par sniegadēļa trasēm.  

Foto: Larisa Brene

Priecīgas Lieldienas!
       vēl Čikāgas Ziņu redakcijas saime



Čikāgas  Ziņas8

Japāna ir saistītas ar nere
dzamu un ļoti personisku 
pavedienu – Ručs raizējas 
par Norie ‘tur, tālumā’un 
uztraucas par katru ze mes
trīci Japānā. Bet Norie sauc 
Ruču par savu Latvijas 
vecmāmiņu, vēlas atgrie
zties un savā dzimtenē iet 
uz futbola spēli latviešu 
tautastērpā un kopā ar 
draugiem sauc: ‘Sarauj, 
Latvija’!”.

 No šīs īpašās drau
dzības izaudzis ne tikai 
apbrīnojamais stāsts, kas 
iemūžināts režisores Ināras 
Kolmanes dokumentālajā 
filmā, bet arī pati pasaule 
kļuvusi atvērtāka: Latvija 

mazliet vairāk iepazinusi Japānu un tās kultūru, 
arī šintoisma reliģijas tuvās saites ar latvisko 
pagānismu; taču arī Japānā cilvēki mazpamazām 
uzzin, kas tā tāda Latvija, kas ir tās skaistums un 
unikalitāte gan dabā un cilvēkos, gan tradīcijās 
un kultūrvēsturiskumā. 

 Pēc filmas noskatīšanās vairāki klātesošie 
dalījās savos sajūsmas pilnajos iespaidos par 
kultūrvēsturiskajām atziņām, ko bija iespēja 
smelties filmā. Vairākkārt izskanēja jautājums: 
vai šo filmu būs iespējams noskatīties vēlreiz? Jā, 
mēs ceram, ka drīz!

 Paldies Ciānas draudzei par piešķirtajām 
plašajām telpām! Paldies Dacei Ķezberei un 
Latvju Tautas Lietišķās Mākslas Muzejam par 
filmas nodrošināšanu! Paldies visiem čaklajiem 
un enerģiskajiem palīgiem par atspirdzinājumiem 
un uzkodām abu kultūru gaumē! Paldies 
techniskajiem darbiniekiem un ikvienam, kas 
pielika roku un veltīja laiku, lai šis brīnišķīgais 
pasākums varētu notikt! Ručs un Norie skaistā 
draudzība apciemoja arī mūs! 

     Gundega Puidza
Foto: S. Kļaviņa-Barshney

DIVU KULTūRU pASAKAINĀ SATIKšANĀS

Apbrīnojams divu pasauļu satikšanās stāsts 
16. janvārī bija sapulcinājis ap 150 skatītāju, kuŗi 
bija ieradušies Ciānas sabiedriskās ēkas lielajā 
zālē uz dokumentālās filmas “Ručs un Norie” 
noskatīšanos. Lieli un mazāki, jauni un sirmāki, 
enerģiski un lēnāki, visi kā viens atrada ceļu uz šo 
īpašo stundu, kuŗas laikā no ikdienas skatītāji tika 
pārcelti gandrīz vai neiespējamajā: stāstā par 
japāņu antropoloģijas studentes Norie Tsurutas 
un Marijas Steimanes jeb Ruča tuvo draudzību. 

“Splendid Palace” vietnē atrodams šāds 
minētās filmas apraksts: “Filma ‘Ručs un Norie’ 
ir stāsts par divu eksotisku pasauļu sastapšanos, 
kas uzšķiļ pārsteidzošu emocionālu un dvēselisku 
radniecību. Antropoloģijas maģistratūras studente 
Norie Tsuruta no Japānas ierodas Latvijā, lai 
pētītu un rakstītu savu maģistra darbu par suitu 
novadu. Te viņa satiek vienu no vecākajām suitu 
sievām Mariju Steimani, sauktu par Ruču, kura 
nezina ne vārda angliski, toties dzied. Norie 
iemācās latviešu valodu un dziesmas. Un antro
poloģiskā interese pamazām pārvēršas patiesā 
gara tuvībā, kas neapdziest pat tad, kad Norie ir 
spiesta atgriezties Japānā. Turpmāk Latvija un

Filmas  “Ručs un Norie” skatītāji.                                        
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SAVējIE UN SVEšIE?
Latviešu  tautu nevar skaldīt “trimdas” un “emigrantu” gabalos 

“Vecā trimda”, “jaunā emigrācija”, “Amerikas 
latvietis” vai “Austrālijas latvietis”  – šādi jēdzieni 
joprojām daudz tiek lietoti, runājot par latviešiem 
ārvalstīs. Dažs to izsaka nicīgi, cits – neitrāli, neko 
ļaunu nedomājot. Nesen arī Latvijas Evaņģēliski lu
teriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis Vanags 
izteicās, ka “vecā trimda” jaunos emigrantus uz
reiz nepieņemot par savējiem. Vai un kāpēc šāda 
dalīšanās joprojām ir, par to viedokļi ir dažādi. 
Vienlaikus izskan arī secinājums, ka mūsu tauta 
nav tik liela, lai mēģinātu vēl to saskaldīt mazākos 
gabalos. 

Diskutēs par baznīcas lomu sabiedrībā
Pērn 1. novembrī “LA” publikācijā “Septiņi 

luterāņu mācītāji: ‘Sadalītā baznīca atkal jāapvieno’’’ 
rakstīju par ierosinājumu veidot latviešu luteriskās 
baznīcas vienības atjaunošanas darba grupu, kurā 
darbotos šejienes baznīcas un Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) pār
stāvji. “Mums ir uzskatu atšķirības, taču vienmēr 
esam uzturējuši labvēlīgi sadarbīgas un cieņas 
pilnas attiecības,” komentējot vēstuli, toreiz sacīja 
LELB arhibīskaps J. Vanags, akcentējot, ka “dar
bojas abu baznīcu Sadarbības padome, kas visu 
šo laiku sanāca apmēram reizi divos gados un 
gatavojas to darīt turpmāk”.

Kas ir noticis tālāk? Septiņu mācītāju vēstuli 
apsprieda arī ārpus Latvijas – paziņojumā LELBĀL 
Virsvaldes prezidija un virsvaldes vārdā arhi
bīskape Lauma Zušēvica rakstīja: “Mēs šobrīd 
ceram, ka LELB vadība atsauksies vēstulē iz
teiktam aicinājumam atsākt LELB un LELBĀL 
sadarbības darbu, kopīgi veidojot jaunu komisiju, 
kurā tiktu pārstāvētas ne tikai abu Baznīcu aug
stākās vadības cilvēki, bet arī LELB un LELBĀL 
garīdznieki un laicīgie draudžu pārstāvji.” 

LELB Liepājas bīskaps Pāvils Brūvers atzīst, 
ka sadarbība ar ārpuslatvijas baznīcu beidzamos 
gados esot "iestrēgusi", bet mudinājums šo darbu 
aktivizēt esot labs. Pagaidām jauna komisija sa
darbībai nodibināta nav. Torņakalna baznīcas Lutera 
draudzes mācītājs Kaspars Simanovičs, kurš bija

viens no septiņiem vēstules autoriem, stāsta, ka 
domubiedri iecerējuši 27. februārī Lutera draudzes 
namā sarīkot diskusiju par baznīcas lomu sa
biedrībā – kādu to redz gan paši luterāņi, gan 
sociologi un reliģiju pētnieki. 

Minētajā “LA” publikācijā arhibīskaps Jānis 
Vanags izteica arī pārdomas, kas skar ne tikai baz
nīcu attiecības, bet arī Latvijā dzīvojošo un uz 
citām valstīm aizbraukušo tautiešu skatu vienam 
uz otru. “Arī mūsdienās latviešu ‘vecā trimda’ jau
nos emigrantus nemaz tā uzreiz nepieņem par 
savējiem. Ir psiholoģisku, kultūras un baznīcā arī 
teoloģisku atšķirību robeža, kuru varam nožēlot, 
bet nevaram ignorēt,” sprieda Vanags. 

Mana žurnālistiskā pieredze, jau teju 20 
gadus rakstot par latviešiem ārzemēs, gan liecina, 
ka 25 gadu laikā šī plaisa starp tautas daļām “šeit” 
un “tur” ir rukusi, un Vanaga piesauktās “vecās 
trimdas” sen dibinātajās organizācijās tagad daudzi 
“jauniebraucēji”ne vien aktīvi darbojas, bet arī 
tiek ievēlēti to vadībā. Ko saka citi?

Noticis fundamentāls pavērsiens
Diasporas vēstnieks Pēteris Elferts stāsta, ka 

viņš nelieto terminus “vecā trimda” vai “jaunā 
emigrācija”: “Noteikti pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas ir noticis fundamentāls pavērsiens jeb 
‘klikšķis’ – būtiski ir pateikt, ka esam latvieši un 
ārzemēs ir daļa no Latvijas tautas: tagad vairs nav 
‘mēs’ un ‘jūs’, ir tikai ‘mēs’. Ir Latvijas tauta un 
Latvijas diaspora. Un arī tīri pragmatiski raugoties, 
ir jāturas kopā! Piemēram, Lielbritānijā tie lat
vieši, kas būvējuši organizāciju namus, vairs tos 
nevar paši uzturēt. Viņiem ir vitāli svarīgi iesaistīt 
jaunos, lai šos latviešu īpašumus varētu uzturēt un 
lai tie būtu darboties spējīgi. Bet daudzos gadījumos 
jau ir par vēlu: tie, kuri tagad aizbraukuši no 
Latvijas uz Lielbritāniju, nav paguvuši nopelnīt 
tik lielu kapitālu, lai varētu to ieguldīt sabiedriskās 
ēkās. Man nepatīk arī, ka lietojam apzīmējumus 
‘Amerikas latvietis’ vai ‘Austrālijas latvietis’; ir 
latvieši Amerikā, latvieši Austrālijā, latvieši Vācijā 
utt., vārdu sakot, ir latvieši ārvalstīs uz noteiktu 
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vai nenoteiktu laiku. Mūsu tauta nav tik liela, lai 
mēģinātu vēl to saskaldīt mazākos gabalos!”

