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REDAKCIJAS SLEJA
Māris Roze

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti 
vienā izdevumā, arī decembris un 
janvāris ir apvienoti. Čikāgas Ziņas 
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drošina ātru saņemšanu.
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datumam. 
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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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Rūta Veitmane
e-pasts: veitmanis@earthlink.net
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Materiālu, sludinājumu maksas, 
ziedojumi un/vai adrešu maiņu 
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Čikāgas Ziņas, P.O. Box 2824
Des Plaines, IL 60017-2824

Vāka fotogrāfija: 
       Gundega Puidza

Pagājušā mēneša izdevumā redakcijas “pārskats” nebija ciešs 
diezgan, sākot ar pašu vāku, kur parādijās izdevumu skaits 434 
(Nr. 438 vietā). Šo kļūdu aizrādija mūsu kolēģe Rūta Veitmane 
un droši vien ievēroja arī dažs labs lasītājs. Apņemamies kļūdas 
turpmāk neielaist tik agri jaunā izdevumā.
 Februāra tēma par Barikāžu atceres pieminēšanu izraisī-
ja arī lasītājas Intas Dišleres atmiņas par personīgi piedzīvoto 
30 gadus atpakaļ, ko piedāvājam šajā numurā.
 Tagad, kad skolas ir bijušas spiestas strādāt ar ierobežoju-
miem un jaunām pieejām, ir arī īstais laiks noskaidrot mūsu latvis-
kās izglītības mērķus un novērtēt šo centienu sekmes. Dziļi pār-
domāts un pārliecinoši atbalstīts ieskats šajā jautājumā ir Elisas 
Freimanes raksts par valodas uzturēšanu vairāku paaudžu gaitā, 
ar slēdzienu – mūsu skolas un vasaras nometnes ir spējušas no-
drošināt latviešu valodas spējas nu jau trešā paaudzē ārpus Lat-
vijas. Iemesli šajam veiksmes stāstam ir vairāki, ieskaitot skolo-
tāju nodošanās un radošās pieejas savam darbam; kā piemērus 
šajā izdevumā iekļaujam Stariņa un KBLS rakstus, arī ziņas par 
mūsu sabiedrības atbalstu skolām.
 Rakstam arī par mākslu un māksliniekiem un mākslas 
veicinātājiem, kas saistīti ar Čikāgu. Tā nu jau bijušais čikāgietis 
Kārlis Kanderovskis, dzīvojot Cēsīs un vadot Pasaules latviešu 
mākslas centru, sniedz savu uzskatu nevien par savu vectēvu 
Jāni Kalmīti bet viņa to laiku “labāko draugu” čikāgieti Jāni Stro-
du un līdzgaitnieku Edvīnu Strautmani, kuru darbu attēli, dau-
dzu citu trimdinieku darbu starpā, bagātina šo stāstu.
 Intervija ar Ritu Grendzi skar nevien viņas nodarbību un 
izstādes pandēmijas laikā, bet pozitīvi atsaucās uz Centra izvei-
došanu Ciānā – līguma ar KBLS rezultātā. Ritas optimisms iz-
ceļās arī viņas noskaņā par Covid pandēmijas ierobežojumiem, 
kurus viņa izmantojusi piestrādājot pie zīmējumiem.
 Mārtiņš Stāks mums veltījis personīgu atmiņu stāstu par 
nozīmīgu latviešu ārstu, politiķi un uzņēmēju, Leopoldu Ozoļiņu 
– Mārtiņa Atmodas laika kaimiņu Jūrmalā. Rakstā izceļās izci-
la profesionāļa draudzīgā un izpalīdzīgā attieksme pret saviem 
gadījuma kaimiņiem. Kā daudzkārt esam apzinājuši – liela cilvē-
ka izmērs ir atrodams arī viņa personālās attiecībās ar paziņām 
un ikdienas cilvēkiem.
 Pateicamies arī Rutai Priedkalnei-Zirnei, ka iepazīstināja 
mūs ar brāļa Jāņa Priedkalna zinātniski-filozofisko ieskatu kos-
mosa pašizcelšanās vai veidošanās jautājumā, pārskatot iespējas 
Visuma dabīgai attīstībai, bez vadošas Radītāja iesaistes. Autora 
slēdziens, ka Radītājs tomēr ir bijis nepieciešams, ir pieņemts ie-
vērojot visus matemātiskos un zinātniskos pretargumentus. 
 Par kosmosu mums ir ieskats arī no Stariņa sākumskolas 
viedokļa. Skolnieki veido kosmosa attēlu, kurā jau redzami Sau-
le, Merkurs, Venēra un Zeme ar savu mēnesi. Varam apliecināt, 
ka radītāji šeit ir Stariņa skolotājas un paši skolnieki – par kos-
mosu tiem ir skaidrība un pārliecība.
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Māras Sīmanes raksts par barikāžu laiku Či-
kāgas Ziņu februāra numurā atsauca atmiņā 
pirms 30 gadiem piedzīvoto. 1991. gada 13. 
janvāra rītā, kad kopā ar saviem trīs bērniem 
– Daci, Ilzi un Edgaru – posos uz lielo mīti-
ņu Rīgā, TV ziņu pārraidē ieraudzījām kadrus 
no Lietuvas, kā krievu tanki brauc pāri cilvē-
kiem. Mītiņš Daugavmalā atstāja uz mums lie-
lu emocionālu iespaidu, kaut kur lielajā karo-
gu jūrā bijām mēs ar prāvesta Augusta Ālera 
iesvētīto Brizules skolas karogu, kuru lepni 
turēja Edgars un pēc tam gājienā nesa cauri 
Rīgas ielām.

Sirdsapziņa neatļāva sēdēt mājās un 
tā 15. janvārī kopā ar vīru un kaimiņu brau-
cām uz diennakti uz Rīgu (no mūsu pagasta 
uz dežūrām brauca autobuss, vienus atvedot, 
citus aizvedot). Braucām nezinot, vai atgriezī-
simies. Tā bija diena, kad notika Interfrontes 
mītiņš un virs Doma laukuma riņķoja krievu 
armijas helikopteri, no tiem dzirdējām izklieg-
tus saukļus. Bija gaidāms interfrontistu uzbru-
kums un es, kas nebija piedzīvojusi karu, ap-
jautu, ko tas nozīmē.    

Vīriešiem nebija nekādu ieroču, bet tur-
pat Vecrīgā atrada poļu restauratoru darbarī-
kus (kaltiņus u. c.) un tos „nočiepa”, lai kaut 
kas būtu kabatās, kad viņi nāks virsū. Domā-

ju, ko es varētu darīt, varbūt tikai atvilkt malā 
ievainotos un sniegt tiem palīdzību. Interfron-
tisti tajā dienā tomēr neatnāca līdz mums, lai-
kam nobijās.

Staigājām pa mums ierādīto iecirkni 
Vecrīgā un cauri barikādēm aizgājām arī līdz  
Ministru padomei. Tādu tautas vienotību, ko 
sajutu Barikāžu dienās, šķiet, pēc tam vairs 
neesam piedzīvojuši. Pilsētnieku un lauku 
ļaužu sarūpēto tēju, zupu un uzkodas dalīja 
vai uz katra stūra. Doma baznīcā, kur iegājām 
pasildīties, klusi rosījās ārsti un māsiņas bal-
tos virsvalkos – katram gadījumam. Ar mums 
kopā bija diezgan daudz krieviski runājošu cil-
vēku, kas stāvēja latviešu pusē. Arvien par to 
domāju – kur viņi ir tagad?

16. janvāra rītā gāju uz telegrāfu, lai 
nosūtītu telegrammu M. Gorbačovam, līdz ar 
citiem protestējot pret to, ka dažas dienas ie-
priekš viņš bija nosaucis latviešu un lietuviešu 
tautas par bandītiem. Mapē līdz šai dienai gla-
bājas uz salvetes uzrakstītais melnraksts. Ar 
bērniem bijām 25. janvārī Rīgā uz upuru bē-
rēm. Mājās gulējām pie ieslēgtiem televizoriem 
un radio. Par to visu atmiņā daudz iespaidu.

Tagad reizēm runā par lielu varonību, 
bet mums tas likās pašsaprotami, jo citādi  ne-
varēja. Laikā no 13. līdz 23. janvārim no mūsu 
Sēmes pagasta aizstāvēt Rīgu un Latviju pa-
visam devās 98 iedzīvotāji, vairāki no viņiem 
pavadīja uz barikādēm trīs, četras un pat pie-
cas dienas.

Inta Dišlere, 
pirms 30 gadiem Brizules skolas skolotāja

Brizules skola tika iekārtota 
bijušajā muižas kungu mājā un 
darbojās līdz 1992. gadam.

Brizules (senākais nosau-
kums Bresilgen) muižas sākumi 
meklējami 15. gadsimta vidū, 
kad Brizuli lēni iegūst Štombergu 
dzimta, kas tur valda apmēram 
200 gadus.

Foto no LNB (Latvijas Nacio-
nālā Bibliotēka) projekta “Zudusī 
Latvija: senos zīmējumos, atklāt-
nēs un fotogrāfijās no 19. gs. 
beigām līdz mūsdienām”.



4 Čikāgas Ziņas

LATVIEŠU SKOLU MŪŽS
Elisa Freimane

ALAs Izglītības nozares vadītāja
2020. gads daudzām organizācijām bija pa-
redzēts kā svētku gads. No mums tuvajām 
organizācijām, Gaŗezerā bija paredzēta plaša 
G55 programma, bet Krišjāņa Barona skolai 
bija domāta 70 gadu jubileja ar absolventu sa-
lidojumu.

Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu sko-
la nav vienīgā ASV latviešu skola, kas atzīmē 
70 gadu pastāvēšanu, un šim faktoram vien 
būtu jāveltī diezgan daudz apbrīnas enerģijas. 
Brīvprātīgo darbinieku organizācijas ASV tik 
lielu vecumu nesasniedz.  Žurnāls Forbes ap-
lēš, ka “Vairāk nekā pusei no ASV bezpeļņas 
organizāciju ir lemts izputēt pāris gadu laikā 
sakarā ar vadības jautājumiem un stratēģiska 
plāna trūkumu”, bet National Center on Cha-
ritable Statistics dati rāda, ka 30% bezpeļņas 
organizāciju vairs nepastāv pēc 10 gadiem.

Latviskās izglītības iestādes ASV ir pa-
spējušas pastāvēt ilgus gadus tāpēc, ka tās 
ir izvairījušās no jautājumiem par vadību, uz-
turot vadības sistēmas, piemēram, vecāku 
padomi latviešu skolā un akcionāru savienību 
Gaŗezerā. Tās arī pastāvējušas tāpēc, ka tām 
bijis skaidrs uzdevums.

Daudzu latviešu skolu vēsture nav pie-
rakstīta – ne aiz slikuma, bet tāpēc, ka ne-
sagaidīja, ka latviešu skolas būs vajadzīgas 

ilgam laika posmam. Skolu dibinātāju mērķis 
bija izturēt un gādāt par jaunu latvisku paau-
dzi, kamēr varēs atgriezties Latvijā.  Te nu bija 
ļoti skaidrs stratēģiskais plāns! Tāpat, Gaŗeze-
ru dibinot 1965. gadā, stratēģiskais plāns bija 
pulcināt izkaisītos latviešus, lai tie augtu pēc 
Gaŗezera devīzes:  Dievam un Latvijai. 
Valodas uzturēšanas līmeņi

Latviešu skolu stratēģiskais plāns ir bi-
jis uzturēt valodu, audzinot bērnus, kas runā, 
lasa un raksta latviski. Vēl nesen pieņēma, ka 
bērnu valodas prasme būs kā dzimtās valo-
das pratējam, ka tā dabīgi attīstīsies augot lat-
viešu ģimenē un sabiedrībā. Ja ģimenē kaut 
cik runās latviski, ja ies latviešu skolā, bērns 
latviešu valodu iemācīsies pats no sevis. Tas 
ir cerīgs, tomēr aplams, pieņēmums. Valodu 
kā dzimto valodu var apgūt tikai dzīvojot lat-
viski runājošā ikdienā. Mūsu skolas bērni lat-
viešu valodu mācās kā mantojuma valodu, 
jeb heritage language. Tā ir ģimenes valoda, 
sabiedrības valoda, bet nav ikdienas valoda. 
Mantojuma valoda ir tā, ko latviešu skolas un 
nometnes var palīdzēt uzturēt, ja ģimenē ir 
dots valodas pamats un ilggadīgs atbalsts. 

Esmu KBLS un Gaŗezera vasaras vi-
dusskolas absolvente, un esmu daudzus ga-
dus bijusi šo skolu darbiniece. Bieži man jautā 
vai izaicina uz jautājumiem par bērnu latviešu 
valodas līmeni, nereti ar pārmetumu, ka sko-
lēniem valoda ir kļūdaina, vai nav skolā un ģi-
menē pietiekam kopta. Ne vienu reizi vien man 
aizrāda par manām kļūdām, par amerikānisko 
izteiksmi vai par nelatvisko izrunu. Nojaušu, 
ka jautātājs to pierēķina pie slinkuma vai ne-
gribēšanas. Šādi pārmetumi ir sāpīgi.

