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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 12.
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
Grafiskais iekārtojums:
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
Uz vāka KBLS 8. klases beidzēji un vidusskolas absolventi. Skat. rakstu 11. lpp.
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REDAKCIJAS PĀRSKATS

Māris Roze
Kāda ir nozīme mūsu jūnija vākam? Kamdēļ tie paši skolnieki
maskās un bez maskām? Atbildēsim tā: Gribējām nevien parādīt skolnieku gaišās sejas, bet arī apzīmēt viņu pandēmijas apstākļu pārvarēšanu ceļā uz viņu akadēmiskiem mērķiem. No viņu
veiksmes stāstiem varam arī pāriet uz plašāku čikāgas sabiedrības cerīgām pazīmēm – KBLS lapā skolas pārzine izsaka vēlmi
rudenī atkal novadīt skolu klātienē; savā rakstā ČLOA priekšēdis stāsta, ka šī gada Valstsvētku akts drīzāk būs atkal klātienē,
ar virtuālām pieejām rezervē. Tādā garā arī turpinājās sarunas
par iespēju šogad nosvinēt ALAs 70. gadu jubileju Čikāgā.
Varētu teikt, ka šajā izdevumā bieži skatamies atpakaļ,
lai labāk saprastu un izjustu mūsu tagadni, kura ir tāpat arī
vērsta uz nākotni. Esam cilvēki ar noteiktu pagātni, ko negribam aizmirst, jo tā ir veidojusi mūsu īpatnējo stāvokli šodienas pasaulē. Raitas Brunovskas atmiņas par viņas bērnības
liktenīgiem gadiem ir savienojamas nevien ar daudzu mūsu
piedzīvojumiem, un to sekām, bet arī ar viņas mazdēla stāstu
latviešu ģimenē, no Garezeŗa līdz NCAA komandas.
Izsekot vai atklāt savu pagātni cenšās arī Ņujorkas lasītājs Uldis Roze, atsaucoties uz Rasmas Priedes aicinājumu
Kaseles DP nometniekiem, kā arī Artis Inka un Līga Ejups ar
projektu apgūt čikāgas latviešu vēsturi no jau 19. gadsimta.
Cerams ka šis projekts apgaismos nevien agrākās šejienes
nodarbības un organizācijas, bet ļaus mums nojaust kāpēc cilvēki tajā laikā atstāja Latviju un kāpēc viņi ieradās tieši šeit.
Paziņojumi un pārdomas no abām mūsu luteriskām
draudzēm vēsta par jaunu enerģiju un nepārtrauktību pārmaiņu un izaicinājumu laikā. Pēterbaznīcai ievēlēts jauns draudzes
priekšnieks un Ciāna var stāstīt par dievlūdzēju pieaugumu
tieši pandēmijas apstākļos, apvienojot klātienes un attālinātās
piedalīšanās iespējas. Jau ČZ aprakstītais līgums starp KBLS
un Ciānas draudzi, kas licis pamatus Čikāgas latviešu centram
ir ļāvis draudzei koncentrēties uz savu garīgo misiju, kamēr
Centra grupa ir pieņēmusi jaunu nosaukumu – Čikāgas latviešu ligzda – ceļā uz savu uzdevumu attīstību. Gaidīsim tālaku
informāciju par Ligzdas stratēģijām un nodarbībām.
Būtisks ieguldījums šajā izdevumā nāk no mūsu Latvijas
korespondenti Anitu Mellupi, kas jau vairākas reizes ir bagātinājusi mūs ar saviem rakstiem par literatūru un Latvijas rakstniekiem un viņu darbiem. Savā lokanā, izteiksmīgajā valodā,
Anita ir vedusi mūs tuvāk viņas izvēlētiem mūsu ēras Latviešu
dzejniekiem un viņu darbiem – šajā izdevumā Mārim Čaklam,
kura darbus viņa pašas dibinātā apgādā izdeva sešas reizes.
Ievērosim arī Anitas veicināto Aicinājumu 3.lpp, sūtīt
trimdā izdotās grāmatas uz vietu Līgatnē, kur veidojas īpaša
lasītava, kafejnīca un silta mājvieta šādiem darbiem, kas iespējams mums sen jau pārslogojuši grāmatu plauktus.
Atvadamies tad līdz rudenim, cerībās uz brīvāku pasauli
un pārveiktu pandēmiju. 		

2021. gada jūnijs

Godāto redaktor!
Ar lielu interesi tagad gaidu Čikāgas Ziņas,
vienmēr ir daudz ko lasīt. Pagājušā maija mēneša numurā lasīju Anitas Mellupes speciālrakstu par Andu Līci. Mani tas ļoti interesēja,
jo ar Andas Līces ievadrakstiem biju jau iepazinies kad viņa kādu laiku strādāja Okupācijas
muzejā. Viņas rakstos bija vienkārša, skaista
un tīra latviešu valoda, pilna mīlestības pret
Latviju un tās leģionāriem. To visu bija prieks
lasīt. Anda Līce ir liela patriote ar dziļu sirds
mīlestību pret dzimteni. Viņa to visu pateica
pāris vārdos Čikāgas Ziņu maija numurā:
Es atzīstos mīlestībā
Tev, tēvzeme mana.
Ne visiem ir tāda mīlestība, cieņa un
godbijība pret mūsu leģionāriem kāda ir Andai
Līcei. Tikai jāatceras bijušās prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas rīcība 16. martā aplikt
žogu Brīvības piemineklim lai tauta nevarētu
godināt savus varoņus. Kāpēc bija vajadzīgs
tāds kauna traips?
Apciemojot Latviju man bija iespēja satikt Andu Līci. Viņa bija klusa un mierīga, un
viņas klātbūtne izdvesa mieru un saticību;
jutos pagodināts tikties ar tik izcilu patriotisku personību kāda ir dzejniece un rakstniece
Anda Līce. Jā, viņa mīl Latvijas zemi un laukus. Nekad no viņas nav dzirdēts kāds ļauns
vārds pret tiem mūsu tautas apspiedējiem kas
viņas ģimeni un viņu aizveda uz Sibīriju. To
tik spēj liela un izcila personība kāda ir Anda
Līce.
Sākumā man tas bija pārsteigums, jo
pirms tikos ar Andu Līci, biju jau izpētījis ka
viņa atrodas manā ģimenes ciltskokā. Paldies
Čikāgas Ziņām par šo rakstu un paldies raksta autorei.
Daumants Hāzners
Antioch IL
Anitai Mellupei:
Brīnišķīgi esi parādījusi Andu Līci – gan kā
poētisku dzejnieci, gan spēcīgu domu teicēju:
“Ģenētiski mantoto baiļu un zemās pašcieņās
dēļ ‘elastīgā’ politika Latvijai svētību nenesīs”.
Akadēmiķe Vija Kluša
Rīgā
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Labdien Māri!
Sveiciens mūsu svētkos, atjaunotās Latvijas
gadadienā! Ļoti labi atceros to saulaino dienu, kad toreizējā Augstākā padome balsoja
par neatkarīgu Latviju. Tā kā darbs laukos
netika pārtraukts, blakus apstādījumiem, kur
strādāju, bija nolikts pārnēsājamais radio. Tā
nu skaitījām līdz balsis. Bet tad darbs tomēr
bija jāpārtrauc, jo tieši tobrīd mūsu gotiņa bija
sadomājusi laist pasaulē pēcnācēju. Jaunpiedzimušo telīti nosaucām par Brīvīti. Stāstīju to
šodien mazbērniem, cik tā diena mums bija
svarīga. Tagad redzot, kas notiek Krievijā,
labi, ka esam Eiropas savienībā un arī NATO.
Gribas cerēt, ka tās nepieļaus 1940. gada atkārtošanos.
Inta Dišlere
4.maijā 2021.g.
ĀRVALSTS LATVIEŠIEM!
Aicinājums!
Glābt vēl glābjamo – ar tādu cēlu, bet realizējamu sapni, Līgatnes kultūras un atpūtas
centra ZEIT komanda un ZEIT izveidotājs
Marģers Zeitmanis aicina sūtīt trimdā izdotās grāmatas [tātad līdz apm. 1991.-92. gadam – red.] uz Līgatni, kur tiks veidota publiski
pieejama un mūsdienīga vide, lai ārvalstīs izdotā latviešu literatūra (arī vēstures, politikas,
zinātnes u.c. grāmatas) būtu pieejama patīkamā atmosfērā. Plānots izveidot atraktīvu kafejnīcu-lasītavu-ekspozīciju.
Ja nepieciešams, varam veikt pasta
pakalpojumu samaksu. Adrese: Līgatne, LV
4110, Gaujas iela 4. E-adrese saziņai: info@
zeit.lv.
Anita Mellupe
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KAD SILTĀ, DROŠĀ LIGZDĀ IERADĀS “PASAULE”
Raita Brunovskis

1939. gadā man palika 7 gadi, dienā ko
nevarēju vien sagaidīt. Gribējās būt vecākai
un gudrākai, vienmēr vairāk ko zināt un redzēt.
Kad beidzot šī diena pienāca, ar puķēm un
kūkām un dāvanām, atnāca vecmāmiņa,
krustmātes, tantes un onkuļi – visa radu saime.
Dziedājām un gājām rotaļās. Visi vēlēja laimi,
prieku, veselību un gaišu nākotni.
Man likās ka man jau viss tas bija –
siltā un drošā ģimenes lokā. Mana pasaule
bija ģimene, radu pulks un tuvākā apkārtne
kuŗā pazinu katru koku, ceļu un taciņu. Nekad
nebija garlaicīgi, pat tumšos ziemas vakaros
kad bija omulīgi sēdēt pie radio un dzirdēt
pazīstamu balsi sakot – „Hallo, šeit Rīga,
Kuldīga un Liepāja.”
Tur bija Piķis, Grava un Adatiņš kuŗu
humors ļāva visiem izsmieties. Kristaps Linde
lasīja bērniem stāstus un pasakas un bērnu
kori dziedāja tautas dziesmas Bištēviņa
vadībā. Sestdienas vakaros, itkā ievadam
svētdienai, klausījāmies Nikolaja Vanadziņa
ērģeļu koncertu. Tās bija gaišas, saulainas
bērnības dienas.
Un kur tad lasīšana! Tēvam vakaros
patika lasīt priekšā „Mājas viesi”, bet man
šis žurnāls sevišķi nepatika, jo tur trūka
bildes. Mans žurnāls bija „Atpūta”, kas atnāca
piektdienās un tad man bija daudz laika to
izšķirstīt un visas bildes izskatīt. Jau atšķirot
pirmo lapu, pretīm raudzijās ievērojamas
personas. Tur bija prezidenti, profesori,
polītiķi, sūtņi un daudz mākslinieki. Ievēroju
cik elegantas un skaistas bija visas dāmas.
Tad nākošās lapās bija romāni, bet pāris lapas
tālāk ilustrētie Jefiņa pantiņi, kuŗus gandrīz
visus zināju no galvas.
Skats uz pasauli
„Atpūta” bija mans logs uz pasauli, kuŗa
bija liela un sveša un pat atbaidoša. Zināju
ka daudzās zemēs bija grūti laiki un kari.
Vecmamma bieži mudināja: „Apēd nu bērns,
visu putriņu, nabaga bērniem Ķīnā nav nekā ko
ēst.” Man bija žēl Ķīnas bērniņus, bet nezināju
kā viņiem manu mannā putriņu nodot.
Arī Abesīnijā bija karš un bads un
redzēju daudz bērniņu kuŗiem pat nebija drēbes
ko valkāt. Bet man bija jauna jaciņa un baltas
kurpītes un radās tāda savāda sajūta. Cik labi

ka mums nebija kari un bads. Cilvēki likās
laimīgi un smaidīgi. Tālu bija visas nelaimes
tēlotas žurnālos un avīzēs. No savas siltās
un drošās ligzdas es redzēju pasauli, pilnu
briesmām un nelaimēm, bet tālu no mums.
Svinības ulmaņdienās
Pienāca mans septītais pavasaris un
visi gatavojamies uz svētkiem, jo tuvojās 15.
maijs. Mēs staigājām pa mežiem meklēdami
zarus un mētras ko vaiņagos pīt. Arī man bija
vajadzīgs mazs vainadziņš. Sameklēju pirmās
vizbulīšu lapiņas un lēpenītes kas pirmās bija
salapojušas.
Svētku dienā pie pults stāvēja tēvs un
teica svētku runu, par brīvību kas bija dārgi
pirkta, par pienākumu, par tautas mīlestību un
gaišu nākotni. Dziedājām valsts himnu. Tad
bija ēšana un liela balle kluba zālē. Redzēju
pazīstamas dāmas gaŗās kleitās un biju
pārsteigta ieraugot kaimiņieni garā kleitā ar lielu
izgriezumu mugurā un puķu pušķi pie krūtīm.
Man likās dīvaini kā viņa dejoja ar savu vīru,
kuŗš bija vismaz galvas tiesu īsāks par viņu.
Tā bija mana pirmā balle. Visi likās
priecīgi un laimīgi. Tie bija mūsu labie gadi un
varējām lepni dziedāt, „Mes gribam būt kungi
savā dzimtajā zemē”.
Baltvācu aizbraukšana
Šī gada rudenī atnāca paziņas un
stāstīja ka daudziem mūsu ciema cilvēkiem
esot jābrauc projam, jo kāds svešs vīrs, vārdā
Hitlers, esot to pavēlējis. Mātes draudzenei
Kaselmaņu Margai arī būšot jābrauc uz Vāciju.
Marga bija ļoti sirsnīga sieviete. Bieži vakaros
kad vecāki gāja uz koŗa dziedāšanu, mēs
bērni gājām līdzi. Marga vienmēr ar mums
paspēlējās un zīmēja mums skaistas bildes.
Un tā viņi aizbrauca: Marga, Vites, Fāles,
Rozentāli, Hazenfūši, Lundbergi, Gutmaņi un
daudz citi. Vācu skola palika tukša. Nevarēju
saprast kādēļ tiem bija jāatstāj sava zeme un
mājas un jādodas svešumā. Likās ka ļaunā
ārpasaule bija panākusi tuvāk. Laikam tādēļ
arī atceros pantiņu kuŗu kautkur dzirdēju.
Hitlers nāk ar lieliem soļiem
Pāri leišiem pāri poļiem,
Nonācis pie Liepājs moļiem
Puikas nosit to ar oļiem.
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Cilvēki arvien biežāk runāja par
drūmām, nopietnām lietām. Kautkur bija
sācies kaŗš. Vai arī mums stāvēja priekšā grūti
laiki? Daudz par to bija jādomā. Rudenī sākās
skola. Satiekot citus bērnus, aizmirsās visas
lielo cilvēku problēmas. Dienas palika arvien
īsākas un ziema nebija vairs tālu.
Kādā vakarā atnāca kaimiņš un teica lai
izejot ārā apskatīt debesis. Tur esot redzamas
dīvainas zīmes. Tur esot lieli ceļi un krusts uz
krusta. Tās esot sliktas zīmes debesīs. Pēc
tam par to daudz runāja, jo tās vēstot par
lieliem kariem. Arī man tas baidīja bet tēvs
teica, ka tā esot tikai ziemeļblāzma.
Pasaule kļūst tuvāka
Pagāja ziema, pienāca 1940. gads.
Jūnijā tēvam bija jābrauc uz Rīgu. Es gribēju
braukt līdz, redzēt lielpilsētu un apciemot
tantu un māsicu Pārdaugavā. No sākuma
vecāki negribēja laist, jo man tur nebūšot ko
darīt. Tēvs būšot projām visu laiku darīšanās
un māsicai, kuŗa ir daudz vecāka, nebūšot
interese ar mani laiku tērēt. Tomēr beidzot
vecāki piekāpās. Nopirka man jaunu cepuri
ar zilām puķītēm. Braucām ar autobusu un es
pat varēju sēdēt pašā priekšā.

