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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 no-
drošina ātru saņemšanu.
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business card size — $30

Čikāgas Ziņu nākamā mēneša izde-
vumā ievietojamie materiāli (raksti, 
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saņem līdz iepriekšējā mēneša 15. 
datumam. 
Par sludinājuma saturu atbild sludi-
nātājs; par raksta saturu atbild au-
tors. Iesniedzot rakstu ČZ, autors 
pieņem iespējamo sava raksta pār-
publicēšanu. Manuskriptiem jābūt 
mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un 
adresi. Redakcijai ir tiesības rakstus 
saīsināt vai koriģēt. Rakstos izteiktās 
domas var nesaskanēt ar redakcijas 
viedokli. Čikāgas Ziņas honorārus 
nemaksā.
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REDAKCIJAS PĀRSKATS
Māris Roze

Kopā ar pavasara pazīmēm mūsu fiziskā apkārtnē, iestājies 
arī īsts atkusnis mūsu vairāk kā gadu ilgā cīņa ar pandēmiju. 
Šodien, 23. aprīlī, New York Times dati liecina, ka pilnu vak-
cinācijas devu ir saņēmuši 27% no ASV iedzīvotājiem un vis-
maz vienu poti – 41%. Lasam arī Chicago Tribune laikrakstā, 
ka vecāku cilvēku ievietošana slimnīcās ir kritusi 70% kopš 
gada sākuma un nāves gadījumi viņu starpā samazinājušies 
pāri par 50% kopš janvāra. Čikāgas Cook County apgabalā, 
91% no vecākiem cilvēkiem ir saņēmuši vismaz vienu poti. Tā 
kā Covid draudi, kā arī inficēšanas gadījumi, ir bijuši izteiktāki 
šai iedzīvotāju daļai, varam sagaidīt, ka tagad pieaugs vakci-
nēšanas temps arī jaunāku cilvēku starpā un, ka tad pama-
zām varēsim atgriezties mūsu ierastā klātienes dzīvē.
 Neko vēl nesolot, ko nozīmētu atgriešanās klātienes 
paņēmienos? Jau tagad ir skaidrs, ka mēs iegūtu daudz, kaut 
zaudētu arī savu daļu. Mūsu literārā kopa, piemēram, (kas 
tagad saucās Čikāgas “paplašinātā” kopa un par kuru ska-
tiet rakstu 10.lpp) atgūtu vairākus dalībniekus kas nav spējuši 
piedalīties Zoom formatā; tajā pašā laikā, mēs zaudētu iegū-
tos dalībniekus no vairākām pasaules malām – ja mēs ne-
ņemtu soļus viņus paturēt ar technoloģijas palīdzību. Liekas 
visiespējamāki, ka jaunā klātienes pasaulē vēl ilgi darbosies 
saziņas metodes ieviestas pandēmijas ierobežojumu dēļ.
Atmiņu raksti un aicinājumi
 Maija numurā savu dīpīšu bērnības stāsta otro daļu 
nobeidz Rasma Priede, ar aicinājumu citiem bijušiem Ka-
seles-Betenhauzenes nometnes iemītniekiem dalīties ČZ ar 
savām atmiņām. Šo aicinājumu pieņemu es, ar rakstu 9.lpp, 
bet gribu aicinājumu paplašināt – lūgt kuru katru DP nometņu 
iedzīvotāju mums iesūtīt savas atmiņas par šo neziņu un pār-
maiņu laiku.
 Starp “aicinājumiem” šajā numurā ir vairāku rakstu ie-
vadi saitēm uz plašāku notikumu atklāsti. Tā 3.lpp ALAs in-
fogramma ziņo par Latvijas Radio raidījuma sarunu ar Ināru 
Blumbergu, kopā ar dēliem Pēteri un Robertu un ar Pētera 
dēlu Aleksandru. Interesanta saruna ar mums labi pazīsta-
miem čikāgiešiem. Ievadi caur saitēm sniegti arī Dr. Jāņa Di-
manta rakstā par 2022. gada Dziesmu svētkiem vasarā Dvī-
ņu pilsētā St. Paul un kultūras organizācijas TILTS rakstā par 
semināru pasniedzot ieskatu scenogrāfa Ēvalda Dajevska 
mākslā.
 Mūsu divās iekšējās krāsu lapās, kopā ar rakstiem, pa-
sniedzam divus atsevišķi vērtīgus krāsu objektus – Augusta 
Annusa gleznas un Pēterdraudzes pavasara iestādijumus – 
narcises dialogs.
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Piedāvāju etimoloģisku papildinājumu pie ČZ lasītāja vēstules par vār-
diem “lidlauks” un “lidosta”. Trimdinieku lietošanā vairāk izplatīts “lid-
lauks”, kurpretī Latvijas latvieši biežāk sakot “lidosta”. Te interesanti 
ir, ka abi vārdi ir tiešā paralēlē vācu valodai, kurā sastopam vārdus – 
Flugplatz un Flughafen. Tātad lidlauks ir vieta kur lidmašīnai nolaisties. 
Aviācijas sākuma gados, kad lidmašīnu nebija daudz, lidlauks bija tādā 

lielumā, kas pietika vienai lidmašīnai. Tajos laikos, domājams, tas pārnāca no vācu valodas uz 
latviešu un iesēdās pirmskara latviešu leksikā. Bet protams – aviācija drīz izplētās un ar veca-
jiem, vienkāršajiem lidlaukiem pietrūka. Bija jābūvē lidostas, kas vienlaikus apkalpo dučiem un 
pat simtiem gaisa kuģu. 

Tātad mūsu modernajos laikos, mēs domājam un runājam par lidostām. Daži no mums 
ieraduma dēļ saka “lidlauks”, bet īstenībā domā par lidostu. Arī Vācijā nerunā vairs par Flug-
platz-iem attiecībā uz lielpilsētu lidostām, tās ir visas Flughafen-i.  

Varam arī salīdzināt ar angļu un krievu valodām. Tiešais tulkojums vārdam  “lidlauks” 
būtu airfield angliski un aerodrom krieviski. “Lidosta”, savukārt, ir airport un aeroport. (Te kirilicu 
fonētiski pārrakstīju.) Frančiem uz mata tas pats kā krieviem – tā kā iespējams, ka krievu valo-
dā šie vārdi ienāca no franču valodas. Tādā gadījumā secinājums būtu, ka Latvijas latvieši lieto 
modernāku, no franču valodas atvasinātu terminoloģiju.  

Kāds uzņēmīgs vēsturiskās lingvistikas students varētu tālāk papētīt  etimoloģiskos sa-
karus starp šiem franču un vācu valodas vārdiem, jo nav izslēgts, ka vāci pielāgojās frančiem 
(vai arī otrādi). 

Uģis Sprūdžs

GLOBĀLIE LATVIEŠI – 
BLUMBERGU ĢIMENE

Ziņojums no 
ALAs 2021.g. aprīļa infogram-

mas
12. aprīlī Latvijas Radio raidījumā 
“Globālais latvietis. 21. gadsimts”, 
kas vēsta par dažādas paaudzes 
latviešiem ārpus Latvijas, notika 
tikšanās ar ASV latviešu sabiedrībā 
aktīvo Blumbergu ģimeni. Kā atzīst 
raidījuma vadītāja Agnese Drunka, 
“bez šīs ģimenes Amerikas latviešu 
sabiedrība nebūtu tāda, kāda tā ir, 
un šī ir ģimene, kas daudz darījusi, 
lai atbalstītu un stiprinātu Latviju ... 
“ Raidījumā Blumbergu dzimtu pār-
stāvēja četru dēlu mamma Ināra, 
kura kopā ar savu mūžībā aizgāju-
šo vīru Gunāru visu mūžu darboju-
šies latviešu sabiedrības labā Čikāgā. Raidījumā piedalījās arī Roberts Blumbergs, kurš bijis 
Latvijas Republikas goda konsuls Ilinoijā, ALAs priekšsēdis Pēteris Blumbergs un viņa vecākais 
dēls Aleksandrs.
 Raidījumu var noskatīties un noklausīties šeit:
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/globalais-latvietis-21-gadsimts/aktivie-latvijas-atbalstitaji-un-stiprina-
taji-blumbergu-.a142615/

Blumbergu ģimene Čikāgā (foto no ģimenes archīva).
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DĪPĪŠU BĒRNĪBAS STĀSTS – otrā daļa
Rasma Jurjāne Priede

Savu nometni centāmies turēt tīru un glītu, 
labojām celiņus, lielajam parādes zāļājam 
gar vienu malu sastādijām bērzus. Daži ie-
rīkoja puķu dobes pie savas barakas loga. 
UNRRA (United Nations Relief and Reha-
bilitation Agency, vēlāk IRO – International 
Relief Organization) atļāva nelielus sakņu 
dārzus aiz barakām gar dzelzceļa malu, bet 
tur bija posts nosargāt savu ražu no vācu 
puikām. Vāciešiem bija aizliegts nākt no-
metnē, bet tie to darīja pa klusam. Ne visi 
tautieši atturējās no tirdzniecības sakariem 
ar neaicinātiem viesiem, iemainot ko ēdamu 
pret, teiksim, paciņu cigarešu. Nometnei gan 
bija pašai sava policija, bet visu jau nevarē-
ja nosargāt. Notika dažas 
zādzības: pazuda izžautā 
veļa vai pa vistai. Tēvs kā 
nometnes priekšnieks par 
to ziņoja militārajai polici-
jai. Toties, nometnes tiesa 
savas pastāvēšanas laikā 
iztiesāja tikai trīs lietas – vi-
sas par neslavas celšanu.  

Bija darbi veicami 
talkas vai klaušu kārtā. Sva-
rīgākais darbs bija malkas 
sagāde.  Malka bija pašiem 
no norādītās vietas mežā 
jāizcērt, jāsazāģē un jāat-
ved uz nometni. Koki bija 
pa lielākai daļai skabārdes, 
viegli apstrādājami. Jaukā laikā tas bija patī-
kams darbs, bet sliktā, kad trūka talcinieku, 
nozīmēja klaušiniekus. Komplicētākiem dar-
biem, kā kanalizāciju noteku un cauruļu tīrīša-
nai, derēja prakse un speciāli darba rīki. Tad 
bija jāmeklē darba pratēji un tiem jāmaksā.
Nodarbības ar nozīmi

Manā dzīvē vissvarīgākā organizācija 
bija gaidas un skauti. Kaut biju tikai  guntiņās, 
mums bija sava mītne kāda pagraba galā. 
Katrai guntiņai bija savs bērza bluķītis uz kura 
sēdēt pusaplī ap vadītāju pa darbības laiku. 
Pamazām mums bija arī visām uniformas šū-
tas no nemīlīgas brezentam līdzīgas drānas 
bet visām vienādas, ar plisētiem bruncīšiem. 
Uz mums gaidām un skautiem varēja paļau-

ties, ka mēs disciplinēti uzvedīsimies, pacietī-
gi stāvēsim goda sardzēs un visādās pieņem-
šanās. 

Es ņēmu visas nodarbības ļoti nopiet-
ni. Arī skolā un ģimenē mūs audzināja  stingri 
nacionālā garā, bet gaidas, resp. guntiņas, šo 
patriotismu izkopa vēl dziļāk un manī iepotē-
ja pārliecību, ka mūsu dzimteni ir sagrābuši 
ļaunie komunisti, ka mēs esam trimdinieki, bet 
ka nākotnē mēs – jaunā paaudze – atgūsim 
šīs nolaupītās mājas un tautas brīvību. Es tam 
ticēju vēl ilgi. Tā nu, ja manam kuriņam uzde-
va salasīt nometnes teritorijā krūmos iepūstos 
papīrus vai citu drazu, darīju to ļoti apzinīgi, ar 
savu mietu ar naglu galā.  

Mūsu kuriņa vēsmiņa bija skautu vadī-
tāja Tērauda meita Vita. Es viņu dievināju,  kā 
jau vecāku par mani, gudru, prātīgu, garām 
skaistām bizēm. Biju mazliet greizsirdīga kad 
Vita pievērsa lielāku uzmanību savai mazajai 
māsicai Veltai nekā man, jo es tak biju vēsmi-
ņas palīdze! Ar Veltu man bija tomēr jānotur 
draudzīgas attiecības, jo Veltas brāļiem pie-
derēja divritenis. Kā es gribēju pamēģināt! 
Ritenim bija stanga kurai man nebija iespē-
jams pārlikt kāju. Kad radās kāda no retām 
iespējām aizņemties divriteni, tad es mocījos 
braukt turot visu ķermeni pa kreisi – itkā zem 
stangas. Krītot briesmīgi nosmērēju kājas ar 
ķēdes eļļu.  

