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2 Čikāgas Ziņas

REDAKCIJAS SLEJAČikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts, kā arī de-
cembris un janvāris ir apvienoti vie-
nā izdevumā. 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 izde-
vumā ievietojamie materiāli (raksti, 
fotoattēli, sludinājumi, sarīkojumu 
kalendāra informācija) redakcijā jā-
saņem līdz iepriekšējā mēneša 15. 
datumam. 

Par sludinājuma saturu atbild sludi-
nātājs; par raksta saturu atbild au-
tors. Iesniedzot rakstu ČZ, autors 
pieņem iespējamo sava raksta pār-
publicēšanu. Manuskriptiem jābūt 
mašīnrakstā ar autora īsto vārdu un 
adresi. Redakcijai ir tiesības rakstus 
saīsināt vai koriģēt, bet maiņas būs 
veiktas tikai ar autora piekrišanu. 
Rakstos izteiktās domas var nesa-
skanēt ar redakcijas viedokli. Čikā-
gas Ziņas honorārus nemaksā.

Izdevējs: 
Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienība.

Atbildīgais redaktors: 
ČLOA prezidijs

Pagaidredaktore (ar ČLOA prezidiju):
Silvija Kļaviņa-Barshney
e-pasts: cikagaszinas@gmail.com
tālr.: 872-301-6638

Kasiere: 
Rūta Veitmane
e-pasts: veitmanis@earthlink.net
tālr.: 847-946-2631

Materiālu, sludinājumu maksas, 
ziedojumi un/vai adrešu maiņu 
pieteikumi sūtāmi:

cikagaszinas@gmail.com
Čikāgas Ziņas, P.O. Box 2824
Des Plaines, IL 60017-2824

Vāka fotogrāfijas no Vēsmas Baltmanes, 
Skaidrītes Valaines un vairāku organizāciju 
archīviem.

Mīļie Čikāgas Ziņas lasītāji!
Ar šī mēneša izdevumu neesmu vairs un turpmāk nebūšu 

ČZ redaktors. Iemesls ir nespēja vienoties ar ČLOAs Redakci-
jas padomi par darbības noteikumiem redaktora postenī. Man 
šis iznākums ir žēl, jo darbs bija saistošs un likās vērtīgs. Res-
pektēju gan padomes viedokli un saprotu, ka viņi rīkojās pēc 
savas labākās saprašanas.

Palieku pateicīgs lasītājiem, kas mudināja mūsu redakcijas 
komandu ar pozitīvām atsauksmēm. Tādas bija neretas. Tāpat 
pateicos tiem kas aizrādīja kļūdas un nepilnības. Mācījamies 
no aba veida atsauksmēm un centamies katru mēnesi sastā-
dīt nozīmīgu pārskatu uz mūsu vietējās un plašākās latviešu 
kopienas. Lai to paveiktu, nepieciešami bija tie daudzie aktīvie 
dalībnieki mūsu kopienas dzīvē – tie kuri ziedoja mums savas 
domas un liecības rakstos un bildēs; tāpat tie kuri atbalstīja 
žurnālu ar saviem financiāliem ziedojumiem.

Ar šo mēnesi, ČZ pagaidu redaktore būs Silvija Kļavi-
ņa-Barshney, tiklīdz ČLOA izvēlās jaunu redaktoru. Novēlu vi-
ņai sekmīgu ČZ turpināšanu. Paldies viņai un kasierei Rūtai 
Veitmanei par priekšzīmīgu komandas darbu mūsu kopīgā uz-
ņēmumā.

Māris Roze

Čikāgas Ziņas Redakcijas maiņas un pārskats.
2020. gada vasarā Māris Roze pieteicās ČLOA prezidijam 

ČZ redaktora postenim. Kā varbūt atceraties, pavasarī ČZ ilg-
gadīgā redaktore Ināra Sīmane, kā arī ČZ administratore Ārija 
Bergmane, pēc ilgiem gadiem izbeidza darbu ar savām ko-
mandām. Silvija Kļaviņa-Barshney tad pieteicās palīdzēt ČZ 
ar grafisko iekārtojumu u.c. funkcijām, un Rūta Veitmane pār-
ņēma kasieres un administrācijas funkcijas. Šīs trīs personas 
burtiski izglāba un turpināja ČZ darbību, kura jau iesākās vasa-
ra beigās! Šī komanda Māra vadībā, ir intensīvi strādājusi pie 
svarīgā uzdevuma un ar ļoti labām sekmēm.  Mūsu abonētāju 
skaits vēl arvien turās un izdevumi ir bijuši kuplināti ar dažā-
diem interesantiem literāriem, vēsturiskiem, biogrāfiskiem, u.c. 
rakstiem un materiāliem.  

Paldies, Māri, par Tavu veiksmīgo darbu — tas ir bijis sva-
rīgs un nozīmīgs lasītājiem un Čikāgas latviešu sabiedrībai. 
Tavas literārās zināšanas un spējas ir milzīgas, un mūsu sa-
darbība ir bijusi gan profesionāla, gan koleģiāla.  Ir mazliet iro-
niski, ka mēs abi līdzīgā laikā izbeidzam savu darbību, tā kā 
turpmāk es nebūšu ČLOA priekšsēdis. Bet aicinu ar cerību, ka 
Tu varēsi turpināt piedalīties nakotnē ar literāriem u.c. raks-
tiem, un kuplināsi ČZ. Tas lasītājiem būtu vērtīgi un interesanti. 

“Pastāvēs, kas pārvērtīsies” – Rainis. 
Cieņā, 

Mārtiņš Stāks - ČLOA prezidija priekšsēdis  
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ATBRĪVO VIETU ŽĒLASTĪBAI
LELBPasaulē archibīskape Lauma Zušēvica

Beidzot bija laiks sākt.  Raugoties uz atmiņu 
piekrāmēto istabu, viņš zināja, visu nevar 
saglabāt.  Viņš jau bija sarunājis kompāniju: 
“Got Junk!”.  Tā solīja atbrīvot no visa, kas 
vairs neder, kas tikai aizņem vietu. Bija tik 
grūti, kaut viņš zināja, jāatrod vieta birojam, jo 
tagad strādāja no mājām. 

Iesākot jaunu gadu, dzīves posmu, jeb 
pārceļoties vai pārkārtojot māju, nav viegli 
atdot to, kas kādam liekas nesvarīgs, bet otram 
neatvietojams. Angļu valodā vārds ”declutter” 
aug popularitātē, ir pat speciālisti, kuŗi māca, 
kā to vislabāk veikt.  Mērķis? Piedzīvot to, kad 
atkrāmētā telpa pēkšņi liksies daudz lielāka, 
kaut tās dimensijas nav mainījušās. 

Vai tā notiek arī mūsu sirds telpā?  
Nesenā sarunā ar labu draugu dalījāmies, 
kā kādreiz sirdis un dvēseles ‘jāatkrāmē’ no 
visa nevajadzīga, lai atbrīvotu vietu žēlastībai. 
Ienāca prātā vārdi:  “Make space for grace!” 
Vai sirds un dvēsele liktos lielāka, kaut arī tā 
nemainītu savas fiziskās dimensijas?  Ar to 
nemateriālo spēku, kas veido cilvēku būtību 
un pamatu?  Ja no liekā atbrīvotā vietā 
ieplūstu Gars, kas mūs savieno ar Dievu, vai 
tad nerastos jaunas iespējas piedzīvot Viņa 
apsolījumu: “Tev pietiek ar manu žēlastību, jo 
mans spēks top pilnīgs nespēkā”?

Atbrīvo vietu žēlastībai, lai taptu pilnīgāks 
Viņa spēks mūsos! Kas var palīdzēt to veikt, jo 
ne vienmēr tik viegli atdod prom to, kas vairs 
neder, bet pie kā esam pieķērušies.   Nezinu, 
vai Jēzus teiktu: “Got Junk? I can help!”, 
tomēr,  saredzot mūsos tik daudz grēcīga, 
nevajadzīga, visu, kas nospiež, baida un rada 
nemieru, ticu, ka Viņš lūgtu kā lūdzis: “Nāciet 
pie manis visi, kas nopūlējušies un zem smagas 
nastas, un es jūs atvieglināšu.  Uzņemieties 
manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu 
lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet 
atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir 
tīkama un mana nasta viegla.”  (Mt. 11:28-30)

Jēzus piedāvā mūs atvieglināt un atbrīvot 
no smagas nastas, bet uzreiz aicina uzņemties 
citu?  Jā, bet tā ir lieliska apmaiņa!  Un tiešām 
nav grūti saprast, kādēļ.  Kad bijis pavisam 
viegli panest grūtu nastu, vai lielu smagumu?  
Negulētas naktis, neizskaitāmas darba 
stundas, laiku pavadītu lūgšanās?  Vai ne tad, 

kad to esam darījuši mīlestībā?!  Tad nekas 
neliekas neiespējami!  Ne otru uzklausīt, ne 
tam piedot vai stiprināt, par to gādāt, darīt 
visu, lai tam būtu labi!  

Reiz Jēzus  absolūtā mīlestībā uzkrāva 
sev no mūsu sirdīm iztīrītos grēkus, nastas, 
ļaunumus, visu, kas mums kaitīgs, lai mūsos 
atbrīvotos vieta Viņa žēlastībai un jaunai 
dzīvei!  Tad mūsos aug žēlastība, kas atklāj, 
ka patiesi esam sajūgti ar pašu Jēzu.  Un, 
kad Viņš tev blakus velk tavu dzīves vagu?  
Vieglāk kļūst dzīvot un ticēt, cerēt un mīlēt un 
veikt visus uzdevumus.   

Vīrs vēlreiz kratīja galvu domājot, kā 
atdot to, bez kā viņš baidījās dzīvot, jo 
šķita, ka, atdodot veco, līdz atdos atmiņas 
un  zaudēs mīlestību, kuŗā tās ietērptas. Vai 
tā bija Dieva žēlastība, kādēļ viņš  pēkšņi 
iedomājās nofotografēt katru lietu pirms no 
tās atbrīvojās?  Nebūs vairs priekšmets, bet 
paliks pāri mīlestības svētītā atmiņa.  Daudz 
var mainīties mūsu dzīvēs, Latvijā, pasaulē, 
kas vēl slimo un cīnās.  Lūgšanās dosimies 
kā sarunās ar Kristu, kas Dieva žēlastības dēļ 
ir un būs ar mums sajūgts mūžīgā mīlestībā!  
Viņš gatavs mūsos pildīt visas tukšās vietas. 
Tādēļ - atbrīvo vietu žēlastībai, nebaidies, 
netrūks vietas Viņam, citiem, arī neskaitāmām,  
mīlestībā veidotām atmiņām.  

Foto: SKB.
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Krišjāņa Barona Latviešu Skola Čikāgā www.kblskola.orge-pasts: kblskola@gmail.com

KRISJANA  BARONA  LATVIE SU SKOLA

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

SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI

2022.g. janvāris/februāris

2021.g.-2022.g. SKOLAS PADOME
PRIEKŠSĒŽI: 
Dženija Hounihan & Svens Kīns

SEKRETĀRE: Vija Vīksne 

KASIERS: Ilmars Katajs-Paeglis 
SAIMNIECE: Andārte Phillips

SARĪKOJUMU VADĪTĀJA: Larisa Kīns

JAUNI PADOMES LOCEKĻI:
Māra Blumbergs
Haralds Robežnieks 

SKOLAS PĀRZINE: Rasma Kraulis

LIELAS ZIŅAS SKOLAI!
Pēc Ziemassvētkiem KBLS saņēma dāsnu ziedojumu no anonīmiem 
čikāgiešiem. Ziedotāji ir atbalstījuši skolu ar $50,000 naudas ziedojumu, 
lai palīdzēt ar isstermiņa mērķiem, kā arī sadarbību ar Ligzdu. Ziedotāji 
lūdz lai katrs dolars, kas tiek lietots atbilst pret citiem ziedojumiem 
(dollar-match). Skola ir ļoti pateicīga, ka varēsim īstenot plānus uzbūvēt 
jaunu speļlaukumu, kā arī sadarboties ar Ligzdu un citām organizācījām 
plānot uz nākotni. Tuvākai informācijai vai atbalstīt ar ziedojumiem un/vai 
padomu, lūdzu kontaktēt Svenu Kīnu (skins@cookma.com vai 773-294-0582). 
Vēstule no ziedotājiem… 
KBLS Padome!
Vēlamies ziedot KBLS $50,000 lai palīdzēt īstenot Jūsu isstermiņa plānus, kā arī 
atbalstīt darbību ar Ligzdu. Arī vēlam, lai šis ziedojums paliek anonīms. Mēs esam 
čikāgieši un ceram, ka citi čikāgieši arī atbalstīs KBLS un Ligzdu. Ir pēdējais laiks 
mums latviešiem Čikāgā vienoties uz nākotni. Mums ir neticama intresanta, 
spēcīga un provokativa vēsture, bet tagad varam tikai skatīties uz priekšu. Mēs 
atbalstam skolu, un viņas darbību ar Ligzdu. Vēlam palīdzēt īstenot projektus kā 
speļlaukumu un ēdamzāli. Arī esam dzirdejuši par ideju īstenot “Čikāgas Piecīšu 
Halli”, kas mums ļoti interesē. Mēs arī prasam citiem čikāgiešiem, latviešiem un 
organizācījām atbalstīt ar intresi, darba spēku un naudu. Sanāksim kopā, apvieno-
ti kontrolēt mūsu nākotni. 
Prasam sastrādāties ar KBLS padomi uzstādīt “dollar for dollar match” projektiem, 
kuŗi ir svarīgi skolai un Ligzdai. Varam caur Tevi, Sven, sarunāties ar padomi un 
ceram, ka mūsu atbalsts arī mudinās vairākiem nākt palīgā.

PIPARKŪKAS!
Divas sestdienas, brīnišķīga jauka un 
pazīstāma piparkūka smarža pildīja skolas 
dienvidu ēkas stūrus. Ar lielu sajūsmu 
skolēni, skolotāji un vecāku palīgi....rullēja, 
spieda un dekorēja piparkūku mīklu. Pa kluso, arī 
dažiem “iekrita” mīkla kripatiņas mutē. Katram bērnam 
salika maisīņā izceptas piparkūkas. Paldies Ingai 
Lucānei par mīklas gatavošanu un nodarbības vadīšanu. 
Paldies galvenam mīklas rullēšanas palīgam Ērikam 
Sprennim un visiem vecākiem, kas pielika roku.

12. februārī
KBLS Draudzīgais Aicinājums 
“Pasakas”
11os Ligzdas lielā zālē
Visi mīļi aicināti!

26. februārī
mācības nenotiek

Apsveicam bijušo KBLS skolēnu Pēteri Blumbergu- 
jaunievēlēto PBLA priekšnieku.
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ĪPAŠI VIESI KRIŠJĀŅA BARONA LATVIEŠU SKOLĀ
Rasma Kraulis, KBLS pārzine

Krišjāņa Barona skolas diena Čikāgā 2021. 
gada 23.oktobrī iesākās kā kura katra sestdie-
na. Bērni ieradās no rīta uz stundām, mācīties 
un draudzēties. Skolas dienas beigās visi ie-
radās vēsā, bet saules spožā karogu lauku-
mā uz svētbrīdi un ziņojumiem.  Šoreiz bērnu 

priekšā stāvēja vairāki cilvēki, ne tikai mācīta-
ja un pārzine. Formāli apģērbušies un ne īsti 
pazīstami, viesi bija atnākuši satikt skolēnus. 
Pēc mācītājas Gundegas Puidzas svētbrīža, 
pārzine Rasma Kraulis iepazīstināja viesus: 
Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, 
speciālo uzdevumu vēstniece diasporas jau-
tājumos Elita Gavele, Latvijas vēstnieks ASV 
Māris Selga un viņa sieva Marika. Ministrs un 
vēstnieki bija atbraukuši uz Čikāgu piedalī-
ties Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) 70. 
Kongresā. Pārzine Rasma godātos viesus 
bija aicinājusi apciemot skolu. Viesi uzrunāja 

skolēnus un uzdāvināja saldas dāvanas no 
Latvijas. No skolas puses pārzine kopā ar pa-
domes līdzpriekšsēžiem Dženiju Hounihan un 
Svenu Kīnu pasniedza visiem iemīļotos sko-
las sporta kreklus, kas viesus ļoti uzjautrināja. 
Kur gan citur varētu redzēt Krišjāņa Barona 
tēlu ar saules brillēm?!

Pēc karogu nolaišanas, viesi izstaigāja 
skolas telpas. Viņiem ļoti gāja pie sirds telpu 
izgreznojumi, žetoni uz sienām un darbi, ko 
skolēni bija sagatavojuši. Vienā klasē redzēja 
jaunāko bērnu zīmējumus, citā neseno notiku-
mu informāciju. Viesi bija pārsteigti par to, cik 
akurāta bija informācija. Ministrs pat uzzināja 

Skolas saime ar viesiem pie karogiem.

KBLS pārzine Rasma Kraulis ar Latvijas ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču.

Viesi izstaigā skolas telpas. No kreisās: speciālo uzdevu-
mu vēstniece diasporas jautājumos Elita Gavele, Latvijas 
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičš, KBLS pārzine Rasma 
Kraulis, Latvijas vēstnieks ASV Māris Selga.

Skolotāja Krista Laukmane Schmidt viesiem rāda savu 
skolnieku gatavotos plakātus.

(turp. 6. lpp.)



6 Čikāgas Ziņas

Rīgas Zooloģiskajā dārzā nesen piedzimušo 
lauvēnu vārdus (Teika un Varis). Ciemošanās 
nobeidzās Hermaņa Kreicera bibliotēkā. Tur 
viesus sagaidīja bibliotēkas vadītāja Inga Lu-
cāne. Viesi bija vienisprātis, ka bibliotēka ir ļoti 
iespaidīga un viņiem bija žēl, ka viņi nevarēja 
tur pavadīt vairāk laika. 

