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Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet jūnijs, jūlijs un augusts ir
apvienoti vienā izdevumā, arī decembris un janvāris ir apvienoti.
Čikāgas Ziņas sūta visiem, no
kuŗiem ir saņemts vismaz $55.ziedojums gadā. Tās sūta ar pirmās šķiras pastu, kas nodrošina
ātru saņemšanu.
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
izdevumā ievietojamie materiāli
(raksti, fotoattēli, sludinājumi, sarīkojumu kalendāra informācija)
redakcijā jāsaņem līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam.
Par sludinājuma saturu atbild
sludinātājs; par raksta saturu atbild autors. Iesniedzot rakstu ČZ,
autors pieņem iespējamo sava
raksta pārpublicēšanu. 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.
Izdevējs:
Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienība.
Atbildīgais redaktors:
Māris Roze
e-pasts: marisroze@comcast.net
tālr.: 630-980-1055
Administratīvā redaktore:
Silvija Kļaviņa-Barshney
e-pasts: skbdesign1@yahoo.com
tālr.: 872-301-6638
Kasiere:
Rūta Veitmane
e-pasts: veitmanis@earthlink.net
tālr.: 847-946-2631
Materiālu, sludinājumu maksas,
ziedojumi un/vai adrešu maiņu
pieteikumi sūtāmi:
cikagaszinas@gmail.com
Čikāgas Ziņas, P.O. Box 2824
Des Plaines, IL 60017-2824
Vāka foto — Silvijas Kļaviņas-Barshney sastādītā kolāža no Stariņa sagādātām fotogrāfijām
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REDAKCIJAS PĀRSKATS

Māris Roze
Ar pavasara pakāpenisko ienākšanu izjūtam tradicionālo atvieglinājumu – kas šogad tomēr ir dziļāks un nozīmīgāks kā
parastā (bijušā) aprīļa mēnesī. Augošs skaits no mums ir jau
spējis vakcinēties, vakcinēšana liekas labi organizēta un vadīta, un tas mums lauj cerēt, ka gada otrā pusē varēsim vismaz
iesākt atpakaļceļu uz mūsu pandēmijas apvērsto dzīvi – uz dzīvi klātienē! Negribu pārspīlēt šīs iespējas, nevaru neko arī solīt. Mums jāpaliek piesardzīgiem, tāpat kā Mārtiņš Stāks savā
rakstā par iespējamiem papildinājumiem šī gada plānotam virtuālam Valstsvēku aktam ... ja apstākļi mainās...
Pavasari arī atzīmējam ar lieldienisku ČZ vāku ar Stariņa audzēkņiem olas grupējumā. Stariņam veltam mūsu divas
krāsainās iekšlapas, jo šī akreditētā sākumskola ir priekšzīmīgs
veidojums. Andartes Phillips vadībā, skola māca un apstiprina
bērniem latviešu valodu, svētku tradicijas un parašas un pat tādas eksotiskas vielas kā mūsu kosmosa sastāvu un darbību.
Cik no mums pieaugušajiem, izskolotajiem zinājām, ka lielā vētra Jupiterā plosās jau 100 gadus, vai ka Saturna apriņki ir veidoti no ledus gabaliem lielumā no graudiņiem līdz autobusiem?
Raksti ar nozīmi
Speciāls raksts šajā mēnesī ir Rasmas Priedes atmiņas
par bērnību dīpīšu nometnē Kaselē-Betenhauzenē. Garā raksta Pirmā daļā (otrā sekos maijā), Rasma mēdz izteikt piedzīvoto
caur bērna acīm, bet apstiprinātām ar informāciju un attēliem no
tēva memuāra. Rasmas tēvs bija nometnes vadītājs.
Speciāli arī, katrs savā ziņā, ir raksti no Anitas Mellupes
par dzejnieci Veltu Sniķeri un Zuzes Krēsliņas-Silas par viņas
nesen aizgājušiem vecākiem. Anitas raksts ir bagāts ar dzejoļu
piemēriem un ar viņas izjūtīgo cieņu pret dzejnieci. Zuzes tēvs
bija plaši pazīstamais Jānis Krēsliņs Sr., bet viņas raksts pieskarās ciešāk ģimenes dzīvei, abu vecāku iespaidā, Ņujorkā
20. gadsimta pēdējās dekādēs.
Pieminam arī Valtera Nollendorfa nozīmīgo 90. gadu jubileju un viņa lēmumu atstāt savu ilggadīgo posteni kā Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis, ar to priekšēža
pienākumus nododot jaunievēlētai Dzintrai Bungs. Lasam, ka
Valters vēl aktīvi iesaistīsies jaunā muzeja ekspozīcijas iekārtošanā Nākotnes nama pārveidotā ēkā Vecrīgā.
Piemiņas raksts atzīmējot tās 75. gadadienu ir arī Silvijas
Kļaviņas-Barshney par Minsteres latviešu ģimnāziju, kur studēja un absolvēja kādi 2 000 jaunieši, ieskaitot pašreizējo Latvijas
Valsts prezidentu un Ministru prezidentu – un kādus 30 čikāgiešus, ieskaitot Silviju pašu. No vairākām liecībām par MLĢ
dienām izceļās viņas stāsts par cenšanos atrisināt universālo
jaunības prasījumu – kas esmu es?
Mūsu raksts par Čikāgas sabiedrisko centru Ciānas telpās, šoreiz no Andra Slokenberga, piešķir Centra attīstības jautājumam nesen apstiprinātus darbības un atbildības norādījumus. Tātad ziņas!
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Sveicināts Māri!
Tu interesējies par latviešu valodas nepilnību
atiecībā uz moderno vārdu “frustrācija”. Mūsu
ģimenē, kad bērni vēl dzīvoja mājās, mēs nācām
pie atziņas, ka mūsu senči savu neapmierinātību būtu izteikuši lietojot veselu frāzi: “te jau traks
var palikt” vai “baidījos, ka sajukšu prātā” vai
“sašutis līdz izmisumam” vai “izdzīts no pacietības”. Jāievēro arī “gatavs sprāgt gaisā”. Varam
droši sagaidīt vēl citus ieteikumus!
Starp citu, ja mūsu radi Latvijā lasītu
Tavu piemēru par Klintu kas netiek laikus no
Anglijas uz mātes bērēm Latvijā, viņi aizrādītu,
ka Klintai derēja doties nevis uz lidlauku bet
gan uz lidostu! Mēs vecie trimdinieki šiem
terminiem neievērojam starpību.
Patīk komentāri par valodu un tās nepilnībām!
Jānis Priede ar ģimeni
Redakcijai: Frustrācija jeb ķibele?
Iemetu acis vairākās angļu-latviešu valodas vārdnīcās: frustration – (plāna u. tml.)
izjukšana, sabrukšana; (cerības) iziršana,
iznīcināšana. Tīmeklī izlasīju, ka vārdu „frustrācija” ikdienā lieto galvenokārt psīchologi.
Latviešiem vārdu netrūkst, lai raksturotu kādu neveiksmi vai neizdošanos. Varam
teikt: tā nu gan bija nelaime, nepatīkams gadījums, pārpratums, ķeza, ķibele, ķēpa. Vārdus var pameklēt Kārļa Mīlenbacha un Jāņa
Endzelīna vārdnīcā, Ērģemes izloksnes vārdnīcā, Janīnas Kursītes „Vārdenē”, „Latviešu
literārās valodas vārdnīcā”.
Diemžēl esam kļuvuši pavirši. Neesam
lāgā izrāpušies no krievismu grāvja, kad jau
metamies anglicismu grāvī. Angļu valodas
vārdiem pievienojam latviskas galotnes: ielikt kūlerī; eventa lapa; jāpievieno ingridienti.
Virtuvē dzirdēts: „jāsagriež mītīte pīsīšos”;
latviešu skolā: „Anna iemeta gārbidžā savu
lančboksu ar visiem pīčiem un čikeniem”.
Latvijas žurnālisti, šķiet, iedomājas, ka
lietojot svešvārdus, izklausās smalkāki vai
gudrāki. Nesen kādā raidījumā viņi sprieda
par „mobinga preventāciju”. To var pateikt latviski: „apcelšanas (ņirgāšanās) novēršana”.
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Pārmērīgi lietojot svešvārdus, labi latviešu vārdi aizmirstas. Frustrācija, preventācija, prezentācija ģenerē konstipāciju!
Astra Moora
Dienvidkalifornijas Latviešu
Informācijas Biļetēna redaktore
Redaktoram:
Čikāgas Ziņu marta 2021 numurs bija ceļojums
pa kalniem: atsevišķi raksti atradās kalnu galos
ar tālām ainavām, citi dzīvoja tumšās ielejās.
Elisa Freimane, ALA izglītības nozares
vadītāja, rakstīja no kalngala par valodu uzturēšanas līmeņiem atšķirīgās imigrantu grupās.
Pretstatā trešās paaudzes Amerikas latviešu
skolu skolniekiem, kas visi runā un saprot latviešu valodu un interesējās par Latviju, trešās
paaudzes spāņu imigrantos tikai 17% tekoši
runā spāniski. Tam varu daļēji ticēt no salīdzinājamām imigrantu grupām. Nesen satikamies ar
laulātu pāri, kurā sieva ir imigrante no Vācijas
un vīrs dzimis Amerikā; vīra tēvs bija imigrants
no Dānijas, māte nāca no Perū. Kādas valodas
viņš pārvalda? Tikai angļu.
Bet lai apstiprinātu Freimanes kundzes
tēzi, derētu papildus statistika: kāds procents
no trešās latviešu imigrantu paaudzes apmeklē latviešu valodas skolas?
Pašķirstot lapas marta žurnālā, atradu
rakstu no tumšās ielejas: Sandras Landorfas
sacerējums par Kārli Kanderovski, kas vada
Pasaules (diasporas) Latviešu Mākslas Centru
Cēsīs. Rakstam par mākslu ir nepieciešamas
ilustrācijas. Landorfa kundze piemin svarīgos
Čikāgas māksliniekus Jāni Kalmīti, Jāni Strodu un Edvīnu Strautmani. Kalmītes un Stroda
darbu attēlojumi ir melnbalti un burtiski pastmarkas lielumā. Strautmaņa gleznas attēlā Kanderovskis stāv priekšplānā un bloķē bildi. Diemžēl, pēc šīs neveiksmes raksts nosēžās vēl
zemāk ielejā, kā ilustrāciju tā darbu izvēles ziņā.
Uldis Roze, Douglaston NY
Sveiks redakcijai!
Ar lielu baudu lasīju marta Čikāgas Ziņas. Patiešām vienreizējas. Vislabāk patika Prāvesta
Priedkalna raksts. Ar viņu iepazinos ALJAs
sarīkojumos gadus atpakaļ. Nemaz nezināju,
ka viņš palicis par mācītāju. Ļoti gaidu nākošā
mēneša žurnālu.
Jānis Plūme
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BALTIEŠI TIEKĀS AR TAUTAS PĀRSTĀVJIEM
Līga Ejupe
ČLOA prezidijas locekle

No 8. līdz 12. martam baltieši no visas Amerikas tiešsaistē satikās ar ASV Kongresa deputātu pārstāvjiem, lai informētu un vēlreiz
uzsvērtu, cik svarīga ir ASV loma Baltijas interešu aizsardzības stiprināšanā.

Baltijas aizstāvības nedēļas (Baltic Advocacy Week) pasākumos piedalījās vairāk
nekā 40 dalībnieku, virtuāli apmeklējot 14
deputātu birojus. Pasākumi līdzinājās agrāku
darbību pieejām, kas notiek jau četrus gadus
un kuru laikā ASV baltiešiem ir bijusi iespēja satikties ar saviem ievēlētiem pārstāvjiem
uz vietas Vašingtonā. Šogad, pandēmijas ap–
stākļos, visas vizītes notika pielietojot “Zoom”
konferenču technoloģiju.
Zooms ar Sen. Durbinu
Lietuvas neatkarības atjaunošanas
dienā, 11. martā, plkst. 8:00 no rīta čikāgieši
Mārtiņš Stāks, Elisa Freimane, Roberts Blumbergs, Džūlija Kiusala un es, Līga Ejupe, kopā
ar Čikāgas lietuviešu pārstāvjiem uzrunājam
leišu izcelsmes Ilinoija senatoru Richardu
Durbinu, kas gadiem ilgi bijis līdzpriekšsēdētājs Baltijas valstu atbalsta grupās ASV Senātā (Senate Baltic Freedom Caucus) un Pārstāvju palātā (House Baltic Caucus).
Tikšanās laikā tika uzsvērti vairāki Baltijas valstu drošībai svarīgi likumprojekti un
ģeopolitiskie jautājumi, ieskaitot nepieciešamību turpināt stipru ASV atbalstu NATO kolektīvajai drošības sistēmai, atbalstu Baltijas
Drošības iniciatīvai (Baltic Security Initiative)
un Eiropas Atturēšanas iniciatīvai (European