Guntiņas un gaidas; pirmā rindā, piektā guntiņa no 
kreisi - Rasma Jurjāne.
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Arī brāli Ināru ar laiku uzņēma maz-
skautos. Devāmies šķēršļu gājienos, dažreiz 
nometņojām teltīs mežā. Visas rotaļas un sa-
censības mani aizrāva. Mācījos morsu, ceļa 
zīmes, tautas dziesmas, uzvedu ludziņas pie 
ugunskura, liku punktus un pie formas pie-
durknes piešuvu dažādas zīmotnes. (Starp 
citu, vienmēr esmu bijusi pateicīga, ka arī te 
Čikāgā bijusi nozīmīga gaidu/skautu kustība 
un, ka savā laikā mani bērni tajā aktīvi pieda-
lījās un novērtēja ieguvumu tikpat labi kā es 
nometnē.)
Liesmu burvība

Tēvam kā nometnes vadītājam bija jā-
uzrunā abiturenti skolas izlaidumā, bija jārunā 
arī 18. novembra aktā un citreiz. Kaseles lat-
viešu vēstnesī (Nr.194) ir pieminēta tēva uz-
runa kādā nozīmīgā skautu un gaidu kopējā 
ugunskura vakarā. Atļaušos te citēt izvilkumu:  

“Šajā jaukā rudens vakarā jūs 
esat pulcējušies lai pie kopīga uguns-
kura pavadītu dažas stundas. Tā ir 
sena un jauka tradīcija, kuŗā izpaužās 
jūsu vienotības un vienprātības gars. 
Kad pie debesīm atmirdzēs pirmās 
zvaigznes, kad mežs un ārs ietīsies 
melnajos nakts plīvuros, ugunskurs ie-
slēgs jūs savā gaismas un siltuma ap-
lokā, norobežojot no tumšās, baigās 
ārpasaules. Ir labi sēdēt šādā uguns-
kura lokā. Mūsu sirdis kļūst siltas un 
labas, mūsu domas gaišas un tīras, 
liesmu rotaļīgā vijā acs saskata brīniš-
ķus teiksmu tēlus un veidojumus. Mēs 
lūkojam ciešāki piespiesties savam bla-
kus sēdētājam, meklējam viņa roku un 
spiežam to sirsnīgā draudzībā. Ir sens 
ticējums, ka tie, kas nakti pavadījuši 
kopā pie ugunskura, nekad vairs ne-
spēj viens otram nodarīt ļaunu. Tādēļ 
senāk daudzām tautām ugunskuri bija 
svēti. Jūs zinat, ka arī mūsu dzimtenē 
Brāļu kapos dega mūžīgā uguns, kur 
kritušo varoņu dvēselītēm sasildīties un 
pasērst pārdomājot savas tautas cie-
šanas. Tagad šī uguns ir izdzisusi, bet 
mēs to atkal iedegsim, kad nāks mūsu 
laiks. Lai šī vakara ugunskura liesmas, 
kā draudzības, biedriskuma un savstar-
pējās uzticības simbols vēl ilgi atblāz-
mojās jūsu sirdīs.”

 Minēšu arī mācību no mātes puses. Kad 
gāju uz pirti māte man aizrādija, ka nav pieklā-
jīgi skatīties uz citiem kailiem cilvēkiem. No-
dūru acis, nezināju kur būtu pareizāk skatīties 
jo kailo sieviešu un meiteņu bija visur – vienā 
lielā dušas telpā. Kad citā reizē ārpus dušas 
es mātei ieminējos, ka mūsu paziņa N— kun-
dze labāk izskatās ar drēbēm, māte nesapra-
ta, pārjautāja un pamācija, ka mazam bērnam 
nepiedienās tā runāt par pieaugušiem.  
Spēļu varā

Pa uzlidojumu laiku kara beigu posmā, 
pirms ienācām Betenhauzenes nometnē, mēs 
ar brālīti esot spēlējuši bombardēšanu, saukt-
dami Vollalarm!, un tad mēs esot metušies 
slēpties zem gultas vai arī līduši kādās slēp-
tuvēs. Tagad nometnē, bez uzlidojumiem un 
trauksmēm, spēles atgriezās tradicionālākās 
bērnu nodarbībās. Visapkārt bija citi latviešu 
bērni, dažādos vecumos un vienmēr gatavi 
spēlēties. Nu bija sunīši un paslēpes, klimpas 
un zemē savilktās klases. Ja piederēja bumbi-
ņa, varēja to mest pret baraku sienu – galā kur 
nebija logu – un pa vidu sasist plaukstas vai 
apgriezties pirms bumbiņa bija jānoķer. Varēja 
lekt ar auklu. 

Liela aizraušanās kas atkārtojās vai-
rākus gadus bija pūķu lidināšana. Dienām 
un nedeļām ilgi vācām derīgās sastāvdaļas 
(plānus kociņus, papīra gabalus, lupatiņas ko 
iesiet astē). Visgrūtāk bija sadabūt pietiekami 
auklas lai labā vējainā dienā samunsturētais 
pūķis nudien varētu nevien pacelties gaisā 
bet kādu gabaliņu arī palidot.  Dūšīgākie zēni 
kāpa kokos lai atpinķerētu no zariem auklas 
gabaliņu, ko tad piesiet pie otra tāda, lai būtu 
garāks gabals.  

(turp. 6. lpp.)

Jauniešu vingrošana.
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Es daudz laika pavadīju zīmējot. Man 
piederēja krāsainie zīmuļi un pa reizēm kāda 
draudzenīte, dabūjusi labu papīru, uzaicināja 
mani uz savas ģimenes istabu zīmēt. Mums 
meitenēm patika zīmēt papīra lelles un tām 
kleitas. Dažreiz spēlējām rič-rač vai dambre-
tu, lādējām kuģus vai arī izpirkām ķīlas.   

Ļoti drīz parādijās grāmatas nevien pie-
augušiem lasītājiem vai skolām bet arī bilžu 
grāmatas pavisam maziņiem. Mūsu ģimenes 
no Latvijas līdzi paņemtās grāmatas gāja bojā 
ar visu tēva portfeli kādā uzlidojumā, un bun-
kurā nīkstot mums bija tikai Eiropas atlass ar 
kartēm. Bet nu Ināram un man dāvināja Jumbo 
un Lācīti, Pīkstīti un Kriksi, vēlāk arī Pienenīti. 
Brīnišķīgas grāmatas! Es vēl šodien varu no 
galvas noskaitīt 5 vai 6 lapas par palaidnīgo 
zilonīti Jumbo. Pienenīte priekš manis bija par 
grūtu – līriska un gara. Toties tēvs to labprāt 
lasīja mums bērniem priekšā – īpaši vakaros 
pirms gulēt iešanas. Lai spilgtā gaisma no 
lampas netraucētu mums apmiegoties, aba-
žūru bieži apklāja ar kādu drānu, varbūt dvieli, 
jo visa ģimene tak dzīvoja pa to pašu vienu 
istabu. No Krikša lecu uz Mērnieku laikiem 
jo mani intriģēja Brencēna ilustrācijas: Liena 
ārprātā...deg! deg! Kas tad tas? Tas man bija 
jānoskaidro, bet bija grūti tikt galā ar nodaļām 
par čangaliešiem un slātaviešiem.   
Apvidū

Vasarā labprāt gājām pastaigāties, 
dažreiz visa ģimene bet biežāk mēs ar brāli 
un tēvu. Netālu aiz autoceļa sākās jau lauki 
un meži. Sēņu laikā tur varēja salasīt garšī-
gas bekas. Betenhauzenei bija arī savs parks 
– Eichwald, ar mazu kafejnīcu.  Kādreiz aiz-
staigājām līdz žīdu kapiem un brīnījāmies kā 
tie bija izpostīti, kapakmeņi apgāzti, sadauzīti, 
dažuviet kapi daļēji rakti vaļā. Citreiz gar Ful-
das upes krastu aizstaigājām uz pasaku pilsē-
tiņu ar miniatūras dzirnaviņām, tiltiņu, sūnai-
nām “pļaviņām” un maziem spēļu namiņiem 
kādas straumītes krastā. Tur gribējās palikt 
visu dienu. Tēvam patika skati no pakalniem, 
no torņiem kas bieži atradās kalnu virsotnēs. 
Viņš bija liels staigātājs un mēs abi ar Ināru 
jau agri bērnībā iemantojām šo tieksmi. Rei-
zēm ar tramvaju nonācām gala punktā un tikai 
tad uzsākām savas ekskursijas. Gan tēvs, gan 
māte brīnijās par mūsu lielo izturību nostaigāt 
tik lielus gabalus.  

Mācītājs Čops bija liels makšķernieks 
un vienreiz paņēma līdzi nevien tēvu bet  arī 
Ināru. Viņi devās ķert zušus Fuldas upē. Pie 
garas auklas pa pāris metriem piesēja īsākas 
aukliņas ar āķi un ēsmu galā. Garās auklas 
galā piesēja akmeni un pārsvieda to upei pāri. 
Kad pēc laiciņa vilka ārā garo auklu, gandrīz 
pie katra āķa locijās kāds zutis.

Lai makšķerētu bija jāiet labu gaba-
lu ārpus pilsētas. Fulda te tecēja pa pļavām, 
bet dažu simts soļu atālumā bija mežs. Visi 
trīs sadomājuši tur palikt pa nakti – pārgulēt 
uz maza šķūnīša lēzenā jumtiņa jo nakts bija 
silta. Lielo lomu izvelkot, pienācis kāds zem-
nieks un nikni bāries, ka neesot nemaz atļauts 
zušus ķert ar šņori. Manīdams, ka abi vīri ir 
dīpīši, viņš vēl bargi noteicis, ka ziņošot no-
metnes vadītājam, tad gan redzēšot! Tēvs un 
mācītājs nosmīnējuši bet nav neko teikuši.   

Es pati labi atceros šos zušus. Tos ie-
laida lielajā izlietnē mūsu mazgātuvē un tie 
mani tur sagaidīja: gari, melni un pārāk līdzī-
gi čūskām. Kā nu tikt tiem garām uz tualeti? 
Mani mierināja, ka zuši nav čūskas un ārā no 
izlietnes nav tikuši un netikšot, bet vai visam 
var ticēt? Es lūdzos lai māte, kas bija līdzjūtī-
gāka, nāk paskatīties nodalijumā kur tualetes 
caurums.
 Ģimenes pieaugums

Liels notikums mūsu ģimenē bija māsi-
ņas Sarmītes piedzimšana 1947. gada decem-
brī. Nu bijām pieci Jurjāņi! Mammiņa stāstija, 
ka slimnīcā viņas istabā bija uzstādīta eglīte 
un kad Sarmīte piedzima, slimnīcas māsiņa 
iekāra eglītē spožu zvaigznīti. Atgriežoties ba-
rakā, dažas nometnes dāmas bija izcepušas 
milzīgu klinģeri un pasniedza to visu nomet-
nes iedzīvotāju vārdā, nesdamas klinģeri uz 
izņemtām  durvīm, kas tika izmantotas kā liela 
paplāte. Tas bija ļoti sirsnīgi un mēs to piemi-
nējām vairākus gadus atzīmēdami mazās mā-
siņas dzimšanas dienu. 

Dzīves kārtība mūsu ģimenei nomainī-
jās. Māte bija stipri piesieta pie Sarmītes.  Mazā 
labprāt gulēja pa dienu, bet ne naktī. Mēs abi 
ar Ināru vadājām māsiņu pa nometni ratiņos. 
Bieži citi bērni arī piedāvājās ratiņus pastumt. 
Es domāju, ka tas varēja būt tamdēļ, ka Sar-
mīte bija starp pirmajiem latviešu bērniem kas 
piedzima mūsu nometnē. Pēc laika no cukur-

(“Dīpīšu bērnības” turp. no 5. lpp.)
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maisa drānas kāda šuvēja pagatavoja Sarmītei 
garu baltu kleitiņu un mums bija kristības.  
Domājot par drošību 

Vēl pirms ievākšanās nometnē mums 
bieži radās nedrošības sajūta, ka tik kāds ne-
sadomā mūs izdot krieviem. Krieviem kā sa-
biedrotiem varētu būt sava teikšana, sava au-
toritāte. Tēvs stāstija kā viņam reiz meklējot 
gultām madračus viņu apturējuši krievu sargi, 
aizveduši uz savu štābu kur pie sienām karājās 
milzīgas Ļeņina, Stāļina un arī Trūmaņa bildes, 
sarkanie karogi, un visiem pie krūtīm piecstūru 
zvaigznes. Krievu valodā tēvs paskaidrojis, ka 
nav vācietis bet gan latvietis, krievi skubinājuši 
tūlīt atgriezties Latvijā, jo uz turieni katru dienu 
atejot transporti. Visādi aizbildinādamies tēvs 
bijis laimīgs tikt svaigā gaisā.  

Citreiz trīs IRO pārstāvji, visi smalkās 
uniformās, nevēlējās sīkāk paskaidrot par ie-
spējām kautkur apmesties, bet viņu starpā 
“dāma sarkaniem matiem, balti nopūderētu 
degunu un sevišķi augstprātīgu sejas izteiks-
mi” jautājusi kāpēc mēs neatgriežamies dzim-
tenē? Tēvs atbildējis, ka dzimtenē neatgriezī-
sies kamēr tur valda komunisti; dāma uzkrītoši 
pagriezusi muguru, brīdi aplūkojusi sienu un 
tad uzsākusi sarunu ar savu kolēgu franču va-
lodā. Tāda izturēšanās lika domāt, ka šī per-
sona bija komunistu līdzjūtēja.   

Ja arī sākumā amērikāņi īsti nesaprata 
Baltijas valstu likteni un arī nebija vēl  iepa-
zinušies ar krievu domāšanu un izrīkošanos, 
tad pēc laika uzausa gaisma – mūs lika mierā 
un pat sargāja. 
Nevēlamie viesi

Nometnes apciemotājs kas mums krita 
uz nerviem bija sarkanarmijas sakaru virsnieks, 

latvietis Liepa, kas ieradās vairākas reizes mu-
dināt tautiešus atgriezties dzimtenē. Amērikāņi 
lika saprast, ka mūsu nacionālā komiteja nevar 
aizliegt šim Liepam iebraukt nometnē un runāt 
ar iedzīvotājiem. Tēvs, kā nometnes vadītājs, 
kategoriski aizliedza viņam staigāt pa barakām 
un apgrūtināt cilvēkus viņu istabās bet ļāva runāt 
tikai sapulcē sarīkojumu zālē, ko izziņoja visiem 
zināšanai. Zālē viņu klausīties sanāca saujiņa 
ziņkārīgo, bet kad viņš brauca prom, viņa au-
tomobīli nometnes bērni apmētāja ar tomātiem. 