Raita ar tēvu 1940. gada jūnijā Rīgā.
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Bija 16. jūnijs. Iebraucām Rīgā, mazliet
pastaigājām par pilsētu un tad devāmies uz
Pārdaugavu. Izciemojāmies un gājām gulēt,
jo no rīta taisījāmies iet iepirkties.
Man patika skatīt skaistos veikala logus
un grezni ģērbtos manekēnus. Visur gribēju
apstāties, bet mums nebija daudz laika, jo
pēcpusdienā tēvam bija jābūt valsts iestādēs.
Māte bija iedevusi līdz sarakstu par lietām kas
mums būtu jānopērk.
Iznākot no veikala mūs pārsteidza lielās
ļaužu drūzmas uz ielu. Pēkšņi parādijās jātnieki
un dzina ļaužu pūli uz priekšu, mēģinot to
izklīdināt. Nevarēju saprast kas bija noticis, bailes
mani pārņēma un mēs ieskrējām atpakaļ veikalā.
Kad atkal iznācām, ļaužu pūlis bija pazudis.
Gājām meklēt autobusu lai brauktu atpakaļ uz
Pārdaugavu. Ar abām rokām biju pieķērusies pie
tēva un vēl man bija liela baiļu sajūta.
Un tad divu lielu ielu krustojumā
ieraudzījām tankus. Nekad tos nebiju redzējusi
un tie izskatijās lieli un atbaidoši. Tēvs pievilka
mani ciešāk klāt un mani mierinot teica, ka
mums nekas ļauns nenotikšot. Apkārt tankiem
stāvēja daudz ļaužu un viena sieviete deva
tankistiem puķes. Ne vārda neteicis tēvs stingri
sagrāba manu roku un ātri steidzāmies prom.
Atbraucot pie tantes, gribēju tai par
notikumiem stāstīt, bet mani ielika guļamistabā
ar pāris grāmatām un pievēra durvis. Dzirdēju
kā satraukti tēvs runāja un man likās, ka
kautkas ļoti slikts bija noticis. Pēc brīža viņš
ienāca pie manis un teica ka viņam esot jāiet uz
pilsētu un ka vakarā būšot atpakaļ. Negribēju
ka viņš gāja projam, baidījos ka pilsētā varētu
viņam kas ļauns notikt.
Visā mājā iestājās liels klusums,
tikai onkuls sēdēja pie radio, neko neteicis.
Pēcpusdiena bija bezgala gaŗa un nevarēju
vien sagaidīt vakaru kad tēvs būs atpakaļ.
Bija jau ļoti vēls un mani aizlika gulēt, tēvu
nesagaidījusi. No rīta pamostoties redzēju
ka tēvs bija pārnācis bet neko daudz ar
mani nerunāja. Bija atnākuši kaimiņi un visi
pieaugušie satraukti runāja par notikumiem
pagājušā dienā. Sapratu ka pilsētā ir bijusi
kaušanās un vairāki cilvēki nogalināti.
Bija 18. jūnijs un vakar Rīgā bija
ienākuši krievi.
(turp. 6. lpp.)
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Piedzīvojumu nasta
Pārbraucām mājā un bija tik labi būt
savā drošā vietā pašu mājā. Likās ka esmu
pamodusies no slikta sapņa un nu viss būs
atkal kārtībā.
Bet nekas vairs nebija kā agrāk. Māte
raudāja mūs sagaidot un man likās ka viņa
nemaz nepriecājas par savām jaunām kurpēm
ko atvedām. Es gribēju stāstīt par skaistiem
veikaliem, par trepēm kuŗas pašas gāja augšā
un lejā. Par krānu veikalā, kuŗu pagriežot
varēja dabūt limonādi vai kakao. Bet likās
ka nevienam neinteresēja mani stāsti. Paliku
viena ar saviem piedzīvojumiem un bailēm.
Nekad vairs nedzirdēju vecākus, radus
un kaimiņus skaļi sarunājoties smejot vai
jokojot. Nekas vairs netika pārrunāts bērnu
klātbūtnē un likās ka liels smagums bija
pārklājis māju un apkārtni. Dienas nāca un
gāja, bet nelikās ka parastā iekārta būtu daudz
mainījusies. Tēvs gāja darbā; ar māti gājām uz
veikaliem, gājām ciemos, apkopām dārziņu.
Pienāca Jāņi, bet īstā līgošana neiznāca. Kautkas pietrūka. Nebija tā līksmība
kuŗu atceros no iepriekšējiem Jāņiem.
Pagāja vasara, septembrī sākās skola.
Lielā skolas zālē vakaros notika vietējā koŗa
mēģinājumi un vingrošanas klases. Skauti tur
rīkoja savus mītnes vakarus. Tur biju pirmo
reizi uz ugunskuru uz kuru bija aicināti visi
apkārtnes ļaudis.
Jaunā iekārta
Sestdienas vakaros, skolas lielā
zāle pārvērtās par baznīcu un tur noturēja
dievkalpojumus. Dažreiz atbrauca mācītājs
Brēdermanis no Siguldas, bet bieži dievvārdus
novadīja skolas pārzinis Ernests Priedītis.
Telpas priekšā pie sienas bija liela Jēzus
bilde, apgaismota no aizmuguras. Vienmēr
ieejot zālē jutu zināmu svinīgumu.
Bet rudenī skolā daudz kas bija
mainījies. Ieejot lielā zālē, bilde ar Jēzu bija
pazudusi un tai vietā bija svešs vīrs vārdā
Ļeņins. Bija jauna skolotāja kuŗa bija ļoti
laipna un vienmēr smaidīga. Telpas vienā
stūrī kur agrāk bija skautu skapītis, bija galds
ar dažādām grāmatām un sarkanu karogu pie
sienas. Vēl kāda Ļeņina bilde un tā saucamā
sienas avīze, kuŗa bija jātaisa vecāko
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klašu skolniekiem. Šo vietu tad arī sauca
par sarkano stūrīti. Tur arī jaunā skolotāja
stāstīja par brīnišķīgu bērnu grupiņu kuŗu viņa
organizējot un ko saucot par pionieriem. Viņa
silti ieteica visiem bērniem tur iestāties. Man
bija tās pašas skolotājas kā gadu iepriekš
un tā lielu pārmaiņu nemanīju. Pāris reizes
gan dzirdējām ka sarkanais stūrītis esot bijis
savandīts un vaina par to uzlikta skautiem, bet
arī par to neviens vairāk nerunāja.
Ziņkārība
Man bija liela ziņkārība par daudzām
lietām. Vecāki nekad vairs mājā nepārrunāja
lietas manā klātbūtnē. Nezināju ko dara
un runā kaimiņi, kur tie gāja vai brauca.
Pat atnākot ciemos tie runāja pusbalsī par
nopietnām un ne vienmēr man saprotamām
lietām. Bija mūsu ciemā ienākuši sveši cilvēki
ar kuŗiem neviens negribēja satikties.
Vēlāk ziemā pāris meitenes stāstīja ka
esot iestājušās pionieros un cik viņām tur labi
esot; man tas izklausījās ļoti vilinoši. Kad mājā
to gribēju vecākiem stāstīt un prasīju vai arī
es nevaru iet pionieros, atbilde bija īsa – „Nē”!
No tēva sejas redzēju ka nekādi izskaidrojumi
nebūs un tā šo lietu vairs nepacēlu. Bet
domāju ka tomēr būtu skaisti iet gājienos,
spēlēt dažādas spēles, taisīt ugunskurus, kā
to biju redzējusi pie skautiem. Gribējās redzēt
ko šie bērni darīja, kaut vai no attāluma. Bet
bija novilkta neredzama robeža starp mani un
tiem – citiem – bērniem.
Pienāca Ziemassvētki. Skolā vairs
eglītes nebija. Aizbraucām uz Cēsīm pie
vecmammas. Vakari pagāja klusi. Mums bija
maza eglīte bet dziedāšana nebija. Vairākas
dienas pēc Svētkiem tēvs negāja darbā un
sapratu tikai, ka bija kādas problēmas, bet par
to mājā netika runāts.
Skolā bija daudz jaunas dziesmas
jāmācās un runas korī jāskaita dzejolis:
Jūnijs septiņpadsmitais
Tanku dārdos nodreb gaiss,
Dziesmas skan, plīv karogi
Visur ziedi sarkani.
Tālāk bija panti ka tautu atbrīvot esot
atnākusi varenā sarkanarmija. Vienīgo
komentu dzirdēju no tēva māsas kas teica ka
tādu dražu esot grūti klausīties. Viņa bija strauja
un neiecietīga un nevarēja samierināties ar
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jaunām pārmaiņām. Viņa zināja noslēpumus,
jo strādāja pastā un telefona centrālē. Zināja
kas ienāca pastā, kas ar ko runāja pa telefonu
un kas katram bija atsūtīts. Tomēr noslēpumi
ilgi nepalika pie viņas; tie zibensātrumā
izplatijās un visi zināja kam draudēja kas slikts
un no kā bija jāuzmanās.
Arī es pa ausu galiem dzirdēju kas
notika ikdienas dzīvē un politikā. Bieži
gribējās klausīties ko pieaugušie runāja, bet
parasti man tikai pateica: „Ej nu, bērniņ, ārā
paspēlēties.” Tā pārāk tālu nekur neaizgāju
un tomēr vienmēr kautko saklausīju. Mana
ziņkārība bija lielāka par bailēm.
Uz pavasara pusi atkal dzirdēju par
pionieru nodarbībām. Ko gan tie bērni tajās
darbībās darīja? Grūti bija manu ziņkārību
apmierināt. Tā vienā saulainā pēcpusdienā
izdomāju ka sekošu tai grupiņai un tad redzēšu
ko tie dara.
Grupiņā bija pāris zēnu un kādas četras
meitenes. Viņi gāja dziedādami gar mežmalu
uz Grantskalna pusi. Palēnām es vilkos tiem
aiz muguras. Gājiens bija kādu kilometru no
skolas. Drīz jau sāka mesties krēsla un mazā
grupiņa apstājās mežā un taisīja ugunskuru.
Nodziedāja pāris dziesmas, cepa desiņas un
ar to šīs nodarbības arī beidzās. Desu smarža
sāka radīt apetīti un steidzos mājās. Tā nu
beidzās mana ziņkārība un jutos vīlusies jo
neko interesantu tur neieguvu.
Tikai daudz vēlāk iedomājos ka par
savu ziņkārību varēju ļoti dārgi samaksāt ja
būtu noķerta par spiegošanu!
Neziņā
Pienāca 1941. gada pavasaris, jau sāka
ziedēt pirmās māllēpenes, sniegs kusa un pie
jumtiem pilēja garas lāstekas. Domāju par
notikumiem kas bija visapkārt, bet nevarēju
atrast nevienu ar ko savas rūpes pārrunāt.
Ar vecākiem par tām lietām nerunāju, vienīgi
vecmamma teica, ka cilvēkiem rodoties lielas
problēmas. Bija bailes ka tas varētu notikt arī
maniem vecākiem vai kādam tuviniekam.
Retā reizē dzirdējo kautko nopietnu no
tēva, kurš bija darbu kameras pārstāvis mūsu
Līgatnes papīra rūpniecībā. Bija atnācis liels
papīru sūtijums domāts sasmalcināšanai kā
pamats jaunu papīru ražošanai. Sūtījums
sastāvēja no liela skaita jau sagrieztu grāmatu
no Latvijas brīvvalsts laikiem.
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Dzirdēju ziņas, ka Indriksona kungs,
kuŗš ar savu ģimeni dzīvoja mūsu mājā, esot
pazudis. Kā gan tā cilvēks varēja pazust? Un
atkal radās bailes, vai tā var katrs cilvēks pazust
vai tikai daži? Kam lai to prasu? Parastās
atbildes ko saņēmu mani neapmierināja un
mana fantāzija skrēja visos virzienos.
Indriksonu dzīvoklis bija mājas galā
un ap to bija liels dārzs ar dzīvības žogu un
mazu laubīti dārza stūrī. Indriksona kundze bija
krieviete, kas daudz latviski nerunāja. Viņiem
bija divas meitas, Ženija un Irēne, kas jau gāja
vidusskolā. Kad īsti Indriksona kungs pazuda,
neviens neminēja, bet laikam jau pagājušā
rudenī. Kautkur dzirdēju, ka viņš pilsoņkara laikā
bijis Krievijā un bija cīnijies nepareizā pusē.
Vasarā abas meitas atbrauca mājā un
viņām līdzi atbrauca kāda skolas biedrene.
Vienā dienā ieraudzīju pie Indriksonu sētas
piebraucam lielu melnu mašīnu un divi vīri
iegāja viņu dzīvoklī. Atkal mana ziņkārība
ņēma virsroku un man bija jāiet skatīties.
Kas tie par vīriem un ko tie gribēja? Piegāju
pie sētas un skatījos dārzā. Pēc kāda brīža
svešie vīri iznāca ārā ar svešo meiteni un
iegāja laubītē. Nu man bija jāredz kas tur
notika. Lai cik uzmanīgi klausījos, sadzirdēt
neko nevarēju, tikai redzēju, ka svešie vīri
daudz runāja un meitene raudāja. Tātad atkal
kautkas slikts bija noticis.
Simtiem jautājumi skrēja pa galvu, bet
kur lai ņemt atbildes? Visi mēģināja mani
nomierināt un stāstīt, ka nekādas briesmas
mums nedraudot un viss būšot labi. Bet tādas
atbildes mani nevarēja apmierināt.
Aukstās miglas apņemti
Arvien vairāk tika runāts par briesmīgiem
notikumiem, par cilvēkiem kas bija arestēti,
aizvesti un pat nošauti. Varbūt mums vajadzētu
kautkur bēgt un slēpties, es domāju, un pēkšņi
atcerējos par bērniem Ķīnā un Abesīnijā. Vai
tiešām arī mums bija pienākuši tie grūtie laiki?
Un atkal es biju viena ar savām rūpēm un
bailēm. Zināju ka vecāku dotās atbildes tikai
mēģināja mazināt manas bailes.
Tās nebija bailes kādas izjutu sagaidot
vecāku rājienu par padarītu nedarbu, vai
bailes pirmo reizi ar riteni braucot, vai ejot pāri
upei pa šauru laipu. Tās bija neredzamas,
nesaprotamas bailes kas apņem kā auksta
migla kura aiztur saules siltumu un gaismu.
(turp. 8. lpp.)
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Likās ka neviens vairs nejutās drošs
savā siltā ligzdā. Varbūt mums vajadzētu iet
kautkur projām, tālu tālu kur neviens mūs
nevarētu atrast. Kur bija tāda vieta?
Un tā vienā jūnija naktī, kāds paziņa
atskrēja un teica ka no galvenās stacijas
esot izbraukusi smagā mašīna lai apcietinātu
vairākus cilvēkus. Pekšņi tēvs rāva mūs no
gultām un gandrīz skriešus visi devāmies uz
„Vīķiem”. Vecāki paķēra abus jaunākos brāļus
un es skrēju aiz muguras. Visu ceļu trīcēju.
Redzējām arī citus cilvēkus kas steigā bija
atstājuši mājas. Slimnīcas priekšā sēdēja
māsiņa un teica ka nekur nevarot iet, jo
slimnīcā esot ārstējamie.
Vīķos visas istabas bija cilvēku pilnas.
Bija visur manāms satraukums. Es vēl arvien
trīcēju un man pat klabēja zobi. Kas nu notiks?
Bailes bija mani pārņēmušas un es sāku raudāt.
Iesēdos mātes klēpī un raudādama aizmigu.
Varu maiņa
No rīta visi likās kaut cik nomierinājušies
un arī es jutos labāk. Satiku arī citus viesus un
citus kas naktī bija ieradušies no Rīgas. Vīri
esot visu nakti palikuši dārza mājā. Viņiem pat
esot bijušas šautenes. Tikai sievas ar bērniem
bija lielajā mājā.
Pēc pāris dienām tomēr ejam uz māju,
uzzināt kas bija noticis. Bija cilvēki aizvesti –
arī mūsu kārtībnieks Berķis ar visu ģimeni. Arī
mana skolas biedrene Regīna. Vēl nodzīvojām
„Vīķos” kādas dienas un tad nāca pēkšņā ziņa
– krievi vācās projām. Kādu atvieglinājumu
visi izjuta!
Daudz runāja par tiem kas bija aizvesti
un nošauti. Kā parasti, tēva māsa stāstīja par
daudz traģisku notikumu. Viņa savās dusmās
un sāpēs iedeva mums dzejolīti un teica,
„Dziedi to” – es arī to ātri iemācījos.
Pie mūsu mājas bija kalniņš no kura
varēja visu apkārtni pārredzēt un kādā dienā
kalniņa pakājā stāvēja smagā mašīna un tur
kāpa iekšā pāris ģimenes kuŗas sauca pa
sarkanām. Tātad tās devās uz plašo dzimteni.
Es stāvēju kalna galā un dziedāju krustmātes
iedoto dziesmiņu pēc meldiņa – „Varen plaša
mana zeme dzimtā”.
Mana dzimtene ir tikai viena
Zeme Baltij’s jūras piekrastē
Un es zinu ka reiz ausīs diena
Kad reiz plīvos karogs sarkanbalts.
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Mūsu pulki ienaidnieka barus
Pāri robežai līdz Volgai trieks.
Tad kā līgavu vai māti dārgu
Latviju mums atbrīvot būs prieks.
Tā aizbrauca krievi un daži līdzskrējēji.
Likās ka beidzot esam brīvi un bija tik viegli
uzelpot. Pēc dažām dienām ienāca vācieši,
kurus sagaidījām ar puķēm. Daudz jau nekas
nemainījās, tikai viena ļauna vara nomainīja
otru. Mūsu labie laiki bija aizgājuši.
Redakcijas piezīmes: Autore uzauga un
dzīvoja Līgatnē līdz 1944. gadam, kad ģimene
(tēvs Jānis un māte Vilhelmine Eglīši) bēgļu
gaitās nonāca Vācijā; pēc kara beigām
nodzīvoja 5 gadus Wurzburgas nometnē,
1950. gadā izceļoja uz Dienvidkarolinu, ASV,
un pēc autores vidusskolas absolvēšanas
pārcēlās uz Čikāgu.