Deterrence Initiative). Sarunās baltieši uzsvēra arī Eiropas enerģētikas drošību, atbalstu
Baltkrievijas demokrātiskai kustībai un mudināja pārstāvjus turpināt atbalstu Globālam
Magņitska cilvēktiesību likumam un Krimas
aneksijas neatzīšanai.
Saruna bija ļoti sirsnīga
un personīga, kurā baltieši no
senatora saņēma uzslavas par
aktivitāti ASV. Senators Durbins veltīja īpaši sirsnīgus vārdus jauniešiem, kas piedalījās
vizītē, priecājoties par viņu politisko aktivitāti. Īpašs bija vizītes
nobeigums, kad senators parādīja savas mammas naturalizācijas dokumenta oriģinālu. Viņš
stāstīja, ka dokuments viņam ir
kā atgādinājums par Amerikas
vērtībām, kas viņu motivē atbalstīt Baltijas valstis: “Es esmu šeit jūsu dēļ!”
sarunas dalībniekiem atgādināja senators.
Baltiešu sadarbība
Baltijas Aizstāvības dienu pasākums
labi izdevās, pateicoties ciešai sadarbībai
starp baltiešu organizācijām, tai skaitā Estonian American National Council (EANC), Amerikas latviešu jaunatnes apvienību (ALJA),
Amerikas Latviešu apvienību (ALA), Lithuanian American Community (LAC) un Apvienotai
baltiešu komitejai (JBANC).
Ja vēlaties saņemt informāciju par iespēju piedalīties līdzīgos pasākumos vai citās
baltiešu politiskās aktivitātēs, lūdzam sazināties ar ALAs Sabiedrisko attiecību nozares vadītāju Dzintaru Dzilnu (cta@alausa.org). ALA
piedāvā pieteikties arī Baltic Call to Action
UNIT epastu saņemšanai. Tajos tiek izsniegts
informatīvs atbalsts baltiešu izcelsmes ASV
pilsoņiem, lai informētu savus kongrespersonas par ASV un Baltijas valstu sadarbību
(info@alausa.org).
Redakcijas piezīme: Šis raksts uzsver čikāgiešu sarunas ar Sen. Durbinu. Garāks apraksts par Baltijas aizstāvības nedēļu, iekļaujot tikšanos arī ar IA senatoru Chuck Grassley
un Pārstāvju palātas Rep. Don Bacon (NE) ir
atrodams ALAs mājas lapā (info@alausa.org).
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ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBAS MAIŅAS
Delegāti ievēlē trīs jaunus prezidija locekļus
Mārtiņš Stāks
ČLOA prezidija priekšsēdis

Ar prieku ziņojam, ka Solveiga Brunovskis,
Līga Ejups un Artis Inka marta mēnesī jaunievēlēti kā 2021. gada ČLOA prezidijas locekļi!
Jaunpienācēji, kopā ar bijušiem locekļiem Helmūtu Lāčkāju, Ivaru Vilciņu un mani, Mārtiņu
Stāku, veidos šīgada ČLOA vadības sastāvu.
Pats turpināšu priekšsēža postenī.
Mazliet tālāk par Līgu, Solveigu un Arti:
Līga Ejupe uzauga Linkolnā NE, mazā
bet rosīgā latviešu saimē un tagad dzīvo Čikāgā. Ieguva maģistra grādu Čikāgā mākslas
vēsturē, kā arī šeit satika dzīves biedru Imantu. Agrāk ar Imantu dejoja Dzelmiešos. Meita Sarma gāja jau pirms 16 gadiem pirmajā
Stariņa sākumskolas klasē. Aktīvi ar Imantu piedalījušies un atbalstījuši KBLS un gaidas. Sv. Pētera draudzes locekļi. Līga jau no
1995. g. māca mākslas vēsturi Gaŗezerā un
kopš 2004. g. vada Klinklāva mākslas galeriju.
Nesen Līga nobeidza savu 7 gadu termiņu kā
ALAs Kultūras nozares vadītāja.
Solveiga Brunovskis uzauga Čikāgā,
kā arī apprecēja savu KBLS tautas deju partneri Dāvidu. Ģimenē ir trīs bērni. Abi vecāki ir
dancojuši Dzelmiešos un visi ģimenes locekļi
ir KBLS absolventi, Ciānas draudzes locekļi
un darbojās gaidās, skautos un Gaŗezerā.

Līga Ejups		

Artis Inka uzauga Čikāgā un pirmo reizi ieradās ČLOA delegātu sapulcē jau 1978.
gadā, tajā laikā kā Čikāgas latviešu jaunatnes
pulciņa pārstāvis! Vairākus gadus ir darbojies
ČLOA prezidijā, kā ari Čikāgas latviešu biedrības (ČLB) valdē. Artis vadīja Vidējo valstu baltiešu koalīcīju (Midwest Baltic Coalition) Latvijas
valsts NATO ieklaušanas laikā. Artis ir Latvijas
vēstures un ģeogrāfijas skolotājs Krišjāņa Barona latviešu skolā, kā arī Gaŗezera vasaras vidusskolā. Dzīvesbiedre – Sandra Robežniece.
Pie specifiskiem amatiem prezidijā paliek
kasieris Māris Preiss, sekretāre Solveiga Brunovskis un priekšsēža vietnieks Ivars Vilciņš.
Tā kā pašlaik nav skaidrības par turpinātiem Covid ierobežojumiem rudenī, plānojam kā pamata stratēģiju šogad atkal sastādīt virtuālu Latvijas Valsts svētku aktu, līdzīgu
2020. gada pasākumam, kaut iespējams ne
tik plašu. Ja pandēmijas apstākļi mainīsies
pirms akta veidošanas nepieciešamiem pirmsoļiem, spriedīsim par virtuālā akta papildināšanu. Par šīm iespējām informēsim sabiedrību gada otrā pusē.
Ceram jaunā prezidija sastāvā satikties
drīzumā un veidot turpmāko šīgada darbību,
kopā ar delegātiem un citiem palīgiem. Par
savu darbību laicīgi informēsim Čikāgas Ziņas
lasītājus.

Solveiga Brunovska			

Artis Inka
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PIEMINOT NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKUS
Artis Inka
ČLOAs prezidija loceklis

1944. gada 17. martā 188 Latvijas patrioti vācu okupācijas
un Otrā pasaules kara apstākļos parakstīja Latvijas Centrālās
padomes (LCP) memorandu – politisku deklarāciju, kurā pieprasīja atjaunot Latvijas suverenitāti. Memorandas parakstītāji
riskēja ar dzīvību. Divi parakstītāji vēlāk kļuva ar Čikāgu saistīti:
Ģenerālis Jānis Kurelis un Hermanis Kreicers.
Ģenerālis J. Kurelis kļuva par LCP Militārās komisijas
vadītāju, kā arī par aktīvās karalaika militārās pretošanas vadītāju. 2012. gadā Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks
piedalijās piemiņas plāksnes atklāšanā Čikāgā, kas bija veltīta
ģen. Kurelim.
H. Kreicers aktīvi iesaistījās Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skolas (KBLS) dibināsānā 1950. gadā un bija skolas pirmais pārzinis. Skolas biblioteka ir nosaukta viņa vārdā.
Lai godinātu šos izcilos čikāgiešus un vispār nacionālāPriekšplānā ģen. Jānis Kurelis
spretošanas kustības dalībniekus, Čikāgas latviešu organizāciju apvienības priekšsēdis Mārtiņš Stāks, kopā ar prezidija locekļiem Māri Preisu un Arti Inku,
un KBLS pārzine Rasma Kraule apmeklēja un nolika ziedus šo varoņu pēdējās atdusas vietās
Mount Olive un Acacia kapsētās.

ČIKĀGAS KORPORĀCIJU KOPA KALPAKA PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMĀ

Juris Meisters, Bev!, Č!K!K! t/l seniors
Sekojot Covid-19 pandēmijas noteikumiem, Čikāgas Korporāciju Kopa (Č!K!K!), kā citus gadus,
piedalijās ar goda sardzi Kalpaka piemiņas dievkalpojumā Sv. Pētera draudzes baznīcā šī
gada 7. martā. Dievkalpojumā mācītājs Ojārs Freimanis atcerējās pulkv. Oskaru Kalpaku un
citus brīvības cīnītājus. Mācītājs arī noteica īpašu “Kalpaka lūgšanu” domātu šim piemiņas
pasākumam. Dievkalpojums beidzās ar valsts himnu Dievs, svētī Latviju.
Par Oskaru Kalpaku varu teikt – kā uzrunā teicu pēc iepriekšēja piemiņas dievkalpojuma–
pulkvedis O. Kalpaks bija izcils un varonīgs
kara vadonis. Jau pirms Latvijas Brīvības cīņām
viņš dienēdams krievu armijā saņēma vairākus
apbalvojumus. Kalpaks spēja iedvesmot savus
karotājus cīnīties par savas tautas brīvību. Viņš ticēja
latviešu tautas neatkarības idejai un jau no paša
sākuma atbalstīja jauno Latvijas valsti un tās Pagaidu
valdību, sekmīgi vadot savus zaldātus Kurzemes
cīņās, kurās viņš krita 1919. gada 6. martā.
Č!K!K! ir piedalijusies ar goda sardzi
Kalpaka dievkalpojumā katru gadu no 1955. gada.
Kā citus gadus, viss dievkalpojuma ieņēmums, ar
Č!K!K! pielikumu, tiks ziedots Latvijas Okupācijas
muzejam.
1. rindā no kr.: Sv. Pēteŗa dr. māc. O. Freimanis, pr-ks U. Pūliņš, fr. Latav!, pr-ka vt-ce Inese
Stokes, Imeria, Kopas Sen. J. Meisters, Bev!.
Otrā rindā no kreisās: A. Sprūdžs, Sel!, Kopas
Sekretārs N. Zušēvics, Gers!
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DĪPĪŠU BĒRNĪBAS STĀSTS

Rasmas Jurjānes Priedes atmiņas par Kaseles-Betenhauzenes nometni
Pirmā daļa (no divām)
lielai un vienai mazai istabai bija sava ieeja,
Kādas tad bija tās dīpīšu nometnes Vācijā pēc mazgātuve un ateja, bet ne dušas. Uz dušām
Otrā pasaules kaŗa? Laiku pa laikam paceļas bija jāiet noteiktās stundās t.s. hospitāļu ēkā –
šis jautājums gan no ģimenes pēcnācējiem, sievietēm un vīriešiem atsevišķi.
gan vispārējās sabiedrības. Tie kas labi atceMūsu ģimenei iedeva pusi lielās istarējās un būtu varējuši nometni aprakstīt, nu jau bas 14. barakā. Pirms ievilkšanās telpa bija
viņsaulē. Bet es? Biju pārāk jauna meitenīte lai pamatīgi jāiztīra un metala gultiņas jāizbeicē
spētu izsmeļoši pastāstīt. Man ir pašai savas ar vārošu ūdeni (varbūt arī ar kautko stiprādēkainās atmiņas, bet tās ir episodiskas un ku smirdīgu) lai iznīdētu kukaiņus – blaktis.
bez chronoloģiskas kārtības. Toties mans tēvs Blaktis gan nelidoja bet rāpoja pa sienām un
ģimenei ir atstājis savus memuārus – rakstis- krita lejā no griestiem, slēpās aiz kalendāra,
kas savas dzīves atmiņas. Tās man glabājās spoguļa vai bildes ja tāda bija piestiprināta
kā liels dārgums. Bez tam, ir arī labs albūms pie sienas. Lielo istabu atdalijām uz pusēm ar
pilns melnbaltu fotografiju. Nu tad, ja saliktu to segu, lai būtu savas daļas. Vēlāk radās izdevisu kopā pa kripatiņām, varbūt sanāktu kāds vība pārcelties uz mazo istabiņu mums vien.
ieskats par dzīvi Vācijā nometnē! Jāpamēģina! Bijām toreiz četri: mani vecāki Herberts un ElMūsu ģimene devās bēgļu gaitās no vīra Jurjāni, es, Rasma, 6 g.v. un brālītis Inārs,
knapi 5 g.v.
Nometne sākumā bija
starptautiska. Bez latviešiem bija
arī igauņi, dienvidslāvi, ungāri
un vēl kādi, bet tos drīzi pārcēla citur, atstājot tikai latviešus un
igauņus. Tēvs raksta savās atmiņās, ka tas mūs iepriecināja jo
sevišķi dienvidslāvi bija ļoti trokšņaini un bramanīgi un latviešiem
ar tiem bieži radās raušanās vai
pārpratumi. Mūsu ģimenei ienāBettenhauzenas nometne 1946. gadā
kot, nometnē bija ap 500 latviešu, vēlāk 1947.
Rīgas. Uzskatījām prom došanos par īslaicī- gada pavasarī to skaits pārsniedza 800, bet
gu jo cerējām atgriesties ap Ziemsvētkiem vēl tad sākoties emigrācijai, atkal saruka. Igauņu
tajā pašā 1944. gadā! Mukām no krieviem, no vienmēr bija kāds nepilns simts un ar tiem vaokupantiem komunistiem. Nākošos mēnešos rēja labi sadzīvot.
Vācijā mes pārdzīvojām dramatiskus uzlidojuSākumā nometnes vadība atradās UNmus, chaotisku vilcienu šturmēšanu, nīkšanu RRA (United Nations Relief and Rehabilitation
pazemes bunkuros un šausmas redzot dego- Agency) rokās, kas izdeva nometnes dzīvei
šo apkārtni drupās. Bet tas ir cits stāsts, ar saistošus noteikumus un rūpējās par mūsu apcitām atmiņām.
gādi sadarbojoties ar mūsu Latviešu nacionālo
Mūsu ģimene nonāca Kaseles pilsētā, komiteju. Tēvs tika ievēlēts par šīs komitejas
amērikāņu zonā 1945. gadā. Noskaidrojām, priekšsēdētāju, varbūt tamdēļ ka viņš nometka kādā Kaseles priekšpilsētā Betenhauzenē nē bija vienīgais advokāts un arī labi pārvaldīorganizē nometni arī latviešiem. Betenhauze- ja vācu valodu. Tēvam nu radās vesels komnes nometne sastāvēja no kādām 20 vienstā- plekts jaunu pienākumu un uzdevumu.
vu barakām, kur agrāk bija mitinājušies apmāLabs piemērs ir tēva lūgums uzlabot
camie lidmašīnu piloti. Katrā barakā bija četras pārtikas devas nometnes iezīvotājiem. Tēvs
lielas un četras mazas istabas: lielās vieta 8-10 skaidroja, ka nometnē atrodās plaušu slimnieki
cilvēkiem, mazās četriem. Ik pa pārim vienai
(turp. 8. lpp.)
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un arī bērni ar zemu ķermeņa svaru ko apstiprinājis arī pēdējais medicīniskās izmeklēšanas
rezultāts. Militārpārvaldes virsnieks tēvam piekritis, ka pārtikas devas nav pietiekamas, bet
aizbildinājies, ka citur todien pasaulē cilvēki
mirstot badā. Lielu kaloriju skaitu dodot maize,
kartupeļi, pupas un zirņi. Nu tēvs skaidrojis, ka
mēs esam ziemeļnieku tauta kas agrāk
pārtikusi no lopkopības un piensaimniecības un mūsu organismi pieradināti
vairāk gaļai un taukvielām. Tomēr esot
zinams, ka nometnes iedzīvotāji arvien
vēl iemainot pie vāciešiem produktus
pret drēbēm un citu ko. Ja jau vēl ir pārtika ko mainīt, tad stāvoklis nevarot būt
kritisks. UNRRAs vadība nespēja mums
sagādāt papilddevas no vācu krājumiem jo mūsu novadā lauku saimniecības esot nabadzīgas vai pat izpostītas.
Es pati neatceros, ka būtu jutusies izsalkusi vai pie bada. Maizes pietika. Bija arī ko likt virsū. Bieži tā bija
marmalāde bet bija arī cukurmaizītes. Mammiņa tomēr uztraucās: varot saskaitīt Ināram
un man visas ribiņas! Dažreiz mūs bērnus sastādija rindā un visus pēc kārtas izbaroja ar
lielu karoti rīciņeļļas. Ja eļļa bija īpaši riebīga