Par Liepas apciemojumu mūsu nomet-
nē esot bijis rakstīts PSR Latvijas avīzēs (arī 
Igaunijas avīzēs), minēts tēva vārds un, ka 
advokāts Jurjāns kā nometnes vadītājs, pre-
tojies Liepas aicinājumam tautiešiem atgriez-
ties dzimtenē un aktīvi kūdījis pret viņu. Kad 
Liepa atkal reiz bija atbraucis un stāstija, ka 
Latvijā tagad valda miers un kārtība, visi tur 
tikšot laipni sagaidīti, tēvs viņam rādīja avīzes 
kur bija rakstītas nepatiesības par viņu. Kā tad 
var viņam ticēt? Liepa aizbildinājās, ka nav jā-
pievērš vērtība visam ko kāds žurnalists iedo-
mājis uzrakstīt. Interesanti, ka rakstu par tēvu 
un mūsu nometni bija lasījuši radi dzimtenē un 
ziņu, ka Herberts Jurjāns karu ir pārdzīvojis 
un vada latviešu nometni Vācijā vēstijuši tālāk 
tēva vecākiem.  

Ar šaubīgiem tipiem manas klases bied-
riem bija pašiem savi piedzīvojumi. Divi zēni 
aizrautīgi stāstija ka kāds vīrs ar suni staigājot 
pa barakām un mazā blociņā pierakstot iedzī-
votāju vārdus. Uz istabu durvīm bija zīmītes 
kas uzdeva istabu iedzīvotāju vārdus. Pado-
mājiet – ar suni! Ko tas varētu nozīmēt? Var 
jau būt, ka viņš nevainīgi grasijās pierakstīt šo 
un to savai dienas grāmatai, sava mūža atmi-
ņām. Bet likās ka neviens viņu nepazina, likās 
ka viņš bija svešinieks. Ā, nu tad kautko gribē-
ja kādam ziņot? Un ar suni vēl pie tam! 

Plūmes Rutiņai un man arī bija savs 
piedzīvojums kad lielajā pļavā netālu no Ru-
tiņas barakas mēs spēlējāmies savā nodabā. 
Mums bija izdevies no vecākiem izkaulēt kādu 
lieku armijas segu un to nu mēs pūlējāmies 
izmantot mūsu teltij. Pēkšņi pienāca svešs cil-
vēks un ļoti laipnā balsī sāka mūs iztaujāt par 
nometnes dzīvi. Citā reizē droši mēs būtu vīru 
ignorējušas bet šis bija latvietis! Un pie tam 
ļoti draudzīgs.  Drīz vien mums tomēr uzmā-

Jurjāni Sarmītes kristībās 1947.g.

(turp. 8. lpp.)
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cās nejauka nojauta un mēs sapratām, ka te 
varētu būt spiegs, kāds “sliktais”. Kamēr mūsu 
bērnu prāti nevarēja izlemt kā ar vīru rīkoties, 
svešinieks pārtrauca sarunu iegūt informāciju 
un devās prom. Mums ar Rutiņu abām palika 
nelāgs iespaids un citu reizi mēs vairs negā-
jām uz lielo pļavu telti celt.   
Sijāšana

Nepatīkams bija arī kādas komisijas ap-
ciemojums – trīs armijas vīri ieradās lai  mūs 
“skrīnētu”, resp. sijātu, pārbaudītu vai visi no-
metnes iedzīvotāji ir “pārvietotās personas” un 
tiesīgi saņemt nometnes apgādi. Komisija aici-
nāja cilvēkus alfabētiskā kārtībā uz izjautāša-
nu, pratinot kā tie nokļuvuši Vācijā, ko darījuši 
Vācijā un Latvijā, kādēļ negrib atgriezties utt. 
Nopratinājuši kādus 150 cilvēkus, komisija no-
sauca 39 vārdus, kas “izskrīnēti” kā neatzīsta-
mi par DP un tiem nometne jāatstāj. Dabīgi, ka 
tas ļoti satrauca visus nometnes iedzīvotājus. 

Likās bija pamats baumām, ka no mums 
grib tikt vaļā, lai mēs vai nu braucam mājās vai 
iekļaujamies vācu saimniecībā. Tas šķita jo ti-
camāk tādēļ, ka izskrīnēti bija ne vien daži biju-
šie karavīri, bet arī tādi, kas tiešām bija bēguši 
uz Vāciju lai glābtos no komunistiem ar savu 
ģimeni, ar sievu un bērniem. Nacionālā komite-
ja ķērās klāt pie lielā darba pārsūdzēt netaisno 
lēmumu. Tēvs pat brauca uz Frankfurti uz IRO 
galveno mītni. Interesanti, ka militārpārvalde 
mainīja savu nostāju, izskrīneto izraidīšana 
tika apturēta un skrīninga komisija mūsu no-
metnē vairs nerādījās. Tas visus nomierināja 
un arī pacēla nacionālās komitejas prestīžu!
Nākotnes jautājumi

Mūsu nometnes dzīves ceturtajā gadā 
arvien neatliekamāks kļuva jautājums: ko  da-
rīsim – vai paliksim Vācijā jeb izceļosim un 
kurp? Tēva vācu valodas zināšanu dēļ varbūt 
būtu labāk palikt Vācijā – tomēr taču Eiropā 
un tuvāk mūsu Latvijai. Bet Vācija bija izpostī-
ta, nabadzīga, ar ierobežotām iespējām atrast 
darbu. Māte gribēja projām no drupām. Viņa 
ilgojās pēc normālākas dzīves prom no bara-
kas šaurajiem apstākļiem. Darba piedāvājumi 
jau bija nākuši no Belģijas, Holandes, Kanā-
das, Franču Marokas, pat no Ekvadoras, bet 
tikai specialistiem dažādos arodos, vai arī ogļ-
raču vai meža cirtēju darbi tikai vieniniekiem, 
mājkalpotāju darbi vieniniecēm. Tā bija no-
krejošanas politika pret kuru derēja protestēt, 

atgādinot IRO pārstāvjiem parūpēties arī par 
cilvēkiem ar ģimenēm. Kāds mūsu nometnes 
pārstāvis aizbrauca uz Belģiju pārliecināties 
kā klājās dažiem mūsu puišiem kas tur bija de-
vušies ogļraču darbos un atgriezies nometnē 
viņš brīdināja turp nebraukt. Ciemos ieradās 
prof. Švābe kas nolasīja referātu par emigrā-
ciju, kurā izskanēja doma, ka latviešu bēgļiem 
nevajadzētu atstāt Eiropu bet turēties kopā.  

Church World Service sāka rūpēties 
par bēgļiem kas gribēja izceļot uz Savienotām 
Valstīm. Tos reģistrēja un tiem meklēja spon-
sorus kas dotu darbu un pajumti. Pēc kāda lai-
ka sponsors arī mūsu ģimenei atradās. Darbs 
būtu kādā saimniecībā Virdžīnijā, jaukā Še-
nandoas ielejā. Mūsu rīcībā būtu maza māje-
le bez mēbelēm un bez kanalizācijas, bet ar 
elektrību (!), brīvs piens, dažreiz gaļa, un alga 
$15 nedeļā. Tēvs esot neziņā braucijis zodu 
bet mammiņa visam piekrītoši mājusi ar galvu. 

Mūsu ģimenei sāka noslēgties vesels 
dzīves posms un priekšā stāvēja izceļošana 
uz tālu kontinentu, ar svešu valodu. Tēvam li-
kās ka priekšā stāv lekšana tumšā aizā. Šo 
soli tomēr spērām.

Un te nu DP nometnes stāstam ir beigas!
Pēcvārds: Čikāgas apkārtnē dzīvo 

saujiņa Kaseles-Betenhauzenes latviešu no-
metnes kādreizējie bērni un jaunieši. Kā būtu 
ja katrs no jums kautko papildinātu Čikāgas 
Ziņām – no savām atmiņām par tiem laikiem 
... tik sen un tik tālu! Nu tad...Inta, Astrīda, 
Jāni, Gati, Maija, Māri... Gaidīsim!

(“Dīpīšu bērnības” turp. no 7. lpp.)

Jurjānu ģimene pirms izceļošanas uz ASV.
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MANA DĪPĪŠU BĒRNĪBA
Māris Roze

Atsaucoties uz Rasmas Priedes aicinājumu 
bijušiem Kaseles-Betenhauzenes nometnes 
bērniem/jauniešiem dalīties ar pašu atmiņām 
par dzīvi nometnē – izteikšu dažus no iespai-
diem, ko manī izraisīja Rasmas raksts.

 Ienākot nometnē 
1945.g. rudenī, pie-
dzīvoju lielu ener-
ģijas uzplūdumu tik 
daudzu citu zēnu 
klātienē. Uzplūdu-
ma sekas varēja arī 
nosvērties uz bīs-
tamību. Vienā no 
pirmajām nometnes 
dienām pievienojos 
akmeņu sviešanā 
pret vāciešu zēnu 

baru dzelzceļa otrā pusē. Bez jautas par sa-
dursmes cēloņiem, sviedu un nolādēju ienaid-
nieku kā pārējie, līdz prāvs vācu akmens man 
iesitās krūtīs, laimīgā kārtā ķerot tieši manas 
žaketes vatēto krāgu. Izbēgu nenotriekts, arī 
nepārmācījies. 
 Šajās dienās lielā nometnes zāļājā vēl 
bija vietas pārklātas ar kara darbības atkritu-
miem, kā metāllūžnu un citu gružu kaudzēm. 
Dzenoties pāri laukumam ar jaunajiem drau-
giem, uzskrējām salauztu metālu kaudzē, no 
kuras nolēcu ar sašķeltu, nopietni asiņojošu 
kāju; asinis noslaucīju ar roku, negribot pār-
traukt izprieces. Par inficēšanas iespējām 
neko nezinājām. 
 Tad bija diena kad nokritu tukšā peldba-
seina dziļajā galā uz muguras, apdauzot galvu, 
un dažas līdzīgas nelaimes, bet lielākais izai-
cinājums man nāca no mierīgas staigāšanas 
pār mūsu zāļāju. Pēkšņi jutu belzienu, atradu 
sevi uz vēdera zemē, man pāri ripojot lielas 
riepas. Biju automobiļa notriekts no muguras, 
kad laikam iereibis braucējs bija nomaldījies 
no ceļa. Trieciens mani iespieda zemē, kura, 
iespējams, bija mīksta no nesenā lietus, un 
tā es nepiedzīvoju kaulu lūzumus vai citādus 
miesas bojājumus. Tajā paša vakarā atgriezos 
mājās no mūsu “slimnīcas”. Šajā slimnīcā to-

dien gulēja arī mans tēvs, kurš no atvērta loga 
novēroja pēkšņo cilvēku pūli aplencot apstāto 
mašīnu. Ieraudzījis pūlī manu jaunāku māsu 
Ievu, viņš tai prasīja kas noticis. Ieva izsauca, 
“Mārim pārbrauca automašīna”! un aizskrēja 
pūlī atpakaļ. Tā tēvs pavadīja savu laiku nezi-
ņā, pieturēts pie gultas.

Vieta izaugsmei
 Pirms ieradamies nometnē, mūsu ģime-
ne, kopā ar tūkstošām citām, bija piedzīvojusi 
kara beigu nedrošību, kustoties no vienas pat-
versmes uz nākošo. Kustēšanās turpinājās vēl 
kādus gadus pēc nometnes atstāšanas, un tā 
es pat vēlāk ASV atcerējos “Kaseli” kā miera 
un stabilitātes oāzi, kā mājas. Tur bija man pa-
zīstamie zēni, draugi, nodarbības, spēles, pa-
zīstamās ēkas, lielais zāļājs, sarīkojumu zāle, 
svinības, sacensības, lapenis... Lapenī, kā vi-
sās bumbu spēlēs, labākais bija Haralds Mecs 
(kas stāv pēdējās rindas labā pusē Rasmas 
klases bildē), bet Mecs nebija ātrākais skrie-
šanā. Ātrākais bija zēns kura vārdu neatceros, 
bet kurš stāv otrā rindā, ceturtais no labās pu-
ses bildē. Visiem sava vieta.
 Nāca veiksmes un attīstība, mainoties 
ar neveiksmēm – kā mana gadu ilga izpalik-
šana no skolas kad noķēru plaušu karsoni, 
kuru tad ārstēja ar svaigo gaisu un kustību 
ierobežošanu. Sēdēju saulē ēkas priekšpu-
sē, apskaužot klases biedrus ceļā uz skolu. 
Vajadzīgās prasmes tomēr ieguvu – lasīšanu, 
rakstīšanu, reizināšanu. Pēdējo iemācījos no 
tēva radītās tabulas, kurā stateniski un līmenis-
ki rindojās skaitļi no 1-10, kopā ar viņu reizinā-
šanas summām. Mācījos summas staigājot ar 
tēvu pa nometni, ieķēries viņa rādītājpirkstā. 
Summas iesēdās man galvā tik pamatīgi, ka 
vēlāk ASV skolās reizināšanas summas man 
bija burtiski jāpārtulko no latviešu uz angļu va-
lodas pirms varēju tālāk darboties.
 Neviens no gadījumiem vai negadīju-
miem ko piedzīvoju nometnē nebija spējīgs 
sašūpot pamatus šajai pilnveidīgai mazajai 
pasaulei. Bija notikumi, bija iznākumi, dzīve 
turpinājās.
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PAPLAŠINĀTĀ ČIKĀGAS LITERĀRĀ KOPA LITERĀRĀ EKSPERIMENTĀ
Uģis Sprūdžs

Pandēmijai sākoties Čikāgas literārā kopa 
nepārtrauca darbību, nemeta plinti krūmos, 
bet pārslēdzās uz onlaina pārrunu platformu 
Zoom. Par to rakstījām pagājušā gada Či-
kāgas Ziņās. Tā, izmantojot Internetu, varē-
jām turpināt diskusijas par latviešu literatūru. 
Mums par lielu laimi nāca klāt dalībnieki no ci-
tām pasaules pusēm un mūsu sastāvu un sa-
runu saturu ļoti bagātināja. Tagad saucamies 
Paplašinātā Čikāgas literārā kopa un mūsu 
regulārie dalībnieki ir no Rīgas, Stokholmas, 
Kardifas (Velsā), Toronto, Viskonsīnas, Mi-
neapoles, Kalamazū, Čikāgas, Misisipī upes 
kreisā krasta un pat Aļaskas.

