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Nāk rudens apgleznot Latviju…
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Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti vienā
izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti. Čikāgas Ziņas sūta visiem, no kuŗiem ir
saņemts vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās sūta
ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina ātru
saņemšanu.

Veiksmīga vasara Arisai!
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AAU NC Regional Junior Olympics. Trešā no kr.: Arisa.

Arisa Bišofa vasaras sezonā pievienoja vēl 22 (tai skaitā State
and Regional Junior Olympics un 5 All American) medaļas savām
57 esošajām. Papēža traucējuma dēļ, viņa nevarēja daudz trenēties
sprinta skriešanā un tāllēkšanā. Tā vietā viņa pievērsa vairāk
uzmanības savas augstlēkšanas technikas un šķēpmešanas discip
līnas uzlabošanai.
Šovasar Arisa piedalījās astoņās sacensībās. Floridas ESPN
National Club Championships 400g turbo šķēpmešanā un triatlonā
(augstlēkšana + lodes grūšana + 200m sprints), izpelnot 3. vietas
400g turbo šķēpmešanā un triatlonā un 4. vietu augstlēkšanā. AAU
NC National Junior Olympic Games (Greensboro, NC) viņa ieguva
3. vietu augstlēkšanā un 5. vietu 400g turbo šķēpmešanā. Brīniš
ķīgs noslēgums šīs vasaras sezonai!
Atbilstoši savam vecumam Arisa ir latviska un meitenīga.
Sports ir svarīga daļa viņas dzīves, bet reizēm, uz īsu laiku, no tā
jāatsakās, lai varētu piedalīties citās nodarbībās. Šovasar viņa atkal
bija Gaŗezera vasaras nometnē un piedalījās skautu un gaidu Lielajā
nometnē “Solījums”. Arisa ir arī Krišjāņa Barona latviešu skolas
skolniece.
Ceļošana krustām šķērsām pa visu Ameriku nav lēts prieks.
Arisas ģimene pateicas latviešu organizācijām par financiālo
aatbalstu, kas viņai ļāva vismaz kādu laiku pavadīt Gaŗezerā un
Lielajā nometnē “Solījums” Ņujorkas štatā.
Dace Ķezbere
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LATVIJAS VALSTSSVĒTKU
AKTS UN PROGRAMMA
Sestdien,16. novembrī, plkst. 14:00
Ciānas draudzes telpās
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL
LŪGŠANA

Māc. Ojārs Freimanis
uzruna

Ēriks Kalniņš

Latvijas goda konsuls Ilinojā
AKTA RUNA

Kaija Petrovska

ALA “Sadarbība ar Latviju” nozares vadītāja
PROGRAMMA
Piedalās Svētku koris, Stariņš, KBLS,
Čikāgas TDK Mantinieki un Mazie Mantinieki,
Dzelmieši, ČīBAs u.c.
Pēc koncerta SAVIESĪGS VAKARS
Uzkodas, atspirdzinājumi un kafijas galds.

IEEJA: $30; pensionāriem – $25; jauniešiem – brīva.
Pasākuma visu atlikumu ziedosim Stariņam un KBLS.
Aicinām ierasties tautastērpos.
RĪKO

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
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Baltijas ceļa 30 gadu atcere Čikāgā

Foto: Māra Vārpa

Svētdien, 2019. gada 25.
augustā baltieši satikās Granta
parkā netālu no Buckingham
Fountain, lai atzīmētu Baltijas
ceļa akciju, kuru īstenoja Baltijas
valstīs pirms 30 gadiem ceļā uz
neatkarības atjaunošanu.
Saulainajā svētdienā Čikāgā
lietuviešu organizētajā pasā
kumā pie strūklakas piedalījās
120-150 latvieši, kādi 100 igauņi
un vismaz 500 lietuvieši. ČLOA
noorganizēja busiņu, kas izbrau
ca no Ciānas draudzes īpašuma
ar vairāk nekā divdesmit tau Latviešu grupa. 						
Foto: Mārtiņš Stāks
tiešiem, vairums tautastērpos.
Pārstāvētas bija vairākas organizācijas, ieskai hokeja krekliem, uc.
tot deju kopa Mantinieki, Kr. Barona latviešu
Pasākumu atklāja ar ASV himnu un visu trīs
skola un Latvian American Chamber of Commerce, Baltijas valstu himnām, un pēc tam pārstāvji no
tostarp tās biedrs, Teksasas goda konsuls, Pēteris visām Baltijas valstīm un no Čikāgas pilsētas
Ragauss. Tautieši bija īpaši atbraukuši arī no uzrunāja klātesošos. Latvijas goda konsuls Ilinojā
Apeltonas Viskonsīnā, no Dienvidilinojas u.c. Ēriks Kalniņš teica oficiālo uzrunu no latviešu
vietām. Kāds pāris no Cēsu rajona Latvijā, kas puses. Pasākums svinīgi noslēdzās ar dziesmu,
ciemojās pie radiem Čikāgā, piedalījās ar lielu “Atmostas Baltija”, kura laikā visi dalībnieki
sajūsmu. Latviešus varēja atpazīst pēc karogiem, sadevās rokās.
Mārtiņš Stāks
tautastērpiem, pat ziedu vainadziņiem, Latvijas
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Chicagoland Estonians, Latvians and Lithuanians
commemorate the Baltic Way
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The Chicagoland Estonians,
Latvians and Lithuanians gather
ed on 25 August in Grant Park,
next to Buckingham Fountain, to
commemorate the Baltic Way in
which 30 years ago on 23 August
1989, approximately two million
people formed a human chain
from Tallinn to Vilnius.
At 7:00 PM on 23 August
1989, about two million people
from Estonia, Latvia and Lithu
ania joined hands, forming a hum
an chain from Tallinn through
Riga to Vilnius, spanning 675
kilometres, or 420 miles. It was a peaceful protest
against the illegal Soviet occupation and also one of
the earliest and longest unbroken human chains in
history.
The Baltic Way, also known as the Baltic Chain,
was organised in order to draw the world’s attention
to the existence of the Molotov-Ribbentrop Pact –
a treaty signed 50 years prior, on August 23, 1939,
between the foreign ministers of the Soviet Union
and Germany – Vyacheslav Molotov and Joachim
von Ribbentrop.
In the secret protocols that accompanied the
treaty of non-aggression, the two totalitarian powers
divided Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland
and Romania – in violation of international law –
into respective spheres of influence, which led to event and brings you a few photos of the com
Nazi Germany to start the Second World War on 1 memoration.
September 1939 with its attack on Poland. The
By Sten Hankewitz
Soviet Union invaded Estonia and Latvia on June
August 26, 2019
16, 1940.
Over the past week, events to commemorate About the Author
Sten Hankewitz is a lifelong journalist and
the Baltic Way took place all over the world, and all
over the United States, where some of the largest Deputy Editor at Estonian World. Having lived in
expat communities of Estonians, Latvians and Estonia, Spain, the UK and all around the US, he
Lithuanians reside. One such event also took place now resides in Chicago, IL. He loves to write and
in Chicago where hundreds of people came together besides working at Estonian World and doing some
to Buckingham Fountain to sing the countries’ occasional blogging, he writes books and contributes
anthems, listen to speeches and to form a human to other outlets in Estonia, Israel and elsewhere. He
chain of their own, thinking back to the events 30 has strong convictions and he shows them un
years ago that eventually set the Baltic states free ashamedly. You can follow him on Twitter, like his
page on Facebook or check out his personal blog.
from the Soviet occupation.
Estonian World was present at the Chicago You can write to Sten at sten@estonianworld.com.
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Pirmā diena KBLS 2019./2020. Mācību gadā

KBLS saime pie karogu masta mācību gada atklāšanā. 				

Foto: Krista Laukmane-Schmidt

2019. gada 7. septembrī Kr. Barona latviešu
skola (KBLS) vēra savas durvis, ar to ieejot savā
70. pastāvēšanas gadā. Diena sākās, skolēniem
dodoties uz savu klašu telpām, kur tie iepazinās
ar saviem audzinātājiem un sasveicinājās ar sen
neredzētajiem klasesbiedriem. Pa to laiku vecāki
reģistrēja savus bērnus un pakavējās pie tases
kafijas un garšīgām uzkodām. Kurā skolā gan vēl
tev kāds piedāvās mājās ceptu ābolmaizi!
Pēc neilga laika visi devāmies ārā uz skolas
oficiālo atklāšanu. Tika uzvilkti karogi, Silvija
Kļaviņa-Barshney vadīja svētbrīdi, runāja KBLS
mācību pārzine Rasma Kraule. Bija iespēja iepa
Foto: Dace Ķezbere
zīties ar visiem klašu audzinātājiem un skolo Karogu uzvilkšana mastos.
tājiem. Tad vārds tika dots Mārai un Dāvidam
Blumbergiem, kuri bija ļoti piestrādājuši, visiem
sagādājot aizraujošus Bērnu svētkus. Bērni tika
aicināti spēlēt basketbolu un volejbolu, piedalīties
tāllēkšanā, skriešanā un lodes grūšanā, lēkāt pie
pūšamajā pilī, kā arī izmēģināt vairākas karnevāla
spēles, kuras palīdzēja vadīt mūsu pašu
vidusskolēni.
Bērnu svētku aktīvitātēm noslēdzoties, visi
tika aicināti pusdienot un piedalīties apbalvošanas
ceremonijā.
Diena pagāja jautrā un priecīgā gaisotnē, par
ko lielu paldies gribam teikt visiem, kuri pielika
savu roku, lai kopā to tādu radītu - galvenokārt
Dāvidam un Mārai Blumbergiem un viņu
Mazie sportotāji.
Foto: K. Laukmane-Schmidt
palīgiem par Bērnu svētku organizēšanu un Sv.
Pētera draudzes dāmu saimei un viņu palīgiem Vēlam visiem veiksmīgu jauno mācību gadu!
par garšīgajām pusdienām un kafijas galdu!
Krista Laukmane-Schmidt
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Gadskārtējo bērnu svētku atbalstītāja – ČLB
Čikāgas Latviešu biedrība (ČLB) gadiem ilgi
ir atbalstījusi Krišjāņa Barona latviešu skolu.
(KBLS). Ik gadu biedrība ir organizējusi nodarbī
bu galdu KBLS rīkotajos bērnu svētkos. Kādu
gadu tā bijusi laimes aka, kuŗā makšķerētāja loms
– “zivs” – bija latviešu bērnu grāmata un
konfekte. Citu gadu piedāvājām zīmēšanas, krā
sošanas vai veidošanas nodarbības.
Šogad ČLB galdā piedāvājām spēļu tetovē
jumus un grāmatu zīmju veidošanu. Bērnu svētku
nolūkam biedrības dāmas bija iegādājušās tau
renīšu un puķīšu tetovējumus. Mazāko 3.-5. klašu
meitenītes priecīgi pieņēma šos tetovējumus, bet,
dāmām par pārsteigumu, augstāko klašu meitenes,
kuŗas sevi nosauca par veģetāriešu grupu, pieprasīja
smaidīgu dārzeņu, t.i., ķirbju, gurķu, seleriju, redī
su, u.c. tetovējumus. Zēniem šī nodarbība nebija
pa prātam. Bērni, kuŗi to vēlējās, gatavoja arī
grāmatzīmes, līmējot dažādas uzlīmes uz krāsaina
papīra. Par katru grāmatzīmi skolēns varēja
izvēlēties sev bērnu grāmatu.
Dace Ķezbere

Veģetāriešu grupa pie ČLB galda.