Jurjānu ģimene drīz pēc ierašanās

Čikāgas Ziņas

tad katram bērnam iedeva mutītē cukurgraudiņu.
Nometnes pārvaldes kārtību UNRRA
nodeva pašu iedzīvotāju rokās jau 1947. g.
pavasarī un pārvaldes komiteja iecēla tēvu
par nometnes vadītāju. Viņš palika šajā amatā
līdz mūsu izceļošanai pāris gadus vēlāk.
Skolas izaicinājumi

Rasmas klase; 1. rindā 4. no kr. skolotāja Austra
Rozenvalde, 7. Rasma, 8. Ruta Plūme; otrā rindā,
labā pusē Māris Roze

Pirmais pie kā nometnes nacionālā komiteja ķērās tūlīt jau 1945. gada vasarā, bija
skolu organizēšana. Izglītības daļas vadību
uzņēmās Hugo Tērauds. Iekārtoja bērnu dārzu, nodibināja tautskolu ar 7 klasēm un vidus
skolu ar 4 klasēm. Tika savervēti skolotāji nepieciešamiem priekšmetiem. Laukumā nometnes vidū tika uzstādīts gongs – starp diviem
stabiem iekāra metāla plāksni un to dauzot,
izcēla varenu skaņu. No rīta gongs pirmo reizi
skanēja drīzi pēc septiņiem, mudinot bērnus
gatavoties skolai, otru reizi astoņos, kad bija
jāsapulcējās kopīgam gājienam uz skolu.
Inārs nonāca bērnu dārzā kopā ar kādiem 50 bērniem un 2 skolotājām, bet es pirmā klasē tautskolā kur bija 84 skolēni un 12
skolotāju. Ģimnāzijā mācijās kādi 30 ar 14
skolotājiem. Man šie agrīnie skolas gadi visi ir
saplūdūši kopā vienā lielā skaistā kolāžā.
Neatceros kā es iemācijos lasīt. Toties
atceros, ka jau pašā sākumā mācījāmies nevien drukātos burtus bet arī glītrakstīšanu. Ar
to bija lielas problēmas. Sākumā trūka gan
papīra, gan tintes, pat zīmuļu. Mums daudz ko
demonstrēja uz tāfeles un skaidroja. Kad IRO
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(International Relief Organization, kas pārņēma bēgļu pārskatīšanu no UNRRAs) piegādāja papīru, tas bija ļoti švakas kvalitātes.
Vietām likās, ka papīram tādas kā pelavas pa
vidu, tādi kā asumiņi kurus ar tintspalvu viegli
bija aizķert un tad no spalvas atsprāga tinte
radot traipu. Par šādiem klekšiem mums aizrādija: Cik neglīti! Esi uzmanīgāka!
Zīmēšanu manai klasei mācija mana
tante Ērika Galiņa un es labi atceros cik nopietni mūsu darbos viņa sagaidīja līdzību ar
zīmējamo priekšmetu. Mācija par perspektīvu
un atgādināja attēlot nevien izliktos klucīšus
vai bumbierus bet ietušēt arī viņu ēnas. Tad
nu dažs labs dabūja dzēst kļūdas tik ilgi ka
papīrā radās caurums un jauna nekārtība.
Ar laiku mums sagādāja ābeces, lasāmvielu un matēmātikas grāmatas. Ar dažām bija
jādalās vai tās jānodod tālāk jaunākām klasītēm. Tad tām nedrīkstēja būt iezīmētas zaķausis vai citādi nesmukumi.
Visskaistākās atmiņas sakarā ar nometnes skolu man ir no mūsu klases audzinātājas
Austras Rozenvaldes jaunkundzes, kas mūs
nudien iejūtīgi audzināja un kuru mēs ļoti mīlējām. Viņa bija mūsu klases audzinātāja gadu no
gada. Vēlāk jau ASV es biju satriekta uzzinot,
ka manu mīļo Rozenvaldes jaunkundzi bija nošāvis kāds garīgi slims latvietis – tepat Čikāgā.
Izlēcieni
Visumā es biju rātns bērns, paklausīga,
laba skolniece, lielos draugos ar klases biedreni Plūmes Rutiņu. Tomēr spilgti atceros vienu lielu izlēcienu. Vācu valodas klasē mums
bija uzdots iemācīties no galvas dzejolīti Die
Biene. Es nevēlējos to iemācīties un tā kā
mana vieta bija blakus logam, es jau laikus
dzejoli uzrakstīju uz marmora loga palodzes
ar zīmuli. Bet, kad nu vācu valodas skolotāja
mums lika dzejoli no galvas uzrakstīt uz papīra un iesniegt, es konstatēju, ka gaisma bija
mainījusies un lai manu zīmuļa rakstu izlasītu, man bija pamatīgi jāmiedz acis un jāstaipa kakls. Tādas ērmīgas kustības protams
pievērsa skolotājas uzmanību un viņa uzķēra
manu šmaukšanos. Es nevien dabūju divinieku bet skolotāja lika man saprast, ka viņa ir ļoti
vīlusies, kautko tādu no manis nebūtu sagaidījusi. Man nu bija pilna sirds un es raudāju.
Vēl viena amizanta palaidnība atkār-
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tojās katru gadu 1. aprilī un arī Pelnu dienā.
Tad visa klase – bet arī atsevišķi bērni – pūlējās piemānīt vai izjokot viens otru un īpaši
autoritāti. Liela zviegšana sekoja ja izdevās
kādam cienījamam skolotājam piespraust pie
žaketes muguras vai mēteļa apakšas maisiņu
ar pelniem. Pirmā aprīlī mēs tāfeles krītu nomainijām pret baltiem izdrāztiem koka stienīšiem ar kuriem protams nebija iespējams uz
tāfeles neko uzrakstīt. Citu reizi mēs diedziņu
ielipinājām loga rūtī visā garumā, atstājot iespaidu ka rūts ir iesprāgusi. Skolotājas uztraucās par lielo skādi, par blamāžu un izdevumu.
Ko vācieši nu teiks par latviešu bērniem kas
tik lielu logu sasituši!
Uz skolu ejot visi ģērbās tīri un glīti. Nezinu vai bija ieteikts pieturēties pie kautkādas
uniformas bet fotografijās uzkrīt, ka meitenītēm tumšas kleitiņas, balti krādziņi. Visgrūtāk
ciešamā daļa no apģērba bija garās adītās
vilnas zeķes kuras piepogāja pie zeķtura vai
krekliņa zem virsdrēbēm. Tās bija protams
domātas ziemas dienām un bija adītas no
kautkādas velnišķīgi asas vilnas, jo koda un
niezēja. Likās, ka zeķēs ir tie paši gruzīši un
pelavas kas glītrakstīšanas papīrā. Es sāku
uzkrāt tualetes papīru. Tad no rītiem ģērbjoties tinu papīru ap kājām – kā mūmijai. Tikai
tad pūlējos uzvilkt briesmīgo vilnu pāri tualetes papīriem. Papīrs gan ilgi nenoturējās vietā, bruka lejā vai pat plīsa.
Traumu aizstāj rosība
Nometnē bija divi mācītāji kas pamīšus
katru svētdienu noturēja dievkalpojumus nometnes sarīkojumu zālē, uzstādot tur mazu altāri ar krustu un svecēm. Dievkalpojumi bija apmeklēti līdz pēdējai vietiņai. Iedzīvotāji bija kaŗa
traumēti, aizlūdza par dzimteni, par pazudušiem piederīgiem, meklēja kādu mierinājumu.
Neziņa un rūpes par zaudēto dzimteni,
par tuviniekiem, arī par miglaino nākotni veicināja baumas un klačas. Ziņas un minējumi
gāja no barakas uz baraku. Daudzas sievas
pūlējās kautko noskaidrot izliekot kārtis. Atceros, ka es arī hipnotiski vēroju kad kāda nelaimīga sieviete ieradās pie kāršu licējas un
lūdza lai pajautā vai brālis vēl ir dzīvs, vai mēs
atgriezisimies Latvijā, vai ko līdzīgu. Man tad
arī interesēja uzzināt ko kārtis rādīs.
(turp. 10. lpp.)
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Lielā hallē uzstājās koris, klausītāji mēteļos neapsildītā
zālē; aizmugurē malku grēda ēku sildīšanai.

Pirmos mēnešos nometnē tēvs un vēl
kāds vīrs noklausijās radio ziņas, pašķirstīja
vācu avīzes un tad šo to atstāstīja nometnes
iedzīvotājiem šim nolūkam izziņotā sapulcē.
Tai laikā retam bija radio aparāts un daudzi
neprata vācu valodu, tādēļ klausītāji bija diezgan. Tur arī ziņoja par IRO rīkojumiem, par
atiecīgā nedeļā piešķirtām pārtikas devām un
citiem nometnes svarīgiem notikumiem. Tomēr pēc kāda mēneša vai vairāk atzina, ka
daudz prātīgāk būtu izdot rakstisku avīzi. To
nosauca par “Kaseles Latviešu Vēstnesi” un
to izdeva nacionālā komiteja vairākus gadus.
Dzīve nometnē visumā, neskatoties uz šaurajiem apstākļiem,
bija diezgan daudzveidīga un rosīga. Iepriecināja lielas daļas tautiešu
aktivitātes, kā sabiedriski-kulturālās
rosmēs, tā praktiskās dzīves ievirzēs.
Nometnes sastāvs bija diezgan raibs
– daudz inteliģences, vairāki profesori, divi mācītāji, seši ārsti, arī citu
profesiju pārstāvji, skolotāji, ierēdņi,
virsnieki, bet arī laucinieki un cilvēki
no strādnieku aprindām. Vēlāk iedabūjām nometnē arī labu skaitu latviešu karavīru, brīvlaisto gūstekņu, kas
nebija īsti likumīgi jo tie nebija “pārvietotās personas” oficiālo iestāžu izpratnē. Nometnes tika sauktas par “Displaced
Persons Camps”, tādēļ paši sevi saucām par
“dīpīšiem”.

Čikāgas Ziņas

Vēl par izglītību. Pakāpeniski tika organizēta tā sauktā
tautas augstskola pieaugušiem. Šo izglītības nozari
uzņēmās vadīt prof. Ernests Roze (Māra Rozes
tēvs).
Izveidojās veselas 5
fakultātes ar dažādām nodaļām vai kursiem: metāl–
apstrādāšana (metināšana
un virpošana), techniskā
zīmēšana, būvgaldniecība,
dāmu frizēšana, kažokzvēru audzēšana, šūšana un
citas. Mācija angļu, vācu
un spāņu valodas. Tēvs
pats mācijās auto vadīšanu. Bija arī priekšlasījumi par filozofiskām un teoloģiskām tēmām.
Drīzi vien nometnei bija arī savs jauktais koris – ap 40 dziedātāju. Mums bija arī
savs solists Zentiņš (tenors), vijolnieks Svars
ko tēvs bija dzirdējis Rīgas restorānos, pianists Dr. Leo Līcis un vēl citi. Koris un solisti kuplināja svētku aktus, rīkoja koncertus
un šad un tad izbrauca koncertēt uz kaimiņu
nometnēm. Ar laiku nodibinājās tautisko deju
grupa un dramatiskā kopa kas iestudēja Blaumaņa “Pazudušo dēlu” un vairākas Zīverta lugas. Mūsu skolas bērni uzveda Sprīdīti, kas
iepriecināja kā bērnus, tā vecākus.

