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REDAKCIJAS PĀRSKATS
Māris Roze

Atgriežamies pēc ziemsvētku un jaungada starplaika ar papla-
šinātu 2021. gada februāra izdevumu. Starplaiks ir bijis vairāk 
kā pilns ar nozīmīgiem notikumiem, ieskaitot ASV valdības mai-
ņu pēc iepriekšējā prezidenta kūdīto dumpinieku uzbrukumu 
kongresa namam, bijušā prezidenta otrreizējo impīčmentu un 
nerimstošo inficēšanas un mirstības vilni pandēmijas iespaidā. 
Kaut vakcīnas ir, pati potēšana klibo dažādu iemeslu dēļ.
 Par uzbrukumu ASV kongresa namam mums šajā izde-
vumā nav raksti, bet ir gan stāsti, kas varētu stāvēt kā piemēri 
sekmīgai valdības nama aizstāvēšanai. Šī izdevuma centrālā 
tēma iekļauj atmiņas un pārdomas par barikāžu dienām 1991. 
gada janvārī, kad tauta spontāni pulcējās Doma laukumā un 
citviet Rīgā lai aizstāvētu tolaiku Augstākās Padomes (šodien 
Saeimas) ēku – nevis no dumpotājiem bet no okupējošās liel-
valsts tankiem un bruņotiem kaujiniekiem. Tā kā barikādes tika 
veidotas trīsdesmit gadus atpakaļ, kad šodienas jaunieši vai nu 
vēl nebija dzimuši vai bija ļoti jauni, Māras Sīmanes raksts ir tieši 
domāts mūsu skolniekiem un jauniešiem kā mācība par nozīmī-
gu Latvijas vēstures daļu un tam blakus stāv zviedru žurnālista 
angļu valodas atmiņas par OMON apšaudes naktīm Esplanādē. 
Un tiem kas šīs dienas atceras no jau rūdītu cilvēku viedokļiem, 
mēs piedāvājam Daiņa Īvāna rakstu par ārzemju latviešu būtis-
ko lomu barikāžu krīzes pārvarēšanā. 
Dažādas noskaņas
 Ar cieņu pieminam arī vairāku mūsu sabiedrisko līdz-
gaitnieku un vadītāju aiziešanu, kas no vienas puses piešķir 
šim izdevumam sērīgu noskaņu. Ir nenoliedzami, ka viņi ne-
vien saviem piederīgiem iztrūks, bet ka viņu aiziešana ir mums 
visiem zaudējums. Tomēr, lasot šos rakstus par viņu bagātī-
gām dzīvēm un pašaizliedzīgo darbību rodās arī gandarījuma 
sajūta un prieks, pat lepnums par viņu paveikto. Tas varbūt 
atgādina mūs cienīt un mīlēt šādus cilvēkus kamēr viņi vēl ir 
mūsu starpā. Un no tādas apņemšanās viegli nonākam pie at-
zinības rakstiem ko izpelnījuši desmit ilglaicīgie mūsu kopie-
nas darbu darītāji un vadītāji.
 Priecīga noskaņa ir arī manama mūsu Baronskolas skol-
nieku gaišās sejās, ar sajūsmu piedaloties attālinātā piparkūku 
cepšanas akcijā no savām mājām. Tāpat labprāt lasam par 
KBLS līdzekļu vākšanas panākumiem un par Skolas+Ciānas 
komiteju darbību nostiprināt šī īpašuma pastāvību un Čikāgas 
latviešu centra attīstību. Mūsu skola un mūsu sabiedriskais 
centrs Ciānā ir ilgi kalpojuši visplašākām mūsu vajadzībām, 
audzinot jaunu paaudzi un izpildot visas mūsu sabiedriskās un 
latviskās kultūras izpausmes. Šīs pamatinstitūcijas ir tagad la-
bās rokās, nodrošinot viņām (un mums) gaišu nākotni. 

Tādēļ ir tiešais laiks nākt Skolai un Centram talkā ar no-
pietniem līdzekļiem un ar darbu un garīgo atbalstu. Ieguldīsim 
savā nākotnē, lai nākotne būtu. 

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 no-
drošina ātru saņemšanu.

SLUDINĀJUMU LIKMES:
1 lappuse — $180; 
1/2 lappuse — $90;
¼ lappuse — $45; 
vizītkartiņas lielumā — $30

ADVERTISING RATES:
Full page — $180; 
½ page — $90;
¼ page — $45; 
business card size — $30

Čikāgas Ziņu nākamā mēneša izde-
vumā ievietojamie materiāli (raksti, 
fotoattēli, sludinājumi, sarīkojumu 
kalendāra informācija) redakcijā jā-
saņem Word formatā līdz iepriekšē-
jā mēneša 12. datumam. 

Par sludinājuma saturu atbild sludi-
nātājs; par raksta saturu atbild au-
tors. Iesniedzot rakstu ČZ, autors 
pieņem iespējamo sava raksta pār-
publicēšanu. Manuskriptiem jābūt 
mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un 
adresi. Redakcijai ir tiesības rakstus 
saīsināt vai koriģēt. Rakstos izteiktās 
domas var nesaskanēt ar redakcijas 
viedokli. Čikāgas Ziņas honorārus 
nemaksā.
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ČIKĀGAS JAUNIEŠIEM PAR BARIKĀŽU LAIKU PIRMS 30 GADIEM
Māra Sīmane

Latviešu skolā mācās par 1918. gada 18. no-
vembri un par 1990. gada 4. maiju. Tomēr 1991. 
gads bija viens no interesantākiem, jo tanī gadā 
Latvija pēc būtības atguva neatkarību. 

1990. gadā Igaunijas, Lietuvas un Lat-
vijas parlamenti (Augstākās Padomes) bal-
soja par neatkarības atjaunošanu. Baltijas 
valstis saprata, ka tikai kopā tas izdosies. Bet 
kā tās varēja panākt īstu neatkarību, ja Pa-
domju Savienības vadība vēl gribēja tās patu-
rēt Padomju Savienībā? Padomju Savienība 
kontrolēja ekonomiku un armiju. 

Barikāžu laiks sākās 1991. gada 13. 
janvārī, kad Padomju tanki uzbruka televīzijas 
tornim Lietuvā. Tanī laikā nebija mobilie tele-
foni, vai sociālie tīkli. Cilvēki dabūja ziņas no 
TV, klausījās radio un lasīja avīzes. Viņi zva-
nīja draugiem no telefoniem mājās un no tele-
fona būdām, un rakstīja vēstules. Uzbrukums 
Lietuvā bija domāts, lai TV vairs neziņotu par 
neatkarības plāniem. Uzbrukumā nomira 14 
cilvēki, vairāk nekā 700 tika ievainoti.
Gatavojoties uzbrukumiem Rīgā

Cilvēki Latvijā uztraucās, jo zināja, ka 
Latvija būs nākamā valsts, kur mēģinās apstā-
dināt neatkarības centienus. Tāpēc Latvijas 
Tautas fronte (LTF) pa radio aicināja cilvēkus 
no visas Latvijas braukt uz Rīgu, lai protestē-
tu. Daži saka, ka ieradās pus miljons cilvēku. 
Latvijā baidījās, ka Rīga būs nākamā vieta, 
kur uzbruks. Cilvēki paši sāka būvēt barikā-
des un arī sargāt svarīgas vietas (parlamentu, 
valdības ēku, u.c.) ar smagām mašīnām, ar 
smilšu maisiem, betona bluķiem, traktoriem, 
savām mašīnām un tā tālāk. 

Nākamajā dienā OMON “melnās bere-
tes” (speciāla policijas vienība) uzbruka Lat-
vijas aizstāvjiem. Cilvēki turpināja aizsargāt 
Rīgas centru. Viņi pat aukstās janvāra naktīs 
sildījās pie ugunskuriem un gulēja ārā pie ba-
rikādēm. 

Komunisti un armijas vadība atbalstīja 
Latvijas palikšanu Padomju Savienībā. Tie sū-
tīja visādas ziņas Krievijai par to, kas Rīgā no-
tiek. OMON turpināja uzbrukumus. 20. janvārī 
vairāki nevainīgi cilvēki tika nošauti. To piemi-
nekļus var redzēt pie Basteja kalna Rīgā.

Pasaule dzird kas notiek
Tomēr, vairākas labas lietas notika. 

Pirmkārt, Pasaules Brīvo latviešu apvienība,  
t. sk. latvieši Amerikā, Eiropā un citur, sāka 
stāstīt mītnes zemju politiķiem par to, kas tie-
šām notiek Latvijā un Baltijā. Baltieši brauca 
stāstīt dažādu valstu parlamentiem un vadī-
tājiem par netaisnībām. Citu valstu pārstāvji 
sāka braukt uz Rīgu. 

Cilvēki barikādēs turpināja aizsargāt 
Rīgu, un to darīja ļoti miermīlīgi. Rietumos  sa-
prata, ka Baltijas valstīm jābūt brīvām. Maska-
vā 100,000 cilvēki gāja ielās, lai atbalstītu Bal-
tijas neatkarības centienus. Tas bija viens no 
vislielākajiem protestiem Maskavā. Latvijas 
jaunā vadība aizbrauca uz Maskavu un panā-
ca, ka militārās akcijas apstādina un OMON 
atgriežas bāzēs, kur tiem atņēma ieročus. 

Tad cilvēki varēja iet mājās izgulēties. 
Brīvprātīgie kārtības sargi turpināja sargāt 
Rīgu un barikādes palika. Un labi, ka tā, jo 
1991. g. 21. augustā tās atkal bija vajadzīgas. 
Bet tas (Baltijas valstu pilnīgā neatkarības at-
gūšana) atkal ir cits stāsts.
 

Cilvēki veido barikādes pie Augstākās Padomes (ta-
gadējā Saeima)
Foto: zviedru žurnalists Johan Erseus
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KONFERENCES “X STUNDA. BARIKĀDĒM 30” PROGRAMMA:
13. JANVĀRĪ 2021.G. LATVIJAS NACIONĀLĀ BIBLIOTEKĀ

10. 00 | Ievads
Valsts prezidents Egils Levits, LNB direktors Andris Vilks, konferences vadītājs žurnālists un 
komentētājs Pauls Raudseps
Uzrunas: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, 
kultūras ministrs Nauris Puntulis
Vēsturnieks Edgars Engīzers – “Latvijas sabiedrība 1991. gada Barikāžu priekšvakarā un to laikā”

11.00 | I daļa: X STUNDA
Vadītājs – žurnālists un politologs Edijs Bošs
Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs 1991. gadā Romualds Ražuks
Diskusija:  Dainis Ģēģers,  Māris Šops,  Andris Jaunsleinis, Juris Strīpnieks, Jānis Dinevičs

12.15 | II daļa: Mūsu cilvēki
Vadītājs – žurnālists Aidis Tomsons
Diskusija: Tālavs Jundzis, Dainis Īvāns, Egils Einārs Jurševics, Artūrs Irbe, Raimonds Graube, 
Guntis Kalme

13.15 | III daļa: Vēstījums no barikādēm
Vadītāja – Valsts prezidenta padomniece Sarmīte Ēlerte
Diskusija: Ojārs Ēriks Kalniņš, Aleksandrs Mirļins, Zaiga Grīnberga, Māra Sīmane, Laila Pa-
kalniņa

14.15 | Noslēgums
ZVIEDRIJAS ŽURNĀLISTA JOHAN ERSEUS VĒSTULE

MĀRAI SĪMANEI PAR BARIKĀŽU LAIKU
Dear Mara,
I left Expressen in 2000, and have been 
self-employed ever since, except for a few 
stints at magazines and web startups.
          I flew to Riga with an Expressen photog-
rapher around January 7, 1991. We had visas 
to go to Kaliningrad, which for the first time 
opened to Westerners from Jan 1.  We drove 
on icy roads to Kaliningrad, worked there al-
most a week before we got word that we 
should head up to Riga as soon as possible 
– because of the increasing military tension, 
especially in Vilnius.
          I must have gotten back to Riga on the 11th or 
12th, because my first article from there was pub-
lished the 13th. It was about Riga holding its breath 

ahead of an expected attack on the TV house. 
OMON had then occupied the Press House.
          I continued to follow the political and mili-
tary developments. There were press briefings, 
demonstrations, etc. I spent long nights wan-
dering around central Riga, climbing over barri-
cades of barbed wire, planks and metal scrap. I 
remember we had to crawl under a truck to get 
in at one place. And everywhere fires kept peo-
ple warm, and there were soup canteens, too.
          I reported back to Expressen every evening: 
about the first casualty, the communists’ count-
er-propaganda, citizens protecting their town, 
etc. You had to place a phone call, and some-
times wait a few hours to get through to Swe-
den. I had an early form of computer you could 
send articles from, called Tandy, but that didn’t 
work in the Soviet Union, so I had to read my 
articles to someone taking notes. Pretty pains-
taking. But all the time, I had the feeling that my 
material was wanted at home, the media and 
the Swedish public were really interested in the 
Baltic struggle for freedom. It was strange that 
the war broke out in the Middle East that very 
week, so the paper was full of Baltic and Mid-
dle Eastern reports: I think Expressen had more 
than 20 people covering these stories on site.
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          I even ended up on the front page on 
January 21, the day after the fatal attack on 
the Ministry of Interior. I was the only Swedish 
journalist staying at Hotel Rīdzene. I was there 
first and got the last room, so the rest stayed 
at Hotel Latvija. I was on the phone with some-
one at Expressen that night, when I suddenly 
heard heavy traffic and braking vehicles, looked 
out and saw dozens of armed soldiers jumping 
out of trucks, crouching under my window and 
opening fire on a house down the street. I re-
ported live over the phone, and they screamed 
back that I should turn out my lights and take 
cover. Which I did for a while, until the reporter 
in me protested. I put on my jacket and went out 
into the corridor, which opened on a big patio. It 
was pitch black, all the lights were out in the ho-
tel. I walked carefully down the open stairs, but 
when I was almost at the bottom, I heard shots 
and breaking glass. Some soldiers burst into the 
lobby and began firing upwards. The day after I 
saw the bullet holes in the railings of the stairs. 
          I hurried back to my room, locked the door, 
took a big swig of whisky and wondered if I 
would be safer in the bolted bathroom… Well, 
nothing happened, so I again ventured down-
stairs, where the porter was crouching behind 
his desk in the dark. I asked if I could go out, 
but he said all doors were locked. Foolhardily, I 
forced myself through the glass pane that had 

been broken by the shots and made my way 
down towards the Ministry by the park. There 
stood a Soviet tank or two, with armed soldiers 
on top, and an angry crowd surrounding them. 
Suddenly they started firing and a man with 
a film camera was shot, I think three or four 
were killed or wounded. The crowd dispersed, 
I went with a Latvian journalist who knew the 
filmer Slapins [Jura Podnieka grupas videofo-
togrāfs], interviewed him and went back to file 
the story from the hotel. Soon after, the phone 
rang and a Swedish television host started in-
terviewing me live about the events in Riga. 
The following day my picture and story fea-
tured on the front page with the headline “The 
bloodbath started outside my window”…
          I really felt that I was part of history that 
night and that week. For people in Sweden, the 
Baltic states suddenly came closer than they 
had been for 50 years; they had more or less 
been forgotten behind the Iron Curtain, and that 
started changing in those weeks. Not that my 
kids asked me to, but I’ve told them about 1991 
in Riga and I think it’s important for them to know 
how the Soviet rule was dismantled and three 
small countries re-emerged thanks to people 
being united and able to work peacefully but de-
terminedly towards the goal of independence.