Padomjlaikos ideologi šejieniešiem “potēja” 
neuzticēšanos un nosodījumu pret tiem, kas bija 
devušies uz Rietumiem. Varbūt šīs padomju 
okupācijas sekas jau esam daudzmaz pārvarējuši, 
bet darāmā attiecību kopšanā aizvien netrūkst. 
Filozofe Skaidrīte Lasmane mudina citam pret 
citu būt labvēlīgākiem un aicina pārdomāt, vai 
esam pateikuši pienācīgu paldies bijušajiem 
trimdiniekiem par politisko cīņu un par veikto 
Latvijas kultūras saglabāšanā: “Viņu nopelni ir 
ļoti lieli. Ārzemēs izdeva gan tautasdziesmas, 
gan citas grāmatas. Jāsaka viņiem paldies par 
kultūras tradīciju turpināšanu un uzupurēšanos.” 
Sākumposmā pēc valsts neatkarības atgūšanas 
ārzemju latvieši šeit arī mēģināja iedibināt labu 
pārvaldību, palīdzēja ar padomiem Latvijas 
bankai un augstskolām. Joprojām ārzemēs daudzi 
ziedo gan Latvijas trūcīgo ģimeņu atbalstam, gan 
jauniešu stipendijām. 

Ārvalstu latviešu viedokļi
Inguna Mieze, portāla “Baltic-Ireland” 

žurnāliste: “Īrijā ‘vecās trimdas’ tiešām gandrīz nav. 
Zaļā sala no citām latviešu mītnes zemēm atšķiras 
ar to, ka šeit nav bijis daudz ‘vecās trimdas’ pārstāvju, 
vien dažas ģimenes. Īrijā nav trimdinieku dibinātu 
latviešu organizāciju un draudžu. Visas biedrības, 
luterāņu draudze un nedēļas nogales skolas tika 
izveidotas pēdējo desmit gadu laikā. Man per sonīgi 
ar trimdiniekiem un viņu pēctečiem visbiežākā 
saskare ir bijusi, ciemojoties kaimiņsalā Liel bri
tānijā. Atzīšos, ka sākotnēji mēs, par ‘jaunie  brau
cējiem’ vai ‘ekonomiskajiem bēgļiem’ dēvētie, 
tikām uzņemti ar diezgan lielu neuzticību un aiz
domām, tomēr, labāk iepazīstoties, attieksme būtiski 
mainījās. Lai arī abās pusēs joprojām pastāv dažādi 
aizspriedumi, tos ir iespējams kliedēt, veidojot 
per soniskas attiecības. Un cilvēkiem, kuriem ir 
vienāds – kristīgs – pasaules uzskats, veidot šīs 
attiecības ir vieglāk, jo viņus vieno ne vien lat
vietība, bet arī ticība Dievam. Satiekoties, kalpojot 
citiem, kopā darbojoties vienota mērķa labā un 
stāstot par to, kas katram svarīgs, izzūd šī šķirtne 
‘trimdinieks’ – ‘jauniebraucējs’. Protams, mēs esam 

atšķirīgi, bet, ja to neuzsveram un kon centrējamies 
uz to, kas mūs vieno, veidojas labas attiecības. 
Mana pieredze gan arī liecina, ka, gadiem ritot, 
mēs, ‘jauniebraucēji’, arvien vieglāk spējam 
saprast ‘trimdiniekus’, bet diemžēl arvien grūtāk 
– Latvijā dzīvojošos. Šis process, manuprāt, nav 
ne labs, ne slikts, tā vienkārši notiek.”

Elīza Zikmane, mācītāja Anglijā: “Kopš 
Latvija atguvusi neatkarību un iekļāvusies kā 
pilntiesīga locekle citu valstu saimē, nozīmīgākais 
politiskais trimdas mērķis ir izpildīts, priekšplānā 
izvirzījušies jauni, uz kultūras un valodas 
saglabāšanu vērsti uzdevumi, kas lielā mērā ir 
kopīgi ar to latviešu sabiedrības daļu, kas svešumā 
devusies pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. 
Daudzus no viņiem vairs nevar saukt par 
jauniebraucējiem, jo tie mītnes zemēs bijuši – cits 
desmit, cits jau divdesmit gadu – un jau 
iedzīvojušies. Tur dzimuši un auguši vai vēl aug 
viņu bērni. Lai arī daudziem neiet pie sirds arvien 
biežāk lietotais vārds ‘diaspora’, tomēr tas labāk 
raksturo daudzas latviešu kopības ārpus Latvijas.

Otrkārt, ne vien politiskā, bet arī ekonomiskā 
un sadzīviskā situācija pēdējos gadu desmitos ir 
ļoti mainījusies, jo sevišķi Eiropā. Latvieši aktīvi 
izmanto ceļošanas iespējas, kas tagad tiem pa
vērušās. Gan no Latvijas braucot viesos, iepazīstot 
citas zemes un to kultūru, gan no mītnes zemēm 
regulāri apciemojot dzimteni. Tas ir veicinājis 
informācijas apriti, viedokļu apmaiņu un redzes
loka paplašināšanos daudzās sabiedrības sfērās. 

Treškārt, tas, ka latvieši Lielbritānijā dzīvo 
šīs valsts multikulturālā vidē, manuprāt, palīdz 
viņiem būt atvērtākiem, meklēt un atrast 
saprašanos un kopīgus mērķus. Darāmā latviešu 
sabiedrībā Lielbritānija ir daudz. Tieši kopējs 
darbs vislabāk izkliedē aizspriedumus un 
maldīgus priekšstatus. 

Ceturtkārt, savstarpējs atbalsts ir palīdzējis 
celt latviešu pašapziņu un drošības sajūtu.”

Zuze Krēsliņa-Sils, Latviešu kopības Vācijā 
padomes vicepriekšsēde: “Es vērtēju jaunās un 
vecās trimdas attiecības un sadarbību Vācijā kā 
labas. Mans skata punkts pēdējos gandrīz 40 gadus 
bijusi Minsteres latviešu sabiedrība. Es uzaugu
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Amerikā, Ņujorkā, un, kad 1976. gadā ierados 
strādāt Minsteres latviešu ģimnāzijas internātā, 
tad nenoliedzami manīju, ka vietējā vide nav tāda 
pati kā mana bērnības vide. Un šodien ir līdzīgi 
– cilvēki, kas uzauguši citur, redzēs citus mazliet 
citādi. 

Kad atbrauc uz Minsteres ģimnāziju kaut 
kādi raibi putni no Amerikas, skaidrs, tie nečivinās 
tieši tā, kā to dara Vācijā. Tad piebrauc klāt jaunā 
grupa no Latvijas, kas, uzaugot Latvijā, nav 
spēlējusi to pašu trimdas spēlīti, kā pats esi darījis, 
un, ak vai, atkal visi ir citādi! Ne sliktāki, ne 
labāki, bet citādi! No vecās pamattrimdas 
Minsterē šodien vairs nav tikpat kā neviena – tas 
ir citādi nekā Amerikā, kur latviešu sabiedrībā vēl 
pārsvarā dominē vecās trimdas struktūras. 
Minsterē un Eiropā ir tūkstošiem ‘īsteno latviešu’, 
tieši no Latvijas, kas nav gadiem ilgi spēlējušies 
virtuālā Latvijā kā es, un skaidrs – tie bieži blisina 
acis nesapratnē, ka es neko taču nesaprotu, 
piemēram, pētersīļus jaucu ar burkānu lakstiem! 
Bet tas jau ir tieši tas, kas ir interesanti – kā šīs 
dažādās grupas saaužas, sadziedas, sadzīvo.

Varētu interesanti aprakstīt fāzes jaunpiebrau 

cēju pārejā – apžilbšana, Sprīdīšceļojums, 
iekļaušanās, dēkas, cīnīšanās un parasti tomēr arī 
atkrišana atpakaļ pie savējiem.”

Indulis Bērziņš, “Daugavas Vanagu Vācijā” 
valdes priekšsēdis: “Šobrīd latviešu kopienās 
ārpus Latvijas vairs reti kur latvieši dalās vecajā 
trimdā un jauniebraucējos. Ja, piemēram, latviešu 
centrā ‘Bērzaine’ notiek dievkalpojumi vai citi 
sarīkojumi, tad tos apmeklē latvieši ar līdzīgām 
interesēm, un nevienā brīdī nav pat iemesls kaut 
kā dalīties. Mēs apzināti vairs pat nelietojam 
vārdus ‘vecā trimda’ vai ‘emigranti’, jo tie ir 
šķeļoši. Mēs visi esam latvieši, daļa no Latvijas 
tautas, vienalga, kurā pasaules malā pašreizējā 
brīdī mēs atrodamies. Latviešu centrs ‘Bērzaine’ir 
labs piemērs – lai tas šobrīd veiksmīgi strādātu, 
mūsu komandā ir latvieši no visām paaudzēm, 
sākot no skoliņas bērniņiem, kas līdzdarbojas 
dažādu sarīkojumu norisē, līdz ‘Daugavas Vanagu 
Vācijā’ dibinātājiem, no kuriem daudziem jau ir 
90 un vairāk gadu. Tās jau ir piecas paaudzes.”