Mazskauti un guntiņas ieved archibīskapu Grīnbergu; 1. rindā no kr. H. Jurjāns, māc. Čops, pa labi
prof. E. Roze
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Daudz un dažādi mākslinieki viesojās
arī pie mums. Daži bija cittautieši no apkārtējām nometnēm, kā igauņi, krievi, lietuvieši, bet
lielākā daļa bija mūsu pašu tautieši – Vācijā
patvērušies trimdinieki. Lielākiem koncertiem
un īpaši Eslingenas un Mērbekas teātriem īrējām telpas kas atradās patālu no nometnes.
Sarīkojumi notika gandrīz katru nedēļu un
publika bija atsaucīga.
Lielajā hallē, kuru bijām izveidojuši par
sporta zāli, kāds filmoperators ar savu aparātu ieradās rādīt vācu un amērikāņu filmas.
Šī halle bija tik liela, ka vienā galā turējām nometnes iedzīvotājiem vajadzīgo malku bet lielākā daļā iekārtojām basketbola laukumu un
aiz tā mazu skatuvīti, kur stāvēt korim, jo šeit
noturējām lielākus aktus, kā 18. novembri u.c.
Šīs halles priekšā, lielā zāļāja malā, bija peldbaseins, kur bērni vasaras laikā varēja plunčāties, ja bija ūdens!
Kad ciemos brauca augsti viesi ārzemnieki, mēs tiem rādijām etnografiskus izstrādājumus kas ļoti gaumīgi bija izkārtoti vienā
pagraba istabā savācot no nometnes dāmām
tērpus un rotas u.c. Daži uzņēmīgi tautieši iekārtoja grāmatu veikalu, preču veikaliņu (knaģi, šķiltavas, gludekļi, trauki, koferi, rakstāmpapīrs) un pat kungu frizētavu.
Iedzīvotājiem atleca lieli labumi no
starptautiskās YMCA organizācijas, kas mūsu
nometni apgādāja ar sporta piederumiem,
pat kurpēm un krekliem. Iespēja sportot bija
liela svētība daudziem jauniešiem. Bieži notika basketbola sacīkstes ar citām nometnēm.
Tēvs pats piedalijās galda tenisā un šachā.
Vienreiz tēvs piedalijās Kaseles pilsētas vācu
rīkotā zibeņturnīrā kur 50 dalībnieku sacensībā viņam izdevās iegūt otro vietu! YMCAs darbība neaprobežojās tikai ar sportu un spēlēm.
Tika noturēti jauniešu dievkalpojumi, koncerti,
deklamācijas vakari un rīkotas ekskursijas (pat
uz Alpu kalniem!), vākti ziedojumi slimo tautiešu atbalstīšanai. Arī Daugavas Vanagi rūpējās
par kaŗa invalīdiem, atraitnēm un bērniem.
Sveštautiešu pūlī
Jāmin arī kāda katoļu starptautiska labklājības organizācija kas rīkoja vasarā atpūtas
nometni bērniem. Arī man un brālim Ināram
radās iespēja pavadīt veselu mēnesi Vilhelmstāles pilī, resp. pils plašākā parkā, kas atradās
kādus 10-15 kilometrus no Kaseles. Šeit lielākā daļa bērnu bija lietuvieši un lietuvietes bija
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arī nometnes darbinieces un vadītājas. Bija jau
labi domāts bērnus uzbarot un atspirdzināt, bet
mēs ar brāli te jutāmies izolēti. Kaut šeit bija
arī citi latviešu bērni, lielā sveštautiešu pūlī,
kas bija dominējošs, man bija grūti iedzīvoties.
Iemācījos dažus izteicienus lietuviski, bet tas
nelīdzēja lai sadraudzētos. Pēcpusdienās kad
bija jāatpūšās mierīgi gultiņās, es ļoti garlaikojos un nevarēju vien sagaidīt atpūtas beigas.
Arī citās nodarbībās jutos pamesta. Piemēram
mani nepielaida pie tautas deju dejošanas jo
man nebija tautas tērps. Reti kādam bērnam
šads tērps bija līdzi no Latvijas. Toties vairākas
mātes paspēja liekās armijas segas nokrāsot
tumši zilas un pagatavot vismaz bruncīšus kuriem tad nebija grūti pa apakšējo malu piešūt
krāsainas lentes. Mana māte neko tādu nebija
man pagatavojusi.
Abi ar Ināru ļoti gaidijām kādu no vecākiem ciemos un bijām neaprakstāmi vīlušies ja
kādreiz vecāki nebija ieradušies bet vietā atsūtījuši mums skaistu tūtu ar plūmēm. Vācijā
plūmes atceros kā brīnumskaistā dzintara krāsā un brīnišķīgi sulīgas un garšīgas. Tad mēs
abi atsēdāmies kalniņā, ne vārda nerunājām,
ēdām vienu plūmi pēc otras, kamēr visas bija
apēstas un noskatījāmies kā citi bērni ciemojās
ar saviem vecākiem.
Ja tēvs atbrauca, tad mums bija svētki!
Gājām staigāt pa pils parku ap lielu dīķi, gar
akmens statujām, pa romantiskām alejām, līdz
lapenēm un pat strūklaku kas nedarbojās. Tevs
mūs aizrāva pasaku pasaulē šo to stāstīdams
par akmens tēliem un vēsturi, šo to par mitoloģiju. Man tad sajuka stāsti un es vairs nezināju
vai apburta bija varde jeb princis, bet tas nebija
svarīgi. Bija labi.
Redakcijas piezīmes: Rasmas Priedes raksta
otrā daļa, kas būs lasāma Čikāgas Ziņu maija
izdevumā, turpina viņas bērnības atmiņas par
nometnes rosīgo dzīvi 1940. gadu otrā pusē,
laikā kad nometnes iedzīvotājiem pakāpeniski
tuvojās izšķiršanās par ceļu uz savu nākotni –
vai palikt Vācijā, jeb izceļot uz Jauno pasauli?
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SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI
15. MAIJS

Pēdējā skolas diena
Skolas izlaidums

mūsu mērķis

$71,000
$60,000
$50,000
$40,000
$30,000

$21,500

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

e-pasts: kblskola@gmail.com

KBLS ZIŅAS
2021.g. aprilis

VAI IR LAIKS?

Vai ir laiks? Vai ir laiks? Nometnēs, vismaz vienu reizi katrā posmā, pie ugunskura
parādās skits, kas iesākās ar šiem jautājumiem. Skolas administrācija un padome
ir arī prasījuši šos jautājumus. Vai ir laiks atkal tikties klātienē? Diemžēl atbilde ir,
ne pašlaik. Ļoti gribam, bet ir sarežģīti. Turam īkšķus, ka varbūt varēsim rīkot
izlaidumu.
Skolēniem un skolotājiem ir ZOOM nogurums, bet skola turpina strādāt virtuālas
sliedēs. Klases ir viesojušās pie citām klasēm un ir vadījušas viena otrai nodarbības.
Skolēni ir noskatījušies divas tiešraides izrādes no Latvijas: teātra grupas Dirty Deal
Teatro interaktīvo izrādi “Misija: Zeme” un Liepājas leļļu teātra “Kā Ruksītim gāja.”
Mums ir notikuši ALA valodas līmeņa pārbaudījumi un Rumaka lasīšanas
sacencības. Skolas gadā palicis vēl drusku laiks, redzēsim ko vēl paveiksim!
Tikai uz priekšu,
Pārzine Rasma

LIELS, LIELS PALDIES visiem cilvēkiem, ģimenēm, uzņēmumiem
un organizācījām kas ir ziedojuši šī gada Draudzīgam aicinājumam.

TURPINAM MŪSU NAUDAS VĀKŠANU AKCIJU

Lūdzam visiem KBLS absolventiem un beidzējiem ziedot vismaz $71.00 un ceram,
ka ģimenes, indivīdi un organizācījas ziedos cik katram ir iespējams. Turpiniet sekot
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

Gribam PALDIES izteikt sekojošiem cilvēkiem, ģimenēm, uzņēmumiem un
organizācījām kuri ir līdz šim ziedojuši KBLS 70. gada jubilejas akcijai:

$2,000 +

Svens un Larisa Kīns
Māris Roze
COOK M&A

$500 - $1000

Alnis Cers
Dr. S. Renigers & Astra M. Patrick
Māris Roze
Ruta Freimanis

$150 - $500

Evita Gailuma
John E. Hounihan
Jennifer L. Ievans

$150 - $500 (turp.)

LĪDZ $150 (turp.)

Jānis Velkme
Lara Austriņš
Laura Moehs Stringer
Mārtiņš Stāks

LĪDZ $150

Aiga & Andris Balodis
Andris Velkme
Haralds Robeznieks
Ilze & Michel Ricou
Inta Zariņš & Ilze Baiba Ricou
Kristīna Kīns

Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā

Latvian Senior
Association of IL Inc.
Liene Kukainis
Pēteris Šaltāns
Rita E. Grendze
Andris Dzelme
Anna Sparling (Lapiņa)
Dace Ķezbers
Daina Līzenbergs
Viktors Vīgants
Martiņš Daiga
Valija Galenieks &
Modris Galenieks

www.kblskola.org
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MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNĀZIJAS 75. GADADIENA
Silvija Kļaviņa-Barshney

Kā šī gada Čikāgas Ziņas
marta izdevumā rakstīju,
Minsteres latviešu ģimnāzija šogad atzīmē savu 75.
gadadienu. Grūti vārdos
izteikt ko MLĢ ir devusi
latviešiem visā pasaulē un
kāda ir bijusi tās loma latviešu sabiedrībā gan
ārpus, gan pašā Latvijā.
Īsumā: Minsteres latviešu ģimnāzija bija
skola Minsterē, Vācijā, un izcēlās kā vienīgā
akreditētā latviešu mācību iestāde ārpus Latvijas. MLĢ dibināta 1946. gadā, bet slēgta 1998.
No pastāvēšanas sākumiem skolā mācījušies vai to absolvējuši ap 2000 jauniešu
no ASV, Anglijas, Austrālijas, Beļģijas, Francijas, Kanādas, Kolumbijas, Norvēģijas, Saūda
Arābijas, Vācijas, Zviedrijas un arī Latvijas –
tostarp kādi 30 čikāgieši.
Tagadējais Latvijas valsts prezidents Egils
Levits (1973. gada absolvents) stāsta:
MLĢ esmu bijis divas reizes - pirmo reizi kā skolnieks, otro kā skolotājs. Kad
ar ģimeni ieceļoju Vācijā, mana pirms
tam Rīgā iegūtā vidusskolas gatavības
apliecība netika atzīta par pietiekamu,
lai turpinātu izglītību kādā Vācijas universitātē. Tad vienu gadu nomācījos
Minsterē un ar tur iegūto abitūrijas
apliecību varēju sākt studenta gaitas.
Šajā vienā gadā sev atklāju un aktīvi

49. izlaidums 1994. gadā; 1. rindā 3. no kr. Aleksandrs Kalniņš; 2. rindā 1. no kr. Līga (Kalniņa) Rozentāle

iesaistījos latviešu trimdas pasaulē, kas
pēc savas būtības bija alternatīvā, brīvā Latvija, neatkarīgās Latvijas turpinājums ārpus okupētās Latvijas. Atceros,
skolas bibliotēkā ņēmu ļoti daudz grāmatu. It sevišķi par vēsturi un politiku,
arī latviešu literatūru, un vakaros, pat
naktīs, tās aizgūtnēm lasīju, lai apgūtu
to, kas Latvijā toreiz man nebija pieejams. Skolā vēlreiz atgriezos desmit gadus vēlāk, īslaicīgi kā skolotājs mācot
politiku un vēsturi. Tas tagad var šķist
dīvaini, bet tobrīd es biju vienīgais skolotājs pasaulē, kas latviešu skolniekiem
varēja mācīt neviltotu Latvijas vēsturi
un stāstīt par okupācijas režīmu.
Latvijas Republikas Ministru prezidents
Krišjānis Kariņš (1984. gada absolvents):
Uzaugu ASV un tur pie Rietummičiganas universitātes darbojās latviešu
valodas studiju programma, kur daudzi devās uz pusgadu vai gadu saņemt
“latvietības poti”, bet otra tāda vieta bija
MLĢ. Pabeidzu Amerikā 12. klasi un
devos uz 13. klasi Minsterē. No akadēmiskā viedokļa skola bija ļoti laba. Tur
bija ļoti patriotiska, ļoti dinamiska vide.
Saņēmām tur ļoti lielu patriotiskās pārliecības devu. Tāpēc jau turp brīvprātīgi
devāmies, jo laikam to individuāli meklējām. Pārliecība par Latvijas brīvību un
neatkarību tur izveidojās ļoti spēcīgi.
Bet ne tādā sentimentālu sapņu līmenī,
drīzāk praktiskā. Man pašam atvērās
acis, kad ieraudzīju cilvēkus no Vācijas,
Francijas, Kanādas, kas faktiski ārpus
Latvijas ikdienā dzīvoja latviskā vidē.
Mēs nācām no tik daudzām valstīm
ar atšķirīgu pieredzi, bet mūs vienoja
šī ārkārtīgi spēcīgā kultūra! Līdz tam
latviskā vidē biju dzīvojis tikai mājās
pa sestdienām un vasaras nometnēs.
Minstere manī uz mūžu iecementēja latvisko identitāti. Draudzības, kas tur jaunībā veidojās, bija ļoti izturīgas. Nepārsteidz, ka daudzi pēc Minsteres atrada
savu ceļu uz Latviju. Mēs apzinājāmies,
(turp. 14. lpp.)
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(“Minsteres” turp. no 13. lpp.)

ka esam nākamie, kam latviskais gars
jānes tālāk. Dzīvojām Minsteres ģimnāzijas internātā un vakarā bija laiks sportot, dziedājām korī. Es vēl biju koklētāju
ansamblī. Aizbraucām uz latviešu centru “Straumēnos” Anglijā koncertēt. Bija
visādas politiskas diskusijas. Neskaitot
kori, Minsterē bija spēcīga sadziedāšanās. Tā, kā dziedāju tajā gadā, laikam
savu mūžu vairs neesmu dziedājis!
Aicināju Čikāgas MLĢ absolventiem
dot savus ieskatus par skolu:
No Kristīnes Sīmanes-Laimiņas:
Grūti atcerēties iespaidus, kas man
bija radušies pirms 40 gadiem, kad biju
audzēkne Minsteres latviešu ģimnāzijā.
Kā pusaudzis, nesen biju beigusi vidusskolu, dzīves ceļš nebija vēl iestaigāts.
Vairums mani vienaudži tanī gadā sāka
studijas universitātē. Es, ģimenes tradīciju
turpinot, pavadīju gadu mācoties vienīgā
latviešu valodas vidusskolā ārpus Latvijas.
Ierodoties Minsterē 1980. gadā,
baudīju jauno pasauli – Fiorucci veikals, Grotemeyer kafejnīca, sarkanais
celiņš par ko kursēja divriteņi. Atmiņā
sestdienas pastaigas pilsētā, vakari reizēm Glockē, citreiz Blaues Haus.
Šī jaunā brīvība tika līdzsvarota ar
ikdienas mācībām, ēdienreizes kopā
ar skolas saimi, un kopdzīvi internātā, kur maz varēja pakustēties citiem
nemanot. Kopā veidojām mūsu jauno

Kristīne Sīmane-Laimiņa un Anna Žubīte (Streipa)
Glass.