All the best,
Johan 2021.gada janvārī

DAINIS ĪVĀNS PAR TRIMDAS LATVIEŠU LOMU BARIKĀŽU LAIKĀ
Agnese Drunka

(Pārpublicēts no LR1 raidījuma “Globālais lat-
vietis. 21. gadsimts.”; lsm.lv)
Pirms trīsdesmit gadiem stāvot barikādēs, va-
rēja šķist, ka visu paveica tikai Latvijā, taču liela 
nozīme bija arī tam, ka notikumi Rīgā ieguva 
plašu rezonansi pasaulē. Tas notika, pateico-
ties diasporai, kas iesaistījās neatkarīgas in-
formācijas apritē – Latvijas Radio raidījumā uz-
svēra toreizējais Latvijas Republikas Augstākās 
padomes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Īvāns. 
Barikāžu laiks saliedēja ne tikai cilvēkus Latvijā, 
bet arī trimdas latviešus, kas ar savu atbalstu 
palīdzēja nostiprināt neatkarīgu Latviju. Notiku-
mu emocionālais spēks piesaistīja arī tos trim-
das latviešus, kas citādi dzīvoja mierīgu dzīvi 
un negribīgi iesaistījās politiskajos procesos.

Aktīvi notikumu atspoguļošanā iesais-
tījās dažādas trimdas organizācijas, īpaši Pa-

saules Brīvo latviešu apvienība un Amerikas 
Latviešu apvienība, kā arī individuāli rosīgie 
trimdinieki, lai par Baltijā notiekošo uzzinātu 
visa pasaule. Tas bija milzīgs spēks, kas ļāva 
pārraut informācijas blokādi, jo tolaik bija ļoti 
būtiski, lai pasaules sabiedrība saņemtu patie-
su informāciju par notikumiem. 
Ar zviedru atbalstu nokļuva Zviedrijā un ASV 

Priekšdarbi jau bija veikti gan Amerikā, 
gan Zviedrijā, gan arī Austrālijā. Bet tieši janvārī, 
notikumiem uzņemot apgriezienus, bija iespē-
ja Dainim Īvānam – Latvijas Republikas Aug-
stākās Padomes priekšsēdētāja vietniekam un 
Augstākās Padomes pilnvarotajam – vērsties 
klātienē pie Rietumu sabiedrības, lai informētu 
par notikumiem Latvijā un skaidrotu mainīgo si-
tuāciju. Ar Zviedrijas valdības atbalstu (miljons 

(turp. 6. lpp.)
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zviedru kronu katrai no Baltijas valstīm) Dainis 
Īvāns vispirms nokļuva Zviedrijā un tad Amerikā, 
Baltajā namā.

“Somijā es biju pirms barikādēm un 
Augstākā Padome šo lēmumu (pilnvarojumu 
meklēt palīdzību Rietumu sabiedrībā) pieņē-
ma, tāpēc ka es atrados ārzemēs. Nevienam 
nebija garantiju, ka kāds cits vēl tur tiks. Šīs 
pilnvaras bija pieņemtas ar nolūku, ja gadī-
jumā Augstākās Padomes deputātus iznes 
ar kājām pa priekšu no toreizējās Augstākās 
Padomes mājas (Jēkaba ielā), kur mēs dienu 
un nakti dežūrējām, man ir arī ārkārtējās piln-
varas vadīt pretošanos no Rietumiem un vei-
dot trimdas valdību, ar parlamenta pilnvarām,” 
par tā laika norisēm emocionāli stāstīja Īvāns. 

Īvāns atgriezās no Helsinkiem, jo bija 
uzzinājis svarīgu informāciju – PSRS taisās 
bloķēt visus informācijas kanālus, lai ziņas 
no Latvijas neizkļūtu ārā. “Tas mudināja Aug-
stākās Padomes preses centru un tā vadītāju 
Aleksandru Mirļinu mobilizēt visus žurnālistu 
spēkus gan no Rietumiem, gan PSRS iekšie-
nes. Kad sākās barikādes, kad bija lielā mītiņa 
diena, pēc šaušanas Viļņā, kad es jau biju no 
rīta runājis Latvijas Radio un TV, problēma bija, 
kā es tikšu atpakaļ Rietumos? Kopā ar toreizē-
jo Lietuvas AP priekšsēdētāja vietnieku Broņis-
lavu Kuzmicku, kurš neaizbrauca uz Viļņu, bet 
palika ar mani kopā Rīgā, (domājām) kā mēs 
nokļūsim pāri robežai? Vīzas jau vajadzēja to-
reiz. Tad bija unikāls gadījums, ka Zviedrijas 
konsuls pats skrēja uz Augstāko Padomi, lai 
neviens neuzzinātu, un līmēja manā pasē vīzu, 
iesita zīmogu”, notikumus atstāstīja Īvāns. 

Ar Zviedrijas atbalstu Īvāns nokļuva 
Stokholmā. Kā stāstīja Imants Gross, tolaik 
Latvijas pilnvarotais pārstāvis Zviedrijā – 
fakts, ka Zviedrijai bija iespējams sūtīt savus 
diplomātus uz Baltijas valstīm, nospēlēja mil-
zu lomu tālākajā notikumu attīstībā. Redzot 
reālo Baltijas tautu kustību, Zviedrijas valdība 
palīdzēja katrai no tām Stokholmā izveidot in-
formācijas biroju un sniedza arī finansiālu at-
balstu Baltijas valstu neatkarībai.

“Tur bija ārkārtīgi svarīgi, ka Zviedrijas 
ārlietu ministrija un valdība finansēja šo mūsu 
uzturēšanos Rietumos, atklāja Latvijas infor-
mācijas biroju. Viena no Latvijas pārstāvju 
svarīgākajām sēdēm bija, kad sapulcējāmies 

gan Imants Gross un trimdas pārstāvji, Tau-
tas Frontes atbalstītāji, gan Lennarts Meri 
(vēlākais Igaunijas prezidents) un Kuzmickis. 
Mēs sadalījām ietekmes sfēras kā Ribentro-
pa-Molotova paktā,” stāstīja Īvāns. 

Tā kā Lennarts Meri bija studējis Vācijā, 
viņu nosūtīja uz Vāciju. Savukārt Īvāns un Kuz-
mickis, atkal ar zviedru atbalstu, lidoja uz Zie-
meļameriku. “Tur es nonācu Ojāra Kalniņa (to-
brīd Latvijas sūtniecībā Vašingtonā preses un 
informācijas koordinators) gādīgajās rokās un 
labi, ka bija šī pirmskara Latvijas vēstniecība, 
kas faktiski tajā brīdī atdzīvojās,” turpināja Īvāns. 
Baltais nams mums ir atvēries 

Īvāns atcerējās Kalniņa zīmīgos vārdus, 
kad abi gāja iekšā Baltajā namā: “Es jau toreiz 
nebiju nekādas suverēnas valsts sūtnis, bet 
mūs pieņēma, lai noskaidrotu, kas tad īsti no-
tiek, lai varētu lemt par sankcijām pret PSRS”. 
Tad Ojārs zīmīgi noteica: “Daini, redzi, mums 
šis Baltais nams ir atvēries. Kad mēs būsim 
neatkarīgi, mēs tik viegli iekšā netiksim”! 

Amerikas mediji un sabiedrība bija ie-
interesēta notikumos Baltijas valstīs. Kalniņš 
uzsvēra, ka Īvāna ierašanās Vašingtonā nos-
pēlēja milzu lomu. Tas, kas tobrīd notika Rīgā, 
izsauca emocijas gan Vācijas, gan Zviedrijas, 
gan Amerikas cilvēkos un trimdas latvieši bija 
galvenie ziņu nesēji Rietumu sabiedrībai. Pro-
tams, būtiskāko lomu spēlēja tie ļaudis, kas 
Rīgā stāvēja aiz barikādēm, norādīja Andrejs 
Urdze, kurš tolaik bija Latvijas pilnvarotais 
pārstāvis Vācijā un viens no demonstrāciju 
Latvijas atbalstam rīkotājiem. 

Demonstrācijas, protesta mītiņi, aiz-
lūgumi dievnamos bija vēl starp citiem nozī-
mīgiem veidiem, kā trimdas latvieši vēstīja 
par notikumiem Rīgā. Saziņa tolaik nebija no 
vienkāršākajām; piemēram, no Stokholmas 
uz Padomju Savienību bija tikai astoņas te-
lefona līnijas, vajadzēja gaidīt pusstundu, lai 
sazvanītu Augstāko Padomi. 

Īvāns, sarunu noslēdzot, uzsvēra: “Lai 
skaudrie janvāra notikumi ir atgādinājums 
ikvienam arī šodien par vienotību, kas ie-
spējama starp latviešiem. Kaut nekad mums 
nebūtu par savām tiesībām dzīvot jāstāv uz 
barikādēm. Nesam līdzi to garu, ka ir lielākas 
vērtības, kuru dēļ ir vērts dzīvot, cīnīties un 
pārciest pelēko ikdienību”. 

(“Dainis Īvāns” turp. no 5. lpp.)
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PAR FILMU “DVĒSEĻU PUTENIS”
Mācītājs Ojārs Freimanis

Šķiet, ka neviena spēlfilma, uzņemta Latvijā, nav ieguvusi 
lielāku popularitāti visā pasaulē, kā filma “Dvēseļu putenis”. 
Par to jau uzrakstītas daudzas profesionālas atsauksmes 
un recenzijas. Dažos teikumos vēlos dalīties arī es. Lūdzu, 
ņemiet vērā, ka visas recenzijas ir balstītas subjektīvos 
spriedumos, atkarīgi no katra rakstītāja individuālo pieredzi, 
zināšanas un sajūtas. Tāda būs arī manējā. Neņemšos arī 
salīdzināt Aleksandra Grīna romānu ar filmas sižetu, jo par 
to jau rakstījuši vairāki atpazīstami Latvijā vērtētāji.  

Filmas aprakstā ir teikts, ka “Dvēseļu putenis” ir vēs-
turiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna 
motīviem, kas ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitga-
dīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās 
par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā mek-
lējama. Saviļņojošais stāsts ļauj skatītājam pieaugt kopā ar 
Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos 
caur zēna acīm, pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, 
meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu.

Artūra skatījums
Es šo filmu vēroju kā sadalītu divās da-

ļās, kur apmēram līdz tās pirmajai pusei cauri 
vijas ļoti daudz tā laika Eiropas un arī cariskās 
Krievijas vēstures fakti. Tomēr ir  jāņem vērā, 
ka šī nav vēsturiska filma, bet galvenā varoņa 
Artūra skatījums uz šiem notikumiem. Otro fil-
mas daļu es raksturotu kā vairāk emocionālu 
un attiecībām piesātinātu, kur caurvijas Artūra 
un Martas skaistais mīlestības stāsts. 

Filmas sākums uzreiz sniedz ieskatu, 
ka to skatīties nebūs viegli, jo tiek nošauta 
Artūra māte, kas, protams, ģimenei izsauc 
vēlmi spēji rīkoties, iestāties strēlnieku rindās, 
lai cīnītos pret varmākām. Daudz kara ainu ar 
smagiem ievainojumiem un atdotajām dzīvī-
bām. Tā tas vijas cauri visai filmai. Arī Artū-
ra zaudējumi ir milzīgi: māte, tēvs, brālis un 
daudz draugu. Vēsturisko faktu fragmenti un 
tālaika politiskā situācija ir atspoguļota, manu-
prāt, precīzi.
Galīgie vērtējumi

Protams, ka mani, kā Latvijas Bruņoto 
spēku atvaļinātu kapelānu, sevišķi uzrunāja 
filmā iekļautais reliģiskais pavediens, lūgša-
nas par latvju tautu un brīvību. Filma noslē-
dzas uz pozitīvas nots, lai arī ar milzīgiem 
zaudējumiem – Latvijas brīvība ir izcīnīta, un 
Artūrs ir kopā ar savu mūža mīlestību Martu. 