Dace Kokareviča
 “Latvijas Avīze” 

2016. g. 12. februārī

IgAUNIjĀ AUg gARĀKĀ pRIEDE pASAULē 
Igaunijas Pelvas apriņķa Verioras ciemā augoša 

priede, kas ir gaŗākā Igaunijā, ir arī pasaulē gaŗākā 
parastā priede (Pinus sylvestris). Pelvas apriņķī 
augošā priede ir 46,6 metrus gaŗa, kas ir par 1,3 
metriem vairāk nekā līdz šim par gaŗāko pasaulē 
uzskatītā sugas pārstāve Polijā, aģentūru BNS 
informēja Igaunijas Valsts mežu pārvaldē (RMK). 
Nesen veikti mērījumi, kuŗus veica Dabas zinātņu 
universitātes zinātnieki, liecina, ka šī priede Igaunijā 
aug jau vismaz 214 gadu. 

RMK pārstāvis Kārels Tiganiks stāstīja, ka 
pasaulē gaŗāko priedi izmērīja nejauši pagājušā gada 
beigās, jo iepriekš pēc viņa lūguma tika izmērīta 
priedei līdzās augoša egle. “Kad noskaidrojās, ka 
šī egle ir Igaunijā garākais koks ar garumu 48,6 
metri, Dabas zinātņu universitātes zinātnieki 
apņēmās izmērīt arī tai līdzās augošo priedi,” 
paskaidroja Tiganiks, piebilstot, ka vienā dienā 
Igaunijā tika atrasta jauna garākā priede un jauna 

garākā egle. Zinātnieki secināja, ka egle ir vismaz 
202 gadus veca. 

To, ka priede no Otsipalu ielejas ir gaŗākā 
pasaulē, noskaidroja vēlāk, kad zinātnieks Hendriks 
Relve reģistrēja gaŗo priedi starptautiskajā gaŗāko 
koku datu bazē “Monumentaltrees.com”. 

Pasaulē ir vairāki simti dažādu priežu sugu. 
Otsipalu ielejā Pelvas apriņķī aug pasaulē gaŗākā 
parastā priede (Pinus sylvestris). Šī suga ir iz pla
tīta tieši Eiropā. Igaunijā parastā priede ir vienīgā 
savvaļas priede un ir izplatītākais koks Igaunijas 
mežos. Igaunijā gaŗākā priede un egle aug valsts 
mežu territorijā un ir norobežotas ar īpašu sētu. 

Latvijā gaŗākā priede ir 41 metru augstā 
Kalnmuižas 9.  priede Tērvetē, liecina informācija 
sabiedriskā fonda “Dabas retumu krātuve” inter
neta vietnē. (bns.lv, la.lv)

PBLA ZIŅU APSKATS
2016. g.10. februārī
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vēstniekus. Īpaš priecājamies par skolēnu grupām, 
kuŗām janvārī piedāvājām īpašu eks kursiju par 
barikāžu laiku. Nodarbība risinājās mūzeja eks
pozīcijā, kur skolēni klausījās gida stāstījumu un 
skatījās dokumentālus kadrus par 1991. gada 20. 
janvāŗa apšaudi pie Iekšlietu mi nistrijas. Nodarbība 
turpinājās ārpus mūzeja, Bas tejkalnā, kur izvietoti 
piemiņas akmeņi apšaudē nogalinātajiem. Mēneša 
laikā nodarbībā piedalījās ap 600 skolēnu no 30 
Latvijas skolām.

23.  janvārī notika Okupācijas mūzeja biedrības 
biedru pilnsapulce, kuēā apstiprināja mūzeja 2016. 
gada budžetu, apsprieda mūzeja tālākās darbības 
plānu, kā ar pieņēma rezolūciju par Stūra māju. 

Tāpat cenšamies sekot līdzi jaunumiem vēs
tures grāmatu izdevniecības jomā un pēc iespējas 
tās piedāvāt muzeja apmeklētājiem. Janvārī mū zeja 
grāmatu galda klāsts papildināts ar divām jaunām 
grāmatām:

• Andrieva Ezergaiļa grāmata “Caur velna 
zobiem”, kuŗā vēsturnieks turpina sava mūža 
galveno pētījumu temu – holokaustu un tā norisi, 
iemeslus un sekas Latvijā un Austrumeiropā.

• Vēsturnieku Ulda Neiburga, Kārļa Kangera 
un Rudītes Vīksnes monografija “Aiz šiem vār
diem vaid zeme: Salaspils nometne, 19411944”. 
Grāmatā aprakstīta Salaspils nometnes izvei do
šana, pārvalde, ieslodzītie, kā arī nometnes 
likvidēšana.

Abas grāmatas var pasūtīt, rakstot mūzeja 
grāmatu galda vadītājai uz epastu <eu@omf.lv>. 

***
Ik mēnesi turpināsim informēt par jaunumiem 

Okupācijas mūzeja darbā. Ja vēlaties saņemt in
dividuālu mūzeja jaunumu apskatu un aicinājumus 
uz mūzeja sarīkojumiem, rakstiet mums – 
Okupācijas mūzeja sabiedrisko attiecību nodaļas 
darbiniecēm Inesei Krieviņai un Līgai Strazdai uz 
epastu:<pr.okupacijasmuzejs@omf.lv>.

Ar sveicienu no Okupācijas mūzeja saimes,
Inese Krieviņa

Latvijas Okupācijas mīzeja
Sabiedrisko lietu vadītāja

2016. gada 17. februārī

LATVIjAS oKUpĀcIjAS MūZEjA jANVĀRA NoTIKUMU ApSKATS
Uzsākot 2016. gadu, Okupācijas 
mūzejs atvērts divās vietās: 
pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7 
un Stūra mājā Brīvības ielā 61. 
Neraugoties uz mūzeja rekon
strukcijas darbu kavēšanos, pa
stāvīgā ekspozīcija Vecrīgā, 
Strēlnieku laukumā kopš aiz

vadītā gada oktōbŗa beigām ir slēgta technisku un 
financiālu iemeslu dēļ. Ugunsdrošības prasību 
nodrošinājums, kas izmaksātu vismaz 5000 EUR, 
vairāk nekā 20 gadu kalpojušās ekspozīcijas at
jaunošana, labierīcību un minimāls personāla 
darba telpu remonts apstākļos, kad nezinām ēkas 
rekonstrukcijas tālāko virzību, ir spiedis pieņemt 
lēmumu namu slēgt.

Gads iesākās ar atkārtotām diskusijām, at
bildīgo institūciju sēdēm un lēmumiem par Oku
pācijas mūzeja rekonstrukciju. 20. janvārī Rīgas 
pilsētas būvvalde no raidīja būvatļaujas izsniegšanu 
Nākotnes nama celt niecībai ar tiesībām lēmumu 
apstrīdēt viena mēneša laikā. Par tālāko rīcību mūzejs 
turpina apspriedes ar valsts akciju sabiedrību “Valsts 
nekustamie īpašumi” (VNĪ), kas ir oficiālais pro
jekta iesniedzējs un pasūtītājs, un Kultūras minis
triju. Šobrīd ir skaidri vismaz divi tālākās rīcības 
soļi – VNĪ apstrīdēs Rīgas pilsētas būvvaldes lē
mumu par būvatļaujas neizsniegšanu un Saeimā 
tiks sniegts priekšlikums grozīt Okupācijas mūzeja 
likumu, kas paredzētu Latvijas Okupācijas mūzejam 
noteikt nacionālo interešu objekta statusu. 

Janvārī piereģistrējām atkal jaunus parakstus 
par atbalstu Nākotnes namam. Kopš 2015. gada 
jūlija, kad mūzejs aicināja sabiedrību atbalstīt 
Gunāra Birkerta projektēto mūzeja ēkas re kon
strukciju, mūzejs ir saņēmis 3203 parakstus gan uz 
papīra, gan elektroniski mūzeja mājaslapā. Cilvēki 
ar savu parakstu apliecinājuši, ka: “Nav pieļaujama 
Latvijas Okupācijas mūzeja piebūves novilcināšana 
vai apturēšana”.

Neraugoties uz mūzeja rekonstrukcijas aiz
kavējumiem, mūzeja darbs aktīvi turpinās. Janvārī 
esam uzņēmuši vairāk nekā 5000 apmeklētāju, to
starp Senegālas, Kongo, Dienvidāfrikas un Japānas
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jautājumus un piedaloties starptautiskās debatēs.
Paneļdiskusijā piedalīsies: Nils Ušakovs – 

Rīgas mērs; Ojārs Ēriks Kalniņš – Saeimas  lietu 
komisijas vadītājs; Baiba Rubesa – “Rail Baltica” 
projekta kopuzņēmuma valdes priekšsēdētāja; 
vēl viens augsta līmeņa dalībnieks tiks paziņots 
vēlāk.

Mērija Hokedija (Mary Hockaday), “BBC 
World Service English” vadītāja: “BBC World 
Service” ir starptautisko debašu mājvieta, un laikā, 
kad Baltijas valstis tāpat kā pārējā Eiropa saskaras 
ar būtiskiem ekonomikas, migrācijas un drošības 
jautājumiem, raidījums “World Questions” iera
dī sies arī Latvijā. Mēs esam gandarīti par sniegto 
iespēju šo diskusiju rīkot Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā, kuŗas viens no pamatuzdevumiem ir 
informācijas, ideju un domu saglabāšana. Ar ne
pacietību gaidām, kad varēsim uzklausīt publikas 
un paneļdiskusijas dalībnieku viedokļus Rīgā un 
dalīties ar tiem ar pārējo Eiropu un pasauli.

Andris Vilks, LNB direktors: “Ģeopolītiskie 
notikumi pasaulē arvien vairāk norāda, ka jau tā
jumi par atvērtu, tolerantu un progresīvu sabied r
ību gan lokālā, gan globālā mērogā diemžēl kļūst 
diskutabli. Viena no Latvijas Nacionālās biblio
tēkas pamatvērtībām cauri laiku laikiem ir bijusi 
“atvērtība” – ikviens bibliotēkas apmeklētājs ir 
gaidīts viesis, un mēs esam atvērti daudzveidīgai 
sadarbībai. Uzskatu, ka atvērtībai 2016. gadā un 
turpmāk arvien vairāk vajadzētu caurstrāvot arī 
visas pasaules globālo apziņu un ceru, ka “BBC 
World Service” ierosinātā diskusija būs stimuls 
šo vērtību aktualizēt.”