Ar pārliecību aizstāvu savus skolēnus 
un viņu ne perfekto, ne bagāto valodu, jo izbrī-
na par to, ka skolas un nometnes var pastāvēt 
70 gadus, pārceļas uz izbrīnu par to, ka 70 
gadus var pastāvēt imigrantu, mantojuma va-
loda. Manuprāt, nevaram pārmest audzinātā-
jiem, ka trešās paaudzes bērni runā kļūdaini, 
bet ir gan jāapbrīno tas, ka viņi vispār runā lat-
viski, nemaz neskatoties uz to, ka viņiem kat-
ram ir tautas tērps, ka prot dziedāt jaunākās 
Prāta vētras dziesmas, ir viesojušies Latvijā 
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un ar lepnumu nes Latvijas karogu. Lielais brī-
nums ir mūsu kopienes pastāvēšana un jau-
nākās paaudzes vēlme būt tajā daļa. 
Imigrantu asimilācija

Vadoties pēc statistikas, imigrantu gru-
pas ASV asimilējas otrā paaudzē, zaudējot 
savas tautas valodu un kopienes piederību. 
Divas paaudzes ir apmēram 50 gadi, skait-
lis, kas Čikāgas latviešu sabiedrībā pārspēts. 
Latviešu skolā mācās pirmo skolas absolven-
tu mazbērni, tātad, skola jau darbojas trešajā 
paaudzē. Nesenāki imigranti Amerikā asimilē 
valodas. Pirmās paaudzes spāniski runājošie 
imigrantu bērni vēl prot runāt spāniski, bet 
retāk rakstīt un lasīt mātes valodā. Par spīti 
spāņu valodas izplatībai ASV, spāniski runā-
jošo tautu trešajā paaudzē tikai 17% tekoši 
runā spāniski, raksta pētnieki Rumbaut et al. 
savā pētījumā Linguistic Life Expectancies: 
Immigrant Language Retention in Southern 
California. Toties, latviešu skolu beidzēji ir la-
sījuši literatūru latviešu valodā, mācījušies par 
Latvijas ģeogrāfiju un prot aprakstīt Latvijas 
vēstures galvenos notikumus, ne ar perfektu 
valodu, bet saprotot to nozīmi. 

Liela priekšroka latviešu skolu ilgtspējai 
ir sabiedrība. Lai gan latvietis ir viensētnieks, 
tomēr esam sabiedriski ļaudis. Gaŗezera va-
saras vidusskolā piedāvā stipru akadēmisku 
programmu, audzina mīlestību Latvijai, bet 
arī rada vidi, kurā ir prieks būt kopā. Jādomā, 
ka vēl daudzus gadus latvieši vēlēsies pulcē-
ties, un skolās pulcējas vismaz trīs paaudzes 
– bērni, vecāki un vecvecāki – kopā ar visu 
paaudžu atbalstītājiem. 
Izredzes pēc pandēmijas

Pandēmijas laiks neizbēgami izmainīs 
daudz ko mūsu ikdienas dzīvēs. Nav par agru 
nedz arī par vēlu pārdomāt, kā gads prom no 
latviešu sabiedrības iespaidos latviešu skolu 
nākotni. Ja atgriežas pie stratēģiskā plāna, 
ko skolu dibinātāji sev izveidoja, tad jāpatur 
prātā, ka Aukstā kara neziņu laikā, skolu dibi-
nātāji par savu misiju uzskatīja audzināt jau-
nu latvisku paaudzi, kas pieaugtu un kalpotu 
Latvijai. Kur visus šos gadus valoda ir bijusi 
galvenais ierocis cīņai par Latviju, ir jāapsver, 
cik labi var cīnīties arī tie, kam latviešu valoda 
nav pirmā un nav arī stiprākā valoda.

Septiņdesmit gadu garumā, šķirojot lat-
vieti no cittautieša, latvietis ir bijis cilvēks,  kas 
prot latviešu valodu. Tagad noteikti katrs pazīs-

tam nelatvieti, kas ir iemācījies mūsu valodu, 
vai kas atbalsta latviešu sabiedrības un Latvi-
jas valsts centienus. Tāpat pazīstam daudzus 
latviskas izcelsmes ļaudis, kas valodu neprot, 
vai prot minimāli, kas arī atbalsta latviešu sa-
biedrības un Latvijas valsts centienus. Ir daudzi 
veidi kā iemīlēt un kalpot Latvijai un latviešiem, 
un tas vairs sen nav tikai valodas jautājums.
Ceļš uz pastāvēšanu

Tātad, kas ir tagad latviešu skolu stra-
tēģiskais plāns? Kas ir latviešu skolu mūžs?   
Šobrīd, pandēmijas laikā, tas ir izturēt, darīt to, 
kas bērnus un ģimenes piesaista skolai un va-
lodai. Tas maz atšķiras no 1950. gada – izturība 
ar mīlestību. Pandēmijai beidzoties, nākamais 
solis būs aicinošs lūgums skolā atgriezties. Ne-
kas nebūs izgājis pandēmijas laiku nemainījies 
un skolām būs atkal sevi jāpārveido, lai ģime-
nes atgrieztos. Jātic, ka prieks un ilgošanās būt 
kopā būs magnēti šai atgriešanās.

Jārēķina arī, ka atkopšanās no pandē-
mijas būs ilgāks process, ko sapratīsim tikai 
tad, kad uz to atskatīsimies. Latviešu skolām 
un vasaras nometnēm vēl viens gads varētu 
paiet maiņu un neziņu iespaidā. Mūsu visu 
pienākums ir savas izglītības iestādes at-
balstīt, lai tās izturētu šo grūto laiku.  

Negribētos, ka vīruss paveiktu to, ko 
Aukstais karš, garie trimdas gadi un rūpes  par 
Latvijas otro neatkarību nav spējuši – ka lat-
viešu skolas un nometnes būtu nodzīvojušas 
savu mūžu. Tieši pretēji. Skolas un nometnes 
vēl arvien spēlēs svarīgu lomu mūsu jaunā-
kās paaudzes latviskās identitātes veidošanā. 
Tās uzturēs latviskās kopienas savās māju 
pilsētās. Tās dod kopīgu, pozitīvu mērķi mūsu 
sabiedrībai. Nedrīkstam pagriezt muguru bēr-
niem un jauniešiem – viņi ir mūsu ceļš uz pa-
stāvēšanu. Tik ilgi cik vēl pastāvēs latviešu 
skolas un vasaras nometnes, vēl būs veselīga 
latviešu sabiedrība ārpus Latvijas.
Redakcijas piezīmes: Elisa Freimane ir 
KBLS un GVV absolvente. Mācījusies Mins-
teres latviešu ģimnāzijā, un Rietummičigānas 
universitates latviešu programmā ieguvusi lat-
viešu valodas diploma. Māca latviešu valodu 
un literatūru KBLS vidusskolā un GVV. Ir bi-
jusi KBLS pārzine un GVV direktore. Ievēlēta 
ALAs valdē 2019. gadā un iecelta Izglītības 
nozares vadībā. Elisa ir arī kulinārijas lietpra-
tēja un katru mēnesi iesūta mums ČZ gardu 
un kultūrvēsturiski saskaņotu recepti.
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ČIKĀGIETIS KĀRLIS KANDEROVSKIS VADA 
PASAULES LATVIEŠU MĀKSLAS CENTRU CĒSĪS

Sandra Landorfa
Žurnāls OK! korespondente

(No žurnāla OK! raksta) Savs liktenis ir ne vien 
cilvēkam, bet arī mākslas darbam. Tas var 
visu mūžu vērot kādas ģimenes dzīvi viesista-
bā, bet var arī ceļot pāri okeāniem, pārklāties 
ar smiltīm tuksnesī vai karāties kājām gaisā 
oša zarā kā vikingu Odins. Jau vairākus ga-
dus Cēsīs atrodas Pasaules latviešu mākslas 
centrs (PLMC), ar kuru mūs iepazīstina tā va-
dītājs Kārlis Kanderovskis. 

Dodoties uz Pasaules latviešu mākslas 
centru Cēsīs, neienāca prātā, ka galerijas va-
dītājs ir latviešu jaunākās paaudzes pārstāvis. 
Bijām patiesi samulsuši, satiekot Kārli, savu-
kārt viņu samulsināja mūsu mulsums...

Cēsu pašvaldībā visi bijuši priecīgi, ka 
ēkai Skolas ielā atrasti tik labi saimnieki.  Tajā ir 
divas galerijas, kas nosauktas lielāko ziedotāju 
– Sīpoliņa un Ripas ģimeņu – vārdā. Arhīvā at-
rodas ap 1200 mākslas darbu – tie visi ziedoti 
un netiek pārdoti. PLMC misija ir iepazīstināt 
šejieniešus ar emigrācijā dzīvojošo latviešu 
māksliniekiem. Kārlis aicina atsaukties arī jau-
nāko paaudzi: “Cēsis ir piedzīvojušas īstu re-
nesansi, bet viņi to nezina”. Mākslas centrs rīko 
arī ceļojošās izstādes, tādas bijušas Daugavpi-
lī, Liepājā, Valmierā, Rīgā...

Kārlis Kanderovskis ir pazīstamā lat-
viešu gleznotāja Jāņa Kalmītes mazdēls. Dzi-
mis, audzis un līdzšinējo dzīvi pavadījis Čikāgā. 
Tur universitātē studējis politikas zinātnes, bet 
mākslas gēns tomēr ņēmis virsroku un Kārlis 
jau daudzus gadus profesionāli nodarbojas ar 
mākslas menedžmentu. Čikāgā viņam ir nelie-
la galerija, kas specializējas tintes zīmējumos; 
interesanti, ka zīmējumi tiek eksponēti kopā 
ar skaņdarbiem. Kārlis regulāri piedalās lielo 
izstāžu organizēšanā Čikāgā un Ņujorkā – tur 
notiekot “īstais mākslas tirgus”. 

To, kā smaržo māksla, Kārlis piedzīvoja 
jau bērnībā, viesojoties pie vectēva: “Visa viņa 
māja bija kā liela darbnīca, pilna ar gleznām. Tur 
oda pēc eļļas krāsas, tā smarža man ir atmiņā 
vēl tagad”. Ar mākslu nodarbojas arī Kārļa mam-
ma Lelde Kalmīte. Gan Kārļa mamma, gan tētis 
ir dzimuši bēgļu nometnēs Vācijā. Tēta dzimta 
nākusi no Bauskas puses, mammas – no Burt-
nieku ezera apkaimes. Nav pārāk tālu no Cē-

sīm, tāpēc var teikt, ka Kārlis ir atgriezies vec-
tēva, gleznotāja Jāņa Kalmītes, dzimtajā pusē.
Iedzīvošana

Sākumā Kārlis esot plānojis Latvijā dzī-
vot tikai pusi gada, bet otru pusi –  Amerikā. Šo 
domu viņš drīz vien atmetis un pagājušogad 
ASV pavadījis tikai pāris mēnešus. Jautāts, vai 
nebija žēl pamest lielpilsētas dzīvi, Kārlis teic: 
“Cēsīs es jūtos brīvāk, te viss ir kaut kā parei-
zāk. Jā, es piedzimu Čikāgā, kur ir 2,9 miljo-
ni iedzīvotāju. Turklāt ne jau priekšpilsētā, bet 
pašā centrā. Cēsīs ir tikai 12 tūkstoši. Negribu 
neko šausmīgu teikt par Čikāgu, aprunāt savu 
dzimteni, bet tā nudien ir milzīga, bīstama, pie-
sārņota vieta, kur ir diezgan grūti atrast labu 
pārtiku, svaiga gaisa nav vispār, bet to, kas ir 
avota ūdens, cilvēki ir aizmirsuši principā. Jā, 
šeit ir brīvība, jo nav pamata būt tik nervozam”.

Sākumā gan mazliet esot pietrūcis 
tās lielpilsētas dzīves, kāda bijusi studiju ga-
dos, kad kopā ar vienaudžiem apmeklēti bāri 
un kultūras pasākumi, bet... “Tagad Amerikā 
tāpat visi sēž mājās, jo plosās vīruss – daudz 
šausmīgāk nekā pie mums. Manuprāt, vieglāk 
ir pārcelties no lielpilsētas uz provinci, nevis 
otrādi. Vieglāk ir iemācīties sēņot, nevis naktī 
izmantot lielpilsētas transportu, nemitīgi baiļo-
joties, vai droši tiksi mājās”.

Turklāt arī Cēsīs viss esot. Skolas ielā 
6 ir tāds kā radošais nams, kurā sev vietu 
atraduši dažādu radošo industriju pārstāvji – 
cilvēki strādā gan pie šujmašīnām, gan da-
toriem, pagrabā esot pat sava alus darītava. 
Savu mini darbnīcu Kārlis ir iekārtojis PLMC 
arhīva daļā, kur pats ierāmē gleznas. Arī visas 
pārējās tehniskās lietas, kas saistītas ar glez-
nu apkopi, varot realizēt Cēsīs, tāpēc uz Rīgu 
iznākot aizbraukt tikai retumis.