Ar tēvu 1949. gada Vasarsvētkos Vācijā.

2021. gada jūnijs

9

PAR NEAIZMIRSTAMIEM DRAUGIEM
Uldis Roze

Kā kādreizējais Kaseles-Betenhauzenes nometnieks un kādreizējais čikāgietis, atsaucos
uz Rasmas Priedes aicinājumu (2021.g.maija
ČZ) dalīties ar atmiņām no šīs DP nometnes.
Es tur ierados 7 gadu vecumā un to atstāju 3
gadus vēlāk.
Tieši zēnu spēles man iespiedušās
visspilgtāk atmiņā no mūsu nometnes dzīves.
Skola, svētdienas rīti baznīcā, skautu pasākumi un citas organizētas lietas aizņēma lielu
mūsu dzīves daļu, bet tās nav atradušas līdzīgi siltu kaktiņu manā sirdī. Tās spēles, ko
mēs spēlējām nebija pieaugušo organizētas
vai vadītas, kā tas notiek ar Amerikas futbola
spēlēm, Little League beisbolu un citām bērnu vai jauniešu sporta sacensībām šeit. Mēs
sportojām prieka pēc un tam nebija vajadzīgi
iepriekšēji treniņi vai praksme, tieši tāpat kā
nav vajadzīgs treniņš, lai palaistu gaisā pūķi.
Mūsu spēlēs vienmēr bija iztēles elements. Gunārs bija spēļu iztēles ģēnijs. Zēns
bija zaudējis tēvu karā un dzīvoja viens ar māti.
Man viņš vienmēr likās vecāks par saviem gadiem, viņa lielā auguma un izgudrotāja prāta
dēļ. Gunāru aizrāva viss, kas saistīts ar ķīmiju
un mehāniku. Viņš pirmais man iemācīja izgatavot melno sprāgstampulveri, kura formulu viņš bija atradis kādā ķīmijas tekstā. Mēs
jaucām ogli, sēru, salpetri un priecājamies par
mūsu paštaisīto uguņošanu. Gunārs centās
iegūt sprāgstošo dzīvsudrabu no nesprāgušo
ložu kapsulām un mācījās par nitrocelulozi,
bet viņa lielākais sapnis bija uzbūvēt atombumbu, visvarenāko sprāgstvielu pasaulē.
Vērtslietas
Gunāram bija vesela kolekcija dažādu mašīnu skrūvju, skrūvīšu un blīvju, kā arī
spēcīgu magnētu un spoļu, kurus viņš bija
salasījis savos klejojumos ap sagrautām lidmašīnām pie sabumbotās fabrikas. Viņš visu
to bija rūpīgi savācis, ar mērķi uzbūvēt pats
savas mašīnas. Kad mēs staigājamies, viņš
tik aizrautīgi stāstīja par saviem plāniem, ka
viņam siekalas šķīda un kājas pinās.
Ziemsvētkos mūsu lielajā zālē bērni vienmēr saņēma dāvanas no liela maisa.

Uldis Roze ASV ieceļošanas laikā.

Katrs kautko atnesa un ielika maisā, no kura
tad rīkoja loteriju. Šajā uztraukuma un prieka
gaisotnē, kur bērni atplēsa ietīšanas papīrus
un rādīja viens otram savas dāvanas, pēkšņi
izskanēja skaļa raudāšana. Tur rūgti šņukstēja kāda meitene, kas bija lozē saņēmusi kastīti ar dažādām skrūvītēm, blīvēm un uzgriežņiem. Visi protams zināja kas šo dāvanu bija
atnesis, bet ne visi saprata cik vērtīga tā šķita
pašam devējam.
Rakstnieka sākumsoļi
Juris bija tāpat zēns ar bagātu iztēli;
viņu valdzināja vārdi un viņš izdomāja vārdus
un ievija tos pantiņos. Savas dzejas viņš ierakstīja mazās burtnīcās, sašuva tās ar adatu
un diegu, un tad iesēja drēbes vākos. Grāmatiņas bija glīti apstrādātas, lapas kārtīgi un vienādi apgrieztas. Saturs, protams, bija ar roku
rakstīts.
Kā citi nometnes zēni, arī Juris aizrāvās
ar sprāgstvielām. Pēc kara, neizsprāgušu artilērijas lādiņu bija visapkārt. Tos nebija viegli
uzspridzināt, jo bezdūmu pulverim vajadzēja
aizdedzes kapsulu.
Kopā ar pāris draugiem, Juris bija sadomājis uzspridzināt vilcienu. Viņi negribēja
(turp. 10. lpp.)
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(“Par neaizmirstāmiem” turp. no 9. lpp.)

rīkot iznīcinošu aktu, vienkārši sarīkot milzīgu
sprādzienu. Mēs bieži bijām likuši monētas uz
sliedēm lai pēc vilciena pārbraukšanas vāktu
saplacinātos, gludos bleķīšus rotaļām. Juris ar
draugiem monētu vietā piesēja sliedēm lielgabala lodi. Lode sprāga, bet sprādziens nebija
liels, un vilciens apstājās neskarts. Drīz notika
cita veida sprādziens, kad nometnē ieradās
militārā policija. Visi vaininieki tika atrasti un
par sodu izslēgti no skolas un no skautiem.
Juris tad bija pamatskolas pēdējā klasē, un
viņš tūlīt iestājās vidusskolā, kur viņa tēvs bija
pārzinis.
Dažādās nākotnes
Nometnē valdīja plaša demokrātija.
Mēs visi bijām draugi, visi bijām vienlīdzīgi.
Lielākā daļa no mums izceļoja uz Ameriku, un
tur mūsu dzīves ceļi atzarojās.
Gunāram Amerika nesa nelaimi un neveiksmību. Jurim šī paša valsts atvēra vārtus
uz plašāko pasauli. Juris apmetās Ņujorkā un
nodarbojās ar rakstniecību. Viņš apprecēja
interesanto amerikāņu rakstnieci Lauriju Kolvinu (Laurie Colwin, 1944-92). Pēc Laurijas
pāragrās nāves no aortas aneirisma, Juris apprecējās ar mākslinieci Džīnu Haifecu (Jeanne Haifetz). Juris mira 2018. gadā.
Jura grāmatas atgādināja viņa pieredzi
Kaselē – tās bija pilnas ar sprādzieniem, aukstā kara dubultspiegiem, mēri. Lai izdotu šīs
grāmatas, Juris ar draugu līdzdibināja apgādu
SoHo Press, kurš publicēja viņa pēdējo grāmatu kā pēcnāves izdevumu.
Redakcijas piezīme: Lasītājs Uldis Roze dzīvo Ņujorkā un ir zinātnieks un emeritēts bioloģijas profesors Queens koledžā.
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RUMAKA GRĀMATU LASĪŠANAS SACENCĪBAS

KBLS piedalījās Amerikas latviešu apvienības Izglītības nozares rīkotajās
Rumaka grāmatu lasīšanas sacencībās : Lasi visu un visur!
Atzinības rakstus saņēma:
Līzīte Freimane - 1.kl.
Sofija Brence - 6.kl.
Dāvis Briedis - 4.kl.
Reinis Velkme - 6.kl.
Anda Freimane - 4.kl.
Zane Velkme - 6.kl.
Ziedīte Holmberg - 4.kl.
Emīls Slokenbergs - 7a. kl.
Lija Robežniece - 4.kl.
Marete Austriņa - I vidusskolas kl.
Tomas Velkme - 4.kl.
Anika Bendika - I vidusskolas kl.
Nora Blumberga - 5.kl.
4., 6. un I vidusskolas klases par līdzdalību nopelnījušas $50,00 balvas

APSVEICAM

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

vidusskolas absolventus:
Edgars Cers
Nikolas Gundrum
Jancis Hounihan
Lija Vīgante

$22,000

Mēs turpinam mūsu naudas vākšanu akciju
un izsakam LIELU PALDIES visiem
cilvēkiem, ģimenēm, uzņēmumiem un
organizācījām kuri ir līdz šim ziedojuši
KBLS 70. gada jubilejas akcijai!