“BBC World Questions” ir diskusiju un 
debašu raidījums angļu valodā, kuŗa norisē tiek 
izmantoti tikai auditorijas uzdotie jautājumi. Tas 
tiks ierakstīts un pārraidīts starptautiski “BBC 
World Service” programmas ietvaros. 

(Augusts Zilberts, Latvijas Nacionālā bibliotēka)
PBLA  Ziņu Apskats

2016. gada 17. februārī

Šī gada 9. martā pulksten 18.00 Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē notiks 
Lielbritānijas raidorganizācijas “BBC World 
Service” un LNB rīkota diskusija “BBC World 
Questions: Europe and Latvia” (“BBC Pasaules 
jautājumi: Eiropa un Latvija”). Tās laikā 
klātesošajiem būs iespēja diskutēt ar Latvijas 
politikas un viedokļu pārstāvjiem par Latvijas 
lomu nākotnes Eiropā. Pasākums notiks angļu 
valodā.

Reģistrēties dalībai diskusijā iespējams šeit: 
<http://ej.uz/BBC_LNB>.

Dalība – bez maksas. Vietu skaits ir iero be
žots. Uz pasākumu lūdzam ņemt līdzi izdrukātu 
bezmaksas reģistrācijas biļeti, ko saņemsiet epastā.

Baltijas valstu loma pasaules ģeopolītisko 
notikumu kontekstā piedzīvo pārmaiņas. To re
zultātā aktuāli kļūst jautājumi – kā Latvijai vaja
dzētu izmantot savu demokratisko neatkarību?; 
ko nozīmē būt eiropiešiem un kādi ir Latvijas pie
nākumi Eiropas Savienībā?; kāda būs imigrācijas 
ietekme uz dzīvi Latvijā un kuŗi ir drošības un 
lab klājības izaicinājumi Latvijai un Eiropai 
kopumā? Lai diskutētu par šiem tematiem, pa
zīstamais “BBC World Service” pārraižu vadītājs 
Džonatans Dimblebijs (Jonathan Dimbleby) aicina 
pieda līties sarunā ikvienu interesentu, uzdodot

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks “BBC World Service” diskusija par 
Latvijas lomu nākotnes Eiropā

NoZĪMĪgA ATKLĀTA DISKUSIjA "gAISMAS pILĪ" 
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Kas NotieK Kubā?

ASV vēstniecība ar karoga mastiem. Uzspodrinātās automašīnas.

Pēdējā laikā daudz runā par to, ka Amerika 
drīz normālizēšot attiecības ar Kubu un ka Havana 
kļūšot par Karību Las Vegas, pilna ar ameri kā
ņiem un zaudēšot savu skaisto, vēsturisko raksturu. 
Visi mudina tur braukt drīz, pirms lietas mainās. 
Salīdzinot ar eiropiešiem vai kanadiešiem, ame
rikāņiem nav tik viegli tur tikt. Ir jābrauc ar kādu 
“kultūras apmaiņas” ekskursiju, kur rāda dažas 
lietas, ko neredzētu normālā atvaļinājumā. Nodo
mājām aizbraukt uz dažām dienām apskatīt tikai 
Havanas apkārtni.  

Pirms izbraucām, domājām, ka gaidīs diezgan 
tukša pilsēta, ka tūrisms ir tomēr diezgan iero
bežots. Izrādās, ka ir tieši otrādi. Havana, īpaši 
vecais centrs, ir pārblīvēta ar tūristiem,  pārsvarā 
ar eiropiešiem. Vecā pilsēta ir ļoti skaista, kaut gan 
noplukusi un sabrukusi. Daļa atgādina New 
Orleans veco kvartālu ar tās šaurajām ielām un 
balkoniem, bet tad uzreiz paveŗas plaši parki un 
laukumi, reizēm ēku ielenkti, uz kuŗu sienām ir 
milzīgi Castro vai Che Guevaras attēli. Dažās 
alejās spēlē mūziķi, un šur tur vecas dāmas sēž 
gaiteņos ar resniem cigāriem mutē. 

Braucot gar jūŗas krastu pa Malecon bulvāri, 
kur sitas augsti vilņi pāri bruģim, var redzēt nupat 
atvērto Amerikas vēstniecību. Vēstniecību slēdza 
tad, kad Amerika pārtrauca diplomātiskās at
tiecības ar Kubu, bet ēka tomēr palika Amerikas 
īpašumā. Kubiešus tur bieži dzina demonstrēt pret 
amerikāņiem. Lai atspēlētos, Amerika ēkas sānos

ierīkoja lielu ekrānu, kur rādīja visādu informāciju 
un kritiku par Kubas cilvēktiesību pārkāpumiem. 
Tā kā vietējie bieži pulcējās to skatīties, Castro pa
vēlēja blakus ēkai uzbūvēt 138 lielus karogu mastus. 
Katrā mastā bija liels melns karogs ar baltu 
zvaigzni vidū. Šie karogi aizklāja ekrānu. Lieta bei
dzās tad, kad amerikāņi noņēma ekrānu un Castro 
novilka karogus, bet kailie masti stāv vēl šodien. 
Seno laiku automašīnu paradīze  

Havanas ielas ir pilnas ar vecām automašīnām. 
Kad Amerika ap 1960. gadu pārtrauca attiecības 
ar Kubu, auto imports no Amerikas apstājās. Vēl 
varēja dabūt Žiguļus un Ladas no Padomju Sa
vienības, bet tad, kad tā sabruka, arī tas pārtrūka. 
Tiem, kuŗi ciena vecas automašīnas, te nu gan ir 
paradīze. Daudzas no tām ir pavisam nodragātas, 
motora vāki sasieti ar striķiem. Tomēr daži īpaš
nieki savas automašīnas ir uzposuši un uzpu lie
rējuši tā, ka spīd kā jaunas. Viens otrs pat piedāvā 
izbraukumus pa pilsētu. Arī mēs vienu vakaru 
drāzāmies pa pilsētu, taurējot 1950. gada Ševītī ar 
atvērtu jumtu. 

Kas tad būtu ceļojums uz Kubu,  ja neap
skatītos, kā ražo cigārus un neiegādātos dažus. 
Apciemojām H. Upmaņa fabrīku un veikalu. 
Cigāru ražošana tagad ir diezgan mechanizēta. 
Tikai pēdējo soli, kuŗā aptin cigāru ar ārējo lapu, 
dara cilvēki, pār svarā sievietes. Baumas, ka to 
panākot, rullējot cigāru uz ciskas, nav pareizas. 
To visu dara uz galda. 
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neglītām krievu buvētām kazarmēm un bloku 
mājām. Manāms ir tas, ka ceļa malās nav neviena 
sludinājuma. Tā kā nav privātīpašumu, nav ko 
reklāmēt. Tikai šur tur parādās Che Guevaras attēls 
ar dūri gaisā. Gandrīz katrā veikalā un iestadē pie 
sienas ir Che Guevaras bilde. Che ir viņu lielais 
varonis. Viesnīcas priekštelpā pie sienas ir revo
lūcijas Hall of Fame, kur visi terroristi smaidīgi 
nobildēti. Mazā ostas pilsēta Cojimar, kur He 
ming vejs turēja savu laivu, ir pavirši nolaista. Centrā 
ir Hemingveja statuja, lai gan ar nepareizu dzim
šanas datumu. Jūŗas krasts ir skaists, tikai gaida 
amerikāņu kontraktorus. 

Kubas ekonomika ir diezgan bēdīgā stāvoklī. 
Caurmēra darba alga ir $21 mēnesī, un nav lielas 
starpības starp ielas slaucītāja un ārsta algām.  
Tikai 2% no iedzīvotājiem pieder automašīnas. 
Pamatā, ēdiens ir racionēts – pērkams ar pārtikas 
karti un tiek pārdots speciālos veikalos. Ar karti 
var nopirkt diezgan mazus kvantumus. Rīsi un 
pupas ir kombinācija, ko kubieši ēd gandrīz katru 
dienu, bet kartes deva ir tikai sešas mārciņas rīsu 
mēnesī. Tie, kuŗi ir kaut kādā veidā tikuši pie 
lielākas naudas, var atļauties iepirkties dažos 
privātos veikalos, īpaši atklātos tirgos, kur pārdod   
saknes un augļus. Kā daļu no mūsu “kultūrālā” 
posma, piestājāmies kādā bērnudārzā, kas ir 
saistīts ar katoļu baznīcu. Domājām, ka te nu būs 
liels propagandas gājiens, ka viņi lielīsies par  to,  
kā valsts aprūpē bērnus, bet izrādijās tieši otrādi. 
Knauķi bija draudzīgi un priecīgi, bet apkopēji 
atzīst, ka bērniem nav ko ēst, nav pat pamat 
medikamentu, kur nu vēl kādas spēļmantas.   

Ceļotājiem ir jāzina, ka Amerikas banku 
kredītkartes Kubā nav lietojamas nedz veikalos, 
nedz ATM, kaut gan Eiropas kartes var lietot. 
Iemainot eiro, saņem normālu, kaut kontrolētu, 
kursu, bet Amerikas dolariem valdība noplēš vēl 
13% pa virsu. Retās vietās ir pieejams WiFi “hot 
spots” (puntos calientes!). 

Neskatoties uz visām ķibelēm, Kuba tomēr ir 
diezgan pievilcīga. Cilvēki ir draudzīgi un Havana 
– skaista. Tikai žēl, kā tie Castro brāļi ir tā 
samocījuši savu tautu. 

Egils  Vitands
FotoE. Vitands

Ernesta Hemingveja kults
Kubas valdība ļoti ciena Ernestu Hemingveju. 

