
Iznāk kopš 1975. gada
Nr. 444

2021. gada oktobris

Neaizmirstot ... uzbrukumu mums visiem



2 Čikāgas Ziņas

Čikāgas Ziņas iznāk ik mēnesi, bet 
jūnijs, jūlijs un augusts ir apvienoti 
vienā izdevumā, arī decembris un 
janvāris ir apvienoti. Čikāgas Ziņas 
sūta visiem, no kuŗiem ir saņemts 
vismaz $55.- ziedojums gadā. Tās 
sūta ar pirmās šķiras pastu, kas no-
drošina ātru saņemšanu.

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 sludinā-
tājs; par raksta saturu atbild autors. 
Iesniedzot rakstu ČZ, autors pieņem 
iespējamo sava raksta pārpublicēša-
nu. Manuskriptiem jābūt mašīnrakstā 
ar autora īsto vārdu un adresi. Re-
dakcijai ir tiesības rakstus saīsināt vai 
koriģēt. Rakstos izteiktās domas var 
nesaskanēt ar redakcijas viedokli. Či-
kāgas Ziņas honorārus nemaksā.

Izdevējs: 
Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienība.

Atbildīgais redaktors: 
Māris Roze
e-pasts: marisroze@comcast.net
tālr.: 630-980-1055

Grafiskais iekārtojums:
Silvija Kļaviņa-Barshney
e-pasts: skbdesign1@yahoo.com
tālr.: 872-301-6638

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

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

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

Vāka illustrācijā redzams vēsturiskais Vi-
tauta Sīmaņa gatavotais ČZ vāks no 2001. 
gada oktobŗa un lietotas Adobe Stock fo-
togrāfijas.

REDAKCIJAS PĀRSKATS
Māris Roze

Pagājušais mēnesis mums ir aizgājis sēru noskaņojumā, at-
vadoties no vairākiem mums pazīstamiem sabiedriskiem dar-
biniekiem un labdariem – Jāni Kukaini, Pēteri Bolšaiti, Anitu 
Tēraudu, Ojāru Celli – kuru aiziešana, kā vienmēr, likās par ātri 
pienākusi. Vēl bijām gaidījuši kautko vairāk no viņiem, no tā ko 
viņi savu mūžu garumā mums bija veltījuši. Atceramies viņus 
ar cieņu un pateicību.
 Atceramies arī bijušā mēneša 20. gadudienu teroruz-
brukumiem, kas izprasīja gandrīz 3000 dzīvības un ievadīja 20 
gadu ilgu karu Tuvajos austrumos ar neskaitami plašāku skaitu 
upuriem, sagrautām valstīm, izpostītām dzīvēm. Mēs šo uzbru-
kumu negribam aizmirst, jo tas skāra mūs visus. Atcerēsimies to 
ar rūgtumu un naidu pret mežonīgo tumsonību kas to izraisīja.
 Kā spilgtu pretstatu tumsonībai piedāvājam “globālo lat-
vieti” Jāni Priedkalnu savas māsas Rutas Priedkalnes Zirnes 
aprakstā. Paldies Rutai par šo ieskatu izcilā mūsu tautietī, kam 
novēlam vēl ilgu un ražīgu darbību viņa izvēlētās kaislībās un 
nozarēs. Pateicamies arī mūsu Latvijas korespondentei Anitai 
Mellupei par viņas personīgo raksturojumu, Dzejas dienu vidē, 
par Bārdu dzimtas (Fricis, brālis Antons, sieva Paulīne) dar-
biem un mūsdienu paaudžu rūpēm uzturēt dzejnieku mājvietu 
kā muzeju un memoriālu.
 Iezīmējam arī skolas gada iesākšanu Krišjāņa Barona 
Latviešu skolā un ziņas no PBLA, ka diasporas skolām un sko-
lotājiem būs pieejams digitālais materiālu meklētājs – iespēja 
atrast mācību tekstus, piemērus, izskaidrojumus – lai kuplinātu 
savas programmas un pedagoģiju. Par ražīgi pavadītu vasaru 
mums stāsta Vilis Sīmanis, darbojies JBANC birojā Vašingto-
nā, un, pavisam citādā plāksnē, Dāvids Blumbergs par gol-
fa pasākumiem un draudzības vakariem ar BBQ cepumiem. 
Vasarā arī atzīmēta Baltijas tautu draudzība, mūsu Biedrības 
pārstāvjiem viesojoties pie igauņiem viņu 30 gadu atjaunotās 
neatkarības svētkos.
 Silvija Kļaviņa Barshney stāsta par jaunu viņas atbildī-
bu – vadīt LELBAs kristīgās audzināšanas programmas. “Ligz-
das” komiteja ziņo par progresu un plāniem. Linkolnas (NE) la-
sītājs Ārijs Liepiņš piedāvā interesantu analīzi par Washington 
Post rakstu par ebreju meitenes pieredzi Otrā pasaules kara 
laikā. Latvijas goda konsuls Ēriks Kalniņš paziņo, ka pārce-
ļoties Floridā, viņš atteicis savu posteni Ilinoijā un būs goda 
konsuls Floridā. Vēlam viņam labas sekmes. 

Ziņojam arī par PBLA organizētām 7 pārrunām par lat-
viešu grāmatām, par Latvijas pases noformēšanas iespējām 
Čikāgā, par nākamo Tautumeitu koncertu un atgādinām par 
ALAs 70. gadu jubilejas konferenci Čikāgā 23.-24. oktobrī. 
 Raiba ir bijusi vasara, bagāts solās būt rudenis. 
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Redakcijai:
Beigsim sūdzēties, būsim radoši... Čikāgas 
Ziņas Nr. 443 saņēmu pāris dienas atpakaļ. 
Tā bija priecīga diena un tāda vienmēr ir, kad 
saņemu mūsu presi. Vēl lielāku prieku un 
gandarījumu radīja bagātais un informatīvais 
saturs, bet jo vairāk gludā un skanīgā valo-
da, bez piesārņojumiem ko tik bieži tagad 
lasām presē, redzam un dzirdam TV raidīju-
mos un noklausam radio. Paldies rakstītājiem 
un visiem darbiniekiem kuri mērķtiecīgi vei-
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1. LTV: Neapliekamo minimumu nākamgad plāno celt līdz 400 eiro 
2. Saeima noraida ZZS pieprasījumu par Pavļuta demisiju 
3. Eiropas Komisijas priekšsēdētāja: Latvijas robeža ir arī Eiropas Savienības robeža 
4. IZM piedāvā atteikties no principa "nauda seko skolēnam" 
5. Ārvalstu investori iesaka veicināt augstskolu konsolidāciju 
6. Latvija saņems 10 miljonus eiro no "Breksita korekcijas rezerves" 
7. Latvija pretendēs uz tiesībām izvietot Eiropas Savienības iestādi cīņai pret naudas 
atmazgāšanu 
8. Atklāta jaunā sabiedrisko mediju mazākumtautību multimediju platforma RUS.LSM 
9. Veiksmīgs gads Latvijas jaunuzņēmumiem – 8 mēnešos investīcijās piesaistīts 171 
miljons eiro 
10. Latvijas dalībai ANO – 30 gadi. Intervija ar vēstnieku organizācijā Andreju 
Pildegoviču 