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 71. skolas gads ir beidzies. Mums visiem ir ZOOM nogurums, bet neesam
nospiesti. Pedējā skolas dienā sanācām ārā. Cauri maskām varējām balsīs dzirdēt
lielo prieku tiekoties. Bijām kopā uz īsu brīdi. Atvadījāmies no skolotājiem un
apsolījām draugus satikt vasaras brīvlaikā. Noturējām ārā izlaidumu, zem lielu telti,
kas mūs glāba no lietus. Tagad skatīsimies uz nākotni. Gribam atgriezties klātienē
septembrī un pie to, pa vasaru piestrādāsim. Aicinu arī Jūs nākt palīgā skolā. Ja
gribāt mācīt, palīdzēt, jeb dežūrēt - lūdzu atrakstiet uz kblskola@gmail.com.
Paldies skolēniem, skolotājiem, padomei un tautai, kas ir palīdzējušī skolai
turpināties. Vēlu jums jauku vasaru.
Tikai uz priekšu!
Pārzine Rasma

Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā

www.kblskola.org
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IZVEIDOTS ČIKĀGAS LATVIEŠU SAIETA NAMS “LIGZDA”
Centrs pārtop Ligzdā

(No Ligzdas vadības). Šī gada sākumā
Krišjāņa Barona latviešu skola pārņēma
Montrose
avēnijas
īpašuma (bijušā Ciānas īpašuma) vadību.
2020. gada beigās
Ciānas draudze un
KBLS vienojās, ka KBLS pārņems īpašuma
menedžmentu, kā arī ieguldīs laiku un naudu,
lai īpašumu uzlabotu. Ciānas draudze paliks
īpašumā kā īrnieks. Ciāna šo soli uztvēra ar
prieku, jo tas atļaus tai nodarboties vairāk ar
draudzes misiju, Kristus vārda sludināšanu un
mazāk ar īpašuma uzturēšanu.
KBLS cer īpašumu attīstīt tālāk kā “Čikāgas Latviešu Ligzdu” un iesaistīt visas vietējās latviešu organizācijas, indivīdus un citus
atbalstītājus. KBLS, KBLS vecāki un bērni ir

aktīvākā latviešu grupa Čikāgā un cer, ka tautieši atsauksies kopīgās mājvietas veidošanas aicinājumam. Visi latvieši ir un būs aicināti
piedalīties Ligzdā.
Centra/Ligzdas operatīvās grupas vadībā ir Kristīna Grants, Aldis Strīpnieks, Andris
Līzenbergs un Pauls Jesinskis. Ligzdas padomes sastāvā ir Svens Kīns, Andris Slokenbergs, Dženija Hounihan un Roberts Ezeriņš.
Čikāgas Latviešu Ligzda noturēja virtuālo atklāšanu 19. maijā plkst. 7.00 vakarā - filma
noskatāma https://youtu.be/TELOaAX8-88.
Līdz maija beigām, to noskatījušies jau 253
cilvēku.
Kāda nozīme jaunam nosaukumam?
Ligzda – pēc definīcijas – ir dažādu dzīvnieku
būvēts patvērums, kas kalpo par vietu dzīvošanai un pēcnācēju iznēsāšanai. Tā apliecinam, ka šeit mēs varēsim izpildīt mūsu kultūras dzīvi un audzināt nākošās paaudzes.

2021. gada jūnijs
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ATKLĀJOT LATVIEŠU PĒDAS ČIKĀGĀ
Artis Inka, Līga Ejupe

Projekts sakopt un saglabāt Čikāgas latviešu vēsturi ir sācies. Pakāpeniski savāktā informācija
un materiāli būs apskatāmi īpašā atjaunotā “Čikāga.com” mājaslapā tīmeklī. Projekta ietvaros ir
plānots vēsturisks grafiks Čikāgas latviešu sabiedrības galvenajiem notikumiem; pagātnes un
tagadnes organizāciju, skolu, baznīcu, korporāciju, biedrību, publikāciju, interešu grupu u.c. atsevišķās vēstures; kā arī Čikāgas ievērojamo mūzikas, mākslas un literāro personību apraksti.
Kamēr “Čikāgā.com” mājaslapa būvējās, mēs
vēlamies lasītāju atmiņas mazliet pakutināt un iesākt
sarunas, lai varēsiet nākt palīgā!
Šodien mēs Čikāgas latvieši kustamies starp Ciānas baznīcu un sabiedriskām telpām, Sv. Pētera baznīcu, Stariņa skolu un vēl nesen, Latviešu biedrības namu.
Bet tā nav vienmēr bijis! Latvieši pēdējos vairāk kā simts
gados ir atstājuši pēdu nospiedumus daudzviet Čikāgā.
Atrast un izsekot šīs vietas ir mūsu projekta mērķis.
Uzdodam jums pastaigāt Čikāgas latviešu pagātnes pēdās, meklējot atbildes sekojošiem jautājumiem:
A. Kur rīkoja 1953. gadā pirmos Dziesmu svētkus ASV?
B. Kur atradās Aglonas Dievmātes baznīca?
C. Kur atradās Baptistu draudzes baznīca (sākotnēji
būvēta kā pasta stacija)?
D. Kur bija Ciānas draudzes baznīca, īpašumā ko iegādājās pirms Otrā pasaules kara.
E. Pirms Otrā pasaules kara, kurās telpās bieži tikās
Čikāgas latviešu biedrība?
F. Kur atradās Kārļa Ķezbera filatēlijas veikals, kur
“latvietis satika latvieti”?
G. 1960s gados Krišjāna Barona latviešu skolas telpas bija kur?
H. Kur atradās Laimona Lapiņa veikals?
I. Kur atradās Miera draudzes baznīca?
J. Kur atradās Sv. Jāņa draudzes baznīca?
K. Pirms Wood Dale īpašuma iegādes, kur atradās Sv.
Pāvila draudzes baznīca?
L. Kur atradās Rainbow Gardens, 1950. gadu jauniešu biežā tikšanās vieta?
Vietas kartē:
1. 1959 W. Armitage Ave., Chicago
2. 5015 W. Ferdinand St., Chicago
3. 1644 S. 11th Ave., Maywood
4. 2543 W. Wabansia Ave., Chicago
5. 630 N. McClurg Ct., Chicago
6. 1701 N. Richmond St., Chicago
7. 9000 S. Menard Ave., Oak Lawn
8. 5601 W. Chicago Ave., Chicago
9. 2150 W. North Ave., Chicago
10. 2727 N. Milwaukee Ave., Chicago
11. 5000 W. Ohio St., Chicago
(Atslēga atrodama 28. lpp.) 		
12. (Hull House) 800 S. Halsted St., Chicago
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ČLOA PREZIDIJS KAĻ PLĀNUS UN PĀRSKATA PAVEIKTO
Mārtiņš Stāks
ČLOA prezidija priekšsēdis

Ar sajūsmu un pilnā sastāvā, ČLOA prezidijs
satikās Sv. Pētera baznīcas telpās 18. maijā,
kur pārrunājām šī gada cerētos plānus un iespējamos notikumus. Pagājušā mēneša Cikāgas Ziņās lasījāt par projektu kur sāksim sistemātiski savākt un digitalizēt Čikāgas latviešu
vēsturi, sākot jau no 19. gadsimta. Prezidijs
ieteica un delegāti piekrita pieskirt ČLOA līdzekļus un ar sēkla naudu atbalstīt šo projektu. Sākumsoļi ieskaita izveidot Interneta saiti (website) un tālāk sastādīt procedūras, ar
dokumentu, ilustrāciju u.c. veida informācijas
vākšanu, pārskatīšanu un ielādēšanu vietnē,
kā arī iesākt vispārējo projekta darbu.
Varu informēt tālāk, ka esam atjaunojuši sarunas ar ALAs vadību par iespēju palīdzēt rīkot ALAs 70. kongresu Čikāgā šo ruden. Ir jau vairākas Čikāgas organizācijas un
indivīdi, kuri ir pieteikušies rīkošanā, ja spēsim
vienoties ar ALAs vadību. Prezidijs ir arī vienisprātis, ka vēlamies pēc iespējas svinēt 18.
novembra Latvijas Valstssvētku aktu klātienē.
Tādā kārtā pašlaik atliekam iepriekšminēto
“virtuālo pasākumu” un sagaidam ka septembra laikā spēsim nospriest vai klātienes akts
varēs notikt. Ja Covid vai citu iemeslu dēļ nespēsim klātienē rīkoties, tad atgriezīsimies pie
“virtuālās” pieejas. Iespēja šādu lēmumu pieņemt tad nāks šī gada 8. septembrī, kad klātienē noturēsim nākošo ČLOA delegātu sēdi.
Ligzdu būvējot
Vēlējos tālāk dalīties ar ČZ lasītājiem
par saziņu ko ieliku savā Facebook lapā kad
uzzināju par Ligzdas prezentāciju 19. maijā
(skat. arī 12. lpp): “Esmu ļoti sajūsmināts par
šo pasākumu un tā svaigo un nozīmīgo nosaukumu LIGZDA! Atbalstu mūsu KBLS vecākus un visus skolas draugus un labvēļus, kuri
cenšās veidot kopēju vietu kur mūsu plašākā
latviešu sabiedrība spēs turpināt draudzīgi satikties un sabiedroties. Aicinu Čikāgas latviešus piedalīties un palīdzēt!
Šinī sakarā gribu atzīt vairākas personas
kuras šo kopējā centra koncepciju jau 2017.
gadā pacēla un pie kuras viņi ir tālāk daudz piestrādājuši. Atklāšana notika pirmā Tautas sanāksmē, kuru organizēja un vadīja Rineta Tincu,

Silvija Kļaviņa-Barshney un Krista Laukmane
2017. gada februārī. Sekoja vairākas Tautas
sanāksmes kur piedalījās specialisti, ieskaitot
Mikus Kīns, Roberts Ezeriņš un Thomas Tristano. ČLOA prezidijs, tanī laikā Armanda Birkena
un Māc. Gundegas Puidzas vadībā, pieņēma
lēmumu veidot Centra Darba Grupa (CDG), komiteju kuru sākumā vadīja Didzis Pilāns un tad
Guntis Daboliņš. CDG regulāri notureja atklātas
sēdes, pie kurām arī regulāri piedalījās Māra
Vārpa, Marks Baginskis, Andris Bērziņš u.c., un
par kurām tika ziņots ČZ.
Atzīsim, pateiksimies un priecāsimies
par visu šo darbu, kas tika veikts kopš 2017.g.
februāra – kurš veidoja Ligzdas pamatus. Aicinu visiem piedalīties šajā 2021. gada Čikāgas sabiedrības atmodas laikmeta sākumā.
Palīdzēsim kuplināt un paplašināt šo svarīgo
ideju un šo vietu kur tautiešu satikšanās un
sabiedrošanās iegūst attiecīgo latviešu kultūras dvēseli un garu.

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

2021. gada jūnijs
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SV. PĒTEŖA DRAUDZEI
JAUNS PRIEKŠNIEKS

16. maijā Sv. Pētera baznīcas pilnsapulcē, draudze ievēlēja Ivaru Spali par draudzes priekšnieku un Ināru
Ievāni par Dāmu saimes priekšnieci.
Attēlā draudzes padome; pirmā rindā
no kr., Benita Lāčkāja, Velga Drille-Eize, Lūcija Sprenne, bijušais draudzes
priekšnieks Uldis Pūliņš, jaunievēlētais draudzes priekšnieks Ivars Spalis, Dace Pence, Elizabete Freimane,
māc. Ojārs Freimanis; otrā rindā no kr.,
Rūta Veitmane, Ārija Bergmane, Dāmu
saimes priekšniece Ināra Ievāne, Ināra
Kiršteine, Jānis Priede, Pārsla Gagaine. (Foto: Nijole Spalis)

ALA PIEŅEM IETEIKUMUS ATZINĪBAS RAKSTIEM
(Novilkts no ALAs mājas lapas www.alausa.org)

Ik gadu Amerikas Latviešu apvienība piešķir
Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem indivīdiem par izciliem sasniegumiem
sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras
darbā. ALAs valde izvērtē ieteikumus septembra sēdē, un raksti tradicionāli tiek izsniegti
18. novembŗa sarīkojumos, saņēmēja vārdu
iepriekš neizpaužot.
Mērķis
Veicināt un atbalstīt latviešu organizāciju
un individuālu tautiešu sabiedrisko darbu un
sniegt atzinību par īpašiem sasniegumiem:
• Sabiedriskās dzīves vadīšanā vietējos
centros, kā arī plašākā mērogā
• Jaunu un sekmīgu pasākumu veidošanā
• Latviskās kultūras uzturēšanā, saglabāšanā un jaunradē
• Palīdzības darbā latvju tautas izdzīvošanas veicināšanai
• Latviskās kultūras un vēstures popularizēšanā cittautiešos
Kas var ieteikt kandidātus?
Kandidātus var ieteikt:
• Vietējās organizācijas un/vai apvienības
• Organizāciju valdes
• ALAs valde
• Jebkurš ALAs biedrs

Kas ir jādara, lai ieteiktu kandidātus?
• Par katru ieteikto kandidātu jāizpilda
Pieteikuma veidlapa
• Jāpievieno apraksts (50-150 vārdos)
par kandidāta panākumiem un darbību
sabiedriskajā jomā.
Atzinības rakstu piešķiršanas kārtība:
• Ieteikumus jāsaņem līdz 31. augustam
• ALAs valde apstiprina katru ieteikumu
atsevišķi. Atzinības rakstus paraksta
ALAs priekšsēdis/de un Kultūras nozares vadītājs/a vai attiecīgās nozares
vadītājs/a.
• Atzinības raksti tiek sūtīti vietējo centru
pārstāvjiem uz pieteikuma formā norādīto adresi.
• Atzinības raksti iespēju robežās ir pasniedzami gadskārtējos 18. novembŗa
sarīkojumos, laureātu vārdus neizpaužot pirms sarīkojuma.
• ALAs Atzinības rakstu var saņemt tikai
vienu reizi mūžā.
Atzinības rakstu pieteikuma veidlapu un
ALAs Atzinības rakstu saņēmēju alfabētisko
sarakstu var apskatīt: www.alausa.org
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GAUJAS 6.
GAIDU VIENĪBA

Vadītāja Daina Cera
tālr.: 773-685-0892
e-pasts: dcers312@gmail.com

STABURAGA 70.
SKAUTU VIENĪBA

Priekšnieks: Guntis Dāboliņš
tālr. 847-696-9889
e-pasts: gdabolins@wowway.com

SKAUTI UN GAIDAS IEŅEM MEŽU UN APKĀRTNI
Guntis Dāboliņš

Šī gada 24. aprīlī, brīnumskaistā, saulainā dienā, mūsu mazskauti, guntiņas, gaidas un skauti pulcējās plašām nodarbībām Busse Woods teritorijā. Visiem, ieskaitot vadītājiem, bija liels
prieks satikties pēc pandēmijas uzspiestās ziemas vientulības. Pāris vārdos un dažās bildēs
pastāstam šeit par jauko pasākumu.
Mazskautu foto (augšā, pa kreisi): Brāļi skauti (no kr.) Jēkabs Brencis un Vincents Sīmanis palīdz mazskautiem Philipam Ciaccio, Ērikam Zīmelim un Jēkabam Andersonam izgatavot
pašdarinātas makšķeres no PVC caurulēm.
Guntiņu darbības (augšā, pa labi): Tikās 8 guntiņas un 2 vadītājas baudīt dabas pastaigas, spēlējot dabas Bingo (kur bija jāatrod un jāatzīmē 15 priekšmeti – ieskaitot suni, ziedošu
koku, dzīvnieka pēdas u.c.). Bingo kārtiņas pārskatot, ar pārsteigumu nācām pie slēdziena, ka
neredzējām nevienu vāveri!
Gaidas uzsāka nodarbības gatavojot auzu pārslu tāfeles, no tikai četrām sastāvdaļām.
Mācījāmies arī noderīgus svilpju signālus, kurus, atgriežoties nometņu vidē, varēsim lietot lai
sasauktu visu pulku, ziņotu par negadījumiem, kā arī sameklēt citas gaidas mežā. Tad baudījām
auzu pārslu tāfeles un pieņēmām trīs guntiņas mūsu pulkā.
Skautu foto (apakšā, pa kreisi): Divi skauti, Lūkas Šlesers un Andrejs Teivāns, kopā ar vad.
Gunti Dāboliņu un vv Viesturu Teivānu, devās 7 jūdžu riteņbraucienā, pa ceļam aplūkojot alņus aplokā.
Dižskautu foto (apakšā, pa labi): Gatavojoties izbraukumam 22. maijā, pie Busse ezera:
laivās Ēriks Blumbergs un Edgars Cers; uz laipas Kristofers Blumbergs, vad. Alnis Cers, Stefans
Kīns, Niks Gundrums, Kristaps Andersons.