Foto: Dace Ķezbere

Skrējēji Kristofers Blumbergs, Stefans Kīns, Kristaps
Andersons, Zachary Kalniņš, Aleksanders Fitzgerald, Nikolajs
Rozentāls.
Foto: K. Laukmane-Schmidt

Gaidu un skautu zvaigžņu nodarbības vadītāja Larisa Freimane
ar Madelini un Daigu.
Foto: K. Laukmane-Schmidt

Tāllēkšanu vada Haralds Robežnieks un Mike Rickher.
Sportists – Stefans Kīns. Skatītāji – Niki Rozentāls un Bruno
Schmidt.
Foto: K. Laukmane-Schmidt
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Ar goda vārdu apsolītais pastāv 70 gadu

Vad. Ilze Pūliņa (Šmidchene) ar guntiņām 50to gadu sākumā.

Vai 1949. gada novembrī,
kad Čikāgā sāka ierasties latvieši
no DP nometnēm Vācijā, kāds
varēja iedomāties, ka septiņ
desmit gadus vēlāk, šodien, ik
pāris nedēļu sestdienās pulcēsies
latviešu gaidas un skauti savās
nodarbībās? Bet jā! Trīs paaudzes
ir nomainījušās, tomēr sestdienās
pēc mācībām latviešu skolā
meitenes un zēni vadītāju vadībā
nodarbībās vēl dzied, runā un
domā latviski. Vērojot guntiņas
un mazskautus draiskojamies,
skrienam un smejamies, reizēm
70to gadu vdū.
nopietni klausāmies vadītājā,
šķiet, ka nekas septiņdesmit gados nav mainījies.
Kas ir tas, kas piesaista šo paaudžu bērnus,
jauniešus un vadītājus mūsu organizācijām?
Pamatvērtības. Abu organizāciju likumi un
solījumi savu vērtību nav zaudējuši. Daudz kas ir
mainījies. Līdz ar paaudžu maiņu arī mūsu kus
tības ir mainījušās un, mainīdamās, spējušas
piesaistīt un iedvesmot arvien jaunus vadītājus
un vadāmos.
Es ierados Čikāgā 1949. gada decembŗa bei
gās. Svētdienās Ciānas draudzes dievnamā Ferdi
nanda ielā satiku skautu vadītāju Pēteri Vīlipu,
kuŗš sevi dēvēja par “Veco vilku”, pulcinām
meitenes un zēnus – guntiņas un mazskautus.
Tā bja pirmā dzirkstele Gauja 6. gaidu un
Staburaga 70. skautu vienību ugunskurā, kas jo

Kādā nometnē 70tajos gados.

gaiši deg vēl šodien. Vairākas paaudzes daudz
cilvēku ir pielikuši savas pagalītes šim uguns
kuram. Gadu gaitā mainījušies vadītāji, arvien bi
juši vecāki, kuŗi atbalstījuši un novērtējuši mūsu
darbu. Ir bijuši bērni, kuŗi ar prieku piebiedrojušies
“burvīgajām” guntiņām un draiskajiem mazskau
tiem, lai, sadraudzējušies, paaugušies kļūtu par
krietnām gaidām, skautiem, vēlāk nopietnām prie
ka pilnām lielgaidām/roveŗiem, lai izietu dzīvē
mazliet bagātāki, kur arī liktenis viņus vedīs.
Neskaitāmi, neaizmirstami brīži ir piedzīvoti.
Ziemas un vasaras nometnēs, “mūsu” Jersikā,
ugunskuri, solījumi un pārdomu naktis, sirojumi,
gan kājām, kanu laivās vai divriteņiem. Bijuši
apciemojumi Ziemassvētku laikā. Dažus gadus
bija pat lielgaidu ansamblis, kas Adventes laikā
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80tajos gados.

svētdienās dziedāja latviešu
baptistu, katoļu un abu luterāņu
draudžu dievnamos.
Vienības ir rīkojušas abu kus
tību vadītāju sagatavošanas un
kopnieku kursus, vairākas abu
kustību vadītāju konferences.
Piedalījušās visās Lielajās nomet
nēs, bija atbildīgas par 5. Lielās
nometnes “Draudzības lokā” un
10. Lielās nometnes “Zvaigžnu
sega” rīkošanu. Daži dalībnieki
piedalījušies nometnēs Latvijā.
Vairāki mūsu skauti ar vad. Jāni
Zaļumu pat piedalījās pasaules
skautu džamborejā Norvēģijā.
Ar neizsakāmu prieku vē
roju jauno audzi šodien. Jūtu
pateicību
nenogurdinājamiem
vadītājiem. Vienmēr nākuši jau
ni vadītāji ar jaunām idejām,
jaunu pieeju nodarbībām. Ka
mēr ASV skautu organizācija
BSA šodien mēģina piesaistīt
meitenes, mūsu abas vienības ir
septiņdesmit gadus gājušas roku
rokā, daudz darot kopā, par to
skaļi nerunājot. Draudzība un
Iecietība.
Būdama lepna par šodienas
vienībām, vēlu viņiem ar prieku
un smaidu sejās turpināt pie
vienot savas pagales mūsu
gaišajam ugunskuram!
vad. Ilze Šmidchene

90tajos gados.

2000. gadā.

2018. gadā.
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Bērnu rudens darbiņi.

2019. gada 3. septembrī Stariņā sākās jaunais
macību gads. Šogad mūsu skoliņā nāk 11 bērni 2-4
gadu vecumā – Ella, Elise, Emina, Haralds, Kārlis,
Līzīte, Lūkass, Nathan, Olivers, Uma un Vilnis.
Ceram, ka pēc Ziemsvētkiem mums piebiedrosies
bariņš jaunu divgadnieku. Stariņā pašlaik strādā
trīs skolotājas – direktore/skolotāja Andārte
Phillips, pilnas slodzes skolotāja Lana Jacobs un
pusslodzes palīdze Alīna Johansson. Mēs ar Lanu
priecājamies, ka Alīna mūs atbalstīs katru dienu.
Mācību gada pirmā tema būs par Miķeļdienu.
Otrdien, 24. septembrī, Stariņa saime svinēs
Miķeļus. No rīta bērni ceps ķirbja kūku un “tīrīs
māju” un pēc padarītā darba dosies ārā iepirkties
tirdziņā. Tirdziņā varēs “pirkt” bērnu atvestās lie
tiņas, izvēlēties vai nu lielu vai mazu ķirbi, vai
kādu mājās ceptu labumiņu, vai kādu paša darinātu
lietiņu. Pēcpusdienā spiedīsim sulas no āboliem,
burkāniem un apelsīniem. Svinību mielastā ēdīsim
pašcepto ķirbja kūku un dzersim pašspiestās sulas.
Dienas beigās kopā ar bērnu vecākiem iesim
Miķeļdienas rotaļās. Svinēšanu beigsim ar tradi
cionālo “Miķeļdienai vārti vaļā, visi cauri iet. Un,
kad Miķeļdiena galā, vārti veŗas ciet!”.
Plānojam arī kādu rītu aizbraukt uz vietējo
Wagner farmu, lai iepazītos ar īstiem dzīvniekiem
un redzētu, kas notiek pieaugušo dzīvē. Bērniem
būs arī iespēja pa īstam iepirkties farmas tirdziņā.
Ar prieku ziņojam, ka šī mācību gada otrā pos
mā mums piebiedrosies Anita Eihentāle, lai klavieŗu
pavadījumā mācītu bērniem dziedāšanu, ritmu un
kustību. Tās būs vērtīgās nodarbības bērniem ar

1. rindā no kr.: Ella Granta, Haralds Pilāns, Vilnis Kalniņš,
Olivers Tupurītis, Alīna Johansson klēpī – Uma Johansson.
2. rindā: Lana Jacobs, Līzīte Freimane, Emina Tupurīte,
Lūkass Jesninskis, Kārlis Gerhards, Elise Līzenberga, aiz
mugurē Andārte Phillips.

pagājušajā gadā iemīļoto Anitu un neatsveŗams
atbalsts skolotājām. Paldies, Anita.
Pēc Miķeļdienas, iestājoties aukstākam laikam,
esam iecerējuši mācīties par meža dzīvnieciņiem un
to darbošanos rudenī, kad tie gatavojas ziemai,
piemēram, kā tie salasa riekstus vai ēd ļoti daudz, lai
dotos ziemas migā.
Drīzvien sāksim plānot Mārtiņdienas svinēšanu.
Raksts un foto: Andārte Phillips
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Ivara kēlera Jubileja Pensionāru saietā
2019. gada 12. jūnijā Pensionāru saiets Ciānā atkal bija ar īpašu nozīmi un prieku. Mēs svinējām
Ivara Kēlera 90 gadu jubileju. Par šādām jaukām un sirsnīgām jubilējām vienmēr priecājies Pensionāru
kopas vadītājs, kas arī šoreiz bija gādājis par rozi pie ikviena krūts un, jubileju iesākot, teica uzrunu.

No kr.: Biedrības priekšnieks Oļģerts Cakars, māc. Ojārs
Freimanis, Ivars Kēlers, Austra Kēlere.

No kr.: Juris Meistars, Oļģerts Cakars, Ivars Kēlers, Austra
Kēlere.