Atgādinu, ka šis ir mans subjektīvs fil-
mas apskats. Ja vēl līdz šim to neesat izda-

rījuši, lūdzu, noskatieties šo filmu, jūs noteikti 
kaut ko sev iegūsiet. 
Redakcijas piezīmes: Pēterdraudze bija plā-
nojusi “Dvēseļu putenis” filmu izrādīt savās 
telpās 15. un 22. novembrī, bet bija spiesta 
plānu atcelt pandēmijas ierobežojumu dēļ. 
Autora recenzija šeit balstās uz garākām no 
divām angļu valodas versijām, Blizzard of 
Souls.  Mācītāja dienests Latvijas Bruņoto 
spēku Jūras Speku Mācibu centrā, Liepājā, kā 
tās kapelāns ilga no 1996. līdz 2006. gadam. 
Kā pirmais kapelāns centrā, viņš organizēja 
jauniesauktiem garīgus pasākumus, lekcijas, 
koncertus un piedāvāja arī virsniekiem un ins-
truktoriem garīgo atbalstu.

Mācītājs Freimanis (otrais no labās puses) 2005. 
gadā Ādažu poligonā, kopā ar Prezidenti Vairu 
Vīķi-Freibergu.
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LATVIJĀ PĀRIZDOTA KĀRĻA ĶEZBERA TREŠĀ DZĪVNIEKU BRĪNUMU PASAKA
Publicists Arnis Šablovskis

Rakstnieka Kārļa Ķezbera dzīv-
nieku brīnumu pasakām – “Bren-
cītim”, “Takšelim Makšelim” un 
“Rūķu pasaules ceļojumam” nav 
analoga latviešu literatūrā. Tās ar 
vienādu prieku var lasīt gan bērni, 
gan pieaugušie, tādēļ tās nereti 
dēvē arī par ģimenes pasakām. 
Aizvadītajos Ziemassvētkos Latvija 
krāšņā apgāda Mansards izdevumā 
atguva “Rūķu pasaules ceļojumu”, 
bet 2019. gada nogalē ar šīs pašas 
izdevniecības gādību rakstnieka 
dzimtenē jau atgriezās “Takšelis 
Makšelis” (ar skaistām mākslinieces 
Ievas Jurjānes ilustrācijām), bet 
mūsu valsts zīmīgajā jubilejas gadā– 
arī “Brencītis”.     

Šajos trijos gados Latvijā tas 
vienmēr gada nogalē bija notikums 
bērniem, viņu vecākiem un citiem 
interesentiem atkal lasīt labo 
vēsti par saspringtām dzīvnieku 
attiecībām labā, sulīgā latviešu 
valodā. Un lasītāji jau saprata, ka, 
runājot par dzīvniekiem, rakstnieks 
tik daudz ko patiesībā vēstīja par 
cilvēku sabiedrībā notiekošo...
Tomēr – K. Ķezbers tā noteikti 
lika lasītājiem arī ar citām acīm 
paskatīties uz saviem mīļajiem 
četrkājainajiem draugiem. Netieši rakstnieks 
savās pasakās īsteno ekoloģisko audzināšanu 
un pauž tajās tik latvisko pasaules uzskatu – 
cilvēks ir dabas daļa, viens no – un ne tās 
pavēlnieks, īpašnieks... Pasakas, kas trimdā 
rakstītas un publicētas pirms piecdesmit 
gadiem, nu Latvijā atradušas sev jaunu 
auditoriju – bērnos un ne tikai. Rakstnieka 
K. Ķezbera īpašais ētikas kods, kas radies, 
apgūstot klasisko izglītību Latvijā un vēlāk 
pašam pieredzot katra mūsu tautieša likteni 
20. gadsimtā – ar karu un bēgļu gaitām, nu 
atkal ir pieejams jaunās paaudzes tautiešiem. 
Tiem, kuriem drīz jau būs pašiem jārūpējas 
par to, lai Latvijā un citur pasaulē labā vēsts 
par ētiskā un godīgā uzvaru turpinātos ne tikai 

pasakās. Kā rāda rakstnieka varoņi – tikai 
godīgam cīnītājam tiek balva. Nu Latvija jau ir 
atguvusi K. Ķezberi kā romānistu (2005. gadā 
tika pārizdots vēsturiskais romāns “Alkazars”) 
un pasaku meistaru, iespējams, ka nu 
dzimtenei būs pienācis laiks viņu arī atgūt kā 
izcilu novelistu. 
Autora piezīmes: Kārlis Ķezbers (dzimis 
1914. gadā Vecmokās; miris 2006. gadā 
Evanstonā) bija rakstnieks, žurnalists, 
skauts un pastmarku speciālists. Divdesmit 
divus gadus viņam Čikāgā bija veikals, kur 
viņš tirgojās ar pastmarkām, monētām, 
latviešu grāmatām un latviešu daiļamatnieku 
izstrādājumiem.
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ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBAS
GADA IESĀKUMS UN PLĀNI

Mārtiņš Stāks
ČLOA prezidija priekšsēdis        

Šis gads mums ir iesācies ar vairākām mai-
ņām, ieskaitot skumjās ziņas, ka mūsu ilgus 
gadus pazīstamais draugs un Čikāgas lat-
viešu sabiedrības vadītājs ČLOA priekšsēdis 
Jānis Vilciņš aizgājis mūžibā. Par Jāni varē-
siet lasīsit tālāk šajā Čikāgas Ziņu numurā, 
bet domāju, ka būtu piemēroti ar jums dalīties 
vārdos, kuŗus ievietoju savā Facebook kanā-
lā; tie seko, pārtulkoti latviešu valodā. “Jānis 
bija Čikāgas latviešu sabiedrības stūrakmens. 
Mūsu ģimene ir bijusi laimīga, ka ir pazinusi 
Jāni, un viņa ģimeni – dzīves biedru Guntu, 
māsu Māru, krustmeitu Lauru, u.c. Viņš bija 
īsts Savienoto Valstu un Latvijas patriots. 
Vieglas smiltis, Jāni!“

Un tad pakavēšos īsumā pie ČLOA ne 
kvantitātīviem, bet gan kvalitātīviem pasāku-
miem 2020. gadā. Atcerēsimies ČZ redakcijas 
un vadības maiņas, Inārai Sīmanei un Ārijai 
Bergmanei aizejot no redakcijas un šodienas 
komandai ienākot.  Atcerēsimies arī pirmo ČLOA 
virtuālo novembŗa Valstssvētku raidījumu, ko re-
dzēja un dzirdēja vairāk kā 1000 vērotāji. 

Un, sākot 2021. gadu, varu informēt, ka 
ČLOA un ČZ kases grāmatas jau nodotas revi-
dentiem un sagaidu, ka visi skaitļi par pagājušo 
gadu saskan ar attaisnojošiem dokumentiem. 
Bet fakts ir, ka vispārējā Covid-19 vīrusa krīze 
nav beigusies. Lai gan vakcinācija ir iesākusies, 
šis vīruss vēl arvien nopietni iespaido sabiedrī-
bas un organizāciju pulcēšanos, ietekmējot arī 
mūs. Tādēļ reāli nespējam ko vairāk specifiski 
plānot, tomēr spējam ko vispārīgi minēt.
Skats uz nākamo gadu

ČLOA delegātu sēdes datumu vēl ne-
esam nostiprinājuši. Gaidu vēl pieprasīto  in-
formāciju no vairākām organizācijām, kā arī 
delegātu ieteikumus ČLOA prezidija un Revī-
zijas komisijas amatiem. Tālāk pats nekandi-
dēšu. Kandidātus varam pieņemt ne tikai no 
delegātiem, bet arī no pārējās latviešu sabied-
rības. Tādēļ, ČZ lasītāji, lūdzu pārdomājiet un 
nāciet pretīm ar jūsu kandidātiem. Ir vairākas 
organizācijas, kas Čikāgā aktīvi darbojas, un 

mēs tās arī aicinām piedalīties ČLOA sastāvā. 
Es būšu priecīgs un gatavs tās atbalstīt. Nā-
ciet un piedalieties!

Ir iespējams, ka šogad atkal būs Lat-
vijas pasu atjaunošana Čikāgā, ko kopā ar  
Latvijas vēstniecību Vašingtonā DC ir jau pie-
teikusies rīkot Čikāgas Latviešu biedrība. Un 
kā jau 2020. gadā minējām pēc pārrunām ar 
Amerikas Latviesu Apvienības priekšsēdi Pē-
teri Blumbergu, ir arī iespējams, ka nākamais 
ALAs kongress varētu notikt Čikāgā; un ja tā 
būtu, tad ir jau vairākas personas un organi-
zācijas pieteikušās palīdzēt to rīkot. Novembrī 
būs gadskārtējais Valsts svētku sarīkojums, 
bet, protams, neviens šodien vēl nevar zināt 
vai būs atkal programma virtuāli jāsaliek. 

Nu tad uz priekšu 2021. gadā, ko novē-
lu visiem laimīgu un veselīgu, un ar turpmāku 
kopīgu sadarbošanos!  

LAW OFFICES  
of

JOHN ROBEZNIEKS

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

Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120

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

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

• corporate and business transactional matters
• estate planning and probate
• real estate
• taxation
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FOR RELEASE                          Tuesday, Jan. 12, 2021
Information: Maria Pappas (312) 603-6202

Applications for Tax Deferral Due March 1, 2021

Pappas: Are you a senior citizen struggling to pay
Cook County property taxes? This tax relief
program can help.
Senior citizens having a hard time paying their property taxes can take advantage of a

loan program administered by the Cook County Treasurer’s Office, Treasurer Maria

Pappas said today.

Seniors whose annual household income is $55,000 or less can apply now for the Senior

Citizen Real Estate Tax Deferral Program, which issues loans to cover property tax

payments.

“Many senior citizens are worried about how long they can stay in their homes because

they can’t afford the taxes,” Pappas said. “This program provides financial relief to

seniors, which is especially needed now, in the middle of the global pandemic.”

The loans, which are issued by the State of Illinois, do not have to be repaid until the

property is sold or the homeowner dies. A simple interest rate of 6 percent per year is

charged by the state. The maximum loan is $5,000 per year. To qualify, homeowners

must be at least 65 years old by June 1 of the year in which the application is made.

To apply:

• Download the application from cookcountytreasurer.com

• Submit the completed application and copies of the required documents to the

Treasurer’s Office

• The deadline is March 1, 2021. Applications after that date cannot be accepted

• Homeowners must reapply every year

• The First Installment for Tax Year 2020 is due March 2, 2021, but late charges are

waived through May 3, 2021

##

OFFICE OF THE COOK COUNTY TREASURER
Maria Pappas
118 North Clark Street, Room 212 Chicago, Illinois 60602
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ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBAS
2020. GADA ATZINĪBAS RAKSTI

ČLOA prezidijs 2020. gadā pasniedza septiņiem no mums labi pazīstamiem Čikāgas latviešiem – talcinie-
kiem un darba darītājiem – viņu pelnītos Atzinības rakstus.  Paldies viņiem!

Inesei Stokes 
– par izcilu ilggadīgu Čikāgas latviešu sabied-
rības vadību Čikāgas Latviešu Organizāciju 
Apvienības prezidija locekles amatā, kuŗa veik-
smīgi ir pārstāvējusi latviešu intereses Ilinojas 
pavalsts aprindās, kā arī pildot Sv. Pēteŗa un 
Ciānas draudzes priekšnieces amatus, un arī 
par darbu vairākās citās latviešu organizācijās. 

Aivaram un Ligitai Inkām
Aivaram Inkam 

– par izcilu ilggadīgu Čikāgas latviešu sabied-
rības vadošu darbību vairākās organizācijās 
un pasākumos, ieskaitot XI Vispārējo Latviešu 
Dziesmu Svētku ASV Čikāgā organizēšanu, 
un arī par darbošanos šajos amatos:  Kr. Ba-
rona Latviešu Skolas padomes priekšsēdis, 

Staburaga 70. skautu vienības vadītājs un 
Ciānas draudzes padomes loceklis.

Ligitai Inkai 
– par izcilu ilggadīgu Čikāgas latviešu seko-
jošo sabiedrisko amatu pildīšanu:  Gaujas 6. 
gaidu vienības vadītāja, Kr. Barona Latviešu 
Skolas skolotāja un Ciānas draudzes dāmu 
komitejas locekle.

Ingai Lucānei 
- par izcilu ilggadīgu Čikāgas latviešu sabied-
risko darbu sekojošos amatos: Kr. Barona Lat-
viešu Skolas padomes locekle un skolotāja, 
Gaujas 6. gaidu vienības vadītāja un Čikāgas 
Latviešu Organizāciju Apvienības Stipendiju 
fonda valdes locekle.

Gunāram Lucānam 
– par izcilu ilggadīgu Čikāgas latviešu sabied-
risko darbu Čikāgas Latviešu Organizāciju 
Apvienības Stipendiju fonda kasieŗa un Kr. 
Barona Latviešu Skolas H. Kreicera bibliotē-
kas vadītāja amatos.
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Benitai Lāčkājai 
– par izcilu ilggadīgu Čikāgas latviešu sa-
biedrisko darbu pildot sekojošos amatus: Kr. 
Barona Latviešu Skolas pārzine un skolotā-
ja, Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienības 
Stipendiju Fonda valdes locekle un Sv. Pēteŗa 
draudzes padomes locekle.