2021. gada jūnijs
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ČIKĀGIETIS MIĶELIS BRUNOVSKIS:
NCAA VOLEJA ČEMPIONS

Mārtiņš Stāks
Šī gada 24. aprīlī, Salem, Virdžinijā, Carthage College volejbola
komanda izcīnīja pirmo vietu National Collegiate Athletic Association (NCAA) Division III čempionātā pret Benedictine universitāti. Čikāgietis Miķelis Brunovskis, Solveigas un Dāvida dēls,
palīdzēja nodrošināt komandas uzvaru un tās vienreizējo gada
rekordu – 23 uzvaras, bez zaudējuma.
Miķelis ir KBLS un Gaŗezera Vasaras vidusskolas absolvents. Viņš jau St. Charles East vidusskolā izcēlās kā izcils sportists ar konferences līmeņa apbalvojumiem. Gaŗezerā Miķelis ir arī
pazīstams ar savas GVV komandas B grupas uzvaru pirms pāris
gadiem, gadskārtējā plašā voleja turnīrā pārveicot spēcīgo “Power
grupas” komandu, pilnu ar universitātes līmeņa spēlētājiem.
Apsveicu Miķeli par viņa izciliem sporta panākumiem!

EDUARDA ZĀMA GLEZNA “KOKLĒTĀJS” NONĀKUSI CĒSĪS

Dace Ķezbere
“Jau daudzus gadus, Pasaules Latviešu Mākslas
Centrs (PLMC) saņem lielas ārvalstu ziedotāju gleznas, kas pienāk Centrā sarullētas”, stāsta PLMC direktors Kārlis Kanderovskis. “Mākslas izstiepšanai un
kadrēšanai izmantojam vietējos meistarus Cēsīs. Kolekcija aug, un tagad tajā ir daudz modernu un abstraktu darbu, kā arī vecmeistaru klasiskās gleznas”.
Nesen vēl viena liela, iespaidīga glezna – Eduarda Zāma “Koklētājs” – atrada ceļu uz Cēsīm, pašā
Latvijas sirdī. To ziedoja Čikāgas Latviešu biedrība
no saviem krājumiem, kad biedrība pirms gada savu
namu pārdeva. Biedrība gleznu piedāvāja Centram,
kas arī to pieņēma.
Eduards Jānis Zāms (1907-87) dzimis Rīgā
un pēc DP nometņu laika dzīvojis Demoinā (Des Moines, Iowa). Viņš strādājis gandrīz visos glezniecības
žanros un arī nodarbojās ar restaurācijas darbiem.

Augšā: Eduarda Zāma glezna “Koklētājs”
Pa labi: PLMC brīvprātīgā darbiniece Ingrīda Bite
aplūko jaunu iegādi – gleznu “Koklētājs” – ko
PLMC pastāvīgajai kolekcijai ziedoja Čikāgas Latviešu biedrība.
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MĀRA ČAKLĀ ZVAIGZNES un SILTIE UGUNSMIRKĻI
Anita Mellupe, speciāli Čikāgas Ziņām

Šī ir viena no pirmajām dziesmām ar Māra
Čaklā tekstu, kura jau 1960. gados iedzīvojās
tautā:
Sals stindzina upes, skrien zivis zem ledus,
Un upe zem ledus plūst.
Mēs sniegu uz pleciem un cepurēm vedam,
Sniegs krīt mums uz sejas un kūst.
Ir savādas naktis, kad nevari aizmigt,
Kad klajumi mierīgi top,
Un zaļganas zvaigznes runā par laimi,
Bet nevar vien sadzirdēt, ko.
Visjautrākā barā var laime iet garām,
Bet nepaies garām tev prieks.
Kad laime iet garām, ar lūpām to skaram,
Bet izrādās – tas bija sniegs.
Kad apgāds Likteņstāsti (A. Mellupes
izveidots un vadīts – red.) sāka darbu pie
dziesmu tekstu grāmatiņām, pat Čaklais bija
pārsteigts: sak, kā tas man pašam nebija ienācis prātā? 1996. gadā klajā laidām Alfrēda Krūkļa „Mežrozīte zied un zied”, Arnolda Auziņa „Nepērc puķi, nāc tāpat!”, Māras
Zālītes „Dziedināšana” un Vika „Dziesma, ar
ko tu sāksies?”. Pēc gada – Imanta Ziedoņa
„Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc” un Ārijas
Elksnes „Aizved mani uz Morica salu.” Vienīgi
Ārija Elksne skaisto grāmatas atvēršanu vairs
nevarēja piedzīvot, bet pārējiem autoriem tā
tiešām bija svētku diena – jo vairāk tālab, ka

Māris Čaklais un Anita Mellupe viņa grāmatas “Viņi
dejoja vienu vasaru” iznākšanas dienā 1996. gada
9. septembrī.

pēc šo grāmatu iznākšanas dzejniekiem pieteicās vēl citi komponisti, kuri arīdzan radījuši
dziesmas – tekstu autoriem to pat nezinot. Šo
neparasto, bet gana sarežģīto darbu uzņēmās
redaktore Ligita Bībere – viņa kā erudīts kultūras detektīvs ienira daudzos un dažādos izziņas avotos laikā, kad Interneta gudrību saule
mūszemes pamalē vēl tikai sārtoja.
Nenoliedzami – visgatavākais šāda
sava veida „revīzijai” (kuri dzejoļi ir komponēti, kādi mūziķi to veikuši, kuri dziedātāji izpildījuši?) bija Māris Čaklais, to lieliski pierādīja
dzejnieka īsā laikā sagatavotie, lakoniskie un
pārdomātie komentāri. Grāmatas „Viņi dejoja
vienu vasaru” ievadā Čaklais rakstīja: „Kaut
kāda vienreizēja atbrīvotība, gandrīz vai tāds
kā mocartisks vieglums ir uzturējis manas
attiecības ar vairākiem komponistiem. Droši
vien – tā tam bija jābūt. Pateicos visiem, kuri
apstājušies pie maniem pantiem un likuši tiem
vibrēt pieclīniju nervu stīgās. Šai dzīvē mēs
esam tikušies uz vienu gaišu fragmentu – siltu
ugunsmirkli.”
Tāds negaidīts un silts ugunsmirklis tikko, padrēgnā pavasara naktī, pārsteidza arī
mani, kad saņēmu ziņu no siguldietes, kordiriģentes Olgas Jakānes – viņa atšķīrusi dziesmu grāmatiņas 121. lapaspusi un nevarējusi
nepievienot tam arī savu „neprofesionāles”
melodiju! Ar steigu sameklēju grāmatu – un
tagad smeldzīgi tīro dzejoli vēlos nocitēt arī
lasītājiem tālumā:
Akācija zied, un lauki tā kā maijā,
un zem saules katrs mirklis tīrais zelts.
Tikai kaut kas pārbriedumā šajā
nepasacīts, nepadarīts smeldz.
Naktis bija melnas, tagad ugunssārtas,
bija gurdi klusas, tagad putni kliedz.
Pelēkajā mūrī vaļā vārti.
Neaizliedz man sevi, neaizliedz.
Tas viss noklusīs, kā nobirst akācijas,
pārskrien aši rudens trīsiens salds un spējš.
Un tu nesapratīsi, vai bija
vai to visu izdomāja vējš.
1996. gada vasarā Māris Čaklais nopietni sasirga, ilgāku laiku uzturējās slimnīcā;
līdz ar to tās vasaras tradicionālajās Imant-
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Vāks dziesmu tekstu izlasei “Viņi dejoja vienu vasaru”

dienās viņam nebija cerību piedalīties. Lai
uzmundrinātu dzejnieka garu, lielā steigā izdevām daļu no topošās grāmatiņas – „Pakur,
pakur uguntiņu!” Dzejnieka ieraksts liecina,
ka ar „karstu” grāmatiņu slimnīcā esmu viņu
apciemojusi 8. jūlijā. Dziesmu tekstu grāmata
pilnā apjomā iznāca 5. septembrī, dzejnieks
atkal bija uz kājām un spara pilns. Neviens
tad vēl nenojauta, ka viņam priekšā vairs tikai septiņas vasaras. Bet tie nebija gadi – kā
skumjas zvaigznes. Čaklais, pilnīgi atbilstīgi savam uzvārdam, paspēja vēl tik neticami
daudz. Protams, viņš tad pat vēl nenojauta, ka
vairākas viņa dziesmas, kuras bija piedzimušas teātra intīmajai skatuvei, ar laiku skanēs
pat Mežaparka estrādē, ka jaunas un jaunas
paaudzes burtiski kā himnas pieņems un tālāk
nodos viņa „Viņi dejoja vienu vasaru” (Viņi dejoja vienu vasaru.../ Un pēc tam?/ Un pēc tam

19

– un pēc tam? Tagad katrs savam liktenim
prasa:/ Kam tad bija jābūt „pēc tam”?); „Cik
mēs viens par otru zinām?”(Cik viens mēs par
otru zinām?/ Maz, pavisam maz./ It kā kopīgus
svētkus svinam,/ it kā kopīgas darbdienas.);
„Dzeguzes balss” (Starp mašīnām, motoriem,
meitenēm,/ uz ielu stūriem kas salst, / starp
rēcieniem, rūcieniem, svilpieniem –/ murgs
vai sveiciens?/ dzeguzes balss.); „Dziesmiņa
par akāciju palagu” (Balts ir akāciju palags,/
vai tu gribi tādā gulēt?/ Vai tu negribi vai gribi,/
būs tev akāciju palags.); „Dziesmu par karuseli” (Redzat, atkal ir debesis pušu, / mums
ir ielāpi jāuzliek tām!/ sanāk, sanāk, kas samaksājuši,/ zem šīm baltajām akācijām!”) un
vēl, un vēl. Katrs mēs, lasītpratēji un pat nepratēji, varētu sastādīt savu TOP 10 ar izlasi
no Imanta Kalniņa dziesmām vien, par citiem
komponistiem nerunājot.
Ne katram dzejniekam mazdārziņa vietā –
rudzu lauks
Man allaž ikviena dzejnieka darbi, sakopoti dažādās grāmatiņās, šķituši kā ražīga
dārznieka atsevišķas dobītes: vienā – sniegpulkstenītes, citā – vasaras dālijas, pašā jaunākajā – ziemcietīgie miķelīši. (Būšu laimīgs,
ja pieņemsi/ mani kaut dārzā par gliemezi!)
Kāda laime, ja kāds grāmatizdevējs šo pa
daļai aizmirsto mazlauciņu vietā iekopj rudzu
druvu – kopotos rakstus! Lai gan tas nenotiek uz burvja mājiena, šajās lietās noteikti ir
klāt kāds burvju spēks, saules un zvaigžņu
starojums. Es varu tikai novēlēt apgādam
Mansards spēku un pacietību – Māra Čaklā mūža devumam piedodot kopīgu melodiju – kādu tas godam pelnījis. Tādu dziesmu
kā rudzu laukam: sākot ar apartu zemi, sējas
sviedriem, novākšanas gandarījumu un atkal
jauniem pilniem apcirkņiem – garantiju jaunai
sējai. Kopoto rakstu pirmais un otrai sējums
(cik skaisti mūsu valodā sabalsojas grāmata
un apsēts lauks!) jau iznākuši, par to gādājusi
lieliskā literatūrzinātniece Dzidra Vārdaune un
apgāda vadītājs Jānis Oga. Krājumu apjoms ir
bagātīgs – attiecīgi 967 un 1019 lapaspuses.
Lasītājiem ārpus Latvijas īpaši varētu
interesēt 2. sējuma „dabas un cilvēku vērojumi, apraksti par svešās zemēs gūtajiem iespaidiem. Šī sējuma laikposmā (1974-78) tie
ir ceļojumi uz Gruziju un Dāniju, kā arī dzejnie(turp. 20. lpp.)
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(“Māra Čaklā” turp. no 19. lpp.)