 
1. LTV: Neapliekamo minimumu nākamgad plāno celt līdz 400 eiro 
 
Valdības partijas nākamā gada budžeta plānošanas sarunu laikā izteikušās, ka tajās apsvērta 
neapliekamā minimuma celšana vismaz līdz 400 eiro, liecina Latvijas Televīzijas (LTV) rīcībā 
esošā informācija. Sarunas ar partiju pārstāvjiem liecina, ka, visticamāk, politiķi priekšlikumu 
atbalstīs. Tas nozīmē mazliet vairāk naudas strādājošajiem iedzīvotājiem pēc nodokļu 
nomaksas, taču mazāk ieņēmumus pašvaldībām. Valdībā nākamā gada budžeta likumu plānots 
apstiprināt jau oktobra vidū.  Diferencētā neapliekamā minimuma celšanu aizstāv gan 
premjers Krišjānis Kariņš, gan finanšu ministrs Jānis Reirs no “Jaunās Vienotības”. Abi 
rakstiskās atbildēs LTV norādīja, ka ieguvumi būtu vairāki, piemēram, nevienlīdzības 
mazināšana. 
 
Kariņš atzīmēja: “Mūsu mērķis ir veidot sociāli taisnīgu un konkurētspējīgu nodokļu sistēmu. 
Veidojot šā gada budžetu pērn, lēmām par sociālo iemaksu samazināšanu par vienu 
procentpunktu, līdz ar to būtu loģiski to turpināt, palielinot neapliekamo minimumu.” 
Savukārt Reirs norādīja, ka budžeta projektā šobrīd paredzēts neapliekamo minimumu celt no 
300 līdz 400 eiro. Tas nozīmē, ka mazo un vidējo algu saņēmējiem uz rokas nākamgad paliktu 
līdz 20 eiro vairāk. Atbalstu tam pauž arī citu koalīcijas partiju pārstāvji. 
 

Anita Tērauda (1933 - 2021)
Amerikas Latviešu apvienība piedzīvojusi vēl vienu lielu zaudējumu. 

Mūžībā aizgājusi ASV latviešu sabiedriskā darbiniece, 
mūsu apvienības bijusī ilggadējā  ģenerālsekretāre (1975.-1997.). 

Kopā ar savu līdzgaitnieku un draugu Jāni Kukaini 
viņi tagad vēros un sargās mūs no augšas. 

Mūsu visdziļākā līdzjūtība Anitas ģimenei, draugiem un 
ikvienam, kam svarīga latvietība un Latvija.

do Čikāgas Ziņas, bet jo sevišķi redaktoram 
Mārim Rozem par viņa vērīgo aci.
 Nesūdzēsimies un negausīsimies, bet 
uzrakstīsim ko paši un uzrunāsim tautiešus, 
kuri vēl atceras tos notikumus 1941. un 1949. 
gadā – mūsu visu lielo un dziļo sāpi. Diemžēl, 
viņu paliek arvien mazāk ar katru gadu un sāk 
lietas piemirsties. Galvenais tagad: mudināsim 
mūsu jaunos cilvēkus, kurus esam izskolojuši 
un ievirzījuši dzīvē, lai viņi arī raksta, noklau-
soties vecvecāku nostāstos. Šo jauno cilvēku 
ir daudz! Viņi ir zinīgi – izglītoti, spējīgi un 
apzinīgi. Tur šaubu nav. Būsim vairāk pozitīvi 
noskaņoti, sevišķi tagad. Rādīsim priekšzīmi. 
Tās tik bieži trūkst, vai neņemam tās nopietni.
 Cik apzinīgi katrs mēs būsim bijuši, to 
rādīs mūsu darbi un rezultāti nākotnē. Mēs 
nevaram paļauties tikai uz sevi. Darīsim to 
regulāri un neatlaidīgi, pastāvīgi. Galvenais – 
darīsim!

Jānis J. Dimants, Jr., M.D.
           Mineapolē MN 
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PIEMINOT 2001. GADA 11. SEPTEMBRA TERORUZBRUKUMU 20. GADADIENU
Silvija Kļaviņa-Barshney

ČLRR programmas vadītāja

Septembrī apritēja 20 gadi kopš pasauli šaus-
mināja teroruzbrukums World Trade Center 
ēkām un Pentagonam. Tāpat kā tad, ļaudis 
visā pasaulē pieminēja bojā gājušos un cie-
tušos. Ir tiešām taisnība, ka traģēdijas spēj 
visus vienot!

Čikāgas Latviešu radio raidījumu komi-
tejas priekšniece Valija Galenieks man  zvanī-
ja 11. septembrī un prasīja, “Kā tu pieminēsi 
šo nozīmīgo datumu?” Es atbildēju, ka Krišjā-
ņa Barona latviešu skolas jaunieši ir savā pir-
mā skolas dienas laikā uzvilkuši karogus, bet 
tad tos nolaiduši pusmastā un pārzine Rasma 
Kraulis ir aicinājusi visus pieminēt bojā gāju-
šos un cietušos ar klusuma brīdi. 

Valija un Modris Galenieki savā Face-
book lapā ievietoja fotogrāfijas no Park Ridge 
“9/11” pieminekļa, kur abi noziedojuši ķieģeli 
un arī šogad atstāj ziedus. Kamēr tās skatījos, 
nodomāju, ka raidījumā arī būtu šogad jādara 
kas vairāk. 

Radio raidījumu studijā es atradu 2001. 
gada oktobŗa Čikāgas Ziņas, uz kuŗa vāka bija 
attēloti degošie torņi. Izdevumā bija vairāki 
raksti, ieskaitot aicinājumu vienoties lūgšanās 
no māc. (tagad prāv.) Anitas Vārsbergas-Pā-
žas un archibīskapa Elmāra E. Rozīša.

Cik zināms, uzbrukumā neviens latvie-
tis negāja bojā, nedz arī igauņi – toties vairā-
ki lietuvieši zaudēja dzīvības. Ir tomēr daudz 
stāstu par tiem, kas vai nu izglābās, vai kāda 
sarežģījuma dēļ netika uz darbu WTC ēkās.
Gadījuma varas stāsti

Čikāgietes Ritas Grendzes māsas Ilzes 
vīrs Joe O’Hara kavējās braukt uz darbu tajā 
rītā, jo gādāja par nesen piedzimušo dēlu. Ie-
rodoties WTC un no elevātora nākot dūmiem, 
viņš apgriezās atpakał uz mājām. Viņa birojā 
daži darba kolēģi mira, seviški invalīdi kuri ne-
varēja nokāpt pa trepēm. Uz dažām stundām 
Ilze nezināja kas ir noticis ar vīru, jo viņam bija 
jāstaigā mājās ar kājām un mobīliem nebija 
savienojuma.