Viņu fascinējot tas, cik kompakta ir 
Latvija: “Rīga no Cēsīm atrodas tikai pusot-
ras  stundas brauciena attālumā. No rīta esi 
laukos, bet vakarā – izcilā koncertā galvaspil-
sētā. Latvijā būtu grūti atrast tādu, kurš nav 
bijis Rīgā, bet var puslīdz droši apgalvot, ka 
vidējais amerikānis, visdrīzāk, ne reizi mūžā 
nav bijis Ņujorkā”. Nu jau pusotru gadu Kārlis 
pastāvīgi dzīvo Latvijā.
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Kalmīte. Gleznas un cilvēka ceļš 
“Tajā piebūvītē aiz baznīcas, šķiet, ir 

dzimusi mana mamma...” Kārlis rāda sava 
vectēva Jāņa Kalmītes gleznu. Ar mammu 
Leldi Kalmīti viņi pirms vairākiem gadiem ap-
meklējuši to Vācijas pilsētiņu, kurā pēc kara 
bija izvietota bēgļu nometne. “Apbrīnojami, 
bet vietējie iedzīvotāji vēl atcerējās ‘latviešu 
laikus’,” stāsta Kārlis. Kad pēkšņi ieradās 450 
latviešu inteliģences pārstāvji – ārsti, zobārsti, 
skolotāji – pilsētiņai tā bijusi kā renesanse. 
Iebraucēji ķērās pie darbiem, ko prata, laboja 
zobus, gleznoja, rīkoja izstādes…. Abi darbi, 
kas tagad apskatāmi PLMC Sīpoliņa galerijā, 
1950. gadā kopā ar Jāņa Kalmītes ģimeni aiz-
ceļoja uz Minesotu ASV un gadus četrdesmit 
glabājās Kārļa vectēva mājās. 

Jānis Kalmīte bija viens no pazīstamā-
kajiem latviešu gleznotājiem. Pēc kara viņš  
piedalījās izstādēs Vācijā, Francijā un citviet 
Eiropā, vēlāk – latviešu diasporas centros ASV. 
Viena no iemīļotajām Kalmītes tēmām bija rijas, 
tāpēc viņš nereti tiek dēvēts par “riju meistaru”.
Labākais draugs 

“Jānis Strods nebija formāli izglītots, 
varētu teikt, viņš bija naivists”, stāsta Kārlis, 
apstājies pie darba, kas atgādina Kurta Frid-
rihsona pasāžas. “Stroda darbi ir interesanti. 
Viņš dzīvoja Čikāgā, bija katolis un pārsvarā 
gleznoja savas tukšās pudeles un krucifiksus”.

“Kaligrāfiskais insults” 
Plašiem vēzieniem ir strādājis latviešu 

abstrakcionists Edvīns Strautmanis (1933–
92). Lielu audekla gabalu noklājis uz grīdas, 
mākslinieks uz tā gleznojis, otu vietā izman-
tojot slotas un birstes. Čikāgā mākslinieks 
nonāca 1950. gadā 17 gadu vecumā, kad 
ar ģimeni pārcēlās uz ASV. Kādu laiku viņš 
strādāja žurnāla Playboy grafikas nodaļā un 
paralēli gleznoja. Sajutis, ka viņa pārstāvētā 
actionpainting Čikāgā vairs nav populāra, viņš 
1970. gadā pārcēlās uz Ņujorku. Tur viņš sāka 
gleznot lielformāta darbus. 

Cēsu Mākslas festivāla laikā PLMC ap-
ciemoja Strautmaņa atraitne ar mazmeitām 
un izlēma sava vīra gleznu “Milži” ziedot gale-
rijai. (Sarunas laikā izrādījies, ka mākslinieka 
brālis Jānis Bērziņš bijis Kārļa skolotājs Kriš-
jāņa Barona latviešu skolā Čikāgā.)

Strautmaņa darbs no Ņujorkas uz Cē-
sīm atceļojis sarullēts. Kārlis priecājas par  
krāsu: “Lai gan izskatās trausla, patiesībā tā ir 

Jāņa Kalmītes Vācijas gleznas.

Jāņa Stroda darbi.

Edvīna Strautmaņa darbs.

(turp. 8. lpp.).
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superizturīga – kā gumija”. Tāpēc glezna garo 
ceļu izturējusi bez mazākā bojājuma. “Daudzi 
tajā meklē kādu naratīvu. Stāstu jau vienmēr 
var izdomāt, bet, manuprāt, galvenais tajā ir 
kustība”, saka Kārlis. “Vienmēr būs kāds, kurš 
teiks: ‘Es nesaprotu moderno mākslu...’ Man 
liekas, labs veids, kā cilvēkiem to izskaidrot, 
būtu salīdzinājums ar mūziku. Prasu: “Kāpēc 
tev patīk šī melodija?...” Nevar pateikt... Kat-
ram šis darbs izsaka kaut ko citu. Tā ir kustī-
ba, mūzika, vibrācija”.

Pats mākslinieks krāsu švīkas savos dar-
bos esot saucis par “kaligrāfiskiem insultiem”. 
Lai arī ne katra skatītāja saprasti, taču mākslas 
gardēžu novērtēti, Edvīna Strautmaņa darbi ir 
iekļauti daudzās ievērojamās kolekcijās.
Mums ir vienas saknes 

Īstās kara brāzmās tikusi ierauta Zigfrida 
Sapieša dzīve. Kad vācieši ienāca viņa dzim-
tajā Sunākstē, puisim bija tikai 16 gadu. Viņš 
okupācijai pretojās tik kaismīgi, ka uz diviem 
gadiem tika iemests cietumā, bet pēc tam no-
sūtīts karot Austrumu frontē. No tās viņam iz-
devies aizmukt, un viņš ar zemūdeni nonācis 
Dānijā. Pēc pāris gadiem Zigfrids aizbrauca uz 
Skotiju, kur arī nodzīvoja visu atlikušo dzīvi. Ie-
spējams tāpēc, ka viņš bija precējies ar dien-
vidafrikānieti, Sapieša darbos var atrast daudz 
atsauču uz dažādu tautu senās mākslas mo-
tīviem – tie iekodēti lielformāta kokgriezumos. 

Labi ieskatoties, tajos var atrast motīvus no 
Āfrikas, Ziemeļamerikas, Skotijas, Latvijas... 
Draugs no Kalifornijas Sapietim sūtījis izejma-
teriālu – sarkanās priedes koksni, kuru viņš sa-
viem darbiem atzinis par vislabāko.

Odina iedvesmots 
Tēlnieka Jāņa Mintika darbs “Nemo 

neprāts” uz Cēsīm atceļojis no Ņūmeksikas 
tuksneša. “Vēl arvien uz tā glabājas tuksneša 
daļiņas,” saka Kārlis, pārvelkot ar pirkstu ap-
sūbējušajam metālam. “Tas kontrastē ar spo-
žo spoguļa bumbu, kas iekārta tā lokā...”

Lielu iespaidu uz Mintika daiļradi atstā-
jusi Norvēģijas vide un kultūra. Viņš piedzima 
Zalcburgā, Austrijā, bet ilgus gadus dzīvoja un 
strādāja Bergenā. Viņa paraksts bija vikingu 
dieva Odina trīszaru krusts – Odins ir ne tikai 
augstākais dievs skandināvu mitoloģijā, bet 
arī mākslinieku un dzejnieku aizbildnis. Trīs-
zaru krusts ir arī trīs kausu krusts ar devīzi 
“Kausu paceļu, kausu izdzeru, un tad es kau-
su nolieku”. Tā Mintiks parakstījās, un tāds arī 
bija tetovējums uz viņa pleca.

Viņa mākslinieka skatiens klīda dažādos 
virzienos – gan senos mitoloģiskos priekšstatos, 

(“Čikāgietis” turp. no 7. lpp.).

Zigfrida Sapieša lielformāta kokgriezums.

Jāņa Mintika “Nemo neprāts” ielenc Kārli.
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gan Visuma melnajos caurumos, gan pāri valstu 
robežām. Mintiks Tobāgo veidoja pieminekļus lat-
viešu jūrniekiem un izstādīja lielus vides objektus 
Ņūmeksikas tuksnesī. Mintika atraitne, pasaulē 
slavena čelliste Sallija Gintere, izteica vēlmi vīram 
par godu uzstāties PLMC. Sallija galerijā Cēsīs 
sniedza koncertu un pati piedāvāja atsūtīt no ASV 
vairākus Mintika vides mākslas darbus. Viens no 
tiem tagad atrodas starp gleznām Sīpoliņa galeri-
jā. “Man patīk, kā tajā spoguļojas Niklāva Strunkes 
gleznas”, Kārlis ir uztvēris darbu saspēli. “Strunke 
Latvijā ir labi pazīstams, bet Mintiks – nemaz. 
Kādreiz būs jāaizbrauc arī uz Tobāgo”.
Elles ķēķis ir šaurs 

Visus savus darbus Rolands Kaņeps glez-
noja savā dzīvoklī Ņujorkā. Vietas bijis tik maz, ka 
viņš esot audeklu piestiprinājis pie griestiem. Pro-
tams, gleznojis no galvas, jo tādā šaurībā vietas 
modeļiem neesot bijis. “Reiz apciemoju Kaņepu 
un ierosināju: ‘Hei, iesim pastaigāt pa Ņujorku, 
apmeklēsim kādu muzeju vai galeriju!’, bet viņš 
atbildēja: ‘Nē, es to nedaru. Nekad neesmu bijis, 
tas mani neinteresē’,” stāsta Kārlis. Lai arī Kaņ-
eps skaitījās piederīgs pie latviešu mākslinieku 
Elles ķēķa grupas, arī no tās viņš turējās savrup. 
Pērn plaša Kaņepa izstāde bija skatāma PLMC. 
Sauciens plašumā

“Sapratām, ka mūsu krājumos ir daudz 
darbu no Austrālijas, un tā tapa šī izstāde,” 
skaidro Kārlis, iepazīstinot ar jaunāko ekspozīci-
ju “Pavasaris Austrālijā”. Pārsteidz, ka darbi ir tik 
dažādi – no ainavām latviskā kolorītā līdz abs-
trakcionismam un sarežģītām autortehnikām – 
bet visos jaušama kāda kopīga mentāla stīga. 
“Jā, joprojām ir neatbildēts jautājums – kas to 
rada...” spriež Kārlis. Acis momentāni piesaista 
pie tālākās zāles sienas izstādītais Jāņa Nedē-
ļas “Solaris” – melns četrstūris, ar lāzeru kokā kā 
ar žileti izgrieztas precīzas līnijas, pelēkas krā-
sas apmale... “Man šķiet, tas ir pētījums par ēnu 
un gaismas sastāvdaļām”, domā Kārlis. 

Blakus tam divi ne mazāk fascinējoši Ha-
ralda Norīša darbi, viens no tiem, “Zaļais laiks”, 
izvēlēts izstādes “Pavasaris Austrālijā” plakātam. 
Mākslinieks par savu radošo procesu ir teicis: 
“Darbs parasti top lēni. Idejas rodas, attīstās un 
mainās. Uz negruntēta kokvilnas audekla tiek lik-
tas daudzas plānas caurspīdīgas krāsu kārtas. 
Tas ļauj krāsai piesātināt audeklu un radīt virs-
mu, kas ir starojoša un dzidra. Mani galvenokārt 
saista krāsu un formas spēks, to pozitīvās un 
negatīvās kvalitātes, kā arī radošais telpiskums. 
Atrast tādas krāsas, kuras, kopā saliktas, rada 
jaunas attiecības un saskaņas. Darbos redzama 
nepārprotama tieksme atteikties no visa liekā un 
radīt domas un izjūtu skaidrību ar visvienkāršāko 
risinājumu. Šobrīd man tā ir glezniecības jēga”.

Imanta Tillera gleznas tapušas, apvie-
nojot vairākas audeklkartona loksnes.  Intere-
santi, ka tās ir numurētas. “Ja mēs paskatītos, 
kas ir, teiksim, aiz šīs, tad, iespējams, tur būtu 
skaitlis 5345, un uz tās, kas blakus, 5346... Tā 
skaitļi turpinās cauri visiem Tillera darbiem”, 
stāsta Kārlis. Pirms vairākiem gadiem viņš 
mākslinieku apmeklējis Ņujorkā, kur Tillers cie-
mojies pie vienas no pazīstamākajām trimdas 
latviešu māksliniecēm Vijas Celmiņas. Cerētā 
tikšanās ar Viju Kārlim gan nav notikusi. “Grūti 
tikt pie viņas. Tovakar Soho satiku tikai Tilleru. 
Redzēsim, varbūt kādreiz Celmiņa mums kaut 
ko ziedos. Ja ne, nopirksim kādu izdruku”. 

Izstāde ir pacilājoša, bez gadu putekļu 
un pārdzīvojumu smagās nastas, drīzāk kā ku-
kaburras smiekli tumsā – apstājies, skaties un 
ieklausies... Latviešu emocijas ir dzīvas. Mēs 
neesam sastinguši rāmās ainavās, taču ne-
esam arī pazaudējušies svešādajā. Svešais 
nav kā rozā košļene pielipis pie mūsu zolēm 
un dvēselēm. Latviešu mākslinieki visā pasau-
lē sevī nes jaunatklājēja dzīvīgo garu. Tam ne 
vienmēr piemīt kucēna atsperīgums, bieži vien 
pie kājām ir arī rudens dubļi, bet, kā teicis viens 
no mūsu dzejniekiem, “dubļos retais to sudra-
bu redz”... Vajag tādus, kas saprot.
Redakcijas piezīme: Visi foto: Toms Norde.