Hemingvejs uz Kubu sāka braukt 1930’os gados, 
galvenokārt, lai tiktu prom no otrās sievas, kad 
viņi dzīvoja Key West. Kubā viņš tajā laikā mēdza 
apmesties Ambos Mundos viesnīcā, kur viņš rakstīja, 
flederēja un gāja makšķerēt ar draugiem. Vies nīcas 
511. istaba, kuŗu viņš vienmēr aizrunāja, tagad ir 
pārkārtota par mūzeju. Netālu no viesnīcas ir 
Floridita restorāns, kur Hemingvejs gadiem gāja 
ēst un dzert. Uz ēdienkartes ir “Gran Plato Heming
 way”, “Papa and Mary”, un krogū pie dāvā “Papa 
Hemingway” daiquiri. Šķiet, ka katrs krogs, kuŗā 
Hemingvejs kādreiz iegājis, lielās, ka viņš esot bijis 
klients. Tāpat ir ar Bodeguita del Medio, kas atrodas 
šaurā sānu ielā, kuŗam gandrīz nevar tikt klāt, jo iela 
ir aizsprostota ar skaļiem vācie šiem. Hemingveja 
trešā sieva, viņam par pār steigumu, noīrēja skaistu 
īpašumu – Finca Vigia – tuvu Havanai. Vēlāk He 
migvsejs to nopirka, un tur pavadīja pēdējos gadus 
ar ceturto sievu.  Finca Vigia ir skaista tropisku koku 
ielenkta eleganta ēka kalna galā. Iekšā, visa iekārta 
ir atstāta tā, kā toreiz bijusi, ieskaitot plauktos ap 
3000 grāmatu, un uz galda vairākas tukšas sņabja 
pudeles. Kad Castro nāca pie varas, turīgajiem 
Hemingvejiem nu bija jāizvēlas, vai palikt Kubā. 
Būdami mazliet kreisi noskaņoti, bija cerības, ka 
dzīve revolū cionārajā Kubā būs pieņemama. Kā 
Mary Welsh, Hemingveja ceturtā sieva, raksta: 
viņi pat uzņē muši savā mājā Anastas Mikoyanu, 
Kruščeva vice premieru un citus partijas vīrus. 
Pēc He mingveja pašnāvības pats Castro atbraucis 
ciemos un aicinājis Mary palikt uz dzīvi Kubā. 
Viņa tomēr atteicās, jo ēdiens Floridita esot 
sagājis dēlī un Irānas kaviārs esot gandrīz 
nepieejams. Viņa lūdza He mingveja draugam un 
palīgam Gregorio Fuentes izvest Hemingveja 
zvejas laivu Golfa straumē un to nogremdēt. Viņš 
to tomēr nepaspējis izdarīt, jo valdība laivu bija 
jau konfiscējusi. Tagad tā stāv nožēlojami uzstutēta 
blakus Hemingveja tuk šajam peldba seinam, kur, 
kā gīds saka, Ava Gardner kādreiz esot peldējusi 
au naturel. 
Citi novērojumi

Salīdzinot ar skaisto, kaut noplukušo, Havanas 
centru, priekšpilsētas un mazie ciemi ir pilni ar 
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JA KāDu bRāLi VeD uZ KaPu KLusu
 Dr. med. VIDVUDS MEDENIS veļu pulkā

2016. gada 28. janvārī 
dzīves gaitas beidzis Dr. med. 
Vidvuds Medenis. Viņš dzi
mis 1923. gada 31. maijā 
Madonas apriņķa Praulienas 
pagasta Lejas ješkās kā jau
nākais no se šiem brāļiem 
lauksaim nieku tēva Pēteŗa un 
mātes Ievas (dz. Elks nīte) 
ģimenē. Viņa vecā kais brālis, 
ievē rojamais dzejnieks, Jānis 
(1903.1961.), bijis mazā 
Vidvuda men tors un viņam 
veltījis dažus dzejoļus. Jāņa 
ietekmē V. Medenis kļuvis 
par eruditu ne tikai latviešu, 
bet arī sengrieķu un romiešu  
lite rātūras pārzinātāju. Ap
vel tīts ar fenominālu atmiņu, 
viņš no galvas teicis brāļa 
Jāņa dzejoļus. Tikpat spēcīgi bija arī viņa latīņu 
valodā teiktie seno klasiķu citāti. Kopā ar brāļiem 
Arnoldu un Arti sakopojuši un izdevuši Jāņa 
Medeņa Kopotos rakstus piecos sējumos. Pēc 
Praulienas pamatskolas un Madonas pilsētas 
ģimnazijas beigšanas 1940. gadā, iestājies LU 
filoloģijas vēstures fakultātē, bet jau 1941. gadā  
pārgājis uz medicīnas fakultāti un, pēc 3. kursa 
sekmīgas izpildes, 1944. gada vasarā dabūjis 
ārsta/asistenta darbu Liepājas slimnīcā. No šī ga
da sācies Dr. med. V. Medeņa augšupceļš mediķa 
profesijā, ko nespēja apturēt no komūnistu otr
reizējās okupācijas bēgšana uz Vāciju. Pēc II 
Pasaules kaŗa kādu gadu dzīvojis vairākās DP no
metnēs, bet jau 1946. gadā turpinājis medicīnas 
studijas Diseldorfas Medicīnas akadēmijā, kuŗu 
ar cum laude beidzis 1950. gadā, iegūdams Dr. 
med. gradu. Tūlīt sācis strādāt pie IRO/ANO  
angļu pārvaldītajā zonā kā medicīnas virsnieks 
vairākās DP nometnēs. Dzīvodams Diseldorfas 
Medicīnas akadēmijas studentu nometnē, iepa zi
nies ar studenti Ruti ŠirakuGruzīti un 1949. gadā

slēguši laulību. Ģimenē 
dzimuši trīs bērni – meita 
Ismene un dēli Jānis un 
Pēteris. Gadiem ejot, laulība 
izira un 1984. gadā Vidvuds 
devās laulībā ar Dr. dent. 
Aiju Liepiņu, līdzi iegū dams 
divas pameitas, Baibu un 
Inesi. 

DP nometnēm lik vi
dējoties, Medeņi emig rē juši 
uz ASV un 1951. gadā Dr. 
Vidvuds sācis ārsta in terna 
darbu Čikāgas priekš  pilsētas 
Melrose Park West lake 
slimnīcā. 1953. gadā ieguvis 
ārsta/chirurga licensi Illinojas 
pavalstī 1955.1956. g. 
turpinājis spe ci ālizēšanos 
iekšķīgās sli mībās, tajā pašā 

laikā bū dams medicīnas māsu skolas medicīniskais 
direktors. No 1957.1971. g. uzsācis privātpraksi 
iekšķīgās slimībās. Dažus gadus bijis arī me
dicīnas direktors Fair veikalu uzņēmumam, pēc 
tam līdz 1977. gadam – medicīniskais kon sultants 
Federālās valdības Sociālās apdro ši nāšanas sis
tēmai. No 1971.1986. g. – Universitātes Veselības 
departa menta direktors Illinojas universitātē. Pēc 
pārcelšanās uz dzīvi Mičiganā, un uzcēlis savu  
māju ciemā “Latvija” pie Gaŗezera Trejupēs 
(Three Rivers, MI), 1984. g. bijis licensēts ārsts 
Mičiganas pavalstī. 

1987. gadā devies pelnītajā pensijā, tomēr 
savas sabiedriskās aktīvītātes, būdams vairākās 
biedrībās, kur ieņēmis vadošus posteņus, tur pi
nājis gan amerikāņu, gan latviešu vidē. Neska
toties uz aizņemtību gan profesionālajā, gan sa
biedriskajā darbā, aizgājējs, mīlēdams un cienīdams 
mūziku, atradis laiku apmeklēt simfoniskos kon
certus un operu izrādes, pašam mājās arī bijis ba
gātīgs ieskaņojumu klāsts. Par sava mūža brā lību 
ar sirdsdedzi izvēlējies korporāciju Fraternitas 
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GuNāRs RobeŽNieKs (February 13, 1927 - January 21, 2016) 
married the one true love of his 
life, my Mother, Mirdza, with 
whom he built a wonderful family. 
Gunars loved and cherished 
Mirdza for over 57 years until my 
Mother's passing four years ago. 
Perhaps more than any other 
accomplishment, Gunars and 
Mirdza were wonderful parents. 
I've heard it said that the true 
measure of a good parent is not 
how well one raises one's children, 
but how well one's children raise 

one's grandchildren. By that measure they were 
both truly remarkable parents.  The following 
tributes are from Gunars' four grandchildren.

 Janis Robeznieks

valdes loceklis R. Kalnmals, no Gaŗezera saimes   
J. Bērzkalns, no brāļiem Fr. Livonica A. Cers, 
F!L!,F!B!Ā sen.!  nolasīdams arī Latvijas livoniķu   
I. Auziņa (Fr. Livonica) un filistŗu biedrības priekš
nieka A. Gaiļa (Fr. Livonica atvadu vēstules. Pēc 
buršu atvadu dziesmas vēl atvadījās I. Vilciņš 
(Sel.!) un J. Eizis (Fr. Livonica). 

Pēc ērģelnieces atskaņotā “Dievs, svētī  Latviju” 
sēru viesi defilēja gar aizgājēja urnu un pēc tam 
devās draudzes sabiedriskās telpās uz atvadu 
mielastu.

       Ilze Šīmane

Livonica, kuŗas devīzei “Lūzti, bet neliecies”  
nešaubīgi ticējis un sekojis katrā elpas vilcienā. 
Arī šeit ieņēmis augstākos vadības posteņus, it 
īpaši rūpējies par Fr. Livonica nama Rīgā, Veru 
ielā, atgūšanu. Plašā draugu un pie viesību gal
diem un konventā atmiņās arvien skanēs Vidvuda 
spēcīgā balss gan dziesmās, gan skandējot dzejas 
un rokās paliks draudzīgi sniegtais sveiciens. Sērās 
par aizgājēju liecās Fr. Livonica zilsvioletszelts 
karogs un draugu un paziņu loks. Requiem 
aetrenam dona, Domine.