Šoziem uzsākām pārrunu ciklu Alda 
Bukša romānam Brāļi/Bruoli. Tas ir jauninā-
jums  mūsdienu latviešu literatūrā, jo vien-
laicīgi publicēts latviešu literārajā valodā un 
latgaliski. Autors ir no Balviem, ir Latgales 
patriots, arī politologs, baņķieris, jurists, polīti-
ķis un reizē apdāvināts ar rakstnieka talantu, 
īpaši uz raita sižeta tēlojumu un dinamiskiem 
dialogiem. Šī grāmata ir sava veida eksperi-
ments ne tikai literārā nozīmē – jo prasīja no 
autora pārvaldīt divas radniecīgas, bet tomēr 
atšķirīgas literārās valodas tradicijas – bet arī 

komerciālā plāksnē. Latviešu valodas versiju 
publicēja piecreiz lielākā tirāžā nekā latgalis-
ko, bet iznākums bijis tāds, ka šobrīd veikalos 
latgalisko versiju vairs nevarot dabūt, jo visas 
izpirktas. 

Romānā lasījām par Latgales puiša Ed-
gara Tārauda piedzīvojumiem, atklājot  sarež-
ģītos iemeslus viņa nokļūšanai somu cietumā 
narkotikas pārvadāšanas lietā. Tur starp vainī-
gajiem ir arābi, krievu aģenti, Latvijas iestāžu 
neizdarība un vietējie latgaliešu noziedznieki. 
Sižetā arī figurē igauņu drošības dienesti, na-
cionālie partizāni un romantiskas interlūdijas. 
Valoda vai paveids?

Mūsu paplašinātās literārās kopas sa-
stāvā, izrādās, ir četri ar Latgali saistīti dalīb-
nieki un tamdēļ varējām autora darbu izbaudīt 
abās versijās – latviski un latgaliski. Radās 
interesantas pārrunas, jo atklājām atšķirības 
starp standarta latviešu valodu (t.s. vidus iz-
loksni) un latgaliešu valodu – vārdu krājumā, 
lietvārdu deklinācijās, verbu konjugācijās un 
fonētiskajā sistēmā. Palīgā mums nāca Lat-
vijas Universitātes profesore Lidija Leikuma, 
vadošā speciāliste Latvijas dialektoloģijas 
jautājumos un latgaliešu valodas gramatikas 
autore. No viņas iemācījāmies, piemēram, ka 
latgaliskais vārds “šaļts” (nozīme – brīdis) ir 
baltu valodu izcelsmes vārds, pretstatā vār-
dam “brīdis”, kas ir ģermanisms. Latgaliski tre-
šās personas vietniekvārdi līdzinās lietuviešu 
valodai – jis, jei, (viensk.) jie, juos (daudzsk.), 
[latv. viņš, viņa/viņi, viņas] kas norāda uz se-
nākas valodas elementiem latgaliešu valodā. 

Citiem vārdiem sakot, bija iespēja ap-
skatīt un novērtēt dažus stereotipus par  lat-
galiešiem un latgaliešu valodu. Latvijas li-
kumdošanā latgaliešu valoda ir nosaukta par 
”latviešu valodas paveidu”. 
Godātais viesis

Mūsu pēdējā sanāksmē par Brāļiem/
Bruolim šī gada 10. aprīlī piedalījās pats au-
tors Aldis Bukšs. Autors stāstīja, ka savu 
darbu iesācis rakstīt latgaliski, bet pabeidzis 
latviešu literārajā valodā. Pēc tam ar redak-
cijas palīdzību pārrakstījis latgaliski. Lai gan 
visu mūžu runājis latgaliski, latgaliešu literāro 
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valodu viņš nebija intensīvi mācījies. Tā nav 
skolās obligāts mācību priekšmets.

Pēc sanāksmes autors savā Feisbuka 
lapā latgaliski rakstīja: 

“Attuolinuotū sarunu fantastiskuos īs-
piejas – vakar puorrunovu romana ‘Bruoli’ si-
žetu ar laseituojīm nu Čikāgas, Mineapoles, 
Viskonsīnas, Kalamazū, Aļaskas, Velsas i 
Stokholmas. Ļūti aizraujūša i interesanta 2,5 
h gara saruna ar Paplošinuotū Čikāgas litera-
rū kūpu. 

Kuo mineja kūpas vadeituojs Uģis Sprū-
džs, par ‘Brāļiem/Bruolim’ nūteik regularas  
sarunas jau kūpš janvara. Daudzi nu kūpas 
daleibnīkīm ir izlasejušs romanu gon latvīšu li-
terarajā, gon latgalīšu rokstu volūdas versejā. 

Paļdis Uģim Sprūdžam i kūpas daleib-
nīkīm par sarunu! Īdvasmovat dūmuot par  
turpynuojumu ‘Bruolīm’”.
Pārrunas pavasarim 

Tagad noslēdzies pārrunu cikls par Brā-
ļiem. 17. aprīlī uzsākam jaunu pārrunu ciklu 
par Laimas Kotas romānu Cilvēks ar zilo put-
nu. Tas stāsta par Anšlava Eglīša un Veroni-
kas Janelsiņas dzīvi Dienvidvācijā pēc otrā 
pasaules kara beigām un pirms viņu emigrā-
cijas uz ASV. 

Pārrunas notiek Zoom platformas ie-
tvaros. Interesenti laipni lūgti pieteikties kopas 
vadītājam Uģim Sprūdžam – usprudzs@chi-
cagobooth.edu. 

PĀRDOŠANĀ
1. Latviskā kokle – darināta Kanadā
2. Alsungas tērpa “trakā drāna” un stīpu 

vainags, darināts Kuldīgā
3. Rucavas sieviešu tautas tērps ar 

jaunu izšūtu blūzi sarkanos diegos 
(lielums 12-14)

4. Tautas tērpu šūšanas un tekstīl-
mākslas grāmatas, visas labā kārtī-
bā

5. Daždažādas galda sedziņas, pašas 
šūti tautiskie spilveni, linu galdauts 
auzts Latvijā (84x118cm)

6. Sekojošās grāmatas:
a. Latviešu tautas tērpi, 1. un 2. 

grāmatas (Latvijas Vēstures Mu-
zejs, 1997)

b. Latvju tekstīlmāksla (Liesma, 
1960), latviešu, angļu un krievu 
valodās

c. Latvju raksti, Aleksandra Dzērvī-
te (Toronto, 1973)

Cenas pēc vienošanās. Lūdzu zvanīt 
vakaros Brigitai: 262-649-3214; e-pasts: 
garybri@wi.rr.com



12 Čikāgas Ziņas

ANDAS LĪCES OZONS UN 80. PAVASARIS 
Anita Mellupe, speciāli Čikāgas Ziņām

Kā cilvēks jūtas 80. pavasarī, ja roka pus-
gadsimtu vismaz – kā sirds kardiogrammas ap-
arāts – centusies redzēto, dzirdēto un saprasto 
uzticēt papīra lapai un mums, lasītājiem? Kā 
nepazaudēt spēju katru pirmo trauslo pumpuru 
un dzērvju kāsi debesīs ieraudzīt kā pirmoreiz? 
Varbūt tieši tas arī ir dzejnieces un publicistes 
Andas Līces daiļrades jautājums un atbilde 
mūža garumā. Annas Brigaderes formulējumā: 
Dievs, Daba, Darbs. 

Pirms 20 gadiem Zigmunds Skujiņš 
rakstīja: „Dzejnieces Andas Līces piezīmes 
par aktuāliem notikumiem būtībā savdabīgi 
turpina tradīciju, ko latviešu literatūrā 
divdesmitajos gados kopa Kārlis Skalbe ar 
‘Mazajām piezīmēm’ un Edvarts Virza ar 
‘Laikmeta dokumentiem’. Te ir literāri ikdienas 
norišu atspulgi, kas, nospēlējuši savu īslaicīgo 
aktualitāšu lomu, nezaudē vērtību, bet ar 
literāro kvalitāti saista uzmanību kā liecinājumi 
nākamajām paaudzēm. Mūsdienās šajā žanrā 
darbojas neliels skaits entuziastu”. 

Gadiem ejot, Anda turpinājusi savu ceļu, 
lasītāju pulkā iegūstot pat Latvijas sirdsapzi-
ņas apzīmējumu. Par 2000. gada 16. martu 
Brīvības pieminekļa pakājē Anda grāmatā 
ierakstījusi: „Desmitiem tūkstošu latviešu kara 
beigās, pateicoties leģionāru cīņas garam, 
izglābās no padomju okupācijas un nokļuva 
brīvajā pasaulē. Būtu viņi palikuši Latvijā, 
brauktu lopu vagonos uz Sibīriju. Pateicoties 

leģionāriem, daudzi izglābušies ieguva labu 
izglītību, amatus, teikšanu dažādās jomās. Arī 
politikā. Un viņi briedināja Latvijas neatkarību, 
pasaulei nemitīgi atgādinot par Baltijas 
okupāciju. Izskatās, ka daļai dārgo tautiešu to 
aizmirst tagad ir izdevīgi. ‘Lai vilks būtu paēdis 
un kaza dzīva,’ viņi saka. Ak, svētā vientiesība! 
Vilks nekad nebūs paēdis, visviens, no 
kuras debess puses viņš lūkosies uz Latviju. 
Leģionāru dēļ tagadējie politiķi ar noliektām 
galvām mīņājas pasaules vareno priekšā kā 
izsista loga dēļ pie skolas direktora izsaukti 
puišeļi. Un nekādi nespēj paskatīties acīs 
šiem sirmajiem, visu mūžu vajātajiem vīriem, 
nedz arī saņemties dūšu un godīgi pateikt: ‘Jā, 
pasaules neizpratnes un spiediena dēļ mums 
ir formāli no jums jānorobežojas, bet sirdī 
mēs tomēr esam kopā ar jums.’ Leģionāri to 
saprastu un piedotu. Ģenētiski mantoto baiļu 
un zemās pašcieņas dēļ ‘elastīgā’ politikai 
Latvijai svētību nenesīs”. 

Vai pēc 21 gadiem kas mainījies? 
Diemžēl nē, dzejniece prognozējusi pareizi. 
Anda nekad nav vairījusies no „slidenajām 
tēmām”, viņas neuzpērkamo balsi sadzirdējuši 
arī daudzi tautieši visā pasaulē. 

Jau 1996. gadā rakstniecei bija lemts 
piedzīvot skaistu un garu ceļojumu pa Kanādu 
un ASV. Citēšu: „Uz Čikāgu braucu ar vilcienu. 
Raita un Antons Tutini mani uzved augšā, 
paga, cik stāvu tam namam bija, laikam 86. 
Dzeram šampanieti un skatāmies uz pilsētu. 
Nakšņoju pie mācītājiem Ņinas un Arnolda 
Rautenšildiem. Veselu dienu nekur neeju, jo 
līst. Rakstu dzejoļus: 

Frederika Šopēna gars
Pieskaras klaviatūrai,
Un es kļūstu piliens –
Ritu un šalcu uz jūru,
Brīnišķo satikšanās vietu.
Es esmu piliens
No opusa numur desmit,
Un tas slapjums uz vaiga
Ir septembra lietus.

Klausos mūziku un sarunājos ar 
namatēvu. Dārzā milzīga magnolija, pa  
zālienu lēkā iesirmas vāveres. Sāku lasīt 
Arnolda Lūša grāmatu ‘Cilvēks bez mājām’. 

Anda Līce Valtera un Rapas grāmatnīcā, 2007.g. 
iznākot viņas “21 likteņstāsts”; no dzejnieces pa 
labi: redaktore Gunta Strautmane, pianiste Mudīte 
Kiršfelde, dziedātāja Alida Zvagule un dzejnieks 
Knuts Skujenieks. (Anitas Mellupes foto)
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Tā manās rokās nonākusi īstajā vietā un laikā. 
Tikmēr Rautenšilda kungs rosās pa virtuvi un 
lūdz mani ļoti garšīgās pusdienās. Kas par 
interesantiem un garīgi bagātiem cilvēkiem! 
... Kā viņi te turējušies pie latvietības! A. 
Lūša grāmatā pasvītroju dažas vietas: ‘Mēs 
varbūt būtu citādāki, ja būtu kāda iedzimta 
kristietība. Bet tagad augšana Kristū ir jāsāk 
katrai paaudzei no gala’... Čikāgā no visiem 
muzejiem laika trūkuma dēļ izvēlos Zemes 
muzeju. Mani turp aizved un atpakaļ atbrauc 
Gundegas dēls Dainis, ļoti patīkams jauneklis 
– rakstot dziesmas ar saviem vārdiem. No 
Čikāgas braucu prom agrā rītā, kad augstceltņu 
augšējos stāvus skar pirmie saules stari. 
Pilsēta ir zaļganā krāsā – kā mūsu Brīvības 
piemineklis. To redzot, rosās viens dzejolis”.