Helmūtam Lāčkājam 
– par izcilu ilggadīgu darbību Čikāgas Latvie-
šu Organizāciju Apvienības prezidijā, ieskai-
tot ALAs kongresa Čikāgā Rīcības komitejas 
vadīšanu, un Staburaga 70. skautu vienības 
vadītāja amatā. 

Modrim Galeniekam 2020.g. 18. novem-
brī piešķirts Amerikas Latviešu Apvienības 
Atzinības raksts “par īpašiem sasniegumiem 
un ilggadēju, nenogurstošu darbu un atbalstu 
Čikāgas latviešu sabiedrībai”. Modris ir pildījis 
vadošas lomas ČLOA un Sv. Pētera draudzē, 
kā arī piedalās vīru korī, Rādio raidijumā, lat-
viesu biedrībā un citās organizācijās. Apsvei-
cam Modri par šo pelnīto atzinibu! 

2020. gada 20. decembrī LELBP archibīs-
kape Lauma Zušēvica pasniedza Latvijas 
Ev. Lut. Baznīcas Pasaulē Virsvaldes un Ar-
chibīskapes Atzinības rakstus Ciānas drau-
dzes priekšniecei Silvijai Kļaviņai-Barshney 
un Ciānas draudzes ilggadīgam pērmindeŗa 
vecākam Ervīnam Porukam “par uzticīgo un 
pašaizliedzīgo darbu draudzē un Kristus Baz-
nīcā.” Apsveicam!
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PA IZGLĪTĪBAS KĀPNĒM
Ēriks Velkme decembrī beidza Southern Illin–
ois universitāti ar uzslavu (Cum laude), iegūs-
tot maģistra grādu (M.S.) mikrobioloģijā. Viņš 
ir Krišjāņa Barona skolas un Gaŗezera vasaras 
vidusskolas absolvents. Ēriks ir dejojis tautas-
deju kopā Dzelmieši, pieder Staburaga skautu 
vienībā un ir v!k! Lettgallias loceklis. Ēriks ir 
pieņēmis darbu pie Heliae Global (Phoenix, 
AZ) kur strādās kā Biotech Research Scientist.

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

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

www.matzfuneralhome.com

•Cremations
• Memorial Services
• Non-Traditional and 
        Traditional Services
• Pre-Arrangements
• Pre-Funding
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NOVĒRTĒJOT MŪSU 
VALODAS ATTĪSTĪBU

Šī gada 25. janvārī Rīgas Latviešu biedrība 
preses konferencē paziņoja savas 2020. gada 
vārda, nevārda un spārnotā teiciena izvēles. 
Biedrība jau vairākus gadus ir šādi izsaukusi 
sabiedrības uzmanību latviešu valodas attīs-
tībai svešvalodu un technoloģisko un citu iz-
maiņu iespaidā.
 2020. gada spārnoto teiciena godu sa-
ņēmis Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta aicinājums: “Mēs paliekam darbā 
jūsu dēļ. Jūs paliekiet mājās mūsu dēļ!”
 Par gada nevārdu kļuvis “vaibs” (pār-
ņemts no Amerikāņu izteiciena vibe), ko akci-
jas rīkotāji iesaka aizstāt ar vārdiem “gaisot-
ne” jeb “noskaņa”.
 2020. gada vārda finālisti iekļāva “māj-
sēde”, “kovidioti” (ļaudis ar atšķirīgu – un ač-
gārnu – viedokli par vīrusa izraisīto sērgu), 
“burbulis”, ar nozīmi tuvējs informācijas un 
cilvēku saskarsmes loks, bet par gada vārdu 
izvēlēts “sejauts” – maskas vai “mutes un de-
guna aizsegas” vietā.  Redakcija. 

CELTNIECĪBAS DARBI

Piedāvā kvalitātīvi veikt 
• ēku, istabu, pagrabu, garāžu, logu pārbuves, 

• jumtu un māju sienu segumu, 
• cementa lējumu, 

• elektrības kabeļu, 
• santechnikas, 

• krāsošanas, 
• mēbeļu labošanas, 

• kā arī jebkādus sīkākos darbus.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.

Apdrošināšana ir iekļauta. 
Bezmaksas konsultācija.

Tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
www.finecraftconstruction.com           
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ČIKĀGAS “CENTRA” DARBĪBA GADU MIJĀ
Roberts Ezeriņš

Centra padomes loceklis

Cienījamie tautieši un čikāgieši – laimīgu jau-
no 2021. gadu! Kā jau tika paziņots virtuāla-
jos svētkos mūsu tautas gadadienā, KBLS 
novembra sākumā noslēdza pamatlīgumu 
ar Ciānas draudzi par kopīgu darbību, palie-
kot pašreizējās mājās. Baronskola ir ne tikai 
ieguldījusi līdzekļus un turpina izmantot īpa-
šuma aprīkojumu, bet arī vairāk iesaistīsies 
īpašuma pārvaldīšanā un operatīvajās funk-
cijās – ar cerību pilnveidot māju plašākai Či-
kāgas latviešu publikai un organizācijām. Ta-
gad, janvāra vidū, varu jūs informēt, ka mūsu 
topošā Centra valde un administrātori pagā-
jušā mēneša laikā tikās un darbojās caur vai-
rākām Zoom un telefona sarunām, sazinājās 
ar e-pastiem un teksta komunikācijām – un 
ka daudz ir bijis paveikts. 
         Vēlreiz iepazīsimies ar jauno Padomes 
sastāvu: Svenu Kīnu, Dženiju Hounihanu, 
Andri Slokenbērgu un mani, Robertu Ezeri-
ņu; tāpat ar Administrācijas operatīvo sastā-
vu: Kristīnu Grantu, Andri Līzenbergu, Aldi 
Strīpnieku un mani. Mēs esam nolēmuši pie-
prasīt un turpināt status quo stāvokli ar visām 
organizācijām kuras šobrīd izmanto Centru, 
kā arī iepazīties ar pašreizējām organizāci-

jām, kuras biežāk izmanto mūsu telpas. Visi 
ir bijuši ļoti draudzīgi un izpalīdzīgi un plāno 
turpmāk aizvien izmantot šīs telpas. Paldies 
visiem!
Nākamie soļi
       Turpinot apspriest nākotnes ilgtermiņa 
planus, mūsu attiecīgajām komitejām ir pie-
nācis pārejas periods kurā katra dalībnieka 
atbildība tiks skaidrāk definēta un tai pie-
šķirts attiecīgs nosaukums. Juridisko līgumu, 
banku attiecību un budžeta pārskatīšanas 
sistēma ir būtībā jau spēkā ar 2021. gadu. 
Mēs tikai gaidām pandēmijas ierobežojumu 
atcelšanu pirms droši atgriežamies pie pa-
rastajām aktivitātēm. 
       Personīgi, daudzas no īpašuma uztu-
rēšanas funkcijām kuras pēdējos trīs gados 
tika veiktas Ciānas draudzei turpināsies kā 
pienākumi Centram. Tie ietver mūsu saim-
nieka, Arta Viklanta, uzraudzību, kā arī visu 
ārkārtas situāciju pārvaldīšanu kas var ras-
ties šajā pārejas posmā.
       Es paredzu, ka jaunās administrācijas 
pirmajā gadā mūsu īpašumā būs ievērojami 
uzlabojumi un fiziskas izmaiņas, kuras Čikā-

gas latviešu sabiedrība va-
rēs novērtēt. Es arī ceru, ka 
jaunās izmaiņas radīs jau-
nu attieksmi, kas palīdzēs 
iedvesmot un paplašināt 
līdzdalību visā Čikāgas lat-
viešu saimē. Ar prieku varu 
ziņot, ka sarunās par mūsu 
centieniem jau ir ieklausī-
jušies atsevišķi cilvēki, kas 
jau tagad piedāvā savu pa-
līdzību. Mēs ceram pazi-
ņot par šādām sadarbībām 
turpmākajos Čikāgas Ziņu 
numuros.

Padomes locekļi (no kreisās) Kristīna Grants, Svens Kīns, Roberts Ezeriņš, 
Andris Slokenbergs, Aldis Strīpnieks, Dzenija Hounihan.
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Ik gadus februārī, atzīmējot skautisma un gaidisma dibinātāju, 
Lorda un Ledijas Bēdena-Paula dzimšanas dienas, 
Čikāgas gaidu un skautu vienību vadītāji pasniedz 
pankūku pusdienas Krišjāņa Barona latviešu skolā.  

Tas ir vadītāju labais darbiņš, 
kas pusdienu atlikumu noziedo skolai.  

Parasti ir plaša ēdienu izvēle:  
pankūkas ar dažādiem pildījumiem, 

sēņu mērce, pelēkie zirņi, maizītes, saldās maizes, kūkas.  
Tā kā šogad pankūku pusdienās netiksimies, 

gatavosim sev un ģimenei gardas pankūkas mājās!  
Paldies gaidu vadītājai, Ingai Lucānei, par recepti!

BIEZPIENU PILDĪJUMS PLĀNAJĀM PANKŪKĀM
5-6 porcijas 

Sastāvdaļas 
16 unces sausā biezpiena (iesakām Lifeway White Cheese)
3 ēdamkarotes cukura, pēc garšas 
½ tējkarotes sarīvētas citrona mizas 
¼-½ krūzes dzeltenās rozīnes
sviests, pannas ietaukošanai

Norādījumi
1. Sajauc visas sastāvdaļas. 
2. Noliek sānus kādu pusstundu, lai garšas ievilktos. Pēc nogaršošanas, ja vēlas, pieliek vēl 

cukuru un citronu.
3. Pilda pankūkas ar pildījumu un salok četrstūros. 
4. Saliek piepildītās pankūkas ietaukotā pannā un pārklāj ar foliju.
5. Silda 350°F krāsnī, apmēram 20 minūtes.

Piezīmes
● Ja vēlas mīkstākas rozīnes, tās var plaucēt uzvārītā ūdenī.
● Sapildītās pankūkas ir gardas, ja tās apcep sviestā pirms liek krāsnī.
● Pildījumu, vai pat pildītās pankūkas, var sagatavot iepriekšējā dienā un uzglabāt ledus-

skapī. Tad mazliet ilgāk krāsnī jāsilda.

Gaidu un skautu pulciņu vadītāji 
2020. gada Pankūku pusdienu laikā.
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www.kblskola.orge-pasts: kblskola@gmail.com

Saņemsiet “brīvu” t-kreklu ar $150 ziedojumu 
un sviedru-kreklu ar $250 vai vairāk!

KBLS jubilejas krekli un sviedru-krekli 
ir pārdošanā mūsu skolas mājaslapā!

t-krekli  $20             sviedru-krekli  $40  

KRISJANA BARONA LATVIESU SKOLA

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

SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI

2021.g. februāris

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

VICE PRIEKŠSĒDE: Katrīna Streipa

SEKRETĀRE: Vija Vīksne 

KASIERS: Ilmars Katajs-Paeglis 
SAIMNIECE: Andārte Phillips

SARĪKOJUMU VADĪTĀJA: Larisa Kīns

ĪPAŠIE UZDEVUMI: Pēteris Avis

SKOLAS PĀRZINE: Rasma Kraulis

DIB. 1950.g.

KRISJANA BARONA LATVIESU SKOLA

SVINA
M

 

svinam SVINAM GADUS

Laimīgu Jauno gadu visiem!
Mūsu 71. skolas gada naudas vākšanas akcija vēl turpinās ar lielu
sparu. Ar lielu prieku varam ziņot, ka esam sasnieguši $20,000 un 
gribam īpaši LIELU PALDIES izteikt sekojošiem cilvēkiem, 
ģimenēm, uzņēmumiem un organizācījām kuri ir
ziedojuši $250.00 vai vairāk :
Ruta Freimanis
Laura Moehs Stringere
Cook M&A Advisory Services
Māris Roze
Indulis Ievāns
Stāku Ģimene 
Annele & Miķelis Austriņš un Ģimene
Svens & Larisa Kīns un Ģimene 
Daina & Alnis Cers un Ģimene
Eriks & Julie Eglite un Ģimene
Māra & Jānis Velkme un Ģimene

Lūdzam visiem KBLS absolventiem un beidzējiem
ziedot vismaz $71.00 un ceram, ka ģimenes, indivīdi
un organizācījas ziedos cik katram ir iespējams. 
Turpiniet sekot un dzīvot mums līdzi skatoties 
mājas lapā www.kblskola.org, kur var ziedot 
un arī nopirkt jubilejas kreklus un “hoodie” stilā 
sviedru kreklus. Gaidīsim jūsu atbalstu – paldies!
KBLS Skolas Padome 

6. FEB
Skolai brīvdiena

3. APRILIS
Skolai brīvdiena

 
$71,000 

$30,000 

$40,000 

$50,000 

$60,000 

mūsu mērķis

$20,000

Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā

DIB. 1950.g.
KRISJANA BARONA LATVIESU SKOLA

Mūsu skola turpina mācīties virtuāli un Krišjānis Barons sveica skolas bērnus:
Laimīgu Jauno gadu!  

Paldies par jūsu lielo darbu. Mācīties neklātienē nav viegli. Jūs esat pierādījuši, 
ka esat daudzpusēji, čakli un neatlaidīgi.  Malači! Es ar jums ļoti lepojos! Turpiniet 

dūšīgi mācīties. Ceru jūsu skaistās latviešu balsis atkal ļoti drīz dzirdēt skolas telpās.   
— Krišjāņa Barona Latviešu Skola: Urrrāāāā!