Mākslinieka Edvīna Strautmaņa dēls 
Vincents, kas pavadīja bērnību Čikāgā,  strā-
dāja 25. stāvā otrā WTC tornī. Dzirdējis trauk-
smes signālu, Vincents ar citiem birojā do-
mājuši, ka tas ir tikai ugunsgrēku trauksmes 
vingrinājums un turpinājuši strādāt. Vincents 
beidzot ir atstājis biroju, nostaigājis pa trepēm 
un tikai tad apjēdzis, kas noticis. Izejot ārā un 
redzot chaosu, viņš esot skrējis un skrējis, 
dzirdējis skaļus sprādzienus un neaprakstā-
mas skaņas un apjēdzis, ka esot pārklāts ar 
pelniem un putekļiem. Pēc tam, Vincents esot 
iegājis krogū un tur sēdējis vairākas stundas. 
Māsa Lisa saka, ka savā ziņā, viņš krogu ne-
kad nav atstājis, bet visu piedzīvoto turējis ie-
slēgtu sirdī un visu mūžu cietis no izdzīvojušā 
vainas sajūtas.

Kārlis Dakers raksta: “Mūsu abi bērni 
Kaija un Aleksis 11. septembra rītā bija Ņujorkā 
pavadījuši nakti ar radiem, atgriežoties no Eiro-
pas ceļojuma ... Abi bija ceļā uz JFK lidlauku, 
lai atgriestos mājās Los Andželosas apkārtnē, “9/11” Piemineklis, Park Ridge, IL. Foto: Modris 

Galenieks.



52021. gada oktobris

kad lidmašīnas iedrāzās World Trade Center 
ēkās. Ar grūtībām atgriezās pie radiem un gai-
dīja izdevību lidot mājās, bet dienām ilgi itin ne-
kas nelidoja. Pēc 2 dienām gaidīšanas noīrēja 
auto un pāris dienās atbrauca no Ņujorkas uz 
Hermosa Beach, Kalifornijā. Turpbraucienā uz 
Eiropu 2 nedēļas iepriekš viņi bija World Tra-
de Center augšstāvā, “Windows on the World” 
restoranā, kur izbaudīja pusdienas un plašo 
skatu uz pilsētu. Ir saprotams, ka bijām ļoti no-
raizējušies par bērniem līdz dzirdējām, ka tie 
atgriežās pie radiem 11. septembra rītā.”

Māra Vīksniņa raksta: “Kristīna Ķilpe 
dziedāja Amerikas himnu Vašingtonas DC diev-
kalpojumā; mūžīgi atcerēšos, kā atskanēja, ka 
ne tikai dzirdēju, bet jutu pa visu ķermeni.”

Varbūt visuzkrītošākais ir tas, cik vienoti 
mēs visi bijām pēc traģēdijas. Tas bija uzbru-
kums ASV austrumu krastam, bet visi ameri-
kāņi no tā cieta. Tas bija uzbrukums ASV, bet 
visas pasaules valstis vienojās aizlūgšanās. 
Mēs nedrīkstam aizmirst – gan uzbrukumu, 
gan cietušos, gan vienotību, ko tik reti tagad 
piedzīvojam. 

ZIŅOJUMS NO LIGZDAS
Andris Slokenbergs

Čikāgas Ligzdas padomes priekšnieks
Ligzdas padome un operatīvā komiteja nesen 
atkal tikās, lai pārrunātu Ligzdas īpašuma (ag-
rāk sauktais Ciānas īpašums) darbību. Ligz-
das operatīvā komiteja ir pilnībā pārņēmusi 
Montrose avēnijas īpašuma saimniecisko 
darbību un attīsta telpu uzlabošanas plānus. 
Īpašums vēl joprojām pieder Ciānas drauzei, 
bet to tagad pārskata un pārvalda Ligzdas 
grupa. Sākotnēji plānojam ieguldīt apmēram 
$50,000, lai uzlabotu ēdamistabas un virtuves 
apgaismošanu/sienas un virtuves iekārtas. 
Šīs telpas tiek visbiežāk izmantotas un ir ne-
pieciešams tās uzlabot. Plānojam arī nomainīt 
ēkas ārējās durvis un ierīkot ēku apsardzes 
sistēmu.

Ja ir kāds, kurš vēlētos palīdzēt šajos 
projektos – fiziski, ar padomu, vai arī ar zie-
dojumu – lūdzam  sazināties ar Ligzdas ope-
ratīvo komiteju, rakstot uz Cikaga.Ligzda@
gmail.com vai sazinoties ar Sven Kīnu: 773-
294-0582.
Biedrība iesaistās

Esam priecīgi paziņot, ka Čikāgas lat-
viešu biedrība ar Ligzdas operatīvo komiteju 
ir sarunās par vienu vai divu istabu īrēšanu 
Ligzdas īpašumā. Ceram uz tālāku sadarbību 
ar Čikāgas latviešu biedrību, lai paplašinātu 
sabiedriskos un kultūras pasākumus Ligzdas 
telpās.

Ja kāds vēlās izīrēt telpas pasākumiem, 
vai arī ilgtermiņā, lūdzu rakstiet uz Cikaga.
Ligzda@gmail.com vai sazinājaties ar Sven 
Kīnu, zvanot 773-294-0582. 
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PBLA IZGLĪTĪBAS PADOME GATAVA ATVĒRT 
MĀCĪBU MATERIĀLU MEKLĒTĀJU LATVIEŠU SKOLĀM UN SKOLOTĀJIEM

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības 
padome kopā ar projekta komandu ir noslē-
gusi pirmo posmu mācību materiālu meklētāja 
“Sietiņš” – www.sietins.lv – sagatavošanā un 
ir gatava to piedāvāt lietošanai latviešu sko-
lām un skolotājiem visā pasaulē.

Pasaules Brīvo latviešu apvienības Iz-
glītības padome 2021. gada pavasarī uzsā-
ka darbu pie mācību materiālu meklētāja iz-
strādes diasporas latviešu skolu skolotājiem. 
“Sietiņš” veido diasporas skolām nepiecieša-
mu mācību materiālu elektronisku katalogu 
ar e-meklēšanas iespējām. Šis e-resurss būs 
lietojams kā palīgrīks diasporas latviešu sko-
lu saimei visā pasaulē, lai atvieglotu piekļuvi 
pārbaudītiem mācību materiāliem, kas atro-
das uzticamās interneta vietnēs.

“Šī projekta ideja radās, vērojot, cik 
sarežģīti un darbietilpīgi mūsu latviešu skolu 
skolotājiem, kas nav izglītības darba profesio-
nāļi, iet izplānot un sagatavot mācību stundas 
darbam ar skolēniem ik nedēļas nogali,” teica 
Amerikas latviešu apvienības Izglītības noza-
res vadītāja Elisa Freimane. “Mēs gribējām 
atvieglot šo procesu un palīdzēt skolotājiem, 
kas bieži vien ir mūsu pašu bērnu vecāki,” 
viņa piebilda.

Plānošanas darbi, materiālu sagata-
vošana, grupēšana, indeksēšana un ievadīša-
na iepriekš izveidotajā interneta vietnē ilga 
visu vasaru. Meklētājā ir ievadīti vairāk nekā 
1300 mācību materiālu vienību, kas ir iepriekš 
pārbaudīti un atzīti par noderīgiem lietošanai 
nedēļas nogales latviešu skolās. Visu šo ma-
teriālu lietošana ir saskaņota ar autoriem un 
izdevējiem un ir brīvi pieejama ikvienam sko-
lotājam un bērnu vecākiem, lietošanai tiešā 
mācību procesā skolā vai mājās. Materiālus 
nedrīkst tālāk izplatīt internetā vai pārdot.