1. no kr. Ilze (Sprūdžs) Hirsch ar klases biedriem

pasauli. Atmiņā paliek rinda “Mērija
ar platu gūžu stāsta mums par cūkas
mūžu…” Dzejolis atspoguļoja mūsu
šoku, ka arī bioloģiju var mācīties latviešu valodā! Līdz šim valoda bija pielietota šaurākos apstākļos, kā KBLS,
vai GVV. Tur nemanīja niansi starp
“piekrist” un “pievienoties”. Bet toreizējais MLĢ direktors Artūrs Liepkalns
uzsvēra, ka suns var piekrist pie kājām, toties cilvēki var pievienoties uzskatiem.
Tomēr reizēm arī nevienojāmies uzskatos. Jauniešu dabā ir cenšanās mērot paša izvēlēto ceļu. Daudzās vēstules tikai samainītas ar draugiem – laikā,
kad vēl pastu balodim bija jāpaceļas
spārnos! Tas attālums, ko jutām šodien
nebūtu iedomājams!
Un šodien, 40 gadus pēc abitūrijas
varu secināt, ka daudz paliekošas draudzības veidojās tieši šinī gadā. Cilvēki
ar atšķirīgām interesēm un profiliem,
kuri nekad nebūtu iepazīti ārpus MLĢ
saimes – turpina veidot mana mūža
stūrakmeņus. Nav taisnība, ka šie būtu
mani vienīgie balsti, jo tomēr 40 gados
ir piedzīvots daudz.
Šovakar paceļu glāzi un uzdziedu:
Kas ... mēnesī piedzimis, pie sienas
nostājās… lai savu glāzi pilnu lej, līdz
dibenam to tukšu dzer!
Lai dzīvo sveika, MLĢ!
Kārļa Streipa atmiņas:
Man Minstere galvenokārt bija pirmais gads prom no mājām. Tā nebija
man pirmā reize Eiropā, iepriekšējā

2021. gada aprīlis

Izlaidums 1975.gadā. 1. rindā 2. no kr. Baiba
(Liepiņa) Bērziņa

gada vasarā biju skolēnu apmaiņas
braucienā uz Vāciju. Neatceros, kā
mani tam godam izvēlējās, jo neviens
vācu skolēns pie mums Amerikā nebija
viesojies. Dodoties uz Minsteri, lidoju
caur Londonu un Londonā nolaižoties
konstatēju, ka lidostas darbinieki streiko. Daudzi lidojumi, arī manējais uz
Ķelni, bija atcelti. Neatceros, kā tiku līdz
Minsterei, bet tas bija vēlā nakts stundā un tad es nogulēju līdz brīdim, kad
klases biedrene mani pamodināja ņemt
līdz uz krogu. Tas man bija atklājums,
ka Vācijā alu drīkst dzert arī 16 gados.
Minsterē bija forši. Vadīju tautas
deju grupu, kuru aizvedu visu ceļu
uz Dziesmu svētkiem Bostonā 1978.
gadā. Devāmies tūrē pa visu Vāciju
līdzekļus vākt; droši vien nesavācām;
droši vien MLĢ kā tāda kaut ko piemeta klāt. Minsterē tā ar dievu uz pusēm
apguvu vācu valodu, lai gan tā tagad
jau sen aizmirsusies, jo nav ar ko runāt.
Un galvenais, ko es no tā gada atceros,
ir fakts, ka bioloģija latviešu valodā nav
pa sprīdi interesantāka par bioloģiju angļu valodā – ar ko gribu teikt, tā (vismaz
man) nav interesanta nemaz.
No Māras Vārpas:
MLĢ stiprināja manu latvisko identitāti un valodas prasmi, jo visa ikdienas
dzīve notika latviešu vidē un visur skanēja latviešu valoda. Minsteres sabiedriskā dzīvē ieguvu plašu latviešu dziesmu krājumu, kas ir noderējis visu mūžu.
Un manas pašas atmiņas:
Gads, kuŗu pavadīju MLĢ man piespieda atbildēt uz jautājumu, “Kas esmu
es?” Uzaugu Čikāgā, biju Ojāra un Ineses Kļaviņu meita, Ivara Švānfelda
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krustmeita, Matīsa un Annas Švānfeldu
mazmeita. Gāju latviešu skolā, dziedāju
visādos koŗos un ansambļos, piedalījos
vairākās organizācijās un jau no 3 gadu
vecuma uzstājos vairākos sarīkojumos
un koncertos. Gandrīz visi mani pazina,
jo biju daļa no tik ļoti aktīvas ģimenes
latviešu sabiedrībā.
Ierodoties Minsterē vairs nevarēju
paļauties uz faktu, ka visi mani vai manu
ģimeni pazīst – man bija savu “es” jāsastāda. Līdz tam laikam latviešu sabiedrībā biju piedalījusies pēc paraduma, jo
tāda piedalīšanās mūsu ģimenē nebija
jautājums, nekas nebija jāapsver, nebija jāatbild «kāpēc» es tā darīju. Bet
neviens Minsterē manu ģimeni nepazina. Neviens nezināja ko es biju darījusi.
Man bija tikai sešpadsmit gadu un bija
jāatbild uz jautājumu: “Jā, bet kas esmu
ES un KĀPĒC es te esmu?”
Piedzīvoju lielas pārmaiņas, savā
ziņā pieaugu, iemācījos daudz, bet pats
galvenais – ieguvu latvisku pašapziņu
un zināju, ka ES esmu latviete un gribu
būt latviete.
Viesturs Sprūde “Latvijas avīzē” šī
gada 16. februārī rakstīja: “Minsteres Latviešu
ģimnāzijas nozīmi latvietības saglabāšanai
trimdā un netiešo ietekmi uz mūsdienu Latviju
pat grūti aplēst, bet skaidrs, ka nepietiek tikai
pateikt, ka tā ir «liela». Vairākus gadu desmitus, līdz pat slēgšanai 1998. gadā, Rietumu
latviešu sabiedrībai Minsteres ģimnāzija bija
kā dzimtenes stūrītis, vieta, kur ieaudzināja
latviskumu un piederību savai tautai, paglābjot no asimilācijas krietnu skaitu otrās un trešās paaudzes trimdas jauniešu.”
Paldies, mīļā, mīļā MLĢ!

42. izlaiduma skolnieki; 4. no kr. Annele (Rūtenberga) Austriņa
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PAVASARA MĀCĪBAS STARIŅĀ
Andarte Phillips
Stariņa Direktore

Pavasaris Stariņā ir ļoti mīļš un īpašs
laiks jo tad vienmēr gatavojamies
mūsu mīļākajiem svētkiem – Lieldienām. Saulīte sāk spīdēt spožāk
un siltāk, putniņi sāk skaļāk dziedāt,
narcises sāk plaukt pie Stariņa durvīm un iekšā mēs greznojam skolas
telpu ar pūpolu zariem, oliņām, maziem putniņiem un svaigi uzaudzētu
zāli. Bērni mācās par Lieldienu tradicijām: piemēram, ka vajag šūpoties
lai odi vasarā nekož, ka vajag Lieldienās vienam otru nopērt ar pūpoliem lai varētu augt veseli, ka dzērvenes ēdot kļūst sārti vaigi uz visu
gadu un, ka olas jākrāso ar sīpolu
mizām un jāklāj uz mielasta galda.
Katrs Stariņa bērns šogad salīmēja ar kociņiem putnu barotāju,
ko varēs pakārt mājās dārza kokos
un mācās palēnām kā zīmēt zvirbulīti vai sarkankrūtīti. Viņi glezno
skaistas narcises ar ūdens krāsām
un gatavo katrs mīkstu zaķīti no pelēkām vai
baltām zeķēm.
Kad svinam Lieldienas Stariņā bērni
ģērbjas baltos krekliņos un pavasara kleitiņās.
Ejam rotaļās, ēdam ķimeņmaizītes, sitamies
ar olām, peram viens otru ar pūpoliem un
dziedam dziesmas. Izbaudot katru gadu pilnu
dienu svinot latviskās Lieldienas bērniem iesēžas galvā – un sirdī – šīs svarīgās tradici-

jas, dziesmas un rotaļas, ko varēs ņemt sev
līdz tālākās latviešu skolu gaitās.
Kosmosa tēma izpildās
Stariņā vēl turpinājās kosmosa tēma,
no kuras bērni tik daudz ir iemācījušies. Vēl
pie mūsu sienas plakāta pielikām pārējās planētas un zvaigznes. Bērni zin tagad tādus nopietnus faktus kā to, ka lielā vētra uz Jupitera
plosās jau 100 gadus un, ka Urāns griežas ap
sauli pavisam savādāk kā
citas planētas un, ka Saturna riņķi sastāv no akmeņiem
kas var būt tik lieli kā autobusi vai tik sīki kā sniega pārsliņas!
Tad vēl mūsu skolotāja Lana atveda īstu teleskopu ko bērniem parādīt un
ļaut lietot. Zinam ka par šo
interesanto tēmu bērni vēl
ilgi runās viens ar otru un ar
vecākiem.

2021. gada aprīlis
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VALTERAM NOLLENDORFAM — 90
Inese Jansone
Latvijas Okupācijas muzeja
Sabiedrisko lietu vadītāja

Šī gada 22. martā 90 gadu jubileju atzīmēja
Latvijas Okupācijas muzeja biedrības ilggadējais vadītājs, literatūrzinātnieks, dzejnieks,
profesors, sabiedriskais darbinieks Valters
Nollendorfs.

Jubilārs dzimis Rīgā 1931. gada 22.
martā. Viņa dzīves gājumu noteica Latvijas
valsts suverenitātes zaudēšanas un Otrā Pasaules kara dēļ piedzīvotais bēgļa liktenis.
1944. gadā Nollendorfu ģimene ar trīs dēliem
meklēja patvērumu Vācijā. Viņi nonāca bēgļu
nometnē, kur Valters pabeidza latviešu ģimnāziju un 1950. gadā ar ģimeni izceļoja uz Teksasu ASV. Tur, strādājot dažādus vienkāršus
darbus un studējot vācu un angļu literatūru
Nebraskas universitātē, V. Nollendorfs 1955.
gadā ieguva maģistra grādu vācu literatūrā.
Sekoja doktorantūra Annarborā, MI un Ph.D.
grāds vācu literatūrā 1962. gadā. No 1961.
gada, V. Nollendorfs bija profesors un dekāns
Ģermānistikas nodaļā Viskonsinas universitā-

tē Madisonā. Kopš 1995. gada viņš ir šīs universitātes emeritētais profesors.
Līdztekus akadēmiskajam darbam, V.
Nollendorfs aktīvi darbojās latviešu trimdas
sabiedrībā. 24 gadu vecumā viņš kļuva par
pirmo atbildīgo žurnāla “Jaunā Gaita” redaktoru. 1950. gadu nogalē vadīja Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienību, piedalījās Jaunatnes
svētku organizēšanā, strādāja bērnu žurnālā
“Mazputniņš”, apgādā “Ceļinieks”, darbojās
2×2 un vēlāk 3×3 nometņu kustībā, vadīja jauniešu kursus Ziemeļamerikā u. c. Strādājis visās latviešu vasaras vidusskolās ASV un organizējis tālākizglītības seminārus skolotājiem.
1988/89. mācību gadā V. Nollendorfs
vadīja vienīgo pilna laika latviešu ģimnāziju
brīvajā pasaulē – Minsteres latviešu ģimnāziju Vācijā. Pēc ilgajiem trimdas gadiem Nollendorfs Latviju pirmo reizi apmeklēja 1988.
gadā, bet uz pastāvīgu dzīvi Latvijā atgriezās
1996. gadā. No tā laika līdz 2000. gadam bijis
direktors Baltijas Studiju Veicināšanas Apvienības Baltijas birojā Rīgā.
Kopš 1998. gada V. Nollendorfs brīvprātīgā kārtā ieņēmis nozīmīgus amatus Latvijas
Okupācijas muzejā. Daudzi Eiropas valstsvīri
caur viņa stāstījumu ir iepazinuši komunistiskā un nacistiskā režīma seju Latvijā un Austrumeiropā. Ievērojamas ir Nollendorfa pūles
muzeja ēkas pārbūves un Nākotnes nama attīstības projekta veicināšanā. Viņš ir viens no
muzeja jaunās ekspozīcijas autoriem un viens
no lielākajiem muzeja ziedotājiem.
1997. gadā V. Nollendorfs no Valsts
prezidenta Gunta Ulmaņa saņēma augstāko
valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni –
par vienreizēju devumu Latvijai. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis 2011. gada valsts
svētku priekšvakarā pasniedza Nollendorfam
Ministru kabineta balvu un 2012. gadā viņš
saņēma PBLA gadskārtējo balvu. Līdzekļus,
kas sekojuši šiem apbalvojumiem, kā arī ģimenes svētkos un sēru gadījumos ziedu vietā, V. Nollendorfs ziedojis muzeja Nākotnes
nama iekārtošanai un jaunajai ekspozīcijai.
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IZMAIŅAS LATVIJAS OKUPĀCIJAS MUZEJA BIEDRĪBAS VADĪBĀ
(Preses paziņojums no LOMB) 2021. gada
30. janvārī notika Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (LOMB) biedru kārtējā sapulce,
kurā biedri lēma par jaunu valdes priekšsēdi,
jo Valters Nollendorfs jau iepriekš bija paziņojis, ka savas amata pilnvaras noliks. Aizklātā
balsojumā ar 38 balsīm par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēta Dzintra Bungs.
Biedrībā uzņēma četrus jaunus biedrus: Ingrīdu Kariņu Bērziņu, Gundegu Feldmani-Zāns, Ziedoni Grigorjevu un Ivetu Mediņu. Tādējādi šobrīd LOMB ir 48 biedri. Ievēlēti
trīs valdes locekļi, jo iepriekšējam valdes sastāvam, izņemot Oskaru Gruziņu, darbības
termiņš beidzās 2021. gada 20. janvārī. Pēc
biedru aizklātā balsojuma jaunajā valdē no