Pilsēta mākoņos kāpj,
Es ar acīm tai līdzi.
Mirdz debess kā atvāzts asmens,
Un nav vairs, kur galvu atgāzt.
Cik savādas gan šīs slāpes –
Visas pilsētas debesīs tiecas,
Bet neviena neuzkāpj.  

“Pašveidīgi realizēta būtne”
Pārcilājot Andas grāmatas, viegliem  

pirkstiem pieskaršos vienai tēmai – pavasaris – 
no kuras varētu izveidot itin biezu dzejoļu izlasi. 
Andas Līces dzeja nav atdalāma no viņas 
sirds, prāta un rokām pat ar ķirurga skalpeli. 
Viņas teiktais nekad neliek lauzīt galvu: vai 
to teikusi dzejniece pati vai kāds atminams 
„literārais tēls”? Arī dzeja ir dienasgrāmata 
– reizē intīma un reizē – svešām acīm 
uzticama. Jā, Anda pieder tai dzejnieču 
paaudzei (Lija Brīdaka, Olga Lisovska, Ārija 
Elksne), kura savas domas un jūtas centās 
izteikt maksimāli skaidri, bet nezaudējot savu 
individuālo balsi. Par tādām dzejniecēm Imants 
Ziedonis reiz veltījumā Ārijai Elksnei bija teicis: 
„neeksotiska, neekstravaganta, nepārmo-
derna, netranscendentāla, neimpresionis-
tiska, neekspresionistiska, nepuritāniska, 
neekstrasensuālpataloģiska, nespīdoliska, 
nelaimdotiska, nekibernētiska, nerevolucionāra, 
sievišķīgi izturēta, pašveidīgi realizēta būtne 
(izcēlums mans – A.M.)”. Tā nu tas šais laikos 
ir: skatos TV lodziņā interviju ar dzejnieci XX, 
kurai iznācis pirmais krājumiņš, viņa par savas 
daiļrades čakru atvēršanos mierīgi nosaka: „Un 
tad man panesās.” Nodrebu...

Tātad – atpakaļ pie Andas Līces un viņas 
pavasariem! Ir jābūt pasauli  redzējušam, lai 
mūsu ziemeļzemes atmodas vēsmās sajustu 
visas pasaules plaukstošo svaigumu: 

Nu jau pavisam drīz
Ar pūpoliem samīļoties varēs,
Ar lazdu ziediem un alkšņu skarām,
Ar vēju, kas smaržo pēc kanēļa,
Eikaliptiem un lavandām mazuliet,
Ar kūstošu sniegu, kad tas mazumā iet,
Ar gājputnu klaigām
Un tvaikiem no zemes staignās,
Ar pavasara lietu tik pēkšņu,
Kad pumpuri pa galvu pa kaklu
Metas laukā no azotēm siltām,
Ar domām, kas no gājputnu ciltīm
Lēnām uz zemi planē,
Ar visu, kas atkūst, atsilst
Un sāk skanēt.

Pat grāmatas nodaļu virsraksti Andai 
skan dzejā: „Piezīmes uz pavasara  malām”, 
„Piezīmes uz vasaras malām”... Daba un 
Darbs ir Andas atskaite dzīves grāmatā.  

Skrapst sērsna zem vizbuļu papēžiem  
   smailiem...
Ja tev nav savas ievas, ko tu rakstīsi     
   pavasara ailē?
Pie kā tu dosies, kad pavasara krēslā
Sakusīs kopā zemes un debesu arums
Un, kā vēl nekad, ar kādu gribēsies
   parunāties.

Tā lasām grāmatā „Mūsu mirdzēšanas 
laiks”. Gandrīz neticami – laikā no  1992. līdz 
2011. gadam man bija lemts izdot 15 Andas 
Līces eseju un dzeju grāmatu. Es tās varu 
atvērt jebkurā vietā un neviena lapaspuse 
neliek vilties. Lūk, kā kapitulē pelēkā ziema, 
un ne tikai tā:  

No pelēkā zaļuma riešas
Tas ir pats lielākais brīnums, 
Un nevajag to saukt par ciešanām.
Zaļums riešas no pelēkā,
Un visiem pasaules gala gaidītājiem
Atkal – nekā.

Lūk, kā pilsētas aizvējos pavasaris 
allaž uzgavilē kā teicamnieks:  

Vējš aizelsies peļķes lok,
Cilājas zeme –
Saknes kā negudras rok.

(turp. 14. lpp.)
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Klust putni ligzdās,
Kad kaķis pie zemes plok,
Ļaužu sejas pie stikla,
Un pilsēta atveras
Kā milzu logs,
Kam garām iet kastanis –
Sveču koks.

Lūk, putnu skaļās kāzu dziesmas jau 
nomaina žiglās rūpes par jaunuļiem: 

Pagalms piebiris ar debesu lauskām,
Tik trauslām, ka bail likt uz plaukstas.
Ar gaiši zilajām rīta lauskām, uz kurām
Vēl redzams sārtums no ausmas.
Uz to robainām malām
Laikam taču neviens nav sagraizījies.
Strazdu būrī skan čiepstieni –
Bērni ir izšķīlušies.

Lūk, pieneņu pļava, kādu Latvijā paliek 
arvien mazāk, liek apstāties pat vissteidzīgā-
kajam garāmbraucējam:  

Nabaga alķīmiķi,
Kā viņi cīnījās –
Vīla sevi un citus,
Bet tā arī neieguva zeltu.
Latvijā pienenes zied –
Viss zelts mums ir ticis
Par baltu velti.

Anda Līce visu mūžu ir kopusi zemi, 
viņa nekad nav žēlojusies, ka  literārais darbs 
nenodrošina iztiku. Fizisko un garīgo pārtiku 
viņai pirmkārt devis darbs un zeme. „Darbs 
Rīgā un laukos mani gandrīz plēš uz pusēm. 
Pēc ilgas svārstīšanās kādu dienu es saskaitu 
visus plusus un mīnusus un sev saku: ‘Pietiek, 
tagad jāsāk kaut kas cits!’ Īstenībā tas ‘cits’ 
man nav nekas nezināms, pēc laukiem esmu 
ilgojusies gadu desmitiem. Man ir sajūta, ka 
līdz šim zemei esmu pieskārusies tikai ar 
pirkstu galiem, tagad gribas tajā iegremdēt 
abas rokas. Kā man patīk rakt un rakstīt!”

Lieli attālumi līdz dzimtajai pusei (kuru 
sapostīja karš un izsūtījums uz Sibīriju) 
regulāri mēroti gadu gadiem. Lietū un salā no 
stacijas vai autobusa brienot ar mugursomu 
un smagiem saiņiem rokās, – arī tālab vien 
viņai ir tiesības teikt: 

Uz tukša perona stāvot,
Kur sabradāts tik daudz

Nepiepildīta tuvuma ilgu, 
Es atzīstos mīlestībā
Tev, tēvzeme mana.

Un dzīve atkal atveras jaunā rītā 
kā zieds, kad dzejniecē it kā visi spēki  jau 
sadeguši dienu smagumā: 

Kaut kas ir noticis –
Nāk vārdi cits aiz cita.
Vējš pieņēmies,
Un zari kopā sitas.
Pumpuri tā piebriest,
Ka saule izpleš acis.
Ar zaļiem pīķiem tulpes
Pērnās lapas cilā,
Vakari kļūst gari,
Rīti – zilāki.
Kaut kas ir noticis,
Vien noticēt,
Vien atkal noticēt...  

Vēlreiz citēšu Zigmundu Skujiņu, ar 
kuru kopā dzejniece bijusi arī maizes  darbā: 
„Aiz Andas Līces vārdiem paliek tāda ozonīga 
gaisotne, sajūta par svaigumu, kas aicināt 
aicina elpot dziļāk un justies vieglāk. Vienalga, 
dzejā vai prozā, kāda starpība. Varētu sacīt 
arī: ar viņu ir vērts mainīties domām, viņa nav 
no tiem, kas paliek parādā.” 

Un atkal ir pavasaris: Andai Līcei iznāk 
jauna grāmata „Vēl viena diena”  (Covid 
ceļojuma piezīmes). Izdod apgāds ”NT 
Klasika”.

(“Andas Līces” turp. no 13. lpp.)

Anda Līce savas mājas pagalmā Cesvainē.
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Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā www.kblskola.orge-pasts: kblskola@gmail.com

KBLS ZIŅASKRISJANA  BARONA  LATVIESU SKOLA

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

SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI

2021.g. maijs

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

$2,000 + 
Svens un Larisa Kīns
Māris Roze
COOK M&A

$500 - $1000
Alnis Cers
Dr. S. Renigers & Astra M. Patrick
Ruta Freimanis
Luanna un Mārtiņš Stāks

$150 - $500
Evita Gailuma
John E. Hounihan
Jennifer L. Ievans

$150 - $500 (turp.)
Jānis Velkme
Lara Austriņš
Laura Moehs Stringer

LĪDZ $150
Aiga Osite & Andris Balodis
Andris Velkme
Haralds Robeznieks
Ilze & Michel Ricou
Inta Zariņš & Ilze Baiba Ricou
Kristīna Kīns
Latvian Senior 
  Association of IL Inc.

LĪDZ $150 (turp.)
Liene Kukainis
Pēteris Šaltāns
Rita E. Grendze
Andris Dzelme
Anna Sparling (Lapiņa)
Dace Ķezbers
Daina Līzenbergs
Viktors Vīgants
Mārtiņš Daiga
Valija Galenieks & 
  Modris Galenieks

PALDIES VISIEM SKOLOTĀJIEM UN SKOLĒNIEM! URĀĀĀ!
Kas par gadu! Vecāku padome ir turpinājusi sastrādāt skolas labā, lai skolēni varētu 
turpināt savu latviešu izglītību pandemijas laikā. Mēs nekad nebūtu iedomājušies, ka 
pilns skolas gads notiktos virtuāli, bet te nu mēs esam. Izsakām lielu paldies skolotājiem, 
kuri uzņēmās mācīt galīgi citā stilā, un turpināja sagadāt savām klasēm interesantas, 
informatīvas un jaukas mācības attālināti. Zinām, ka darbs nebija viegls, pieprasīja 
elastīgumu, kā arī daudz laika un pacietības. Jūs esiet vareni! Par skolniekiem arī 
esam lepni. Jūs nevis tikai izturējāt, bet piedalījāties Zoom sesijās ar smaidošām sejām 
un smiekliem, priecīgi satikties ar saviem latviešu klases biedriem un izjūtot savu 
latvietību, pat ja nevarējāt būt fiziski kopā. Mēs plānojam nobeigt skolas gadu kopā 
un plānojam visi būt atpakaļ klātienē uz nākamo skolas gadu, sākot ar ��. septembri! 
Vēlam visiem burvīgu, veselīgu un atpūtas pilnu vasaru. Jūs to visi esiet pelnījuši! 
Apsveicam mūsu 8.as klases beidzējus, un vidusskolas abzolventus. Priecājamies jūsu 
KBLS posmus svinīgi nobeigt skolas pagalmā ��. maijā! Vēlam jums gaišas nākotnes 
un lai viss ko jūs ieguvāt sestdienas pavadot KBLS telpās (vai Zoom lodziņos) jums 
vienmēr stāv prātā kā mīļas atmiņas. Turpiniet vienmēr mācīties un draudzēties.

8. klases beidzēji
Regija Bišofa
Vincents Sīmanis
Andrejs Teivāns
Emilia Touw 
Tālis Tupesis

TURPINAM MŪSU NAUDAS VĀKŠANU AKCIJU 

$71,000 

$30,000 

$40,000 

$50,000 

$60,000 

mūsu mērķis

$22,000

15. MAIJS
Pēdējā skolas diena
Skolas izlaidums

 

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

Vidusskolas absolventu klase
Edgars Cers
Nikolas Gundrum  
Jancis Hounihan
Lija Vīgants 
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SVARĪGA ČIKĀGAS LATVIEŠU RELIKVIJA UZSĀK JAUNU DZĪVI LATVIJĀ
Arnis Šablovskis

žurnālists un publicists

 Nu jau pagājis gads no laika, kad Čikāgas 
Latviešu biedrības slavenais nams, kas vairāk 
kā 60 gadus kalpoja pilsētas un tās apkārtnes 
latviešiem kā garīgs un arī daudzu praktisko 
norišu centrs, ir pārdots. Biedrība patlaban 
meklē savām patreizējām vajadzībām piemē-
rotāku vietu. Tikmēr kāda nama relikvija, kas 
daudzus gadu desmitus bijusi lieciniece apbrī-
nojamam latviešu tautas entuziasmam un gai-

šajam spītam uzturēt savu identitāti un cīņas 
sparu par brīvu Latviju, nu jau atradusi jaunu 
dzīves un misijas vietu.