Piemiņas brīdi Kalamazū latviešu  Apvienotās 
draudzes dievnamā vadīja draudzes mācītāja Aija 
Greiema (Graham), sēru korāļus pavadīja drau
dzes ērģelniece Dace Koplande (Copeland). Mā
cītāja Greiema V. Medeni iepazinusi kā dziļi ticīgu 
Dievam un mūžībai, neskatoties uz vecākā brāļa 
cienītai sentēvu dievticībai un līdz ar to veļu val
stībai. Vidvuda ticība sakņojusies Jāņa 5:24 “kas 
tic, tam ir mūzīgā dzīvība.” 

Vectēva dzīves stāstu lasīja mazdēls Evans 
Munčs (Evan Munch) un J. Medeņa dzejoli “Pureņu 
ziedā” lasīja mazdēls Andis Bērziņš. Atvadas 
teica Kalamazū latviešu Apvienotās draudzes 
pārstāvis Roberts Ķeņģis (Tal.!),  ciema “Latvija”

Goda sardzē – korporāciju pārstāvji.

My Father was remarkable  
remarkable like so many of his 
generation who were ripped from 
their homes by a World War and 
forced to travel countless miles, 
battered by often malevolent and 
daunting forces, not knowing what 
direction to turn, all in search of a 
new home.  Like many of his 
fellow countrymen, my Father 
found a new home and built a new 
life in America. Not only did he 
embrace his new country, he served 
in the Armed Forces during the Korean War. 
Gunars went on to earn a degree from the Illinois 
Institute of Technology followed by a 
distinguished career in engineering. He met and
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un Vecātēva māju”, bet man tā bija “mana otrā 
māja”. Tu mani esi pozitīvi ietekmējis. Tu un 
Vecāmāte man iemācījāt daudzas dzīves gudrības. 
Pats galvenais, pateicoties jūsu paraugam, es 
iemācījos cienīt citus cilvēkus, tos laipni uzņemt 
pie sevis. Es nekad neaizmirsīšu kā Tu, Vecaistēvs, 
mani esi iedvesmojis. Augot un novērojot Tavu 
attieksmi pret citiem, es iemacījos, kas ir 
godīgums un cieņa. Zinu, ka tās ir Tavas galvenās 
vērtības. Tavu optimismu, mīlestību, zināšanas 
un gudrību, ko esmu no Tevis iemantojis, nekad 
neaizmirsīšu. Paldies, un paldies Dievam. 

– Gunārs Robežnieks

My Grandfather was the patriarch of our family; 
and I never knew how important family and education 
was to him until I was older. I have fond memories of 
our weekly phone calls,where we would talk about 
the weather and my classes at the University of 
Redlands. He always told me how proud of me he 
was and that I have accomplished so much already in 
my 21 years of life, including being a student athlete. 
Today, knowing that I am one of four grandchildren 
that have accomplished one of his goals for all of us, 
going to college, means the world to me knowing 
that I was able to do that for him, and myself. I can 
de dicate my determination and  hard working 
mentality to him because he taught me to never give 
up on any thing in life. I am truly proud to represent 
the Robez nieks name and have gotten to have so 
many fond memories of my Grandfather Gunnar that 
I will cherish forever. 

 Lauren Robeznieks

 My grandfather always told me what it takes to 
be successful. Get an education, study, get good 
grades, be dependable. I've tried my whole life to live 
up to these standards and my grandpa Gunnar was 
always there next me along the way telling me how 
proud he was of me. It means a lot to know that your 
family supports you in everything you do and is very 
proud of you. Passing down these life lessons from 
his sons and now his grandsons, I am very proud of 
the man I am becoming and couldn't have done it 
without him. 

 Aleks Robeznieks

Varenais kalns
Uzmetu plecos mugursomu 

Un kāpju varenā kalnā.
Stingri turos pie akmens pirkstiem,

Līdz nonākot virsotnes galā. 
Apsēžos pičpaunā lepna un liela 

Tik cildena pasaulē klājas. 
Es it kā maza, bet pilnīgi droša 
Neviens mani nespēj aizsniegt. 

Putekļains ceļš un koki un pļavas 
Visi mani apbrīnā pētīs,

Ka mirdzu pār tiem savas bērnības laimi,
Jo šis varenais kalns ir mans tētis                  

Iveta Rēdliha, 2013

Vecaistēvs, Tev manā sirdī vienmēr būs īpaša 
vieta. Man vienmēr pietrūks iespēja ar Tevi būt 
kopā. Liekas, ka tas bija tikai vakar, kad bērnībā 
es un Lara pavādījām gaŗas un brīnišķīgas dienas 
un naktis ar Tevi un Vecomāti. Mēs braucām 
iepirkties uz Woodfield Mall, barojām pīles Tavā 
dīķī, spēlējām Monopolu, taisījām un lidinājām 
papīra lidmašīnas no otrā stāva balkona, vai 
vienkārši pavadījām laiku kopā ar jums. Mūsu 
Mamma un Paps nosauca jūsu māju “Vecsmātes

Cilvēki manu Vecotēvu pazina kā ļoti pieklājīgu 
un manierpilnu personu. Neatceros dienu, kad 
viņš nesekoja etiķetes likumiem. Viņš tāds bija, 
un vēl vairāk. Vecaistēvs bija mans skolotājs. Viņš 
man iemācīja pareizi turēt rakstuli un locīt papīra 
lidmašīnas. Kad mēs lidinājām lidmašīnas mājas 
telpās, viņš ar garo slotu un smaidu palīdzēja tos 
savākt, kad tās ielidoja un aizķērās lūkturos. Vecam
tēvam izglītība bija tuva pie sirds un vienmēr man 
un manam brālim prasīja, kā mums veicās skolā. 
Es ļoti vēlējos, lai viņš par manīm būtu lepns, tādēļ 
cītīgāk mācījos viņa dēļ. Zinu, ka viņš tagad no de
besīm varēs skatīties, kad es absolvēju savu māģistra 
pro grāmmu! Ceru, ka mans vīrs būs pus tik izcils 
un pašaizliedzīgs, cik bija mans Vecaistēvs.

Līdz nākamām satikšanām. 
Es Tevi mīlu, Vecotēv’ 

- Lāra Robežniece 
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Iespēja atjaunot Latvijas Republikas pasi Čikāgā 
2016.gada 11. un 12.aprīlī 

Kādi dokumenti jāiesniedz? 

Lai pieteiktos pases apmaiņai, izmantojot pārvietojamo pasu staciju, iepriekš, līdz 
2016.gada 5.aprīlim uz Latvijas vēstniecību ASV jāatsūta šādu dokumentu kopijas: 

1. Latvijas pases kopija. Ja pasi pieprasa pirmo reizi, tad jānosūta dzimšanas apliecības 
kopija un apliecinājums par personas koda piešķiršanu;  

2. Dokumenta, kas apliecina legālu uzturēšanos ASV (ASV pase, permanent resident card 
(t.i.Green card), ASV vīza vai darba atļauja) kopija;  

3. Aizpildīts IESNIEGUMS (skatīt pielikumu). 

Ja pasi pieprasa bērnam, tad jāatsūta bērna dzimšanas apliecības kopija. Pasi var 
pieprasīt tas bērna vecāks, kurš ir Latvijas pilsonis, vai arī vecāks, kurš ir citas valsts 
pilsonis, uzrādot otra vecāka notariāli apliecinātu (un arī ar Apostilli apliecinātu) piekrišanu 
pases dokumentu iesniegšanai un bērna pases saņemšanai. No 15 gadu vecuma persona 
pati var pieteikties pases saņemšanai.  

Iepriekšminētie dokumenti jāsūta uz consulate.usa@mfa.gov.lv  vai pa faksu (202) 328-
2860, obligāti norādot savu kontaktinformāciju (telefonu, e-pastu). 

Minēto dokumentu oriģināli OBLIGĀTI jāuzrāda, ierodoties mobilajā pasu 
darbstacijā. Papildus jāsamaksā valsts un konsulārā nodeva (samaksa veicama ar 
bankas izsniegtu money order, kas adresēts Embassy of Latvia). 

Vienlaicīgi ar pasi iespējams pieprasīt arī personas apliecību.  

Cenrādis: 

• Pase – 150 USD 
• Pase un Personas apliecība (ID karte) – 160 USD 
• Pase personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu vecumu vai ir pēcpensijas 

vecumā (no 62 gadiem) – 120 USD 
• Pase un Personas apliecība (ID karte) personām, kuras nav sasniegušas 20 gadu 

vecumu vai ir pēcpensijas vecumā (no 62 gadiem) – 130 USD 

Summas maksājamas TIKAI ar bankā izsniegtu money order.   

Minētās summas ietver arī pases nosūtīšanu ar Federal Express kurjerpastu uz 
personas norādīto dzīvesvietu.  
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Katram interesentam tiks nozīmēts konkrēts pieņemšanas laiks – 15 minūtes, par to 
iepriekš vienojoties. Pieņemšana notiks Ciānas Draudzes telpās, 6551 West Montrose 
Avenue, Chicago, Illinois 60634-1499. 

* * * * * 
Svarīgi 

Kādi dokumenti ir jāiesniedz, ja pase un/vai personas kods ir pazaudēts? 
1. Jāiesniedz visi iepriekšminētie dokumenti, tikai nozaudētās pases vietā jāiesniedz 
paziņojums par pases zudumu, kurā detalizēti jāapraksta pases nozaudēšanas laiks, vieta 
un apstākļi. Ja pase nozagta vai nolaupīta, tad jāiesniedz policijas izziņa. 
2. Jāsazinās ar vēstniecību, kura atradīs Iedzīvotāju reģistrā Jūsu personas kodu, pēc 
citiem Jūsu datiem (vārda, uzvārda, dzimšanas datuma, vietas). 