Šis ir tikai projekta pirmais posms, kas 
tapis ar Sabiedrības integrācijas fonda atbal-
stu, uzsver projekta komandas tehniskā va-
dītāja Iveta Leitase no Kanberas skolas Aus-
trālijā. “Sietiņa” veidotāji nākotnē cer pievienot 
daudzu izdevēju materiālus un interneta re-
sursus, kas būtu noderīgi mācību procesa va-
jadzībām latviešu diasporas nedēļas nogales 
skolās,” viņa piebilst.

“Sietiņa” materiāli tiek pievienoti krā-
tuvei manuāli. Aiz šī projekta slēpjas milzīgs 
“Sietiņa” radošās komandas darbs. Koman-
das sastāvā ir bibliotekārs, kurš izvērtē un pie-
vieno diasporas skolotāju ieteiktos materiālus; 
programmētājs; brīvprātīgie testētāji; un kon-
sultanti no diasporas skolotāju vidus. Mate-
riālus, kuri ir pievienoti, var atlasīt pēc vai-
rākām kategorijām: vecuma, valodas līmeņa, 
četrām galvenajām mācību jomām: latviešu 
valoda, ģeogrāfija, vēsture un kultūra, kuras 
pēc iespējas pietuvinātas Valsts izglītības sa-
tura centra vadlīnijām diasporas skolām, kā 
arī pēc autoriem un mācību materiāla pielie-
tojuma mērķa.

PBLA Izglītības padomē darbojas di-
asporas latviešu pedagogi, Elisa Freimane 
(ASV), Elita Pētersone (Kanāda), Iveta Lei-
tase (Austrālija), Māris Pūlis (Lielbritānija). 
“Sietiņa” materiālus apkopoja Dace Mažeika.

Šis PBLA Izglītības padomes projekts 
tika pieteikts Sabiedrības integrācijas fonda 
(SIF) konkursam Latvijas valsts budžeta fi-
nansētās programmas “Pilsoniskās līdzdalī-
bas veicināšanas programma diasporas NVO 
darbības atbalstam” un tika atbalstīts maksi-
mālā EUR 15 000 apmērā. SIF līdzekļi tika lie-
toti programmēšanas un pirmajiem materiālu 
pievienošanas izdevumiem. Pēc vajadzības 
projekts tiek līdzfinansēts arī no PBLA budže-
ta.

Darbs pie materiālu pievienošanas 
“Sietiņam” turpināsies un Izglītības padome 
meklēs finansējumu un turpinās piesaistīt 
brīvprātīgos palīgus, lai arvien paplašinā-
tu pieejamo materiālu klāstu. Latviešu skolu 
tīkls ar latviešu organizāciju un draudžu, kā 
arī Izglītības un zinātnes ministrijas un tagad 
arī Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, 
darbojas visā pasaulē – ASV, Austrālijā, Dien-
vidamerikā, Eiropā un Kanadā. Šajā diaspo-
ras izglītības struktūrā darbojas vairāk nekā 
100 latviešu skolu, tajās mācās ap 2500 sko-
lēnu, kurus apmāca ap 400 skolotāju, kuriem 
“Sietiņš” būs noderīgs palīgs mācību procesa 
organizēšanā. 

(PBLA pārstāvniecība)
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PBLA PIEDĀVĀ 7 SARUNAS PAR LATVIEŠU GRĀMATĀM 
TAUTIEŠIEM VISĀ PASAULĒ

Māris Roze
Kad pandēmija izdzina mūsu Čikāgas literāro 
kopu no sanāksmes telpām Ciānā, mēs pār-
gājām uz tikšanos attālumā, ar Zoom platfor-
mas palīdzību – un pārtapām par Paplašināto 
Čikāgas literāro kopu. Zaudējam dažus no da-
lībniekiem, kam virtuālā tikšanās nebija spē-
jama vai pa prātam, bet ieguvām dalībniekus 
no Latvijas, Anglijas, Kanādas un ASV štatiem 
un pilsētām ārpus Čikāgas apkārtnes. Uz spe-
cifiskām diskusijām ielūdzām arī speciālistus, 
valodniekus, pašus grāmatu autorus – pat tā 
laika Izglītības ministri Ilgu Šuplinsku (kurai in-
teresēja post-modernā literatūra). 
 Pielietojot līdzīgas iespējas iesaistīt 
pašus autorus un speciālistus un ar nolūku 
paplašināt dalībnieku skaitu globālā mērogā, 
PBLA ir organizējusi septiņas sarunas tieš-
saistē – par mūslaiku latviešu grāmatām izvē-
lētām no sērijas “Mēs. Latvija, XX gadsimts” 
(3) un sērijas “Es esmu...” (4). Autoriem pie-
vienosies “sarunu biedri” – vēsturnieki, antro-
pologi, režisori – lai kopīgi apspriestu grāma-
tās tēlotos laikmetus, cilvēkus un notikumus. 
Pirms katras sarunas autora izvēlētais aktieris 
nolasīs fragmentu no grāmatas.

No septiņām sarunām divas jau notiku-
šas septembra mēnesī. Pilnais kalendārs:

16.septembrī – Māris Bērziņš “Svina garša”
30.septembrī – Nora Ikstena “Mātes piens”
14.oktobrī – Inga Gaile “Rakstītāja”
28.oktobrī – Andra Manfelde “Virsnieku sievas”
11.novembrī – Arno Jundze “Sarkanais dzīv-

sudrabs”
25.novembrī – Andris Akmentiņš “Meklējot 

Ezeriņu”
9.decembrī – Laima Kota “Cilvēks ar zilo putnu”

 Visas tikšanās risināsies “pulksteņlaikā, 
kad var satikties gan tie, kuri dzīvo ASV, gan 
Austrālijā, gan Eiropā,” izklāsta PBLA valdes 
priekšsēde Kristīne Saulīte. Šis laiks ir plkst. 
14:00 pēc Rīgas laika. Mums Čikāgā tas gan 
būtu plkst. 6:00... Svarīgi tādēļ ir visiem intere-
sentiem pieteikties, rakstot uz lora.egle@pbla.
lv – lai nepiedalīšanas gadījumā varētu ierak-
stītās sarunas novērot un noklausīties PBLA 
Facebook lapā www.facebook.com/pbla.lv un 
portālā LSM.lv.

            

847-759-9599
accuratedentistrycbc@comcast.net

1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija. 
• Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
• Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus 

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

nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu   
kosmētika, implanti.

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

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

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

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

KRISJANA  BARONA  LATVIESU SKOLA

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

SVARĪGI DATUMI UN ZIŅOJUMI

2021.g. oktobris

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

PIRMĀ SKOLAS DIENA 
Sestdien ����.g. ��. septembrī Krišjāņa Barona latviešu skolas 
skolēniem, skolotājiem, padomes locekļiem un vecākiem bija jauna, 
bet pazīstama jušana - stundas klātienē. Maskas bija jāvelk un vecāki 
nedrīkstēja iet klašu telpās (mēģinam ieturēt burbuli), bet kas par 
sajūtu redzēt draugus un skolotājus tiešā un ne datora lodziņos. 
Pašlaik turāmies pie akadēmiskām stundām. Ceram, ka eventuāli 
varēsim atsākt citas nodarbības. Noturēsim stundas iekšā un ārā un 
ieturēsim atstarpas. Meklējam skolotāju atvietotājus. Ja vēlaties 
nākt palīdzēt, lūdzu atrakstiet man uz kblskola@gmail.com. 
Skolas gads ir pozitīvi iesācies, tagad - tikai uz priekšu!