Pēc tam ministrs un vēstnieki satikās ar 
8.klases un vidusskolas skolēniem. Atbildot 
uz skolēnu jautājumiem, tika uzzināts par viņu 
skolas gaitām, kā izvēlējās doties politiskajos 
amatos un par dzīvi vispār. 

Atvadoties no godātajiem viesiem, bija jau-
ki dzirdēt, cik priecīgi viņi bija par iespēju cie-
moties pie mums. No savas puses izteicu lie-
lu paldies, ka mūsu skolēni varēja ar viņiem 
iepazīties. Lasīt avīzēs vai skatīties sociālajos 
mēdijos par cilvēkiem, kas vada Latviju, nav tas 
pats, kā viņus satikt un iepazīties.  Mēs esam 
lepni par KBLS un varam būt priecīgi par iespai-
du ko esam atstājuši ministram un vēstniekiem.

(“Īpaši viesi” turp. no 5. lpp.)

Latvijas ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēst-
niece diasporas jautājumos Elita Gavele ar KBLS Her-
maņa Kreicera bibliotekas vadītāju Ingu Lucāni.

Viesi atbild skolēnu uzdotos jautājumus.

Viesi ar (no augšas) KBLS vadību; 8A klases skol-
niekiem; 8B klases skolniekiem; vidusskolniekiem.

Foto: SKB.
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Andārte Phillips

2021. gada decembrī, Stariņa bērni ar savām skolotājām 
nosvinēja ziemassvētkus ar jauku izrādi kur vecāki ar maskām 
varēja nākt redzēt bet tad pēc tam šogad neiznāca saviesīgais 
vakar dēļ Covid par ko mums bija gan žēl. Tomēr bērni bija jau 
ilgi gatavojušies šim uzvedumam un bija iestudējuši visādas 
dziesmas un dejas sakarā ar ziemassvētku rūķīšiem!  Visi bēr-
ni bija tik smuki rūķīši ar strīpainām zeķu biksēm, krāsainiem 
šortiņiem, zilām vai zaļām vestītēm un špicām rūķa cepurēm. 
Bērni uzstājās ar savu uzvedumu un saņēma lielus aplausus! 

Kādu nedēļu pirms šī īpašā uzveduma kādā aukstā ziemas 
vakarā vecāki sanāca Stariņā gatavot saviem bērnim skaistu 
paštaisītu dāvanu.  Katrs vecāks izveidoja vienu ziemassvētku 
zeķi ko varēja apgreznot ar visādām podziņām, spīdeklīšiem, un 

citām skaistām lietām. Zeķītes 
vēlāk tad skolotājas piepildī-
ja ar šokolādēm un citām 
mantiņām ko tad uzdāvinā-
jām mūsu ziemassvētku va-
karā pēc izrādes!Šīs vecāku 
dāvanas bērni saņēma Stariņā 
pirms savas izrādes!

Atgriežoties Stariņā pēc 
ziemassvētku pārtraukuma 
sākam protams mācīties par 
sniegu, ledu, un ziemu kas 
taču ir kas pašlaik ārā notiek. 
Bērni priecājas par sniegu lai 
gan ir arī ļoti auksts – brrrrr.   

Šogad Stariņš rīko skaistu 
pasākumu 11. jūnijā mūsu 
ikgadīgai labdarbības ballei! 
Lūdzu pataupat jau tagad 
šo datumu jūsu kalendāros!  
Ielūgumi tiks drīz izsūtīti un 
reklāmu arī varēsiet redzēt 
drīz Čikāgas Ziņās un sociālos 
mēdijos. Visi būs ļoti mīļi gaidīti!

Sidraba mēnestiņš veļas 
pa gaisu

Sētā nāk rūķīts ar dāvanu 
maisu. 

Atnāca nolika priekšnamā 
klusi

Un aizgāja tālāk uz kaimiņu 
pusi. 

Ne manīja sētnieks, ne 
ierejās suns,

Bet kur tas bija bijis gaiši ie-
degās guns. 

Aizmugurē: Andārte Phillips un Lana Taylor.
No kreisās puses: Juliana Friedrichs, Sofija Mazurski, Māra Ješinska, 
Lūkas Ješinskis, Kalvis Lenšs, Nathan Tupurītis, Ella Grants.
Pašā priekšā: Magnus Mazurski un Natālija Capozzi

Stariņa bērnu gatavoti rūķīši.
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MŪSU JAUNĀKAJIEM LASĪTĀJIEM

Uzmini šo mīklu!
Kam ir īkšķis 

un četri pirksti, 
bet nav rokas?

Skenējiet QR kodu, lai redzētu atbildi!

Paldies Elisai Sīpolai par šīs lapas sagatavošanu!

Ko tev patīk darīt ziemā? Spēlēties sniegā? 
Dzert karsto šokolādi? Uzzīmē bildi!
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ČZ Lasītāji!

Vēl ir iespējams noskatīties 2021. 
gada 18. novembra raidījumu “Čikāgas 
Latviešu Organizāciju Apvienības (ČLOA) 
Virtuālie Valstssvētki”. Pieslēdzieties pie 
YouTube tīmekļa saites: https://youtu.be/
EkN9kbGrRwM, kur progammu jau bau-
dījuši 500 skatītāji.  

Varēsiet atkal piedzīvot pagājušā 
gada jubilejas sveicienus no Latvijas, priekš-
nesumus, atzinības, ļoti interesanto Līgas 
Ejups uzrunu par Latvijas “veidošanu”, kā 
arī īpašus organizāciju pārstāvju sveicie-
nus: Amerikas Latviešu Apvienības (no biroja 
Rockville, Maryland un no jaunievēlētā priekš-
sēža Mārtiņa Andersona San Francisco, Cali-
fornia), Bostonas latviešu skolas, Indianapo-
les latviešiem, Milvoku Trīsvienības draudzes.  

Un no bijušiem čikāgiešiem: Jura Ulmaņa 
un Zemessargiem (Rīgā, Latvijā), Silvijas un 
Andreja Ezeriem (Floridā), Īrisas Mellott (Ga-
rezerā, Michigan), Pētera Dumpja (Atlanta, 
Georgia), un Arņa Tolka (Hawaii). 

Un ja vēlaties noskatīties 2020. gada raidī-
jumu, kuru baudījuši vairāk kā 1150 skatītāju, 
to varat vēl paspēt šajā tīmekļa saitē:  https://
youtu.be/3phi35fef74

KR. BARONA ČIKĀGAS LATVIEŠU SKOLAS 8.B KLASES PROJEKTS, 
KURŠ TIKA VELTĪTS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENAI

Krista Laukmane Schmidt
KBLS 8. B klases skolotāja

Mūsu foršais 8. B klases “yarn bombing” 
projekts, kuru veltījām Latvijas dzimšanas 
dienai, 21. novembrī uzlidoja kokā! Paldies 
visiem, kuri piedalījās, ziedojot materiālus un 
rakstot vēlējumus Latvijai! Īpašs paldies 8. A 
klasei un viņu skolotājai Antrai par atbalstu, 
padomu un skaisto tamborēto karogu! Paldies 
arī skolotājai Benitai par ziedotajām sedzi-
ņām, kuras pārtapa karodziņos!

Vairāk par to var izlasīt, kā arī apskatīt bil-
des šeit:

https://www.facebook.com/1215009688/
posts/10221311168748126/?d=n



Peter Burgelis
Mortgage Loan Originator
NMLS #: 129403

262.243.4897 direct
414.491.9892 cell
peter.burgelis@usbank.com

U.S Bank Home Mortgage
N61 W6312 Turner St.

MK-WI-2060
Cedarburg, WI 53012

mortgage.usbank.com/peterburgelis
usbank.com
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ČIKĀGAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAS ZIEMSVĒTKU IESKAŅA
Juris Pūliņš

Saulainā, astotā decembŗa dienā, “Ligz-
das” ēdamzālē, ap trīsdesmit Čikāgas latviešu 
pensionāru pulcējās tradicionālajai Ziemsvēt-
ku eglītes pēcpusdienai. Čaklās pensionāres 
bija sarūpējušas svētku mielastu.

Sarīkojumu ievadījā mācītājas Gundega 
Puidzas lūgšana. Lūgšanai sekoja mācītā-
jas un Māras Vārpas sagatavotā Ziemsvētku 
tēmas programma. Mācītājas Gundegas un 
Māras dueta dziesmas, ģitāres pavadījumā, 
mijās ar Gundegas lasītu dzeju un Māras, 
ar stabuli un ukuleli atskaņotām, Ziemsvētku 
melodijām.

Programmai sekoja tautas mīklu minēša-
na. Asprātīga izdoma bija pirmajam mīklas at-
minētājam pasniegt attiecīgu lietu — ja atbilde 
bija burkāns vai zīle, tad tādu balvu atminētājs 
arī saņēma.

Programmas beigās katrs aizdedzināja 
svecīti un, Māras ģitāres pavadījumā, visi no-
dziedāja “Klusa nakts, svēta nakts”.

Sekoja mielasts ar kafiju, vīnu un dažādiem 
gardumiem. Katrs bija aicināts atnest dāvanu,  
un varēja sev, no dāvanu galda, izvēlēties to, 
kuŗa bija škietami interesantākā.

Nākamā pensionāru sanāksme būs 2022. 
gada februārī.

Foto: Juris Pūliņš

 
 
 
 

Position available –  
CLP Kitchen Worker 
 
We are seeking a part-time Kitchen Worker 
for Chicago Latvian Preschool “Stariņš” 
starting immediately.  
 
Job description: 

 Work 2 half-days a week; 
 Prepare breakfast and lunch twice a 

week as well as meals that can be 
reheated for alternate days. Shedule 
can be flexible.  

 Some shopping is included in the job 
description.  

 
Required qualifications:  

 Food service sanitation certificate -- 
will be arranged by Director at Stariņš 

 

 
 

 
 
 
Preferred qualifications: 

 Experience in kitchens or other 
experience cooking for groups . 

 Knowledge of Latvian language and 
food culture; 

 
Salary and work hours by agreement. 
  
Please contact Director Andārte Phillips by 
phone or by email for more information.: 
 
Andārte Phillips 
4555 Church Street 
Suite 100 
Skokie, IL. 60076 
director@starins.org 
(847) 915-2003 
www.starins.org 
 

 

Viļa Vārsberga zīmējums
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Pagājušā gada 4. decembrī Sv. Pētera 
draudze rīkoja savu gadskārtējo Ziemsvētku 
tirdziņu.  Draudze bija patīkami pārsteigta un 
aizkustināta par simtiem interesentu ieraša-
nos.  Interese, iespējams, skaidrojama ar to, 
ka, pirms gada tirdziņu nerīkojām.

Novērojām arī, ka īpaši garas rindas bija 
pie stendiem ar piparkūkām un Jāņu sieru, kā 
arī kūkām, tortēm un pīrāgiem.  Piparkūkas un 
pīrāgi bija mūsu pašu draudzes darināti.  Liels 
darbs tika ielikts, priekšlaicīgi, cepot piparkū-
kas un pīrāgus. 

Arī par Kriķis un Strazdiņa juvelierizstrādā-
jumiem, Šteingartes rūķiem un Ziemsvētku ve-
cīšiem, L. Tomsones un E. Lejiņa dzērieniem 
un M. Šleseres riekstiem bija liela interese.  Kā 
vienmēr liela piekrišana bija garšīgajām zupām, 
putraimu desām un pelēkajiem zirņiem kurus 
varēja nobaudīt mūsu kafijas telpā.  Ar prieku 
un gandarījumu dzirdējām, ka visi tirgotāji bija 
apmierināti ar pircējiem un Dāmu saime nopel-
nīja tik ļoti vajadzīgos līdzekļus savam labdarī-
bas darbam nākošajā gadā.

Draudze saka lielu paldies visiem čakla-
jiem darba rūķiem un organizatoriem!

Ināra Blumberga un Ināra Ievāne

ZIEMSVĒTKU TIRDZIŅI ČIKĀGĀ
Ciānas draudzes Ziemsvētku tirdziņš noti-

ka svētdien, 12. decembrī. 
Klātesošos īpaši aizkustināja pirmsskolas 

“Stariņš” bērnu priekšnesumi. Mazās balsti-
ņas piepildīja visas sirdis ar mīlestību un svēt-
ku sajūsmu. Mīļš paldies skolotājām Andārtei, 
Lanai un Elisai un bērniņiem! (1. foto attēls)

Gardas bija draudzes vīru un Daugavas 
Vanadžu gatavotās karbonādes pusdienas. 
(2. foto attēls)

Sirsnīgs paldies visiem, kas pielika čaklu 
roku, tirgotājiem un katram pircējam un ap-
meklētājam!

Lietuviešu Ziemsvētku tirdziņš Lietuviešu 
pasaules centrā Čikāgas priekšpilsētā Lemont 
bija 4. un 5. decembrī. 

Savas preces lietuviešiem tirgoja arī latvie-
tes Kristīne Eriņa Roberts ar meitām un Aigars 
un Daiga Ķimenes.

Diemžēl, KBLS tirdziņš šogad bija jāatceļ 
Covid dēļ.

Silvija Kļaviņa-Barshney
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SLĒPOTĀJI GATAVOJAS IZBRAUKUMAM
Dāvids Blumbergs, Čikāgas Slēpošanas kluba priekšsēdis

Čikāgas Slēpošanas Kluba gadskārtē-
jais izbraukums notiks no 25. - 27. februārim, 
Crystal Mountain, Mičiganā. Šobrīd ir pietei-
kušies vairāk kā 120 dalībnieku. Vismaz 60 
slēpotāji piedalīsies oficiālajās Nastar slēpo-
šanas sacīkstēs! Vairākas ģimenes ir jau sā-
kušas trenēties Chestnut Mountain un Wilmot 
Mountain, Čikāgas tuvumā. 

Pieci latviešu bērni pašlaik piedalās Wil-
mot Jr. Racing treniņos un nevar vien sagaidīt 
iespēju slēpot ar draugiem Mičiganā, februā-
ra beigās. Pats par sevi saprotams, ka vecā-
ki ar nepacietību gaida “apres ski” aktivitātes 
pēc slēpošanas, tostarp fantastisko sestdie-
nas vakara banketu. Praktiski visas viesnīcas 
istabas un dzīvokļi ir norezervēti, bet varam 
meklēt, ja kādam vēl ir interese piedalīties 
izbraukumā. Lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi: 
ChicagoLatvianSkiClub@gmail.com. 

Tiekamies kalnā!

Lidija Blumberga un Katrīna Velkme sajūsminātas 
par sniegu un februāra izbraukumu.

Lidija un Nora Blumbergas janvāra sākumā trenē-
jas Wilmot Mountain februāra sacīkstēm.
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ZIŅA NO LIGZDAS
Andris Slokenbergs, Ligzdas Padomes priekšsēdis

Čikāgas Latviešu Ligzdā latvieši atsāka pul-
cēties 2022. gadā.  Sestdienās Krišjāņa Barona 
latviešu skolas (KBLS) bērni atkal satiekas klā-
tienē un trešdienās uz deju mēģinājumiem satie-
kas gan Mantinieki, gan Dzelmieši. Visi Ligzdas 
iemītnieki sāk izkustēties - veidojas pilnsapulces 
nākamos mēnešos, gan Daugavas Vanagiem, 
Biedrībai, gan Ciānai. Ceram drīzumā piedzīvot 
kādu kopēju satikšanos Ligzdā. 
Kādi jaunumi Ligzdā?

Ziemeļēkas ēdamzāles un virtuves re-
monti turpinājās.  Nesen tika aizvāktas vecās 
notekas un piegādes caurules zem virtuves.  
Elektriķi un santehniķi uzsāks savus darbus 
februāra sākumā. Tuvākajās dienās izveido-
sim jaunas durvis no ēdamzāles gan uz Kro-
ņlukturu zāli, gan uz vestibilu. Ir iespēja, ka 
telpu lielākie remontdarbi būs pabeigti līdz 
marta beigām un tad varēsim baudīt jaunās 
telpas.  Tie kuri vēlas pielikt roku izpalīdzēt 
projektam, lūdzam piestāties sestdienas rītos, 
kad notiek lielākā rosība.  Kā jau bieži gadās, 

laika gaitā šis remonta projekts paplašinās, lai 
uzlabojumi būtu sevišķi. Ligzda un Krišjāņa 
Barona skola meklē ziedojumus, lai nosegtu 
šī remonta projekta beigu darbus.  Meklējam 
papildus ziedotājus, kas varētu atbalstīt virtu-
ves un ēdamzāles atjaunošanu - tas nāks par 
labu visiem!  Sazinieties ar mums, ja jums ir 
vēlme atbalstīt Ligzdu un KBLS.

Ligzdas spēļu dārza atjaunošanas grupa 
aktīvi darbojas. Mērķis ir šogad uzstādīt bēr-
niem jaunas vingrošanas iekārtas.

Ligzdā nesen tika ievilkts jauns Comcast 
savienojums. Drīzumā ceram uzlabot Wifi sig-
nālu visā Ligzdas teritorijā.

Ja kāds vēlas palīdzēt, piedalīties, ziedot 
Ligzdai vai KBLS, vai ir kādi jautājumi, lūdzam 
rakstīt uz Cikagas.Ligzda@gmail.com vai 
zvanīt Svenam Kīnam - 773-294-0582.

(Red: Skat. KBLS ziņojumu 4. lpp. par $50k 
ziedojumu!)

PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBAS VADĪBĀ IEVĒLĒTI ALA PĀRSTĀVJI

2022. gada janvārī darbu uzsāka jaunie-
vēlētā Pasaules Brīvo latviešu apvienības 
vadība. Dalīborganizāciju pārstāvji aizklātās 
vēlēšanās apvienības priekšsēža amatam 
izvirzīja ALA pārstāvi Pēteri Blumbergu, bet 
viņa vietnieks būs ALA jaunievēlētais priekš-
sēdis Mārtiņš Andersons. Abi vadīs apvienību 
turpmākos divus gadus.

Blumbergs un Andersons dzimuši, izglīto-
jušies ASV, pārstāv trimdas trešo paaudzi un 

ir labi pazīstami gan savās vietējās 
latviešu kopienās, gan ASV latvie-
šu sabiedrībā. Pēteris Blumbergs 
amatā nomainīs Latviešu apvienī-
bas Austrālijā un Jaunzēlandē pār-
stāvi Kristīni Saulīti, kura apvienī-
bu vadīja četrus gadus. Savukārt 
P.Blumbergs sešus gadus bija ALA 
priekšsēža amatā.

Uzsākot darbu, jaunievēlētais 
priekšsēdis, viņa vietnieks un biro-
ja darbinieki Rīgā janvārī tiešsaistē 
satiekas ar visu PBLA dalīborgani-
zāciju pārstāvjiem, lai saņemtu ie-

teikumus par organizāciju prioritātēm, Tāpat 
plānotas tikšanās ar vairāku citu diasporas 
organizāciju vadību un sadarbības partneriem 
Latvijā.

Vairāk lasiet PBLA mājaslapā: https://
www.pbla.lv/notikusas-pbla-vadibas-velesa-
nas-apvieniba-uzsak-nakamo-divu-gadu-dar-
bibas-posmu/                (no ALAs mājas lapas)

Pēteris Blumbergs un Mārtiņš Andersons.
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NO ZIEMAS ZUPU PUSDIENĀM CIĀNĀ LĪDZ NEATKARĪGAI DZĪVEI RĪGĀ
Ciānas draudzes mācītāja Gundega Puidza

Aizpagājušajā ziemā Ciānā, kad vēl tikai 
nojautām par kāda draudīga vīrusa tuvojošos 
uzvaras gājienu, tradicionāli baudījām siltas un 
garšīgas zupas, lai ziedojumus par tām atvēlētu 
kādai organizācijai Latvijā, kam īpašā veidā va-
ram palīdzēt. Pie zupas šķīvjiem sēžot, mums 
nebija ne mazākās nojausmas, kam ar savu 
devumu iegaismosim cerības. Tikai pagājušajā 
pavasarī, kad gatavojos ceļam uz Latviju, Face-
book vietnē ieraudzīju organizāciju “Grupu māja 
neatkarīgai dzīvei” ar brīnišķīgu mērķi – uzbūvēt 
pašiem savu māju, kurā viņi visi – jauni, pieau-
guši cilvēki ar smagiem attīstības traucējumiem 
varētu dzīvot savu, neatkarīgu, personīgu dzīvi 
ar izpalīdzīgu darbinieku klātbūtni. Tāpēc orga-
nizācijas darba rūķiem radās ideja, kā šo sapni 
īstenot – lejot sveces! Miljons sveču neatkarīgai 
dzīvei! Skaists mērķis, uz ko tiek iets katru die-
nu, soli pa solītim, sveci pa svecei un stundām 
ilgi ik dienas. Paldies Dievam un labiem ļaudīm 
– zeme grupu mājas celtniecībai jau ir iegādāta. 

Pašlaik reālajā dzīvē izskatās tā – no rīta ve-
cāki atved savus pieaugušos bērnus uz dienas 

centru kādas sociālās mājas pagrabstāva Iman-
tā, kur darba laikā (lai vecāki paši var strādāt) 
ar viņiem strādā speciālisti. Notiek nodarbības, 
dažādu iemaņu apguve, izklaide, maltītes un nu 
jau ievērojamu dienas daļu aizņem arī sveču 
liešana, ko darbinieku pavadībā patiešām veic 
paši centra apmeklētāji – jaunieši ar attīstības 
traucējumiem. Jo sapnis viņiem ir nudien stiprs 
– savas mājas. Ne tikai dienas centrs, bet vieta, 
kur mosties un gulties, kur iet kopīgu ikdienas 
soli, svinēt svētkus un dalīt savas nedienas. Jo 
kaut arī bērni saviem vecākiem, šie jaunieši ar 
attīstības traucējumiem ir pieauguši cilvēki un 
pavisam dabiski viņiem jau sen būtu laiks aiziet 
no vecāku mājām. Lejot sveces un realizējot tās 
gan vietējā tirgū, gan aiz Latvijas robežām, sap-
nis izgaismojas un cerības tiek sasildītas.

Gatavojoties ceļam uz Latviju, vienu die-
nu Ciānā nejauši satiku Robertu Ezeriņu un 
dalījos idejā atbalstīt šādus jaunus cilvēkus. 
Roberts bija sajūsmā par ideju, jo līdz mielēm 
pazīst ceļu uz invalīdu jaunieša dzīvi neatkarī-
gi no vecākiem. Un Roberts deva krietnu arta-
vu klāt pie mūsu zupas pusdienās saziedotā. 

Tā pagājušogad vienā karstā jūlija rītā es ap-
ciemoju Dienas centru un satikos gan ar aizrautī-
gajiem darbiniekiem, gan pašiem centra apmek-
lētājiem, kuri, starp citu, tai brīdī jau dūšīgi lēja 
sveces. Pēc sirsnīgām sarunām ar Centra sirdi 
un dvēseli Ditu Ritumu, man bija iespēja aplūkot 
telpas un satikt pašus jauniešus sveču liešanas 
darbnīcā. Tā bija iedvesmojoša ciemošanās, kas 
rosināja domas un projektus arī tālākai sadarbībai 
nākotnē! Paldies zupu virējām Ciānas draudzes 
dāmām, gardo zupu baudītājiem pēc dievkalpo-
jumiem un Robertam Ezeriņam, par šī ziedojuma 
bagātīgu kuplināšanu!  Lai top sveces, un lai sap-
nis par savu grupu māju kļūst arvien īstāks!

“KAROTI PA KAROTEI LĪDZ PILNAM VĒDERAM”
Diemžēl, šogad Covid 19 skaita pieaugums 

ir ierobežojis musu kafijas galdus un ieslēdzis 
gaidīšanas režīmā arī zupu pusdienas. Taču 
labdarības organizācijām joprojām vajadzīgs 
atbalsts, tāpēc lēmām par labu cita veida ak-
cijai. Aicinām ikvienu šogad ziedot naudā un 
graudā mūsu “Karoti pa karotei līdz pilnam vē-
deram” akcijai. Nauda tiks noziedota kādai lab-
darības organizācijai Latvijā, bet “graudu” no-
ziedosim kādai vietējai food pantry. Ko nozīmē 

“graudā”? Lūdzam vest konservus, makaro-
nus, rīsus un citus produktus, kas nav jāglabā 
ledusskapī un kam ir ilgāks derīguma termiņš. 

Čekus var sūtīt Ciānas draudzei, 6551 W. 
Montrose Ave., Chicago, IL 60634, bet var zie-
dot arī ar kredītkartiņu caur tithe.ly. Kaste “grau-
dam” būs izlikta vestibilā vai citviet kad Ligzdā 
notiek aktivitātes. Akcija sāksies 1. februārī un 
beigsies 30. martā. Ja Covid stāvoklis uzlabo-
jas, piedāvāsim zupas pusdienas un konkursu.
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GLOBĀLAIS LATVIETIS 21. GADSIMTS 
Latvijas Radio 1 tīmekļa lapā var atrast in-

formāciju par interesantu programmu “Globā-
lais latvietis 21. gadsimts”:

Vairs nav tie laiki, kad latvietis sevi 
par latvieti varēja saukt tikai savā tēva 
sētā, 21. gadsimtā latvieši ir visā pa-
saulē. Vai tie būtu vecie trimdinieki, jau-
nie emigranti, pasaules slavu guvušie 
vai vienkārši sevis meklētāji. Mēs uzru-
nājam latviešu diasporu visā pasaulē. 
Mūsu tikšanās vieta – Latvijas Radio 
multimediju studija, pirmdienās tūlīt 
pēc ziņām pulksten trijos pēcpusdienā. 
Uzklausīsim pieredzēto ciklā „Dzīvie 
stāsti”, sazinoties ar tautiešiem pasau-
lē, pārspriedīsim diasporai aktuālo un 
noderīgo.
Žurnāliste un programmas vadītāja Agne-

se Drunka apmeklēja ALA Kongresu Čikāgā 
2021. gada oktobrī. Kongresa laikā, viņa in-
tervēja vairākus cilvēkus un Globālais latvietis 
21. gadsimts programmas ietvaros klajā nāca 
sagatavotās intervijas: 15. novembrī ar Līgu, 
Imantu un Sarmu Ejupiem un 6. decembrī ar 
Elisu Freimani, Kalvi Ceru un viņu meitu Daigu.

Interesanti tuvāk iepazīt abas šīs aktīvās 
Čikāgas latviešu sabiedrības ģimenes, it īpa-
ši, kā šīs vērtīgās programmas ietvaros inter-
vijas pasniedz Agnese Drunka.

Globālais latvietis 21. gadsimts tīmekļa 
lapa atrodama https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidiju-
mi/globalais-latvietis-21-gadsimts/ un ir iespē-
jams noklausīties visas intervijas.

Augšā Imants, Sarma un Līga Ejupi.
Apakšā Elisa Freimane, Daiga un Kalvis Ceri.

Foto: Agnese Drunka.

APSVEICAM!
Arch. Lauma Zušēvica 

2021.g. 13. novembrī City Wi-
nery Čikāgā salaulāja Kristīnu 
Rasumu un Marku Zušēvicu.

Kristīna studēja Penn Sta-
te Universitātē un tad nopelnija 
Doktorgrādu Northwestern Uni-
versitātē. Markus ieguva Bache-
lor grādu Entrepeneurial Mana-
gement no University of Iowa. 
Kristīna strādā kā Physical The-
rapist Athletico. Markus strādā 
kā Operations Manager Whimsy 
Logistics.
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DIEVA MŪŽĪBĀ IR AIZSAUKTS JURIS PĒTERIS VALAINIS, 
DARBA UN DZIESMU RŪĶIS!

Vēsma Baltmane un Nora Lebedeva
98 gadus atpakaļ 

viņs dzima Augšzem-
galē, Rubenes pagastā, 
Jaunzemos.  Valaiņu ģi-
mene bija svētīta ar de-
viņiem bērniem kuri visi 
tagad ir aizgājuši mūžī-
bā.

Jau jaunības gados 
viņš bija aktīvs sabied-
risks darbinieks.  Pa-
matskolas gados darbo-
jās Mazpulkos.  Savus 

rakstnieciskos talantus uzsāka dienējot Lat-
viešu Leģionā par rakstvedi.  Ievainots, tika 
sūtīts uz Vāciju kur atveseļojās, raka grāvjus 
un tad krita Amērikāņu gūstā.  Gūstekņu no-

metnē, diriģents Roberts Zuika nooganizēja 
kori lai jaunie cilvēki nekrīt bezcerībā.  Tādā 
veidā mūsu Juris arī iemīļoja dziesmu, un 
spēja savu tenorisko 
balsi vingrināt. Nobei-
dza Andreja Pumpu-
ra ģimnāziju Emde-
nē,  kur satika Olitu 
Pārupi, apprecējās 
un nodibināja ģime-
ni, kura bija svētīta 
ar 2 meitām, Vēsmu 
un Noru.  Tās meitas 
svētīja Juri un Olitu  
ar 5 mazbērniem un 
2 mazmeitiņas viņu 

ir svētījušas ar 3 mazmazmeitiņām. Juris arī 
iestājās Baltijas Universitātē Pinnebergā pie 
Hamburgas kur drīz vien viņu ievēlēja Balti-
jas Universitātes studentu padomē.  Studijas 
laikā viņu uzņēma LKSA Dzintars un būdams 
ļoti aktīvs sabiedriskos darbos, viņu ievēlēja 
LKSA valdē, iemīlēja to organizāciju un kļuva 
par aktīvu biedri-idealogu līdz dzīves beigām.  

Studijas bija jābeidz kad slēdza BU un bija jā-
izceļo uz svešu zemi.

Dzīves ceļš Juri ar ģimeni nogādāja Amē-
rikā, vispirms Indiānā un tad Čikāgā.  Juris un 
Olita cītīgi strādāja, turpināja mācības pa va-
kariem un Juris sāka ziedot brīvo laiku latvie-
šu sabriedrībai.  Mācīja KBLS, bija padomes 
loceklis tanī kā arī gaidu/skautu organizācijā.  
Bija Latvijas  mazpulku organizācijas pārstāvis 

Juris 21 gada vecumā.

Juris un Olita Rotenbergā Jāņos.

Juris armijā.

Juris ar mazo atvasīti Vēsmu.

No 1997. g. nov. ČZ: Juris un Olita ar ģimeni svin 
zelta kāzu jubileju.
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pie Amērikas mazpul-
kiem (4 H Club) Čikā-
gas centrā.  Dziedāja 
Ciānas jauktajā korī 
un vīru korī Kalējs.  
Darbojās pirmo Lat-
viešu Dziesmu Svēt-
ku rīcības komitejā 
Čikāgā, 1953.gadā 
un 1963.g. bija latvie-
šu jaunatnes svētku 
atbildīgais adminis-
trators. Nodibināja 
LKSA Dzintars vienī-

bu Amērikā un bija tās pirmais seniors. Tuvu 
pie viņa sirds bija Čikāgas latviešu radio raidī-

jumu komiteja, kurā darbojās kopš 1969.g. un 
līdz 1999.g. bija tās vadītājs. Atbalstot latviešu 
sabiedrību, Juris kļuva par mūža biedri PBLA, 

“Ziedi, ziedi, rudzu vārpa ...”.

Slēpošanas kluba izbraukums 1985. gadā.
ALA, Latviešu Fondā, Garezerā, DV, Cikāgas 
Latviešu Biedrībā u.c. Daudz Jura rakstus var 
atrast un izlasīt Čikāgas Ziņu numuros.

Sabiedrībai Juris ir veltījis daudz laika un 
savus talantus tai ziedojis, un par to viņš ir vai-
rākkārt apbalvots ar goda rakstiem.  Lielākais 
gandarījums viņam bija Latvijā, 2004. gadā, 
kad Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
apbalvoja Juri ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zel-
ta goda zīmi. Pasniedzot to viņa sacīja, “Juris 
Valainis ir viens no tiem sabiedriskajiem un 

Viens no daudzajiem Juŗa Čikāgas Ziņas rakstiem. (turp. 18. lpp.)
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kultūras darbiniekiem, ar ko latviešu tauta var 
būt lepna, jo viņš ir pavadījis visu savu mūžu, 
veltot sevi kādai sabiedriskai aktivitātei, nedo-
mājot par to, kāds būs atalgojums.”

Līdz pat 95.dzim-
šanai dienai, Juris vēl 
dziedāja Čikāgas vīru 
korī, bija aktīvs biedris 
LKSAA Dzintars, Pen-
sionāru Biedrībā un 
Katoļu Kopas priekš-
nieks.  Apmeklēja lat-
viešu sarīkojumus cik  
vien veselība atļāva, 
cītīgi klausījās latvie-
šu radio raidījumus, 

lasīja latviešu laikrakstus un daudz grāmatas.
Pēc sievas Olitas nāves, Juris atvācās uz 

Čikāgu no Wonder Lake, kur Valaiņi mīlēja 

(“Dieva mūžībā ...” turp. no 17. lpp.)

Juris dzied Ciānas draudzes korī.

Skaidrīte, Nora, Juris un Vēsma.

dzīvi pie ezera un kur pavadīja daudz skais-
tus brīžus ar meitām un mazbērniem. Čikāgā 
Juris turpināja savu sabiedrisko dzīvi dziedot 
koros, piedalījās Pensionāros, Čikāgas latvie-

Juris ar mazbērniem.

Juris ar mazmazmeitiņām.
šu Biedrībā un apmeklēja daudz sarīkojumus.  
Tanī laikā iepazinās ar Skaidrīti Cukurs un abi 
noslēdza laulības līgumu 2012.g.  Kad Juris 
veselības dēļ nespēja vairs daudz kur piedalī-
ties, Skaidrīte gādāja par viņa labklājību viņu 
mājā Evergreen Parkā, un Juris ar sajūsmu 
sekoja kas notiek Čikāgas latviešu sabiedrībā 
kā arī viņu meitu ģimenēs.

Mēs, ģimene un DAUDZ draugi viņa labestī-
bu, smaidu un skaisto tenora balsi NEKAD ne-
aizmirsīsim. Vieglas smiltis mūsu mīļam Jurītim!
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ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMU KOMITEJA

Juris ļoti aktīvi darbojās raidījumu komitejā no sākuma 
gadiem līdz mūža beigām, bija programmu pieteicējs, 
informācijas nodaļas vadītājs un žurnālists, priekšsēdis 
no 1969. līdz 1999. gadam. Paldies, Juri!

Ilggadīgais kora priekšnieks, Juris Valainis bija Či-
kāgas vīru kora sirds un dvēsele.  Ir daudz labu 
atmiņu no neskaitāmiem mēģinājumiem, koncer-
tiem, Dziesmu svētkiem, kur Juris vienmēr bija ga-
tavs pielikt savu roku organizēt, palīdzēt, un pro-
tams - dziedāt!  Vēl ausīs skan Jura skaistā tenora 
balss, it sevišķi, vadot “Ziedi, ziedi…”

Sirsnīgs paldies Jurim Valainim
par mūža ieguldījumu 

mūsu latviešu sabiedrībā 
un ieguldījumu 

ČLOA Stipendiju fonda valdē!

Ciānas koris 
priecājās kad 
varēja atrast 

labus tenorus.  
Kad pie mums 
dziedāja Juris, 

viņš pacēla visu 
koristu balsis. 