Krišjāņa Barona 
Latviešu Skola:

Urrrāāāā!
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GRĀMATAS, KURAS GRIBAS TURPINĀT...
Anita Mellupe, speciāli Čikāgas Ziņām

Čikāgā esmu bijusi; labā atmiņā ne tikai 
tautiešu lieliskās aktivitātes, bet arī dižtornis 
ar caurspīdīgo skatu laukumiņu zem kājām. 
To atceroties, gribas augsto punktu ar kaut 
ko salīdzināt – man patiktu, ja dzīvē vēl būtu 
lemts izlasīt grāmatas šāda torņa augstumā. 
Vienalga – saliktas guleniski vai stateniski 
– tik ļoti daudz no iekārotā vēl nav paspēts 
pat pāršķirstīt! Jāatzīst – Covid ēna man šajā 
ziņā ir nākusi par labu – esmu lasījusi un arī 
rakstījusi par grāmatām tik daudz, cik nekad 
savā mūžā.

Manuprāt, grāmatu burvība ir maģijas 
paveids un jaunas grāmatas smarža spēj 
apreibināt pat lasīt nepratēju. Grāmata spēj 
ļoti daudz, bet savu burvju varu tā iegūst vien 
lasītāja rokās. Rakstītā vārda dotā unikālā 
iespēja – cilvēkam cilvēku satikt un iepazīt 
pāri laika, telpas un pat valodu barjerām, 
gadsimtiem ritot, vērtībā tikai augusi.

Jā, cilvēku garīgās vajadzības ir ļoti 
dažādas, dažam pilnīgi pietiek ar lubu romānu 
vai dzelteno presi, bet kas gan notiktu ar 
cilvēci, ja mēs necenstos iemūžināt vērtīgāko 
no literatūras veidiem – memuārliteratūru? 
(Protams, arī tā mēdz būt visdažādākā – sākot 
no rēķinu kārtošanas līdz melnajiem salta 
aprēķina meliem.) Viss, kā allaž, atkarīgs no 
Autora, no viņa sirdsskaidrības un prāta asuma. 
Un redzesloka – kurā ietilpst ne tikai paša izjūtas 
un tuvinieku piedzīvotais, 
bet ietveras daudz plašākas 
vēstures ainas. 
Grāmatas ar zelta vērtību

Šeit gribu pastāstīt par 
trim grāmatām, kuras gada 
beigās gandrīz vienlaikus 
nonāca manās rokās un 
kurām manās acīs ir zelta 
vērtība. Jo neviens cits tās 
nebūtu varējis nedz uzrakstīt, 
nedz izdot – kā šie konkrētie 
cilvēki, kuri strādājuši pie 
Jura Petričeka grāmatas 
„Pededzes pagasta Petri-
čeki”,  Andreja Cīruļa „Mana 
mīļā Līgatne” un „Richarda 
Zarriņa atmiņas”. 

Jurim Petričekam iekrita tā laime 
grāmatu gan uzrakstīt, gan pašam izdot, gan 
piedzīvot klajā laišanas svētkus. Viņš pats 
bijis sava gara bērna buras un labvēlības 
vējš. Andrejs Cīrulis, kura dokumentālajiem 
stāstu apkopojumiem līgatnieši vietējā 
avīzītē varēja sekot 5 gadu garumā, par 
sava darba pārtapšanu grāmatā šaubījās 
– viņu iedrošināja un visu līdz uzvarošam 
finišam noveda uzņēmējs Marģers Zeitmanis. 
Andrejs grāmatas iznākšanu varēja vērot 
vien no mākoņa maliņas... Savukārt Richarda 
Zarriņa lielisko atmiņu papildinātais izdevums 
dienas gaismu 2019. gadā ieraudzīja apgāda 
Mansards paspārnē – par godu unikālā 
mākslinieka 150 gadu atcerei.

Minēto grāmatu pievilcība ir tā, ka 
autori, stāstot par savu dzimtu un dzīves 
gājumu, pratuši izcelt tēlus un notikumus laika 
dimensijās vismaz triju gadsimtu robežās. 
Materiāls ir krāts, meklēts un pētīts, apdomāts 
un pārdomāts, grāmatas tapšanai veltot daudz 
laika un spēku, protams, arī sirdsdegsmes, 
galvenā kurināmā darbaprieka procesiem, 
nesošiem vien garīgos jeb nemateriālos 
augļus. Un galvenais – tam visam ļāvusi 
notikties ne tikai autoru apņēmīgā griba, bet 
ietilpīga un precīza atmiņa. Visu triju pieminēto 
autoru darbos notikumi un fakti atklājušies tik 
cilvēciski vispārinoši, ka neatradīsies lasītājs, 
kurš negribētu grāmatas daudzviet domās 

turpināt un papildināt. 
Juris Petričeks (1936)

Stanfordas universi-
tātes absolvents, pēc pro-
fesijas un nodarbošanās, 
radaru inženieris. Viņa dzī-
vesstāstu pierakstījusi un 
to izdot grāmatā rosinājusi 
Ieva Gundare. Par grūtībām 
pie apjomīgās grāmatas 
„Pededzes pagasta Petričeki” 
Juris man pat neieminējās un 
tagad, kad pēc iznākšanas 
pagājuši jau pieci gadi, pats 
ir gandrīz pārsteigts, ka 
grāmatā ir 568 lapaspušu. 
Tajās, parādot Petričeku 



212021. gada februāris

dzimtas gaitas, redzamas gan lieliskas 
ģeogrāfiskās kartes (čehu tautības ģimenes 
ienākšana Pededzē no Bohēmijas 19.gs. 
beigās, bēgļu gaitas Otrā pasaules kara laikā, 
dzimtas trimdinieku dzīves vietas un paša Jura 
darba objekti plašajā pasaulē), gan dzimtas 
īpašumu apliecinoši dokumenti, fotogrāfijas, 
ģimenes locekļu atmiņu pieraksti, periodikas 
izdevumu kopijas. Tas viss ir nopietni pētāms 
materiāls, kuram nav iespējams viegli pārlidot 
pāri. 

Pededze atrodas ļoti īpašā vietā – tā izse-
nis bijusi triju valstu pierobeža. 
Ne velti uz grāmatas vāka 
redzams akmens ar tajā 
iecirstu krustu un gadskaitli 
1782. „Būtiski, ka uz Kūdupes 
muižas zemes atradās senā 
robežteritorija, kas ietekmēja 
apkaimes vēsturi ar biežām 
administratīvo robežu mai -
ņām. Senās robežas liecinieks 
ir ‘Silenieku’ Krustakmens 
trīs guberņu – Pleskavas, 
Vidzemes un Vitebskas – 
robežvietā.” 

Juris Petričeks krietnā 
mūža nogalē dzimtajai pusei 
uzcēlis īstenu rakstisku 
pieminekli, lai gan jau 
1944. gadā astoņu gadu 
vecumā bija spiests Latviju 
atstāt. Ļoti būtisks šajā grāmatā ir arī Jura 
tēva Jevgeņija stāsts, kurā viņš aprakstījis 
ne tikai bērnību, mācību gadus Pleskavā un 
Pēterburgā, bet arī dalību latviešu Brīvības 
cīņās. Visu to, ko Jevgeņijs stāsta par Latvijas 
valsts tapšanas pirmsākumiem, ļoti ieteicams 
būtu izlasīt šodienas jaunajiem vēsturniekiem: 
„1944. gadā Latvijā vairs nebija neviena 
Petričeku vīrieša. Septiņdesmit gadu pēc 
tam, kad Petričeki apmetās Pededzē, ģimene 
bija iznīcināta un izšķaidīta uz visām pusēm. 
Petričeku dzimtajā Čehijā palikušajiem radiem 
klājās labāk, jo mūsdienās Hradeckrāloves 
telefona grāmatā ir vairāk nekā desmit 
Petričeku un Petričkovu, bet Prāgā – pat 
vesela lappuse.” 

Juris un Rita Petričeki pārliecību – 
pēc Latvijas brīvības atgūšanas atgriezties 
dzimtenē – nemainīja. Un viņi Latvijā 

pārbrauca ar devīgām sirdīm; jau 2007. gadā 
par dāsno atbalstu Pededzes pagasta un 
citu novadu bērniem Juris un Rita izpelnījās 
godpilno balvu – Latvijas lepnums. 

Pededze un Kūdupe ir manas māmiņas 
dzimtā puse, tālab man par šo grāmatu 
bija īpaša interese. Un Jura grāmatā, ja 
labi pacenstos, arī es varētu kādas rindas 
„pierakstīt”. (Piemēram, kaut vai to, ka 
Pededze ir dzimtā puse arī literatūras un 
teātra zinātniekam Gunāram Bīberam, 
vairāku paaudžu dievinātam LU un LKA 

profesoram. Taču īpašs 
prieks man bija šo grāmatu 
ieteikt radiņiem, ir sevišķi 
Ojāra Kaulakana kuplajai 
dzimtai, kura joprojām atrod 
laiku, lai senču zemi ne tikai 
apciemotu, bet arī apkoptu 
priekšgājēju atdusas vietas.)   
Andrejs Cīrulis (1946-2019)  

Ne mazāka interese 
manī ir par Līgatni – vietu, kurā 
nereti uzturos vasarā. Andrejs 
pēc būtības, tiecības un 
prasmēm bija žurnālists, viņa 
darba mūžs sākās Līgatnes 
papīrfabrikā un vainagojās 
ar galvenā redaktora darbu 
leģendārajā „Padomju Jau-
natnē”. (Ir lielas cerības, ka 
par šo laikrakstu, kurā bija 
lemts strādāt arī man, kolēģi 

uzrakstīs nopietnu grāmatu.)
Andreja Cīruļa „Mana mīļā Līgatne” 

pamats ir viņa paša nepazaudētās un 
atjaunotās atmiņas, laika gaitā vāktie materiāli, 
kā arī Interneta lieliskās krātuves. Droši vien, 
ja autoram būtu izdevies grāmatu pabeigt, 
viņš tajā būtu ieviesis nozīmīgas korekcijas – 
īsinot tematus, kuri paplūduši, un cenšoties 
pielāpīt acīm redzamos „caurumus”. Daudzkārt 
pieminēts 1884. g. ugunsgrēks, postošā 1872. 
g. 10. maija vētra ap Ķempju baznīcu u.c., bet... 
Lūk, kaut vai tikai viens būtiskāks papildinā-
jums – grāmatu apgādu Likteņstāsti pirmajos 
gados balstīja tieši Līgatnes papīrfabrikas 
atsaucība, jo direktors Ilmārs Norītis, kultūras 
cilvēks paaudžu paaudzēs, pat visgrūtākajos 
ekonomiskajos apstākļos prata noturēt 
ražošanas procesus un domubiedrus. 

(turp. 22. lpp.)
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Vēsturisku krāsainu aprakstu citātu 
par Līgatni ir ļoti daudz, par tiem  gādājusi ne 
tikai senā periodika, bet arī daudzi vietējās 
novadpētniecības entuziasti, kurus Andrejs 
Cīrulis ar lielu pateicību grāmatā piesauc. 
Piemēram, 1902. gadā papīrfabrikā strādā 
vairāk nekā 2000 strādnieku, pie algas kā 
piemaksu saņemot brīvu dzīvokli, malku, 
sakņu dārziņu, klintīs izcirstus pagrabus. Bērni 
mācās trijās bezmaksas skolās, strādā divi 
ārsti un akušieris, darbojas – slimnīca, aptieka, 
dzemdētava. Netrūkst garīgo baudījumu – 
papīrfabrikas ciematu viesizrādēs apciemo pat 
Alunāna teātris no Jelgavas. Un galvenais – 
darbs šeit atrodas praktiski visiem arodiem un 
katra lietpratīga meistara ģimenes locekļiem. 

„Visas blēdības un nekrietnības tiek 
apkarotas un vainīgais tiek uz vietas no 
fabrikas izstumts”. Andreja Cīruļa vākumā ir ļoti 
daudz amizantu stāstu, ar īpašu cītību savākti 
gadījumi „iz novada kriminālās pagātnes”. 

Grāmata, izdota ar Kultūrkapitāla fonda 
atbalstu, tiešām ir pirmā nopietnā grāmata 
par Līgatnes vēsturi un cilvēkiem. Iedzīvotāju 
ziņā mazskaitlīgā Līgatne ir unikāla gan ar 
dabu, gan seno papīrražošanas milzeni, gan 
ar to, ka – visu ģeogrāfisko un sociālo faktoru 
kopumā – gadsimtiem bijusi „valsts valstī”. 
Autors par savu bērnības un jaunības zemi 
raksta ar lielu sirsnību, draudzīgu smaidu un 
patiesu ieinteresētību – kā 
tad tur bija? 

Jā – Līgatnes nepa rastā 
„valsts” – dažādu papīru un 
īpašā, ar  ūdenszīmēm rotātā, 
papīra ražotāja un eksportētāja 
arī uz kaimiņzemēm – bija 
viens no LV atpazīstamības 
un valstiskā apliecinājuma 
simboliem. Jāsaka, ir joprojām, 
jo paaudžu paaudzēs bērni 
pirmos burtus vilkuši un ciparu 
summas dzenājuši Līgatnes 
burtnīcās. Vai to var aizmirst? 
Richards Zarriņš (1869–1939)

Tieši grāmatā „Mana 
mīļā Līgatne” uzzināju faktu, 
ka Līgatnei bijusi īpaša  
nozīme mūsu ģeniālā grafiķa 

Zarriņa liktenī. Steidzīgi meklēju rokā grāmatu 
„Richarda Zarriņa atmiņas.” Līgatne ir topošā 
mākslinieka pasaku zeme – ar skolas gaitām 
un neparasti skaisto apkārtni zēnības rotaļām. 
Brieduma gados – arīdzan sadarbības 
partnere, kad Zarriņš, būdams Valstspapīru 
spiestuves izveidotājs un pārvaldnieks, no 
papīrfabrikas iepērk produkciju vērtspapīru 
izgatavošanai. “Zariņš ir viens no tiem retajiem 
laimīgajiem raksturiem, kuros mīt tāds sevišķs 
atsperes spēks, ka tos nekādi likteņa grūdieni 
nevar dabūt augšpēdus”, tā viņu jau 1904. 
gadā raksturo Janis Rozentāls – ilgi pirms 
tam, kad jaunajā Latvijā Zarriņš dabū piedzīvot 
lielāka un mazāka mēroga skauģu un birokrātu 
nenogurdināmo iedarbības spēku. 