Latviešu mākslas vidē cienītā gleznotā-
ja, mākslas klasiķa Augusta Annusa (1893.g. 
Liepājā – 1984.g. Ņujorkā) monumentālā – 
trīsdaļīgā glezna “Tauta pie Baltijas jūras” nu 
devusies uz Latviju. Pēc biedrības pasūtījuma 
šo darbu mākslinieks gleznojis 1965. gadā un 

tā paša gada 6. mai-
jā Amerikas Latviešu 
Apvienības kongre-
sa laikā gleznu svinī-
gi atklāja ČLB goda 
biedrs Pēteris Lejiņš. 
Tā senlatviskā-simbo-
liskā stilā vēsta par 
mūsu tautas darba 
tikumiem, paaudžu 
saikni vērtību pārman-
tojamībā un jūras klāt-
būtni, kam bijusi un 
ir svarīga ietekme uz 
latviešu tautas rakstu-
ra veidošanos. Skais-
tā, ikoniskā glezna 

Annusa monumentālā glezna ‘Tauta pie Baltijas jūras’ vairāk kā 50 gadus vēstījusi par latvieša tautas esību 
Čikāgā – nu uzsākusi savu misiju Latvijas Nacionālās mākslas muzejā Rīgā

(turp. 18. lpp.)‘Lejaskurzemē’
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JAUKS DĀVINĀJUMS SV. PĒTERA DRAUDZEI
Rūta Pūliņa

2020.g. 6. oktobrī, mēs abi ar vīru Uldi bijām 
uz baznīcu darba drēbēs un ar dārza darba 
rīkiem. Ierakām zemē ap draudzes zīmi pie 
iebraucamā ceļa Dr. Sigrīdas Renigeres dāvi-
nātos narcišu sīpolus. Un tās nav šādas tādas 
narcises, ko var nopirkt jebkurā veikalā! Tās 
ir 2001. gadā latvieša Jāņa Rukšāna hibridi-
zētas, no speciāla kataloga pasūtītas. To no-
saukums ir: Dialogs. Vikipēdijā par dārzkopi 
Rukšānu rakstīts:

Jānis Rukšāns (dzimis 1946. gada 5. 
septembrī Rīgā) ir latviešu dārzkopis 
un selekcionārs, kā arī sabiedriskais 

darbinieks, Atmodas aktīvists. 15 ga-
dus strādājis par žurnāla “Dārzs un 
Drava” redaktoru. Ir viens no pasaules 
vadošajiem jaunu krokusu sugu selek-
cionāriem, izveidojis un aprakstījis 35 
krokusu šķirnes un 2017. gadā izdevis 
grāmatu “Krokusu pasaule” angliski. 
Izdevis arī grāmatas “Sīpolpuķu uz-
ziedināšana” (1976, 1978), “Krokusi” 
(1981), “Narcises” (1979), “Pavasara 

puķu avīze” (2001). Strādā paša sī-
polpuķu audzētavā, kurā aug pasaulē 
lielākā krokusu kolekcija. Kopš 2003. 
gada Latvijas Zinātņu akadēmijas bio-
loģijas zinātņu goda doktors.  

Pieaugošs pasūtījums
Pirms pieņēmām lēmumu par narcišu 

pasūtināšanu, Dr. Renigere smalkjūtīgi  apvai-
cājās, vai Uldis būtu ar mieru ziedus kautkur 
pie baznīcas iestādīt; bija sapratusi, ka viņam 
patīk strādāt ar stādiem. Jā, viņš par šo domu 
un darbu priecājās un mēs gaidījām sūtījumu. 
Pie mums mājās pienāca kaste ar 40 sīpoliem, 
bet īstenībā skaits bija pieaudzis, jo daži sīpoli 
bija jau dubultojušies. Mums iznāca tur salikt 
6-7 kušķīšus. Uldis raka zemi, es ievietoju sī-
poliņus irdenā zemē. Mēs bijām atraduši īsto, 
saulaino vietu. 
(turp. 19. lpp.)

Jānis Rukšāns savā siltumnīcā
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ir gandrīz divus metrus augsta un vairāk kā 
četrus metrus gara, tādēļ biedrības jaunajā 
dzīves vietā tai būtu visai grūti atrast izstādī-
šanas vietu. Tika nolemts ievērojamo Čikāgas 
latviešu relikviju dāvināt Latvijas Nacionālās 
mākslas muzejam. Nu jau sūtījums veiksmīgi 
sasniedzis Latvijas galveno muzeju un oficiāli 
tā kļuvusi par muzeja krājuma sastāvdaļu.  

A. Annuss plašu atpazīstamību kā ie-
vērojams mākslinieks jau bija ieguvis Latvi-
jā, mūsu pirmās brīvvalsts laikā. Viņš 1926. 
gadā beidza Latvijas Mākslas akadēmijas 
Figurālās glezniecības meistardarbnīcu Jāņa 
Tilberga vadībā. Izstādēs piedalījies no 1920. 
gada. Bija Neatkarīgo mākslinieku apvienības 
(1923-28) un mākslinieku biedrības “Sadarbs” 
(1929-38) biedrs. Daudzas Latvijas luterāņu 
baznīcas rotā viņa veidotās altārgleznas.

Otrā pasaules kara beigās A. Annuss 
kopā ar ģimeni emigrēja uz Vāciju, mitinājās 
Bambergas, Kemptenes, Rāvensburgas un Es-
lingenes bēgļu nometnēs. 1949. gadā pārcēlās 
uz dzīvi ASV. Par savas mākslas uzdevumu un 
pamatu gleznotājs uzskatīja: vēstīt ikvienam par 
latviešu tautas esību, viņas zemi pie jūras un 
parādīt latvju cilvēku visā viņa darbības spēkā 
un daiļumā. Par sasniegumiem glezniecībā A. 
Annuss saņēmis vairākas prestižas prēmijas un 
atzinības apliecinājumus, kā arī Pasaules brīvo 
latviešu apvienības Tautas balvu.

Mākslas ceļu savās dzīvēs izvēlējās arī 
A. Annusa bērni – dēls Jānis Annuss (1935-
2013), gleznotājs un fotogrāfs, un meita Anna 
Māra Annusa-Hāgena (1937), tēlniece un 
scenogrāfe.

Lai latviskumu apliecinošai gleznai 
jauks mūžs Latvijas mākslas vidē!

Atsauksme dāvinājumam
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Direktora 
vietniece krājuma darbā Iveta Derkusova pēc 
gleznas saņemšanas mums raksta: Dace Ķezbere ar palīgiem tikko pabeigusi A. Annusa 

gleznas iepakošanu sūtīšanai uz Latviju.

(“Svarīga Čikāgas” turp. no 16. lpp.) “1965. gadā īpaši Čikāgas Latviešu 
biedrības zālei radītā Augusta Annusa (1893-
1984) panno “Tauta pie Baltijas jūras” nonāk-
šana Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ko-
lekcijā ir liels iepriecinājums, jo starp vairāk 
kā 40 mākslinieka gleznām, kuras uzkrātas 
muzejā kopš 20. gadsimta 20. gadiem, tik vē-
rienīgu monumentālās glezniecības paraugu 
nebija. Tas arī ir likumsakarīgi, jo šādas kom-
pozīcijas parasti tiek radītas sabiedriskām tel-
pām. Panno “Tauta pie Baltijas jūras” intere-
santi sasaucas ar muzejā esošo 1924. gada 
gleznu “Lejaskurzemē”. Dažādos vēsturiskos 
apstākļos, ar turpat 40 gadu laika nobīdi tapu-
šos Annusa triptihus vieno gan kompozīcijas 
uzbūve, gan meistarīgs atpazīstamu tēlu un 
simbolu savijums, caur kuru autors visa sava 
radošā mūža garumā ir runājis par Latvijas 
tautai būtiskiem notikumiem un ētiskām vēr-
tībām.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 
pateicas Čikāgas Latviešu biedrībai un per-
sonīgi tās priekšsēdētājai Dacei Ķezberei par 
nozīmīgo dāvinājumu.”
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Apraksts katalogā ir, ka ārējās ziedlapiņas ir 
citrona dzeltenas, vidējais kausiņš ir aprikosa 
rozīgā krāsā. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk bil-
des, ielieciet Interneta lodziņā: narcissus dia-
logs. Brīnišķīgi uzņēmumi no ziediem ar krāsu 
spēli.

(“Jauks dāvinājums” turp. no 17. lpp.) Pavasara krāšnumi
Nedēļas atpakaļ jau gaidīju redzēt pa-

vasara vēstneses, šīs īpatnās narcises. Citas 
jau  ziedēja, bet jaunās vēl knapi rādīja dīglī-
šus, pus pirksta garumā. Arvien vairāk ziedi at-
veras ap mūsu dievnamu: raibi krokusi, spilgti 
dzeltenas un baltas narcises, saulainais forsī-
tijas krūms pie dienvidu sienas. Vēlāk redzam 
šo narcišu pumpurus; vēl bija jāgaida, kaut ie-
stājies ilgstošs vēss laiks. Tad aprīļa vidū, kādā 
saulainā rītā, nu redzam dobīti pilnos ziedos. 
Te dažas fotografijas, kas iepriecēs arī tos, kas 
ļaunā vīrusa dēļ vēl nav uzdrošinājušies doties 
uz klātienes dievkalpojumiem. 

Varat bilžu tuvskatos redzēt citrona 
dzeltenās ārējās ziedlapiņas un laša krāsas 
kruzuļaino iekšējo kronīti jeb trompeti. Vēl ilgi 
varēsim priecāties par ziediem, jo daži stādi ir 
vēl pumpurā. 

YouTube vietnē ir ļoti skaista filma (ap-
mēram 45 minūtes gara) par Jāni Rukšānu, 
par  viņa darbu un dzīvi. Aizrautīgi interesanta, 
kur viņš pats par sevi stāsta. Smaidīgs, sirs-
nīgs cilvēks, ar lielu mīlestību uz puķēm un uz 
savu dzimteni Latviju. Šeit saite uz YouTube 
“Latvijas stāsti. Personības” – selekcionārs 
Jānis Rukšāns (21.06.2014.): https://www.
youtube.com/watch?v=pVIUZAgxdJ4

Vēlreiz paldies Dr. Renigerei par dāvi-
nājumu! 
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MĀTES GARO, ROSĪGO MŪŽU PIEMINOT
Pārsla Gagainis

Mana māte, Dzidra Brende, piedzima Rīgā 
1925. g. 25. jūnijā, kur dzīvoja kopā ar vecā-
kiem Robertu un Zelmu Telmaņiem un jaunā-
ko māsu Spodru. Dzīvoklis atradās Latvijas 
universitātes ēkā, piektā stāvā, no kurienes 
meitenes varēja redzēt Brīvības pieminek-
li un noskatīt visus svinīgos pasākumus kas 
tur notika. Dzidra absolvēja 23. Ata Kronvalda 
pamatskolu Rīgā, pēc tam iestājās Rīgas ko-
mercskolā. Viņa tika iesvētīta Rīgas Sv. Jāņa 
baznīcā 1944.g. aprīlī. 

Rudenī ģimenei bija jābēg no Rīgas jo 
krievu armija tuvojās. Ģimene atrada vietu vil-
cienā, kas aizveda viņus pie radiem Liepājā. 
Bet drīz vien vācu armija viņus evakuēja un ar 
daudziem citiem tautiešiem aizveda ar kuģi uz 
Vāciju. Telmaņi ieradās Berlīnē, kur bija jāpie-
sakās un jāsaņem dokumentus kas bija jārāda 
žandārmjiem kad tika prasīti. Tēvs aiz pārska-
tīšanās nebija iegādājies kartiņu Dzidrai un vi-
ņai bija jākustās pa ārieni ar lielu piesardzību. 
Vienreiz Dzidra ar draudzeni bija aizgājušas 
uz kīno, kur pēkšņi ienāca žandārmji pētīt do-
kumentus. Meitenes veikli paslīdēja zem sē-
dekļiem un izbēga caur aizmugures durvīm.

Kad vācu armija meklēja “brīvprātīgos” 
darbiniekus, Dzidra ar draudzeni pieteicās un 
tika aizsūtītas uz Vācijas ziemeļiem pie jūras 
kādā militārā iestādē. Meitenēm iedeva uni-
formas, bet tās bija domātas vīriešiem un ne-
derēja viņām. Dzidra, būdama šuvēja, izmai-
nīja savu šuvējas darbu pret precēm, kā piem. 
maizes šķēlītēm. Pa šo laiku, pārējā Telmaņu 
ģimene vēl bija Berlīnē, bet viņu dzīvoklis cieta 
bombārdējumā un viņi palika bezpajumtnieki. 

Apvienošanās juku laikā
Roberts dabūja atļauju ar ģimeni braukt 

uz pilsētiņu tuvāk pie Dzidras. Kara beigas jau 
tuvojās, kaut vācieši vēl pretojās amerikāņu 
armijai netālu no pilsētiņas. Ģimene slēpās no 
kara darbības līdz amerikāņi guva pārsvaru. 
Amerikāņu iestādes  nosūtīja Telmaņu ģime-
ni uz bēgļu nometni Gerā, bet kamēr viņi bija 
ceļā, krievu tanks viņus gandrīz pārņēma; to-
mēr vedējs bija veikls un no krieviem izvairī-
jās. Drīz ģimene sasniedza nometni, kas bija 
ierīkota vecā pulksteņu fabrīkā kur nebija ne-
kādas dzīvošanas iekārtas, ieskaitot virtuvi. 
Cepšana un vārīšana notika ārā dārza lauku-
mā. Bet tur arī bija citi latvieši ar ko varēja sa-
draudzēties.

Šeit Dzidra satikās ar Jāni Bokalderu, 
un 1945. g. jūlijā, kad māc. Kristbergs vieso-
jās nometnē, viņš salaulāja Dzidru un Jāni. 
Drīz pēc tam, Bokalderi nonāca Ambergas 
nometnē un 1946. g. maijā, viņiem piedzima 
dēls Aivars. Ģimene tika atkal pārcelta, šoreiz 
uz Hersbrukas nometni netālu no Ņirnbergas. 
Gadu vēlāk tēvs aizbrauca uz Štutgarti no-
beigt savas inženiera studijas Štutgartes uni-
versitātē, laikā kad mamma jau bija stāvoklī ar 
mani. Tēvs mēdza atbraukt pie mums skolas 
brīvlaikā, veselu mēnesi pēc manas piedzim-
šanas!