Sadzirdot Juŗa 
skaisto, dzidro 

tenora balsi, visi  
dziedāja ar vēl 
lielāku prieku!

Juri Valaini pieminot
Čikāgas latviešu biedrība mīlestībā piemin savu 
ilggadīgo draugu, atbalstītāju un Goda biedru Juri 
Valaini. Esam pateicīgi par Jura ilggadīgo pie-
dalīšanos ne vien biedrībā, bet arī citās organizā-
cijās. Juris nebija vienaldzīgs, viņam rūpēja mūsu 
latviešu dzīve, un daudzus gadus viņš centās to 
stiprināt un balstīt. Juris mums pietrūks. Pietrūks 
viņa sirsnība un neviltotā draudzība, bet nekad ne-
pietrūks laiks viņu mīlestībā pieminēt. Vienmēr at-
cerēsimies vārdus viņa mīļākajai dziesmai „Ziedi, 
ziedi rudzu vārpa“. Vieglas smiltis Tev, Juri – mūsu 
Goda biedr, Goda latvieti.

ČLB vārdā, Armands Birkens un Dace Ķezbere   

Čikāgas Daugavas Vanagu apvienība
izsaka pateicību mūsu bijušam 
valdes loceklim Jurim Valainim
par ilggadīgu atbalstu!
Vieglas smiltis!

Čikāgas latviešu slēpotāju klubā
Juris bija ilggadīgs, aktīvs kluba biedrs,
piedalījas Crystal Mountain, Lake Tahoe 

un citu izbraukumu organizēšanā un
1976. g. Salt Lake City izbraukuma vadītājs, 
priekšnieka palīgs no 2010. līdz 2012. gada.
Novēlam labu slēpošanu debesu kalnos, Juri!

Paldies, Juri!
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SAPNIM PAR ČIKĀGAS GRĀMATU NU JĀTOP PIEPILDĪTAM…

Vairākkārt pēdējo divdesmit gadu laikā 
Čikāgas latviešu sabiedrībā dažādā veidā ir 
parādījusies doma par nepieciešamību fiksēt 
Čikāgas latviešu patiesi unikālo un īpašo pie-
redzi, vēsturi to apkopojot grāmatā.

  Visnopietnāk un visilgstošāk šī ideja bija 
uzrunājusi mūsu tautas leģendu Albertu Le-
gzdiņu. Viņa rosināti ieinteresētie Čikāgas 
tautieši kopā pulcējās 2003.gada 20.septem-
brī – izveidoja darba grupu, izraudzījās redak-
torus un pārsprieda iespējamos grāmatas te-
matiskos virzienus, kā arī secināja:

  ir pats pēdējais laiks un iespēja to da-
rīt. Acīmredzami saprotot to, ka ir aktīvi jā-
vāc liecības no tiešajiem notikumu liecinie-
kiem, kamēr tas vēl ir iespējams.

  Līdzīga sanāksme, pārrunājot ceļu pie 
grāmatas, notika 2004.gada 14.septembrī, 
kurā jau Oļģerts Cakars piedāvāja darba gru-
pai izveidot iespējamo grāmatas satura plānu, 
acīmredzami kļūstot par galveno idejas uztu-
rētāju. Bet 2005.gada janvārī ‘Čikāgas Ziņās‘ 
parādās grāmatas Darba grupas sludinājums 
– aicinājums tautiešiem dalīties ar iespēja-
miem vērtīgajiem vēsturiskajiem matreāliem 
par Čikāgas latviešu vēsturi.

  Šī jau ir ļoti vērtīga vēsture par Čikāgas 
latviešu vēstures grāmatas idejas tapšanu, 
kopšanu un uzturēšanu. Un, saprotams, šo 
gandrīz 20 gadu laikā ‘pats pēdējais laiks‘ 
kļuvis par vēl dinamiskāku vārdu kopu. Ra-
doši pārrunājot šīs idejas dzimšanu, attīstību 

un iespējas pārtapt realitātē ar  ČLB vadītāju 
Daci Ķezberi un neseno vadītāju, sabiedrības 
dvēseli (visplašākā nozīmē) Armandu Birke-
nu – esam nolēmuši vēlreiz mēģināt tikt stikla 
kalnā (izveidot grāmatu).

  Šai nolūkā labprāt un ar prieku dalīšos ar 
savu pieredzi, izveidojot grāmatas par virkni 
Latvijas pagastiem (Tumes, Degoles, Slam-
pes, Džūkstes, Lestenes) un pārdomājot, kā 
to vislabāk pielietot čikāgiešiem tiekot pie 
sava sapņa piepildījuma.

   Jādara tagad! Vispirms, man, uzsākot 
darbu pie jebkura no Latvijas pagastu vēstu-
res, bija skaidrs – ir mazliet par vēlu… Jo – ja 
es to būtu darījis 5-10-15 gadus ātrāk – es no-
teikti vēl būtu sastapis daudz vairāk notikumu 
liecinieku. Tomēr – ja es sāku tagad – es vēl 
varu satikt, nointervēt kādus no viņiem. Tādēļ 
tas jādara nekavējoties!

 Kādi jau ir darījuši! Tāpat jebkurā pagastā 
es sastapos arī ar pieredzi, ka pirms manis jau 
kādi ko ir darījuši savas vietas vēstures izpē-
tei, uzturēšanai, kopšanai. Pat rakstījuši kādus 
pētījumus vienā vai otrā līmenī. Krājuši senas 
fotogrāfijas, izveidojot albumus, pētījuši savas 
dzimtas, organizācijas arhīvus, u.t.t. Katrā vidē 
daži ir īpaši aicināti kopt savas apkārtnes, ko-
pienas identitāti, apzinoties paši savu vēsturis-
ko identitāti un palīdzot to citiem. Ir ģimenes, 
kas kā īpašu vērtību glabā savu priekšteču 
dienasgrāmatas, atmiņu pierakstus. Svarīgi ar 
visiem šiem idejai aicinātajiem cilvēkiem sazi-
nāties un dot viņiem apjausmu, ka beidzot viņu 
un viņu ģimenes priekšteču darītais iegūst no-
zīmību kopgrāmatā, kopvēstījumā. Nozīmīgu 
pētījumu par Čikāgas latviešu vēsturi jau veicis 
Guntis Šmidchens, vērtīgas intervijas ar Čikā-
gas latviešiem (ar Oļģertu Cakaru, Līgu Strei-
pu) ir Latvijas Universitātes vēstures pētnieku 
asociācijas ‘Dzīvesstāts‘ rīcībā!

Acis darba izbijās, rokas darba nebijās! 
Parasti uzsākot šāda veida projektu (pat ne 
tik lielas kopienas kā Čikāga ietvarā, arī darbā 
pie neliela Latvijas pagasta vēstures) – rodas 
zināmas psiholoģiskas problēmas. Kā gan tik 
lielu darba varētu paveikt?! Vēsture taču (jeb-
kuras vietas…)ir tik plaša, tik neaptverama. 
Šo psiholoģisko krīzi parasti pārvar – vienkār-
ši darot praktiskas lietas – disciplinēti, regulā-
ri, ievērojot iepriekš izvēlēto grafiku. 

Raksta autors dziļi iegrimis Čikāgas latviešu vēs-
tures materiālos.
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  Šajā gadījumā – intervējot (audio, video, 
u.t.t. – vai nu tieši vai attālināti) tās personī-
bas, kuras vēl ir iespējams sastapt, apstrādā-
jot individuālos arhīvus (ieskanējot unikālas 
fotogrāfijas, dokumentus, u.t.t.).

  Šajā darba stadijā viss (informācija, liecī-
bas, dokumenti, u.t.t.) tiek vākts un atzīts par 
iespējami noderīgu (ja ne paredzamās grā-
matas projektam, tad kopīgam arhīvam, kā-
dam no muzejiem, u.t.t.). Ilgstošs, disciplinēts 
darbs – tikšanās, sarunas, materiālu apstrāde.

Ne uzreiz rodas pilnīga gala produkta 
koncepcija. Uzsākot šo darbu, ne uzreiz ro-
das skaidrība par to kāds tieši būs gala pro-
dukts – kāda veida grāmata, kā tā izskatīsies, 
kāds būs saturs. To visu ir nepieciešams plā-
not, taču – vienlaicīgi arī paturot iespējas plā-
nojumu darba gaitā mainīt – jo tik ļoti viss ir 
atkarīgs arī no tā, kāda veida matreālus izdo-
sies ekspedīcijās, intervijās, sarunās iegūt. 

Vēsturnieka neitralitāte. Bez morāla 
vērtējuma. Ņemot vērā, ka katras kopienas 
vēstures gaitā ir bijušas dažādas grupas – ar 
dažādiem politiskiem uzskatiem, dažādu at-
tieksmi pret vērtībām, dzīves stilu, u.t.t. Sva-
rīgi vācot matreālus, saglabāt pilnīgu neira-
litāti, vienādu attieksmi pret jebkuras grupas 
pārstāvjiem, viņu uzskatiem, vienkārši fiksējot 
liecības un faktus.

Tas ir arī sociālais darbs. Cilvēku iztaujā-
šana, uzklausīšana par viņu un viņu ģimenes 
locekļu pagātnes pieredzi un ieguldījumu sa-
biedrības labā ir arī ļoti vērtīgs sociālais darbs, 
kas būtiski stiprina viņu pašapziņu, tā apliecinot 
to, cik viņu un viņu tuvinieku dzīves ir bijušas/
ir svarīgas un nozīmīgas. Arī tādā nozīmē šis 
ir misijas (misionāru) darbs, kurā jau pats pro-
cess – saruna, uzklausīšana ir vērtība pati par 
sevi (jo īpaši šobrīd, kad komunikācijas iespēja 
dažkārt kļūst pat par ekskluzīvu greznību !).  

Tieša saskare arī ar tagadni, mūsdie-
nām. Šim darbam – pagātnes pētniecībai, ne-
seno un seno notikumu fiksācijai ir tiešs sakars 
tagadni, šī brīža paaudzei. Ieskats pagātnē ļauj 
saprast kā un kāpēc veidojās cilvēku uzskati, 
attieksme pret dzīvi, u.t.t. Esmu centies līdzši-
nējo grāmatu projektos intervēt arī aktuālo pa-
audžu cilvēkus no dažādām grupām. Čikāgas 
(ASV) gadījumā, manuprāt, interesanti būtu 
censties fiksēt vēsturi arī jaunā viļņa iebraucē-
jiem (un šobrīd arī tā ir vēsture!) – gan tiem, 
kas ASV uzturas legāli, gan ne tik…Tie visi ir 

mūsu tautieši un arī tā, kā sapratu, ir jau daļa 
no Čikāgas latviešu vēstures. Grāmatas ideja, 
projekts ir arī iespēja kopt, izveidot attiecības 
starp dažādām tautiešu grupām.

Par termiņiem un gala rezultātu. Tas vis-
notaļ ir bijis atkarīgs arī no iesaistīto līdzdalī-
bas un aktivitātes. Mana līdzšinējā pieredze 
(darbā ar Latvijas pagastu vēsturi) ir, ka no 
darba uzsākšanas līdz tā pilnīgai pabeigša-
nai vienmēr ir bijuši nepieciešami apmēram-
no diviem līdz divarpus gadiem. Domāju, ka 
kvalitatīvi organizējot darba ritmu arī šajā ga-
dījumā trīs gadi būtu maksimālais laiks, kurā 
mums būtu jātiek pie grāmatas.

Grāmatai jābūt interesantai ne tikai či-
kāgiešiem. Parasti veidojot grāmatu, esmu 
mēģinājis atrast skata punktu, lai tā ir intere-
santa cilvēkiem ne tikai no vietējās vides (tad 
tā noteikti būs interesanta arī viņiem!). Šajā 
gadījumā ieinteresētam grāmatā noteikti ir jā-
būt Latvijas lasītājam, labvēlīgi ietekmējoties 
no Čikāgas latviešu pieredzes. Ja tas izdo-
sies, tad grāmata patiks arī čikāgiešiem. 

Iespēja integrēt visplašākā nozīmē. Kopt 
Latvijas valsts un tautas patību. Šī projek-
ta nozīmība ir daudz plašāka un lielāka nekā 
sākumā var šķist. Tā nav tikai iespēja apkopot 
Čikāgas latviešu pieredzi gandrīz pusotra gad-
simta laikā (ne tikai skats pagātnē) – visdrīzāk 
tas ir arī mūsu pienākums, domājot par Latvi-
jas valsti šodien (mūsu ieguldījums nākotnē), 
rādot cik daudz mūsu tautiešiem valsts ideja 
un latviskā patība ir bijusi svarīga cauri gadu 
desmitiem. Grūtos un vieglākos laikos, cerībā 
un bezcerībā, trūkumā un bagātībā, zaudēju-
mos un ieguvumos. Visa veida latviešu piere-
dze patlaban ir nepieciešama Latvijai šodien, 
stiprinot tās valstisko un nacionālo identitāti. 
Latvijā ir daudz runāts (un arī darīts) par da-
žāda veida integrāciju, bet pietiekami maz vēl 
ir notikusi pašu latviešu integrācija, apkopojot 
gūto pieredzi visā pasaulē dažādos laikos. Šis 
projekts varētu būt maza daļa no šī svarīgā 
darba un mēs būsim pateicīgi par jebkuru la-
bas gribas atbalstu tam.  ‘Čikāgas vēstures 
grāmatas‘ idejai jākļūst par realitāti, piepildot 
idejas tēvu sapni, arī jūsu idejas, padomi un 
atbalsts tai ir iespējami. Bet darbs ar intervi-
jām ar kādreizējiem čikāgiešiem Latvijā un in-
tervijām ar tautiešiem ASV jau ir uzsākts!

Sirsnībā – viens no jaunās darba grupas – 
Arnis Šablovskis



V. un E. Dzelmes tautas deju kopa 1950s gados.
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MŪSU DEJOTĀJI GATAVOJAS UZ DZIESMU SVĒTKIEM MINEAPOLĒ
— DZELMIEŠI UN MANTINIEKI —

Čikāgas Dzelmieši gatavojas XV 
Vispārējiem Dziesmu Svētkiem Mi-
nesotā! Pēc pandēmijas pauzes gan 
bijušie, gan jaunie dejotāji ir sanā-
kuši kopā ar lielu sajūsmu turpināt 
latviešu deju tradīcījas. Gaidām jūs 
atkal iepriecināt ar dejām!

Ērika Inka
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MŪSU DEJOTĀJI GATAVOJAS UZ DZIESMU SVĒTKIEM MINEAPOLĒ
— DZELMIEŠI UN MANTINIEKI —

Mantinieki pēc pirmās uzstāšanās reizes.

MANTINIEKU 2021./2022. GADA SEZONA
Mantiniekiem tradīciju netrūkst, bet viena ir īpaši salda! Šogad 

11. septembrī piedalījāmies labdarības pasākumā, kur kopā ar “Oak 
Park Pilgrim Congregational” draudzi tirgojām pašu ceptos donatus 
jeb virtuļus! Strādājām no plkst. 3:30 no rīta līdz 13:00 pēcpusdienā. 
Šajā laikā izcepām un pārdevām tūkstošiem virtuļu!  Tirgus diena 
bija atvasarīgi karsta un pircēju netrūka!  Kā vienmēr, mūsu cepēju 
komanda bija varena un bija tik labi atkal visiem būt kopā!

23. septembrī mēs atgriezāmies uz deju grīdas un atsākām mē-
ģinājumus - Mantinieku 6. sezona!  Cītīgi gatavojamies uz mūsu ilgi 
gaidīto uzstāšanos! Mums bija gods dejot atsaucīgajai ALA 70. jubi-
lejas kongresa publikai mūsu pilsētā Čikāgā!  Jaudīgs, iedvesmojošs 
un prieka pilns vakars! Mantinieki bija redzami CBS Chicago kanāla 
sižetā par ALA kongresa norisi Čikāgā.   Paldies mūsu draugam, 
bijušajam Latvijas Goda konsulam Robertam Blumbergam par kon-
taktiem!

1. janvārī Mantinieki turpināja savas tradīcijas, novēlot Laimīgu 
Jauno Gadu peldoties ledainā Lake Zurich ezerā! Lai prieks, mīlestī-
ba un veselība dubultojas kā Mantinieku polārlpeldētāji! Šogad savu 
rūdījumu pierādīt kopā sanāca pieci peldētāji un vairāki skatītāji! 

Jauno gadu sākām gatavojoties mūsu gadskārtējam koncertam 
(kurš diemžēl tika izlaists pagāšgad) un uz XV Vispārējo dziesmu un 
deju svētku ASV tautas deju lieluzvedumam, kurš notiks 2022. gada 
2. jūlijā Minesotā! 

Esam sajūsmināti, ka turpināsim koncerta tradīciju ar Mantinieku 
5. jubilejas koncertu “Saules ceļš”, kurš notiks šī gada sestdien 30. 
aprīlī igauņu namā!   Sīkākas ziņas sekos un ļoti gaidām visus!

Jānis Velkme
Čikāgas TDK Mantinieki
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LATVIEŠI ATBALSTA UKRAIŅUS
Linda Cukurs

Jau vairākus mēnešus Krievu bru-
ņotie spēki ir lielā skaitā ieņēmuši po-

zicijas gar Ukrainas austrumu robežu. Starp 10. un 
13. janvāri, ASV valdības pārstāvji satikās ar Krievijas 
pārstāvjiem Šveicē, Briselē un Vīnē lai pārrunātu dro-
šību Eiropā, ar mērķi noslēgt līgumu, zem kura Krievija 
atkāptos no Ukrainas robežas un samazinātu viņu dar-
bību Ukrainas austrumu apgabalos. Gatavojoties šiem 
notikumiem, Ukraiņu Kongresa Komiteja noorganizēja 
demonstrācijas vairākos ukraiņu diasporas centros, 
ieskaitot Čikāgu. Vietējā demonstrācija notika pie Či-
kāgas ūdens torņa uz Mičiganas avēnijas svētdien 9. 
janvārī, pulksten 3os pēcpusdienā.