Jāņa Nedēļas melnais četrstūris “Solaris” koncep-
tuāli sasaucas ar Lidijas Dombrovskas Larsenas 
melno sauli zāles pretējā pusē.

Haralda Norīša darbi.
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VIDUSSKOLNIECES AR ATJAUTĪBU UN PIENĀKUMU SAJŪTU
Anna Blumberga

Emilija Blumberga, Larisa Šlesers un Alīna Di-
mants pavadīja savu 2020. g. ziemsvētku brīv-
laiku organizējot un izpildot līdzekļu vākšanas 
akciju ar mērķi palīdzēt bērniem audžu ģime-
nēs pārvarēt Covid-19 izraisītās sekas. Ar savu 
rosību un pateicoties daudzu Čikāgas apkārt-
nes latviešu un citu iedzīvotaju devību, meite-
nes spēja savākt pāri par $11 400 bērnu labā.
 Labdares bija nolēmušas atsaukties 
Children’s Home and Aid paziņojumam, ka pāri 
par 2 000 ģimenes ar audžu bērniem bija lūgu-
šas organizācijas palīdzību ar nepieciešamībām 
pandēmijas laikā. Meitenes izvēlējās pārdot 
pašveidotas atpūtas drēbes, ar nolūku savākt 
$10 000 un nodot šo summu Children’s Home 
and Aid siltu ziemas drēbju iegādāšanai bēr-
niem. Savu akciju viņas nosauca The Starlite 
Clothing Project un tam izveidoja biznesa, mar-
ketinga un līdzekļu vākšanas plānu. Izveidoja arī 
emblēmu ar lozungu Helping Children Shine.
 Nākošais solis, ar vietējā uzņēmuma 
palīdzību, bija iegādāties atpūtas drēbju sor-

timentu – sviedru kreklus, t-kreklus, skrieša-
nas tērpus – un drēbēs iespiest savu Helping 
Children Shine lozungu. Lozunga iespiešanai 
meitenes pašas nopirka iespiedmašīnu. Pār-
došana bija paredzēta pašu veidotajā vietnē 
Starliteclothingproject.com, bet meitenes arī 
uzrakstīja vēstuli izklāstot viņu projektu un ai-
cinot piedalīšanos. Aicinājumu vēstuli meite-
nes izsniedza kaimiņiem savās atsevišķās ap-
kārtnēs, kopīgi nostaigājot pāri par 100 jūdzes.
Mediju atbalsts
 Kad projekts decembra vidū jau bija ie-
gādājis $8 000, Emilijas onkulis Dāvids Blum-
bergs sarunāja meitenēm iespēju uzstāties 
populārā televīzijas programmā WGN Mor-
ning News. 15. Decembrī, Emilija, Larisa un 
Alīna parādījās WGN ziņās Zoom raidījumā 
(ar Jāņa Velkmes palīdzību). Viņu pārliecino-
šā akcijas prezentācija (kuru var noskatīties 
YouTube vietnē ierakstot Starlite Clothing Pro-
ject) izraisīja papildus $3 400 ziedojumos.
 Galu galā projekts pārdeva 170 sviedru 
kreklus, 67 skriešanas tērpus un 43 t-kreklus, 
ieņemot $11 476. Meitenes šo summu nodeva 
Children’s Home and Aid pārstāvjiem 22. De-
cembrī, pašā svētku pievakarē. Labdarības 
projekts bija beidzies ar labdaru sajūtu, ka 
viņu rosība ir uzlabojusi stāvokli tik daudziem 
audžu bērniem.
Redakcijas piezīme: Pārtulkots no angļu va-
lodas.Raksta gatavošanā ar māti sadarbojās 
arī Emilija Blumberga.

No kreisās: Alīna Dimants, Emilija Blumberga un 
Larisa Šlesers.

Pie bērnu patvērumu mītnes.
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STARPTAUTISKS NOTIKUMS/LATVIETĪBA PASAULĒ. 2021. GADS
Ar savu vietu latvietībā

Diāna Jance

(No “Kultūrzīmes” 17.-23. februāra 2021. gada 
izdevuma: www.latvijasmediji.lv). 
2017. gadā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
bija skatāma viena no kultūrvēsturiski un, 
iespējams, vizuāli skaistākajām instalācijām 
„simts raksti tiem, kas meklē gaismu“. Toreiz 
māksliniece RITA GRENDZE teica: “Mērķis ir 
bez nostalģijas parādīt un novērtēt kulturālo 
mantojumu, ko esmu saņēmusi uzaugot 
trimdas gados ASV.” 

Turpinot publikāciju sēriju ”Latvietība 
pasaulē. 2021. gads”, “Kultūrzīmēm” radās 
iespēja sazināties ar mākslinieci, kura šobrīd 
domās jau gatavojas nākamajai izstādei 
“Izsalkums”, kas notiks šī gada maijā Fortveinā, 
Indianā. Ritas Grendzes mākslas darbi 
visdažādākajos formātos Amerikā tiek izstādīti 
daudz un regulāri, domas ap tiem ir zinātkāras, 
filozofiskas un arī zinātniskas. Starp citu, 
būdama diplomēta tekstilmāksliniece, viņa prot 
arī metināt. Liekas būtiski uzsvērt, ka sarunā un 
sarakstoties, Ritas latviešu valoda plūst precīza 
un bagātīga, varētu teikt – tā ir gleznaina. 
– Kāda ir mākslinieka radošā dzīve 
pandēmijas laikā?
R. Grendze:  Kopš sākās izolācija, pie lieliem 
projektiem esmu strādājusi maz, nav arī bijis 
pieprasījuma. Pagājušā gada februārī man 

bija personālizstāde “everything I should’ve” 
(„viss, ko man vajadzēja”) ar lielu instalāciju, 
bet tad divas nedēļas vēlāk – viss! Vāks ciet. 
Darbi palika izstāžu zālē tepat Ilinoisas Aurorā 
līdz pat augustam. Tagad esmu iekārtojusi 
studiju mājās – to izbūvējām bijušajā garāžā. 
Pašlaik, kad tikpat kā visu laiku esam mājās, 
man vajadzēja atsevišķu vietu, kur strādāt. 
Ir krietni savādāk. Agrāk, kad noskaņojos 
darbam braucot uz manu agrāko studiju, notika 
tāda kā pāreja no ikdienas lomas –  būt sievai, 
sievietei, mammai. Studijas dzīvē pārvērtos 
– kļuvu cilvēks pasaulē. Šīs lomas, protams, 
nav atšķeļamas, bet nav arī vienādas.  

Esmu sākusi strādāt pie zīmējumiem, tas 
liekas kā pārejas posms, pārslēdzot domāšanu. 
Tieši pandēmijas laiks man atklāja zīmēšanu. 
Reizēm zīmēju stundām ilgi, tas pārsteidz pat mani 
pašu – nevaru teikt, ka esmu nepacietīga, bet man 
patīk lietas darīt intensīvi, tādas, kas pieprasa visu 
uzmanību, tad pārtraukt un darīt atkal ko citu. Pa 
šo laiku, kad visa pasaule palika lēnāka, atklāju, 
ka arī mans radošais dzinulis palēninājies. Ir tāda 
sajūta, ka kaut kas gaisā ir uzmests un tagad 
gaidām, kad tas atkal atgriezīsies, iekritīs rokās. 
Man bija iesākti vairāki projekti, kuri neīstenojās 
ne pagājušajā pavasarī, ne vispār.
– Par ko runā zīmējumi?  

Sākumā bija kolāžas, kuras veidoju no  
grāmatām, kas bija palikušas pāri pēc Latvijas 
izstādes. Ļoti daudz skatījos uz latviskajām 
zīmēm. Mana izglītība ir tekstilmākslā un vienu 
gadu ar Fulbraita stipendiju dzīvoju Latvijā un 
pie Marutas Grasmanes “Senajā klētī” mācījos 
par tautastērpiem. Man ļoti interesēja izšūšana, 
zīmes – kur viņas liek un kāpēc. Bet jūtu, ka vēl 
neesmu nopelnījusi to, ka varu savā mākslā 
tās brīvi lietot, latviskām zīmēm ir liels spēks un 
tas jārespektē. Sāku veidot pati savas zīmes, 
kur viss ir tādā kā aplī, apaļās formās. Bieži 
domāju par kristāliem, ziediem, par to formām, 
kā tie izskatās, par ģeometriju, par to, kā varu 
sakārtot visas nesaprotamās un nepazīstamās 
lietas. Man vienmēr paticis zīmēt strauji, agrāk 
zīmēju pat bez noteikumiem, lieliem žestiem, 
pavisam citu struktūru. Instalācijas prasa lielas 
domas, zīmējumiem gribēju mazas domas, 
kaut ko sīku un personīgu, kā ieskatu ikdienā. 

(turp. 12. lpp.)
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– Izklausās, ka brīžam haotiskajā 
pandēmijas procesā šādi zīmējumi it kā 
sakārto vismaz kādu laika nogriezni?

Jā, pilnīgi pareizi! Varbūt tā ir vienīgā 
vieta, kur es pati varu kaut ko sakārtot,  kaut 
ko kontrolēt, jo visu pārējo pasauli jau nevaru: 
es varu vilkt masku, kad izeju ārpus mājas, bet 
kaimiņš var nevilkt. Es varu iet skriet mežā, bet 
citi var apgalvot, ka viņiem nav ko darīt, ja nevar 
iet uz bāru. Tas nav nepareizi, jo katram ir sava 
dzīve un tā nav ne pareiza, ne nepareiza. Īstenībā 
katram ir kontrole tikai pašam par sevi. Studijā ir 
tas, ko varu veidot, kontrolēt un pataisīt par savu.
– Par ko un kāda būs nākamā izstāde? 

Vēl īsti neesmu atradusi pareizo 
nosaukumu, bet instalāciju veidošu ap tēmu  
“izsalkums”, tā iespaidu uz domu un emociju  
procesu. Angliski tas būtu “Synapses-hunger.” 
Varbūt labāk būtu jautāt: pēc kā esi izsalcis? 
Kāds ir tavs izsalkums? Jo negribu instalācijā 
uzsvērt tikai fizisko izsalkumu, gribu runāt arī 
par garīgo izsalkumu. Caur mākslas darbu 
vēlos labāk saprast smadzeņu sinapses, kā 
tās ļauj atklāt izsalkuma iemeslu. Tas man ir 
liels un nenoteikts uzdevums … Instalāciju 
veidošu no papīra – no sagrieztiem un 

pārveidotiem pārtikas maisiem, audumiem un 
auklām. Instalācija aizņems lielus, apmēram 
8 līdz 10 metru platus skatlogus. Man vēl 
jānoskaidro, cik augsti ir zāles griesti.
– Kas māksliniekam šajos laikos dod 
iedvesmu? Kā viņš var garīgi iztikt tagad, 
kad nevar iet uz izstādēm, redzēt teātru 
izrādes? Kādi ir bijuši pēdējie jūsu redzētie 
kultūras notikumi?

Man ļoti svarīga ir daba, svaigs gaiss 
un lasāmviela, dzeja, kurai ir tik liels  iespaids 
uz mums, cilvēkiem. Mani aizrauj tas, kā dzeja 
pasaka to, ko parastos, ikdienas vārdos nevar 
pateikt, tas ir dzinulis, īpaši šajos laikos. Pēdējā 
laikā ir notikušas vairākas interesantas lietas, 
esmu piedalījusies daudzās Zoom sarunās. 
Viena no nozīmīgākajām bija Hārvarda 
universitātē – tur katru gadu kāds ievērojams 
mākslas, arhitektūras vai literatūras pārstāvis 
vai pētnieks nolasa profesora Čārlza Eliota 
Nortona (Charles Eliot Norton, 1827-1908) 
vārdā nosauktu sešu lekciju ciklu. Šogad tā bija 
dzejniece, dziesminiece un māksliniece Lorija 
Andersone. Viņa bija precējusies ar mūziķi 
Lū Rīdu (Lou Reed), kurš jau ir mūžībā. Viņa 
nelasīja tradicionāli, drīzāk tā bija izrāde, kurā 
viņa veda pa savu sapņu ainavu, kur mainījās 
tēli, mūzika un domas par dzīvi pandēmijas laikā. 
Tā kā šogad viss notiek virtuāli, visa pasaule 
it kā bija uzaicināta piedalīties, arī es. Tas bija 
ļoti interesanti. Lorija Andersone savulaik bija 
viena no tām māksliniecēm, kura mani ļoti 
iespaidoja studiju laikā mākslas skolā, viņa bija 
tik pašpārliecināta, interesanta, viņai bija tik 
citādāka domāšana. Un tagad pēkšņi viņa bija 
tikpat tālu vai tuvu, kā mēs šajā sarunā, viņai 
varēja uzdot jautājumus – tas bija fenomenāli! 

Man trūkst iespējas iet uz galerijām. 
Pirms visu atkal noslēdza, biju vienreiz,  nācās 
iepriekš pieteikties, bija dotas 15 minūtes, 
mazajā galerijā bija tikai pati māksliniece un 
es. Līdz šim neesmu gājusi uz muzejiem vai 
uz kādiem lielākiem pasākumiem. Pie mums 
sen nav notikuši filmu seansi, vasarā laikam 
bija viena brīvdabas izrāde. Nenotiek koncerti 
un vasarā man būtu jābrauc uz brāļameitas 
kāzām, bet nedomāju, ka varēšu braukt – tur 
būtu jālido, jāsatiek daudz cilvēku, mums vēl 
nebūs vakcinācijas un nezinu, vai tas risks ir tā 
vērts. Kaut gan, protams, gribētos būt kopā. Es 
mēģinu izdomāt, vai varētu braukt uz Čikāgas 

(“Starptautisks” turp. no 11. lpp.)