Mīļais Ivar!
Mēs esam šodien pulcējušies ar sevišķu
pacilātību un prieka sajūtu. Viens no mūsu pulka
ir iedomājies, ka šajā dienā, pieminot daudzos
gadus un aizgājušās dienas, notikumus un cil
vēkus, būtu mīļi, skaisti un sirsnīgi to darīt pensio
nāru pulkā, jo mums visiem ir kopēja Kristus un
Latvijas mīlestība un gadu gaita. Tā mēs Tevi,
Ivar, sagaidot, esam greznojušies, sprauduši pie
sirds rozes ziedu, pateicībā pieņemot Tavu aici
nājumu priecāties un līksmoties kopā ar Tevi un
pateikties Dievam par sargāšanu un vadīšanu
Tavā 90 gadu dzīves ceļā. Tā dziedāsim: “Pie
rokas ņem un vadi”.	Un nu pacelsim savas
glāzes kā cilvēks pret cilvēku, draugs priekā pret
draugu un vēlēsim Ivaram laimi, prieku un
veselību, pateicoties viņam par ielūgumu šodien
nākt kopā, priecāties un svinēt viņa 90 gadu
jubileju.
Bet ievērosim to, kad jūs nogaršojat pīr
ādziņus, ka tos cepusi un mums dāvājusi vēl viena
jubilāre – Austra Atslēga, lai arī mūsu biedrenes,
kā visi zinām, visas pašreiz ir tikai viņu 65. gados…
Esam pateicīgi Ivaram, ka viņš ir gādājis
netikvien šampanieti, bet arī tam pienācīgas stikla
glāzes: “Augstu laimi, prieku!”.
Svētbrīdi vadīja un sirsnīgus vārdus teica

Sv. Pēteŗa draudzes māc. Ojārs Freimanis.
Apsveicējos pirmais bija Ivara draudzes
priekšnieks Uldis Pūliņš. No Daugavas Vanagiem
savu priekšnieku sveica Ināra Grigolate, pasnie
dzot ziedu velti, un Ivara palīgs Oļģerts Cakars
sveica ar ziediem no Pensionaru biedrības. Tāpat
vēl sveiciena vārdus teica māc. Ojārs Freimanis.
Čikāgas korporāciju kopas seniors Juris Meistars
nesa sveicienus no kopas biedriem.
Jubilārs nolasīja savas dzīves stāstu, kas gan
apskatīja viņa dzīvi tikai līdz nokļūšanas Čikāgā
– un tomēr aptvēra ceļojumus apkārt pasaulei,
kas vismaz šim rakstītājam bija nezināmi.
Paldies, Ivar, par svinībām! Mēs visi prie
cājāmies un kļuvām zinīgāki.
					
O.C., foto: Ilze Laffee
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90 gadu jubileju svinot – ivara kēlera atmiņas
kājnieku pulku, un pēc vienas nedēļas Rīgā arī es
sāku dzīvot Jelgavā, kādā Pasta ielas dzīvokļu
namā.Tur viena no pirmajām atmiņām man ir par
platām plienakmens trepēm uz otro stāvu, kur bija
zemi un ļoti pievilcīgi logi, kas mātei sagādāja
galvas sāpes.

No kr.: Ivars Kēlers, Oļģerts Cakars, Austra Kēlere.

Mīļie draugi!
Pārdomājot savu dzīvi atskārstu, ka mans mūžs
ir bijis tīri raibs, līdzīgi kā jums visiem, kuŗi esat
varējuši pārdzīvot Otro pasaules kaŗu. Starpība ir
tikai tā, ar cik lielu sajūsmu mēs to atceramies un
mākam to izstāstīt. Šis nu ir stāsts par manas dzīves
pirmajiem burzmainajiem, reizēm bīstamajiem 33
gadiem tik atšķirīgās pasaules malās. To nolasīju
Čikāgas latviešu pensionāriem savā 90 gadu jubi
lejas mielastā Ciānā 12. jūnijā.
1873. gada 1. oktōbrī, kā to stāsta Žils Verns,
Fileas Fogs iesāka savu ceļojumu apkārt pasaulei
80 dienās. Toreiz, kad es to grāmatu lasīju, viņam
pagāja 90 dienas apceļot pasauli, vismaz, kā es to at
ceros. Man pagāja ilgāk. Pirmais ceļojums apkārt
pasaulei nobeidzās Rīgā 1990. gada 20. jūnijā. Tas
bija sācies 1944. gada aprīlī pēc Jelgavas Skolotāju
Institūta Parauga pamatskolas beigšanas, jeb 1945.
gada 11. marta, kad Kēleru ģimenei, t.i. tēva brālim
Kārlim, tantei Lidijai, māsicai Intai, brālēnam
Kārlītim (tagad 6 pēdas 3 collas) un man, izdevās
izmukt no Liepājas ar kuģi, kad krievi jau apšaudīja
pilsētu ar gaŗa stobra lielgabaliem.
Mani 90 gadi iesākās 1929. gada 30. maijā, un
man par lielu pārsteigumu, Rīgā, Kaŗa slimnīcā.
Tur sākās manas dzīves pirmā ironija. Tēvs, plkv.
leit. Artūrs Kēlers, dienēja par Latvijas armijas mili
tāro atašeju Maskavā, protams, ar savu ģimeni, kā
sastāvs toreiz bija māte Marta un 1925. gadā
dzimušais dēls Uldis. Kāda fotografija liecina arī par
manu klātbūtni Maskavā. Uz Maskavu es neat
griezos un nekad arī pilsētu neredzēju, jo dzemdības
notika Latvijā. Starplaikā tēvu pārcela uz 3. Jelgavas

1934. gadā tēvs iepirka lielu divstāvu koka
māju ar lielu dārzu Egas ielā 3, netālu no 3. Jelgavas
kājnieku pulka kazarmām, kur viņš dienēja. Ru
nājot par māju, padomju laikos to pārbūvēja un tur
iekārtoja septiņus atsevišķus vien-, div- un trīsistabu
dzīvoklīšus.
Katrai lietai ir arī otrā puse. Egas ielas galā,
kādus septiņdesmit soļus no mājām, gar Dambja
ielas malu vēl bija kāda daļa no neaizbērtā Hercoga
Jēkaba kanāla, kas kādreiz savienoja Svētes upi ar
Lielupi, lai varētu pludināt kokus. Nāk prātā daudz
dzirdēts vārds NEDRĪKST... uz to pusi skatīties…
Mūsu mājai nāca līdz viens ļoti liels, vecāks
suns, tāds, kas skatījās man acīs un gribēja laizīt
degunu. Kādā lietainā dienā Hektors bija palīdis
zem gultas un smilkstēja. Man arī bija jāpalien zem
gultas, lai redzētu, kas draugam ir par vainu. Istabā
ienāca māte un, izbrīnījusies, teica: “No pērkona,
Ivariņ, taču nevajaga baidīties”.
Līdz savas dzīves septītajam gadam dzīvoju
bez bēdām. Kā jau visi puikas, gribēju būt liels,
kaut gan tajos gados vienu brīdi domāju, ka pasaulē
dzīvo bērni un lielie cilvēki, un tāds būs arī mans
liktenis. Lai nu kā, tomēr mātes klēpī iesēsties bija
kļuvis par paradumu, un viņa man sāka stāstīt, lūk,
lieli puikas klēpī nesēž. Kādu dienu māte man
prasīja, vai es negribētu brālīti? Tas bija totāli ne
pareizs gājiens, mērkaķīti vēl varbūt. Man pilnīgi
pietika no vecākā brāļa izdarībām, kuŗš bija daudz
stiprāks par mani. Tomēr brālītis Juris atnāca. Māte
vēlāk smējās un stāstīja, ka pēc tam es esot lēcis no
klēpja ārā itkā kāds būtu dūris adatu dibenā. Bija
jāsāk iet pirmskolā. Tur bija mazi, mazi balti
krēsliņi un tādi paši mazi balti galdiņi, kas man
patika. Ko un kā tur bērnus mācīja, neatceros.
Vienīgi atceros to, ka 1936. gada 15. maija parādē
Jelgavā mēs, pirmskolēni, meimurojām gaŗām
prezidenta Kārļa Ulmaņa tribīnei un, paskatoties
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atpakaļ, redzēju, ka viņš uz mums, jaunajiem lat Annenieku pagasta Kambaros. Māte Jelgavā palika
viena. 1944. gāda maijā mēs izšķīrāmies uz ilgiem
viešiem, noskatījas ar labsirdīgu smaidu.
Kad man 1939. gadā palika desmit gadi, ne tikai gadiem. Uldis pazuda 1945. gada 8. maijā Vācijā,
Latvijas, bet visas pasules likteņi sašķobījās. Bet kas kur kapitulēja kāda ielenkta 15. divīzijas daļa.

Kad krievi pārrāva Austrumu fronti 1944. gadā,
to toreiz īsti saprata? Negribu jūs gaŗlaikot ar
faktiem, bet man šajā stāstījumā jāmin viens noti Šauļos – Aucē, Tukumā, arī Kambaros mēs palikām
kums, ko daudzi vēsturnieki, kā šķiet, nav sapratuši. divas nedēļas krievu pusē. Tur, būdams otrā stāvā,
pirmo reizi dzirdēju, kā sprāgst mīna, kas bija aiz
Molotova-Ribentropa parakstītais slepenais
ķērusies ozola zaros virs mājas jumta. Pēc apmēram
dokuments sadalīja Eiropu 1939. gada 23. augustā.
divām nedēļām, kad fronte nostabilizējās, Kamba
Viss pēc tam bija nežēlīgs teātris. Ar pirmo cēlienu
ros ienāca latviešu leģionāri, un visai saimei sākās
vācu armija iebruka Polijā 1. septembrī un 17. sep
bēgļu gaitas, jo mājas bija trešajā aizsardzības līnijā.
tembrī bija krievu armijas uzbrukums Polijai.
Bēgļu gaitās devās Kēleru ģimene, ieskaitot mani
Otrais cēliens Latvijā bija sācies pirms 5. ok un kaimiņu pāri Beņdžes. Visa karavāna 1944. gada
tōbŗa, kad Munteram Maskavā bija jāparaksta rudenī nonāca Liepājā, kur tēvocis Kārlis atrada kādu
līgums, kas atļāva krieviem iegūt divas kaŗa flotes dzīvokli. Tur mēs naktīs klausījāmies, kā šņākdamas
bazes, pirmo Liepājā, otru Ventspils ostā. Un 9 krīt un sprāgst krievu bumbas. Ja ir pazīšanās
bazes 30,000 krievu armijas kareivjiem. Ar to Lat pareizā vietā, notiek arī brīnumi. Tā tēvocis Kārlis
vijas valdība bija kapitulējusi Padomju Savienības dabūja mums visiem Marsch Befehl, tas ir pavēli,
draudiem un eksistēja patiesībā tikai formāli. Par 1945. gada martā braukt uz Šlēzvigu-Holšteinu, lai
šo bezcerīgo situāciju Latvijā un kaimiņvalstīs maz tur strādātu kādā zelta fazānu lauku īpašumā.
tiek rakstīts. Oktobrī baltvācieši repatriējās uz Paredzētajā kuģī Liepājā bija tikai dažas kabīnes,
Vāciju ar kuģiem no Rīgas. “Ich kann nicht hier jo tās bija būvētas kravas vešanai. Bez mums, divām
bleiben wenn Fīrers man sauc”, jā, par to mēs smēj bēgļu ģimenēm, kapteinis veda sev līdzi vēl divas
āmies, jo nesapratām, cik lietas ir nopietnas.
jaunas igaunietes.
Lielā pasaules teātŗa pēdējā cēlienā 1940. gada
Otrā rītā mūsu konvoju atrada krievu izlūk
15. vai 16. jūnijā es stāvēju Jelgavā pie Dambja lidmašīna, un pēc stundas lielākajam kuģim kon
ielas stūŗa, kur pirmo reizi redzēju krievu noputē vojā, kas bija mūsu, uzbruka bumbvedējs un bumba
jušos tankus, kas lēnām brauca uz Jelgavas 3. kāj gandrīz trāpija. Tā eksplodēja kuģim blakus pie
nieku pulka kazarmām. Vasaru, kā vecāki bija tiekoši tuvu, lai saplēstu kuģa sānu. Kad kapteinis
lietas iekārtojuši, mēs, bērni, pavadījām laukos pie pavēlēja atvērt kravas lūku, lai tiktu kravas telpā pie
kāda onkuļa līdz skolas sākumam septembrī. Tāpēc cauruma sānos, matroži cēla ārā munīcijas kastes.
mēs, bērni, 6. septembrī bijām mājās, kad tur pēc
Komentāri lieki, kāpēc viens no kuģa virsnie
pusdienā piebrauca limuzīns un smagā mašīna
kiem uzlidojuma laikā bija zaļš no bailēm.
pilna ar čekistiem. No lielās vieglās mašīnas izkāpa
Izrādījās, ka kuģi varēja pagriezt pret krastu,
kāds čekas pulkvedis un paziņoja tēvam, ka viņš
tiek arestēts. Pēc dažām stundām, kad māja tika lai pēc dažām studām tas varētu uzbraukt uz
izkratīta, čekas pulkvedis tēvu aizveda uz neredzēšanu. smiltīm Hēlas pussalā un nenogrimtu. Liepājā
ziņoja, ka kuģis gājis bojā. Dienu vēlāk, kad ūdeni
Dzīve gāja uz priekšu, 1944. gadā pabeidzu
glābēji izpumpēja, kuģi varēja novilkt no sēkļa.
Jelgavas Parauga pamatskolu un noliku iestāšanās
Kā mēs tikām līdz Gotenhafenei, neatceros.
eksāmenu Hercoga Pēteŗa ģimnazijā.
Gotenhafenā tam kaut kā aizbāza caurumus sānos
Pavasarī, paplašinātā ģimenes lokā, notika
iesvētības, kur iesvētīja arī Uldi pirms viņš iestājās un tos pārklāja ar brezentu. Starp citiem priekiem,
darba dienestā. Manu jaunāko brāli Juri pieņēma pēdiņās, ostu bieži bombardēja angļi. Mums
audzināšanā mātes māsa Valmierā, man bija pare netrāpīja.
dzēts izpalīga darbs uz laukiem pie tēva brāļa Kārļa