Neskatoties uz auksto un vējaino ziemas laiku, bija 
pulcējušies vismaz sešdesmit ukraiņi ar plakātiem un 
karogiem. Bez pārstāvjiem no Ukraiņu Kongresa Ko-
mitejas galvenie runātāji bija ASV Kongresa pārstāvji 
Danny Davis un Mike Quigley. Starp atbalstītājiem bija 
arī poļi un baltkrievi. No latviešiem bija ieradušies Kal-
vis Cers un Linda Cukura, atsaucoties uz ALAs “Call to 
Action Unit” aicinājumu. Nodziedajām ASV himnu, un 
ukraiņi nodziedāja savu himnu, kā arī citas patriotiskas 
dziesmas.

ALAs “Call to Action Unit”, sadarbojoties ar Joint 
Baltic American National Committee, izsūta informāci-
ju par politiskiem un ekonomiskiem notikumiem, kas 
varētu iespaidot austrumu Eiropu, īpaši Baltijas valstis, 
ar lūgumu sazināties ar saviem ASV Kongresa pār-
stāvjiem. 

Kopā ar lielu skaitu ukraiņu bijām divi lat-
vieši (Linda Cukurs, Kalvis Cers) un bildē 
redzamais baltkrievs un lietuviete.

PIEVIENOJIES ALAs BALTIC CALL TO ACTION UNIT!
Silvija Kļaviņa-Barshney

Viens no vissvarīgākiem Amerikas Latvie-
šu Apvienības mērķiem ir turpināt nodrošināt 
Latvijas stabilitāti un drošības stāvokli. Kā zi-
nāms, draudi no Krievijas turpinās. Taču ALA 
to nespēj izdarīt bez palīdzības no ikviena 
latvieša. Ļoti efektīva kampaņa ir ALAs Bal-
tic Call to Action Unit. Esam aicināti pievieno-
ties saziņas tīklam, lai varam saņemt ziņas 
un konkrētus ieteikumus, kā palīdzēt. Viņu 
sūtītās e-pasta vēstules (tikai četrreiz gadā) 
ir īsas, kodolīgas, viegli izlasāmas un prasa 
konkrētu darbību. Tās ir angļu valodā, lai visi 
var saprast, kas vajadzīgs, kā arī viegli pārsū-
tāmas arī citiem, kam rūp Latvijas un brīvās 
pasaules nākotne.

Tie, kas pievienojušies tīklam, nupat jan-
vāŗa vidū saņēma vairākas e-pasta vēstules 
ar konkrētām vadlīnijām, kam rakstīt, ko teikt, 
kā palīdzēt. Vēstulēs ir dota ne tikai saite, kas 

aizved uz mūsu prezidenta un valdības pār-
stāvju kontaktlapām, bet dod arī paraugvēstu-
li, kas viegli ielīmējama kontaktlapā. Ar ALAs 
palīdzību varēju apmēram piecu minūšu lai-
kā aizrakstīt ASV prezidentam Biden un se-
natoriem Tammy Duckworth un Dick Durbin. 
Ja VISI tīklam pievienotos un piedalītos šajās 
kampaņās, iedomājieties, cik vēstules viņi sa-
ņemtu un kā tas ietekmētu viņu darbību!

Lai uzzinātu vairāk par ALA Call to Action 
Unit un pievienotos tīklam, ejiet uz https://
alausa.org/musu-darbiba/pilsoniska-lidzdali-
ba/pilsoniskas-iniciativas/call-to-action-unit/
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Dārgie latvieši!

Mūsu ģimene meklē savam 6 mēnešus 
vecajam dēlam Arendam cilmes šūnu (stem-
cell) vai kaulu smadzeņu (bone marrow) do-
noru, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, prieka pilnu 
dzīvi. Viņam ir smaga imūndeficīta diagnoze, 
kas nozīmē, ka jebkurš iekaisums var būt nā-
vējošs, kā dēļ viņš šobrīd pavada lielāko sa-
vas dzīves daļu iekštelpās un ir bijis slimnīcā 
jau trīs reizes kopš dzimšanas.

Šī ir mūsu visu iespēja palīdzēt!
Tā kā donorus meklē pēc ģenētiskas un et-

niskas līdzības, vislielākā iespēja atrast Aren-
dam donoru ir starp latviešiem un dienvidāf-
rikāņiem. Pagaidām starptautiskajā datubāzē 
nav neviena, kas būtu ar Arendu saderīgs, un  
lielākās cerības atrast donoru ir papildinot šo 
datubāzi ar jauniem potenciālajiem donoriem. 

Vēršamies it sevišķi pie 17-35 gadus ve-
ciem jauniešiem, kuri ir piemērotā vecumā, lai 
reģistrētos donoru bankā.

Diemžēl Latvijā šāda datubāze neeksistē 
(kas visticamāk nozīmē, ka LV dzīvojošam 
bērnam ar šo slimību ir nelielas cerības dzīvot 
pilnvērtīgi, taču Larisa un viņas brālis Dāniels 
Liepiņš šobrīd strādā ar World Marrow Donor 
Association (WMDA), lai tās reģistros iekļautu 
arī LV dzīvojošos, bet par šo kādi jaunumi būs 
ne drīzāk kā Jan/Feb). 

Tāpēc cerības ir uz latviešiem, kuri dzīvo 
ārvalstīs.

Reģistrēties donoru bankā ir ļoti vienkārši 
– viss, kas ir nepieciešams, ir uztriepe (cheek 
swab), kas Tev tiek nosūtīta pa pastu. 

Ja Tavs paraugs būs ar kādu saderīgs, tad 
ļoti iespējams, ka būsi izglābis kādam dzīvību. 
Atkarībā no ārstu ieteiktās procedūras varētu 
tikt prasīta vai nu “peripheral blood stem cells” 
(PBSC) vai kaula smadzeņu parauga ziedo-
šana. Abas ir ļoti vienkāršas un teju nesāpī-
gas procedūras. Mātes var arī ziedot nabas-
saites asinis pēc dzemdībām, nekaitējot sev 
vai bērnam.

Ja tu esi donora vecumā vai zini kādu, kas 
varētu būt, tad lūdzu pamudiniet viņu pieteik-
ties donoru reģistrā. Tas mums visiem nodro-
šinās lielākas atveseļošanās cerības brīdī, 
kad tas varētu būt vajadzīgs.

Saite ASV, kur un kā var piedalīties: 
my.bethematch.org Be The Match

Sekojiet Arenda ceļam uz veselību In-
stagramā: https://www.instagram.com/aren-
dagulhas/

GoFundMe lapa: 
https://gofund.me/99e45048
https://www.facebook.com/larisa.liepins
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                    BIĻEŠU CENAS | Ticket Prices PIEAUGUŠIE
Adults

BĒRNI 
LĪDZ 10 GADIEM

Children 10 and under

JAUNIEŠI 
LĪDZ 20 GADIEM

Youth 11-20

LAIKS | Time SARĪKOJUMS | Event Until Dec 31 
(10% off) After Jan 1 Until Dec 31 

(10% off) After Jan 1 Until Dec 31 
(10% off) After Jan 1

TREŠDIENA, 29. JŪNIJS | Wednesday, June 29
KOPBIĻETE: MEISTARKLASE UN KONCERTS AR ĒRIKU EŠENVALDU | 
Combo Ticket: Master Class & Concert with Ēriks Ešenvalds $62 $69 BRĪVBIĻETE | Free $44 $49

14:00 MEISTARKLASE AR ĒRIKU EŠENVALDU | 
Master Class with Ēriks Ešenvalds $35 $39 BRĪVBIĻETE | Free $26 $29

19:30 IESKAŅAS KONCERTS AR ĒRIKU EŠENVALDU | 
Welcome Concert with Ēriks Ešenvalds $35 $39 BRĪVBIĻETE | Free $26 $29

CETURTDIENA, 30. JŪNIJS | Thursday, June 30
10:00 PIRMIZRĀDE: FILMA "VALIANT!" | Minnesota Premiere of "Valiant!" BRĪVBIĻETE | Free 

11:45 MĀKSLAS IZSTĀDES ATKLĀŠANA | Art Exhibit Opening BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

13:30 SVĒTKU ATKLĀŠANA | Opening Ceremony $23 $25 BRĪVBIĻETE | Free $17 $19
16:00 GARĪGĀS MŪZIKAS KONCERTS | Sacred Music Concert $32 $35 BRĪVBIĻETE | Free $23 $25
18:00 ZAĻUMBALLE AR CŪKU BĒRĒM | Mississippi River Shindig & Pig Roast $44 $49 $27 $30 $35 $39

PIEKTDIENA, 1. JŪLIJS | Friday, July 1
10:00 TEĀTRIS - "ANŠLAVS UN VERONIKA" | Theater "Anšlavs un Veronika" $41 $45 $32 $35 $32 $35

12:00-17:00 TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS | Folk Songs & Dances BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

13:00 KAMERMŪZIKAS UN SIMFONISKĀS MŪZIKAS KONCERTS | 
Chamber and Symphonic Music Concert $32 $35 $23 $25 $23 $25

15:30 JAUNDEJU SKATE | Folk Dance New Choreography Show $41 $45 $32 $35 $32 $35
18:30 BĒRNU BALLĪTE | Children's Party BRĪVBIĻETE | Free 

19:00 VIESU KOŖU KONCERTS | Guest Choirs' Concert $32 $35 $23 $25 $23 $25
21:30 JAUNIEŠU BALLE | Youth Dance $26 $29 $26 $29
21:30 KABARĒ VAKARS | Cabaret $41 $45 $32 $35 $32 $35

SESTDIENA, 2. JŪLIJS | Saturday, July 2
13:00 TEĀTRIS - "ANŠLAVS UN VERONIKA" | Theater "Anšlavs un Veronika" $41 $45 $32 $35 $32 $35

12:00-15:00 TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS | Folk Songs & Dances BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

16:00 TAUTAS DEJU LIELUZVEDUMS | Grand Folk Dance Performance $44 $49 $9 $10 $35 $39
21:00 ROKMŪZIKAS VAKARS | Rock Concert $50 $55 $50 $55 $50 $55

SVĒTDIENA, 3. JŪLIJS | Sunday, July 3
10:00 DIEVKALPOJUMS | Worship Service BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

10:00 DIEVTUŖU DAUDZINĀJUMS | Latvian Ethnic Dievturi Service BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

11:00 RAKSTNIEKU CĒLIENS | Writers' Circle $18 $19 $14 $15 $14 $15
12:00-14:00 TAUTAS DZIESMAS UN DEJAS | Folk Songs & Dances BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required

15:00 KOPKOŖA KONCERTS | Grand Choir Concert $44 $49 $9 $10 $35 $39
18:30 SVĒTKU VAKARIŅAS UN BALLE | Gala Dinner & Festival Ball $113 $125 $113 $125 $113 $125
21:00 SVĒTKU BALLE | Festival Ball $44 $49 BRĪVBIĻETE | Free $35 $39

PIRMDIENA, 4. JŪLIJS | Monday, July 4
9:30 DŽEZA BROKASTIS | Jazz Brunch $26 $29 $26 $29 $26 $29

Biļešu pārdošana uz 2022. gada latviešu dziesmu un deju svētkiem, St. Paulā, Minesotā, sāksies 2021. gada 18. novembrī.  Biļetes būs pērkamas mūsu tīmekļa vietnē: 
www.latviansongfest2022.org/biletes .  Biļetes tiks izsūtītas pa e-pastu ar unikālu personīgu QR kodu katram pasākumam.  Cenas šajā lapā neieskaita pakalpojumu 
maksu, kas jāmaksā ar pirkumu tiešsaistē.  Ierobežots biļešu skaits uz dažiem pasākumiem būs pieejams svētku laikā par augstāku maksu - nekavējieties ar biļešu 
pirkšanu!

Online ticket sales for the 2022 Latvian Song and Dance Festival in St. Paul, Minnesota, will begin on November 18, 2021.  Tickets will be available for purchase on our 
website:  www.latviansongfest2022.org/biletes .  They will be distributed by email with a unique, personal QR code for each event.  The prices listed on this page do not 
include service fees which are due at the time of online purchase.  A limited number of tickets to certain events will be available for purchase during the festival at a higher 
price - do not delay in purchasing tickets!

BRĪVBIĻETE | Free: Ieejas maksa ir $0, bet tiešsaistes biļešu rezervācija ir vajadzīga | Admission is $0, but an online ticket reservation is required.
BEZ BIĻETĒM | No Ticket Required: Bezmaksas ieeja, biļešu rezervācija nav vajadzīga | Free admission, no online ticket reservation is required.
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LAW OFFICES  
of

JOHN ROBEZNIEKS

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

Palatine, Illinois 60074
(847) 202-0120

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

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

• corporate and business transactional matters
• estate planning and probate
• real estate
• taxation

Name: _____________________________________________________    Date: _______

Mīlestība
1

2

3

4 5

6

7 8

9

10

Across

2. Es mīlu tevi tā, Kā vārds mīl 

__________ (Rainis)

3. Caur ____________ uz sirdi

6. _______________ plīsīs, 

_________________ juks, mīlestība ārā

spruks!

7. ____________________ karsta 

putra, nelej māla podiņā!

9. Mīla ir kā _____________ (Brauns)

10. Mīlu tevi, mīlu tevi, mīlu rītā 

_____________________

Down

1. Tu kā roka, es tavs 

____________________ (Cosmos)

4. _____________ asaro logs, ko tur 

liegties, nav vērts (Čaks)

5. Un es skrienu, skrienu vēl, man 

vēl ___________________ (Mielavs)

8. ____________________, daudz 

laimes dzimšanas dieniņā! (Akacis)

Atbildes būs marta mēneša Čikāgas Ziņās!

Vai sanēmāt Jūsu 
2022. g. Goppera Fonda markas? 

Ja nē, pieprasiet rakstot 
skgmuzejs@gmail.com!
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ATVĒRTA GRĀMATA “GUNĀRS ASTRA. PĒDĒJAIS VĀRDS”
2022. gada 3. janvāris.
https://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualita-
tes/atverta-gramata-gunars-astra-pede-
jais-vards-1080/

Gunāra Astras gada ietvarā izdevējs “Lat-
vijas Vēstnesis” sadarbībā ar Latvijas Okupā-
cijas muzeju laidis klajā grāmatu, kas veltīta 
slavenākajai Gunāra Astras runai – viņa pēdē-
jam vārdam 1983. gada 15. decembrī Latvijas 
PSR Augstākajā tiesā. Atvēršanas pasākums 
notika 6. janvārī tiešsaistē. (To var redzēt You-
Tube: https://www.youtube.com/watch?v=-
Bi1-qToYfVk)

G. Astras gada atzīmēšanu aizsāka viņa 
90. dzimšanas dienas piemiņas pasākums 
– 2021. gada 22. oktobrī –, bet noslēgs 91. 
dzimšanas dienas atcere 2022. gada 22. ok-
tobrī. Grāmata tika atvērta simboliskā datumā 
– Zvaigznes (latīniski – ‘astra’) dienā 6. jan-
vārī.

Grāmata ir piecās valodās – latviešu, an-
gļu, vācu, franču un krievu. Tā ilustrēta ar Lat-
vijas Okupācijas muzeja un Leona Astras arhī-
vu fotoattēliem no G. Astras un viņa ģimenes, 
attēlojot G. Astru dažādos dzīves posmos.

Izdevumā publicēta īsa G. Astras biogrāfi-
ja, vēsturiskais komentārs un G. Astras runa 
ar paskaidrojumiem, kuru autors ir Dr. hist. 
Gints Apals.

Grāmatas ievadvārdu autors ir Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits: “Latvijas brīvī-
bas cīnītājs Gunārs Astra un viņa domubiedri 
nacionālajā pretošanās kustībā ar gara un pa-
tiesības spēku cīnījās par Latvijas neatkarības 

atjaunošanu. Gunāra Astras pēdējais vārds 
bija drosmīga un tieša apsūdzība PSRS oku-
pācijas režīmam. Vienlaikus tas bija aicinā-
jums latviešu tautai, iedrošinājums pretoties, 
atmaskot okupācijas varas melus, nesadarbo-
ties ar to. 30 gadus pēc Latvijas neatkarības 
atjaunošanas Gunāra Astras pēdējais vārds ir 
jāatzīst par vienu no nozīmīgākajiem Trešās 
Atmodas notikumiem, kurā publiski tika at-
maskoti okupācijas varas noziegumi, aizstā-
vēta latviešu nācijas negrozāmā valstsgriba 
un apliecināta tiesiskā pēctecība vairākus ga-
dus pirms Trešās Atmodas.”

Grāmatas tekstu angļu valodā tulkojis Kār-
lis Roberts Freibergs, vācu valodā – Mārcis 
Gobiņš, franču valodā – Nicolas Auzanneau, 
krievu valodā – Olga Judina. Tās dizainu vei-
dojis Ints Vikmanis. Grāmatas idejas autors 
un projekta vadītājs – Arnis Šablovskis. Grā-
matas tulkojums dāvā iespēju apjaust, kādēļ 
G. Astra un viņa paveiktais ir tik nozīmīgs lat-
viešu tautai un Latvijas valsts identitātei arī 
starptautiskā kontekstā.  

Gunāra Astras gada ietvaros Rīgas centrā 
pašreiz tiek veidots arī tēlnieka Gļeba Pan-
teļejeva piemineklis veltīts G. Astram, kuru at-
klās janvāra barikāžu dienās.