1949. g. beigās, ģimenei radās izdevī-
ba emigrēt uz Ameriku. Visa Dzidras ģimene 
brauca līdzi – tēvs Roberts, māte Zelma, māsa 
Spodra un onkulis Kristaps ar sievu Antoniju. 
Tā Bokalderi un Telmaņi nonāca mazpilsētiņā 
Savage MS, kur pieaugušie strādāja kokvil-
nu laukos. Kad Jānis saņēma savu inženiera 
diplomu no Štutgartes universitātes, viņš tūlīt 
devās uz Čikāgu, kur viņš atrada darbu savā 
profesijā un arī atrada visai ģimenei dzīvokli 
Cermak ielā netālu no Sacramento bulvāra. 
Dzidrai un Jānim abiem strādājot, viņi drīz va-
rēja nopirkt māju Oak Parkā. Tur, 1955. gadā 
piedzima dēls Sigurds.
Čikāgieši

Bokalderi abi rosīgi kustējās latviešu 
sabiedrībā Čikāgā. Jānis bija viens no  Čikā-
gas inženieru biedrības dibinātājiem un viņš 

Dzidra Brende savā laivā.
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arī rīkoja Vidējo valstu sporta spēles.  Dzidra 
darbojās dāmu komitejās, gan inženieru bied-
rībā, gan Čikāgas latviešu biedrībā. Dzidra ar 
Jāni arī piedalījās slēpošanas kluba izbrauku-
mos. Mūs bērnus viņi izaudzināja latviskā garā 
un visi trīs mēs apmeklējam latviešu skolu, kā 
arī dancojam Dzelmes tautas deju grupā. 

1965. gadā mēs pārcēlamies uz Golf 
pilsētu, ziemeļos no Čikāgas, kur tēvs atvēra 
pats savu inženierzinātnes konsultācijas biro-
ju un darbojās kā eksperts elektrisko uguns-
grēku pētījumos. Bieži tiesā tika piesaukts kā 
eksperts liecinieks. Māte strādāja kā ekspor-
ta preces dokumentācijas koordinātore. Brā-
lis Aivars nobeidza Northwestern universitāti 
un es absolvēju Northern Illinois universitāti. 
Pārrāvums šai sekmīgai ģimenes dzīvei nāca 
ar tēva nopietnu saslimšanu, kas noveda pie 
viņa 1978. g. marta aiziešanu mūžībā. Māte 
turpināja strādāt lai Sigurds varētu nobeigt 
studijas, arī Northern Illinois universitātē. 
Dienvidfloridā

1985. gadā Dzidra apprecējās otro rei-
zi, ar Arvīdu Brendi, ar kuru viņa tad pārcēlās 
uz dzīvi dienvidfloridā. Mazā latviešu pulciņā 
Ft. Lauderdales apkārtnē, Dzidra rosīgi darbo-
jās gan biedrībā, gan draudzē. Ļoti viesmīlīga 
bijusi visu mūžu, Floridā viņa saņēma virkni 
ciemiņus, gan radus, gan draugus, no visām 
pasaules malām – ASV, Austrālijas, Latvijas, 
Kanādas. Ciemiņi tika izvizināti ar Brendes 
laivu, kā arī baudīja Floridas pazīstamo Coral 
Castle, ko latvietis Edis Līdzkalniņš bija ar sa-
vām rokām uzbūvējis. 

2011. g. augustā arī vīrs Arvīds aiziet 
mūžībā. Dzidra turpina strādāt kā sekretāre 
biedrībā un draudzē. Kad biedrība pārdod 
savu īpašumu, Dzidra organizē un koordinē 
katru mēnesi pusdienas Ft. Lauderdale resto-
rānā, lai uzurētu biedrības sajūtu un nezaudē-
tu sakarus starp apkārtnes latviešiem. 2012. 
g. Dzidra saņēma ALAs atzinības rakstu par 
viņas ilggadīgo darbu dienvidfloridas latviešu 
biedrībā.
Atpakaļ pie sevīm

2018. gadā es pārvedu māti no Flori-
das pie sevīm Ilinoijā. Dzidra pievienojās Sv. 
Pētera draudzei, kur es jau aktīvi darbojos. 
Pēc diviem gadiem dzīvojot pie manis, māte 
sarukušās veselības dēļ tika ieņemta hospice 

aprūpes namā, kur 2020. g. decembrī viņa aiz-
gāja mūžībā 95 gadu vecumā. 

Mātes dzīve bija pilna ar traumām un 
pārtraukumiem, bet par spīti visām nelaimēm 
un šķēršliem viņa dzīvi pieņēma ar pozitīvu 
uzskatu. Bija visumā apmierināta un jutās lai-
mīga. Mīlēja cilvēkus un to izteica ar savu ie-
rasto viesmīlību. 

Mana māte Dzidra Brende pate uz-
rakstīja, rokrakstā, savu dzīves stāstu. Es šeit 
izcēlu no tiem rakstiem, un arī no tā ko viņa 
man stāstīja, dažas mūsu atmiņas. 

Par viņu sēro meita Pārsla ar bērniem 
Larisa (ar vīru Tiger), Ingrīda un Lūkas; dēls 
Aivars ar sievu Ilgu un dēliem Aleksis (sieva 
Jill, bērni Emmija un Kaleb) un Andrejs; dēls 
Sigurds ar sievu Alicia un meitu Kīru (ar vīru 
Ryan).  

Bokalderu-Telmaņu ģimenes uz kuģa General Omar 
Bradley 1949.g. maijā. 1. rindā no kr. Spodra Telma-
nis, Antonija Andersone, Jānis Bokalders ar Aivaru, 
Roberts Telmanis; 2. rindā no kr. Kristaps Ander-
sons, Zelma Telmanis, Dzidra Bokalders. Tēvam pie 
kājām Pārsla Bokalders.
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SĀKS SISTEMĀTISKI SAVĀKT ČIKĀGAS LATVIEŠU VĒSTURI
Līga Ejupe, ČLOA prezidija locekle

Grupa interesenti ar ČLOA atbalstu un zem 
ČLOA vadības, gatavo plānu projektam sa-
kopt un saglabāt Čikāgas latviešu vēsturi. 
Pakāpeniski savāktā informācija un materiāli 
būs apskatāmi īpašā Čikāgas latviešu mājas-
lapā tīmeklī. Darbs izgatavot grāmatu par Či-
kāgas latviešu sabiedrību jau vairākas reizes 
ir iesākts. Cerība plašākai veiksmei šoreiz ir 
dēļ jaunās tehnoloģijas. Izmantojot tīmekli un 
tam pielāgotos saziņas paņēmienus, vairāki 
pētnieki varēs neklātienē sadarboties, savā 
starpā dalīties ar savākto materiālu un to kopā 
rediģēt. Šādā veidā strādājot, varēs saglabāt 
arhīvus un materiālus, lai tie būtu pieejami vi-
siem šodienas un arī nākotnes projektiem.  
Iesākumi 19. gadsimtā

Mēs zinām par tikai dažiem latviešu ie-
ceļotājiem pirms 19. gadsimta, bet no  apm. 
1850. gada ASV austrumkrasta ostās sāka 
bieži ierasties kuģi no Krievijas impērijas pilni 
ar jauniem imigrantiem, to starpā latviešiem. 
Kā jau visi ieceļotāji, kuri meklē sev izdevīgu 
jaunu dzīvi jaunā zemē, daudzi nonāca Čikā-
gas pilsētā. Lai gan mums nav zināms kad 
ieradās pirmais latvietis Čikāgā, mēs zinām, 
ka 1897. g. 20. jūnijā mācītājs Ansis Rebāns 

(Hanss Rebane – igaunis) novadīja pirmo lat-
viešu valodas dievkalpojumu Ciānas ev. lut. 
baznīcā (Zion Evangelical Lutheran Church) 
19. un Peorias ielu krustojumā. Ieradās 150 
latvieši. (Baznīcas fasāde vēl šodien stāv). 
Drīz pēc tam, 1989. gadā nodibināja Latwee-
shu palihdzibas beedribu. Un ar to sākās rosī-
gās latviešu sabiedrības dzīve Čikāgā!
Projekta ietvari

Projekta pamatos ir plānots vēsturisks 
grafiks Čikāgas latviešu sabiedrības  galve-
najiem notikumiem, pagātnes un tagadnes or-
ganizāciju, skolu, baznīcu, korporāciju, biedrī-
bu, publikāciju, interešu grupu u.c. atsevišķās 
vēstures, kā arī Čikāgas ievērojamo mūzikas, 
mākslas, sporta un literāro personību apraksti. 

Aicināsim čikāgiešiem nākt palīdzēt, iz-
meklējot savus arhīvus, pārskatot fotogrāfijas 
un citus vēsturiskus objektus. Ar jautājumiem 
un arī iespējamiem materiāliem lūgsim sazi-
nāties ar kādu vai vairākām no šīm personām: 
Līga Ejupe, Artis Inka, Daina Jauntirāne un 
Ķezberu Dace.

Tālāka projekta informācija sekos Čikā-
gas Ziņās.Vēsturiskās pirmās Ciānas baznīcas fasāde.

 

Latweeschu Palihdzibas Beedribas reģistrācija.
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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 

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

CELTNIECĪBAS DARBI

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

• jumtu un māju sienu segumu, 
• cementa lējumu, 

• elektrības kabeļu, 
• santechnikas, 

• krāsošanas, 
• mēbeļu labošanas, 

• kā arī jebkādus sīkākos darbus.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.

Apdrošināšana ir iekļauta. 
Bezmaksas konsultācija.

Tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
www.finecraftconstruction.com           
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XV VISPĀRĒJIE LATVIEŠU DZIESMU UN DEJU SVĒTKI
St. Paulā MN 2022. gadā no 29. jūnija līdz 4. jūlijam

Jānis  J. Dimants, Jr. M.D.

Nedrīkstam padoties un ietekmēties no noti-
kumiem un situācijas kādā mēs atrodamies. 
Neziņa par nākotni varētu traucēt Dziesmu 
svētku ieceres īstenošanu un rīkošanu St. 
Paulā, Minesotā (ezeru zemē). Lai tas neno-
tiktu mums būs bieži jāpiemērojas  dažādām 
lietām un prasībām. Ideja rīkot Dziesmu svēt-
kus Dvīņu pilsētās izcēlās jau 2019. gadā un 
arī pirms tam. Bet pirms tam bija jānotiek ve-
selai virknei sarīkojumu sākot ar “Latvijai 99” 
svētku balli, tad  “Celebrate Latvia 100” St. 
Paulas Landmark centrā kur piedalījās vairāk 
kā 600 dalībnieku. 

Visi šie sarīkojumi un to labā izdošanās 
turpināja iedvesmot un iedrošināt jauno  Rīcī-
bas Komiteju. Tās sastāvā ir spējīgi, izdarīgi, 
izveicīgi, zinīgi, inteliģenti, pazīstami un aktī-
vi cilvēki latviešu sabiedrībā: Ansis Vīksniņš, 
advokāts – Rīcības komitejas  priekšnieks; 
Baiba Olingere – vakara sarīkojumi; Zinta 
Pone – kasiere, folkloras programma; Indra 
Halvorsone – sekretāre; Larisa Ozola – deju 
programma; Andrejs Lazda – finanšu komite-
ja; Andris Valdmanis – finanšu komiteja; Anna 
Hobbs – teātris; Benjamiņš Aļļe – mūzikas  
programma; Māra Pelēce un Jānis Barobs – 
sabiedrisko atttiecību un sarīkojumu komiteja; 
dziesmu un deju nozaru mākslinieciskas vadī-
tājas: Krisīte Skare – mūzikas nozares vadītā-
ja, Astrīda Liziņa – tautas deju lieluzveduma 
vadītāja.

Ansis Vīksniņš atstāsta ko viņš ir dzirdē-
jis par Minesotas Dziesmu svētkiem.  “Esmu 
dzirdējis lielu interesi par Minesotas Dziesmu 
svētkiem divu iemeslu dēļ. Pirmais,  šie būs 
pirmie Dziesmu svētki Minesotā un ir interese 
apskatīt Dvīņu pilsētas un iepazīties ar Mine-
sotas latviešu sabiedrību. Otrais, latvieši ne-

pacietīgi gaida pandēmijas beigas un iespēju 
atkal tikties. Ceram un ticam, ka Minesotas 
svētki notiks tieši tad, kad latvieši būs noilgo-
jušies pēc latviešu mūzikas un dejas”.  
Apmešanās iespējas

Galvenā  XV Dziesmu un deju svētku 
viesnīca būs InterContinental St. Paul River-
front – 11 Kellogg Boulevard East, St. Paul, 
MN 55101. Vairāki svētku sarīkojumi notiks 
InterContinental telpās: kopkoŗa mēģinājums, 
atklāšanas akts, mākslas izstāde, tirdziņš, 
jauniešu balle un svētku vakariņas ar balli. 
Apmešanās viesnīcā būs $135 par nakti, plus 
nodoklis; vienā istabā var apmesties līdz 4 ie-
mītniekiem. Rezervējot istabu jāiemaksā vie-
nas nakts maksa, kas nav atgūstama, izņe-
mot gadījumu, kad svētki tiek  atcelti vai atlikti 
neparedzētu iemeslu dēļ. Istabas par svētku 
cenu var rezervēt jau  tagad, zvanot Inter-
Continental St. Paul uz 651-292-1900 un mi-
not “Latvian Song and Dance Festival special 
rate”. Rezervācijas tīmekli varēs veikt sākot ar 
šī gada jūniju. 