kam svarīgais pirmais brauciens uz ASV un
Kanādu 1978. gada oktobrī kopā ar komponistu Paulu Dambi – dzejnieka un komponista
radoša tikšanās ar trimdas latviešiem trīs nedēļu garumā” ( tā teikts izdevēja komentārā).
Laimīgs tas, kura īpašumā jau ir šie divi sējumi, pēc tiem var ilgoties ne tikai bibliofili.
Interesants ir fakts, ka fundamentālo
darbu – Čaklā kopoto rakstu izveidi – uzņēmusies literatūrzinātniece Dzidra Vārdaune, kurai,
starp citu, 6. jūnijā apritēs jau 93 mūža gadi!
Turklāt literāte ar Māri Čaklo ir vienas horoskopa zīmes bērni – dvīņi. Kāda ir viņu kosmiskā
un šīs zemes saite – jautāju literatūras pētniecei pašai (kura doktora grādu saņēmusi par
pētījumu „Traģēdijas žanrs latviešu literatūrā”).
Atbilde skanēja: „Man Māra Čaklā dzeja patika
no sākta gala. Jau 70. gadu beigās uzrakstīju
par viņu pirmo portretu kopkrājumam par Latvijas jaunajiem talantiem. Iegadījās tā, ka reiz satikāmies Dubultos, rakstnieku jaunrades namā,
un uzsāktā ‘mazā saruna’ ievilkās līdz tumsai.
Čaklais pats bija lielisks savu kolēģu darbu
pazinējs un vērtētājs, viņa periodikā lasāmās
esejas par spalvas brāļiem noteikti vajadzētu
izdot atsevišķā izdevumā. Jau kuro reizi pārlasu Māra grāmatu par Imantu Kalniņu – ‘ImKa’,
tā nudien ir ģeniāla! Nepiekrītu izteikumam, ka
Māris savos darbos mēdz būt arī kā ‘ņirga’,
ironisks – tāds gan. Lai gan Latvijā dzejnieku
allaž bijis daudz, spožo talantu pamaz. Kad Literatūras institūtā veidojām ‘Latviešu literatūras
vēsturi’ 3 sējumos, dzeju vētījot, ar diletantiskiem darbiem varētu ielas betonēt!”
Dziesmas un balsis pāri gadu stabiņiem
Māri Čaklo Rīgā visbiežāk sastapu uz
ielas, viņš nesēdēja pie auto stūres. Un tās
vietas, kur nejauši saskrējāmies Vērmaņdārzā, palikušas pat vairāk prātā nekā apspriedes redakcijā vai tikšanās grāmatu svētkos.
Māri uz priekšu nesa kāds īpašs darbīguma
un panākumu ceļavējš, ne vienam vien viņa
čaklums un izteiku tiešums (maigi izsakoties)
ķērās pie sirds. Viņš bija ļoti sabiedrisks un
reizē arī ļoti vienmuļš:
Nepamet mani, nepamet mani,
vientuļnieku, šai ceļmalā,
padzirdi mani, padzirdi mani,
padzirdi mani kaut vērmelēm!
Viņam pašam dzīve vērmeļu kausus
neskaitīja, neskaitīja arī gadus – manuprāt,
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Māris nesavecotos pat 100 gadu finišā.
Putni debesīs, ko jūs bēgat prom?
Es jau neprasu jums it neko.
Jo, kad pantera lēcienam sastings,
es vēl pagūšu ieraudzīt to.
Īpaši skaists bija trio: Māris Čaklais, Imants
Kalniņš, Austra Pumpure. Man bija tas gods
un laime dzirdēt, kā Austra dzied Māra dziesmas ne tikai 1970. gados Rīgā, bet arī Šanhajas latviešiem un viņu tuviniekiem – 2013.
gada Ziemsvētku laikā. Arī Austras gaišie ceļi
jau tālā Aizsaulē, bet neviens, kurš viņu dzirdējis, nešaubās, ka dziesmas dvēsele paliek
kopā ar dzīvajiem. Un mēs paši paliekam par
sargiem tam, kas bijis dārgs mums un ko gribam dārgu saglabāt nākamajām audzēm:
Tad, kad Aizsaulē aiziet saule,
visi kakti kad tumsas zagti,
bezdibeņi nepārstāj auļot.
Sargi mūs šajā naktī!
Katrs mēs ko citu atrodam nošifrētu šajās rindās, tas jau ir dzejas mūžzaļais spēks.
Redakcijas piezīme: Anita Mellupe izveidoja
un 25 gadus vadīja apgādu Likteņstāsti, kas
izdeva 6 Māra Čaklā grāmatas.
Ģimenes īpašūmā un vadībā
kopš 1883. gada
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LELBA PĀRVALDEI JAUNA VADĪBA
Mācītāja Aija Graham

24. un 25. aprīlī noti- vijā. Tiks domāts, kā nodrošināt, lai lajiem būtu
ka Latvijas Evaņģē- nepieciešamie materiāli, palīdzot kalpošanas
liski Luteriskās Baznī- darbā un aizvietojot mācītājus ārkārtas situācicas Amerikā (LELBA) jās. Sinodāļi arī balsoja turpināt baznīcas dar16. sinode. Par jau- bu un nostāju pret visa veida naida un rasisma
no LELBA pārvaldes izpausmēm, kā arī meklēt veidus, kā digitalizēt
priekšnieci tika ievē- LELBA arhīvu.
Sinode izteica lielu pateicību prāvestam
lēta prāveste Anita
Gunāram Lazdiņam par nokalpotiem sešiem
Vārsberga Pāža.
Jaunajā LELBA pārvaldē kopā ar priekš- ar pusi gadiem LELBA pārvaldes priekšnieka
amatā un novēl viņam Dieva svētību, uzsākot
nieci A. Vārsbergu Pāžu darbosies mācītājs
nākamo dzīves un kalpošanas posmu. Tāpat
Igors Safins, (pārvaldes priekšnieces garīgais sinodāļi pateicās par kalpošanu pārvaldē prāvietnieks, Bostonas Trimdas draudzes mā- vestiem Sarmai Eglītei un Dāvim Kaņepam,
cītājs), māc. Ģirts Grietiņš (Toronto Sv. Jāņa mācītājiem Dāgam Demandtam, Sandrai
draudzes mācītājs), es, māc. Aija Graham Kalvei, Andrim Celchertam un Edvardam He(pārvaldes sekretāre, Kalamazū un Lansingas sam un Revīzijas komisijas locekļiem Ingrīdai
draudžu mācītāja), laji Andris Celcherts (LEL- Jansonei, Mārtiņam Pūtelim un Voldemāram
BA kasieris, Klīvlandes draudze), Sandra Kal- Peldam. Sinodes dalībnieki pateicās par Sive (pārvaldes priekšnieces laicīgā vietniece, nodes virtuālo izkārtojumu un novadīšanu
Milvoku draudze), Kārlis Veilands (Ziemeļkali- īpašos apstākļos: Zoom meistarei Helēnai
fornijas draudzes priekšnieks). Revīzijas komi- Vīksniņai (Vašingtonas draudze) un Silvijai
sijā darbosies Ingrīda Jansone (Ņujorkas drau- Kļaviņai-Barshney (Čikāgas Ciānas draudze).
dze), Mārtiņš Pūtelis (Indianapoles draudze) Paldies arī mācītājam Larim Saliņam par ievaun Vija Ūdenāne (Vašingtonas D.C. draudze).
du mazo grupu pārrunām.
Sinode noslēdzās ar svinīgu dievkalpoTā kā šoreiz sanākšana notika virtuāli,
jumu
tiešsaistē
– archibīskapes Laumas Zušēizmantojot Zoom vietni, Sinode bija labi pārstāvēta; tajā piedalījās 84 balstiesīgie sinodāļi un vicas vadībā. Dievkalpojumā amatā tika ievesvairāki viesi, starp tiem – Latvijas vēstnieks ASV ta LELBA Pārvaldes jaunā priekšniece prāv.
Māris Selga, Daugavas Vanagu priekšsēdis And- Anita Vārsberga Pāža un pārvaldes locekļi.
Redakcijas piezīme: Sinodē kā deleris Kursītis un LELB arhibīskaps Jānis Vanags.
gāti piedalījās arī četri čikāgieši: māc. Ojārs
Nostādot baznīcas virzienus
Freimanis, Silvija Kļaviņa-Barshney, māc.
Sinodē tika pieņemtas dažas SatversGundega Puidza un Uldis Pūliņš.
mes maiņas, kas sīkāk izskaidro pārvaldes priekšnieka, pārvaldes locekļu
un laju kandidātu prasības. Sinodē tika
pieņemtas vairākas rezolūcijas, kas
dod virzienu baznīcas nākamo trīs gadu
darbam. Viens no galvenajiem aicinājumiem bija turpināt piedāvāt virtuālo
dievkalpojumu ierakstus arī tad, kad
atsāksies draudžu klātienes dievkalpojumi. Lai cik grūts un sarežģīts bijis
2020. gads dēļ Covid, sinodāļi novērtēja, ka LELBA ir spējusi sasniegt tos
ļaudis, kas pirms tam bijuši attālināti no
baznīcas un latviešu centriem. Tāpat
turpināsim uzsāktos Ārmisijas un Palīdzības nozares darbus pasaulē un Lat- LELBAs jaunievēlētā Pārvalde pēc noslēguma dievkalpojuma
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IESKAŅOS 2022. g. DZIESMU SVĒTKUS ST. PAULA KATEDRĀLĒ AR
PASAULES SLAVENO LATVIEŠU KOMPONISTU ĒRIKU EŠENVALDU!
Svētku oficiālā atklāšana paredzēta ceturtdien, 2022. gada 30. jūnijā, bet Rīcības komiteja mudina latviešu koru mūzikas cienītājus ierasties dienu iepriekš lai baudītu lielisku
programmu “Dienu ar Ēriku Ešenvaldu” trešdien 29. jūnijā. Pēcpusdienā Ešenvalds vadīs
meistarklasi koristiem un koru diriģentiem St.
Paul College telpās.

Komponists Ēriks Ešenvalds

Programma domāta ne tikai latviešu
koru mūzikas izpildītājiem, bet kā īpaša iespēja Minesotas amerikāņu koriem iepazīt unikālo latviešu koru mūzikas mākslu un latviešu
Dziesmu svētku tradīciju. Ešenvalds stāstīs
par savu komponēšanas pieeju un vadīs dalībniekus vairākās kopdziesmās. Būs iespēja
satikties ar komponistu un paēst kopīgas vakariņas pirms vakara koncerta.
Trešdienas vakarā klausīsimies Dziesmu svētku ieskaņas koncertu ar Ešenvalda
darbiem. Koncerta programmā arī tiks atskaņots Ešenvalda jaundarbs! Koncertu izpildīs
trīs izcili kori, viens no Minesotas un divi no
Latvijas. Ņemot vērā Minesotas spēcīgo dziedāšanas kultūru, Rīcības komitejas priekšsēdis Ansis Vīksniņš stāsta, ka viens no svētku
mērķiem ir veicināt sadarbību starp vietējiem
Minesotas koriem un viesu koriem no Latvijas.
“Mēs aicinājām Dvīņu Pilsētas kori
Magnum Chorum piedalīties Dziesmu svētkos jo šis ansamblis bieži atskaņo Ešenvalda
un citu latviešu un baltiešu komponistu darbus

savos koncertos, nebaidās mācīties latviešu
valodas tekstus, un diriģents augsti novērtē
un labi pazīst Ešenvaldu. Kora vadība bija ļoti
sajūsmināta par ielūgumu ievadīt Dziesmu
svētkus un koncertēt ar Ešenvalda darbiem”,
skaidroja Vīksniņš.
“Arī aicinājām kori Maska un kori Anima, jo viņi ir divi no visspējīgākajiem Latvijas
koriem ar lielu interesi sadarboties ar amerikāņu koriem. Sagaidām fantastisku programmu un ievadu Dziesmu svētkiem”!
Komponists Ēriks Ešenvalds
Dzimis 1977. gadā Priekulē, Ēriks ir
iemantojis plašu popularitāti kā kormuzikas
komponists, sadarbojoties ar koriem visā pasaulē, kā arī Minesotā. 2018. gadā viņš vadīja
komponistu residency Bemidji State universitātē. Viņa ieraksti ir bieži dzirdami Classical
Minnesota Public Radio raidījumos, un vinš ir
saņēmis daudz mūzikas balvu.
Ešenvalda mūzikā ir saklausāmas latviskās krāsas. Viņš atzīst, ka katram latvietim, kas ir dziedājis Dziesmu svētkos vai dejojis tautas dejas, latviskums ir asinīs, un tāpēc
viņa mūzika jau tāda veidojas zemapziņā pati
no sevis.
Koris MASKA
Babītes novada jauktais koris MASKA
ir viens no labākajiem Latvijas amatieru koriem. Koris dibināts 2000. gadā un tā izveidotājs, diriģents un mākslinieciskais vadītājs no
kora pirmās dienas ir Jānis Ozols. Koris MASKA ir radoša apvienība ar savu šarmu un stilu,
kuras unikalitāti raksturo spēja izpildīt ne tikai

Koris MASKA (foto Eurovision).
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Koris Anima.

klasisku kormūziku, bet arī uzdrīkstēšanās
būt atšķirīgiem.
MASKA ir guvusi augstus sasniegumus, aktīvi piedaloties starptautiskos konkursos un sniedzot koncertus gan Latvijā, gan ārzemēs (Slovēnija, Čehijā, Somijā, Nīderlandā,
Spānijā, Austrālijā, Japānā un citur). MASKA
pārstāvēja Latviju 2019. gada Eurovision koru
konkursā. Uzstāšanās Minesotas Dziesmu
svētkos būs grupas Ziemeļamerikas debija.
Koris ANIMA
Saulkrastu jauktais koris ANIMA dibināts 2001. gadā, tā mākslinieciskā vadītāja un
diriģente ir Laura Leontjeva, diriģents – Matīss Tučs, vokālā pedagoģe – Elīna Ose. “Mūs
iedvesmo priežu meža gaiss un bangojošās
jūras spēks, saules prieks acīs un neizsīkstoša vitalitāte. Mūs vieno vieta, no kuras mēs
nākam”, stāsta diriģente Leontjeva.
Korim ANIMA raksturīga ir spēja būt mūžīgā virzībā un mainībā, eksperimentēšana ar
izpildījuma veidu, stilu un raksturiem, tāpēc tā
repertuārs ir tik daudzveidīgs – nepieradināta
folkmūzika, klasiska kora un ritmiska populārā
mūzika. Korim īpaši interesē Lībiešu mūzika.
Ceļojums uz Minesotas Dziesmu svētkiem būs pirmais Ziemeļamerikā.
Koris Magnum Chorum
Pievienojoties diviem viesu koriem no
Latvijas, Minesotas koru izcilību ieskaņas
koncertā pārstāvēs koris Magnum Chorum.
Koris dibināts 1991. gadā Sv. Olafa koledžas
kora tradīcijā ar tā kora absolventiem. Nosaukums Magnum Chorum ir paredzēts, lai kora
nozīmi izteiktu dievišķo un bezgalīgo, izmantojot balsi, mūziku un tekstu.
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Sešdesmit balsu koris sniedz pasaules līmeņa koncertus, pasūta un pirmatskaņo
jaunus sakrālus darbus, bieži atskaņo latviešu
un baltiešu komponistu mūziku. Kopš 2018.
gada Bemidji universitātes mūzikas profesors
Dwight Jilek ir Magnum Chorum mākslinieciskais vadītājs. Kora ierakstus ASV un Kanadā
pārraida publiskās klasiskās mūzikas radio
stacijas un mēs ceram, ka Minesotas publiskā
radio stacija ieskaņos un pārraidīs ieskaņas
koncertu!
Koncerta biļetes varēs iegādāties kopā
ar visiem Dziesmu svētku pasākumiem, šī
gada rudenī.