Kā kuģa gala mērķis bija paredzēta Lībekas osta,
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bet tur grimstošu kuģi nepieņēma un kuģim
vajadzēja braukt caur Ķīles kanālu uz Vilhelmshāfenu, kas atrodas Hamburgas pievārtē. Protams,
to bombardēja amerikāņi katru dienu.
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kā var pārsist kokosriekstus un tad līdz ekvatoram,
kuru pārbraucot, drosmīgākos pasažierus matroži
iemeta okeāna ūdenī basēnā, lai basēna otrā pusē
no “Neptūna” saņemtu ekvatora pārbraukšanas
Neskatoties uz visām kaŗa laika grūtībām Vā kristību apliecību.
cijā, mēs tikām līdz Šlēzvigas pilsētai aprīļa sākumā
Beidzot sasniedzām Fremantles ostu Rietum
un tur apmetāmies. Pilsēta dabūja mums darbu un austrālijas krastā. Brauciens ilga turpat četras ne
mēs saņēmām vāciešu pārtikas kartītes. Pēc Vācijas dēļas, bet mums jau nekur nevajadzēja steigties.
kapitulācijas angļu okupācijas zonā sāka organizēt
Līgums strādāt divus gadus norādītajā darbā ar
bēgļu, jeb dīpīšu nometnes. Tur, kā pārvietota per Rietumaustrālijas valdību bija parakstīts Vāczemē.
sona, sāku iet latviešu ģimnazijā. No tiem laikiem Man un tēvocim Kārlim darbu deva liels farmeru
man ir palicis daudz skaistu atmiņu, lai gan dzīve
kooperatīvs, kas pieņēma un uzglabāja kviešus visā
ne vienmēr bija viegla. Ne par velti mēs dziedam
R.A., lai vēlāk tos tranportētu ar dzelzceļa vagoniem
dziesmu “Skaista ir jaunība”.
uz dzirnavām vai kuģiem.
1949. gadā, kad palikšana Vāczemē nelikās
Kādā mazā pilsētiņā 30. maijā es svinēju savu
patīkama, DP cilāja spārnus uz jaunu dzīvi. Pirmajā
20. dzimšanas dienu. 1949. gadā mēs visi vēl cerē
mēģinājumā tikt uz Kanadas rietumiem kā organi
jām, ka mans tēvs ir dzīvs kaut kur Sibīrijā. Māte
zētai latviešu grupai tas neizdevās, jo priekšā jau
bija Jelgavā, brālis Juris Ameikā, es Austrālijā, un
bija Dukabori, (viens tulkojuma variants ir Spirit
Uldis, par kuŗu nekādu ziņu nebija, varētu būt iestā
Warriors), kas Britu Kolumbijas valdībai darīja
jies franču leģionā Afrikā.
galvas sāpes ar savām izdarībām. Pienāca Rietum
Pēc diviem gadiem sameklēju darbu Pertā, lai
austrālijas piedāvājums, kas kā pirmais uzņēma
visu ģimeni kopā. To Kēleru ģimene nolēma tur varētu sākt studēt Pertas Techniskajā Institūtā
pieņemt un tā, sākot no tranzītnometnes Bergedorfā vakaros – un 1952. gadā nopirku pirmo un pēdējo
braucām ar vilcienu caur Vāciju un Austrāliju līdz motociklu… pēc viena neveiksmīga brauciena.
Jāpiezīmē, ka tolaik vietējie motociklistus sauca par
Neapolei.
pagaidu (īslaicīgiem) austrāliešiem.
Tur sākās ceļojums uz apsolīto zemi ar kuģi
1954. gada martā radās iespēja no siltās Austrā
vārdā Amara Pura, kas bija būvēts pirms Pirmā
pasaules kaŗa nenoskārstai vajadzībai. Bet Otram lijas braukt ar preču kuģi uz Vankuvēru Kanadā. No
pasaules kaŗam sākoties, angļi to bija pārbūvējuši Vankuveras pēc gandrīz trīs dienu brauciena ar
vilcienu iebraucu Vinnipegā. Man mugurā bija plāns
kaŗavīru transportam.
Austrālijas putekļu mētelis, kas labi neturēja vēju.
Godam jāsaka, ka kuģim nebija buru, bet kaut
Aprīļa mēnesī Kanadā vēl bija auksts.
kas līdzīgs tvaika mašīnai, jo akmeņogles dedzināja
Savā 30. gadu jubilejā 1959. gadā es jau strādā
un dūmi kūpēja tik vareni, ka varēja dzīt kuģi uz
priekšu ar astoņu mezglu lielu ātrumu stundā, ja ju F.W. Woolworth kompānijā par veikalveža palīgu
vējš nepūta no priekšas, kā to stāstīja kāds zinātājs. kādā Saskačvānas pilsētiņā. Assistant manager,
Katrā ziņā, tas bija nožēlojami vecs un ļoti neērts kāda bija mana darba pozicija, regulāri rotēja
kuģis mums, pasažieŗiem bet pēc četriem nodzī apmēram gada laikā, tā man bija iespēja dzīvot un
votajiem gadiem nometnē, ceļojums tomēr bija stradāt vairākās Kanadas pilsētās.
aizrautīgs tiem, kas necieta no jūras slimības.
1962. gadā man laimējās pārbraukt Kanadas –
Amērikas
robežu pie Nois, ko kartēs ir grūti atrast.
No Neapoles, kur sākām ceļojumu ar veco
kuģi, redzējām Kaprī salu, tad pāri Vidus jūrai, Braucu ar auto uz Čikāgu, kur Jurim bija dzīvoklis
caur Suecas kanālu līdz Adēnai, kur vēl tolaik, un viņš dzīvoja kopā ar māti, kuŗa bija izlaista no
vairākas garas rindas arābu pa diviem ar rokām Latvijas 1960. gadā. Beidzot pēc daudziem gadiem
cēla akmeņogļu maisus lai uzpildītu ogles kuģī, tad mēs, trīs palikušie, atkal bijām kopā.
Ivars Kēlers
pa Indijas okeānu līdz Ceilonai, kur es iemācījos,
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Dzīvesprieka recepte: darbs + mīlestība
Sabiedriskais darbinieks Ivars Švānfelds intervijā Ligitai Kovtunai
Vai tā jums, čikāgiešiem, bijušajiem un
esošajiem, tāda tradicija ‒ savas dzīves “apaļās”
jubilejas svinēt Jaunpils pilī?
Atminos, pirms 14 gadiem te ciemojos pie
advokāta Tālivalža Cepurīša.
Katram savi apsvērumi, bet viens, manuprāt, ir
kopīgs – atbalstīt skaistu un sakoptu vietu, lai tā
tālāk attīstītos, pievilktu tūristus, kļūtu arvien pa
zīstamāka. Jā, šovasar Jaunpils pilī nosvinējām manu
80 gadu jubileju. Pateicos visiem, kuŗi svinēja līdz
ar mani, kā arī par apsveikumiem, ko saņēmu, un
ziedojumiem Latvijas Okupācijas mūzejam! Man
bija vēl pāris privātu apsvērumu – pirms 10 gadiem
te kopā ar saviem radiem no Jaunzēlandes, Aust
rālijas, Amerikas un Latvijas svinējām 12 “apaļās”
jubilejas. Turklāt mana sieva Astrīda savu bērnību
pavadījusi Jaunpils pilī, kur viņas vecāku ģimenei
bija ierādīts dzīvoklītis. Visbeidzot – vēlējos svinēt
citādi, neparasti, un tas izdevās. No Čikāgas iera
dušās abas manas meitiņas, Laura un Kristīne, bija
sajūsmā. Vecākās meitas draugs, amerikānis, uz
visu skatījās platām acīm, jo savā dzīvē pili redzēja
pirmo reizi.
Es arī jutos neparasti, mācoties dejot senās
dejas, ko, mūžu vadījusi Latvijā, darīju pirmo reizi.
Bet Laiks būs sagādājis iespēju Amerikas radiem
un draugiem uzdāvāt mūsu 2020. gada Mākslas ka
lendāru, kuŗā skatāmas un aprakstītas Latvijas pilis.
Kopš 2007. gada pastāvīgi dzīvojot Latvijā,
esmu sapratis, ka te ir vēl tik daudz neparasta, ko rā
dīt pasaulei un baudīt pašam.
Kad pirmo reizi ieradies Latvijā pēc
ilgajiem prombūtnes gadiem?
Latviju atstāju, kad man bija pieci gadi.
Piedzimu, domājams, Rīgas 1. slimnīcā, jo dzī
vojām netālu – Čaka un Tallinas ielu stūrī, kur ve
cāki īrēja dzīvokli no pazīstamā režisora Osvalda
Uršteina. Pēc latviešiem raksturīgajām gaitām Vā
cijā 1950. gada 20. septembrī ar kuģi no Brēmer
hāfenas devāmies ceļā uz Ameriku, kur 30. sep
tembrī izkāpām Ņujorkas ostā. Kopš tā laika
aizritēja 40 gadi, kad 1990. gadā pirmo reizi te at
griezos, lai piedalītos Dziesmu svētkos un arī Latvijas