2021. gada 30. janvāra darbosies Dzintra
Bungs (valdes priekšsēde), Oskars Gruziņš,
Guntars Krasts, Rihards Pētersons un Anna
Putniņa.
Biedri apstiprināja arī muzeja un Stūra
mājas 2021. gada operatīvo budžetu un darba plānus. Viens no būtiskajiem balsojumiem
bija par ieejas maksas ieviešanu atsevišķām
apmeklētāju grupām. Biedri to atbalstīja, nosakot, ka precīzi jāizstrādā cenu politika un
atlaižu principi, tajā skaitā arī bezmaksas ieeja konkrētām sabiedrības grupām. Biedrības
biedrs Ritvars Jansons rosināja rīkot diskusiju
par biedru naudas ieviešanu LOMB biedriem.
Nākamā LOMB biedru sapulce paredzēta
2021. gada jūlijā.

APŅĒMĪBAS UN PLĀNI JAUNĀS KOMANDAS VADĪBĀ
Dzintra Bungs
Latvijas Okupācijas muzeja valdes jaunievēlētā priekšsēde

Uzņemoties Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdes pienākumus, apsolos darīt visu, kas manos spēkos, lai attaisnotu
biedru doto uzticību. 2021. gads LOMB valdei
un visai muzeja saimei būs īpaši saspringts,
jo atgriezīsimies savās mājās Latviešu strēlnieku laukumā. Tagad jau skaidri redzam muzeja ārējās un iekšējās kontūras, tomēr vēl
jāpabeidz milzums ne mazāk nozīmīgu darbu,
pirms varam atstāt mūsu pagaidu mājvietu
Raiņa bulvārī.

Nepacietīgi gaidām, kad
Valters Nollendorfs, kura kā
LOMB valdes priekšsēža visdižākais lolojums bija īstenot
Okupācijas muzeja ēkas rekonstrukciju, modernizāciju un
paplašināšanu, mūs aizvedīs
atpakaļ muzeja īstajās mājās.
Jau tagad plānojam, kā vislabāk un interesantāk izmantot
tās iespējas, ko mums dos jaunā ekspozīcija un modernās
telpas, lai Okupācijas muzejs
būtu tā vieta, kuru apmeklē ne
tikai tūkstošiem ārzemnieku,
bet arī tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Gribam attīstīt muzeja draugu kustību Latvijā, lai
mūsu tautieši atjaunoto muzeju uzskatītu ne
tikai par zinību avotu, bet arī par sabiedriskās
domas urdītāju un attīstītāju, vietu, kur arvien
rosinoši pulcēties.
Sirsnīgi pateicos visiem visā plašajā
pasaulē, ka esat mūsu labvēļi un atbalstītāji.
Bez jums mums nebūtu ne tik cēlu mērķu, ne
tik lielu sasniegumu. Ticu, ka jūsu labās domas un atbalsts turpinās būt pamats muzeja
drošai nākotnei.
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DZEJNIECE KAS NAV GĀJUSI IEMĪTUS CEĻUS
Anita Mellupe, speciāli Čikāgas Ziņām

Jogas skolotāja, Starptautiskā PEN kluba
biedre un Trimdas PEN kluba Londonas nodaļas prezidente, ar Triju Zvaigžņu ordeni un
citām balvām novērtētā dzejniece un tulkotāja – Velta Sniķere – manā pasaulē ienāca ar
Ilmara Bastjāņa-Krasta nostāstu par meitēnu.
Meitēnu, kurš tēvam paziņo: Krāsošu sarkanus matus! Ja neļausi – tad zaļus!

Savā memuārā “Likteņstāsti” par kopīgo bohēmu Latvijas brīvvalsts laikā Bastjāns-Krasts raksta:
Veltas Sniķeres sacerētie dzejoļi likās
savādi. Rindiņas bija skopas, aprautas, dažreiz tajās parādījās tikai viens
vārds. Nekas stāstīts, izskaidrots vai
apgalvots – likās, ka dejnieces spalva
tik tiko pieskārusies papīram. Dzejoļi
mirguļoja kā saules zaķīši ūdens virsmā – spoži un nesagūstami. Velta jau
no sākuma negāja iemītus ceļus.
1920. g. 25. decembrī dzimusī tautiete
tagad iegājusi interesantā vecumā – kad rēķina gan gadus, gan mēnešus. Tātad – 100
gadu un 3 mēneši! Neizejot no Londonas
mājas, jubilārei bija lemts piedzīvot pašas
svinības vispasaules mērogā: https://www.
youtube.com/watch?v=YAC7DqC1_LU. Kad
sarīkojuma vadītājam Jānim Ogam (Apgāda

Mansarda izdevējam) pažēlojos – dzejas varēja būt vairāk – viņš man uzdāvināja paša
izdoto, pagaidām jaunāko Veltas Sniķeres
dzejas krājumu „Pieredze”. Ko es tajā atradu,
nebūdama literatūras kritiķe?
Atradu – šķelmīgu pašportretu (dzejolī
Citādi):
It kā sev ligzdiņu
Nākotni izvijam;
Tagadne atnāk
Ar citādām dzijiņām.
Mācīju sevi
būt lēna un labiņa;
Izsteidzās ārā
Citāda dabiņa.
Atradu – uzticību sev un skaistākajiem
ideāliem, kuriem nebūt nav jābūt ar kruzuļainiem sinonīmiem vai dzelžainiem solījumiem
rotātiem (dzejolī Es eju.):
Kā nostaigāt mainīgās virves,
Kā nesamainīties pašiem
No ēnu rotaļu režģiem,
Kā palikt bezgala skaidriem,
Kā nepalaist izstiepto roku…
Es eju, es eju, es eju,
Es tevi nenodošu.
Atradu – to, ko meklē visi vienpatņi un
dīvaiņi, laimīgie un nelaimīgie, bet visbiežāk
atrod dzejnieki, – ceļu no cilvēka uz cilvēku
(dzejolī Savērpties):
Caur cik daudz pazemju gaņģiem
Taustāmies viens uz otru.
Cik gadu simtos iestrēgušas
Dvēseles taustās uz gaismu,
gaismu, kas esam viens otram.
Var jau būt, ka zem sfinksas
Ir ejas aizmūrētas,
Aizmūķētas ar lāstiem,
Lai nav iztiekams ārā.
Bet gaisi vērpsies un vērpsies,
Savērpsies mūsu gaisma,
No mūsu gaismām atslēgas
Savērpsies.
Atradu – atradušo, kuram (vai kurai)
laiks visu dod, bet visu arī paņem sev līdz
(dzejolī Viens):
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Mēs esam viens.
Mūs nevar šķirt
Ne viltnieks laiks,
Ne paradums mirt.
Bet avoti aizbērti,
Seklumus brienu.
Un nepanāku.
Atradu – prieku. Prieku par to, kas
mums ir, prieku – paša saskatītajā, nevis citu
piesauktajā un noformulētajā (dzejolī Prieks):
Lieks ir,
Kam nav prieka;
Kam prieks ir,
netrūkst ne nieka,
Trūkst lieka.
Gara acīm Veltu Sniķeri redzu – runājam arī ar mani. Jūras malā. Tas nekas, ka katra
esam savā karstā. Pa vidu ir jūra – kā cilvēka
jūtu neizsmeļamais avots. Tā ir bijusi īsa, bet
spoža tikšanās - bez rindu atskaņām un sirdi
plosošām dziņām. Ne velti par Sniķeres dzeju
saka –buramvārdi. Mūsu tikšanās un atvadas
– bez ceremoniālām piedevām, vienkāršības
skaistumā (dzejolī Paklanās. Aiziet.):
Pieglaužas kustība,
Prasa pēc vārdiem:
Noteiktiem, īpašiem savējiem vārdiem.
Nolobīt aptuvenības.
Lobīt līdz serdei,
Līdz dzīvībās pukstam.
Dzejolis gatavs,
Izlec no rokām.
Saslienas stāvus. Paklanās. Aiziet.
Ne mans, kad ierodas,
Ne mans, kad aiziet.

MEKLĒJU
BENNO TALIVALDA
RADUS!
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PAR LATVIJAS PASES
ATJAUNOŠANU
Bija domāts rīkot 2020. gadā Latvijas pasu
atjaunošanas staciju Čikāgā ČLOA paspārnē. Tas ir ticis atlikts. Tālāki paskaidrojumi no
Latvijas vestniecības Vašingtonā.
Ziņas no Latvijas Republikas vēstniecības
ASV:
Darām zināmu, ka Latvijas pasi var atjaunot
tikai personīgi – to nav iespējams nokārtot pa
pastu. Sakarā ar COVID-19 pandēmiju vēstniecība ir atcēlusi visus 2020. gadā plānotos
izbraukumus uz citām ASV pilsētām ar pārvietojamo pasu staciju. Šobrīd ir grūti pateikt, kad
mums būs iespējams atsākt atceltos izbraukumus, t. sk. uz Čikāgu. Aicinām sekot līdzi
informācijai vēstniecības mājaslapā: https://
www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija .
Līdz ar to šobrīd vienīgā iespēja ASV,
kur ieprasīt jaunu pasi, ir vēstniecība Vašingtonā, DC. Informācija par pierakstu un nepieciešamajiem dokumentiem ir pieejama vēstniecības mājaslapā:
https://www.mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/latvijas-pases-un-personas-apliecibas-noformesana
Cieņā,
Konsulārā nodaļa
Latvijas Republikas vēstniecība
Amerikas Savienotajās Valstīs
2306 Massachusetts Ave. NW,
Washington, D.C. 20008, ASV
E-pasts: consulate.usa@mfa.gov.lv
http://www.mfa.gov.lv/usa
2020.gada augustā Latvijā nomiris manas
mammas vīrs, mākslinieks Benno Tālivalds.
Čikāgā viņam bija māsasbērni, kuriem ir tiesības uz viņa mantojumu, tai skaitā arī vēsturiskām fotogrāfijām.
Lūdzu atsaukties viņa tuviniekus vai draugus.
Tas nav saistīts ar jebkādiem izdevumiem no
Jūsu puses.
Juris Moculskis
+37129203051
juris.moculskis@gmail.com

22

Čikāgas Ziņas

TIE NUJORKAS KRĒSLIŅI...
Zuze Krēsliņa-Sila

Nupat, 2021. gada februārī, četru dienu atstarpībā, nomiruši abi mani vecāki – Skaidrīte, dz.
Celms (93) un Jānis (96) Krēsliņi. Māte dzimusi 1927, tēvs 1924. Abi būtībā ir izgaistošas
grupas dalībnieki, kas pārstāv to paaudzi, kas
uzauga un skolā gāja brīvā Latvijā, piedzīvoja
Otro pasaules karu, Latviju atstāja vēl pavisam
jauni – 17 un 20 gadu vecumā – un septiņus
gadus, savu jaunību, pavadīja Vācijā kā bēgļi,
vēl samērā jauni ar kuģi kopā nonāca Amerikā,
dzīvoja savas dzīves garāko posmu Ņujorkā,
kur baudīja visas tādas lielpilsētas plusus un
mīnusus.
Gan mātes, gan tēva ģimeņu saknes ir
Vidzemē. Mammas puses radi ir no Burtniekiem, tēva no Rūjienes, dzimis Mālpilī. Mans
vectēvs, no tēta puses, pat bija Rūjienas pilsētas galva, bet pēc amata vadīja savu aptieku.
Tēva māte prata vadīt auto, jau brīvvalsts laikā,
ko pārāk daudz sievietes toreiz neprata. Vectēvs no mātes puses, skolu inspektors, raksta
grāmatas par matemātiku, Rīgu, un savu bērnību; vecmāte, no mātes puses, strādāja Latvijas
bankā. Abu ģimenes tomēr pavadīja savu laiku
Rīgā, māte ilgi, tētis tikai pēc 1939. gada, kad
vectēvs varēja no “Heim ins Reich” (atpakaļ uz
mājām, resp. “dižvāciju”) ceļojošiem baltvāciešiem iegūt aptieku un māju Rīgā.