“Tieši pandēmijas laiks man atklāja zīmēšanu”
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Mākslas institūtu – tas esot atkal atvērts un 
tur ir fantastiska mākslinieces Bisas Batleres 
izstāde. Viņa veido kolāžas kā portretus. Man 
liekas, ka tos redzēt būtu iedvesmojoši un 
krāšņi, tas ir cits veids, atšķirīgs no manējā un 
pilnīgi jauns dzinulis. Arī tur apmeklējumam 
jāpiesakās iepriekš; jāsaprot, kad būs mazāk 
citu skatītāju, jāapdomā, kad labāk būtu braukt. 
Agrāk mūsu štata iedzīvotājiem muzejos bija 
ieeja par ziedojumiem, katrs varēja maksāt, 
cik grib, bet tagad ir noteiktas dārgas biļetes. 
– Kā varētu teikt – cik plašas ir Latvijas 
robežas? Mūsdienās taču īsti vairs nevaram 
runāt tikai par ģeopolitisko zemes robežu?

Jā, Latvija ir kļuvusi lielāka. Man pēdējā 
laikā šķiet, ka latvieši ir visur, daudz  vairāk 
nekā agrāk. Iespējams, tas noticis, pateicoties 
jaunajām tehnoloģijām, kas atļauj uzturēt sakarus 
starp cilvēkiem, kuri citā laikā būtu pazuduši. 
Mūsdienu Latvija ir nenoteikta lieluma ziņā, viņa 
it kā plūst. Plūstoša valsts, kura mainās. Manam 
vecākajam dēlam Valdim Latvija ir ārkārtīgi 
svarīga, viņš ir sportists, skrējis vieglatlētikas 
sacensībās Latvijā. Viņš grib uzlabot valodu, 
turpināt latviešu kontaktus, ir aktīvs Amerikas 
latviešu jauniešu apvienībā. Jaunākais dēls 
ir kautrīgāks, viņam pašlaik iet grūtāk, jo ne 
pagājušo vasaru, ne, ticamākais, šovasar 
nevarēs notikt latviešu nometnes. Toties, kad 
pirms divām vasarām bijām Latvijā, viņš teica, 
ka varētu uz mūžu palikt Liepājā, viņam tur tik 
ļoti patika. Teica, ka Latvijā esot tik labs ēdiens! 
Viņam patīk ideja – būt latvietim. Tas  ir svarīgi 
– pašam saprast un tad pie tā piestrādāt. Mēs 
gan visu laiku nerunājam latviski, īpaši tagad 
ar skolu mājās – pat angliski neprotu dēlam 
palīdzēt ar matemātiku, kur nu vēl latviski! Bet 
latviešu skolas skolotāja visu māca un skaidro 
tikai latviski, tas ir ļoti svarīgi, labs dzinulis. 
– Vai Čikāgas latvieši ir aktīvi?

Jā, ļoti! Tieši tagad notiek lielas 
labas pārmaiņas: jau pirms pandēmijas 
cilvēki  mazāk gāja uz baznīcu, draudzei 
palika grūti to uzturēt. Tagad saimniekošanu 
pārņems latviešu skola, kura tur jau sen 
darbojas, ēka kļūs par centru visām latviešu 
organizācijām. Par to ir prieks, tas tiešām ir 
pozitīvs notikums. Mēs sapratām, ka nevaram 
uzturēt daudzas ēkas, taču, ja viss notiek 
vienā vietā, tad cilvēkiem ir iespējas: aizejot 
uz skolu, aizies turpat blakus uz kafejnīcu, 

galeriju, dievkalpojumu. Es gribētu teikt, ka 
Krišjāņa Barona latviešu skola ir centrs visai 
latviešu sabiedrībai. Skola izstaro gaismu, 
gluži kā pašam Krišjānim Baronam, kā tautas 
dziesmas uz visām pusēm. Turklāt nesen 
atbraukušie latvieši ir padarījuši sabiedrību 
interesantāku, enerģiskāku, piemēram, tieši 
viņi nodibināja tautas dejas kopu “Mantinieki”. 
Tajā dejo visi – gan tie, kas Amerikā ir dzimuši 
un uzauguši, gan tie, kas atbraukuši nesen. 
– Klausos jūsu tekošajā latviešu valodā. 
Vai Amerikā to ir viegli uzturēt?

Reizēm gan man pašai trūkst vārdu, 
nevaru to pateikt ne angliski, ne latviski  un 
tādēļ jāveido kāds cits teikums. Bet, protams, 
pie valodas ir jāpiestrādā. Bērniem iet, kā nu 
iet, ir grūtāk. Es biju ģimenē jaunākā no sešiem 
bērniem, mans tēvs bija latviešu draudzes 
mācītājs, māte – latviešu skolas pārzine, tā nu 
viņi man diezgan labi valodu “iepotēja”. Mums 
latviešu sabiedrība bija tieši blakus, maniem 
bērniem nav tāda izdevība, viņi ir no tās tālāk.

Kad biju jaunāka, bieži jutos tā, it kā 
neprastu būt latviete, nezināju, kā to  pareizi 
darīt. Man nebija laba valoda, nebiju gara 
un slaida, esmu īsa un apaļa, ar vienmēr 
īsi apgrieztiem matiem. Nejutos pareiza, 
un man likās, ka cilvēki mani nepieņem kā 
īstenu latvieti. Bet tad kādā brīdī sapratu, ka 
ir vienalga, ko dara citi, es pati sevī zinu, ka 
esmu latviete. Tas ir veidojis manī visu, kas es 
esmu – gan valodas, gan mākslas un mūzikas 
ziņā, man tas viss patīk, mana identitāte 
pasaulē ir absolūti neatšķirama no latvietības. 
Varbūt tas sākās jau vasaras vidusskolā 
Gaŗezerā, kad sāku saprast, ka varu runāt 
latviski. Pirms tam man nebija tik laba valoda 
un vienmēr likās, ka citi runā labāk. Sapratu, 
ka man nav jābūt tādai, kā pārējiem, ka varu 
atrast savu vietu latvietībā. Mana latvietība 
nebija, uzstājoties uz skatuves, bet savādāka, 
citur – dzejā un mākslā. Latvijā es jūtos tik 
labi! Tu saproti gaismu, pat – gaisu citādāk, 
dzīvojot Valmierā, Liepājā vai Rīgā, katrā vietā 
tu to sajutīsi drusku citādi. Esmu atklājusi, ka 
vislabāk jūtos nevis Rīgā, kā biju domājusi 
agrāk, bet mazpilsētās, kas, iespējams, ir 
līdzīgas tai, kurā dzīvoju Amerikā. Piemēram, 
Cēsīs man ir sajūta, ka es varētu tur vienkārši 
būt, būt par “es”. Tā ir vieta, kur labi iederos 
un neviens neskatās šķībi. 
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Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā www.kblskola.orge-pasts: kblskola@gmail.com

KBLS ZIŅASKRISJANA  BARONA  LATVIESU SKOLA
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SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI

2021.g. marts

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

RAKSTS NO KBLS VIDUSSKOLAS KLASES
Kopš Kovida sākuma, KBLS ir turpinājusies virtuālā veidā. Skolēni ir mācījušies 
no mājām ar datoriem, lai turpinātu mācības vienlaikus gādājot par mūsu drošību. 
Mēs visi gribam būt atpakaļ skolā. Piedaloties virtuālajās stundās mēs varam 
izbaudīt skolas sajūtu. Mēs izmantojam Zoom un Google Classroom, lai turpinātu 
satikties un mācīties. Pagaidām, e-mācības ir bijušas ļoti veiksmīgas visiem, un 
mēs ceram, ka tā turpināsies līdz kamēr varam fiziski atgriezties skolas telpās. 
Pat cauri šiem grūtiem laikiem, mēs turpinām satikties un uzturēt mūsu latviešu 
valodu un sabiedrību.

2021 DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS
Lai arī pašreizējie apstākļi mums nav ļāvuši tikties klātienē, 
KBLS skolēni arī šogad sagatavoja krāšņu un oriģinālu Draudzīgā 
Aicinājuma priekšnesumu! Godinot Dainu tēvu un atzīmējot mūsu 
skolas 70. gadu pastāvēšanas jubileju, tapa Krišjāņa Barona portretu 
galerija, kura virtuāli tika atklāta 30. janvāra rītā skolas mājas lapā. 
Brīnišķīgi izveidotajā video varējām apskatīt 56 unikālus Kr. Barona portretus! 
Katrs no tiem pārsteidza ar savu radošo dažādību! (Portretus var apskatīt 17. lpp)

Skolas saime, mūsu atbalstītāji, radi un draugi tika aicināti bērnu darbus iegādāties 
par pašu izvēlēto summu. Esam priecīgi ziņot, ka visi mākslas darbi ir nopirkti! 
Liels, liels paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu skolu!

Īpašs paldies mūsu skolas jaunajiem māksliniekiem, kā arī Larisai Kīnai un Vijai 
Vīksnei par skaisto video! 

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  

DIB. 1950.g.

KRISJANA BARONA LATVIESU SKOLA

SVINA
M  

svinam
 SVINAM GADUS

TURPINAM MŪSU NAUDAS VĀKŠANU AKCIJU 
$71,000 

$30,000 

$40,000 

$50,000 

$60,000 

mūsu mērķis

$21,000

DIB. 1950.g.
KRISJANA BARONA LATVIESU SKOLA

3. APRILIS
Skolai brīvdiena

 

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 
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DĀSNS ZIEDOJUMS NO 
LITERĀRĀS KOPAS

Māris Roze

Čikāgas literāra kopa nolēma godināt mūsu 
nesen aigājušās dalībnieces Rūtas Eichenfel-
des atmiņu ar ziedojumiem Krišjāņa Barona 
latviešu skolai, kur Rūta bija pildījusi skolotā-
jas amatu vairāk kā 20 gadus. Skolas darbs 
viņai bija sirdslieta un skola bija viņas vēlēju-
mos līdz beigām.
 Tā kā līdzekļu vākšana sakrita laika 
ziņā ar Baronskolas Draudzīgo aicinājumu, 
litkopas dalībnieki pievērsās abiem mērķiem 
– un kopā saziedoja apaļo summu $1 000. 

Ziedošanā iesaistījās nevien čikāgie-
ši bet arī tie kuri bija pievienojušies kopai ar 
Zoom starpniecību mūsu virtuālās sanāksmēs 
pandēmijas laikā. Paplašinātā kopa tagad ie-
kļauj dalībniekus no Kanadas, Anglijas, Latvi-
jas un vairākiem ASV štatiem ārpus Ilinoijas.
 Rūta ar nelaiķa vīru Helmūtu pievieno-
jās literārai kopai gandrīz no tās sākuma ag-
rajos 1970. gados. Viņi bija aktīvi un ieintere-
sēti grupas locekļi, kam latviešu literatūra – kā 
proza tā dzeja – bija personīga izbaude un 
saite ar dzimteni. Viņi bieži kuplināja litkopas 
apspriedes par izvēlētiem darbiem ar materiā-
liem no viņu bagātām mājas kolekcijām.

Šo līdzekļu vākšanu organizēja un 
vadīja literārās kopas administrātore Irēne 
Balks. Ar savu rūpēšanos par grupas locekļu 
vajadzībām un nozīmīgām jubilejām, Irēne ir, 
savā ziņā, mūsu kopas sirdsapziņa. Tā viņa 
bija dzinējspēks arī šai akcijai.

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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STARIŅŠ MĀCĀS PAR LEDU, GAIDA PAVASARI
Direktore Andarte Phillips

Ir skaidrs, ka šis pēdējais gads mūsu pilsē-
tā un tāpat visā pasaulē ir bijis sevišķi grūts 
Covid-19 dēļ. Tomēr, Stariņā mēs turpinamies 
mācīties un augt un mūsu durvis ir bijušas at-
vērtas jau kopš 2020. g. jūlija sākuma. Mēs 
te darbojamies gandrīz kā parasti, kaut vai-
rākas lietas ir būtiski mainījušās. Piemēram, 
neviens vecāks vai ģimenes loceklis vai cie-
miņš nedrīkst pašlaik nākt mūsu telpā iekšā 
un tātad ierakstīšanās un izrakstīšanās notiek 
pārsvarā ārā siltumnīcā.  

Skolotājas katru dienu nodarbojas 
daudz ar tīrīšanu un dezinfektēšanu lai bēr-
niem būtu tīra un droša vieta kur dzīvoties kat-
ru dienu. Bērni un skolotājas visu dienu valkā 
maskas un ļoti bieži mazgā rokas. Un vecāki 
Stariņā ļoti rūpējas par visu bērnu drošību un 
neviens neved savus bērnus uz skolu pat ar 
iesnām un par to esam ļoti pateicīgi Stariņā! 
Mācību tēmas

Šogad Stariņš atsākās pēc Ziemassvēt-
ku brīvdienām ar ledus/sniega tēmu. Baudījām 
sniegaino laiku ārā spēlējoties, pētījām ledu un 
konstatējām ka ledus iekšā kūst bet ārā nekūst, 
gatavojām skaistus ledus ornamentus ko ārā 
pakārt kokos, un sagatavojām aukstas ledus 
krāsas ar ko eksperimentēt un krāsot. Pēc ledus 
tēmas Čikāgā iestājās milzīgs aukstums un sni-
ga, sniga, sniga. Bērni, lai gan iet druksu retāk 
ārā aukstuma dēļ, ir ļoti izbaudījuši lielos sniega 
kalnus, kas ir sakrājušies mūsu laukumā.  