Citēšu no Mansarda izdevumā lasāmo 
Rudītes Kalniņas priekšvārdu: “Richarda Zarriņa 
ieguldījums latviešu lietiskās grafikas jomā ir 
izcils. Viņš veidojis Latvijas valsts vērtspapīru, 
naudaszīmju un monētu metus, diplomus, 
pastmarkas. Kopā ar Vili Krūmiņu Richards 
Zarriņš izveidoja Latvijas ģerboņa attēlu.

Pēc Pēterburgas Štiglica Centrālās 
tehniskās zīmēšanas skolas beigšanas 1895. 
gadā Richards Zarriņš ieguva stipendiju 
izglītības papildināšanai ārzemēs. 1899. gadā, 
atgriezies Pēterburgā, sāka strādāt Krievijas 
Valstspapīru spiestuvē, daudzus gadus bija 
mākslinieks un tehniskais vadītājs.... 1919. 
gadā Richards Zarriņš atgriezās Latvijā un kļuva 
par Valsts vērtspapīru spiestuves pārvaldnieku. 

Richards Zarriņš ir arī ekslibra 
pamatlicējs latviešu grafikā. 
Vienu no pirmajiem ekslibriem 
mākslinieks radīja 1897. ga-
dā savai nākamajai sievai– 
zviedru dziedātājai Evai 
Sundblad. 

Richards Zarriņš arī 
iecerējis un sastādījis vērie-
nīgo krājumu ‘Latvju raksti’ 
trijos sējumos (1924–31), 
kam ir būtiska nozīme latviešu 
tautas lietišķās mākslas 
apzināšanā. Viņš ir ‘Latvju 
dainu’ pirmizdevuma pirmā 
sējuma vāka autors. Līdzās 
darbam vērtspapīru spiestuvē 
Zarriņš ir bijis ļoti ražīgs 
mākslinieks: veidojis ofortus, 
litogrāfijas, reklāmplakātus, 

(“Grāmatas” turp. no 21. lpp.)
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ilustrējis grāmatas un periodiskos izdevumus, 
zīmējis karikatūras, gleznojis akvareļus, 
portretus. Pievērsies arī pedagoga darbam, 
vadījis Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas 
meistardarbnīcu”. 

Manuprāt, mākslinieks Richards 
Zarriņš pēc būtības pats ir visas mūsu  valsts 
“ūdenszīme” – jo kurš gan no latviešiem ar 
bijību nav turējis rokās kādu pirmskara Latvijas 
naudas zīmi, pastmarku vai – mūsu naudas 
karalieni – sudraba pieclatnieku? Grāmatā 
lasāmās Zarriņa atmiņas ir pārpilnas ar 
precīziem personību un situāciju attēlojumiem. 
Lai atļauts citēt vismaz vienu – kā mākslinieks, 
šausmās bēgdams no lielinieku izdarībām 
un darba stila Pēterpilī, aizdomās turēta 
svešinieka statusā nonāk Rēzeknē, tolaik 
lielinieku pārvaldītā: 

„Kādu dienu mēs sēdējām latviešu 
sarkanās valdības telpās, kur notika kāda 
sēde.... Tanī sēdē bija kāds latgaliešu 
skolotājs S. un, kad mēs sākām atkal cilāt 
istabas jautājumu, šis skolotājs piedāvāja 
mazu istabiņu pie sevis.... Galvas spilveni 

bija kādreiz bijuši balti ... tagad tie bija pilnīgi 
pelēki un līdzinājās raibai zemes kartei no 
kāda skolnieka ģeogrāfijas atlasa. Palagu 
pavisam nebija, bet bija šaubīgs salmu maiss 
un caurumains zirgu deķis. Tur bija utis, 
blusas, blaktis. Naktī pa brošūrām plauktā 
līda žurkas. Tik tālu ieslīgt netīrībā es nemaz 
nebiju iedomājies, un sajutu, ka zemāk es 
vairs nevaru krist.” 

4. janvārī, kad pieliku punktu šīm 
visnotaļ jūsmīgajām pārdomām par rakstītā 
vārda spēku, pastaigaslaikā piekalnē netālu 
no Limbažiem pietuvojos laukam, kurā lemeši 
šķēli pa šķēlei apvērsa pērno rugāju. Zemes 
saimnieks manu acu priekšā rakstīja savu 
apliecinājumu jaunam pavasarim! Nekad 
nepabeidzamu testamentu.... Mēs ar traktora 
kabīnē sēdošo samijāmies ar zīmēm un 
noteikti sapratām viens otru. Rakstnieki savus 
testamentus rada apkārtējiem neredzot. Bet 
lasītājiem ir iespēja tos turēt rokās un baudīt 
paaudžu paaudzēs. Kā daudznozīmīgajā 
dainā: „Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni 
laipotāji”. 

Richarda Zarriņa zīmētais goda apliecinājums Brīvī-
bas cīņu varoņiem, izsniegts Jura Petričeka tēvam-- 
Jevgeņijam.

            

847-759-9599
accuratedentistrycbc@comcast.net

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

Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija. 
• Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
• Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus 

tieši tā, kā  zobārsts tos redz.
• Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes,   

nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu   
kosmētika, implanti.

• Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
• Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas:   

izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – 
salabošana tajā paša dienā.

• Miega apnia (Sleep apnea appliance).
• Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
• Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
Pieņemam no 9:00 a.m. līdz 9:00 p.m.
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BERNIJS “APCIEMO” LATVIEŠUS ASV UN LATVIJĀ
Silvija Kļaviņa-Barshney

Sociālos mēdijus ir pārņēmis Vermonta sena-
tora un bijušā ASV prezidenta amata kandi-
dāta Bernija Sandersa “ceļošanas” vilnis, gan 
smīdinot, gan vienojot, gan izraisot labdarības 
akcijas.

24. janvārī jauns.lv ziņu portālā rakstīts: 
“Pēc šonedēļ Vašingtonā aizvadītās Džo Bai-
dena inaugurācijas ASV prezidenta amatā, 
lielu popularitāti sociālajos tīklos visā pasaulē 
izpelnījies Vermontas senators Bērnijs San-
derss, kurš uz ceremoniju bija ieradies zaļā 
jakā un dūraiņos. Fotogrāfija, kurā redzams, 
kā viņš sēž sakrustotām rokām, rediģēta vis-
dažādākajās humoristiska rakstura bildēs jeb 
tā sauktajās mēmēs.”

Bernijs Sanderss sēž sniegotā Ciānas/KBLS centra pagalmā.

Bernijs uz laipas Gaŗezerā.

Bernija attēls tiek “ielīmēts” 
citās fotogrāfijās, dodot iespaidu, 
ka viņš pats tur ir bijis. Šāda veida 
mēmi ir parādījušies gan Facebook, 
gan Twitter, gan citās vietnēs. Pā-
ris dienu laikā, Bernijs tā ir izceļojis 
visu pasauli, ieskaitot Latviju.

Cimdus gatavojusi un viņam 
dāvinājusi skolotāja Džena Elisa. 
Tie nav adīti, bet uzgriesti no veca 
džempera, sašūti un oderēti ar flīsu. 
Pēc Bernija mēmmja viļņa, Džena 
saņēmusi vairākus tūkstošus e-pas-
tu prasot kur tādus var iegādāties.

Bernijam pašam ir dziļa hu-
moru izjūta un viņš izmantoja noti-
kušo labdarības nolūkam. Palūdzis 
drēbju ražošanas firmai fotogrāfiju 

Bernijs viesojies Saeimā, kā liecina attēls Ojāra 
Kalniņa Facebook lapā.

Nacionālās bibliotekas Twitter sludinājums ar uzrak-
stu: “Pastāvēs, kas pasēdēs”.

uzdrukāt uz džemperiem, viņš tos pārdevis 
par $45 un visu ienākumu ziedoja “Meals on 
Wheels Vermont”, “Feeding Chittenden” un 
citām organizācijām. Saražotie krekli dažu 
stundu laikā bija izpārdoti un bija jāpasūta vēl! 
Ir paredzēts, ka labdarības organizācijas sa-
ņems apmēram $1.8 miljons dolāru.
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Ļoti cienītās Čikāgas Ziņu saimnieces!
Ar savu Turku zirņu recepti decembra numurā, jūs 
mani aizvedāt atpakaļ manā bērnībā pirms 80 gadiem 
un pirmiem skolas gadiem Lubejas muižas skolā.
 Tie kuri dzīvojām tālāk kā 3km no skolas 
varējam pa nedēļu pārnakšņot skolas dormitorijā. 
Ziemā pec stundām devāmies pils parkā pikoties, 
braukt ar ragaviņām, vai arī slidināties pa dīķa ledu.
 Pēc laika, skolas pārziņa svilpe aicināja 
mūs atpakaļ telpās. Pirms vakariņām, pie gāzes 
lampām, saimniece mums sagatavoja garšīgus 
taukšķētus zirņus. Protams, toreiz recepte tika 
vienkāršota – zirņi, tauki, mazliet sāls. Tas bija viss 
ko varēja atļauties kara apstākļos.
 Paldies par šīm atmiņām un par jūsu garšī-
go recepti, ko ar sekmēm jau izbaudīju.

Ārijs Liepiņš
Lincoln NE

Turku zirņu gatavojums ar Kajennas pipariem iz-
sauc latīniskas muzikas apsveikumu.
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VECTĒVU PIEMINOT
Vija Vīksne

Jānis Mežmalis: 
Dzimis 1934. gada 
29. oktobrī, Tēr-
vetē, Latvijā. Miris 
2020. gada 1. no-
vembrī, Hoffman 
Estates IL.  

Jāņa Mež-
maļa pēkšņā aizie-
šana mūžībā šajā 
epidēmijas laikā ir 
liels pārdzīvojums 
mūsu ģimenei un 
visai Mežmaļu 
dzimtai ASV, Lat-
vijā, Kanādā un 
citur.  

Jānis pirmos bērna gadus pavadīja savu 
vecāku iemīļotā lauku sētā “Gala Bētas” Tērve-
tes pagastā, Zemgalē, kopā ar savu ciešo ģi-
meni – māti Annu Mildu, tēvu Jāni, māsiņu Ilgu 
– vecāko no bērniem – un mazo brālīti Andreju.   
Pārlūzums

Mežmaļu ģimenes ierastā dzīve tika 
pārtraukta ar Padomju Savienības Latvijas 
okupāciju un “Baigā gada” notikumiem Latvijā; 
ģimene paglābās no čekas (NKVD) un depor-
tācijas, slēpjoties mežos Tērvetē. 1944.g. va-
sarā Jānis, kopā ar visu ģimeni, atstāja Tērveti, 
izbēgdami no tuvojošās Sarkanās armijas. No-
nākdami Kurzemē, ģimene no Liepājas ostas 
uzsāka bēgļu gaitas Austrumvācijā, vēlāk Rie-
tumvācijā. Ģimene arī apmetās vācu nometnē 
Rothenburgā. Diemžēl ne visa ģimene varēja 
izceļot uz ASV, jo Vācijā mira Jāņa vecākā 
māsa Ilga un jaunpiedzimusī māsiņa Vija. 
Patvērums

Jānis ar brāli Andreju un vecākiem izce-
ļoja uz ASV 1950. gada novembrī.  Ierodoties 
patvērumu zemē, Mežmaļu ģimene devās uz 
Evansville IN strādāt lauksaimniecībā. Tur Jā-
nim bija iespējas skolā mācīties ar savu brāli 
Andreju un māsīcu Lūciju Pārupu. 1954. gadā 
ģimene pārcēlās uz Milvokiem WI un drīzi pēc 
tam nopirka lauksaimniecību Junction City WI. 
Jāņa mamma šajās mājās nodzīvoja līdz 93 
gadu vecuma. Tomēr, kad ģimene pārcēlās uz 
savu lauksaimniecību, Jānim jau bija 22 gadi. 
Viņš palika Milvokos un sāka strādāt būvdarbos.

Jānis satika savu dzīvesbiedru, Ausmu 
Krīgeris, un pāris apprecējās 1958. gadā. Abi 
bija izteikti viesmīlīgi un viņiem ļoti patika gatavot 
ēst – Jānis uzņēmās lielos gaļas un zivju mielas-
tus, Ausma maizes un tortes. Viņi bija pārlaimīgi 
par savām trijām meitām: Maldu, Ilgu un Pārslu. 

Jānim labi patika un veicās būvniecība, 
kas arī bija viņa ārods, strādājot kopā ar  Aus-
mas tēvu, Ausmas brāļiem Visvaldi, Vilni un 
Jāni, kā arī noformējot pats savus neatkarīgos 
būvniecības darbus.    
Čikāgas posms

Čikāgā dzīvojot, Jānis ar Ausmu aktī-
vi piedalijās Sv. Pēteŗa draudzē un Čikāgas 
latviešu organizācijās. Viņi kopā daudz ziedo-
ja gatavojot lielus mielastus baznīcā, centrā 
un citur. Jānis arī veica būvdarbju projektus 
ziedojot savu un savu darbinieku laiku, kā arī 
labojot un atjaunojot materiālus un īstenot 
projektus gan Čikāgas  organizācijām, gan 
Gaŗezeram. Viens viņa projektu piemērs ir 
Lāču Annas paviljons Gaŗezerā.  