Minesotas MAGNUM CHORUM

Plašāka informācija par svētkiem atrodama: latviansongfest2022.org, e-pasta adrese:
latviansongfest2022@gmail.com;
sociālos
medijos; Facebook un Instagram: @latviansongfest2022; Twitter: @2022Latvian #LatvianSongfest 2022.
2021. gada 27. maijā mūžībā aizsaukts
Sv. Pēteŗa draudzes
ilggadīgais loceklis un darbinieks

Edvīns Būdenieks

†

Mūžīgo mieru, Kungs dodi viņam un mūžīgā
gaisma lai atspīd viņam.
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu līdzjūtību
visiem Edvīna tuviniekiem, līdzgaitniekiem,
draugiem un paziņām.
Jāņa ev. 11:25-26 Jēzus saka: “ES ESMU
augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani,
tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas
dzīvo un tic man, nemirs nemūžam!”
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MŪRNIECE: BRĪVĪBA IR KĀ UGUNS, KURAI NEDRĪKST ĻAUT APDZIST
Pārpublicēts no PBLA Apskata un delfi.lv:

Saeima otrdien, 4. maijā, sanāca uz Latvijas
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
veltīto svinīgo sēdi, kurā uzrunu teica Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece (NA). Svinīgajai sēdei tiešraidē bija iespējams sekot
līdzi portālā “Delfi”. Piedāvājam noskatīties
sēdes ierakstu.
“Brīvība ir kā uguns, kurai nekad nedrīkst ļaut apdzist, un par to visu laiku ir negurstoši jārūpējas,” ar šādiem vārdiem 4. maijā,
Latvijas neatkarības atjaunošanas 31. gadadienā Saeimas svinīgajā sēdē sveica Saeimas
priekšsēdētāja. “4. maijs ir diena, kad mēs atguvām brīvību, pēc kuras slāpām. Diena, kad
pēc gadu desmitiem piepildījās vairāku Latvijas paaudžu sapnis – atgūt savu neatkarīgo
valsti”, svinīgajā uzrunā uzsvēra Mūrniece.
Saeimas priekšsēdētāja arī atgādināja, ka tautas spēks izpaužas, kad cilvēki sajūt
savu piederību kaut kam lielākam, kad visi iestājas par vienu un to pašu mērķi. Mūsu īpašā
bagātība ir mūsu cilvēciskā un valstiskā identitāte, kā arī latviešu valoda: “Tāpat kā brīvības uguns vienmēr jāuztur dzīvs, visu laiku ir
jārūpējas arī par savas valodas sargāšanu,
uzturēšanu un attīstību.” Mūrniece pateicās
Augstākās padomes deputātiem par drosmi
un 1990. gada 4. maija balsojumu, kas mainīja realitāti un darīja mūs brīvus, noteica mūsu
tautas un valsts turpmāko gaitu – atgriešanos
Eiropā, Rietumu kultūras un ģeopolitiskajā telpā, demokrātijā – realitātē, kuru veido brīvi cilvēki brīvā valstī.
Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka
mūsdienu Eiropā un arī Latvijā cilvēkiem ir
dotas ļoti daudzas brīvības, taču brīvība kā
viena no demokrātijas pamatvērtībām nevar
pastāvēt bez kopējas atbildības. Realitāte,
kurā dzīvojam, nenoliedzami ir mainījusies.
Tomēr ne mūsu personīgā, ne suverēnā brīvība nav zudusi. Skarti ir tikai ierastie dzīvesveida modeļi.
Visiem darot savu daļu
“Pandēmijas laiks liecina, ka cilvēki
cenšas darīt labāko, kas ir viņu spēkos, lai cīnītos ar vīrusa izplatību. Šajā svētku reizē gribu
teikt lielu un sirsnīgu paldies ikvienam Latvijas

iedzīvotājam par izturību un atbildību,” sacīja
Saeimas priekšsēdētāja. Mūrniece akcentēja,
ka pašlaik svarīgākais ir mazināt vīrusa izplatību, nosargāt sabiedrības veselību un cilvēku
dzīvību. Arī parlamenta un valdības pieņemtie
lēmumi, tostarp par ierobežojumiem, ir nepieciešami, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs pandēmijas apstākļos saņemtu adekvātu veselības
aprūpi.
“Praktisko smagumu it visur pasaulē uz
saviem pleciem iznes mediķi. Latvijas mediķi
visu šo laiku demonstrējuši apbrīnojamu profesionalitāti, pašaizliedzību un gudrību. Vissirsnīgākais paldies jums par visu, ko darāt
nu jau vairāk nekā gada garumā! Paldies par
prasmi, uzupurēšanos, pacietību un izturību.
Mēs jūs apbrīnojam”! sacīja Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka šobrīd masveida vakcināciju diemžēl kavē ļaunprātīgi izdomājumi un
meli par vakcīnu sastāvu un iedarbību.
Vienotības spēks
Pievēršoties starptautiskajiem notiku
miem, uzbrukumiem demokrātijai un dezinformācijas kampaņām pasaulē, Mūrniece uzsvēra
atbalstu Ukrainai, kura piedzīvo spēcīgus militārus draudus no Krievijas, norādot, ka Eiropas Savienības un NATO dalībvalstu paustais
stingrais brīdinājums pagaidām ir ļāvis kaut
nedaudz mazināt spriedzi. Šādā laikā svarīgi, ka Baltijas valstu – Latvijas, Igaunijas un
Lietuvas – sadarbība militārajā jomā ir aktīvāka nekā jebkad agrāk. Tas ļauj mums justies
vienotiem, teica Saeimas priekšsēdētāja, apliecinot, ka mūsu drošībai un aizsardzībai nozīmīgs ir arī nemainīgais ASV atbalsts.
Viena no svarīgākajām vērtībām ikvienam un visai sabiedrībai ir ģimene, sacīja
Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka ģimene
ir un paliek mūsu lielākā bagātība. “Diemžēl
pandēmijas gads ģimenēm bija sarežģīts. Attālinātā darba režīms un tiešsaistes mācības
pārbaudīja gan bērnu, gan pieaugušo izturību,” teica Mūrniece, pateicoties pedagogiem
par varonību un prasmi īsā laikā pārorientēties uz digitālo vidi. Viena no mūsu tautas iezīmēm ir arī dziļa mīlestība pret dabu un cieša
saikne ar to. Mēs Latvijā esam raduši dzīvot
salīdzinoši tīrā, zaļā un veselīgā vidē, izcēla
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Mūrniece, atgādinot, ka klimata pārmaiņas un
dabas vides degradācija tomēr ir eksistenciāls
drauds visai planētai.
“Kopš 4. maija deklarācijas pieņemšanas pagājis 31 gads. Mūsu patiesais spēks
dzimst sasaistē ar citiem cilvēkiem, ar latviešu
valodu, ar kopējo mērķi, ar ideālu, ar mūsu kopīgo sapni. Tieši tas dara mūs stiprākus, tas
palīdz mainīt realitāti. Veidot to labāku gan
sev, gan cilvēkiem līdzās. Lai cik sarežģīts palaikam bijis piedzīvotais, sasniegtais dod jaunus spārnus un ticību Latvijas valsts nākotnei,”
sacīja Saeimas priekšsēdētāja, sveicot Latvijas Neatkarības atjaunošanas gadadienā.
4. maija atmiņas
Jau ziņots, ka Covid-19 izraisītās pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus, 4. maija svinīgā Saeimas sēde norisinājās videokonferences
formātā, deputātiem uzturoties vairākās atsevišķās parlamenta telpās, informēja Saeimas
Preses dienestā. Kā vēstīts, 1990. gada 4.
maijā 138 no 201 Augstākās padomes deputāti pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. Augstākā
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padome noteica valsts varas “de facto” atjaunošanai pārejas periodu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5. Saeimas sasaukšanu.
1990. gada 4. maijā visu dienu pie parlamenta ēkas stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam. Deputāti, kuri pēc balsojuma par Latvijas neatkarības atjaunošanu
devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar
ziediem un skaļām gavilēm. Komunisti un interfrontieši, kas atteicās piedalīties balsošanā, parlamenta namu atstāja pa sētas durvīm.
Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs
Gorbunovs 1990. gada 4. maijā nosūtīja vēstījumu Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) prezidentam Mihailam Gorbačovam, kurā teikts, ka Latvijas Republika sāk
pārejas periodu. Šāds vēstījums tika nosūtīts
arī pasaules valstu valdībām, PSRS tautām
un demokrātiskajām kustībām.

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
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CIĀNAS DRAUDZES GADA SAPULCE UN NĀKOTNES PLĀNI
Silvija Kļaviņa-Barshney

Ciānas draudzes gada sapulce notika pēc skaista Vasarsvētku dievkalpojuma 23. maijā. Sanāksmes dalībnieki tikās attālināšanai piemērotā, vēsinātā ēdamzālē, kamēr deviņi draudzes locekļi
piedalījās neklātienē caur Zoom. Sirsnīga pateicība jauniešiem Edgaram Ceram un Pēterim Nīkuram, kuŗi palīdzēja nodrošināt šo technoloģiju.
Sēde ritēja ātri, jo lielākā daļa
ziņojumi bija jau iepriekš izsūtīti. Visvairāk jautājumu bija adresēti Ligzdas
priekšsēdim Andrim Slokenbergam,
kas stāstīja par jaunumiem tās veidošanas procesā.
Ciānas padome paliks pašreizējā sastāvā, bija tikai jāpārvēl četri tās
locekļi. Pēc budžeta apstiprināšanas un vēlēšanām, es ievadīju pārrunas par Ciānas draudzes
nākotnes plāniem.
Uzrunas izvilkums:
Esam dzirdējuši izteicienus: kad dzīve dod
citronus, izspiedi sulu un kad dzīve aizver vienu
logu, atver otru. Šis gads ir bijis gan citronu, gan aizvērtu logu pilns. Un ar lielu pārsteigumu esam atklājuši, ka citronu sula ir bijusi īpaši atsvaidzinoša un
veselīga un jaunatvērtais logs ir bijis daudz lielāks
nekā tas kuŗš aizvērās. Esam daudz iemācījušies,
piedzīvojuši daudz jaunumu un atklājuši iespējas iet
nepazīstamā virzienā. Kaut gan iegājām ar neziņu
un bailēm, jaunais virziens ir nesis daudz augļu.
Esam krustcelēs. Bet šīs ir dīvainas krustceles – nav tikai viens pareizs virziens. Padomājiet par Čikāgas ielām. Ir daudz krustceļi kur
viena iela satiekas ar otru. Ir arī tādas, kur 3 ielas
krustojas, tātad iznāk 6 stūri, un nevar tā vienkārši krustot – ir jāiet tādā kā aplī. Bet ir arī Western
avēnija, Čikāgas visgaŗākā iela, kas vairākas reizes dalās un pilsētas dienvidos dalās avēnijā un
bulvārī – tās skrien viena otrai paralēli. Var izvēlēties braukt pa vienu vai otru – abas ved uz to
pašu galapunktu, no katras var to pašu redzēt un
piedzīvot, bet katra arī mazliet atšķiras.
Mums tagad arī ir avēnija un bulvāris. Western avēnija, kas sniedzas pāri visai pilsētai, ir tā
kā mūsu klātienes dievkalpojumi. Western bulvāris ir līdzināms mūsu virtuāliem dievkalpojumiem.
Abi ved uz to pašu galamērķi, katrā var līdzīgu redzēt un piedzīvot, bet katrs mazliet atšķiras.
Ciānas draudzes padome bija spiesta sevi
pārveidot. Pirms gada iesākām Zūmsēdes un tā
kā pandēmijas sekas bija neparedzamas, sākām