Bet lielākais prieks mums pašlaik ir mā-
cīties par kosmosu, planētām, zvaigznēm un 
mēnesi. Mācamies īstos planētu vārdus: “Mer-
kurs, Venēra, Zeme, Marss, Jupiters, Saturns, 
Urāns, Neptūns, un Pluto”, tāpat – kā varam 
atpazīt katru planētu. Mācamies par zvaig-
znēm un zinām ka saule ir vistuvākā zvaigzne 
mūsu Zemei un tā mūs silda un dod dzīvību 
(bet citām planētām nav pietiekami tuvas sau-
les un tur neviens nevar dzīvot). Arī mācamies 
kā zvaignes izveido konstelācijas debesīs un 
bērni jau tagad prot atpazīt greizos ratus de-
besīs! Un vēl piedevām mācamies kapēc mē-
ness aug un dilst un cik ilgi tam paiet apceļojot 
Zemi! Gatavojam katrs savu darināto mēnesi, 
ko kārt pie sienas un visi kopā gatavojam lie-
lu kosmosa bildi uz kuras karinam sauli, visas 
planētas, mēnesi, un zvaignes. 

Tā mēs Stariņā ejam uz priekšu! Gai-
dam pavasari un brīnišķīgās Lieldienas!

Ledus ir slidens, ledus ir auksts.
Ledus ir caurspīdīgs bet kādreiz tas ir balts. 
Kad liekam ledu siltā vietā, ledus izkusīs,
Bet kad ieliekam to saldētājā, 
     auksts un ciets tas kļūs!

Topošā lielā kosmosa bilde. Ledus ornaments.
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MŪŽĪBĀ DEVIES ĀRSTS UN LATVIJAS PATRIOTS DR. LEOPOLDS OZOLIŅŠ
Atmiņas par mūsu vienreizējo kaimiņu un draugu 

Martiņš Stāks

12. janvarī saņēmām ziņu no Dubultiem, Jūr-
malā, Latvijā: “Dziļās skumjās paziņojam, ka 
2021. gada 11. janvāra vakarā P. Stradiņa Klī-
niskās universitātes slimnīcā pēc ilgas un grū-
tas slimības mūžībā aizgāja ārsts, zinātnieks, 
politiķis, Latvijas patriots un mākslinieks Leo-
polds Ozoliņš (1937-2021).” – Leopolda dzī-
vesbiedre Ieva, dēli Pauls un Māris.
Komandēts uz Baltiju

1991. gada novembrī, darba koman-
dējumā firmai Arthur Andersen, biju kopā ar 
pāris kolēģiem no Dānijas, ar kuriem izbrau-
cām visas Baltijas valstis, kā daļa no plašā-
kas Skandināvijas tirdzniecības pētniecības 
grupas. Braucienā satikamies ar vairākiem 
valsts un pilsētu valdības pārstāvjiem un dar-
biniekiem. Agrāk tajā gadā Igaunija, Lietuva 
un Latvija bija deklarējušas savu vēlmi atsa-
vināties no PSRS ķēdēm. Durvis nākotnei ta-
gad bija atvērtas un iespējas radītas atjauno-
jot kultūrālās, sabiedriskās un ekonomiskās 
saites ar Rietumeiropu. Atceros, ka braucie-
nu laikā iedomājos, “Vai nebūtu interesanti ja 
man pēc šī komandējuma sanāktu iespēja nā-
kamos gados atgriesties un piedalīties kādā 
projektā?” Bet šī piedalīšanas izveidojās kriet-
ni ātrāk nekā biju domājis. Pāris nedēļas vē-
lāk firmas Eiropas pārstāvji man vaicāja, “Vai 
vēlies 1992. gadu iesākt ar komandējumu at-
vērt Arthur Andersen firmas pārstāvniecības 
Baltijas valstīs?” Firmai nebija ilgi jāgaida uz 
manu atbildi.

Laipni lūgts pie Ozoliņiem
Ar Leopoldu iepazinos 1992. gada jan-

vāra beigās, pieklauvējot pie Ozoliņu mājas 
durvīm aukstā svētdienas pēcpusdienā. Mā-
jas koordinātus man bija sagādājis čikāgietis 
Gunārs Blumbergs, kurš bija rados ar Leopol-
da sievu. No šī iesākuma Leopolds kluva man 
viens no tuvākiem draugiem visu laiku kamēr 
biju komandējumā Baltijas valstīs. Grūti ap-
rakstīt visus iespaidus, jo bija tik daudz piedzī-
vojumi un pārdzīvojumi … tagad jau 30 gadus 
atpakaļ. Atmiņas par Leopoldu ir cēlas; viņš 
pamatā mums bija ļoti izpalīdzīgs un drau-
dzīgs. Mūsu pārrunas bieži skāra politiku un 
nacionālismu, kuru laikā raksturs viņam kļuva 
dedzīgāks; citādi viņš bija izteikti asprātīgs un 
bieži humora pilns. Mēs kļuvām par kaimiņiem 
Dubultos un attieksmes starp mūsu ģimenēm 
izveidojās ciešas.

Praktisks piemērs kā Leopolds man iz-
palīdzēja: Man bija iespēja 1992. gadā piedalī-
ties Andersen Leadership Summit satikšanās 
Maskavas birojā, ar parstāvjiem no citām re-
gionālām pilsētām. Leopolds labi pazina Jāni 
Peteri, tanī laika Latvijas Republikas ārkārtē-
jais un pilnvarotais vēstnieks Krievijas Fede-
rācijā, un vēstniecība man spēja izpalīdzēt ar 
naktsmājas nokārtošanu, vietā no kuras man 
iznāca tikai 5 minūšu staigājums uz Ander-
sen biroju. Manus kolēģus novietoja hoteļos 
vairāk par stundu attālumā ar taksometru uz 
biroju. Šis pakalpojums arī ļāva man nokārtot 
rēķinus lietojot Latvijas rubļus, vēlāk latus.  
Alternatīvi

Kad 1992. gada pavasarī mūsu ģimene 
ieradās Latvijā, viena no prioritātēm bija  at-
rast skolas diviem jauniem bērniem. Laimigā 
kārtā mana sieva Luanna bija sarunājusi jau 
vasaras laikā piebiedroties Jūrmalas Alter-
natīvai skolai (Egils Blūms – pārzinis). Šajā 
skolā Luanna arī spētu palīdzēt kā skolotāja. 
Bet situācija strauji mainījās pēc iepazīšanos 
ar Dānijas un Anglijas vēstniecību iekārtēm, 
kur bija vairākas jaunākas ģimenes ar angļu 
valodas runājošiem bērniem. Ātri izveidojās 
blakus dibinātā International School of Latvia. 
Pirmā līdzdibinātāja, pārzine, skolotāja, spor-
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ta direktore, šefpavāre un šofere bija Luanna 
Stāks, ar septiņiem skolniekiem. Šī skola nā-
kamā gadā pārvācās uz lielāku īpašumu un 
Leopolds palīdzēja pārvietošanos nokārtot. 
Skola ir strauji augusi un pašlaik darbojas ar 
vairāk kā 400 skolniekiem. 

2016. gada jūlijā Dubultos – Leopolds un Ieva Ozoli-
ņi, Luanna Stāks un Māris Ozolins

Runājot par “veciem labiem laikiem Du-
bultos”, bieži atceramies cik daudz reizes Ieva 
Ozoliņa palīdzējusi Luannai ar mūsu bērniem 
un ar daudzām ikdienas lietām. Bijām laimī-
gi, ka mums un bērniem bija pamatā latviešu 
valodas spējas, tomēr mēs bijām ārzemnieki, 
kuriem lietas bija savādākas nekā pierastas 
Park Ridge, Illinois. Ar Ozoliņiem jutamies kā 
būtu plašākā ģimenes un draugu lokā – pa lai-
kam ēdām kopējas vakariņas, iedzērām kafiju 
vai tēju azaidu laikā, aizstaigājām uz jūru u. c. 
Un bija arī gadījums, kad Leopolds ar Luannu 
burtiski saskrējās ar Boris Yeltsinu krievu orto-
doksālā baznīcā Lieldienu laikā!
Ārsts un Latvijas patriots

Pamazām arī iepazināmies ar mūsu 
draudzīgā, izpalīdzīgā kaimiņa ievērojamo pro-
fesionālo dzīvi. Šeit, izvilumā no portāla dievie-
te.lv, ir īss Leopolda karjera kopsavilkums: 
Studēja Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rī-
gas Stradiņa universitāte). Lielāko dzīves daļu 
strādāja Latvijas Traumatoloģijas un ortopēdi-
jas zinātniskās pētniecības institūtā, kur viņš 
veica sarežģītas un novatoriskas operācijas. 
Ar sanitāro aviāciju lidoja uz Latvijas novadu 

slimnīcām, lai sniegtu palīdzību cilvēkiem ar 
smagiem apdegumiem un traumām.

1991. gadā līdz ar atjaunoto Latvijas valsti 
dibina uzņēmumu “Dr. Leopolds” (tas  darbojas 
joprojām), kur uzsāka paša izgudroto ārstnie-
cības līdzekļu ražošanu “Comsi” un “Amicos”. 
Dr. Leopolds Ozoliņš ir saņēmis septiņas LPSR 
zinātniskās autorapliecības un vairākas racio-
nalizācijas priekšlikumu apliecības. Apdegumu 
un inficētu brūču ārstējošais putu aerosols “Ola-
zols” joprojām tiek ražots Krievijā un Ukrainā.

Dr. Leopolds Ozoliņš 1988. gada devās 
palīgā Armēnijas zemestrīcē cietušajiem,  vedot 
līdzi paša izgudrotās zāles, kā arī 1989. gadā 
piedalījies glābšanas darbos pēc Ufas dzelzceļa 
katastrofas. 1991. gada janvārī piedalījās bari-
kādēs un tās aizstāvjus apgādāja ar paša izgud-
rotajiem medikamentiem pirmajai palīdzībai.

L. Ozoliņa aktīvā politiskā darbība aiz-
sākās ar vides objektu aizsardzības projek-
tiem. 1989. gadā pirmajās brīvajās vēlēšanās 
Padomju Savienībā kā neatkarīgais kandidāts 
tika ievēlēts par PSRS Tautas deputātu no Lat-
vijas. Interesants fakts notika 1989. gada 14. 
decembrī, kad fotogrāfija ar Leopoldu Ozoliņu 
no PSRS Tautas deputātu sēdes tika publicēta 
lielākajos pasaules medijos, kā “International 
Herald Tribune”, “The Times - Today`s Word”, 
“Chicago Tribune”, u. c. izdevumos uz pirmā 
vāka. Fotogrāfija brīvajā presē tika aprakstīta 
kā signals, ka latvieši jau jūtas brīvi PSRS.

Bija ievēlēts kā deputāts 6. Saeimā 
(“Tēvzemei un Brīvībai”, vēlāk – Tautas kopas 
“Brīvība” frakcijā), 8. un 9. Saeimā (pārstāvēja 
ZZS) un Jūrmalas domē.  

(turp. 20. lpp.)
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2010. gadā par īpašiem nopelniem Lat-
vijas Republikas neatkarības atjaunošanā  pe-
riodā “Tautas deputāti no 1989. līdz 1991. ga-
dam” Leopolds Ozoliņš tika apbalvots ar Triju 
Zvaigžņu ordeni un iecelts par Triju Zvaigžņu 
ordeņa virsnieku.

(“Mūžībā” turp. no 19. lpp.) Zeķu episode
Beigšu šo atmiņas piemiņu par Leo-

poldu Ozolinu ar atbildi kuru saņēmu manam   
jautājumam par Chicago Tribune fotogrāfi-
ju, kur Leopolds ar baltām sportu zeķēm sēž 
PSRS Tautas deputātu sēdē! Vaicāju, “Vai Tu 
tiešām vēlējies brīvajā presē ar to izteikt, ka 
latvieši jau jūtās brīvi PSRS?” Bet Leopolda 
atbilde bija vienkārši nē. Leopolds stāstīja, ka 
ceļš uz sēdi bijis sniegains un lietains, botes 
nebija līdz un, kājas saslapinājis, viņš nevēlē-
jās saaukstēties. Vienkārši slapjās zeķes no-
vilka un izspieda blakus zālē pirms sēdes un 
pārmainija ar baltām sportu zeķēm un runas 
laikā novilka kurpes, par neko citu nedomājis. 

Leopold, Tu biji mums draugs, kamēr 
Tu biji valsts un starptautiska mēroga darbi-
nieks un Latvijas patriots. Mūsu saites ar Tavu 
ģimeni turpināsies speciālas un sirsnīgas. 
Redakcijas piezime: So rakstu kuplināja 
Luanna Stāks un Roberts Blumbergs.