Pārzine Rasma

Turpinam skolu klātienē 
un pagaidam noturēsim 
tikai akademisko bloku:
no 9:00 līdz 12:00 katru 
sestdienu. 
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PIRMĀ SKOLAS DIENA
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LELBAs KRISTĪGĀS AUDZINĀŠANAS NOZAREI JAUNA VADĪBA
Silvija Kļaviņa-Barshney

Latvijas Evaņģēliski Luteriskās 
Baznīcas Amerikā (LELBA) 
draudzes mācītāji un priekšnieki 
24. augustā saņēma e-pasta 
vēstuli no LELBAs priekšniec-

es, prāvestes Anitas Vārsbergas-Pāžas, ar 
ziņu: “Priecājos paziņot, ka LELBA pārvalde 
par LELBA Kristīgās audzināšanas noza-
res vadītāju ir apstiprinājusi teol. bak. Silviju 
Kļaviņu-Barshney (Čikāgas Ciānas draudze).”

Par šādu iespēju kalpot LELBAi esmu 
sapņojusi jau daudzus gadus. Sēkla tika  iesēta 
tad, kad biju prāv. Viļa Vārsberga asistente un 
viņam palīdzēju gatavot ticības mācības ma-
teriālus. Biju mudināta atsākt studijas un ieguvu 
bakalaura grādu Biblical and Theological Stud-
ies un Communication Arts-Theatre ar minor 
Elementary Education. Esmu bijusi Krišjāņa 
Barona latviešu skolas skolotāja jau 35 gadus 
un vairākus gadus biju skolotāja gan Gaŗezera 
nometnē un vidusskolā, gan Katskiļos.

Mana skolotājas un grafiskās iekār-
totājas pieredze ir palīdzējusi man veidot vis-
us  mācību materiālus un iedziļināties dažādos 
pasniegšanas veidos. Esmu piedalījusies gan-
drīz katrā Sinodē un apgabala konferencē kopš 
1993. gada, tātad esmu iepazinusies ar mācītā-
jiem, priekšniekiem un citiem darbiniekiem. Caur 
virtuālo dievkalpojumu gatavošanu LELBP (Lat-
viešu Evaņģēliski Luteriskā Baznīca Pasaulē) 
esmu iepazinusies ar garīdzniekiem visā pas-
aulē un ir jau izveidota izglītības komiteja, kuŗā 
es pārstāvu LELBA. LELBP ietvaros ir izveidota 
Google Classroom saite, kur skolotāji var atrast 
ticības mācības un ētikas palīgmateriālus.

Man ir daudz ideju, daudz projektu 
plāni un daudz ieceru. Man būs vajadzīga 
palīdzība un atbalsts, lai varētu efektīvi un 
lietderīgi kalpot visiem, kam interesē Kristīgā 
audzināšana. Pirmais solis ir uzzināt kas ne-
pieciešams un kas jau ir pieejams. Pēc tam 
varam analizēt un spriest kuŗus projektus īste-
not, tad tos izveidot un izplatīt. 

Ja jums rodas kādi ieteikumi, idejas vai 
jautājumi, lūdzu atsūtīt e-pasta vēstuli uz silvi-
jakb.lelbakraudz@gmail.com. 

LELBAs mājas lapā lelba.org ir ievietots 
sekojošais raksts, kas izskaidro manu redzēju-
mu par Kristīgās audzināšanas nozares misiju: 

KAS IR KRISTĪGĀ AUDZINĀŠANA?
“Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” Vērtīgs latviešu 
sakāmvārds, kuŗu mums ne tikai jāņem vērā, 
bet jāliek par pamatu kristīgās audzināšanas 
veidošanā. Kristīgā audzināšana ir svarīga 
visām paaudzēm, visiem vecumiem. Tā veido-
jas jau no bērnu dienām un turpinās visu mūžu. 

Paidagoģiskā filozofija 21. gadsimtā pil-
nīgi atšķiras no tās, kāda tā bija LELBAs   dar-
bības sākumā. Taču šis pēdējais gads mums 
dāvinājis vēl vairāk pieredzes un (reizēm sāpī-
gas) mācības par paidagoģiju un audzināšanu 
šodienas pasaulē. Šie fakti nebūt nenozīmē, 
ka viss bijušais jāatmet, bet jāizmanto un/vai 
jāpārveido. Jāiet laikiem līdzi, taču jāsmeļas 
no pagātnes.

Kristīgajai audzināšanai jāiet roku 
rokā ar citām nozarēm. Tā ir cieši saistīta 
ar  evaņģelizācijas, informācijas, jaunatnes, 
liturģijas un mūzikas, kā arī teoloģijas, 
nozarēm. Tikai ar sadarbību spēsim sniegt 
efektīvu un pilnīgu garīgo audzināšanu.

Būtu svētīgi, ja mēs vairs nebūtu spiesti 
“izgudrot jaunu riteni” katrs savā draudzē,  bet 
vairāk censtos sadarboties un dalīties ar jau 
izveidoto. Sinodes un apgabala konferences ir 
vērtīgas ne tikai ziņojumu un rezolūciju dēļ, bet 
arī tādēļ, ka varam dalīties ar citiem un smelt 
gudrības, spēku un idejas viens no otra...

Skumja patiesība ir tā, ka mūsu draudz-
es locekļu skaits ir sarucis un daudzām  
draudzēm pat nav vairs svētdienas skolas 
programmas. Bet tas nenozīmē, ka kristīgā 
audzināšana jāatmet vai ka tā nav vajadzīga. 
Cilvēks aug un attīstās katru dienu, tātad ir va-
jadzīga garīga barība. Ko mēs varam darīt un 
kā mēs varam sniegt to, kas katram vajadzīgs?

Ir arī taisnība, ka liela daļa mūsu draudzes 
locekļu ir novecojuši vai veselības dēļ  vairs ne-
spēj tikt uz dievkalpojumiem. Taču mums šodien 
ir pieejama visāda veida technoloģija, kas ļauj tikt 
pie viņiem! Skaidrs, daudziem nav pieejams da-
tors, bet viņu bērniem un bērnu bērniem ir! 
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Kristīgā audzināšana ir plaša un mums 
jāizkāpj no ierastās “kastes”. Kā cilvēks  mācās? 
Ne jau tikai caur grāmatām un darba burtnīcām! 
Dažam jālasa, lai saprastu. Citam jādzird, lai at-
cerētos. Vēl citam jāiesaistās projektā vai darba 
darīšanā, lai tiešām kaut ko iegūtu. Un tieši kristīgā 
vai garīgā audzināšana sniedzas daudz tālāk. Tā 
nav tikai mācīšanās, bet saprašana un sajušana. 
Dvēsele jābaro ar visāda veida barību... 