Jubilārs un viņa viesi, skatoties no kr.:
1. Astrīda un Ivars Švānfeldi.
2. Paula Tālmane (Astrīdas meitas Daigas un znota Edvīna
meita), Ināra Jurēvica (no mana tēva puses, mana brālēna
Raimonda un Katjas meita), Ināra Krūmiņa (no manas mātes
puses, mana māsica no Milvokiem).
3. Rūdolfs Tālmanis (Paulas brālis).
4. Anna Alksne (Astrīdas meitas Daces un Jāņa meita), Arnis
Zacmanis (no mana tēva puses tēva brāļa Rūdolfa mazdēls,
māsicas Ināras dēls), Daniela Zacmane (manas māsicas
Ināras meita, Arņa māsa un dvīņu māsa Dagnim).
5. Dace Alksne (Astrīdas meita), Brunis (Ināras Jurēvicas
draugs), Roberts Zacmanis (Dagņa dēls).
6. Daiga Tālmane (Astrīdas meita), Natalija (Dagņa meita),
Dāvis Alksnis (Daces un Jāņa dēls).
7. Edvīns Tālmanis (Daigas vīrs), Ingūna (Dagņa sieva –
daļēji redzama), Jānis Alksnis (Daces vīrs).
8. Ēriks Krūmiņš (māsicas Ināras vīrs no Milvokiem), Dagnis
Zacmanis (manas māsicas Ināras dēls).
9. Irma Kalniņa (mana brālēna Ojāra Ērika Kalniņa sieva),
Ināra Zacmane (mana māsica, mana tēva brāļa meita),
10. Ojārs Ēriks Kalniņš (mans brālēns, no manas mātes
puses), Kristīne Hardin (mana jaunākā meita).
11. Laura Švānfelds (mana vecākā meita) un viņas draugs
Kenneth.
a
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Olimpiskās nedēļas sacīkstēs. Pēc tam braucu un
piedalījos visos Dziesmu svētkos.
Līdz 1998. gadā satiki savu mīlestību – sievu
Astrīdu.
Jā, biju te kopā ar Čikāgas vīru kori, un
dziedājām kopā ar Latvijas vīru kori “Tēvzeme”.
Dziedājām arī Tērvetē Jāņos, kur pēc vairāku koŗu
kopīgā koncerta Čikāgas koŗa dziedātājs Jānis
Plūme mani iepazīstināja ar Astrīdu. Aizrunājāmies,
aizdejojāmies līdz pašam rītam. Pirms šķiršanās
Astrīda uz papīra sloksnītes ar lūpukrāsu uzrakstīja
savu telefona numuru, un es otrā dienā ņēmu un
piezvanīju... Viņa nemaz neesot cerējusi. Tad man
nāca kāds ļoti nepatīkams “pārsteigums” – biju
saķēris salmonellu un iegūlos infekcijas slimnīcā.
Astrīda nāca un rūpējās par mani ik dienu, nemaz
nebaidīdamās no nejaukās un lipīgās slimības – to
spēj tikai latvietes! Man turklāt bija “Amerikas
pieredze”, kad amerikāņu draudzene, manis lūgta,
ne reizi neatnāca, kad biju slimnīcā Amerikā... tādas
rūpes nekad nebiju piedzīvojis.
Stāsta, ka esot tāda pazīme – ja divi cilvēki
pārī labi sadanco, tad arī kopdzīve izdodoties
saskanīga. Un vēl – klasiķa Gunara Janovska dzī
vesbiedre Sarmīte, kas arī piedzīvojusi “vēlo
mīlu”, man intervijā teica: “Mīlestība vecum
dienās ir trakāka nekā jaunībā. Tici man – un
nepārbaudi!” Vai tev nemaz nebija bail?
It nemaz! No kā gan man baidīties?! Ko es
varēju zaudēt? Tikai iegūt – brīnišķīgu, uzticamu
dzīvesbiedri. Pēc izveseļošanās aizbraucu atpakaļ
uz Čikāgu un jau Ziemsvētkos atgriezos, biju klāt
Astrīdas ģimenes svētkos, iepazinos ar viņas mei
tām. Tad Astrīda atlidoja pie manis, un tā “lidi
nājāmies” līdz 2002. gadam, kad apprecējāmies un
vēl pēc tam, es vēl nebiju pensijā, bija saistības
Čikāgā, līdz 2007. gadā atgriezos dzimtenē pavisam.
2005. gadā, kad Latvijā iznāca pavadīt desmit
mēnešus, iesaistījos par brīvprātīgo Latvijas Oku
pācijas mūzeja darbā, kur strādāju vēl.
Mūzejam aizvadītie gadi nav bijuši viegli,
grūtībās top Gunāra Birkerta izlolotais Nā
kotnes nama projekts. Kā tu izskaidro tās likstas,
kas jāpārvar?
Ar birokratiju, tūļīgumu, neizlēmību, ko
uzskatu par Latvijas lielākajām nelaimēm. Likstas
ap Nākotnes namu notiek pārlieku rēgulāri un ilgi
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Ivars savas darbības laikā Okupācijas mūzeja birojā.
OM foto – Aivars Reinholds

– sāk šķist, ka turpina darboties vai nu “sarkanais
pirksts”, vai savtīgas intereses, jo zeme Strēlnieku
laukumā ir ļoti vērtīga. Izskan formāli iegansti, pat
līdz tādam, ka tūristi brīnīšoties, kas tā par “balto kas
ti”! Mana atbilde – brīnīsies, ka Latvijas Okupācijas
mūzejs joprojām te ir slēgts! Tas nav architektūras
objekts – tas ir nams, kuŗā ietilpinātas mūsu tautas
sāpes un ciešanas, vieta, kur pieminēt cilvēkus, kas
gājuši cauri ellei. Par blakus celto viesnīcu nezin
kāpēc nav bijušas nekādas diskusijas, kā tas
ietekmēs satiksmes plūsmu un Vecrīgas panorāmu.
Rīgas dome, kad to vadīja Ušakovs, tomēr
piešķīra mūzejam kaut arī nelielu, taču finanču
dotāciju...
Un tai pašā laikā norobežojās no atbildības par
Būvvaldes neizskaidrojamo tūļāšanos. Par to
naudas piešķīrumu – man šķiet, ka visiem, kas par
to lēma, ir skaidrs, ka okupācija bija, tikai nevar to
pateikt vārdos. Nu, tad vismaz iedos kādu naudiņu...
Arī tavu ģimeni skāra okupācija – bija
jāatstāj Latvija.
Devāmies bēgļu gaitās no Liepājas, nonācām
pie Drēzdenes, kad to bumboja. Ieklīdām kādā no
metnē, kur mūs uzņēma ļoti nelaipni, burtiski spļāva
sejā. Tur bija sapulcējušies tie, kuŗi nolēmuši repat
riēties uz Latviju. Laidāmies prom. Kādu uzlidojumu
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pārlaidām kartupeļu laukā. Kad attapāmies, pama
nījām kādus desmit metrus no mums neizsprāgušu
lādiņu... brīnumainā kārtā atkal satiku frontē
izdzīvojušo tēvu, bet tas jau ir cits stāsts. Tad
nonācām dīpīšu nometnēs Eištatē, Rēgensburgā
(kur dzīvoja arī manas mūzeja kollēgas Dzintras
Bungs ģimene) un Minchenē. Un tad jau iepriekš
minētais ceļš uz Ameriku.
Kā iekārtojāties Amerikā? Kur gāji skolās,
ko darīji?
Pirmie soļi Amerikā bija drāmatiski – mammas
jaunības draudzene, kuŗa aizbrauca uz ASV jau
trīsdesmitajos gados un par mums galvoja, nebija
saņēmusi ziņu par mūsu ierašanos, jo bija
pārcēlusies dzīvot citur. Tā nu visi stāvējām uz
perona ar Amerikas valdības iedotajiem 10 dolariem
un neziņā. Lai gan abi ar māsu Inesi bijām
mācījušies angļu valodu, nesapratām neko. Jutāmies
pavisam pazaudējušies! Līdz mūs uzrunāja latvieši,
kas bija saklausījuši, ka runājam latviski. Deva
mums pajumti, atrada mūsu galvotāju, un mēs no
nācām Indianas pavalsts Gary pilsētā – industriālā
pilsētā, ar stipri piesārņotu gaisu. Tēvs dabūja darbu
metallietuvē par 25 centiem stundā. Latvijā viņš
bija mācībspēks Rīgas Valsts technikumā, strādāja
Radiofonā... Vēlāk gan dabūja darbu savā elektriķa
profesijā Čikāgā.
Par skolām – nolēmu, ka sākumā jātiek galā ar
Amerikas armiju, un iestājos tajā kā brīvprātīgais
uz trim gadiem. Tad jau sāka „kurināties” Vietnama,
un es trīs gadus tur pavadīju kā ASV armijas
kaŗavīrs. Pēc kaŗa nonācu Korejā ANO misijas
ietvaros, zem ANO karoga – drošības uzturēšanas
nolūkos. Pār galvām lidoja krievu MIGi, zobi no
sala klabēja zem piecām apģērba kārtām. Tā
aukstumā un neziņā mēs, 160 „vecīši” – man tolaik
bija 20 gadi! – vadījām dienas vientuļā vietā, tuvākā
ASV bāze bija 300 kilometru attālumā. Kad
atgriezos Čikāgā, bēdīgākais bija fakts, ka visas
meitenes, ko pazinu, bija jau apprecējušās... Mana
māsa Inese bija apprecējusies ar komponistu un
diriģentu Ojāru Kļaviņu.
Čikāgieši atminas to drāmatisko stāstu, kad
Inese un Ojārs pa ceļam uz Gaŗezeru autoavārijā
gāja bojā. Izdzīvoja meitiņa Silvija – tagad rosīga
Čikāgas latviešu sabiedriskā darbiniece.
Ojārs mani iesaistīja korī, bet īstenībā tajā vēl
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aktīvāk darbojās mana sieva un meitu māte –
kādreizējā kollēga Enciklopēdiju izdevniecībā, kur
nostrādāju 30 gadus. Viņa nāca no senas un sla
venas velsiešu dzimtas, bija sarkanmataina, am
bicioza sieviete, kas nevarēja samierināties ar to, ka
es tik daudz strādāju (vienugad pārstrādāju 1500
virsstundas!).
Un pēc 13 laulības gadiem, kad mūsu meitiņām
bija astoņi un deviņi gadiņi, laulību izšķīra. Es
tiešām smagi strādāju. Jau tolaik darbojos tā sauk
tajos “projektos”, kad galvenais ir termiņš, kas
jāizpilda, plīst vai lūst. Nācās pat nakšņot darbam
tuvējā viesnīcā. Viņa to nespēja pieņemt un saprast.
Tu taču darbojies arī latviešu sabiedriskajās
rosībās!
Jā, ne tikai dziedāju korī, arī spēlēju teātrī, bet
visskaistākās atmiņas man saistās ar Čikāgas kabarē
grupu, kur darbojos desmit gadus kopā ar māsas
meitu Silviju, Ilmāra Dzeņa meitu Sandru un vai
rākiem citiem spējīgiem mūziķiem, dziedoņiem,
aktieŗiem, komponistiem, Kādreiz arī pievienojās
Lorija Vuda, Ivars Cinkuss, Armands Birkens,
Harijs Užāns un citi. Tie bija mani labākie gadi –
vairs nebiju ļoti jauns, bet tāds jutos. Tas palīdzēja
noturēties. Biju arī iesaistījies Daugavas Vanagos.
ALA, Čikāgas latviešu radio raidījumu redakcijā,
Čikāgas Ciānas draudzē, skautos u.c.
Arī Latvijā dzīvojot, tu turpini būt sabiedriski
aktīvs. Savulaik kopā ar Daugavas Vanagu vīriem
Andreju Mežmali un Andri Stakli rīkoji Latvijas
vēstures priekšlasījumus ārvalstu diplomatisko
misiju darbiniekiem, un vēl, un vēl. Vai ar savu
Latvijas pieredzi mudinātu tautiešus, it īpaši
jaunākās paaudzes, pārcelties uz dzīvi Tēvzemē?
Jā, noteikti, ja vien ir tāda izglītība un darba
pieredze, kas noder Latvijas izaugsmei. Tad būs
labi abiem – gan pašam, gan valstij. Bet es dotu
padomu – uzreiz pasakiet: es nenāku mācīt, es
nāku, lai strādātu kopā. Jārēķinās arī ar to, ka Latvi
jā neuzņem ar milzu sajūsmu. Bet tie, kam Amerikā
nav lielas saistības, kā hipotekārais kredits vai
vecāmāte, kas dikti raudās, ‒ brauciet šurp! Te ir
iespējas.
Vēl plašāk skatoties – Latvija nedabūs atpakaļ
cilvēkus, ja neiznīdēs to briesmīgo birokratiju, kas
te diemžēl vēl valda.
Laikraksts "Laiks"