Vai ir iespējams pieteikties pases saņemšanai, ja ir mainījies uzvārds 
noslēdzot/šķirot laulību? Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai mainītu uzvārdu Latvijas 
pasē? 
 
Vispirms ir jāveic izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un tikai tad var pieteikties pases 
saņemšanai. Lai veiktu izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā, jāiesniedz noteiktas formas 
iesniegums, laulības apliecības oriģināls (apliecināts ar Apostilli ) vai arī tiesas spriedums 
par laulības šķiršanu (ar Apostilli ), kā arī abu laulāto pasu kopijas. Šo dokumentu kopijas 
tiek nosūtītas uz Latviju, kur 4-6 nedēļu laikā tiek veiktas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā un 
tikai pēc tam ir iespējams pieteikties pases saņemšanai. 

Cik ilgs laiks nepieciešams biometrijas datu nodošanai piesakoties pasei? 
Aptuveni 10-15 minūtes. 
 
Cik ilgs laiks nepieciešams pases izgatavošanai un kā tā tiks nogādāta personai, 
kura pieteikusies jaunajai pasei? 
 
Jaunā pase tiks izgatavota un nodota pases pieprasītājam vidēji 4-6 nedēļu laikā. Fiziski 
pases un personas apliecības tiek izgatavotas Rīgā un vēstniecība tās saņem ar 
diplomātisko pastu. 
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar vēstniecības Konsulāro nodaļu pa tālruni 
(202)328-2881 vai (20 2) 328-2882, vai izmantojot e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv  

Svarīgi	  zināt:	  Latvijas	  vēstniecība	  Vašingtonā	  patur	  tiesības	  atcelt	  vai	  pārcelt	  pasu	  izbraukumus	  tehnisku	  
iemeslu	  dēļ	  vai	  gadījumos,	  kad	  netiek	  saņemts	  atbilstošs	  pietikumu	  skaits.	  

 Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienības izkārtojumā
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Zobārstniecības kabinets

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

            

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

 

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

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves
Brīva konsultācija. 

Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

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

CeLtNieCĪbas DaRbiLAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

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

Palatine, Illinois 60074
 (847) 2020120 

facsimile (847) 2020122
email address: robeznieks@aol.com

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

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 600562161

 847/3942336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634394 

773/5455420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada
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ČiKāGas LatVieŠu 
baPtistu DRauDZe
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

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>

svētdien, 27. martā, 10:30 Lieldienu diev kalpojums  
      ar sv. Vakarēdienu.

Didzis Pilāns 2015. gada 24. novembrī ieguva PhD gradu 
mikrobioloģijā Var šavas Techniskajā Universitātē Polijā.

Didzis dzimis un audzis Rīgā, kur mācījies Kārļa Vide nieka 
Rīgas 77. vi dus skolā (tagad – Rīgas Avotu pamatskola), VEF Tech
nis kajā skolā (tagad – Rīgas Techniskā kolledža) ieguvis profesionālo 
vidējo izglītību. Latvijas Lauk saim niecības Universitātes Meža 
fakultātē Jelgavā ieguvis bakalaura gradu mežzinātnē, bet Lat vijas 
Universitātes Bioloģijas fakultātē – maģistra grādu molekulārajā 
bioloģijā. Kopš ierašanās Amerikā Didzis Pilāns stradā šūnu izpētes 
darbā Northwestern universitātē. 

Didzis ir precējies ar mācītāju Gundegu Puidzu, ir Čikāgas 
latviešu biedrības biedrs. Pašlaik darbojas Krišjāņa Barona latviešu 
skolā kā 7. klases audzi nātājs un skolotājs. 

Apsveicam doktoru Didzi Pilānu ar akadēmis kajiem sasniegumiem un novēlam daudz panākumu zinātnē!
Draugi Amerikā un Latvijā

iZGLĪtĪba

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.: 773-282-6510, e-pasts: <armands5@aol.com> 

sestdien, 5. martā, no plkst. 9:00 līdz 17:00 
amerikas latviešu apvienības atklāta valdes 
sēde Čikāgas latviešu namā. Pēc valdes sēdes 
plkst. 19:00 informātīvs seminārs/diskusija par 
Latvijas drošības jautājumiem. Dienas noslēgumā 
saviesīgs vakars. Visi laipni aicināti iepazīties ar 
ALA darbu! 
sestdien, 19. martā, Novuss Čikāgā! Reģistrācija 
plkst. 12:00 (tos, kas plāno nākt vēlāk pēc latv. 
skolas, lūdzu RSVP: <aldis@rauda.net>). Ieeja 
brīva, spēlē visi. Turnīra dalībniekiem ieejas maksa 
$12. Godalgas un šampanietis uzvarētājiem!

Latviešu rakstnieks un skolotājs Apšīšu Jēkabs 
(1858. -1929.) ir sacījis:

“Cik mēs cienījam savu valodu, tikpat daudz 
mēs cienījam  savu tautu, jo valoda ir tā, kas tautu 
dara par tautu, kas ir viņas dzīvības dvaša.

Mūsu seNČu GuDRĪbiņa

i N   M e M o R i a M

�
FLORENTINE GRIGOLATS 
(dz.Česters) 
dzimusi  1912. gada 15. martā 
Aizputē, Latvijā,
mirusi 2016. gada 19. februarī 
Evanstonā, IL. ASV
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965  
<e-pasts: ojars.freimanis@gmail.com>
Draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-8314 
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Silvija Ezera 
tālr.: 224-677-5301, e-pasts: <sylviaezers@hotmail.com>
mājaslapa: <www. svetapeteradraudze.org>

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Dievkalpojumi un sarīkojumi 
2016. gada marts

svētdien, 6. martā, 10:00 – Pulkveža Oskara Kalpaka  
 un brīvības cīnītāju piemiņas   
 dievkalpojums. Siltas pusdienas.
svētdien, 13. martā, 10:00 – Dievkalpojums divās  
 valodās ar dievgaldu. Kafijas galds.
svētdien, 20. martā, 10:00 – Pūpolsvētdienas  
 dievkalpojums. Kafijas galds.
 11:45 – Dāmu komitejas pilnsapulce.
Piektdien, 25. martā, 14:00 – Lielās Piektdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu.
svētdien, 27. martā,  8:00 – Kristus augšāmcelšanās  
 svētku – Lieldienu dievkalpojums. Brokastis. 

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

ČiKāGas LatVieŠu 
eV. LuteRisKā
CiāNas DRauDZe

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2016. gada marts

trešdien, 2. martā, 12:00 – Bībeles stunda.
Piektdien, 4. martā, 13:00 – Pirmais DSK Piekt vakars  
 “Ticības varoņi: Dietrich Bonhoeffer”.  
 Lektors māc. Ojārs Freimanis.
sestdien, 5. martā, 14:00 – Zvannieku grāmatas  
 atklāšana.
svētdien, 6. martā, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
Piektdien, 11. martā, 13:00 – Otrais DSK Piektvakars  
 “Ticības varoņi: māte Terēze”. 
 Lektore māc. Gundega Puidza.
svētdien, 13. martā, 10:00 – Draudzes darbinieku  
 un Dāmu komitejas locekļu amatā   
 ievešanas dievkalpojums. Kafijas galds ar  
 jubilāru godināšanu. Padomes sēde.
trešdien, 16. martā, 12:00 – Bībeles stunda.
Piektdien, 18. martā, 13:00 – Trešais DSK   
 Piektvakars “Ticības varoņi: Jozua un      
 O. Kalpaks”. Lektors māc. Oļģerts Cakars.
svētdien, 20. martā, 10:00 – Palmu svētdienas  
 dievkalpojums. Siltas pusdienas.
Ceturtd., 24. martā, 19:00 – Oikūmenisks Zaļās  
 ceturtdienas dievkalpojums Ciānas   
 draudzes dievnamā.
Piektdien, 25. martā, 15:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums.
svētdien, 27. martā, 8:00 – Kristus augšāmcelšanās  
 svētku dievkalpojums. Brokastis.

2016. gada aprīlis
svētdien, 3. aprīlī, 10:00 – Baltās svētdienas   
 dievkalpojums. Siltas pusdienas, bērnu  
 ansambļa koncerts un sadraudzības  
 pēcpusdiena "Mīlestība mammām”. Viss  
 ienākums par labu LELBA projektam,  
 atbalstot jaunās māmiņas Zemgalē.

✞
M Ī L e s t Ī bā     P i e M i N a M

✞

 GUNĀRS ROBEžNIEKS, 
 dzimis 1927. gada 13. februārī 
 Līvānos, Latvijā, 
 miris 2016. gada 21. janvārī   
 Itasca, IL.

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjutību  
 Gunāra tuviniekiem, draugiem un līdzgaitniekiem.

 RICHARDS KALUNDS 
 dzimis 1919. gada 21. jūnijā
  Rīgā, Latvijā, 
 miris 2016. gada 14. februārī   
 Evanston, IL. 

Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjutību 
visiem Richarda draugiem un līdzgaitniekiem.
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GARNEĻU "GUMBO"
Luizanas apvidū dažādu tautību ietekmē 

izveidojušies daudzu paveidu "gumbo", kas ir 
bieza zupa, ko parasti pasniedz uz vārītiem 
rīsiem.

Olīveļļa – 2 ēdamk.
Ķiploki, sīki sakapāti – 12 daiviņas
Sīpoli, sakapāti – 2
Tomāti, sakapāti  skārdenē – 24 unces
Selerija, sagriezta šķēlēs – 34 kāti
Okra, saldēta – 1 mārciņa
Vistas buljons – 2 krūzes
Lauru lapas – 3
Garneles, svaigas, nolobītas, iztīrītas – 1 mārciņa
Sāls, pipari, tabasco mērce – pēc garšas 

Sastāvdalas  jau no sākuma pievieno pakāpeniski. 