Attēls lpp. apakšā: Chicago Tribune, Decem-
ber 14, 1989 – PSRS Tautas deputāts no Lat-
vijas Dr. Leopolds Ozoliņš
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See if your property is on the Tax Sale List  

Make sure you’re not missing out on
$46 million in available exemptions

Search $76 million in available refunds 

Pay your First Installment property taxes online
No late fee through May 3, 2021

Enter your street address:

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           



22 Čikāgas Ziņas

DIEVA IZREDZĒTIE
Prāvests Jānis Priedkalns

Adelaides latviešu evanģeliski luteriskās draudzes mācītājs.

Pirms trīspadsmit un pus miljardu gadiem no-
tika lielais sprādziens (Big Bang), kuŗa rezul-
tātā radās Visums jeb Universs, kuŗā atroda-
mies, secina vairums astronomu un kosmosa 
pētnieku. Eksplodējošā viela un tās radiācija 
bija bezgalīgi karsta, bet jau 1 sekundi pēc 
sprādziena karstums nokritās uz apm. 10 mil-
jardu Celsija gradiem un turpināja krist. Tad, 
kad universa izplešanās procesā temperātū-
ra bija nokritusies uz dažu tūkstošu Celsija 
gradiem, pats universs turpināja izplesties 
un kļuva vēsāks. Vietās, kuŗās bija materijas 
lielāka biezība, sāka veidoties galaktikas un 
zvaigznes.  

Zvaigznes, kas šai procesā radās, tur-
pināja izstarot gaismu un siltumu.   Zvaigznēs, 
kas ir masīvākas nekā mūsu Saule, termonuk-
leārā fūzija bija straujāka. Sekoja zvaigznes 
eksplozija, t.s. supernova. Nepieciešamais 
karstums smago elementu sintezei nekad nav 
bijis pietiekams ne uz mūsu Saules, nedz tās 
planētām. Tā arī zelts un sudrabs, ko atrodam 
uz mūsu Zemes, nav radies šeit, bet gan lielā 
karstumā senās zvaigžņu eksplozijās – super-
novās! Arī mūsu Saule un tās planētas  ir ra-
dītas no šo eksploziju atliekām. Pati Saule ir 
otrās vai pat trešās ģenerācijas zvaigzne. 

Mūsu planēta – Zeme – sakarā ar tās 
izdevīgo attālumu no Saules un mēreno tem-
perātūru un šķidra ūdens klātieni, izrādījās 
piemērota vieta pirmo dzīvības formu attīstī-
bai: dzima rāpuļi, zīdītāji un beidzot cilvēki.  

Šo aprakstu veidojot, esmu sekojis divu 
ievērojamu zinātnieku pētījumiem –   Oksfor-
das universitātes matēmatikas profesora 
Roger Penroses un nelaiķa Kembridžas uni-
versitātes matēmatiskās fizikas profesora 
Stephen Hawkinga atziņām.
Laimīgas sagadīšanās

Mūsu universa 13,5 miljardu gadu vēs-
ture un cilvēka eksistence mūsu pasaulē ie-
kļauj gandrīz neticami lielu skaitu “laimīgu 
sagadīšanos”. Jau pirmatnējā iesākuma eks-
plozijā – ja sekojošā izplešanās vienu sekundi 
pēc lielā sprādziena būtu bijusi tikai par vienu 
simtmiljardo daļu mazāka, tad mūsu universs 
jau būtu beidzis eksistēt un sabrucis. 

Hawkings secina: ja elektrona lā-
diņš būtu tikai mazliet citādāks nekā eso-
šais, zvaigznes vai nu nevarētu degt un dot 
mums gaismu, vai arī tās nevarētu eksplodēt 
kā supernovas un izmest atpakaļ Visumā iz-
ejmateriālus jaunu zvaigžņu veidošanai. Tad 
nevarētu izveidoties tādas zvaigznes kā mūsu 
Saule, nedz arī Zemei līdzīgas planētas. Ja 
gravitācijas spēks būtu tikai nedaudz vājāks 
nekā tas ir – viela nevarētu koncentrēties 
zvaigznēs un galaktikās. Galaktikas un saules 
sistēmas savukārt nevarētu izveidoties.

“Laimīgas sagadīšanās” redzam uz ik 
soļa arī mūsu Piena ceļa galaktikas un  mūsu 
Saules sistēmas attīstībā. Mūsu Zeme ir “lai-
mīgā” attālumā no mūsu Saules, ar gandrīz 
apaļu orbitu. Klimatu un gadalaiku tempe-
rātūras maiņas galvenokārt nosaka Zemes 
liekums (23,5 gradi) attiecībā pret tās orbitas 
plakni ap Sauli, nevis tās attāluma izmaiņas 
ceļā ap Sauli. Atkal, laimīga sagadīšanās!

Mūsu Zemei ir arī paveicies iemantojot 
optimālu Saules masas attiecību pret  Zemes 
attālumu no Saules. Masīvāka Saule mūsu 
klimatu uzkarsētu līdzīgu Venērai, kamēr ma-
zāka Saules masa to tuvinātu Marsa caurmē-
rā vēsajai temperātūrai.

Svarīgi arī, ka uz Zemes ir šķidrs ūdens, 
kas nepieciešams augstāku dzīvības for-
mu attīstībai. Tikpat nepieciešms ir elements 
ogleklis (carbon), jo cilvēki ir oglekli-saturošas 
dzīvības formas.  
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Arī Visuma telpas dimensijas nosaka 
dzīvības iespējas: tikai trīs stabilas telpas di-
mensijas pieļauj stabilu eliptisku orbitu veido-
šanos ap Sauli, kas savukārt pieļauj stabilu 
piemērotu klimatu dzīvības attīstībai uz Zemes.  
Vai dabas likumi ir veiksmīgi saskaņoti, lai 
pieļautu dzīvības attīstīšanos?

 Vai tik daudz laimīgu sagadīšanos Vi-
suma attīstībā varētu būt noticis bez noteik-
tas virzības, bez Augstāka spēka vadības, lai 
panāktu dzīvības un cilvēces attīstīšanos? 
Redzot tik ļoti daudzo apstākļu sakritību, kas 
nepieciešama dzīvības attīstībai un cilvēces 
radīšanai, ir pacelts jautājums Steven Haw-
kingam: vai cilvēces radība ir notikusi Augs-
tāka Spēka labvēlīgā vadībā? Vai esam Dieva 
izredzēta radība? 

Mūsu Visumā tomēr ir daudzu miljardu 
liels galaktiku skaits un zvaigžņu skaits galak-
tikās ir vēl lielāks. Turklāt Visumu skaits, ie-
spējams, ir bezgalīgi liels un šodienas kosmo-
logi jau konceptuāli iekļauj “multiversu” ideju 
savos aprēķinos. Vai tieši šis lielais skaits va-
rētu būt atslēga atbildei uz jautājumu Hawkin-
gam – vai Visuma attīstība un evolūcija notiek 
Dieva vadībā, labvēlīgi pieļaujot cilvēces ra-
dību? Vai cilvēce ir Dieva īpaši izredzēta? Vai 
pretēji, cilvēces radība ir nejauša, viens veik-
smīgs starp gandrīz neierobežota skaita ne-
veiksmīgiem mēģinājumiem Visuma attīstībā? 

Hawkinga pārliecībā tieši lielais ga-
laktiku un zvaigžņu skaits un gandrīz neie-
robežotais dažādu attīstības mēģinājumu 
skaits, kas nepieļauj dzīvības attīstību, pa-
dara cilvēces attīstību mūsu Solārā sistemā 
par statistiski ļoti maz iespējamu, bet tomēr 
iespējamu, arī bez dievišķas vadības.

Zinātnieki vairumā atturas no atbildes 
meklēšanas uz šiem jautājumiem, jo  nav 
konkrētu pierādījumu, ir tikai varbūtības. Kad 
dzīvās un nedzīvās dabas neizskaidrotus 
fainomenus nespējam izprast, tad bieži at-
saucamies uz mistisku elementu un atbildi 
meklējam ticībā. Un ne jau tādēļ, ka pilnīgas 
atbildes nebūtu, bet gan mūsu ierobežotās 
smadzeņu iztēles dēļ. Ir taisnība, ka ar gadī-
juma varbūtību vien ir grūti izskaidrot gan dzī-
vās, gan nedzīvās dabas rašanos un kārtību, 
tādēļ  aizgājušos gadsimtos cilvēku reliģiskās 
izjūtas un pārliecība bieži atradās uz robežas, 

aiz kuŗas dabas “brīnumi” bija nesaprasti un 
atbilde meklēta ticībā.

Ir tomēr nepareizi atklāsmi par Dievu 
nolikt uz robežas tai vietā, kur mūsu tā  lai-
ka prāta saprašana un zināšanas beidzas. 
Pašreizējie zinātniskie atklājumi par mikro- un 
makro-universu, piemēram, ir cilvēka prātam 
grūti aptveŗami.

Dieva atklāsme mums nav jāmeklē ne-
izskaidrotos dabas “brīnumos”; izskaidroju-
miem rodoties, mūsu ticība var sabrukt. Ticī-
bai ir jāpamatojas augstākos jēdzienos, nekā 
dabas mistēriju neizprašanā. Kristīgajā reliģijā 
augstākie jēdzieni un principi ir patiesība un 
mīlestība. To klātienē Dievs mums sūta savu 
Svēto Garu, sargājot un svētījot cilvēku, kuŗš 
savu sirdi Garam ir atvēris.

Autora slēdziens: CILVĒKS IR DIEVA 
IZREDZĒTA RADĪBA.
Redakcijas piezīmes: Prāvests Jānis Pried-
kalns ir arī Medicīnas zinātņu doktors, Adelai-
des universitātes Medicīnas fakultātes emeritēts 
profesors un Zinātņu fakultātes dekāns. 1997.-
2001.g. bija Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais 
vēstnieks Apvienoto Nāciju organizācijā un pēc 
tam, un vēl tagad, Pasaules Ģimeņu aizsardzī-
bas foruma starptautiskais padomnieks. Bija 6. 
Saeimas deputāts (Tēvzemei un Brīvībai, kuŗa 
arī viņu izvirzīja Valsts prezidenta amatam) un 
Saeimas pārstāvis Eiropas Padomes Parla-
mentārajā asamblejā, kur ieņēma Eiropas De-
mografiskās padomes vicepriekšsēža amatu. 

1970.-72. g. strādāja kā mācībspēks 
Kembridžas universitātē un bija tad univer-
sitātes ievērojamā britu astrofiziķa Stephen 
Hawkinga laikabiedrs. Kaut Dr. Priedkalna 
darba lauks bija biomedicīna, daļu laika viņš 
iekļāvās arī Hawkinga pētījumu centrālā jau-
tājuma risināšanā, proti, vai mūsu Universs, 
Saules sistēma, mūsu Zeme un dzīvība uz tās 
varēja izveidoties nejauši – bez augstākas in-
teliģences vadības un virzības, vai nevarēja? 
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Manoomin, labā oga. 
Mutvārdu vēsturē, pirms tūkstiešiem gadu, Anishinaabeg cilts sekoja zvaigzēm, lai 
atrastu vietu kur ēdiens aug ūdenī. Tā viņi nonāca Ziemeļamerikas vidienē, Great 
Lakes ziemeļu rajonā. Šeit ezeros aug viens no Ziemeļamerikas nedaudziem vie-
tējiem graudiem manoomin, angliski wild rice. Latviski tie ir pazīstami kā meža rīsi. 
Vēl joprojām septembrī vietējās ciltis Minesotas ziemeļos no kanū laivām ar rokām 
ievāc meža rīsu ražu, pēc tam to izkaltējot uz uguns. 1960. gados Minesotas uni-
versitātē sāka kultivēt meža rīsus, un tādus mūsdienās pārdod lielveikalos.

Gaidot pavasari, lai šīmēneša manoomin zupa jūs sasilda! 
MEŽA RĪSU ZUPA

4 porcijas
Sastāvdaļas 
½ krūzes meža rīsu (wild rice)
1½  krūzes ūdens
½ tējkarotes sāls
½ krūze sviesta
1 krūze sīpola, kapāts
1 krūze selerija, kapāts
1 krūze burkānu, kapāts
¼ krūzes miltu
4 krūzes buljona
1 krūze piena vai kafijas krējuma (half and half)
sāls, pēc garšas
baltie pipari, pēc garšas
melnie pipari, pēc garšas
lociņi, pēc acumēra 

Norādījumi
1. Meža rīsus vāra sālsūdenī kamēr gatavi. Tas prasa apmēram 45 minūtes.
2. Kamēr rīsi vārās, pannā izkausē sviestu un apcep sīpolus, burkānus un seleriju uz vidē-

ja uguns, lai tie nebrūninātos, bet kļūtu mīksti, apmēram 5 minūtes.  
3. Piejauc miltus un maisa, lai milti sajauktos ar sviestu.
4. Pielej buljonu, kārtīgi maisa kamēr milti iejaucas un zupa sāk biezēt.
5. Pieliek rīsus un silda 10 minūtes.
6. Pielej pienu, pieliek sāli, piparus un silda vēl 5 minūtes.
7. Pasniedz ar kapātiem lociņiem.