Čikāgas Ziņas
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Latvijas valsts pirmais prezidents Jānis Čakste
Jānis Kristaps Čakste ir
dzimis 1859. gada 14.
septembrī Ozolnieku no
vada Salgales pagastā,
kur pašā Lielupes krastā
atrodas Latvijas Valsts
pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes dzimtas mājas
“Auči”.
Ēka celta 20. gad
simta 30. gados. Kopš 1995. gada īpašums atkal
pieder Čakstes dzimtai. To atjaunojis prezidenta
vecākais mazdēls Jānis Konstantīns Čakste un
viņa ģimene.
Pateicoties šiem cilvēkiem, 1999. gadā Ģ.
Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas mūzejs tur
iekārtota ekspozīcija, kas ļauj iepazīt J. Čaksti kā
personību, sabiedrisku un valsts darbinieku, kā

Jāņa Čakstes īpašumā “Auči” iekārtotais mūzejs.

kuplas un draudzīgas ģimenes galvu un izsekot
arī Čakstes dzimtas likteņiem.
Jāņa Čakstes 160 gadu jubilejā šīgada 14.
septembrī Latvijas valsts 8. prezidents Egils Levits
teica svinīgu runu.
Red.

Valsts prezidenta Egila Levita uzruna Jāņa Čakstes memoriālajā muzejā “Auči”
Dārgie draugi!
Es biju šeit pirms 15
gadiem, un toreiz tikai
sāka būvēt šo centru. Tam
faktiski ir divas nozīmes.
Vispirms šeit tiek turēta
godā Latvijas pirmā pre
zidenta Jāņa Čakstes pie
miņa. Otrkārt, šis centrs
iemieso ideālus, pie ku
riem turējās un kas bija
Jāņa Čakstes ideāli. Šajā gadījumā tā ir neatkarība,
brīvība un demokrātija.
Šī ir ārkārtīgi simpātiska vieta. Šeit savijas
kopā vēsture ar pašreizējo situāciju, jo šeit mēs
varam, protams, izejot no šīs vēsturiskās personas
un arī no tiem apstākļiem, kādos viņš dzīvoja un
darbojās, redzēt ideālus un vērtības, kas bija viņa
darbības pamatā. Šie ideāli un vērtības ir pārnestas
līdz mūsdienām, arī konstitucionālā formā, jo šīs
vērtības un ideāli ir ielikti Latvijas Satversmē,
kur viņš arī ir pielicis savu roku un kur ir redzams
Jāņa Čakstes rokraksts.

Pārskatot Satversmes sapulces stenogram
mas, ir redzams, ka viņš daudz reižu izteica savus
priekšlikumus, kas arī tika ņemti vērā. Līdz ar to viņa
vārdi un formulējumi ir atrodami šodien spēkā
esošajā Satversmē. Starp citu, Satversmes sapul
ces stenogrammas ir digitālā formā (ap 1400 la
paspušu), tur var atrast, ko teicis Jānis Čakste, kā
arī citas interesantas personības, piemēram, ko
teicis Rainis vai par ko iestājās Aspazija.
Jāņa Čakstes biogrāfiskās gaitas ir zināmas,
tās es neatkārtošu. Ir ļoti interesanti, protams, re
dzēt, ko viņš darīja, un iedomāties tā laika vēsturisko
kontekstu, jo domāt par Latvijas valsti un demo
krātiju tajā brīdī, kad šeit ir I Pasaules kara oku
pācijas vara (Vācijas), ir pavisam citādāk nekā miera
laikos cariskajā Krievijā vai šodien. Savukārt
cariskajā Krievijā – būt demokrātam – tas prasīja
drosmi, un par šo drosmi viņš arī samaksāja vis
maz ar trim mēnešiem cietumā. Viņš ir arī ticis
politiski represēts par saviem politiskajiem,
demokrātiskajiem uzskatiem. Viņš ir arī viens no
pirmajiem vai, teiksim, pirmā iesaukuma latviešu
parlamentārietis, un no septiņiem latviešiem, kuri
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bija ievēlēti Valsts domē, viņš ir vienīgais, kurš
atstājis vēl tālākas pēdas Latvijas vēsturē. Pārējo
pēdas diemžēl izzūd, bet Čakste faktiski šo savu
pirmo parlamentārisma pieredzi, tai skaitā nega
tīvo pieredzi, kad par savu parlamentāro darbību
nonāk cietumā, jo Krievijā nebija demokrātijas,
viņš pārnesa tālāk savās idejās un domās, domājot
par ideālo, demokrātisko Latvijas valsti.
Vienā vietā šeit es redzēju viņa citātu, kur viņš
runā par nacionālisma un demokrātijas apvieno
jumu. Tas ir ļoti svarīgs citāts jeb doma Latvijas
kontekstā, jo demokrātija ir valsts iekārta, uz kā
balstās mūsu Latvijas valsts. Bet Latvijas valsts
vienlaikus ir nacionāla valsts, tas nozīmē, ka tā ir
valsts latviešiem, un tā ir latviešu veidota valsts.
Ja nebūtu latviešu tautas (un latviešu tautu veido
galvenokārt kultūra un valoda), tādā gadījumā
Latvijas valsts nebūtu, un tai arī nebūtu jēgas šajā
teritorijā izveidot savu valsti, ja šeit nav šīs
latviešu tautas. Tāpēc latviešu tauta ir primāra
latviešu tautas eksistencē. Protams, cittautiešiem
šeit ir visas tiesības kopt savu kultūru un valodu,
taču valsts jēga pastāv latviešu nācijas nodro
šināšanā, un šis princips ir ietverts arī Satversmes
ievadā. Šī doma acīmredzot ir bijusi jau Čakstem
– šis jautājums, ka Latvija kā nacionāla un
demokrātiska valsts. Vēl katrā ziņā (tas gan nav
šajā citātā), ņemot vērā Čakstes darbību, var teikt,
ka viņš papildināja šo nacionālo un demokrātisko
ideju ar tiesiskumu. Viņš, protams, kā jurists un
advokāts, tic tiesiskai videi, un par to viņš iestājās
arī būdams Valsts prezidents. Arī savā advokāta
darbībā viņš mēģināja aizstāvēt latviešu zem
niekus pret muižniekiem, balstoties uz tiesiskuma
ideju.
Mēs zinām Jāņa Čakstes lomu Latvijas valsts
vēsturē un Latvijas valsts izveidošanā. Taču šīs ir
arī Čakstes dzimtas muzejs, jo ģimene ar deviņiem
bērniem ir, protams, ļoti neparasti. Vismaz tajā
laikā Zemgalē. Latgalē tas varbūt nebija tik nepa
rasti, bet Zemgalē gan. Šī ģimene ir stipra, un
viņš spēj dot tālāk strukturētu pasaules redzējumu
saviem bērniem. Izmantojot izdevību, pieprasīja
demokrātiskas Latvijas atjaunošanu.
Es domāju, ka šodien, domājot par Latvijas
20. gadsimta vēsturi, mēs neesam pietiekoši likuši
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uzsvaru uz pretestības kustību, jo okupācijai gan
vācu laikā, gan padomju laikā bija pretestība. Tā
izpaudās ļoti dažādās formās, un, lai mēs taisnīgi
novērtētu mūsu valsts vēsturi, mums ir jābūt
pienācīgam novērtējumam pretestībai. Tādēļ man
šķiet, ka būtu svarīgi par to padomāt arī Saeimā
– vienu no atceres dienām veltīt tieši pretestībai.
Tātad latviešu vai Latvijas pretestības kustības
atceres diena. Mums ir dažādas atceres dienas,
bet pretestības atceres dienas nav. Varētu būt
dažādi datumi, bet viens no tiem ir 17. marts.
Mans padomnieks vēsturiskās atmiņas un
piederības jautājumos Jurģis Klotiņa kungs iesaka
šo datumu, jo tad Latvijas Centrālā Padome
Konstantīna Čakstes vadībā pieņēma memorandu,
kurā pieprasa demokrātiskas Latvijas valsts
atjaunošanu.
Mēs varam redzēt, ka šīs valstiskuma domas
no Jāņa Čakstes ir gājušas tālāk. Visspilgtāk tās
attiecas uz Konstantīnu Čaksti, bet, protams, arī
uz Mintautu Čaksti, kurš arī domāja valstiski.
Taču Konstantīns Čakste bija tas, kurš atstāja
savu dzīvību šīs idejas vārdā.
Nobeidzot es gribētu izteikt lielu pateicību
Čakstes ģimenei par to, ka tā veido šo sanākšanas
centru (šodien šeit gan ir tik daudz cilvēku
sanākuši, ka visiem nav vietas, kur apsēsties), jo
šeit iespējams ļoti labi diskutēt par mūsu valsts
pamatiem. Šeit ir pareizā vieta, pareizā atmosfēra
un arī, teiksim, pareizā vēsture, lai par to diskutētu.
Šodien arī ir jādiskutē un jāizprot mūsu valsts
pamati, un ne tā, ka vienu reizi mēs esam izpratuši
un tad tas ir uz visiem laikiem. Katru reizi no
jauna. Gan pašam cilvēkam katru reizi no jauna
jāaktualizē šīs zināšanas un domas, gan vēl jo
vairāk katrai jaunajai paaudzei, jo valstiskums,
demokrātija un tiesiskums ir principi, kas “nepār
dzimst”. Cilvēks piedzimst “tukšs” bez šīm vēr
tībām, un tās var tikt nodotas tālāk tikai šādā vai
līdzīgā veidā, par tām runājot un rādot piemērus.
Paldies Jāņa Čakstes mazmazmeitai Kristīnei
Čakstei un visai Čakstes dzimtai par šo iespēju
šodien būt šeit, kā arī par šī atceres sarīkojumu
organizēšanu!
(www.president.lv)
2019. gada 14. septembrī
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Kas notiek Čikāgas Latviešu biedrības bibliotēkā?
2014. gadā Čikāgas Latviešu
biedrības bibliotēku pārdēvēja
par ČLB Kārļa Ķezbera biblio
tēku, atzīmējot organizācijas
bijušo goda biedra rakstnieka
Kārļa Ķezbera simtgadi. Bib
liotēkas vadību uzņēmās Mārīte
Plūme un tad Dace Ķezbere.
Pēdējo piecu gadu laikā dup
likātās grāmatas no pagraba ir
pazudušas – plaukti tukši!
Kur visas palika? Lielākā
daļa no vairāk kā 9,000 grāmat
ām, žurnāliem un periodikas
izdevumiem aizceļoja uz Lat
viju. Daudzi tautieši domā, ka
neviens vairs negrib trimdā un
Latvijas PSR izdotās grāmatas.
“Visas bibliotēkas Latvijā ir jau
pilnas! Neviens vairs nelasa. Vi
su taču var dabūt internetā!” Tie
uzskati nav simtprocentīgi pa
reizi.
Taisnība ir, ka Latvijas Na
cionālās bibliotēkas (LNB) krā
jumos ir vairāki gandrīz visu
trimdā izdoto grāmatu eksem
plāri, un LNB nevēlas, ka bez
viņu atļaujas ko sūta. Toties,
LNB ik pa dažiem gadiem uz
ārzemēm izsūta pagaŗu viņiem
trūkstošo grāmatu un periodiku
sarakstu. Mūsu bibliotēkas dar
binieki to rūpīgi pārlasa un sūta
LNB tos materiālus, kuŗu tur
trūkst.
Reizēm patiešām laimējas
atrast, kādu retu izdevumu, kas
minēts LNB trūkstošo grāmatu
sarakstā. Tā bija ar valodnieka
Valda Zepa pētījuma darbu
Place Names of Latgola, ko
mums ziedoja Artūra un Veltas
Auzānu krustbērni no Auzānu