Pēdējos gados, Jāni ļoti iepriecināja 
satikšanās ar Cikāgas latviešu penzionāriem. 
Tur, kāds bija uzrakstījis/usi ļoti atbilstošu 
pantiņu par Jāni un pantiņam seko vēl pāris 
rindiņas ko sarakstīju es pate. 

Mežmaļ Jānim darbi plaši;
Nav ko gudrot daudz, bet aši;
Gardumpilni galdi klājas – 
Ēdam, dzīrojam kā mājās.
Opaps mums bija ļoti labs,
Ved’ uz tigeļiem kā traks.
Mīlēj’ mūs viņš ļoti daudz,
Īpaš’ tad kad mīkla raudz.
Un kad brokastis mēs beigtu,
Pusdienās jau drīz vien steigtu.
Cik mums zivis, cik mums gaļas,
Visas kopā kliegtu skaļas:
Ceptas pīles mīlam mēs!
Nekas jau tās nepārspēs!
Sūtam bučas Opapam,
Tam ar ko mums bij’ tik lab’!

Par Jāni sēro viņa meita Malda Roze; meita Ilga 
Smrz ar vīru Bert Smrz; meita Pārsla Carbery ar vīru 
Jim Carbery; mazbērni Vija Vīksne, Stephanie Full-
er, Andrejs Clement, Jānis Carbery, Larisa McHugh; 
un mazmazmeita Vasara Rauda, mazmazdēls Jax-
on Jones un visa Mežmaļu dzimta.   
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DZĪVE AIZVADĪTA KALPOJOT DIEVAM UN LĪDZCILVĒKIEM
Silvija Kļaviņa-Barshney

Māc. Dr. Ida Ņina Rautenšilde
†

(1926-2021)
“Lai varētu otram ko dot, ir jābūt ko dot un lai 
varētu saņemt, vispirms ir jādod. Ciāna ir biju-
si mans ‘Dieva cietoksnis’. Te manā dzīvē iz-
auga tas, ko es varēju dot tālāk citiem. Tā ir tā 
‘dvēseles maize’, kas mums katram ir visne-
pieciešamākā, lai iegūtu mūžīgo dzīvību caur 
Kristu Jēzu. Ciāna man deva iespēju dot ci-
tiem to ko Dievs deva man ... un tas ir bezga-
la daudz”. Tā māc. Ida Ņina Rautenšilde par 
sevi un savu dzīvi rakstīja Ciānas draudzes 
120. gadadienas piemiņas grāmatā.

Mācītāja Ida Ņina Rautenšilde dzimusi 
Grīnbergu ģimenē Daugavpilī 1926. gada 25. 
aprīlī, kopā ar brāli baudot vecāku mīlestību. 
Bērnību pavadījusi Daugavpilī, skolas gaitas 
turpinājusi arī Madonā. Kaŗš piespiedis Grīn-
bergu ģimenei Latviju atstāt kad viņai bija 15 
gadi. Kopā ar citiem bēgļiem, ģimene astoņus 
gadus nodzīvoja Rotveilas bēgļu nometnē. 
Ida Vācijā pabeidza ne tikai pamatskolu, bet 
turpināja studijas un ieguva MD grādu pirms 
emigrēja uz ASV.

Ieradusies Čikāgā, viņa sāka strādāt 
Veterāņu Administrācijas Heinz slimnīcā. 
Sāka arī rosīgu darbu Ciānas draudzē un 
1956. gada 5. februārī salaulājās ar mācītāju 
Arnoldu Rautenšildu. 

Pēc 30 nostrādātiem gadiem (daži saka, 
ka bijuši 40) atbildēja citam  aicinājumam: 

“Mana pirmā profesija bija medicīna, bet Dievs 
mani aicināja kalpot Viņam. Pēc Čikāgas Lu-
terāņu semināra pabeigšanas (1990. gada 2. 
septembrī), ieguvu grādu teoloģijā”. Māc. Ida 
Ņina Rautenšilde sāka kalpot Ciānas draudzē 
kā palīgmācītāja, tad galvenā mācītāja, taču 
turpināja aktīvi iesaistīties arī pēc tam kad de-
vās emeritūrā. Kaut gan viņa aktīvi piedalījās 
vairākās komitejās, viņas sirdslieta bija darbs 
ar aprūpes komiteju un māsu draudzēm.

Māc. Rautenšilde daudzus gadus strā-
dāja kā skolotāja gan Krišjāņa Barona  latvie-
šu skolā, gan Gaŗezerā. Viņa dziedāja Ciānas 
korī, piedalījās Čikāgas Latviešu Radio Raidī-
jumu programmās, aktīvi atbalstīja visas lat-
viešu organizācijas gan ar ziedojumiem, gan 
apmeklējot sarīkojumus un pasākumus. 

“Lielākā daļa no manas dzīves ir pava-
dīta kalpošanas darbam Ciānā, par ko  esmu 
ļoti pateicīga Dievam un draudzei. Šai laikā 
esmu mēģinājusi dot draudzei visu to ko Dievs 
deva man. Ļoti gribas ticēt, ka draudze saju-
ta manu atbalstu, sirdsdedzi, mīlestību, stipro 
pārliecību par Dieva esamību un Svētā Gara 
darbību mūsu dzīvēs.”

Sešus gadus māc. Ida Ņina Rauten-
šilde pavadīja Lexington senior living  mītnē, 
pašu pēdējo gadu – Vinetas Bērziņas mīļo 
roku un sirds aprūpēta.

2020. gada 12. decembrī, Elmhurst pil-
sētā, māc. Ida Ņina Rautenšilde aizgāja Dieva 
mierā. Izvadīšana notika 18. decembrī Oak Ri-
dge kapsētas latviešu nodalījumā. Izvadīšanu 
vadīja māc. Gundega Puidza, piedaloties arī 
LELBP archibīskapei Laumai Zušēvicai.

Mūžīgu mieru, Dievs dod!
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JĀNIS VILCIŅŠ MŪŽĪBĀ
Modris Galenieks

Šī gada 2. janvārī no mums šķīrās Čikāgas 
latviešu sabiebriskais patriots un darba rūķis 
Jānis Vilciņš, dzimis 1937. gadā 8. maijā 
Rīgā. Jānis kopā ar vecākiem un māsu atstāj 
Latviju 1944. gadā, pavada bēgļu gaitas Vāci-
jā, ierodās Čikāgā 1950. gadā. Dienēja ASV 
armijā, Fort Richardson, Aļaskā. Vairāk kā 30 

gadus strādāja Premiere Candy firmā, sas-
niedzis Production Supervisor un Senior Vice 
President posteņus. Penzionējās 2006. gadā.  

Jānis saņēma Latvijas Atzinības krusta 
ceturtās šķiras ordeni 2016. gadā par  ilgga-
dīgu Čikāgas Latviešu sabiedrības vadību, kā 
ČLOA priekšsēdis, kā čikāgiešu  piedalīša-
nas veicinātājs organizējot Saeimas u.c. vē-
lēšanas un par vispusīgu darbu organizācijās 
un pasākumos. Jānis bija Čikāgas Latviešu 
biedrības Goda biedrs un valdes loceklis. No 
2003. līdz 2017. gadam ČLOA priekšnieks, 
kur bija atbildīgs arī par Valstssvētku pasāku-
miem un LR pasu atjaunošanas un iegādes 
organizēšanu. Bija arī Ciānas draudzes pa-
domes loceklis, Daugavas vanagu loceklis, E. 
un V. Dzelmes Tautas Deju kopas dejotājs, un 
ilggadīgs Radio raidījumu komitejas loceklis 
un atbalstītājs.

Jānis iesāka savu darbību Čikāgas sa-
biedrībā jaunības gados, sekojot tēva Jāņa 
Sr. pēdās. Tēvs bija pirmās raidījumu komite-
jas loceklis un daudzus gadus programmas 
daļas vadītājs. Arī māsa Māra Vilciņa-Erkma-
ne darbojās raidījumu komitejā un bija viena 
no programmu pieteicējām. 

Saņemot Latvijas Atzinības krusta ordeni no 
prezidenta Vējoņa.
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Citā savas kuplās dzīves iesaistē, 
Jānis piedalījās un arī sasniedza finišu 
Amerikas Birkebeiner Freestyle 50km slē-
pošanas maratonā 1983. gadā. Maratonu 
rīko katru gadu kopš 1973. no Cable līdz 
Hayward Viskonsīnā un tur piedalās vai-
rāk kā 10 000 apvidus slēpotāji.  

Sēro un piemiņā paturēs Jāni sie-
va Gunta, krustmeita Laura, piederīgie un 
visa Čikāgas latviešu sabiedrība.
Redakcijas piezīmes: Daloties ar at-
miņām un informāciju, šo rakstu kuplināja 
arī Eugenijs (Nenis) Počs un Ruta Pried-
kalne-Zirne.

ATCERAMIES, PIEMINAM, SKUMSTAM....
Čikāgas latviešu biedrības ģimenes vārdā,

Armands Birkens
Čikāgas Latviešu biedrība skumst, un ar mīles-
tību un cieņu piemin savu Goda biedru Jāni Vil-
ciņu, kurš aizgāja mūžībā 2. janvārī.

Izsakam sievai Guntai un piederīgajiem 
līdzjūtību. Lai jums būtu miers un spēks šajā 
grūtajā laikā. 

Ar cieņu, mīlestību un pateicību nolie-
cam savas galvas Jāni pieminot. Patiess un īsts 
Latvijas patriots un negurstošs darba darītājs. 
Jānis ilggadīgi bija saistīts ar mūsu biedrību, un 
ilggadīgi bija tās valdes loceklis. Iecēlām viņu 
arī par Goda biedru. Atmiņā ir daudzi kopā pa-
vadīti brīži. Kad lūdzām Jāņa palīdzību, nevaru 
atcerēties nevienu reizi, kad viņš būtu teicis nē! 
Neviens darbs nebija viņam nepieņemams. At-
ceros, kad pie mums uzstajās pianists Armands 
Ābols, Jānis savās mājās mazgāja Armanda 
izrādes kreklu, un steidzās to mums zālē no-
gādāt pirms koncerta. Kad nama pagrabā reiz 
bija plīsusi viena ūdens caurule, un citi nevarēja 
aizbraukt, Jānis tur pavadīja daudzas stundas, (turp. 30. lpp.)
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kopā ar amatniekiem, lai viņi nebūtu bez mūsu 
uzraudzības. Tādi stāsti ir vēl daudzi, un no-
teikti, ja prasītu citām organizācijām, viņiem 
būtu savi stāsti.

Jānis bija ilggadīgi aktīvs arī vēsturis-
kos Čikāgas latviešu rādio raidījumos,  dau-
dzus gadus piedaloties pie raidījumu ierak-
stīšanas. Viņš piederēja Ciānas luteriskā 
draudzē, un bija aktīvs draudzes padomes 
loceklis. Čikāgas Daugavas vanagu kopā Jā-
nis arī piederēja un strādāja. Saraksts ar Jāņa 
panākumiem ir garš, bet jāpiemin ir vēl tas, 
ka viņš bija atbildīgs vai piedalījās darbinieku 
grupās un protestu sanāksmēs pret Padomju 
okupāciju, ieskaitot pilsētas centrā; Latvijas 
valsts prezidentu uzņemšanā; Latvijas valsts 
vēlēšanu un pasu nodaļas darbībā; ALA kon-
gresa rīkošanā; viesu koru un mākslinieku uz-
ņemšanā no Latvijas, un Jānis ilggadīgi vadīja 
ČLOA (Čikāgas latviešu organizāciju apvienī-
bu), kura ietvaros viņš vadīja 18. novembra 
valsts svētku aktus. 

Dedzīgs, nelokāms patriots, gan Amēri-
kai, gan Latvijai! Īsts cīnītājs, brīvības un neta-
karības aizstāvētājs. 

Jānis bija sirsnīgs, draudzīgs. Nopietnī-
ba rotaļājās ar smaidiem un smiekliem! 

Izcils gods bija tad, kad 2015. gadā, 
Latvijas valsts Jānim piešķīra Atzinības krus-
tu. Viņš bija patiesi pagodināts, pateicīgs un 
aizkustināts!  

Savas noliektās galvas pacelsim – vēr-
sim savu skatu nākotnē. Mums priekšā ir  ceļš. 
Latviešu sabiedrības ceļš nāktonē. Jānis savu 
daļu padarīja, cīnoties par visu labo, skaisto 
un vērtīgo, kas mums ir dots, kā latviešiem. 
Tagad mums, tiem, kuri paliek, ir pienākums 
turpināt sabiedrības darbu, lai mūsu Latvija un 
latvietība ārpus tās, zeļ, zied un nezūd. 

Mums biedrībā ir mīļa dziesma – Nevis 
slinkojot un pūstot. Šī dziesma raksturo Jāni. 
Būtu mums 1000 tādi, kā Jānis. Nav mums 
1000, bet esam pateicīgi, ka bija mums viens, 
mūsu Jānis Vilciņš, kurš ieņem savu vietu Či-
kāgas latviešu sabiedrisko darbinieku saraks-
ta augšpusē.

Paldies Tev, Jāni par visu! Tu mums 
pietrūksi. Lai Tev vieglas, vieglas smiltis....
Redakcijas piezīmes: Šis raksts parādījās 
“Laika“ 2021.g. 22. janvāra izdevumā, bet nav 
pārpublicēts, jo bija ČZ tieši iesūtīts.