Piezīmes
● Meža rīsus var papildināt ar grūbām, vai izmantot pusi rīsu un pusi grūbu.
● Zupai var pielikt sēnes, apmēram 1 mārciņu, sagrieztas šķēlēs un apceptas, kā arī izvā-

rītu, sakapātu vistas gaļu.
● Rīsus var novārīt laikus, un turēt uz vairākām stundām slēgtā toverī ledusskapī.
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Lai ļautos ziemas priekiem, 
ne vienmēr vajadzīgas slēpes 
un ragavas! Kāpēc gan neiz-
baudīt balti mirdzošo sniegu 
tā pa īstam - uz savas ādas? 
Brrrr.... auksti, bet tik labi! Arī 
Mantinieku četrkājainie mīluļi 
ķer ziemu aiz astes.
Fotogrāfijās Vija Vīksne, Kris-
ta Laukmane Schmidt, Eliza-
bete Vanaga, Dana Šaltane, 
Aiga Bērziņa, Pēteris Freima-
nis , Alīna Johansson, kā arī 
Mantinieku sunīši.
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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 
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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.

AICINĀJUMS PIERAKSTĪTIES TRIMDAS ARHĪVAM
PBLA aicina latviešu organizācijas un tautiešus pasaulē iesaistīties mūsu arhīvu apzināšanā!

Jau gadiem ilgi mūsu centrālās orga-
nizācijas, kā arī latviešu draudzes,  biedrības 
un apvienības visā pasaulē ir domājušas, kā 
saglabāt trimdas arhīvus – svarīgu Latvijas 
valsts vēstures sastāvdaļu. Tagad pandēmi-
jas apstākļos, kad nevaram pulcēties, dziedāt, 
dejot un svinēt klātienē, ir īstais laiks šo pro-
jektu īstenot!

Projekta pirmās daļas ietvaros PBLA 
veic vispārīgu organizāciju un indivīdu  aptauju, 
lai apkopotu informāciju par to, kur tiek glabāti 
latviešu diasporas arhīvu materiāli, kādi mate-
riāli ir pieejami un kādu laika posmu tie aptver. 
Projekta mērķis ir veidot digitālu karti, kurā ska-
tāma vispārēja informācija par arhīvu materiālu 
apjomiem diasporā, un ierobežotas pieejamī-
bas datu bāzi pētniecībai un turpmākam dar-
bam ar arhīvu materiāliem diasporā. Projekta 
otrajā daļā paredzēti semināri ikvienam intere-
santam par to, kā veikt notikumu dokumentēša-
nu, arhīvu materiālu saglabāšanu un apstrādi.
Informācijas izlietošana

Aptaujas rezultātā iegūtie dati publiski 
būs pieejami tikai apkopotā veidā;  responden-
tu kontaktinformācija tiks izmantota saziņai 
sakarā ar plānotajiem semināriem. Projekts 
tiek īstenots sadarbībā ar Kultūras ministriju 
valsts budžeta apakšprogrammas “Diasporas 
pasākumu īstenošana” ietvaros.

Lūdzu, esiet atsaucīgi un piedalieties 
aptaujā! Ir pieejama aptauja latviešu valodā 
organizācijām, un atsevišķa aptauja privātper-
sonām ar iespēju izvēlēties to aizpildīt latviešu 

vai angļu valodā. Saites uz aptaujām elektro-
niskā formātā meklējiet PBLA mājaslapā www.
pbla.lv sadaļā “Jaunumi”.

PBLA nevēlas pieļaut, ka trimdas organi-
zāciju darbības dokumentācija, mūsu  izcilo tau-
tas darbinieku personiskās piezīmes, vēstules, 
grāmatas un citas vērtības iet zudumā! Šis pro-
jekts ir lieliska un vienreizēja mūsu iespēja do-
kumentēt trimdas vēsturi, tādēļ aizpildiet aptau-
ju paši un aiciniet to darīt arī jūsu līdzcilvēkus!

Jautājumu gadījumā rakstiet PBLA pār-
stāvniecībai uz e-pastiem: raits.eglitis@pbla.
lv un lora.egle@pbla.lv.
Redakcijas piezīmes: Amerikas latviešiem 
un latviešu organizācijām, kas vēlas piedalī-
ties šajā PBLA arhīvu apzināšanas projektā ir 
arī iespēja sākumā sazināties ar Daci Ķezberi 
(itsdace@gmail.com), kura ir aktīva dalībnie-
ce ALKMB (Amerikas Latviešu Kultūras Man-
tojumu Biedrība). Dace var atbildēt jebkādus 
jautājumus par šo projektu, ieskaitot kādu vei-
du materiāli tiek meklēti, kā tos nogādāt šajam 
projektam un kā izsekot arhīva tapšanai.
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MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNĀZIJAS 
DIBINĀŠANAS 75. GADSKĀRTA

Silvija Kļaviņa-Barshney
Minsteres ģimnāzijas sākums atrodams Rie-
tumvācijas britu okupētā zonas Ziemeļrei-
nas-Vestfālenes zemes pilsētā Detmoldā. 
1946. gada 15. februārī darbu sāka latviešu 
ģimnāzija, pēc gada to pārvietoja uz August-
dorfu un 1957. gadā uz Minsteri.

MLĢ mācījušies vai to absolvējuši ap 
2 000 jauniešu no ASV, Anglijas, Austrālijas, 
Beļģijas, Francijas, Kanādas, Kolumbijas, 
Norvēģijas, Saūda Arābijas, Vācijas, Zviedri-
jas un arī Latvijas.

MLĢ slēdza savas durvis 1998. gadā, 
bet skolas ietekme vēl jūtama visās pasaules 
malās. 

Daži slaveni MLĢ absolventi ieskaita 
Latvijas valsts prezidentu Egilu Levitu un mi-
nistru prezidentu Krišjāni Kariņu, folkloristus 
Austri un Uldi Grašus, žurnālistu (un bijušo 
čikāgieti) Kārli Streipu, radio žurnālistu un sa-
biedrisko darbinieku Dainii Mjartānu, Dauga-
vas Vanagu priekšsēdi Aivaru Sinku, sabied-
risko un valsts iestāžu darbinieci Māru Sīmani 
(arī bijusī čikāgiete) un televīzijas un kino pro-
ducentu Artūru Rūsi. 

Alberts Spoģis, MLĢ skolotājs un rakst-
nieks, par ģimnāziju teicis: “MLĢ ir vēsturiska 

mācību iestāde. Varētu pat teikt: tai pienākas 
viena no galvenajām vietām Latvijas brīvības 
izcīņā. Veselus 50 gadus tā atradās mūsu tau-
tas dzīvības uzturēšanas cīņas priekšpulkos.”

“Minsteres Latviešu ģimnāzija - MLĢ” 
Facebook lapā ir daudz fotogrāfiju, dokumentu, 
rakstu un atmiņu. Lietojot ievietotās fotogrāfijas 
un sarakstus saskaitīju vismaz 27 čikāgiešus, 
kas apmeklējuši un/vai absolvējuši MLĢ: An-
nele (Rūtenberga) Austriņa, Solvita (Kalniņa) 
Baipsys, Baiba (Liepiņa) Bērziņa, Guntis Dābo-
liņš, Daumants Hāzners, Daina Jauntirāne, 
Aleksandrs Kalniņš, Pēteris Kalniņš, šī raksta 
autore Silvija Kļaviņa-Barshney, Dainis Miche-
lis, Anita Nāgele, Anita (Vārsberga) Pāža, An-
dārte (Streipa) Phillips, Uldis Roze, Līga (Kal-
niņa) Rozentāle, Larisa Saleniece, Andrejs 
Sensnovis, Kristīna Sīmane, Māra Sīmane, 
Mārtiņš Sīmanis, Andris Slokenbergs, Ilze Sprū-
džs, Anna Žubīte Streipa, Kārlis Streips, Māra 
Vārpa, Krista Vārsberga, Viktors Vārsbergs un 
Karīna Velkme. Zinu, ka šis saraksts nav pilnīgs 
un aicinu ziņot, ja arī esi bijis minsterietis.

Gatavojam gaŗāku un pilnīgāku rakstu 
ČZ aprīļa numuram. Lūdzam jūsu līdzdalību, 
atsūtiet jūsu atmiņas un fotogrāfijas uz cika-
gaszinas@gmail.com līdz 12. martam!
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410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056
847-394-2336
3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634
773-545-5420

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

www.matzfuneralhome.com

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

PAR VALODAS NEPILNĪBĀM
Māris Roze

Nesen literārā kopā runājām par stāstu Ingas 
Ābeles stāstu kolekcijā “Baltā kleita” (Dienas 
Grāmata, 2020). Stāsta galvenā personāža 
Klinta ierodās lidlaukā lai ceļotu no Anglijas 
uz mātes bērēm Ventspilī nākošā dienā. Vi-
ņai paziņo, ka reiss ir atcelts stipru vēju dēļ, 
kaut citas aviokompānijas turpina lidot. Pie-
dāvā reisu trīs dienas vēlāk. Tas pavisam ne-
der, saka Klinta, mātes bēres taču ir rītdien. 
Izsniedz viņai stand-by biļeti.
 Kopā ar pūli citu lidotāju, Klinta izstāv 
vairākas lēni kustošas rindas un atkārtoti tiek 
sūtīta atpakal uz rindas beigām, jo viņai taču ir 
tikai stand-by biļete. Diena pārvēršās naktī un 
nākošā rītā viņa beidzot iekāp lidmašīnā, at-
rod sēdvietu – un tiek izraidīta, jo viņas stand-
by kārta ir vienu numuru par augstu.
 “Neticami ... drīzāk tipiski ... pilnīgā frus-
trācija...” mēs izsakamies. “Nepatīk tas vārds 
frustrācija, tas nav latvisks termins”, piebilst 
citi. “Jā, bet kas tad būtu pareizais vārds sajū-
tai, ko piedzīvo Klinta un tik daudz citi ceļotā-
ji?” Ieskatoties angļu-latviešu vārdnīcā (Avots, 
2013), atrodam “neapmierinātību”, to pašu 
vārdu pārbaudot Google translate.
 Bet ir skaidrs, ka būt neapmierinātam 
ne tuvu neizsaka bezizejas sajūtu ko piedzīvo 
stāsta varone. Mēs varam būt neapmierināti 
par lēno satiksmi braucōt mājās pēc darba, 
par saburzīto kreklu izvilktu no žāvētāja, par 
mūsu kongresa pārstāvja rīcību un daudz citu. 
Kas piemīt Klintas un citu ceļotāju sajūtai ir arī 
uzskats, ka rīcība nav racionāla, ka tā nav 
pamatota, ka tā nedod izejas iespēju. Vai tad 
latviešiem nav daudzums daudzi piemēri, kas 
izraisītu šo sajūtu? Minēšu tikai vienu: visu lat-
viešu partiju lēmumi kandidēt ar atsevišķu sa-
rakstu Rīgas domes vēlēšanās – ļaujot balsu 
vairākumu atkārtoti iegūt Saskaņai (līdz tā pati 
sašķēlās un zaudēja).
 Vai lasītājiem būtu ieteikumi šajā acīm-
redzamā valodas trūkumā?



30 Čikāgas Ziņas

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 marts

Svētd. 7. martā 10:00 ......Pulkveža Oskara 
Kalpaka atceres 
dievkalpojums ar 
Čikāgas latviešu 
Korporācija ko-
pas goda sardzi

Svētd. 28. martā 10:00 ....Pūpolsvētdienas 
dievkalpojums ar 
dievgaldu

Dievkalpojumi notiek dievnamā, ievērojot ieteik-
to distanci, pēc vajadzības lietojot sejas maskas 
un cimdus. Vairākās vietās ir pieejami roku de-
zinfekcijas līdzekļi. Dievgalds tiek sagatavots un 
izsniegs bez citu personu tiešas saskarsmes ar 
dievgalda elementiem.
Pēc dievkalpojumiem kafijas galdi pagaidām ne-
tiek paredzēti.

Olīvkalna kapos 
Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas 
kapu vietas, cena $1,000 drau-
dzes locekļiem un $ 1,200 ci-
tiem, kas nav draudzes locek-
ļi; salīdzinot ar caurmēra cenu 
$ 2,095. Sazinieties 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 marts
Svētd., 14. martā 10:00 .. Gavēņa laika ceturtās 

svētdienas dievkal-
pojums

Svētd., 28. martā 10:00 .. Pūpolu svētdienas 
dievkalpojums

2021. gada aprīlis
Svētd., 4. aprīlis 10:00 .. Kristus Augšāmcel-

šanās svētku diev-
kalpojums

Dievkalpojumos ievērosim Čikāgas pilsētas 
Covid-19 attālināšanās un sejas mas ku vad-
līnijas.
Katru svētdienu arī piedāvājam virtuālus diev-
kalpojumus. Ja vēlaties saņemt virtuālo diev-
kalpojumu lapiņas un dievkalpojumu YouTube 
saiti, lū dzam sūtīt e-pastu uz cianasdraudze@
gmail.com.

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL



312021. gada marts

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

Covid-19 dēļ, 
ČLB 85 gadu jubilejas svinības atceltas.

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

PIEMINAM VISUS,
KAS CIETUŠI NO

KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
CENTIENIEM  

1949. gada 25. martā
uz Sibīriju deportēja

aptuveni 44,000 latviešu



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

2021. GADA
MARTA

VĀRDA DIENAS

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