Grāmata ir pieejama “Latvijas Vēstneša” 
grāmatnīcā: lv.lv/gramatas.

(Red: Paldies Okupācijas mūzejam par at-
ļauju publicēt šos rakstus un fotogrāfijas.)

Arnis Šablovskis grāmatas atvēršanas laikā.
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ATKLĀTS GUNĀRAM ASTRAM VELTĪTS PIEMINEKLIS “NEBAIDIES!”
2022. gada 17. janvāris
https://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/at-
klats-gunaram-astram-veltits-piemineklis-ne-
baidies-1086/

2022. gada 20. janvārī, Tieslietu ministrija 
sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju at-
klāja Gunāra Astras piemiņai veltītu pieminek-
li “Nebaidies!” Baumaņa skvērā (Brīvības ielā 
34, Rīgā) pretim tiesas ēkai, kurā Latvijas sla-
venāko brīvības cīnītāju 1983. gadā notiesāja 
LPSR Augstākā tiesa.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu mi-
nistrs Jānis Bordāns: “Gunāra Astras personī-
bu raksturo nesalaužams cīnītāja gars – viņš 
nebaidījās nostāties pret padomju okupācijas 
varu un paust savu viedokli un vēlmi dzīvot 
neatkarīgā Latvijas valstī. Gunāra Astras pie-
miņu godināsim Barikāžu nedēļā 20. janvārī, 
atklājot pieminekli pie ēkas, kur 1983. gadā 
Astra teica savu slavenāko runu – Pēdējo vār-
du LPSR Augstākajā tiesā. Piemineklis būs kā 
simbols Astras paustajām vērtībām, inteliģen-
cei un ilgām pēc neatkarības.”

Latvijas neatkarības aizstāvi Gunāru Astru  
tiesāja divas reizes – 1961. un 1983. gadā. 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas viņu 
attaisnoja abās lietās.

Latviešu patriots Gunārs Astra 1983. gada 
15. decembra tiesas prāvā teica savu Pēdējo 
vārdu: “Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns 
murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un el-
pot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemā-
cījusies, un pārcietīs arī šo tumšo laiku.”

1993. gada 18. novembrī Rīgā pie toreizē-
jās Tieslietu ministrijas ēkas Brīvības ielā 34 
tika uzstādīta Astram veltīta piemiņas plāksne. 
Savukārt 2020. gada 14. jūlijā Ministru kabinets  
atbalstīja tieslietu ministra J. Bordāna iniciatīvu 
par pieminekļa celšanu Gunāram Astram. 2020. 
gada decembrī Saeima izskatīja priekšlikumu 
par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu šim 
mērķi no valsts budžeta un to atbalstīja.

Pieminekļa atklāšanā piedalīsies Valsts 
prezidents Egils Levits un Ministru prezidenta 
biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns, uzrunas 
teiks Gunāra Astras brālis Leons Astra un PSRS 
okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece 
L. Doroņina-Lasmane, kā arī 1991. gada barikā-
žu biedrības prezidents Renārs Zaļais un piemi-
nekļa autors, tēlnieks Gļebs Panteļejevs.

Pieminekļa atklāšanas pasākuma ierakstu 
iespējams skatīt Tieslietu ministrijas Face-
book un Youtube kanālā.

2021. gada 22. oktobrī latviešu brīvības 
cīnītājam Gunāram Astram būtu apritējuši 90 
gadi. Gan pagājušā gada nogalē, gan šogad 
tiek organizēti pasākumi viņa piemiņas godi-
nāšanai, pasludinot šo laika posmu par Gunā-
ra Astras gadu.

Atklāšanu var noskatīties https://www.fa-
cebook.com/events/312252120932986?ref=-
newsfeed

Mūžīgā Mierā aizgājusi mūsu draudzene
Irēna  Vanags

†
1930 - 2022

Draudzīgā piemiņā paturēs draugi Rockfordā,
Māra un Eugenijs (Nenis) Počs
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JAUNĪBAS DRAUGS VALIANT. FILMAS VALIANT! 
BRAUCIENS UZ BRĪVU LATVIJU RECENZIJA

Trimdas jauniešu dzīvesprieks lustīgā dokumentālajā filmā ar negaidītu galveno varoni 
– vecu un daudz pieredzējušu mašīnu

Kristīne Matīsa, kinožurnāliste

5. decembris, 2021, 14:00
Nezinu, vai ir kāda mistiska nozīme fak-

tam, ka no vārda Valiant burtiem tik viegli var 
izveidot vārdu Latvian, bet skaidrs, ka vienai 
no kompānijas Chrysler Corporation radītajām 
automašīnām Plymouth Valiant bijusi ārkārtīgi 
būtiska loma trimdas latviešu jaunatnes dzīvē 
XX gadsimta 80. gados. To mēs uzzinām no 
atraktīvi veidotās dokumentālās filmas Vali-
ant! Brauciens uz brīvu Latviju, kuras pirmiz-
rāde notika 18. novembrī. No 30. novembra tā 
ir brīvi pieejama Latvijas skatītājiem Nacionā-
lā kino centra portālā Filmas.lv.
Paralēlās dzīves

1971. gadā ražotā mašīna, kuru 1985. 
gadā iegādājās Juris Bļodnieks, ir izdarījusi 
milzīgu pakalpojumu ne tikai trimdas jaunie-

šu politiskajām aktivitātēm, bet arī filmai, kuru 
pēc muzeja un pētniecības centra Latvieši 
pasaulē iniciatīvas veidojusi Latvijā jau pazīs-
tamā trimdas latviešu režisore Māra Pelēce. 
Vēsturiski nozīmīgās mašīnas “atdzimšana” ir 
mugurkauls, kas piešķir informatīvi bagātajam 
filmas stāstam atraktīvu un zināmā mērā pat 
aizkustinošu caurviju pavedienu, – veco au-
tiņu, kurš trīsdesmit gadu rūsējis Bļodnieku 
nama pagalmā, draugi Juris un Andris atbrīvo 
no pārsega, un līdz ar to pasprūk vaļā arī at-
miņu stāsts, ko atbilstošā muzikālā noskaņā 
ik pa brīdim iekrāso trimdas mūzikas grupas 
Akacis dziesmas skaņu celiņā.

Atmiņu pavediens sāk risināties 1985. 
gada augustā, kad Juris savu lēti pirkto, bet 
izturīgo vāģi nokrāsoja kā “kāzmobili” drauga 
precībām un pēc tam nolēma krāsojumu pa-
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darīt vispārīgāku, lai tas derētu visiem dzīves 
gadījumiem. Bet trimdas jauniešiem viņu lat-
viskās audzināšanas dēļ lielākā daļa “dzīves 
gadījumu” ir saistīta ar domām par Latviju – to 
maģisko pasauli, kurā viņi noteikti kādreiz at-
griezīsies. Tāpēc viņi mācās latviešu skoliņās, 
vasaras pavada latviešu nometnēs un izsauc 
izbrīnu savos amerikāņu draugos ar to, ka 
vienmēr dzīvo divas paralēlas dzīves.

Svarīga sastāvdaļa šajā paralēlajā dzīvē 
vienmēr bija arī politiskās demonstrācijas, kas 
publiski atgādināja faktu, ka Baltijas valstis 
ir okupētas, nevis labprātīgi pievienojušās 
PSRS, un šai politiskajai cīņai tieši jaunieši 
pievērsušies ar vislielāko entuziasmu. Filmā 
interesanti vērot, cik amerikāniski lietišķi viņi 
vērtē un plāno savas operācijas – akciju var 
uzskatīt par izdevušos tikai tad, ja rezultāts ir 
fotogrāfija avīzē vai sižets ziņu raidījumā, tā-
pēc viņi nolemj “darīt kaut ko vairāk nekā stai-
gāt ar plakātiem”.
Entuziasms un dzīvesprieks

Tālākais filmas stāsts izriet no lēmuma 
“rīkoties pamanāmāk”, un secīgais notikumu 
izklāsts palīdz mums, kas tolaik dzīvoja aiz 
dzelzs priekškara, ieraudzīt skaidru kopējo 
ainu, par kuras atsevišķajām detaļām bijām ti-
kai kaut ko varbūt dzirdējuši, bet zināt nemaz 
nedrīkstējām. Piemēram, par mācītāja Māra 
Ķirsona demonstrāciju 1980. gadā Madridē, 
kur viņš stāvēja uz sarkanā PSRS karoga, asi-

nīm pilot no roku vēnām, – izrādās, speciālu 
aprīkojumu mācītājs iepriekš kopā ar draugu 
dakteri izmēģinājis “svētdienā pēc baznīcas” 
un vispār akcijās iesaistījies arī tāpēc, ka mā-
cītājus mediji un sabiedrība vairāk ievēro.

Vai cits piemērs – jauniešu pulciņš nolemj, 
ka pieķēdēšanās pie PSRS vēstniecību žo-
giem vairs nedod cerēto rezultātu, jo tas jau 
pārāk bieži darīts un policisti ķēdes pārāk ātri 
un viegli pārzāģē, tāpēc nolemj divu puišu kā-
jas iebetonēt betona klučos, lai tik viegli ne-
var dabūt ārā… Un Tēraudu ģimenes mājas 
garāžā visu nakti notiek betonēšana, bet vec-
māmiņa nes jauniešiem ēdienu un tikai no rīta 
šausmās saprot, ko viņi tur darījuši…

Tādi un līdzīgi stāsti padara šo sabiedris-
ki politisko entuziasmu arī ļoti cilvēcīgu, ne tik 
patētisku, ievelkot skatītāju trimdas jauniešu 
dzīvē, kur cīņai par brīvu Latviju netraucē arī 
“socializēšanās ar meitenēm naktīs kukurū-
zas laukā”. Mācītājs Ķirsons precīzi formulē 
šo sajūtu: “Ļoti labi, viņos ir dzīvesprieks!” 
Tāds gaišs dzīvesprieks staro no filmas Va-
liant! Brauciens uz brīvu Latviju, jo priecīgs ir 
arī galvenā varoņa liktenis – vecais valiants, 
kuru Juris un Andris izkustina no galīga vraka 
stāvokļa, nonāk automehāniķa Reja pieredzē-
jušajās rokās, sāk sprauslāt, “pielēkt” un pat 
kustēties… Un tas nekas, ka durvis neturas 
ciet, – valiants beidzot brauc uz Latviju!

(Redakcijas piezīme: Pārpublicēts no Die-
na.lv ar atļauju. Foto: Nīls Students)
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ATVADĪŠANĀS: VIEGLA KĀ “PUTEKLIS NO ZVAIGZNES”1

Rita Laima

2021. gada 24. decembrī Rokvillē, Meri-
lendas pavalstī ASV mūžībā aizgāja mūsu 
māmiņa, ievērojamā dzejniece un bijusī avī-
zes Laiks redaktore Baiba Bičole (prec. Rum-
pētere). Par māmiņas dzīvi un devumu Laiks 
publicēja plašu pārskatu pavasarī, kad viņa 
svinēja savu 90 gadu jubileju. Rudens pusē 
māmiņai atklāja vēzi. Diagnoze nevis radīja 
pāniku, bet ieviesa viņas prātā skaidrību un 
mieru, kas ļāva sakoncentrēties uz atvadām, 
kuru bija daudz. 

Māmiņa garās telefona sarunās, kā arī klā-
tienē runājās ar mazbērniem, no atmiņu pūra 
lades izceldama jaukas un reizēm uzjautrino-
šas ainas. Viņa skaidroja un mierināja savus 
pēcnācējus, paužot dziļu pārliecību, ka vien-
mēr būs pie viņiem, jo mīlestība nekad nezūd. 
“Viņa ir bļoda un karote reizē, / viņā iemērc, 
no viņas smeļ (…)2: mēs - “senmātes” pēcteči 
– sildījāmies māmiņas/vecmāmiņas gara spē-
kā, apbrīnojot viņas prāta skaidrību un aforis-
mus. Mēs runājām par mīļajiem aizgājējiem 
un par veļu valstības iespējamību. 

Baiba Bičole piedzima Rīgas Pārdaugavā 
baltu filogu Jāņa un Līvijas (dz. Sproğe) ğime-
nē, kurai vēlāk pievienojās māsas Gundega 
un Laila. Bičoļi vasarās brauca pie radiem uz 
Leišmali un Sēliju. Sākot ar 1940. gadu, Lat-
vijas iedzīvotāji tika pakļauta padomju un na-
cistiskās Vācijas okupāciju vardarbībai. 1944. 
gadā Bičole devās prom no kara liesmās de-
gošās Latvijas kā bēgļu bērns 13 gadu vecu-
mā, saglabājot tēlainas atmiņas par tēvzemes 
skaisto ainavu, dabu un gadalaiku krāsām un 
noskaņām. Ceļš veda ar kuği no Liepājas uz 
Vāciju. 1950. gadā Bičoļi ar smagu sirdi atva-
dījās no Eiropas. 

Baibas jaunības foto.

Mazā Baiba.
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Trimdas gados Baiba Bičole satuvinājās 
ar Ņujorkas apkaimes latviešu literātiem un 
māksliniekiem un tiek uzskatīta par t.s. Elles 
ķēķa grupējumam piederošu. Dzīve pasaules 
kultūras pilsētas Ņujorkas tuvumā ietekmēja 
Baibas Bičoles personīgo un radošo attīstību. 
Rakstniece bija izteikti jutekliska, ietekmējo-
ties ne tikai no dabas parādībām, bet arī no 
mākslas un mūzikas. Viņas daiļrades pamatā 
ir spēcīga latviešu valodas izjūta, kas iegūta 
bērnībā no vecākiem un no lauku vides un 
ļaudīm. Mūsu sarunas par dzīvi norisa senču 
mēlē, lai gan māmiņa bija nodzīvojusi ārpus 
Latvijas 77 gadu. Viņas dvēseles stāvoklis bija 
latviešu valoda, ar kuru kā ar tumšu, smaržīgu 
maizes klaipu viņa savā garajā mūžā dalījās 
ar mums. Latvijas rudzu maize bija burtiski vi-
ņas mūža pēdējā maltīte.

Baibas Bičoles laulībā ar mākslinieku Ilmā-
ru Rumpēteru† piedzima trīs bērni. Vecākais 

dēls Arvils René jebšu Reinis mira 2000. gadā. 
Pēc mīļās aizgājējas sēro meita Rita Laima ar 
dzīvesbiedru Kārli Altau, mazdēls Latvijā Kriš-
jānis Rozentāls ar dzīvesbiedri Inesi un bēr-
niem Teodoru un Kirki, mazdēls Vācijā Jurğis 
Krieviņš ar dzīvesbiedri Līsu Fritzsche un 
meitiņu Luīzi, mazbērni Ohaijo Tālivaldis un 
Marija Bērziņi, dēls Artis Jānis ar dzīvesbiedri 
Brigitu (dzim. Tupuriņa), un mazbērni Andrejs, 
Sintra un Krista Rumpēteri Ņūdžersijā.
     (Atbrīvošanās)

   --pāri zemei, ūdeņiem pāri
          gaisputns esmu

       ne tiem kuğiem, ne jūrām
    mani vairs skaut,
     ne smiltīm, ne melnzemei
      mani apbērt, iesakņot vairs,
       mākoņi bargie, mākoņi maigie
         man ceļzīmes, sargi.
Baibas Bičoles mirstīgās atliekas tiks ap-

bedītas Ņujorkas pavalsts Katskilu kalnu Brā-
ļu kapos, kalnu un mežu ielokā un mīļo draugu 
– Ņujorkas latviešu rakstnieku, mākslinieku, 
mūziķu un tēvzemes aizstāvju – tuvumā. 
1 No Baibas Bičoles dzejoļa “Tam, kurš gribē-
ja projām”
2 No Baibas Bičoles dzejoļa “Senmāte”
(Red: Baiba pavadīja vairākas vasaras kā 
mācībspēks gan GVV, gan Beverīnā. Vairāki 
mūsu lasītāji Baibu iepazina vai nu kā sirsnīgu 
kolēģi, vai kā brīnišķīgu skolotāju. Baibas sil-
tais smaids un allaž mīļā valoda vienmēr pa-
liks mūsu atmiņās!)

Baiba un Ņujorkas apkaimes latviešu “radošie”.
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PAR RETU GRĀMATU UN GRĀMATAS NEIZDZĒŠAMO STĀSTU
Māris Roze

Laiku atpakaļ, kad Čikāgas latviešu biedrī-
ba vēl darbojās Elstona ielas ēkā, es sapirku 
kasti grāmatas no bibliotekas pārplūduma pag-
rabā. Tikai nesen izrakos līdz manis iepriekš 
nedzirdētai grāmatai – Anšlava Eglīša 1965. 
gadā izdotā “Trešais zvans: Skatuves strād-
nieka piezīmes” (Grāmatu Draugs). Autors in-
teresēja, itsevišķi tāpēc, ka Literārā kopā bi-
jām iedziļinājušies viņa pēckara dzīvē un viņa 
tajā laikā sacerēto stāstu kolekciju “Švābu 
kapričo”. Neievērojis virsraksta daļu pēc kola 
[:], biju iedomājies, ka šis ir viens no manis vēl 
neizlasītiem Anšlava Eglīša romāniem. 

Drīz vien sapratu, ka šis nav romāns bet 
atstāsts no rakstnieka dzīves. Jau sarakstī-
jis pusduci lugas, autors sacerēja plānu savu 
jauno skatuves darbu “Ferdinands un Sibila” 
inscenēt ar aktoriem no Los Andželes apkārt-
nes lai tad lugu pārvērstu ceļojošā izstādē un 
izrādītu galvenajos latviešu centros Amerikā 
un Kanadā. Bet pārbraukt visu Ziemeļameriku 
šādam nolūkam prasītu vairāk laika kā aicinā-
tie aktieri bija gatavi ziedot, ja viņi vispār būtu 
piemēroti lugas lomām. 

Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģināju-
miem atrast savus aktierus, Anšlavs pārmaina 
lugas tēmu, tieši aprakstot režisora grūtības iz-
pildīt iecerēto plānu un rodās jauna luga: “Cil-
vēks grib spēlēt”. Atrodas arī spējīgi un ceļot 
gatavi aktieri – galvenās lomās Ansis Tipāns 
(režisors Rolands Mūrs) un Maija Cukura (De-
bora, bijusī Holivudas starlete), kopā ar Tipāna 
sievu Spodru Zaļumu (Anda Sala). Skatuves 
dekorācijas izveido Anšlava sieva Veronika 
Janelsiņa, sadalamā un pārvietojamā formā, 
lai tās uz Tipāna “stacijas vagona” jumta varē-
tu pārvest no vienas pilsētas uz nākamo. Ska-
tuves strādnieks Anšlavs rīkosies ar aizkara 
celšanu un nolaišanu un ar izgaismošanu. 

Kā lugas autors, Anšlavs ir arī ieinteresēts 
audiences reakcijās un lūr caur aizkulises 
šķirbām uz skatītāju sejām, ievērojot trāpīgos 
momentus lugas scenārijā, plānojot uzlaboju-
mus neizdevušās vietās.  
Ceļošanas izaicinājumi

Jau no ceļojuma sākuma 1963. gada vasa-
rā rodās visāda veida mechāniskas un  saim-
nieciskas problēmas. Riepas sprāgst, motori 
izgaist, garāžu darbinieki izstiepj labošanu un 
uzdārdzina samaksas. Ierodoties sarunātā 
vietā, ceļotāji bieži sastopās ar grūtībām ēkās 
iekļūt un tajās uzstiept skatuves dekorācijas, 
nereti uz augšējiem stāviem. Dekorācijas tā-
pat vairākkārt cieš no vētru un lietus nedar-
biem un ir jāizžāvē un jāsakārto pirms uzstā-
dīšanas zālē. 

Kas mums šodien šajā ceļojuma maršru-
tā visvairāk uzkrīt ir cik plaši iesakņojušies tik 
daudzos centros ASV un Kanadā bija latvie-
ši nu jau 13 gadus pēc lielā imigrācijas vilņa 
1950. gadā. Ceļojošā izstāde piestājās 30 lat-
viešu centros, minēti pēc autora latviskotiem 
nosaukumiem, un šādā secībā: 

Denverā   Toronto (x 2)
Linkolnā NE  Hamiltonā ONT
Demoinā IA  Montreālā
Indianapolē  Londonā ONT
Kolumbusā OH  Detroitā
Klīvlandē   Sagināvā MI
Vašingtonā  Kalamazū MI
Ņubransvikā NJ  Grandrapidos MI

Anšlāvs Eglītis.
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Filadelfijā   Čikāgā
Ņujorkā   Milvokos
Bostonā   Mineapolē
Albānijā NY  Vankūverā BC
Saratogā NY  Sietlā
Sirakūzā NY  Portlandē OR
Ročesterā NY  Sanfrancisko
Ievērojams latviešu centrs, protams, bija 

arī autora mājvieta Los Andželosas apkārtnē 
un vispār Dienvidkalifornijā. 

Izstādes ir labi apmeklētas. Toronto iz-
stādes gadījumā, pārpildītas zāles dēļ, trupa 
apsolās uzstāties otro reiz atpakaļ ceļojumā. 
Grāmatā nav dati par apmeklētāju skaitu iz-
rādēm, bet autors bieži min, ka zāles liekās 
piepildītas. No laikraksta “Latvija Amerikā” 
(29.6.1963.g.) uzzinam, ka Ņujorkas izrādi 
apmeklēja kādi 1000 skatītāji.
Vārdi kas turpina mūs uzrunāt

Ievērojami mums šodien arī ir cilvēku vārdi 
un viņu nodarbības starp tiem ar kuriem Anš-
lavs satikās. Ievērojam arī tos vārdus, kurus 
vēl pazīstam šodien. Linkolnā,  kur viņš pār-
skata memoriālo plāksni Kārlim Ulmanim, viņš 
apciemo arī spiestuvi “Vaidava”, ko iekārtojis 
kādreizējais 15. leģiona divīzijas karavīrs Ar-
turs Augstums. Šodienas Augstums Printing 
Service, ko vada Artura dēls Aldis, iespiež arī 
Čikāgas Ziņas. Linkolnā Anšlavs satiek arī citu 
mūsu šodienas draugu un ČZ korespondentu 
savā agrākā lomā:

Nebraskieši taisījās uz ziemas pusi spē-
lēt “Kazanovas mēteli” [Anšlava 1947.g. 
luga], un es jo vērīgi aplūkoju glīto jau-
no cilvēku, biedrības vicepriekšsēdi Āriju 
Liepiņu, kas bija uzņēmies Kazanovas 
lomu.
Bieži viņam un pārējiem trupas dalībnie-

kiem bija paredzētas nakstsmājas pie vietē-
jām ģimenēm, bet pašam Anšlavam raksturīgi 
bija satikšanās ar apkārtnes literātiem, māks-
liniekiem un mākslas cienītājiem. No paša 
jaunības studijām Latvijas Mākslas akadēmi-
jā, viņš visu mūžu uzturēja interesi mākslā un 
māksliniekos. 

Čikāgā viņam rodas satikšanās ar sajūsmi-
nāto Jāni Strodu, kas viņam gandrīz saspiež 
roku sveicinoties. Anšlavs min arī jaunos Či-
kāgas māksliniekus Vitautu Sīmani un Ojāru 

un Silviju Šteinerus, kopā ar rakstnieku Kārli 
Ķezberu un “daudzināto Nacionālās operas 
inspektoru un izdevēju” Otto Krollu. Čikāgas 
izstāde notiek “Mc Cormic place” (vēlāk dē-
vēts “Mekkormika nams”), kuras izlietošanu 
sarīkojis Viktors Vīksniņš (šī gada Minesotas 
dziesmu svētku rīcības komitejas priekšnieka 
Anša Vīksniņa tēvs). 

Ņujorkā, draudzības un profesionālo at-
tiecību sakarā, Anšlavs satiekas ar “Grāmatu 
Drauga” izdevēju Helmāru Rudzīti, bet izvei-
dojas arī tikšanās ar Elles ķēķa mākslinie-
kiem un literātiem Fridricha Milta darbnīcā. 
Kādā tur vizītē, Miltam blakus uz dīvāna sēž 
Teodors Zeltiņš un Linards Tauns, turpat arī 
dzejnieks Gunārs Saliņš, “dumpīgais kritiķis” 
Vitauts Kalve, “apdzejotājs un pretstāstītājs” 
Jānis Krēsliņš, “stāstniece” Ilze Šķipsna un 
viņas brālis bibliotekārs Alvis Šķipsna. Visu 
enerģiju vēl neiztērējuši, Anšlavs ar Veroniku 
piebiedrojas grupiņai kas laižās apciemot jau-
no mākslinieku Sigurdu Vidzirksti savā darb-
nīcā un apskata tur viņa ievērojamo Augusta 
Annusa kolekciju un paša abstraktos darbus. 
Vakars beidzās ar Vidzirkstes un Maijas Cu-
kuras improvizēto deju “bezdievīgi dārdošas 
trokšņu mūzikas pavadījumā, četros naktī, tel-
pā, kuras logi atvērās uz Manhatana tuksne-
šaino, ēnām piespokoto ielu aizu”.

(turp. 36. lpp.)

Veronika Janelsiņa.
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Nepārtrauktās saiknes
Mineapolē Anšlavs un Veronika apmetās 

pie “Mākslas akadēmijas un Mūksalas māks-
linieku biedrības laika drauga” Jāņa Kalmītes, 
kura sieva un meita Guna ir Eiropas ceļojumā, 
kamēr mājā saimnieko Kalmīte ar otro meitu 
Leldi. “Arī Lelde gleznoja, tāpat kā tēvs, spē-
cīgās vienkāršotās formās un krāsās”.

Mineapoles aizmugure izceļās arī Bos-
tonas izrādes laikā, kur Anšlavs satiekās ar 
“veco skolotāju Bankoviču”.... “Liekas, kā sko-
lotājs viņš bija bargs, jo tūdaļ man sūdzējās, 
ka Maija Cukura no Mineapoles skolas laikiem 
palikusi viņam parādā domrakstu. Apsolīju-
sies uzrakstīt un tad pazudusi no skolas un arī 
Mineapoles”. To dzirdot, Maija “tīri satrūkās”.

Varu pats liecināt, ka “bargais” Mineapoles 
skolotājs Andrejs Bankovičs ir atstājis iespai-
du arī uz maniem radiem Mineapolē, kuri savā 
laikā ir baidījušies saņemt telefonā pārmetu-
mus no Bankoviča kunga par nokavētiem mā-
jas darbiem. Andrejs bija tēvs Vilnim Banko-
vičam, kura Otrā Pasaules kara atmiņas es 
pārtulkoju angļu valodā 2016. gadā. Tēva ie-
spaidā, Vilnis arī bija izvēlējies pedagoga kar-
jeru un studēja Jelgavas Skolotāju institūtā, 
kad 1943. gadā tika iesaukts leģionā.

Andrejs ir kādu laiku uzturējies Bostonā 
palīdzēt nodibināt tur latviešu skolu un tā nā-
cis Anšlava ievērībā. Vēl spožāks stāsts par 
Andreju ir, ka viņš dzīvojis arī Montreālā, tur 
palīdzēt ieviest latviešu skolu un skaitījis starp 
viņa skolniecēm Vairu Vīķi – vēlāk Freibergu – 
kura gan esot bijusi centīga, pat pēc Andreja 
standartiem.
Plašākie mērogi

Pēc veiksmīgā 1963. gada ceļojuma, Anš-
lavs nolem viesizrādes atkārtot 1964. gada 
vasarā, šoreiz ar savu sākotnējo lugu “Ferdi-
nands un Sibila” un jaunu aktieru grupu, kurā 
ienāk arī dzejniece Velta Toma un kurā Anšla-
vam šoreiz ir maza skatuves loma, kaut bez 
teksta. Apciemojamie latviešu centri ir tie paši 
no iepriekšējā gada, ar vēl Vilimantiku un Vi-
nipegu. Anšlavam šo vasar ir 58 gadi, Veroni-
kai 54. Ceļošanas un uzstāšanas enerģija vēl 
plūst pilnmērīgi viņos, kā arī visā latviskotā 
Ziemeļamerikā.

Liekas arī, ka šī sabiedrība veido paralēlu 
pasauli lielai vieszemju sabiedrībai, kuras to 
laiku būtiskie notikumi un centieni neparādās 
Anšlava aprakstā. Garāmejot, viņš min vienī-
gi “Cūku līča” (Bay of Pigs) iebrukumu 1961. 
gadā. Nedzirdam neko par Kubas ballistisko 
raķešu krīzi 1962. gadā, par melnādaino pil-
sonisko tiesību cīņām agrajos 1960. gados, 
par Prezidenta Kenedija noslepkavošanu 
1963. gadā un daudz citiem nozīmīgiem no-
tikumiem.

Bet vai tas liecina par latviešu norobežo-
šanos no apkārtējās sabiedrības? Man liekas, 
ka šī nav iegrimšana citā pasaulē bet drīzāk 
turēšanās pie tās pasaules, kas tika pēkšņi no 
viņiem atrauta. Kas izpaužās Anšlava Eglīša 
aprakstā par šiem 1960. gadu trimdiniekiem 
ir latviešu valodas un kultūras nepārtrauktība 
viņu dzīvēs. 

No šodienas pārskatiem, mēs varam labi 
saprast, ka apkārtējās anģlu valodas sabiedrī-
bas iespaids uz mums latviešiem, itsevišķi uz 
mūsu jaunākām paaudzēm ir nenovēršams. 
Nedzīvojam vairs attālināti no šīs plašākās 
pasaules, bet uzturam arī to valodu un kultū-
ru, ko šeit atveda un iesakņoja mūsu vecāki 
un vecvecāki.

(“Par retu grāmatu ...” turp. no 35. lpp.)
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LATVIJAS VALSTS SVĒTKI LINKOLNĀ
Ārijs Liepiņš

Latvijas valsts 
103 gadu atcere 
sākās ar diev-
kalpojumu, kuru 
vadīja prāvests 
Gunārs Lazdiņš 
no Indianapoles. 
Sekoja akts Lat-
viešu namā, ko 
organizēja Dau-
gavas Vanagu 
apvienība. Ievadā 
svētbrīdis, ASV 
un Latvijas valsts 
himna, kuŗas pa-

pildināja DV apvienības priekšnieces Astras 
Iesalnieks uzruna. Video veidā sekoja apsvei-
kums no Latvijas valsts presidenta Egīla Levita 
un Ᾱrlietu ministrijas vēstnieces Elitas Gaveles.

Kā svētku akta referenti bijām aicinājuši 
Līgu Ejupi no Čikāgas. Diemžēl, viņa nevarēja 
būt mūsu vidū. Sagatavoto referātu viņa bija 
lūgusi nolasīt savu paziņu Robertu Blūmber-
gu, kuŗš viesojās pie mums svinību laikā.

Savam referātam viņa bija veltījusi daudz 
laika pētījumiem, kas mums ir nozīmīgi, lai 
mēs varētu aptvert notikumu svarīgumu mūsu 
vēstures konspektā.

Zem vācu okupācijas atrodošās Rīgas, 
notika Latvijas valsts proklamēšanas norises. 
17.novembra vakarā Rīgas pilsētas galvas 
Gustava Zemgaļa dzīvoklī sanāca 8 politisko 
pārstāvju 40 delegāti, lai nodibinātu Tautas 
padomi un nolemtu nākošā dienā pasludinātu 
Latvijas neatkarību svinīgā aktā. 18.novembra 
pievakarē, pārpildītā Nacionālā teātra zālē ar 
delegātiem un viesiem Kārlis Ulmanis paslu-
dina neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas 
Republikas nodibināšanu. Akts noslēdzās vēl 
trīs reizes pēc kārtas dziedot Latvijas himnu.

Pagaidu valdībai sākās smagais darbs, lai 
atjaunotu četru gadu laikā kaŗā pilnīgi izpostīto 
valsti. Mēs ar godu un cieņu vienmēr pieminam 
latviešu strēniekus un brīvības kaŗa dalībnie-
kus, kuŗi ars avu varonību izcīnīja mūsu brīvī-
bu. Tomēr bieži aizmirstam, ka visa tauta cieta 
un nesa lielus upurus. Referātā Līga pievērsa 
mūsu uzmanību, ka kaŗa laikā civilistu upuru 
skaits bija milzīgs, gan zem vācu un bolševiku 

režīmiem, kā arī epidēmijām, badu, trūkumu un 
lielo bēgļu plūsmu uz krieviju. Ko kara darbības 
laikā nebija iznīcinājuši vācu artilērija, to mas-
veidā dedzinot veica krievu cara atkāpjošā ar-
mija. Gandrīz visas lielās rūpnicas un fabrikas 
tika demontētas nosūtīšanai uz Krieviju.

Šos apstākļos bija apbrīnojama jaunās 
valdības mērķtiecīgā rīcīa atjaunojot gruve-
šos izpostīto valsti. Tāpat gribas spēks tautā, 
tai palīdzēt. Nepilnos divdesmit gados Latvija 
kļuva par vadošo valsti Eiropā, gan saimnie-
ciskā uzplaukumā, gan izglītībā, gan arī kultū-
ras rosmēs.

Sekoja James McLaughlin sniegtais kon-
certs, kas iekļāva N. Kapustin, J. Vītola, J. 
Sibelius un F. Šūberta kompozīcijas. Ilgie ap-
lausi un pasniegtie ziedi bija mūsu pateicība 
viņam par skaisto izpildījumu.

“Tev mūžam dzīvot, Latvija!”

REDAKCIJAS ZIŅOJUMS
2021. gada de-
cembŗa Čikāgas 
Ziņas redakci-
jas Ziemsvētku 
a p s v e i k u m ā 
lietojām Lienes 
Kukaines bērnu 
veidoto un viņas 
fotografēto eg-
les greznojumu. 
Atvainojamies, 
ka neminējām 
viņu kā vei-
dotāju un fotogrāfi! 
Kļūdu labojums: Redakcijas pārskatā vajadzēja būt 
“ALAs 70. Kongresa priekšvakaru”, nevis 90.
Paldies!
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VIESU RECEPTE

MINESOTAS “MEŽONĪGO” RĪSU SALĀTI
(Meža rīsu salāti)

(8-10 persōnām) der pie visādiem cepešiem.

1 krūze meža rīsu
4 krūzes ūdens (jeb kā rakstīts uz paciņas)

Rīsus noskalo sietā un ieliek podā ar cāļa garšas kubiku. Uzkarsē līdz vārīšanai tad no-
griež zemu un apmaisa ar karoti un liek lēti vārīties apm. 50 līdz 60 minūtes kamēr rīsi 
atverās (vai arī pēc paciņas norādījumiem).

Tikmēr:
Smalki sagriež:

¼ krūzi sarkanos piparus
¼ krūzi dzeltenos piparus
¼ krūzi zaļos lokus
¼ krūzi seleriju
¼ krūzi žāvētas aprikozes

Pēc tam:
Noskalo un pataupa:

¼ krūzes žāvētās dzērvenes (Craisins) jeb tik pat daudz sakapātos 
žāvētos skābos ķiršus

¼  krūzes žāvētas jāņogas (Zante curants)
Izmēra:

½  krūzi pistācijas riekstu
½  krūzi ķirbju sēklas (pepitas)

Visu saliek kopā un sajauc ar mērci kura sastāv no:
¼ krūzes balzametiķa
¾  krūzes labas olīveļas
1 daiviņu sasmalcinātu ķiploku (vai pēc garšas)
1 tējkarote sāls
¼ tējkarote melno piparu
1  tējkarote oregāno
1 tējkarote sinepju
2 tējkarotes cukura 

Mērci sajauc un tad aplej  rīsu maisījumu un samaisa.
Labāk garšo pēc apm. 4 stundu stāvēšanas ledusskapī.