Mēs šodien atrodamies vietā, kas 
reizē dod neticamas iespējas, bet arī rada 
lielu  izaicinājumu. Ko kā LELBA varam darīt, 
lai palīdzētu mūsu draudzēm? Bet mums arī 
jāskatās ārpus LELBAs. Kā mēs varam sas-
niegt arī tos, kas alkst garīgas audzināšanas 
latviešu valodā, bet nedzīvo pilsētās, kur ir 
latviešu draudzes? Ko varam darīt, lai no-
drošinātu, ka piedāvājam visu iespējamo, 
lai katrs, kam interesē kristīgā audzināšana, 
varētu atrast atbildes pie mums?

“Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, 
ar ko tad sālīs? Tā neder vairs  nekam, kā vien ārā 
izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules 
gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. 
Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet 
lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu 
gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos 
darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.”  (Mateja 
ev. 5:13-16)

IR RUDENS
Lūcija Pēsla

Birst bērza lapas salnas skārtās
Un kļavu dzeltenās un sārtās
Ir zāles stiebriņš vēju pļauts
Un ābols, pēdējais no zara rauts.
Bet papuves jau jaunai ražai artas irst
Gaišbrūnas maizes sēklas zemē birst
Ik graudiņš jaunu vārpu audzēs
Vien cilvēks viņu kops un saudzēs.
Kas mana būtība – tik nieks!
Man dzīvē lielā laime, prieks
Ir mani graudi zemē iebiruši
Un jaunai audzei zaļi asni izdīguši!
Lai cik gan bagātīgs mans rudens būtu
Es simtkārt laimīgāka kļūtu,
Ja dzīves pavasars pie manis atkal nāktu
Ap mani plaukt un ziedēt viss no jauna 

sāktu!
Ja vara būtu man, pār visu pasauli es 

kliegtu
It visus karus cilvēcībai liegtu!
Tik reizi dzīvība ik vienam dota!
Lai cilvēks mūžam būtu mūsu “Zemes” 

skaistā rota!

Redakcijas piezīme: Dzejoli mums iesūtīja 
Zita Velkme, kurai dzejniece ir mātes māsa. 
Darbs sacerēts agrajos 1970s gados Latvijā, 
no kā varam secināt, ka “mūsu ‘Zemes’” no-
zīme pēdējā rindā ir dzimtenes segvārds Pa-
domju okupētā Latvijā.



12 Čikāgas Ziņas

VASARAS PRAKSE AR PIEVIENOTO VĒRTĪBU
Vilis Sīmanis

Studējot starptautiskās attiecības un filozofiju 
Loyola universitātē Čikāgā, man šovasar bija 
tas gods strādāt JBANC (Joint Baltic American 
National Committee) birojā Rockville MD, uz-
raudzīt jautājumus Baltijas valstīs un aizstāvēt 
šo valstu labklājību.  

Ēriks Lazda, Vilis Sīmanis, Grants Blumbergs, Karl 
Altau pie “Victims of Communism” memoriāla

Vispirms es gribētu pateikties Marisai 
Gudrai un pārējiem ALAs dalībniekiem par pie-
šķirto stipendiju un manu atbalstīšanu šovasar. 
Esmu godināts, ka šī organizācija man uzticējās 
un sniedza tik vērtīgu iespēju. Liels paldies arī 
rīkotājdirektoram Karl Altau, ne tikai par viņa 20 
veiksmīgi novadītiem gadiem apkalpojot Balti-
jas kopienas, bet arī par to, ka padarīja manu 
vasaras darbu ērtu un apgaismojošu. 
Baltijas un Austrumeiropas atbalsta darbā

Manas prakses pēdējās nedēļās bieži 
ceļojām uz DC pilsētas centru. Dažas reizes ti-
kamies ar kongresa locekliem, kā, piemēram, 
Chuck Grassley (R-IA), Dick Durbin (D-IL) un Su-
san Colins (R-ME). JBANC vārdā piedalījos arī 

Baltkrievijas brīvības rallijā pie Brīvības laukuma 
Vašingtonā. Man bija prieks tikties ar Baltkrievi-
jas opozīcijas līderi Sviatlanu Tsikhanouskayu 
nedēļu vēlāk pie komunisma upuru pieminekļa 
(Victims of Communism Memorial) un īsumā ap-
spriest Baltijas valstis un JBANC organizāciju.

Viens gadījums, par ko es īpaši lepo-
jos un kas, manuprāt, parādīja mūsu apņem-
šanos pārstāvēt Baltiju un Austrumeiropu, bija 
mūsu ārkārtas vēstule no CEEC (Central and 
Eastern European Coalition) Baltam namam un 
Valsts departamentam. Pēc 20. jūlija vienoša-
nās starp ASV un Vāciju sakarā ar Nordstream 
2 cauruļvadu, izcēlās neskaidra valoda attiecībā 
uz turpmākām darbībām pret Krieviju. Atbildot 
uz Nordstream 2 projektu, CEEC un JBANC lo-
cekļi ātri sapulcējās lai kopīgi sagatavotu vēstuli 
Baltam namam, mudinot administrāciju sniegt 
skaidrību par tās turpmākajiem soļiem attiecībā 
uz Nordstream 2 un Vācijas rīcību. 

Manā pēdējā darba nedēļā, mēs nodro-
šinājam, ka mūsu sociālo mediju konti ir atjau-
nināti un ka jaunā House Baltic Caucus tīmekļa 
vietne ir ērti pieejama. 

Lai gan esmu sen atgriezies Čikāgā, 
man jau ir ieplānota piedalīšanās virtuālos pa-
sākumos un virtuālās tikšanās ar kongresa 
dalībniekiem. Ceru, ka ar Baltijas atbalstīšanu 
nodarbošos vēl ilgi! Eventuāli, gribētu turpināt 

Vilis Sīmanis, Grants Blumbergs, Karl Altau piemin 
14. jūnija baltijas pilsoņu izsūtīšanu
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dokumentālu darbu par korupciju un politiskām 
novirzēm ārvalstīs. 

Velreiz pateicos ALA, JBANC un CEEC 
par pieredzi un iespējām pārstāvēt Baltijas ko-
pienas ASV un ārvalstīs! 

Redakcijas piezīme: ALAs priekšsēža dēls 
Grants Blumbergs arī pavadīja savu vasaru 
strādājot pie JBANC.

Karl Altau, Vilis Sīmanis, Grants Blumbergs ar Balti-
jas valstu vēstniekiem Lietuvas vēstniecībā

IESVĒTĪBAS SV. PĒTEŖA DRAUDZĒ
Iesvētību mācības notika apmēram 2 gadu 
ilgumā, jo Covid-19 situācija mainīja sākot-
nēji iecerētos datumus, ka iesvētības notiktu 
2020. gada pavasarī. Tādu iemeslu dēļ, ie-
svētību dievkalpojums notika sestdienā 2021. 
gada 18. septembrī. Sv. Pēteŗa draudzei pie-
vienojās Alīna Ziana Dimante un Emīlija Krista 
Blumberga.                  (Māc. Ojārs Freimanis)

No kr.: Emilija Blumberga, māc. Ojārs Freimanis, 
Alīna Dimante.

TIKSIMIES ČIKĀGĀ, 
ALAs JUBILEJAS KONGRESĀ!

Pēc sarunām starp ALAs valdi un rīcības 
komiteju Čikāgā, tika pieņemts vienbalsīgs 
lēmums – noturēt ALAs 70. kongresu klātienē, 
Čikāgā, no 2021. gada 22. līdz 24. oktobrim. 
Kongresu ievadīs saviesīgs iepazīšanās 
vakars leģendārajā Čikāgas muzeja Driehaus 
telpās 21. oktobra vakarā. 