Latvijas Nacionālās bibliotēkas dir. Andris Vilks tiekas ar ČLB bibliotēkas dar
biniekiem/atbalstītājiem: Jānis Vilciņs, Austra Kēlere, dir. A. Vilks, Mārīte Plūme,
Reinis Kalnājs, Armands Birkens, Māris Preiss, Ivars Kēlers, Ināra Bundža savā
vizītes laikā Čikāgā.

Okupācijas mūzeja darbinieki Aija Ebdene, Valters Nollendorfs un ČLB bibliotēkas
darbinieks Māris Preiss nopietni pusdieno.

bibliotēkas, pēc viņu aiziešanas mūžībā. Viņi arī noziedoja un sedza
sūtīšanas izdevumus par 14 kastēm Auzānu vēstures/kaŗa grāma
tām, kas izdotas trīs valodās. To sūtījumu labprāt paņēma Latvijas
Kaŗa mūzejs.
Brīnījāmies uzzinot, ka Okupācijas Mūzejs (OM) meklēja
dažus drukātus PSRS propogandas materiālus, kuŗi mums bija un,

2019. gada oktōbris

Bibliotēkas atbalstītājs Juris Meistars ar ilggadējo bibliotēkas
vadītāju Leo Trinkūnu.

kuŗus varējām aizsūtīt. Izrādās, ka reti kāds tau
tietis šeit un Latvijā ir tos saglabājis, un OM tie
der izstādēm.
Bibliotēkā reizēm iegriežas ciemiņi no Lat
vijas, kuŗi apbrīno mūsu bibliotēkas pamata krā
jumus, kas ir vairāk nekā 6,000 grāmatu un sim
tiem periodikas izdevumu. Cenšamies ciemiņus
pacienāt ar pusdienām un kafiju, un tad piedāvāt
viņiem kādas grāmatas no duplikātu saraksta.
Liels gods pirms gada bija uzņemt LNB direktoru
Andri Vilku. Cits viesis, priesteris Andris Vasiļ
jevskis (pazīstams ar to, ka iemācīja Suitu sievām
aust tautastērpus), uz Latviju aizveda grāmatas
par ētiku, reliģiju, sabiedrības problēmām, dzeju
un folkloru. Japāņu valodas tulks un senbaltu
reliģijas pētnieks Uģis Nastevičs paņēma grāmat
as par tautasdziesmām un teikām, ģenerālleitnants
Raimonds Graube – dažādas vēstures grāmatas un
publicists Arnis Šablovskis – par žurnalistiku un
sabiedrības problēmām.
Bet, ko mēs izdarījām ar visām tām paras
tajām grāmatām – romāniem, atmiņu stāstiem un
DP nometnēs izdotajām grāmatiņām? Tās nebija
jādod pārstrādāšanā. Latvian American Shipping
Lines arvien atgādina, ka Latvijas Daugavas Va
nagu organizācija pieņem trimdas literātūru un to
aizved lasīšanai vanagiem, kuŗi paši netiek uz
bibliotēkām. Labdarības organizācija Otrā Elpa
(ar veikaliem Rīgā un Liepājā) arī pieņem trimdas
literātūru, ko viņi pārdod un iegūto naudu izmanto
labdarībai.
Ne visu materiālu duplikāti aizceļoja uz Latviju
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No kr.: Bibliotēkas darbinieki Mārīte Plūme, Reinis Kalnājs,
Ināra Bundža, Latvijas viesis Uģis Nastevičs.

Mūsu bibliotēka ļoti cītīgi sadarbojas ar Krišjāņa
Barona latviešu skolas bibliotēkāri Ingu Lucānu.
Norunājām, ka ČLB neturēs savos krājumos
bērnu literāturu un sūtīs lasītājus sestdienās uz
latviešu skolas bibliotēku, kur plašā izvēlē ir
trimdas, Latvijas PSR un nesen izdotā bērnu
literātūra. Skolai arī varējām uzdāvināt dzeju grā
matas, kas nebija tās krājumos. Šovasar daļa
folkloras un mākslas grāmatu aizgāja lietošanai
vairākās ievirzēs Gaŗezera 3x3 nometnē un
labvēļiem Klinklāva galerijā.
Mūsu tagadējie bibliotēkas darbinieki ir
‘Dace Ķezbere, Mārīte Plūme, Ināra Bundža, Reinis
Kalnājs Māris Preiss. Sirsnīgi pateicas visiem darba
rūķiem, kuŗi veltījuši neskaitāmas stundas bibl
iotēkas iekārtošanai un augšanai. Paldies nelaiķim
Pēterim Riekstam un ilggadējam vadītājam Leo
Trinkūnam un visiem viņu palīgiem. Paldies
ziedotājiem, kuŗi devuši līdzekļus, lai nogādātu
mūsu krājuma duplikātus grāmatu mīlētājiem.
Īpašs paldies Mārim Preisam, kuŗš ar jautru prātu
ir gadiem ilgi pieņēmis, kārtojis, skaitījis, pakojis
un aizvedis grāmatas uz pieņemšanas centru sūtī
šanai uz Latviju.
Čikāgas Latviešu biedrības nams ir uzlikts
pārdošanā. Bibliotēka ir atvērta tikai ar iepriek
šēju norunu, zvanot vai rakstot Dacei Ķezberei
tālr.: 773-919-3936, e-pasts: itsdace@gmail.com).
Darbinieki labprāt atbild uz jautājumiem un var
dot padomu par materiālu sūtīšanu uz Latviju, bet
ČLB nevar segt sūtīšanas izdevumus.
Dace Ķezbere
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LAW OFFICES
OF
JOHN ROBEZNIEKS,
CHARTERED

Latvijas Nacionālās Operas Ģilde
aicina svinēt

Latvijas valsts
101. gadadienu
2019.gada 18. novembrī plkst. 20:00
Karnegija zālē, Ņujorkā

ar Andri Nelsonu un Bostonas
simfoniskā orķestra koncertu un
LNOĢ rīkotu pieņemšanu
Labdarības sarīkojums
Latvijas Nacionālās operas un baleta orķestra
atbalstam
Biļetes rezervēt pa e-pastu: iveta@grava.net
vai tel. 202 506 0055

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

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu, pagrabu garāžu,
logu pārbuves, jumtu un māju sienu segumu,
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas,
krāsošanas, mēbeļu labošanas, kā arī jebkādus
sīkākos darbus.
Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Apdrošināšana ir iekļauta.
Bezmaksas konsultācija.

Raimonds Dunkelis
Tel./fax: 630-790-0320 vai 800-464-8977
<www.finecraftconstruction.com>.

Zobārstniecības kabinets
Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada
l
l
l

l

l
l

l
l
l
l

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

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

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056-2161
847/394-2336
and
3440 N. Central Ave.
Chicago, IL. 60634-394
773/545-5420
www.matzfuneralhome.com
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Pasta ar bumbieŗiem un Gorganzolas sieru
Itālijas ziemeļos pie Milānas ir pilsēta Gorganzola. Tās ģeografiskais novietojums atrodas klimata
joslā, kur mēdz būt ļoti sutīgs, gan vasarā, gan ziemā. Kur sutīgs, tur viegli sabojājas ēdiens, bet šinī
gadījumā, izveidojas kaut kas ļoti gards. Gorganzolas siers ir Itālijas delikatešu siers, kas nosaukts
ciemata vārdā. Siers nogatavojas no trīs līdz sešu mēnešu laikā, kamēr tā ārpuse apmetas ar garozu,
bet iekša kļūst krēmīga ar zilām pelējuma stīgām. Gorganzolas siers ar bumbieriem ir īpaši garda
kombinācija!
Sastāvdaļas 4 porcijām:
¼ krūzes sviesta
4 stingri bumbieŗi (apm. 2 mārciņas), nomizoti,
sagriezti ⅓” biezās šķēlēs
1 ēdamkarote svaiga rozmarīna (vai 1 ½ tējkarotes
kaltēta rozmarīna)
1 krūze vistas buljona
4 unces Gorganzolas siera, sadrupināts
¾ krūzes Parmas siera, sarīvēts
½ krūzes krējuma
¾ mārciņas “linguine” makaronu, novārīti, vēl silti
⅓ krūzes pekanriekstu, apcepti un sakapāti
Sāls un pipari – pēc garšas

Norādījumi
1. Sviestu izkausē lielā pannā, pieliek bumbierus
un apcep, līdz tie brūninās, apm. 8 minūtes.
Ir svarīgi tos necept pārāk ilgi, lai nebūtu par
daudz mīksti. Bumbierus no pannas izņem un
noliek sānis.
2. Tanī pašā siltā pannā ieliek rozmarīnu, to apcep,
līdz labi smaržo, apm. 1 minūti. Pielej buljonu,
pieliek Gorganzolas sieru, ½ krūzes Parmas siera
un krējumu. Mērci silda, līdz tā mazliet sabiezē,
apm. 6 minūtes. Pieliek klāt bumbierus. Var
pieliet sulas, kas no bumbieriem iztecējušas.
3. Siltos makaronus un riekstus ieliek mērcē,
uzmanīgi apmaisa. Pieliek sāli un piparus.
Pārliek lielā bļodā un pārkaisa ¼ krūzes
Parma siera.