Zuze Krēsliņa-Sila

Abu vecāku ģimenes izbrauca uz Ameriku, atskaitot mammas brāli, kurš bija iesaukts
leģionā, 15.divīzijā, saslima, palika dzīvs, bet
netika līdzi ar daudziem, kas nonāca Vācijā un
vēlāk bija gūstekņi rietumos. Mammas brālis,
kas palika Latvijā, mums regulāri sūtīja vēstules, grāmatas, un pat skaņu plates, un tas bija
arī mūsu kontakts ar reālo Latviju. Kad varēja sākt atkal ciemoties Latvijā, viņš bija mūsu
ceļvedis. Tēvs nebija leģionā, bet tādēļ, ka labi
prata vāciski, strādāja pie vāciešiem kaut kādā
informācijas birojā, nekad nebija tieši frontē.
No tā laika, 1944. g., ir saglabājušās tēva vēstules saviem vecākiem un brāļiem, kas jau bija
bēgļi un projām no Latvijas. Es pat vēl satiku
un atceros savu vecvectēvu, manas vecmātes
no tēva puses tēvu, kas arī bija trimdā, un nomira Trentonā, NJ 97 gadu vecumā. Tas, ka
mums bija šī vairāku paaudžu saikne deva
mums daudz latviskā ieguldījumā.
Ieteikumi un paraugi
No abām ģimenes pusēm nāca tas, ka
izglītība svarīga. Gan Skaidrīte, gan Jānis sagrautā Vācijā sāka drīz pēc kara studēt Tībingenā, ne visai tālu no Eslingenes, kur bija tēva
ģimene. Tībingenā bija pulciņš latviešu, kas
studēja. Tēvs piedalījās studentu grupējumā
Rakte.
Mamma studēja zobārstniecību, vēlāk
Amerikā kļuva par zobu higiēnisti, pat Kolumbijas universitātē NY bija mācībspēks šai
jomā. Tālāko karjeru izjauca mana piedzimšana un pēc manis nāca māsa un brālis, kā dēļ
tad tomēr nesanāca universitātē karjera. Tomēr mamma vēl līdz lielam vecumam strādāja kā zobu higiēniste, aprūpēja arī dažu labu
slavenā NY Filharmonijas orķestra mūziķi. To
mēs uzzinājām, kad ar mammu kopā gājām
uz Filharmonijas koncertiem, un viņa rādīja
“re – arfiste! mana paciente”! WQXR klasiskais radio skanēja visu cauru dienu. Mammai
bija koncertu abonements, vēl līdz 90 gadu
vecumam. Mammas zinātnē bāzētā gudrība
lika mums skolā vieglāk saprast zinātni, piem.
gāzes likumus, jo “taču paskaties, karstā
ūdens krāns ir burbuļains, ne dzidrs, kā aukstā ūdens; tas tāpēc, ka siltumā gāze izplešas
un burbuļi jau ir gāze!”
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Tētis jau Vācijā studēja angļu valodu
un vēsturi; pretēji tam, kā lielais vairums studējošo bēgļu, viņš neuzņēmās neko praktisku
un derīgu, kā ķīmiju vai medicīnu! Tēva intereses no seniem laikiem, bijušas ļoti daudzpusīgas. Viņam patika etnogrāfija, jau mazs būdams ievēroja vecos darba rīkus uz laukiem.
Tēvam ļoti laba acs, agri sāka interesēties arī
par mākslu. Viņa pirmie raksti – kā divdesmit
gadniekam avīzēs bēgļu nometnēs – bija par
mākslas izstādēm! Nenoliedzami pasaules
pārmaiņas un vētras iespaidoja viņa negurstošo interesi par vēsturi. Dziļi pētīja Pirmā
pasaules kara gaitas, bet labi orientējās visādos laika posmos. Tēvam vienmēr svarīgi bija
būt ne tādam kā citiem – meklēja interesanto,
savdabīgo, to, ko citi nezināja. Radošums viņam dzina rakstīt pantiņus, vai kā viņš pats
tos dēvēja, “dzejokšļus”. Viņa maizes darbs
pie Council on Foreign Relations, bija būt par
tā laika Google – viņš skaitījās izziņu bibliotekārs. Šī darba ietvaros arī piedalījās bibliogrāfiju sastādīšanā.
Ģimenes īpatnības
Ko tas nozīmēja uzaugt tādā ģimenē?
Nu vienmēr bija kaut kas interesants. Skaidrs,
kā bērni varbūt to tā ne vienmēr uztvērām.
Mājā vienmēr grāmatas, ejam uz tuvo bibliotēku. Skolā jābūt labiem, citādi nemaz nevar
būt! Un tad vēl jāmācās dzejoļi piektdienas
pēcpusdienās uz latviešu skolu sestdienās.
Latviešu skolā baudām izcilu programmu, zinām pat Daugavas pietekas, bet vecāki Ņujorkā īsti nemāk pateikt vai Hudsonas upe pie
George Washingtona tilta ir vai nav platāka par
Daugavu! Baudām gan Ņujorkas labos dabas
zinātņu, gan modernās un senās mākslas muzejus. Kloisteru muzejs Hudsonas upes krastā
kļūst par mums patīkamu vietu. Laukos uzaudzis, tēvs mūs regulāri veda uz NYC Botānisko dārzu, kur kāpelējām pa klintīm vai pētījām
lauvmutītes un magones, dambējām strautus,
vai šad tad barojām zivtiņas baseinos siltumnīcas priekšā, vai skatījāmies kā aug apelsīni
vai banāni siltumnīcā pašā! Miera oāzīte lielpilsētas kņadā.
Nevaram nevienas pusdienas paēst,
kad nav jāklausās par Loskīlu vai markso-fašistiem vai Jukumu Vācieti vai par T.S. Eliotu
vai par to, ka Atmodas laikmeta dižajiem sievas visas vācietes, un vācietis tikai nozīmē
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izglītots, un un un... Esam Informācijas gūzmā uzauguši. Vizuāli, sevišķi pēdējos gados,
varam maldīties kā muzejā pa pašu māju. Tur,
uz rakstāmgalda, ir Buddah blakus daudzrokainai indiešu dievietei, tur ir angļu gudrības
attēlotas grafikās, latviešu māksla pie sienas,
mēs ripinām ar viņu mazbērniem porcelāna
tepiķa bumbas pār orientāliem tepiķiem, kas
atgādina latviskus rakstus, un ak jā, patrepē,
telefona būdā, ir liels maiss ar latviskiem cimdiem, bet pag, man Tev jāparāda Rozentāla
kristāla zīmes zem šiem porcelāniem un uz
kamīna dzegas ir vienkājainais eņģelītis, kas
gan ir elegants par spīti savai invalidātei...
Un tad grāmatas visurkur – vecas, jaunas, angliski, vāciski, latviski utt… Ej un sazin
no kura gadsimta – šī gramāta tikai 500 gadus veca un tajā aprakstīts, “laid man nolasīt… tikai nepārtrauc..”! Tēvs pats raksta par
kaut ko vienmēr – viens no senākiem “Laika”
līdzstrādniekiem, “Jaunā Gaitā” aktīvs līdzgaitnieks, pašam iznāk Latvijā pie Valtera un
Rapas 3 sējumi – “Raksti”, dzejoļu krājums, ar
zīmīgu virsrakstu un 5 gadīgās meitas Māras
vāka zīmējumu: “Tomēr, es atceros”. Tur parādās trimdkritisks dzejojums par pelikāniem
– redzēti reāli kopā ar trim bērniem Bronksas
zooloģiskā dārzā, un kā gan tad tas var citādi
būt, ka šis pats pelikāns ir sens kristīgs simbols, putns baro savus bērnus, upurēdamies,
lai nākotnei paliktu kas labs?
Abi vecāki skaisti rūpējās par savu
veselību, ēzdami pareizi. Mammai ābols pie
spoguļa. Tētis nevar paiet garam viendolāra
sakņu un augļu piedāvājumiem, ko pārdod
korejieši vai peruietis tieši uz raibās daudztautību Brodvejielas, lejā par stāvu kalnu no
mūsmājām, kura stāvo kāpienu vēl līdz 90
gadu vecumam viņš veica ātrāk par saviem
bērniem. Katrs savā veidā arī informēts par
pasaulē notiekošo – tētim avīžu strēmeles ar
visu jaunāko un pareizo, mammai televīzijas
raidījums, sevišķi internacionālās ziņas.
Nu un tā tas arī ir – varēs rakties vēl
ilgi tēva un mātes mantojumā, tikai es nevarēšu skaitīt Ādamsona, Krūzas u.c. dzejoļus
bez gala, kā tēvs, labi, ja vēl atcerēšos Virzas
“Karogu” vai daļas no “Tālavas taurētāja”!
(turp. 24. lpp.)
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(“Tie Ņujorkas Krēsliņi” turp. no 23. lpp.)

Redakcijas piezīmes: Drīz pēc Jāņa Krēsliņa
sr. nāves iznāca piemiņas raksti, piem. Ingūnas Daukstes-Silasproģes 27. februāra raksts
“Laikā”, kas pārskata nelaiķa bagāto karjeru –
1960.g. publicēto “Tomēr es atceros”, tad no
2004-2008. g. trīs sējumos izdotos “Rakstus”,
ieskaitot dzejas krājumus, referātus, rakstus
par valodniecību, grāmatniecību, bibliotekām,
tēlotājmākslu un māksliniekiem. Rediģējis un
publicējis rakstus Bulletin of Baltic Studies,
AABS Newsletter, Journal of Baltic Studies
Newsletter; 40 gadus strādāja par bibliografu
un bibliotekāru pie Council on Foreign Relations Ņujorkā, bija žurnāla Foreign Relations
avotziņu nodaļas redaktors; saņēma atzinības:
Ērika Raistera piemiņas fonda prēmijas laure
āts, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Anšlava
Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda laureāts,
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ārzemju loceklis.
Kad pieminējām Jāni Krēsliņu Čikāgas
literārās kopas Zoom sanāksmē, grupas dalībniece, meita Zuze Krēsliņa-Sila, pastāstīja
mums par abiem viņas nesen aizgājušiem
vecākiem. Zuzes atmiņas piešķīra vecāku formālām biogrāfijām siltas personīgas noskaņas, kuru dēļ aicināju viņu dalīties ar vecāku
piemiņu šeit ČZ.
Māris Roze

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

847-759-9599
accuratedentistrycbc@comcast.net
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street, Des Plaines, IL

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

Call today to learn more.
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
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

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

Peter Burgelis
Mortgage Loan Officer
Cedarburg
262.243.4897 office
414.491.9892 cell
peter.burgelis@usbank.com
NMLS # 129403

2021. gada aprīlis
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LAW OFFICES
of

JOHN ROBEZNIEKS

John Robeznieks, J.D., L.L.M.

800 East Northwest Highway - Suite 700
Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120
facsimile: (847) 890-6805
e-mail address: robezniekslaw@gmail.com

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

• corporate and business transactional matters
• estate planning and probate
• real estate
• taxation
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,,Ja dzīve sagādā citronus, gatavo limonādi!”
Gadās arī kā šajā patiesā notikumā: bērns ceturtajā
pamatskolas klasē iestāda citrona sēklu. Desmit gadus koks
veselīgi aug un pat zied, bet citronu nav kā nav. Tad – pandēmijas sākumā parādās mazs, zaļš bumbulis. Tikpat kā brīnums! Tieši šinī gadā, aug un nogatavojas koka pirmais citrons,
it kā cerību pilns. Pēc vienpadsmit mēnešiem, to uzmanīgi
noņem. Tam apsien bantīti, rūpīgi iepako mazā kastītē un
nosūta bērnam – uz universitāti.Ja citrona koks pēc 11 gadiem
sagādā vienu citronu, tad laiks cept citrona cepumus!

CITRONĪGI SVIESTA CEPUMI
Sastāvdaļas:
Cepumiem
1 krūze mīksta, nesālīta sviesta
1 krūze pūdercukura
no ½ citrona sarīvēta miza
no ½ citrona izspiesta sula
2 krūzes miltu
½ tējkarotes sāls
Glazūrai
1 krūze pūdercukura
no ½ citrona sarīvēta miza
no ½ citrona izspiesta sula
Norādījumi
1. Krāsni silda uz 350 grādiem.
2. Sviestu un pūdercukuru ar maisītāju saputo.
3. Pieliek citrona mizu un sulu.
4. Pakāpeniski piejauc miltus un sāli. Maisa tikai tik ilgi līdz sastāvdaļas sajauktas.
5. Izveido 1 collas lielas bumbiņas un tās ar atstarpām saliek uz pergamenta papīra
pārklātām pannām. Bumbiņas mazliet nospiež ar delnu vai glāzes apakšu.
6. Cep 12-14 minūtes, rotējot pannu puslaikā, līdz cepumi kļūst stingri un apakšas gaiši
brūnas.
7. Cepumus atdzesē uz pannas 2 minūtes, tad noņem no pannas un turpina atdzesēt uz
režģa.
8. Kamēr cepumi atdziest, sagatavo glazūru. Bļodā pūdercukuram lēni pielej citrona sulu
līdz izveido biezu, bet lejamu glazūru.
9. Kad cepumi pilnīgi atdzisuši, katru pārklāj ar glazūru, pārkaisot sarīvēto mizu.

2021. gada aprīlis
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LĪGUMS PARAKSTĪTS - DARBS IESĀCIES!