Dziesmu un deju svētku atlaides istabu 
cenām būs pieejamas arī sekojošām  viesnī-
cām St. Paulas centrā, kuŗas atrodas netālu 
no InterContinental viesnīcas: 

• Hyatt Place St. Paul Downtown – 651-
647-5000; plašas telpas, peldbaseins, 
brokastis ieskaitītas istabas cenā. 8 mi-
nūšu gājienā no InterContinental viesnī-
cas.

• The St. Paul Hotel – 651-292-9292; vēs-
turiska, eleganta viesnīca, ar skatu uz 
Ordway koncertzāli (norises vieta koŗu 
un orķestŗa koncertiem), kā  arī  ar  ska-
tu uz  Landmark centru un Rice parku. 6 
minūšu gājienā no InterContinental vies-
nīcas.

• Doubletree by Hilton, St. Paul centrā – 
651-291-8800; plašs viesmīlības pakal-
pojumu klāsts, peldbaseins, iekštelpas 
ejas savienojums no InterContinental 
viesnīcas.

• Holiday Inn St. Paul downtown – 651-
225-1515; atrodas pretīm Xcel Energy 
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Center, norises vieta Tautas deju lieluz-
vedumam; īru krodziņš uz vietas; 13 mi-
nūšu gājiens no InterContinental viesnī-
cas.

St. Paula ir lielpilsēta tikai 7 jūdzes (12 
km) austrumos no Mineapoles. Minesotas    
vēsturiskā galvaspilsēta atrodas Misisipi upes 
krastmalā, skaistā vietā. Piecas lielas  viesnī-
cas pilsētas centrā kur viesiem ērti apmesties. 
Mašīnas varēs novietot viesnīcās. 

Tautiešiem varētu interesēt sekojošās 
vietas: Science Museum, Fort Snelling, atjau-
notais Kapitolijs, Minnesota History Center, 
Summit Avenue, F. Scott Fitzgerald House, 
Children’s Museum, Railroad Museum, u.c.

St. Paulas katedrālē ieskaņas koncer-
tu sniegs mūsu slavenais komponists Ēriks  
Ešenvalds.

Noteikti tiksimies visi! Sekosim presē 
kā viss attīstās un attīsties.

Pilnīgāka informācija par svētkiem atro-
dama latviansongfest2022.org; e-pasta adre-
se: latviansongfest2022@gmail.com, sociālos 
medijos #LatvianSongfest 2022 .

   

Ar raitu soli, 
skaņu balsi –

INTERAKTĪVS REFERĀTS PAR 
ĒVALDA DAJEVSKA MĀKSLU

Šī gada 18. aprīlī kultūras biedrība TILTS ar 
ZOOM palīdzību sarīkoja interaktīvu refe-
rātu (ar subtitriem angļu valodā) “Latviešu 
scenogrāfa un mākslinieka Ēvalda Dajevska 
pasaule: pazīstamais un nepazīstamais”. Da-
jevskis (1914-90) darbojās ar teātra mākslu 
visu mūžu, vispirms Latvijā, DP nometnēs, tad 
Amerikā – īpaši Ņujorkā.

Referents bija Ēvalda Dajevska dēls 
Pēteris, kurš stāstīja kā viņa tēvs veidoja  
savu vispusīgo mākslu. Pēteris referātu ba-
gāti ilustrēja ar tēva skatuves ilustrācijām un 
kostīmiem. Referāts guva lielu atzinību no 140 
klausītājiem ASV, Kanadā, Latvijā un citviet 
Eiropā. Atsauksmes bija izcilas, tādēļ TILTS 
valde nolēma visu referāta ierakstu piedāvāt 
plašākai publikai caur TILTa Facebook un mā-
jas lapu, kā arī YouTube.

Referātu par Ēvalda Dajevska pasau-
li var noklausīties TILTS Facebook lapā: @
TiltsAssociation (Latvian Cultural Association 
TILTS). 

Video ieraksts skatāms: https://youtu.
be/PTH5YIlL7vk

Ar 1. maiju ieraksts būs pieejams Lat-
viešu kultūras biedrība TILTS mājaslapā 
www.tilts.org (nodaļā “sarīkojumi”).                                                 
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Saprātīgās saimnieces labprāt izvēlējās receptes, kas 
izmanto sezonas dārzeņus, un viņas īpaši cenšas atbalstīt 
vietējos lauksaimniekus. Sezonas dārzeņi un augļi taču ir 
visgaršīgākie un veselīgākie! Ilinoijā ir vismaz piecas lauk-
saimniecības kuras audzē tikai sparģeļus (asparagus), 
bet Mičigana ir viena no trim ASV pavalstīm kuras audzē 
visvairāk sparģeļu. Sparģeļu raža ilgst no maija sākuma 
līdz jūnija vidum, un šinīs nedēļās Mičiganas lauksaimnie-
ki izaudzē apmēram 20 miljons mārciņu sparģeļu!

Atbalstīsim vietējās lauksaimniecības pērkot sezonālos labumus!       

Speķī tīti sparģeļi
10 sparģeļu sainīšu

Sastāvdaļas 

30 sparģeļu, nomazgāti, apgriezti
10 šķēles speķa
¼ krūzes olīvu eļļas
sāls un pipari, pēc garšas
½ krūzes majonēzes
2 ēdamkarotes “Sriracha” mērces, vai citas piparotas mērces
2 ½ ēdamkarotes svaigas zaļo citronu sulas
1 ½ ēdamkarotes svaigas kinzas, sakapāta

Norādījumi

1. Sparģeļus saliek pa trīs. Katram sainītim uzmanīgi aptin gabalu speķa, sākot apmēram ½ 
collas no kātu apakšas. Speķa galus nostiprina ar zobu bakstāmiem.

2. Sainīšus liek cepamā pannā, pārlej eļļu, uzkaisa sāli un piparus.
3. Cep 450 grādu krāsnī, 20-22 minūtes. Apmēram puslaikā sainīšus apgriež otrādi.
4. Kamēr sainīši cepjas, sagatavo mērci. Sajauc majonēzi, piparu mērci, zaļo citronu sulu, 

sāli un piparus.
5. Pirms ēdiena pasniegšanas sainīšiem izņem zobu bakstāmos. Sainīšiem piedāvā klāt 

mērci.

Padomi
● Mērci var gatavot vairākas dienas uz priekšu.

–Saprātīgās saimnieces



272021. gada maijs

            

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.

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

koki

zeme, izaudzē mūs par kokiem, 
lai saknes sastopas dziļi un neredzami
debess, izaudzē mūs par kokiem,
lai zari aizsniedzas tālāk par sumbru rētām
vēji, audzējiet kokus par mežu
kuŗā katrs ir patvērums katram
saule, atslēdz mums acis, 
dzen mūs salapot
pārziemot atkal lapot
pārējo spēsim paši
visu pārējo spēsim paši
pārējo spēsim paši

Inese Zandere
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ZIEDOTĀJU PAPILDINĀJUMS: ZIEDOJUMI 
SAŅEMTI LĪDZ 2021.G. 22. APRĪLIM.

Līdz un ieskaitot $55:
Daina Albertiņa (Naperville IL),  Sig Bokalders 
(Boynton Beach FL),  Ilze & Juris Gertners (Three 
Rivers MI),  Andris Magurs (Beaver Dam WI),  Vija 
Reinfelds (Prospect Heights IL),  Māra Sīpols (Be-
verly Hills MI),  Rūta Veitmanis (Mt. Prospect IL),  
Vija Velkme (Elmwood Park IL).         
Līdz un ieskaitot $100:
Irēne Balks (Oak Park IL),  Roberts Blumbergs (Chi-
cago IL),  Raita Brunovskis (Rosemont IL),  Minjona & 
Gatis Plūme (Buffalo Grove IL),  Vineta Plūme (Chica-
go IL),  Skaidrīte Haller (Duluth MN),  Laima Magone 
(Chicago IL),  Egils Vitands (Three Rivers MI).     
Vairāk par $100:
Māra & Eugenijs Počs (Rockford IL), Isabel Sproģis 
(Lincolnwood IL).
Sirsnīgs paldies visiem!
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FOR RELEASE Wednesday, April 21, 2021
Information: Maria Pappas 312. 603. 6202

Pappas reminds taxpayers: Pay First
Installment Cook County property taxes
through May 3 with no late fee
Property taxes were due Tuesday, March 2, 2021, but there is no late fee for those paying

their bill through Monday, May 3, 2021, Cook County Treasurer Maria Pappas said today.

The Cook County Board of Commissioners in November waived for two months the 1.5

percent per month late fee on Tax Year 2020 First Installment property taxes. Taxpayers

can pay the First Installment, due March 2 without a late fee, through May 3, 2021.

To make a payment or download a copy of your tax bill, visit cookcountytreasurer.com:

• Select the blue box labeled “Pay Online for Free”

• Search by property address or enter your Property Index Number

• There is no fee if you pay from your bank account

For those who cannot pay the full amount due, partial payments are accepted. After May

3, 2021, any balance due is charged 1.5 percent per month, as required by state law.

“As of today, 240,827 properties out of 1,773,199 in Cook County have not paid the Tax

Year 2020 First Installment property taxes,” Pappas said.

##

OFFICE OF THE COOK COUNTY TREASURER
Maria Pappas
118 North Clark Street, Room 212 Chicago, Illinois 60602
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450 Forest Preserve Drive
Wood Dale, IL 60191-1983 

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

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

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

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

DRAUDŽU ZIŅAS

2021. gada maijs
2. maijs .....10:00 — Kurzemes cietokšņa un Latvi-

jas neatkarības atjaunošanas 
dienas atceres dievkalpojums 
ar dievgaldu

9. maijs .....10:00 — Mātes/Ģimenes dienas diev-
kalpojums

16. maijs ...10:00 — Kristus Debesbraukšanas 
dienas dievkalpojums

23. maijs ...10:00 — Vasarsvētki. Dievkalpojums ar 
dievgaldu

30. maijs ...10:00 — Trīsvienības svētki. Dievkalpo-
jums

Dievkalpojumi notiek, ievērojot veselības depar-
tamenta ieteiktās higiēnas un drošības normas. 
Ierakstītos dievkalpojumus turpiniet skatīties drau-
dzes YouTube kanālā: 
https://www.youtube.com/channel/UCOlgl1iIP-
gzc5ZC3JWpRZIQ/ 

Olīvkalna kapos 
Olīvkalna kapos Sv. Pē-
teŗa 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 sek-
toros. Sazinieties ar Modri 
Galenieku (847) 823 3713  

2021. gada maijs

Svētd., 9. maijā 10:00 ..... Ģimenes dienas diev-
kalpojums

Svētd., 23. maijā 10:00 ... Vasarsvētku dievkal-
pojums

Dievkalpojumos ievērosim Čikāgas pilsētas 
Covid-19 attālināšanās un sejas mas ku vadlī-
nijas. Kafijas galdus maijā vēl neatsāksim.
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.

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

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

LELBA SINODE 24.-25. APRĪLĪ
Abu luterāņu draudžu pārstāvji 24.-25. aprīlī 
piedalījās LELBA (Latviešu Evanģēļiski Lute-
riskā Baznīca Amerikā) XVI Sinodē, kas šo-
reiz bija virtuālā formatā. 
Sinodes pārskatu sniegsim jūnija Čikāgas Zi-
ņas numurā.



312021. gada maijs

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 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. 

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

ZIEDOJUMU 
SUMMA:

$__________

SARĪKOJUMI, SANĀKSMES,
NOTIKUMI UN
CITAS NODARBĪBAS

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Priekšniece:  Dace Ķezbere

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

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

                   Chicago Latvian Association

ČLB 85 gadu jubilejas svinības 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.

NOVĒLAM 
VISIEM

SKAISTU
ĢIMENES DIENU!



  1 S Ziedonis
  2 Sv Zigmunds, Sigmunds,   
 Zigismunds
  3 P Gints, Uvis
  4 O Latvijas Republikas   
 Neatkarības deklarācijas 
            pasludināšanas diena  
 Vizbulīte, Vijolīte, Viola
  5 T Ģirts, Ģederts 
  6 C Gaidis, Didzis
  7 P Henriete, Henrijs, Jete
  8 S Staņislavs, Staņislava,   
 Stefānija
  9 Sv Ģimenes diena
 Klāvs, Einārs, Ervīns
10 P Maija, Paija
11 O Milda, Karmena, Manfreds
12 T Valija, Ināra, Ina, Inārs
13 C Irēna, Irēna, Ira, Iraīda
14 P Krišjānis, Elfa, Elvita,   
 Aivita
15 S Sofija, Taiga, Arita, Airita
16 Sv Edvīns, Edijs
17 P Herberts, Umberts,   
 Dailis
18 O Inese, Inesis, Ēriks
19 T Lita, Sibilla, Teika
20 C Venta, Salvis, Selva
21 P Ernestīne, Ingmārs,   
 Akvelīna 
22 S Emīlija, (kalendāros   
 neierakstīto vārda diena)
23 Sv Leontīne Lonija, Ligija,  
 Leokādija
24 P  Ilvija, Marlēna, Ziedone
25 O Anšlavs, Junora
26 T Eduards, Edvards, Varis
27 C Vasarsvētki. Dzidra,   
 Dzidris, Gunita, Loreta
28 P Vilis, Vilhelms
29 S Maksis, Raivis, Raivo
30 Sv Vitolds, Lolita
31 P  Alīda, Jūsma
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Associations of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824, 
        • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Editor-in-Chief: Māris Roze • Tel. 630-980-1055 • e-mail: marisroze@comcast.net
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street, Lincoln, NE 68502-2698 • Tel 402-474-1591 
                                                                               • e-mail: aldis@augstumsprinting.com

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

2021. GADA
MAIJA

VĀRDA DIENAS