Piezīmes:
● Beigās var pielikt sakapātu, labas kvalitātes šķiņķi vai izceptu vistas gaļu, ja vēlas.
● Mērci var sagatavot agrāk un nolikt ledusskapī. Pirms pasniegšanas tā jāuzsilda uz lēnas
uguns, līdz parādās burbuļi. Tad pieliek bumbierus un pārējās sastāvdaļas.
Saprātīgās saimnieces

Aicinām piedalīties
Svētku korī!
Šoruden Čikāgā atkal būs iespēja dziedāt
Svētku korī. Svētku koŗa nolūks ir uz dažām
nedēļām apvienot visus, kam patīk dziedāt, gan
esošus koristus, gan tos, kuŗi negrib “uz mūžu”
iesaistīties kādā korī. Mērķis ir uzstāties 16. novembrī
ČLOA rīkotajā Valstssvētku pasākumā. Būs 5
mēģinājumi – otrdienas vakaros, sākot ar 15. oktōbri
Ciānas draudzes telpās no plkst. 19:30-21:30.
Lai pieteiktos, lūdzu atsūtiet e-pastu uz:
svētkukoris@gmail.com, norādot kādu balsi dziedat
(soprānu, altu, tenoru, vai basu) un, ja nezināt –
mēs palīdzēsim uzzināt. Droši rakstiet arī, ja ir
kādi jautājumi.
Māra Vārpa, svētku koŗa diriģente

Guntiņu solījums

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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada oktōbris
Svētdien,
		
		
		

6. oktōbrī, 10:00 – Pļaujas svētku 			
dievkalpojums ar dievgaldu.
Pēc dievkalpojuma notiks Sv. Pēteŗa draudzes
pikniks un Maiznīcas tirgus.

Svētdien, 13. oktōbrī,10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
Svētdien,
		
		
		

20. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums.
Kafijas galds.
11:30 – Bībeles stunda.
Pravieša Jesajas grāmata.

Svētdien, 27. oktōbrī, 10:00 – Reformācijas svētdienas
		
dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu vietas,
cena $ 1,000 – draudzes locekļiem un $1,200 – citiem, kas nav
draudzes locekļi; salīdzinot ar caurmēra cenu $2,095. Sazinieties
ar Modri Galenieku 847-823 3713.

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>
Čikāgas
Daugavas vanagu
apvienība

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
Priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: <kelivar@aol.com>
Kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Adrese: 600 Huber Lane, Glenview, IL 60025
DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

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

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2019. gada oktōbris
Sestdien,
		
		
		
		
		
		

5. oktōbrī, 11:00 – Pļaujas svētku 			
Miķeļdienas dievkalpojums archib. Laumas
Zušēvicas vadībā. Dzied Ciānas koris.
Pēc dievkalpojuma siltas pusdienas, tirdziņi,
stendi, spēles, koncerti, zaļumballe. Piedalās
ČīBAs (Čikāgas bērnu ansamblis),
Čikāgas vīru koris, Mantinieki, un citi.

Svētdien, 6. oktōbrī, Ciānā dievkalpojuma NAV!
Svētdien, 13. oktōbrī, 10:00 – Dievkalpojums.
		
Kafijas galds.
Svētdien, 20. oktobrī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
		
10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds ar 		
		
jubilāru godināšanu.
Sestdien, 26. oktobrī, 15:00 – Svecīšu dievkalpojums
		
Oak Ridge kapsētā.
Svētdien, 27. oktobrī, 10:00 – Dievkalpojums. 			
		
Kafijas galds.

ČikĀgas Latviešu Biedrība
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085

Mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšniece: Dace Ķezbere
tālr.: 773-919-3936, e-pasts: <itsdace@gmail.com>
Sestdien, 2. novembrī, plkst. 14:00,
Tautas mūzikas pasākums ar Valdi un Rūtu
Muktupāveliem, Čikāgas Ciānas Lielajā zālē,
Ieeja: $20 pieaugušajiem un $10 bērniem
zem 13 g.v. Aicina Čikāgas Latviešu Biedrība
un Ciānas Draudze sadarbībā ar TILTS.
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SARĪKOJUMI/SANĀKSMES
2019. gada oktōbris
Sestdien, 5. oktōbrī, Pļaujas svētku/Miķeļdienas 		
		
dievkalpojums un sarīkojums Ciānā plkst. 11:00.
Trešdien 9. oktōbrī, Pensionāru biedrības saiets 		
		
Ciānā, plkst 12:00.
Sestdien, 26. oktōbrī, Svecīšu dievkalpojumums
		
Oak Ridge kapsētā plkst. 15:00.
2019. gada novembris
Sestdien 2. novembrī, Tautas mūzikas pasākums ar
		
Valdi un Rūtu Muktupāveliem Ciānas 			
		
draudzes Lielajā zālē plkst. 14:00. Skat. 22. lpp.
Svētdien, 10. novembrī, Čikāgas gaidu un skautu
		
vienību 70 gadu jubilejas sarīkojums Ciānas
		
draudzes Lielajā zālē plkst. 12:30.
		
Skat. aicinājumu blakus slejā.
Sestdien, 16. novembrī, Latvijas Valstssvētku
		
sarīkojums Ciānā plkst. 14:00.
		
Skat. 3. lpp.
Svētdien, 17. novembrī, Oikumēnisks Valsts svētku
			dievkalpojums Sv. Pēteŗa baznīcā plkst. 10:00.
			Pēc dievkalpojuma sadraudzība un 			
			dokumentāla filma: “Latvijas valsts simboli.”

saulsardzenes

misekļa labojums
2019. gada septembŗa izdevumā Čikāgas Ziņu
redakcijā bija ielavījies elektronikas velniņš un
nozadzis uzticīgajiem ziedotājiem $50.00, atstājot
katram tikai $5. Atvainojamies par misekli.
Red.

ČikAgas Ziņām ziedojuši

no 2019. g. 2. maija līdz 2019.g. 2. augustam.

Foto: Ivars Švānfelds

Astrīdas (Ivara dzīvesbiedre) meita Ilze
nupat (22. septembrī) atbrauca no Pāvilostas un
atveda šīs skaistās, lielās saulsardzenes. Tuvu pie
jūŗas viņa atrada pļavu, kas bija pilna ar
saulsardzenēm. Pāris gadu šādas sēnes reti kur
varēja atrast, bet šogad palaimējās.
Saulsardzenes ir ļoti, ļoti garšīgas. Pagata
vošana vienkārša: sēnes sakapā vai sagriež šķēlēs
un apcep sviestā. Pasniedz uz baltmaizītes.
Šovakar tās arī baudīsim.
Ivars Švānfelds

55.- Pēteris un Sarma Aļļes, Andrejs Bacians(Madison,WI),
Guntis Baltābols (Baraboo, WI), Vēsma Baltmane, Baiba un
Jānis Bērziņi, Maija Bilsena (Scottsdale, AZ), Ilmārs
Blaumanis, Laura un Pēteris Blumbergi (Arlington, VA), Māra
Brogan, Sandra Burvikova, Laimons Celmiņš (Lenoir, NC),
Cook County Treasurer, Velta Dārziņa, Andris un Benita
Eglītes, Daina Jurkus Ellertt, Ojārs un Elizabete Freimaņi,
Gaŗezers (Three Rivers, MI), Gundārs Grīslītis (Indianapolis,
IN), Gunārs un Irēne Jansoni, Skaidrīte Jirgena (Rīga, LV),
KBLS (Latvian School of Chicago), Anita Kalniņa, Ināra
Kalniņa, Daiga Kiršteina, Baiba Kahn, Juris Kļaviņš (Smiltene,
LV), K. Sīmane-Laimiņa, Mirdza Lazdiņa (Chesterfield, MO),
Valdis Legzdiņš (Darien, WI), Valentīna Linde, Irisa Mellott
(Three Rivers, MI), Biruta Norrell, Jānis un Ruta Ozoli
(Hastings, MN), Vallija Pavasara (East Troy, WI), Anita
Vārsberga-Pāža (Myersville, MD), Māris Roze, Māra Ruskula,
Pēteris Šaltāns, Māra Sīpola (Beverly Hills, MI), Aina Sloka,
Olģerts un Valentīna Svilāni, Klitija Theisz, Zigis Ulmanis, Ruth
Vals, Vilis Vītols, Indulis Zviedris, Ināra un Heino Witt (Kelseyville CA).

2019. gada

13 Sv
14 P
15 O
16 T
17 C
18 P

Irma, Mirga
Vilhelmīne, Minna
Eda, Hedviga, Helvijs
Daiga, Dinija
Gaits Karīna
Rolands, Rolanda, 		
Ronalds, Erlends
Elīna, Drosme, Drosmis

19 S
20 Sv
21 P
22 O
23 T
24 C
25 P
26 S

Leonīds, Leonīda
Urzula, Severīns
Īrisa, Irīda
Daina, Dainis, Dainida
Renāte, Modrīte, 		
Mudrīte
Beāte, Beatrise
Amanda, Kaiva,
Amanta

27 Sv Lilita, Irita, Ita
28 P Ņina, Ninona, Antoņina,
Oksana
29 0 Laimonis, Elvijs, Elva, 		
Elvis, Laimis
30 T Nadīna, Adīna, Ulla
31 C Valts, Rinalds, Rinalda

FIRST CLASS MAIL

Monika, Zilgma, Zilga
Daumants, Druvvaldis
Aina, Anete
Elga, Helga, Elgars
Arvīds, Arvis, Druvis
Monta, Tince, Silva
Valfrīds, Kira

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

6 Sv
7P
8O
9T
10 C
11 Pv
12 S

Çikågas Ziñas

1 O Zanda, Zandis, Lāsma
2 T Ilma, Skaidris
3 C Elza, Ilizana
4 P		Modra, Francis
5 S Amālija

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

OKTØBRIS

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: <martinstaks@gmail.com>
mobilais tālr.: 925-303-3089
ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos

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