Čikāgas Latviešu Centra Padomes priekšnieks Andris Slokenbergs
Šī gada sākumā, Krišjāņa Barona latviešu sko- labojumu prioritātes. Līdz 2021. gada aprīlim
la (KBLS) pārņēma Montrose avēnijas īpašuma Centra operatīvā grupa cer pilnībā pārņemt
(Ciānas) vadību. 2020. gada beigās Ciānas Čikāgas Latviešu Centra darbību un atklāt šī
draudze un KBLS vienojās, ka KBLS pārņems gada plānus un ieceres. Daudzus gadus ir biīpašuma menedžmentu un arī, ka KBLS iegul- jusi runa par latviešu centra ideju Čikāgā un
dīs laiku un naudu, lai uzlabotu īpašumu. Ciā- tā īstenosies KBLS vadībā. Čikāgas Latviešu
nas draudze kļūs par īrniekiem. Par to Ciāna Centrs plāno virtuālo atklāšanu aprīlī - datuļoti priecājas, jo varēs vairāk nobarboties ar mu un laiku ziņosim Čikāgas organizācijām,
draudzes misiju, Kristus vārda sludināšanu un kā arī sociālos mēdijos.
mazāk ar īpašuma uzturēšanu.
Līdz aprīļa atklāšanai...
KBLS iecerējusi īpašumu attīstīt tālāk
kā Čikāgas Latviešu Centru un iesaistīt visas vietējās latviešu organizācijas, indivīdus,
un citus atbalstītājus. KBLS vecāki un bērni
ir aktīvākā latviešu grupa Čikāgā un cer, ka
tautieši atsauksies uz kopīgo māju veidošanas aicinājumu. Visi latvieši ir un būs aicināti
piedalīties Centrā.
Centra operatīvās grupas vadībā ir
Kristīna Grants, Aldis Strīpnieks, Andris Līzenbergs un Pauls Ješinskis. Tiek pārskatīti Centra operatīvās komitejas locekļi (no kreisās):
Centra ienākumi un izdevumi, un ir uzsākta Kristīna Grants, Svens Kīns, Roberts Ezeriņš, Andsaruna ar Centra īrniekiem un citiem Centra ris Slokenbergs, Aldis Strīpnieks un Jenny Hounilietotājiem. Telpas tiek izvērtētas un noteiktas han. (Iztrūkst Pauls Ješinskis un Andris Līzenbergs)
Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada

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

410 E. Rand Road
Mt. Prospect, IL 60056
847-394-2336
3440 N. Central Ave.
Chicago, IL. 60634
773-545-5420
•Cremations
• Memorial Services
• Non-Traditional and
Traditional Services
• Pre-Arrangements
• Pre-Funding

www.matzfuneralhome.com
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ZIEDOJUMI SAŅEMTI LĪDZ 2021. G. 22. MARTAM.
Ziedojuši līdz un ieskaitot $55:
Maija Bilsēns (Scottsdale AZ), Benita Ezeriņš (Chicago
IL), Gundārs Grīslītis (Indianapolis IN), Arvīds Kalekauris
(Rockford IL), Ruta Kramēns (Buffalo Grove IL), Guntis
Kuģis (Algonquin IL), Dainis Lazda (Deerfield IL), Alberts
Legzdiņš (Chicago IL), Ingrida Perri (Westport CT), Anita
Počs (Glen Ellyn IL), Valija Rauceps (Grand Rapids MI),
Baiba & Ainars Rodiņš (Reno NV), Brigita Roth (Brookfield
WI), Aina Rozenbergs (Minneapolis MN), Astrīda Rozenbergs (Kalamazoo MI), Loretta & John Salka (Oak Brook
IL), Astrīda Siliņš (Glenview IL), Ināra Sīmanis (St. Charles
IL), Māra & Andris Šlesers (Libertyville IL), Guntis Šmidchens (Seattle WA), Ilze Šmidchens (Chicago IL), Andris
Sprūdžs (Westchester IL), Kristaps Sprūdžs (Gainesville
VA), Astrīda & Uģis Sprūdžs (Oak Park IL), Jānis Vanags
(Walnut Creek CA), Indulis Zviedris (Mt. Prospect IL).
Ziedojuši līdz un ieskaitot $100:
Annele & Miķelis Austriņš (Park Ridge IL), Anita Balodis, MD (Chicago IL), Vēsma Baltmane (Oak Park IL),
Aleks Briedis (Villa Park IL), Guntis Bruns (Orland Park
IL), Linda Bruns (Bloomingdale IL), Laura Coblentz
(Great Falls VA), Maija & Aigars Dombrovskis (Addison
IL), Daumants Hāzners (Antioch IL), Reinis Kalnājs (Chicago IL), Kaija Kiršteins (Park Ridge IL), Hilda Kitners
(Oak Park IL), Māra un Valdis Krūmiņš (Fairfax VA), Aivars Kuplis (Arlington Heights IL), Valdis Legzdiņš (Darien WI), Brigita & Mārtiņš Markevičs (Mt. Prospect IL),
Laura Nichols (Village of Lakewood IL), Andis Nīkurs
(Highlands Ranch CO), Dagmāra Nyman (Batavia IL),
Dace Pencis (Villa Park IL), Renate Polan (Wheaton IL),
Juris Pūliņš (Union IL), Antonija Rocans (Des Plaines
IL), Anita Romanovska (Chicago IL), Baiba Rozenkranz
(Northbrook IL), Lauris Rožkalns (Port Byron IL), Līga
Ruperte (Grand Rapids MI), Aina Salenieks (Denver
CO), Alexander Schiffer (Evanston IL), Gundars Šīmanis
(La Grange Pk. IL), Anda Sokalski (Elmhurst IL), Visvaldis Stepe (East Peoria IL), Irja Strautmanis (New York
NY), Astrīda & Gundars Strautnieks (Three Rivers MI),
Antonina Skapars & Leo Trinkuns (Chicago IL), Arnis
Tupurītis (Des Plaines IL), Astrīda Vītoliņa & Ivars Švānfelds (Salaspils, Latvija), Zigis Ulmanis (Downers Grove
IL), Aija Vegners (Dunwoody GA), Māra & Jānis Velkme
(Deerfield IL), Ingrida & Juris Velkme (Downers Grove
IL), Gunta Vilciņš (Chicago IL), Valda Zemesarājs (Maple Hts. OH), Ivars Zušēvics (Greendale WI).
Ziedojuši $100+
Guna & Ārijs Sensnovis (Fort Myers Beach FL).
Sirsnīgs paldies visiem!

Čikāgas Ziņas
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ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMU ZIEDOJUMU PĀRSKATS
no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim

$2,400.00	��M. un V. Galenieki
(Galenieku 55 g. kāzu jubilejas ziedojums)
$1,200.00	��*H. Kitners
$500.00	�����Čikāgas D. V. apvienība
$400.00 	����*O. Cakars
$300.00	�����Čikāgas Daugavas Vanadžu kopa
$250.00 	����Linda Cukurs, Vita Cukurs, Sv Pētera dr. Dāmu saime
$220.00	�����M. Galenieks (V. Galenieks dz. d.
apsv.)
$200.00	�����Velta Cukurs, llinojas pensionāru
b-ba. E. un M. Kalnins, P. Plūme,
J. un R. Priede
$150.00	�����A. Poruks, *J. Pūliņš
$100.00	�����E. un I. Antens, U. un I. Brieži,
Čikāgas Latviešu Biedrība, A.
Eglīte, R. Eichenfelds, R. Kalnājs,
I. un A. Kēleri, A. Kuplis, J. un
V. Lazdas, Matz Funeral Home,
A. Nikurs, G. un M. Plūmes, M.
Roze, I. Sīmanis, J. un S. Valaiņi, V. un C. Vinovskis
$85.00	�������* R.Veitmanis
$80.00	�������I. Helmane
$75.00	�������A. Bajars, I. Duks, A. un R. Dzelmes, L. Sprenne

Tā kā pārskats ir par kalendara gadu un ziedojumu akcija iesākās gada beigās, gadās ka vienā gadā ienāk ziedojumi no divām akcijām un
nākamā gadā nav.
Ja neredzat savu vārdu sarakstā,
būtu ļoti pateicīgi saņemt
ziedojumu arī no Jums.
Čekus rakstīt uz
Latvian Broadcasting vārda
un sūtīt
Valijai Galenieks
1008 Hastings Str.
Park Ridge, IL 60068
Pateicamies par klausīšanos un
finansiālu atbalstu.
Aicinām atbalstu turpināt,
lai raidījumi ilgi skan Čikāgā.
Sirsnīgs paldies!
ČLRR komitejas vārdā
Valija Galenieks
Iespēja klausīties raidījumus datorā,
saņemot .mp3 faili e-pastā,
caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas vai Modra.

$65.00	�������A. Atslēga
$60.00	�������A. Caune, I. Grigolate, M. Lazda
$50.00	�������K. Anstrāts, A. un D. Cers D. Hazners, I. Jansons, G. un G. Kiršteini, U. Pūliņš, P. Raidone, R.
Reichs, I. Šmidchens, R. Treknais, M. un L. Stāks
$40.00	�������I. un N. Zviedris
$30.00	�������M. Preis,
$25.00	�������I. Bundža, J. Pavlocičs
$20.00	�������R. Priedkalne Zirne
$10.00	�������I. un M. Vilciņi
*Apvienota ziedojumu kopsumma par 2019 un
2020 gadu, vai vairāki ziedojumi 2020. gadā

Raidījumu komitejas sanāksme
1990. gadu beigās.
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DRAUDŽU ZIŅAS

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ

CIĀNAS DRAUDZE

SV. PĒTEŖA
DRAUDZE

450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983
Tālr: 630-595-0143

Mācītājs: Ojārs Freimanis,
tālr.: 773-818-6965;
e-pasts: 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/

2021. gada aprīlis
2. aprīlis	���������������14:00 — Lielās Piektdienas dievkalpojums ar dievgaldu
4. aprīlis	���������������8:00 — Lieldienas rīta dievkalpojums
11. aprīlis	�������������10:00 — Baltās svētdienas
divvalodīgs dievkalpojums ar dievgaldu
18. aprīlis	�������������10:00 — Dievkalpojums
25. aprīlis	�������������10:00 — Dievkalpojums
Dievkalpojumi notiek, ievērojot veselības departamenta ieteiktās higiēnas un drošības normas.
Ierakstītos dievkalpojumus turpiniet skatīties draudzes YouTube kanālā:
https://www.youtube.com/channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ/

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.

2021. gada aprīlis
Svētd., 4. apr. 10:00	������� Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums
Svētd., 18. apr. 10:00	����� Dievkalpojums
Dievkalpojumos ievērosim Čikāgas pilsētas
Covid-19 attālināšanās un sejas masku vadlīnijas.
Katru svētdienu arī piedāvājam virtuālus dievkalpojumus. Ja vēlaties saņemt virtuālo dievkalpojumu lapiņas un dievkalpojumu YouTube
saiti, lūdzam sūtīt e-pastu uz cianasdraudze@
gmail.com.
ČIKĀGAS LATVIEŠU

KATOĻU KOPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
Kopas vice-priekšniece: Zita Velkme
Tālr.: 630-372-9952, e-pasts: zitavelkme@juno.com

Olīvkalna kapos

Sv. Pēteŗa draudzei ir vēl tikai 9 brīvas kapu vietas,
cena $1,000 - draudzes locekļiem un
$1,200 - citiem, kas nav draudzes locekļi;
salīdzinot ar cenu $ 3,000 blakus sektoros.
Sazinieties ar Modri Galenieku (847) 823 3713

2021. gada aprīlis
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ČIKĀGAS LATVIEŠU
ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Priekšsēdis Mārtiņš Stāks
e-pasts: martinstaks@gmail.com
mobilais tālr.: 925-303-3089

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

ČIKĀGAS ZIŅAS
REDAKCIJA NOVĒL VISIEM
SKAISTAS LIELDIENAS UN
SAULAINU PAVASARI!

ČIKĀGAS
DAUGAVAS VANAGU
APVIENĪBA
6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634-1499

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

Latvian American Chamber of Commerce
1658 N. Milwaukee Ave, Suite 183
Chicago, IL 60647 USA
www.latvianchamber.com
Info@LatvianChamber.com

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

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!
		JĀ!

VĒLOS ABONĒT 					

Vārds, uzvārds: ________________________________________________

ZIEDOJUMU
SUMMA:

Adrese: ______________________________________________________
Pilsēta, štats un pasta kods: ______________________________________
Telefona numurs: ________________________________

$__________

E-pasta adrese: _________________________________
Šī ir dāvana! Dāvinātāja vārds un uzvārds: ___________________________________
Vēlos, lai redakcija sūta dāvanu kartīti		

Vēlos pats paziņot par dāvanu

Redakcija lūdz vismaz $55.00 vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas izdevumiem.
Čeki sūtāmi uz “Čikāgas ziņas”, P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
Pieņemam arī ziedojumus caur Zelle, lietojot e-pasta adresi cikagaszinas@gmail.com.

FIRST CLASS MAIL

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

1 C Dagnis, Dagne
2 P Irmgarde
3 S Daira, Dairis
4 Sv Lieldienas, Valda,
Herta, Ērvaldis,
Ārvalda
5 P Aivija, Vija, Vidaga
6 O Dzintra, Zinta, Vilipas,
Filips
7 T Zina, Zinaīda,
Helmuts
8 C Edgars, Danute,
Dana, Dans
9 P Valerija, Žubīte
10 S Anita, Anitra, Zīle
11 Sv Hermanis, Vilmārs
12 P Jūlijs, Ainis
13 O Eagils, Egīls, Nauris
14 T Strauja, Gudrīte
15 C Aelita, Gastons
16 P Mintauts, Alfs,
			 Bernadeta
17 S Rūdolfs, Rūdis,
Viviāna
18 Sv Laura, Jadviga
19 P Vēsma, Fanija
20 O Mirta, Ziedīte
21 T Marģers, Anastasija		
22 C Armands, Armanda
23 P Jurģis, Juris, Georgs
24 S Visvaldis, Ritvaris
25 Sv Līksma, Bārbala
26 P Alāna, Sandris, 		
			 Rūsiņš
27 O Tāle, Raimonda,
Raina, Klementīne
28 T Gundega, Terēze
29 C Vilnis, Raimonds,
Laine
30 P Lilija, Liāna

UNITED LATVIAN ASSOCIATIONS OF CHICAGO

2021. GADA
APRĪĻA
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
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