Kongresa oficiālā atklāšana notiks 
piektdien, 22.oktobrī, plkst. 9.00 no rīta. 
Kongresa programma solās būt aizraujoša 
un interesanta. Starp pasākuma īpašajiem 
viesiem – Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs, 
diasporas vēstniece E. Gavele, lielākās 
labdarības organizācijas ziedot.lv vadītāja R. 
Dimanta, Latvijas NBS brigādes ģenerālis I. 
Lejiņš, žurnāliste, raidījumu vadītāja A. Drunka. 
Piektdienas vakara pasākums notiks uz kuģīša 
Odyssey un jubilejas kongresa balles vieta 
sestdienas vakarā būs turpat W Chicago-
Lakeshore viesnīcā, kur arī notiks ALAs 70. 
kongresa delegātu sanāksmes. Programmā 
piedalīsies Čikāgas “Mantinieki” un ansamblis 
“Tālēs zilajās”. 

Rezervējiet lidojumu biļetes un 
atcerieties, ka 4. oktobris ir pieteikšanās 
termiņš dalībai kongresā un viesnīcas istabas 
rezervācijai ar atlaidi. 

Veidlapu, viesnīcas rezervācijas saiti  
un sīkāku informāciju varat atrast mūsu 
mājaslapā. Maksājumus pilnai reģistrācijas 
maksai vai atsevišķiem pasākumiem var 
veikt ar čeku, rakstot uz 400 Hurley, vai 
elektroniski ALAs mājas lapā. https://alausa.
org/aktualitates/ala-70-jubilejas-kongress/
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PIE IGAUŅIEM SVĒTKOS
Dace Ķezbere

Čikāgas latviešu biedrības priekšsēde
28. augustā, igauņu īpašuma Eesti mājā, pie 
Des Plaines upes, Čikāgas Latviešu organizā-
ciju apvienību (ČLOA) pārstāvēja Aiga Bērziņa 
un es, no Čikāgas Latviešu biedrības. Palīdzē-
jām igauņiem nosvinēt 30 gadu patstāvības 
atjaunošanu un baltiešu vienotību. Pirms 30 
gadiem, visas trīs Baltijas valstis atguva savu 
neatkarību un atzīmēja notikušo ar vienotības 
ugunskuriem gar visu Baltijas jūras krastu.
 Apmeklētāju bija kādi 50, vakars bija 
nežēlīgi karsts un Des Plaines upe nelīdzi-
nājās gluži Baltijas jūrai. Bet mums gāja jaut-
ri – ēdām, dzērām un pārrunājām kā varētu 
pastingrināt baltu tautu draudzību Čikāgas 
apkārtnē. Vietējie odi, ar savu neatlaidīgo sīk-
šanu, palīdzēja svinēt. Bez latviešiem, igau-
ņus apsveica arī lietuvieši un somi. Pēc ofi-
ciālās programmas, mūsu draugs Siim Soot 
mūs aizveda uz pagraba bāriņu, kas bija dzē-
sināta, un pacienāja ar aukstu alu. Baltiešu 
vienotība bija atradusi pareizo vietu.

No kr., somu goda konsuls Jon Jurva, igauņu 
goda konsuls Siim Soot, Dace Ķezbere, Aiga 
Bērziņa, Sigita un Stanley Balzekas. (Foto no 
Balzekas arhīva.)

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

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
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PAZIŅOJUMS NO LATVIJAS GODA KONSULA ILLINOIJĀ ĒRIKA KALNIŅA: 
TURPMĀK BŪŠU LATVIJAS GODA KONSULS FLORIDĀ

Cien. Illinois lat-
viešu sabiedrība!

A u g s t i 
novērtējot jūsu 
izcilo sabiedrī-
bu, man jums 
jāziņo, ka mans 
kalpošanas  laiks 
jūsu sabiedrībai 
tuvojas beigām. 
Es un mana 
ģimene pārceļ-

amies uz Naples FL, lai tur atvērtu manas 
Čikāgas advokātu firmas nodaļu. Es paredzu 
turpināt manas saistības ar Čikāgas un 
apkārtnes latviešu sabiedrību, katrās 4-6 
nedēļās pavadot dažas dienas manā Čikāgas 
birojā; tomēr uzskatu, ka atrodoties neklātienē, 
nevarētu pienācīgi veltīt vajadzīgo laiku un 
uzmanību konsulāta darbam Čikāgā. Esmu 
runājis ar Latvijas vēstnieku ASV par manis 
aizvietošanu Čikāgas konsulātā, cerībā, ka 
aizvietotājs jau drīzumā tiktu atrasts un iecelts.   

Varu jums arī paziņot, ka Latvijas valdība 
ir jau apstiprinājusi manu iecelšanu par Latvijas 
Goda konsulu Floridā. Paredzu atvērt konsulātu 
Naples pilsētā, lai veidotu iespējas un stiprinātu 
Floridas sadarbību ar Latviju, Floridas Meksikas 
līča pusē. Kā viens no Latvijas-Amerikas 
Tirdzniecības kameras (LACC) biedriem-
dibinātājiem,  turpināšu aktīvi darboties šai 
forumā, ieskaitot gadskārtējās “Spotlight Latvia” 
tirdzniecības konferences rīkošanas.

Es ļoti pateicos visiem Čikāgas un 
apkārtnes latviešiem par sirsnību, draudzību  
un palīdzību man kalpojot Latvijas un latviešu 
interesēm jūsu pilsētā. Covid sērgas laiks ir 
pievērsis mūsu uzmanību nepieciešamībai 
vēl pastiprināti strādāt labākai cilvēku un 
tautu sadarbībai. Latvieši veiksmīgi to jau 
dara, lai piedāvātu savu darbu, zināšanas 
un rūpniecības produkciju ASV un pasaules 
tirgiem. Latviešu diasporai ir neatliekams 
uzdevums stiprināt Latvijas un latviešu tautas 
izcilību visā pasaulē.

Vēlreiz paldies un “uz saredzēšanos” 
ķādā no jūsu sarīkojumiem! 

Ēriks Kalniņš, Latvijas Goda konsuls                    

Esteemed members of the Illinois Latvian 
community:  

It is with great humility and appreciation 
that I am writing to inform you that my time as 
Honorary Consul for the Republic of Latvia 
in Illinois is coming to an end. I am moving to 
Naples, Florida, along with my family in order 
to open a branch office for my Chicago-based 
law firm. While I plan to stay very involved in 
the Chicagoland Latvian community and work 
out of my Chicago office every 4 to 6 weeks, I 
do not feel that I can provide the attention that 
such a position demands while living halfway 
across the country. I have spoken to the Latvian 
ambassador about potential replacements and 
am hopeful that a successor will soon be chosen 
for me, one whom you will be pleased with.  

While my work in its official capacity 
as Honorary Consul in Illinois is coming to  
an end, I am excited to announce that my 
request to continue my role as Honorary 
Consul in Florida has been approved by 
the Latvian government. I will be opening 
a consulate in Naples in order to focus on 
Latvian opportunities located on the gulf coast 
of Florida. As one of the founding members of 
the Latvian American Chamber of Commerce 
(LACC), I will continue to be heavily involved 
in the LACC’s activities, including the annual 
“Spotlight Latvia” business conference. 