tikties reizi katru mēnesi. (Pirms tam, padome tikās 4 reizes gadā). Bet manījām arī, ka mums tā
biežākā tikšanās patika! Varbūt tamdēļ, ka sēdes
gandrīz vienmēr bija interesantas, izsmeļošas,
ka daudz pārrunājām un labāk viens otru iepazinām. Ir ļoti iespējams, ka tā arī turpināsim.
No sākuma daudz pārskatījām jaunākās CDC vadlīnijas, vai un kad atsākt
dievkalpojumus, kā veidojas līgums
starp Ciānu un KBLS un tā tālāk. Bet
pēc kāda laika, apjēdzot, ka ne tikai
pasaule, bet mūsu pašu Ciāna ir pārvērtusies, pārrunas virzijās uz jaunas
vīzijas vai misijas veidošanu. Pēdējie
gadi, it sevišķi pēdējais, ir daudz ko
mainījis mūsu draudzes dzīvē. Pirms
pandēmijas, ievērojām, ka svētdienas caurmēra
dievlūdzēju skaits bija 20. Protams, vairāk nāca
kad bija svētki vai kādi citi pasākumi. Pagājušā gadā sākumā bijām pārslogoti ar finansiālām, saimnieciskām un administratīvām rūpēm.
Mums bija darba spēka trūkums un nezinājām
kā spēsim apsaimniekot mūsu īpašumu.
Un tagad? Klātienes dievlūdzēju skaits
ir bijis starp 30 un 40, tātad gandrīz dubultojies.
Mūsu virtuālos dievkalpojumus apmeklē vairāk
par simts cilvēku katru nedēļu. Līgums starp Ciānu un KBLS ir parakstīts un jaunā centra – Ligzdas – operatīvā komiteja veido labu pamatu. Ciāna nu tagad pirmo reizi tās vēsturē var vērsties uz
garīgo dzīvi bez kādiem kavēkļiem. Mums tagad
ir arī vairāk laika un spēka apskatīties uz mūsu
draudzes struktūru un to pēc iespējas pārveidot.
1897. gadā latvieši sanāca un nodibināja draudzi, lai kopīgi varētu lūgt Dievu latviešu
valodā. Un to esam sekmīgi darījuši visus šos
gadus. Vai tas bija uz Ferdinand ielas, vai Oak
Parkā, vai tepat Ciānā, mēs to esam darījuši.
Bet lietas ir mainījušās kopš 1897. gada. Mums
jāiet laikiem līdz. Mūsu draudzi dibināja senlatvieši vai veclatvieši. Pēc 2. pasaules kaŗa nāca
jaunais vilnis, kas Ciānu pārveidoja. Katrs mācītājs un katrs draudzes priekšnieks ir arī Ciānu
mazliet pārveidojis. Tradīcijas ir mainījušās. Nepieciešamības ir mainījušās. Mēs esam pārvērtušies – gribot vai negribot.
Technoloģija ir arī atvērusi pavisam jaunu
logu. Latviešu draudzes bija tā kā mazas drošas
saliņas uz kuŗām varēja pulcēties vietējie latvieši
un evaņģelizācija nebija tik būtiska. Un tagad?
Stāvam tādās krustcelēs, kuŗās nekad neesam
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stāvējuši. Technoloģija ir atvērusi citu
logu. Mūsu iknedēļas dievkalpojumus
skatās radi un draugi un mums pat
nepazīstami cilvēki visā pasaulē.
Mēs ļoti ceram, ka rudens atnesīs normālāku dzīvi. Bet vai tas
nozīmē, ka ieiesim atpakaļ ierastajās sliedēs? Jeb vai mācīsimies no šī
gada un turpināsim iet vienā virzienā,
bet uz divām, paralēlām ielām?
Kā piedāvāt visiem garīgi nepieciešamo, neko neatņemot no neviena? Ir kritiski atcerēties, ka katrs
cilvēks meklē to, kas viņam/ai nepieciešams un KATRA vajadzība ir svarīga. Technoloģija ir fantastiska lieta
un to turpināsim izmantot, bet mēs
nekādā ziņā neaizstumsim tos, kas
to nespēj lietot. Mēs gribam dot vairākas iespējas dzirdēt Dieva vārdu,
bet nekādā ziņā negribam atņemt jau
ierastās, esošās iespējas.
Pandēmija varbūt mums iedeva citronus un aiztaisīja uz kādu laiku
vienu logu, bet tagad zinam, ka sula
ir garda un jaunais logs ir platāks un
rāda uz jaunu nākotni. Ir arī labi zināt,
ka varam atkal arī atvērt pirmo logu.
Šis nākošais gads būs radošs
un pilns darba. Mums ir nepieciešama
jūsu līdzdalība, palīdzība un atklātība,
lai varam veidot to, kas jums ir vajadzīgs. Mums jāapskatās uz mūsu
draudzes vajadzībām, jāprecizē kas
vajadzīgs un tad jāveido jaunas komitejas, apvienojot esošās vai pārveidojot to funkcijas. Fakts, ka Ligzda tagad
pārņēmusi administratīvos un saimnieciskos pienākumus ir daudzko mainījis. Varbūt vissvarīgākais ir atgādināt
visiem draudzes locekļiem, ka komitejas nesastāv no padomes locekļiem
vien un veicināt iesaistīšanos tajās.
Gan citroni, gan sula
Sapulces dalībnieki uzdeva
dažus jautājumus un ieteikumus
un principā apstiprināja padomes
iesākto vīzijas veidošanu. Tagad
sāksies lielais darbs, bet esam priecīgi, ka mums tagad ir gan citroni,
gan garda sula, gan vairāki ļoti plaši atvērti logi caur kuriem redzam
gaišu, interesantu nākotni!
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2021. GADA
JŪLIJA
VĀRDA DIENAS
1 C Imants, Rimants, Ingars,
Intars
2 P Lauma, Ilvars, Halina
3 S Benita, Everita, Verita
4 Sv ASV Neatkarības diena.
Ulvis, Uldis, Sandis
5 P Andžs, Andrejs, Edīte, 		
Esmeralda
6 O Anrijs, Arkādijs
7 T Alda, Maruta
8 C Antra, Adele, Ada
9 P Zaiga, Asne, Asna
10 S Lija, Olīvija
11 Sv Leonora, Svens
12 P Indriķis, Ints, Namejs
13 O Margrieta, Margarita
14 T Oskars, Ritvars, Anvars
15 C Egons, Henriks, Egija, 		
Egmonts, Heinrihs
16 P Hermīne, Estere
17 S Aleksis, Aleksejs
18 Sv Rozālija, Roze
19 P Jautrīte, Kamila, Digna
20 O Ritma, Ramona
21 T Meldra, Meldris, Melisa
22 C Marija, Marika, Marina
23 P Magda, Magone, Mērija
24 S Kristīne, Krista, Kristīna,
Kristiāns
25 Sv Jēkabs, Žaklīna
26 P Anna, Ance, Annija
27 O Marta, Dita
28 T Cecīlija, Cilda
29 C Edmunds, Edžus, 		
Vidmants
30 P Valters, Renārs
31 S Rūta, Ruta, Angelika,
Sigita

2021. GADA
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VĀRDA DIENAS
1 Sv
2P
3O
4T
5C
6P
7S
8 Sv
9P
10 O
11 T
12 C
13 P
14 S
15 Sv
16 P
17 O
18 T
19 C
20 P
21 S
22 Sv
23 P
24 O
25 T
26 C
27 P
28 S
29 Sv
30 P
31 O

Albīns, Albīna
Normunds, Stefans
Augusts
Romāns, Romualds, 		
Romualda		
Osvalds, Arvils		
Askolds, Aisma
Alfrēds, Fredis, Madars
Mudīte, Vladislavs, 		
Vladislava
Madara, Genoveva
Inuta, Brencis, Audris
Olga, Zita, Zigita, Liega
Vizma, Klāra
Elvīra, Velga, Rēzija
Zelma, Zemgus, Virma
Zenta, Dzelde, Zelda
Astra, Astrīda
Vineta, Oļegs
Liene, Liena, Helēna, 		
Elena, Ellena
Melānija, Imanta
Bernards, Boriss
Janīna, Linda
Rudīte, Everts
Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Bērtulis, Boļeslavs
Ludvigs, Ludis, Ivonna, 		
Patrīcija
Natālija, Tālija, 			
Broņislava, Broņislavs
Žanis, Jorens, Alens
Auguste, Guste
Armins, Vismants,
Aiga
Alvis, Jolanta, Samanta
Vilma, Aigars
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Čimīčurī mērce nāk no Arģentīnas pampasu līdzenumiem, kur gaučo (arģentīniešu kovboji) to likuši uz gaļu, kas
cepta uz ugunskura. Mūsdienās šī mērce ir daļa no katras
arģentīniešu maltītes.
Vasaras mēnešos negribas ilgi kavēties virtuvē, tāpēc
jāmeklē vienkāršas receptes, kas dod daudz garšas un pasniegšanas iespēju. Čimīčurī noderēs daudzām maltītēm arī
mūsu, latviešu, virtuvē, jo svaigie garšaugi dod zaļumu, sīpoli
sīvumu, etiķis skābumu. Mērce labi garšo ar vēršu vai vistas
gaļu, zivi, vai dārzeņiem – pārlejot pāris karotes mērces pirms
pasniegšanas. Atlikušo čimīčurī mērci liek galdā tiem, kam
dzīvē prasās vairāk zaļuma, sīvuma vai skābuma.

Čimīčurī (Chimichurri) mērce
Sastāvdaļas
¾ krūzes olīveļlas
½ krūzes sarkanvīna etiķa
3-4 ķiploka daivas, smalki sakapātas
½ krūzes pētersīļu, smalki sakapāti
1 šalote, smalki sakapāta (vai ¼ krūzes sarkanā sīpola, smalki sakapāts)
1-2 ēdamkarotes žāvētas raudenes (oregano)
1 tējkarote rupjā sāls
½ tējkarotes sarkano piparu pārslu (red pepper flakes)
melnie pipari, pēc garšas
Norādījumi
1. Visas sastāvdaļas kārtīgi samaisa.
2. Noliek sānus vismaz pusstundu. Pirms pasniegšanas atkal samaisa.
Piezīmes
● Pasniedz ar ceptiem vai svaigiem dārzeņiem, grillētu gaļu, zivi,
brokastu olām vai novārītiem makaroniem.
● Mērce lietojama par marinādi gaļām un dārzeņiem.
● Var uzglabāt ledusskapī 2 dienas.
(“Atklājot” turp. no 13. lpp.)
Atslēga:
A = 5 (630 N. McClurg Ct.), B = 4 (2543 W. Wabansia Ave.), C = 11 (5000 W. Ohio St.), D = 2 (5015
W. Ferdinand St.), E = 12 (Hull House: 800 S. Halsted St.), F = 10 (2727 N. Milwaukee Ave.), G =
9 (2150 W. North Ave.), H = 8 (5601 W. Chicago Ave.), I = 7 (9000 S. Menard Ave., Oak Lawn),
J = 6 (1701 N. Richmond St.), K = 3 (1644 S. 11th Av., Maywood), L = 1 (1959 W. Armitage Ave.)

2021. gada jūnijs

ZIEDOTĀJU PAPILDINĀJUMS: ZIEDOJUMI
SAŅEMTI LĪDZ 2021. GADA 28. MAIJAM.
Līdz un ieskaitot $55:
Juris Graudiņš (Chicago IL), Skaidrīte Legzdiņa
(Lombard IL), Atis Makstenieks (Woodridge IL), Ruta
Radvany (Oak Park IL), Ruta Stolcers (Chicago IL).
Līdz un ieskaitot $100:
Anna & Ēriks Blumbergs (Glenview IL), Dzidra Booker
(Schaumburg IL), Ināra Bundža (Chicago IL), Agita Ellere-Zuika (Schaumburg IL), Anita Kanelis (Rolling Meadows IL), Ināra Ķirsons (Villa Park IL), Marks Ķirsons
(Elmhurst IL), Imants Klimovics (Evanston IL), Gunars
Lucāns (Chicago IL), Zeltīte Lutovsky (Darien IL), Pēteris Plūme (Buffalo Grove IL), Skaidrīte & Juris Valainis (Evergreen Park IL).
Ziedojuši $100+:
Daina Vitrunga (North Riverside IL).
Vasarīgs paldies visiem!
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DRAUDŽU ZIŅAS

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ

SV. PĒTEŖA
DRAUDZE

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

Mācītājs: Ojārs Freimanis,
tālr.: 773-818-6965;
e-pasts: st.peters.latvian.church@gmail.com
Draudzes priekšnieks: Ivars Spalis,
tālr.: 630-485-1988; e-pasts: ivspalis@gmail.com
Dāmu saimes priekšniece: 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 jūnijs
6. jūnijs	�������10:00 — Dievkalpojums ar dievgaldu
13. jūnijs	����10:00 — Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas dievkalpojums
20. jūnijs	����10:00 — Jāņa Kristītāja dienas dievkalpojums ar dievgaldu
27. jūnijs	����10:00 — Apustuļu Sv. Pēteŗa un Sv. Pāvila dienas dievkalpojums
2021. gada jūlijs
4. jūlijs	��������10:00 — Divvalodīgs ASV Neatkarības
dienas dievkalpojums
11. jūlijs	������10:00 — Dievkalpojums
18. jūlijs	������10:00 — Kopīgs dievkalpojums ar Ciānas
draudzi CIĀNĀ. Dievgalds
25. jūlijs	������10:00 — Dievkalpojums
2021. gada augusts
1. aug.	��������10:00 — Dievkalpojums
8. aug.	��������10:00 — Kopīgs dievkalpojums ar Ciānas
draudzi VUDDEILĒ. Dievgalds
15. aug.	�����10:00 — Dievkalpojums
22. aug.	�����10:00 — Dievkalpojums
29. aug. 	����10:00 — Dievkalpojums ar dievgaldu
Dievkalpojumi notiek, ievērojot veselības departamenta
ieteiktās higiēnas un drošības normas. Ierakstītos dievkalpojumus turpiniet skatīties draudzes YouTube kanālā:
https://www.youtube.com/channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ/

Olīvkalna kapos
Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir vēl tikai dažas
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

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ

CIĀNAS 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: https://www.lelbpasaule.lv/draudze/cikagascianas-draudze/ un “Čikāgas Ciānas draudze” uz Facebook.

2021. gada vasara
Svētd., 13. jūn. 10:00	���� Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums
Svētd., 18. jūl. 10:00	������Ciānas draudzes jubilejas dievkalpojums kopā
ar Sv. Pēteŗa draudzi
Ciānā - kalpos archib.
Lauma Zušēvica
Svētd., 8. aug. 10:00	�����Dievkalpojums kopā
ar Sv. Pēteŗa draudzi
Vuddeilē - kalpos archib. Lauma Zušēvica
Svētd., 29. aug. 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

2021. gada jūnijs
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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

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

Priekšnieks: Ivars Kēlers
Tālr.: 773-625-4150, e-pasts: kelivar@aol.com
Kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
Adrese: 600 Huber Lane, Glenview, IL 60025
DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

PIEMIŅA

Kornēlija Apškrūma
Šai sāpei nav un nebūs noilguma,
Tā turpināsies daudzās paaudzēs,
Ka tautas likteņdaļa – izsūtītie,
To aizmirst nedrīkstam ne brīdi mēs.
Nav izsakāmas tālo ceļu mokas,
Ko vagonos un trimdā nācās ciest,
Kad mazi bērni mira mātes rokās,
Kad maizes šķēles nebija ko griezt.
Ne dzimtās zemas smiltājā zem priedēm,
Bet purvos, taigā nācās bojā iet,
Gan ceļmalās, nereti pat uz sliedēm,
Bij jāpiedzīvo sava mūža riets.
Tik daudzveidīga toreiz nāve bija,
Drauds dzīvībai šeit lode, bads un sals,
Ik daudziem latviešiem tur, Sibīrijā,
Bij moku pārpilns likteņceļa gals.
Bez Dzimtenes, bez sirdij tuvām mājām,
Bet šodien līdzās tos sev varam just,
Mēs esam viņu mūžu turpinājums,
Caur piemiņu nekad kam neizzust.
Laiks sadziedējis daudzas cirstās rētas,
Bet nekad neaizmirsīs tautas prāts,
Šo moku ceļu, kuram jābūt svētam,
Jo tas no dzīvībām ir darināts.
Šo dzejoli dzejniece Kornēlija Apškrūma veltījusi Latvijas Politiski represēto apvienībai.

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.
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FIRST CLASS MAIL

15 O

Biruta, Mairita, Bernedīne
Lība, Emma
Inta, Ineta, Intra
Elfrīda, Sintija, Sindija
Igors, Margots, Ingvars
Ingrīda, Ardis
Gaida, Arnis
Frīdis, Frīda, Mundra
Ligita, Gita
Malva, Anatols
Ingus, Mairis, Vidvuds
Nora, Lenora, Ija
Zigfrīds, Ainārs, Uva
Tautas sēru diena.
Tija, Saiva, Sentis, 		
Santis, Saivis
Baņuta, Žermēna, Vilija,
Vits
Justīne, Juta
Artūrs, Artis
Alberts, Madis
Viktors, Nils
Rasma, Rasa, Maira
Emīls, Egita, Monvīds
Ludmila, Laimdots, 		
Laimiņš
Līgo diena. Līga
Jāņu diena. Jānis
Milija, Maiga
Ausma, Inguna, Inguns,
Ausmis
Malvīne, Malvis
Viesturs, Kitija, Viestards
Pēteris, Pāvils, Pauls, 		
Paulis
Tālivaldis, Mareks

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

2021. GADA
JŪNIJA
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 CDs 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