(“Atceramies” turp. no 29. lpp.)

“Atdod darbam sevi, darbs godās tevi.”

Jānim Vilciņam
Paldies par Tavu ilggadīgo dedzīgo vadību tik 
daudzos Čikāgas latviešu sabiedrības darbos.

Vieglas smiltis.

Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienība 

Daudz darba stundu 
kopā nostaigājām,
Gan priekus, bēdas 
protam kopā vīt.
Bet šodien mums no 
Tevis jāatvadās
Bez Tevis darba diena 
sāksies rīt.

F. Bārda
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RŪTA EICHENFELDE: 9/25/31 – 1/5/21
Mēs atcerēsim viņu kā Omīti, aktrisi, skolotāju un Gaujmalieti!

Mazdēli Dāvids un Viktors Lāčkāji

Lasām izvilkumus no viņas dzīves stāsta, kuŗu 
viņa uzrakstīja un pārrunāja ar mūsu mammu 
(Benitu Lāčkāju) pēdējos pāris gados.

Omīte piedzima 1931. gadā Valmie-
ras apriņķī, Staicelē, kā vecākā no 3 māsām. 
Hincenbergu ģimene nodarbojās ar lopkopību 
un lauksaimniecību. Omīte ar māsām iepazi-
nās ar lauku dzīvniekiem un kopš tā laika bija 
dzīvnieku un dabas mīlētājas.  

Tā kā viņa bija vecākā, viņai atļāva pa-
vadīt 2 mēnešus katru vasaru ciemoties ar 
tanti Slokas pilsētā. Viņai tur patika, jo varēja 
katru dienu iet uz Jūrmalu peldēties. Vasaras 
aizsteidzās un Omīte iesāka skolas gaitas 
1938. gadā. Omītei patika mācības, tāpēc no 
tā laika nodomāja būt skolotāja. 
Trimdas gaitas

Pagāja vairākas ziemas un vasaras ga-
not govis, barojot aitiņas un satiekoties ar ra-
diem un draugiem. Tie bija priecīgi laiki! Diem-
žēl, dzīve mainījās 1944. gada septembrī, kad 
Hincenbergu ģimenei bija jādodas bēgļu gai-
tās. Liepājas ostā ģimene atstāja viņas mīļāko 
zirgu un pajūgu krastmalā un ceļoja uz Vāciju, 
nonākot Bavārijā. Tur mājās mācījās vāciski, 
jo ieradās pa vēlu apmeklēt skolu. Nekas, pa-

vadīja daudz laiku slēpojot un spēlējoties pa 
sniegu. Omīte turpināja kalna slēpošanu visu 
mūžu līdz 80 gadu vecuma.

1951. gada novembrī ar Luterāņu syno-
da palīdzību ģimene izceļoja uz Nujorku,  no 
turienes devās uz Čikāgu un dzīvoja Ciānas 
draudzes pagrabā kamēr iegādājās darbu un 
pašu dzīvokli. Visiem bija jāmācās jau trešo 
valodu – angļu. Omīte apmeklēja Austin High 
School un ieguva Bachelors of Education grā-
du 1963. gadā. Abas ar māsu piedalījās vairā-
kos latviešu pasākumos – dejoja Dzelmiešos, 
dziedāja un uzstājās Hull House teātrī.
Ģimenes uzplaukumi

Visi cītīgi strādāja un nopirka māju ne-
tālu no Ciānas baznīcas. Omīte ar prieku at-
cerās kad iepazinās ar Helmutu Eichenfeldu 
1954. gada vasarā. Viņa ar smaidu minēja, ka 
viņš nebija vienīgais zēns ar kuru viņa satikās, 
bet visizskatīgākais un labākais dejotājs. Viņi 
salaulājās 1957.g. februārī.

Meita Benita piedzima 1961. gadā. 
Omīte ieguva Master of Education grādu 1966. 
gadā un strādāja Berwyn skolas apriņķī 100. 
Ilgus gadus arī mācīja Krišjāņa Barona latvie-
šu skolā un bija nometnes direktore Gaŗezerā.

Omītes dzīve ar Opīti bija bagāta; abi 
strādāja labos darbos, slēpoja, buroja un brī-
vo laiku izmantoja ceļojot. Kopš 1976. gada 
viņi brauca uz Latviju gandrīz katru gadu un 
dzīvoja tur 1-2 mēnešus Eduarda onkuļa celtā 
mājā Mežaparkā. 

Opītis aizgāja Dieva mūžībā 2015. 
gadā, pēc 58 laulības gadiem. Omīte rakstīja: 
“Mīlēju savu tēvuzemi! Mīlēju savus vecākus! 
Mīlēju savu vīru! Mīlēju savas māsiņas un ra-
dus! Mīlēju mūsu meitiņu un ģimeni – Helmū-
tu, Viktoru un Dāvidu! Mīlu savus tuvākos kā 
sevi pašu!”

Omīte bija aktīva līdz pēdējam mirklim, 
katru dienu staigāja, vingroja, lasīja, tamborē-
ja un kavējās atmiņās! Viņa bija apmierināta 
ar dzīvi un daudz redzēja, pārdzīvoja un sa-
sniedza savos 89 gados!

Vieglas smiltis, Omīt! Tagad vari mūžīgi 
ceļot ar Opīti un ar saviem radiem! 

Helmuts un Rūta Eichenfeldi.
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Redakcijas piezīmes: 

Šo jaungada apskatu no Vilņa Baumana 
mums iesūtīja Rasma Priede, kuras dēls 
ir autora meitas vīrs. Vilnis Baumans ir 
viens no  grupas “Trīs no Pārdaugavas” 
dibinātājiem. Foto: ansamblis “Trīs no 
Pārdaugavas” dalībnieki (no kreisās) 
Vilnis Baumans,  Mārtiņš Ērmanis un 
Feliks “Liksis” Ērmanis.
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ZIEDOTĀJU PAPILDINĀJUMS: ZIEDOJUMI 
SAŅEMTI LĪDZ 2020. g. 21. JANVĀRIM.

Ziedojuši līdz un ieskaitot $55:
Jānis Cakars (Albany CA),  Olģerts Cakars 
(Oak Park IL),  Mārtiņš Daiga (Mount Prospect 
IL),  Ingeborga Rācenis (Woodridge IL),  Ēriks 
Sprenne (Highland IN),  Lilita Spuris (Winfield 
IL), Inese Stokes (Tinley Park IL),  Andra Swie-
bocki (Aurora IL),  Kristīne Ulbrich (Geneva IL).
Ziedojuši līdz un ieskaitot $100:
Maija & Bruno Boriss (Lake Zurich IL), Roberts 
Ezeriņš (Berwyn IL),  Andra & Zachary Fried-
richs (Winnetka IL), Iveta Jansons (Chicago IL), 
Jānis Priede (Evanson IL),  Luanna & Mārtiņš 
Stāks (Park Ridge IL), Valdis Tums (Oak Lawn 
IL), Edvīns Upītis (Stockton IL), Amerikas Latvie-
šu Palīdzības Fonds [LRFA] (Elkins Park PA).  
Sirsnīgs paldies visiem!

Silvijas pīrāgi
12/$10

872-301-6638
skbdesign1@yahoo.com

“Curbside pick-up”
Logan Square vai Ciānā

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

Call today to learn more.

Jumbo mortgage options for your 
higher limit needs

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

Peter Burgelis  
Mortgage Loan Officer 

Cedarburg   
262.243.4897 office 

414.491.9892 cell
peter.burgelis@usbank.com 

NMLS # 129403

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

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

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

Šī vieta rezervēta TAVAM sludinājumam!

Piedāvājam iespēju ievietot mazu reklāmu, 
apsveikumu un/vai ziņojumu

vizītkartiņas lielumā par
TIKAI $30 ZIEDOJUMU!
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450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983 

Tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Ojārs Freimanis, 
  tālr.: 773-818-6965; 
  e-pasts: st.peters.latvian.church@gmail.com
Draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, 
  tālr.: 630-759-8314; e-pasts: uvpulins5@gmail.com
Dāmu saimes grupu koordinatore: Ināra Ievāne 
  tālr.: 708-799-8636, e-pasts: inaraievans@att.net
Draudzes Facebook: https://www.facebook.com/ 
  Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze 
Draudzes YouTube kanāls: https://www.youtube.com/
channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ/

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

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

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

DRAUDŽU ZIŅAS

2021. gada februāris

21. februārī ..........10:00 — Dievkalpojums ar diev-
galdu

Dievkalpojumi notiek dievnamā, ievērojot ieteik-
to distanci, pēc vajadzības lietojot sejas maskas 
un cimdus. Vairākās vietās ir pieejami roku dez-
infekcijas līdzekļi. Dievgalds tiek sagatavots un 
izsniegs bez citu personu tiešas saskarsmes ar 
dievgalda elementiem.
Pārējās svētdienās būs video dievkalpojumu 
ieraksti.

Olīvkalna kapos 
Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu vie-
tas, cena $1,000 draudzes locekļiem un 
$ 1,200 citiem, kas nav draudzes locekļi; 
salīdzinot ar caurmēra cenu $ 2,095. Sazi-

nieties ar Modri Galenieku (847) 823 3713 

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

2021. gada februāris

Klātienes dievkalpojumi ir patreiz atcelti Co-
vid-19 straujā pieauguma dēļ. Ciānas padome 
turpinās vadīties pēc Čikāgas pilsētas ieteiku-
miem. Jaunākā informācija būs pieejama mūsu 
Facebook lapā, kā arī izsūtīsim e-pasta vēstu-
les.
Turpināsim piedāvāt virtuālos dievkalpojumus! 
Ja vēlaties saņemt virtuālo dievkalpojumu la-
piņas un dievkalpojumu YouTube saiti, lūdzam 
rakstīt uz cianasdraudze@gmail.com.

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
†

Jāni Mežmali
dzimis 1934. gada 29. oktobrī 
miris 2020. gada 1. novembrī

Māc. Dr. Idu Ņinu Rautenšildi
dzimusi 1926. gada 25. aprīlī 

mirusi 2020. gada 12. decembrī
Jāni Vilciņu

dzimis 1937. gada 8. maijā
miris 2021. gada 2. janvārī

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

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

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

  JĀ! VĒLOS ABONĒT      

Vārds, uzvārds: ________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________

Pilsēta, štats un pasta kods: ______________________________________

Telefona numurs: ________________________________ 

E-pasta adrese: _________________________________

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

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

Pieņemam arī ziedojumus caur Zelle, lietojot e-pasta adresi cikagaszinas@gmail.com. 

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

ZIEDOJUMU 
SUMMA:

$__________

SARĪKOJUMI, SANĀKSMES,
NOTIKUMI UN
CITAS NODARBĪBAS

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Priekšniece:  Dace Ķezbere

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

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

                   Chicago Latvian Association

ČLB 85 gadu jubilejas svinības būs 2021. gadā

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

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

ČIKĀGAS
DAUGAVAS VANAGU 
APVIENĪBA

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

Latvian American Chamber of Commerce
1658 N. Milwaukee Ave, Suite 183

Chicago, IL 60647 USA
www.latvianchamber.com

Info@LatvianChamber.com

SVEICAM 
MŪSU KAIMIŅVALSTIS
VIŅU VALSTSSVĒTKOS 

LIETUVAI (16. februārī)
IGAUNIJAI (24. februārī)

SAULES MŪŽU BALTIJAI!



  1 P Brigita, Indra, Indris,   
 Indars   
  2 O Spīdola, Sonora
  3 T Aida, Ida, Vida
  4 C Daila, Veronika
  5 P Agate, Selga, Silga,   
 Sinilga
  6 S Dārta, Dace, Dora
  7 Sv Nelda, Rihards,   
 Ričards
  8 P Aldona, Česlavs
  9 O Simona, Apolonija
10 T Paulīne, Paula
11 C Laima, Laimdota
12 P Karlīna, Līna
13 S Malda, Melita
14 Sv Valentīns
15 P Alvis, Olafs, Olavs,   
 Aloizs
16 O Lietuvas brivvalsts   
 proklamēšanas  diena.
 Jūlija, Džuljeta
17 T Pelnu diena.
           Donats, Konstance
18 C Kora, Kintija
19 P Zane, Zuzanna
20 S Vitauts, Smuidra,   
 Smuidris
21 Sv Eleonora, Ariadne
22 P Ārija, Rigonda, Adrians
23 O Haralds, Almants
24 T Igaunijas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena. 
 Diāna, Dina, Dins
25 C Alma, Annemarija
26 P Evelīna, Métra, Aurēlija
27 S Līvija, Liva, Andra
28 Sv Skaidrīte, Skaidra,   
 Justs
29 S Šinī datumā dzimušie
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Associations of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824, 
        • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Editor-in-Chief: Māris Roze • Tel. 630-980-1055 • e-mail: marisroze@comcast.net
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street, Lincoln, NE 68502-2698 • Tel 402-474-1591 
                                                                               • e-mail: aldis@augstumsprinting.com

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI 
PIRMDIENĀS no 7:00 līdz 8:00 vakarā
WSBC AM 1240
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: 
V. Galenieks • tālr.: 847-823-3713, e-pasts galenieks@att.net
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts skbdesign1@yahoo.com
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz: 
Latvian Broadcasting vārda un sūtīt 
Valijai Galenieks 1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtīt no V. Galenieks. Cena — $6.00
Klausieties raidījumus datorā — varam sūtīt .mp3 caur Dropbox       
Informācija pie Silvijas vai Modŗa Galenieka

2021. GADA
FEBRUĀŖA

VĀRDA DIENAS