(Red: Sirsnīgs paldies mūsu viesu pavārei no Mineapoles, kas dalījās ar šo recepti un 
sekojošo rakstu par savvaļas rīsiem!)
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SAVVAĻAS RĪSI JEB MEŽA RĪSI
Minesotas zintinieks          

Savvaļas rīsi patiesībā nemaz nav rīsi. Tā 
ir smilgu veida ūdens zāle (Zinzania aquatica 
jeb arī Zinzania palustris).

Vasaras sākumā augi zied ar sīkiem sar-
kanbrūniem un zelta ziediem un vasaras bei-
gās to sēklas nogatavojas tumši brūnos ko-
dolos. Minesotā 1977. gadā, savvaļas rīsi tika 
pasludināti ka pavalsts oficiālais grauds.

Par to, ka šie interesantie un veselīgie 
graudi ir mūsu ēdienkartēs, ir jāpateicas indi-
āņu Ashininaabeg tautai.  Šajā tautā ir vairā-
kas ciltis.  Visvairāk jau ir Odžibve (Ojibwe) 
kuri dažkārt arī saucas Čipeva(Chippewa) bet 
ir arīdzan mazākas ciltis, kā Odawa, Potawa-
tomi, Mississaugas, Nipissing un Algonquin.  
Visas šīs ciltis apdzīvo Lielos Ezerus (Great 
Lakes) gan Amerikā, gan Kanādā. 

Odžibve cilts teika vēsta, ka senā vēsturē, 
viņu Visvarenais Gars (Great Spirit) licis viņu 
senčiem pārcelties uz rietumiem no savām mā-
jām austrumos vai iet bojā.  Teicis, “Ejiet uz rie-
tumiem, kamēr jūs atradīsiet pārtiku, kas aug uz 
ūdens”.  Un tā ar bija.  Ap Lieliem Ezeriem kur 
viņu migrācija apstājās, viņi atrada graudus, ko 
viņi sauca par monominu vai “labās ogas” un 
kurus mēs saucam par savvaļas rīsiem.

Savvaļas rīsi kļuva par indiāņu pamatbarī-
bu, bet arī par vienu no galveniem pamatpro-
duktiem tirdzniecībā ar franču Voyageurs un 
vēlāk britu tirgotājiem. Kad 19. gadsimta vidū 
Eiropas imigranti sāka migrāciju uz rietumiem, 
tad viņi satikās ar Amerikas pamatiedzīvotā-
jiem, indiāņiem, no kuriem viņi iemācījas, kā 
lietot šos graudus kamēr paši iemanījās uztu-
ram stādīt Eiropā pazīstamos graudus.

Ja ir purvains apvidus, sekls ezers vai dī-
ķis, savvaļas rīsi aug lieliski. Savvaļas rīsiem 

ir nepieciešams ūdens visu gadu, un tie augs 
tik seklā ūdenī, kas ir 4 collas vai 4 pēdas dziļi. 
Ideālais augšanas ūdens dziļums ir 18 līdz 22 
collas. Tradicionālajai ražas novākšanai kanoe 
laivā ir nepieciešami divi cilvēki. Viens stūrē ka-
noe ar garu kārti, kurai ir dakšveida gals, kas 
atsitas pret gultni. Otrs izmanto divas nūjas 
(klauvējus), lai maigi saliektu kātiņus virs ka-
noe laivas un notriektu graudus. Daudzi graudi 
nokrīt garām kanoe laivai un iekrīt ūdenī, kas ir 
labi. Tā būs raža nākamajam gadam.

Mūsdienās meža rīsu novākšana ir ļoti 
attīstījusies ar daudz likumiem un ierašām.  
Katru gadu ievākšanas laiks ir no 15. augusta 
līdz 30. septembrim.  Rīsus ievāc ar kanoe lai-
vu, kas pēc likuma nav garāka par 18 pēdām 
un nav platāka par 36 collām.  Nūjas nevar būt 
garākas par 30 collām un “dakšai” stumjamās 
kārts galā jābūt mazākai par 12 collām. Mineso-
tas iedzīvotājiem kā arī personām no citām pa-
valstīm ir vispirms jāiegādājās atļauja, lai varētu 
piedalīties “rīsošanā”.  Atļauja der visos publis-
kos lēzenos ezeros, bet ne Nacionālos parkos, 
savvaļas dzīvnieku aizsargātos rajonos un it se-
višķi nevienā indiāņu rezervātā.

Tradicionālā indiāņu rīsu apstrāde ir, ka pēc 
ražas novākšanas savvaļas rīsus drīz izžāvē, 
izklājot tos  uz brezenta, audekla vai segas. Rī-
sus bieži maisa, lai tie vienmērīgi nožūtu. Arī 
rīsi šajā laikā tiek notīrīti, noņemot lapas, ne-
zāles, netīrumus utt.  Žāvēti savvaļas rīsi tiek 
izkaltēti vai grauzdēti, ievietojot tos  lielā dzelzs 
tvertnē uz lēnas malkas uguns. Rīsi nepār-
traukti jāmaisa ar lāpstiņu, lai tie nepiedeg. Pēc 
izkaltēšanas savvaļas rīsus noloba, lai noņem-
tu pelavas no kodola. Zemē tiek izrakta neliela 

(turp. 40. lpp.)
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Silvijas pīrāgi
12/$10

872-301-6638
skbdesign1@yahoo.com

“Curbside pick-up”
Ligzdā

bedre un izklāta ar koku vai citu materiālu. Rī-
sus ievieto bedrē un ar apļveida kustībām dejo 
vai uzkāpj uz tiem. Dejotāji izmanto nūjas, lai 
nodrošinātu līdzsvaru un kontrolētu, cik liels 
spiediens tiek izdarīts uz rīsiem. Visbeidzot pe-
lavas tiek noņemtas, vēdinot (vai to sauc par 
vēdināšanu). Rīsus ievieto vēja paplātē un iz-
met gaisā vai ļauj nokrist zemē. Pelavas aiz-
pūš vējš. Savvaļas rīsi ir gatavi uzglabāšanai 
vai vārīšanai, kad pelavas ir noņemtas. 

Tie kas nav indiāņi, ievākto ražu aizved uz 
komerciālo tīrīšanas darbnīcu, lai iegūtu attīrī-
tos savvaļas rīsu graudus.

Bet cilvēks jau nekad nav apmierināts ar 
to, ko daba dod, un tā ap 1950. gadu Mineso-
tas zemnieki sāka eksperimentēt ar komerci-
ālo meža rīsu audzēšanu. Minesotas Univer-
sitātes agronomi attīstīja rīsu augus kuri labi 
padevās bez graudu pāragras nokrišanas. 
Tos sēja appludinātos laukos un kad raža bija 
nobriedusi, ūdeni nosūca un kad lauks sauss, 
tad ar kombainu novāca ražu. Rīsi tiek ap-
strādāti tāpat pēc indiāņu secības, bet tikai ar 
modernām metodēm un mašīnām. Minesotā 
apmēram 20,000 akru zemes tiek izmantotas 
šo rīsu audzēšanai.  Kādu laiku Minesota bija 
vienīgā, kas ražoja meža rīsus, bet viens Mi-
nesotas cilvēks aizsūtīja savam draugam uz 
Kaliforniju divas lielas kastes ar meža rīsu 
sēklu un tagad Kalifornijā audzē vēl vairāk kā 
Minesotā.

Tie meža rīsi, kurus parasti pērkam pārti-
kas veikalos, ir vairāk tie kultivētie rīsi jo krā-
sas ziņā tie ir daudz tumšāki kā savvaļas rīsi, 
kuri ir gaišāki brūnos toņos.

Un tas, mīļais lasītāj, ir droši viss, ko jūs 
jebkad esiet gribējis zināt par savvaļas jeb 
meža rīsiem.                   

(“Savvaļas rīsi” turp. no 39. lpp.)
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Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija. 
• Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
• Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus 

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

nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu   
kosmētika, implanti.

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

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

• Miega apnia (Sleep apnea appliance).
• Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
• Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
Pieņemam no 9:00 a.m. līdz 9:00 p.m.

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

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

www.matzfuneralhome.com

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



412022. gada februāris

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

Tālr.: 773-725-3820, e-pasts cianasdraudze@gmail.com

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

DRAUDŽU ZIŅAS

2022. gada februāris
6. februāris ........10:00 — Sveču dienas dievkal-

pojums ar dievgaldu.
13. februāris ......10:00 — Dievkalpojums.
20. februāris ......10:00 — Dievkalpojums ar 

dievgaldu.
27. februāris ......10:00 — Dievkalpojums.
Sakarā ar Covid-19 izplatību, dievgalds tiks iz-
dalīts plūstošā formā, nepulcējoties pie altāŗa 
sētiņas.
Dievkalpojumi notiek, ievērojot veselības de-
partamenta ieteiktās higiēnas un drošības nor-
mas. Ierakstītos dievkalpojumus turpiniet ska-
tīties draudzes YouTube kanālā: 
https://www.youtube.com/channel/UCOlgl1iIP-
gzc5ZC3JWpRZIQ/ 
Olīvkalna kapos 

Sv. Pēteŗa draudzei 
ir vēl tikai dažas brī-
vas kapu vietas, cena 
$1,000-draudzes lo-
cekļiem un $1,200-ci-
tiem, kas nav draudzes 
locekļi; salīdzinot ar 
cenu $3,000 blakus 
sektoros. Sazinieties ar 
Modri Galenieku (847) 
823 3713 

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

2022. gada februāris

Svētd., 13. feb. 10:00 ..... Šveču dienas dievkal-
pojums.

Svētd., 27. feb. 10:00 ..... Piedošanas svētdie-
nas dievkalpojums.

2022. gada marts

Svētd., 13. martā 10:00 .. Dievkalpojums. Drau-
dzes gada sapulce

Svētd., 27. martā 10:00 .. Draudzības dievkal-
pojums.

Dievkalpojumos ievērosim Čikāgas pilsētas 
Covid-19 attālināšanās un sejas mas ku vadlīni-
jas. Ja stāvoklis uzlabojas, pēc dievkalpojuma 
atsāksim kafijas galdus un zupas pusdienas.
Katru svētdienu arī piedāvājam virtuālus diev-
kalpojumus. Ja vēlaties saņemt virtuālo diev-
kalpojumu lapiņas un dievkalpojumu YouTube 
saiti, lū dzam sūtīt e-pastu uz cianasdraudze@
gmail.com.

MĪLESTĪBĀ PIEMINAM
Dzidru Cīrulis

†
dzimusi Polis, 1931. gada 24. martā, Rīgā

mirusi 2022. gada 8. janvārī, Three Rivers, MI

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

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

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/

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE



ČIKĀGAS LATVIEŠU 
ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Priekšniece:  Dace Ķezbere

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

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

                   Chicago Latvian Association

ČLB gada sapulce būs 19. februārī

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

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

ČIKĀGAS
DAUGAVAS VANAGU 
APVIENĪBA

Gada sapulce būs 6. martā, 13:00.
DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

ZIEDOJUMI SAŅEMTI ČIKĀGAS ZIŅĀM 
LĪDZ 2020. GADA 26. JANVĀRIM.

Līdz un ieskaitot $55:
Andis Nīkurs (Highlands Ranch CO), Valija Rauceps 
(Grand Rapids MI),  Māra Sīmane (Jūrmala LV), Ani-
ta Tums (Kalamazoo MI). 
Līdz un ieskaitot $100:
Kristīne Anstrats (Chicago IL),  Stasis Baginskis 
(Woodridge IL),  Irēne Balks (Oak Park IL),  Dr. Jānis 
Dimants, Jr. (Minneapolis MN),  Iveta Jansons (Chi-
cago IL),  Paulis Lazda (Eau Claire WI),  Anita Roma-
novska (Chicago IL),  Amerikas Latviešu Palīdzības 
Fonds (Elkins Park, PA). 
$100+:
Daina & Alnis Cers (Chicago IL),  Rasma & Jānis 
Priede (Evanston IL),  Edvīns Upītis (Stockton IL).  
Sirsnīgs paldies visiem!

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

Chicago, IL 60647 USA
www.latvianchamber.com

Info@LatvianChamber.com

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
SLĒPOŠANAS KLUBS

Priekšnieks:  Dāvids Blumbergs
ChicagoLatvianSkiClub@gmail.com

Facebook: Čikāgas Latviešu Slēpošanas Klubs 
(Chicago Latvian Ski Club)

Čikāgas latviešu centrs “Ligzda”
Kontaktpersona Svens Kīns, tel. 773-294-0582,
e-pasts: cikagas.ligzda@gmail.com

KRIŠJĀŅA BARONA
LATVIEŠU SKOLA ČIKĀGĀ
kblskola@gmail.com
www.kblskola.org

Pirmsskola “Stariņš”
director@starins.org
http://www.starins.org/

42 Čikāgas Ziņas

Man gribējās tevi ieaijāt,
Kā krēslā vējš liepiņu aijā.
Man lūgšanu gribējās pār tevi klāt
Kā zaļsirmu vakaru maijā.
Man gribētos tevi vest un vest
Pa tumšzilām sapņu pļavām.
Man gribētos tevi uz spārniem nest
Uz debesīm – manām un tavām…

Fricis Bārda

© https://labadavana.lv/apsveikumi/svetki/valentindiena/
dzejoli-par-milestibu/

ČLOA jaunā mājas lapa vēstures projektam:
www.cikaga.com



VAI VĒLIES ABONĒT                                     ? IZGRIEZ UN ATSŪTI ŠO PASAKNI!
VARI ARĪ RAKSTĪT UZ CIKAGASZINAS@GMAIL.COM UN MAKSĀT CAUR ZELLE!

432022. gada februāris

SARĪKOJUMI, SANĀKSMES, NOTIKUMI UN CITAS NODARBĪBAS

2022. gada februāris
Trešdien, 9. februārī ........Pensionāru saiets, pieminot Juri Valaini (12:00) Ligzdas dienvidu ēkas mazajā zālē
Ceturtdien, 10. februārī .... ČLOA delegātu sēde (19:15) Ligzdā
Sestdien, 12. februārī ......Draudzīgais aicinājums Krišjāņa Barona latviešu skolā (11:00) Ligzdas lielajā zālē
Sestdien, 19. februārī ......Čikāgas Latviešu Biedrības gada sapulce (13:00) Ligzdas dienvidu ēkas mazajā 

zālē
25.-27. februārī ................. Čikāgas Slēpošanas kluba izbraukums uz Crystal Mountain, Mičiganā

2022. gada marts
Svētdien, 6. martā ...........Daugavas Vanagu un Vanadžu gada sapulce (13:00) DV mītnē
Trešdien, 9. martā ...........Pensionāru saiets (12:00) Ligzdas dienvidu ēkas mazajā zālē
Svētdien, 13. martā .........Ciānas draudzes gada sapulce pēc dievkalpojuma

2022. gada aprīlis
Trešdien, 13. aprīlī ...........Pensionāru saiets (12:00) Lizgdā
Sestdien, 30. aprīlī...........Mantinieku 5. jubilejas koncerts “Saules ceļš” igauņu namā

2022. gada jūnijs
Sestdien, 11. jūnijā ..........Pirmsskolas “Stariņš” gadskārtejais pasākums, Palm House, Evanston, IL

  JĀ! VĒLOS ABONĒT      

Vārds, uzvārds: ________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________

Pilsēta, štats un pasta kods: ______________________________________

Telefona numurs: ________________________________ 

E-pasta adrese: _________________________________

 Šī ir dāvana! Dāvinātāja vārds un uzvārds: _________________________________

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

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

ZIEDOJUMU 
SUMMA:

$__________

SVEICAM MŪSU KAIMIŅUS
IGAUŅUS UN LIETUVIEŠUS

VALSTSSVĒTKOS!

Lietuva         Igaunija
16. februārī   24. februārī

1918-2022



  1 O Brigita, Indra, Indris,   
 Indars   
  2 T Spīdola, Sonora
  3 C Aida, Ida, Vida
  4 P Daila, Veronika
  5 S Agate, Selga, Silga,   
 Sinilga
  6 Sv Dārta, Dace, Dora
  7 P Nelda, Rihards,   
 Ričards
  8 O Aldona, Česlavs
  9 T Simona, Apolonija
10 C Paulīne, Paula
11 P Laima, Laimdota
12 S Karlīna, Līna
13 Sv Malda, Melita
14 P Valentīns
15 O Alvis, Olafs, Olavs,   
 Aloizs
16 T Lietuvas brīvvalsts   
 proklamēšanas  diena.
 Jūlija, Džuljeta
17 C Donats, Konstance
18 P Kora, Kintija
19 S Zane, Zuzanna
20 Sv Vitauts, Smuidra,   
 Smuidris
21 P Eleonora, Ariadne
22 O Ārija, Rigonda, Adrians
23 T Haralds, Almants
24 C Igaunijas brīvvalsts   
 proklamēšanas diena.
 Diāna, Dina, Dins
25 P Alma, Annemarija
26 S Evelīna, Mētra, Aurēlija
27 Sv Līvija, Liva, Andra
28 P Skaidrīte, Skaidra,   
 Justs
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Associations of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824, 
     • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Editor-in-Chief (Interim): Silvija Kļaviņa-Barshney • Tel. 872-301-6638 
                                                                       • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street, Lincoln, NE 68502-2698 • Tel. 402-474-1591 
                                                  • e-mail: aldis@augstumsprinting.com

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

2022. GADA
FEBRUĀŖA

VĀRDA DIENAS