Smagā katlā sakarsētā olīveļļā cep ķiplokus  
5 minūtes, pievieno sīpolus un piparus. Cep vēl   
5 minūtes, vienmēr pamaisot. Pielej tomātus, 
piebeŗ sāli un vāra 5 minūtes. Pieliek seleriju, 
vāra 5 minūtes. Piebeŗ okru – vāra 5 minītes. 
Pielej buljonu, piepilina tabasco, pieliek lauru 
lapas, garneles un vāra vēl 20 minūtes. Garšvielas 
var papil dināt pēc gaumes. 

Pasniedz karstu uz vārītiem rīsiem.
Ciemojoties pie vecmāmiņas, Mikus Putenis 

ar brāli Matīsu palīgos pagatavoja savu iecienīto 
"gumbo", lai pacienātu Čikāgas radus vakariņās. 
Visiem garšoja.

Jautrās saimnieces

Mīļais Dieviņ’. Žēlīgais Dieviņ’. Piedod, ka Tevi 
traucēju, bet lieta visai nopietna un, kā jau mēs abi zinām, 
pārāk bieži Tevi netraucēju. 

Man nebūs Tev jāatgādina, ka šis ir vēlēšanu gads 
te Amērikā. Gads, kad mums ikdienā jāpanes smagas 
pārbaudes televīzijā, radio, presē, un sarunās ar draugiem 
un kollēgām; visur sīvas debates, strīdi, mēdīšanās, 
lamāšanās, melošana, Kārlīša Streipa raksti un daudz 
kā cita. Dieviņ’, Tu taču zini, ka esmu vājš, tādēļ 
griežos pie Tevīm pēc palīdzības, kuŗu tikai Tu vari dot. 
Glāb mani no šīm vēlēšanu kampaņām. Stiprini mani, 
palīdzi man izturēt līdz novembŗa vēlē šanām. Nākamie 
deviņi mēneši man būs nopietna pār  baude. Nezinu, 
mīļais Dieviņ’ cik reizes varēšu izturēt skatīties uz 
Hilariju (Hillary), Berniju (Bernie), Trampu (Trump) 
un tiem pārējiem. Vai nevarēja būt kāds izskatīgāks 
kandidāts? Nezinu, cīk ilgi varu panest dzirdēt visas 
viņu balsis. Esmu tikai trausls cilvēks! Apžēlojies 
pār mani, un lūdzu dari visu iespējamo, lai es izturētu 
šo pārbaudi, kas ir neizbēgama daļa no mūsu labās 
demokratijas. Pateicos par visu, ko darīsi manis labā, 
īpašu jau par to, ka uz manas televīzijas pults atradu 
tālvadūbas klusinātāja pogu! Lietoju to ļoti bieži – 
tiklīdz kāds no kandidātiem parādās uz ekrāna, es ar 
veiklu pirkstu spiežu šo dzīvības glābšanas pogu, kuŗa 
apklusina visu skaņu! Paldies, paldies, paldies!

Ja drīkst, mīļais Dieviņ’, man būtu vēlviens neliels 
lūgums – varbūt Tu varētu izkārtot tā, ka līdz vēlē šanu 
dienai pasaulē notiek daudzas citas interesantas lietas,  
lai mēs ziņās redzētu ko citu ārpus pirmsvēlēšanu 
kampaņām. Tas laikam ir Tavs pirksts, ka Olimpiāde 
iekrīt tieši šajā vasarā. Vai, ku labi! Varēsim skatīties, 
kā citi, ne tikai demokrati un republikāņi skrien un cīnās. 

Nu labi, mīļais Dieviņ’. Zinu, ka esi aizņemts. 
Negribu Tevi ilgāk kavēt. Zinu, ka kandidāti Tevi 
bieži traucē ar savām vajadzībām. Ļoti iespējams, ka 
pirms novembŗa es vēl Tevi patraucēšu, ja uznāks man 
atkal liela vajadzība. Līdz novembrim Tu būsi gaužam 
aizņemts, bet ar kopīgiem spēkiem, ticu, ka kaut kā 
cauri tiksim.  

Tātad noslēgumā, lūdzu glāb manu trauslo asins
spiedienu un manu garīgo līdzsvaru! Būšu Tev ļoti, 
ļoti pateicīgs. Mans mīļais, labais, žēlīgais Dieviņ’....  
Amen.

Ķencis (Armands Birkens) 
Čikāgā, 2016.g. februārī
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saRĪKoJuMi / saNāKsMes
2016.  gada marts

Piektdienās, 4. martā, 11. martā un 18. martā   
 Draudžu sadarbības kopas rīkotie    
 “Piektvakari” par temu: “Ticības varoņi”  
 Ciānā plkst. 13:00.
sestdien, 5. martā, aLas atklāta valdes sēde   
 Čikāgas latviešu biedrības telpās 
 no plkst. 9:00 līdz 17:00. Plkst. 19:00   
 informātīvs seminārs. Visi laipni aicināti.
sestdien, 5. martā, Tikšanās ar Zvannieku   
 grāmatas autori Ciānā plkst. 14:00.
trešdien, 9. martā, Pensionāru saiets Ciānā
 plkst. 12:00.
sestdien, 19. martā, Novusa turnīrs Čikāgas latv.  
 namā. Reģistrācija plkst. 12:00.
Ceturtd., 24. martā, Oikūmenisks Zaļās ceturt dienas  
 dievkalpojums Ciānā plkst. 19:00.

2016.  gada aprīlis
sestdien, 2. aprīlī, Metropolitana operas tiešraidē  
 Kristīne Opolais –  “Madame Butterfly”. 12:00.
svētdien, 3. aprīlī Dievkalpojums un sarīkojums   
 “Mīlestība mammām” Ciānā plkst. 10:00. 
sestdien, 16. aprīlī, Metropolitana operas tiešraidē 
 Elīna Garanča dziedās operā 
 “Roberto Devereux”. plkst. 12:00.
svētdien, 24. aprīlī, Skautu un gaidu Sv. Juŗa dienas  
 dievkalpojums un bērnu pēcpusdiena 
 plkst. 10:00. 
sestdien, 30. aprīlī, Stariņa gadskārtējais sarī kojums  
 Valley Lo klubā. Skat slud. 22. lpp.. 

2016.  gada maijs
sestdien, 14. maijā, Kr. Barona latviešu skolās   
  izlaidums Ciānā plkst. 10:00.
sestdien, 21. maijā, Čikāgas Vīru koŗa pavasaŗa  
 koncerts.

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

$

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

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

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

Iznācis žurnāla "Akadēmiskā  Dzīve" 51. numurs.
"Akadēmiskā Dzīve" ir latviešu valodā vie

nīgais iezīmīgais žurnāls latviešu sabiedrībai,  
akadēmiskajai saimei un zinātniekiem par Latvijas 
nozīmīgiem zinātnes, kultūras  un sabiedriskiem 
jautājumiem. Kopš 1958. gada līdz 2005, gadam 
žurnāls iznāca ASV, bet kopš 2006. gada Aka
dēmiskās Dzīves apgāds izdod to kopā ar Latvijas 
Universitātes Akadēmisko apgādu. 

Rakstus 52. "Akadēmiskās Dzīves" laidienam 
lūdzu sūtīt: 

Akadēmiskās Dzīves redakcija
Ģertrūdes ielā 123, 
Rīga LV1009, Latvija.

Tautieši žurnālu var pasūtināt pie pārstāvja ASV: 
Jānis Dimants, Jr., MD
2330 Insbruck Parkway, 
Minneapolis, MN, 554212068Žurnāla cena 

ASV $20.00. Čekus lūdzu rakstiet šādi unnosūtīt: 
"Akadēmiskā Dzīve" uz augšā minēto adresi.

Jūsu J. Dimants, J r., MD

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
JĀNIS VILCIŅŠ
PRIEKŠSĒDIS
6007 North Sheridan Road, #18J,Chicago, IL 60660
Tālr. mājās: 773-728-3947, mob: 773-633-3524

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI notiek
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā. 
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
Armands Birkens • Tālr.: 773-282-6510

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

2016. gada
MARTS

  1 O Ivars, Ilgvars
  2 T Lavīze, Luīze, Laila
  3 C Tālis, Tālavs, Marts
  4 P Alise, Auce
  5 S Austra,  Aurora
  6 Sv Vents, Centis, Gotfrīds
  7 P Ella, Elmīra
  8 O Dagmāra, Marga, 
 Margita
  9 T Ēvalds
10 C Silvija, Laimrota, Liliāna
11 P Konstantīns, Agita
12 S Aija, Aiva, Aivis
13 Sv Ernests, Balvis
14 P Matilde,  Ulrika
15 O Amilda, Amalda, Imald
16 T Guntis, Guntars, 
 Guntris
17 C Ģertrūde, Gerda
18 P Ilona, Adelīna
19 S Jāzeps
20 Sv Pūpolu svētdiena 
 Made, Irbe
21 P Una, Unigunde,   
 Dzelme, Benedikts
22 O Tamāra, Dziedra
23 T Mirdza, Žanete, Žanna
24 C Zaļā ceturtdiena 
 Kazimirs, Izidors
25 P Lielā piektdiena,
 Komūnistiskāgenosīda  
 upuŗu piemiņas diena. 
 Māra, Mārīte, Marita 
26 S Eiženija, Ženija
27 Sv Lieldienas
 Gusts, Gustavs, Tālrīts
28 P Gunta, Ginta, Gunda
29 O Aldonis, Agija
30 T Nanija, Ilgmārs
31 C Gvido, Atvars   

Zivs
21.feb. - 20.marts

Auns
21.marats - 20.apr.
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