I would like to thank everyone in 
the Latvian community for their friendship, 
warmth, and assistance during my tenure. If 
Covid has taught us any one thing, it is that 
the world is changing at an ever more drastic 
pace that directly affects how people globally 
interact with one another. Latvian citizens 
continue to reach out to us in order to obtain 
any assistance they can find for their services 
and products in the United States and 
worldwide economies. Now more than ever it 
is imperative that the Latvian diaspora reach 
out as much as possible to assist in Latvia’s 
efforts to continue to excel on the world stage. 

Thanks again, and I look forward to 
seeing you at one of the many upcoming 
Latvian events.   

Eric Kalnins,
Honorary Consul for the Republic of Latvia
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ČIKĀGAS LATVIEŠI BAUDA VASARU UN STIPRINA SAITES
UZ GOLFA LAUKUMA

Dāvids Blumbergs

Tā kā Covid-19 pandēmija turpinājās jau otra-
jā Čikāgas vasarā, 14 šejienes latviešu golfa 
spēlētāji nolēma, ka ir pieticis gaidīt. Bija pie-
nācis laiks atgriesties uz golfa laukuma un at-
jaunot sakarus ar veciem un arī jauniem drau-
giem! Protams, veselīgā attālumā... 

Šim nolūkam vietejie latvieši uzsāka 
vasaras golfa sezonu 9 bedrīšu, 3 108 jardu  
garā Billy Caldwell golfa laukumā Čikāgas ap-
kārtnē. Galvenā ideja bija no maija līdz augus-
tam izspēlēt pēc iespējas vairāk raundu, un 
tad piedalīties sezonas noslēguma spēlēs un 
svinīgajos grill mielastos.

Pēc 87 kārtām, lieliskām pārrunām un 
vēl vairāk smiekliem, sezona noslēdzās  21. 
augustā, visiem dalībniekiem pulcējoties gol-
fa laukumā izspēlēt Billy Caldwell Latvian 
Challenge Tournament. Spēlētāji tika sadalīti, 
pamatojoties uz iepriekšējās sezonas rezul-
tātiem, kur katra spēlētāja 3 labākie rezultāti 
viņu ierindoja vai nu labāko Meistaru klasē vai 
A klasē. 

No visiem kārtējās sezonas golfa spē-
lētājiem izcēlās Matīss Grants, kuŗš vadīja 
sarakstu ar kopējo trīs raundu rezultātu 122. 
Viņam sekoja Mārtiņš Stāks un Kārlis Bagins-
kis (131). Tā kā šī galvenokārt bija draudzī-
bas līga, bija lietderīgi noslēguma spēles beigt 
ar čempioniem Edmundu Benku un Matīsu 
Grantu. Abi Meistaru klases spēlētāji guva ie-
spaidīgu 41. Dāvids Blumbergs Meistaru kla-
sē 3. vietā ieguva 43. Svens Pavlovičs bija A 
klases čempions ar 43. Ēriks Blumbergs un 
Jānis Velkme ieguva 2. vietu A klasē, abi ar 
44.
Draudzību vakars 

Noslēguma spēles un sezonas beigas 
svinēja visu vakaru grill modē Dāvida un Mā-
ras Blumbergu mājās, netālu no golfa lauku-
ma. Klātesošie baudīja dažādus interesantus 
dzērienus un lieliskus ēdienus, ieskaitot garšī-
gās korejiešu BBQ ribiņas, kuras sagatavoja 
Kārlis Plūme. Tāpat tika apbalvoti visi kārtējās 
sezonas un noslēguma spēļu uzvarētāji. 

Golfa turnīra dalībnieki; pirmās rindas vidū organizators Dāvids Blumbergs.
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Lai gan līgas nolūks bija izkļūt svaigā 
gaisā kopā ar sev pazīstamiem Čikāgas ap-
kārtnes latviešiem, gala rezultāts bija vēl la-
bāks. Vecie draugi atkal satikās trīs vasaras 
krāšņākajos mēnešos, un vasaras laikā uz-
plauka arī jaunas draudzības.

Līdz nākamajai vasarai! 

BBQ meistari (no kr.) Kārlis Plūme, Dāvids Blum-
bergs, Jānis Velkme.

Meistara grupas uzvarētāji Edmunds Benks un 
Matīss Grants.
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AR KO MUMS PASAULI SAMĒRĪT? UN AR KO SEVI?
Anita Mellupe, speciāli Čikāgas Ziņām

Latviešiem atkal Dzejas dienu laiks. Tiem, kuri 
piedzima Raiņa simtgades gadā – tātad jau 
56 gadus jeb visa mūža garumā – ir bijusi ie-
spēja Rīgā vai kur citur Latvijā septembrī sa-
ņemt možu atgādinājumu: mēs esam dzejiska 
tauta! Vai esam? Man jau šķiet, ka nemainīgi 
un jā. Draugu un domubiedru pulkā grāmatu 
svētkos es parasti rosinu nodziedāt skanīgo: 
„Teici, teici, valodiņa, ko upīte burbulēja, ko 
upīte burbulēja, ko pogāja lakstīgala...” Raks-
tītais vārds tika celts godā daudz vēlāk par 
dainām, bet tieši rakstītais vārds tautas dzies-
mas padarīja nemirstīgas.  

Bet Dzejas dienas, manuprāt, ir dzīvas 
kā elpa – reizēm to jūtam ar pilnu krūti, reizēm 
tā strauja kā irbe, reizēm dziļi aizturama, lai 
gan gaisa bads plēš krūtis vai pušu...

Pie Bārdu dzimtas muzeja ēkas, (no kr.) kokļu pul-
ciņa skolotāja Anita Viziņa, muzeja vadītāja Valda 
Irmeja un novada kultūras darba specialiste Mārīte  
Saulīte.

Ne jau mēs šo dziesmu sākuši...
Šoruden poētiskajos svētkos limbaž-

nieki atkal tiek aicināti uz dzejnieku  Bārdu 
dzimtas [Fricis, sieva Paulīne, brālis Antons–
Red.] mājām no pilsētas netālajos Pociema 

„Rumbiņos.” Tas ir kā mazs brīvdabas muzejs 
ar 7 jumtiem: vecais dzīvojamais nams, jau-
nā ēka, graudu klēts un drēbju klēts, pirtiņa 
un „dzejnieka namiņš” (Friča otrā brāļa Kārļa 
dāvinājums – pārvests no Pociema un izmak-
sājis 7 rubļus; salīdzināšanai – sivēns tolaik 
maksājis 1 cara laiku rubli). Visām ēkām skai-
du jumti, tos nu tagad nākas saukt par „eks-
kluzīviem” ne tikai cenu ziņā, skaidas Latvijā 
plēš un prot uzlikt tikai retais meistars.   

„Rumbiņos” patīkami uzturēties jebku-
rā gadalaikā, acis var droši klejot tālāk par 
viensētas teritoriju – tai blakām nav nesakop-
tu lauku vai pussagruvušu  padomjlaiku ēku. 
Un pateicība par to, ka šī vieta saglabāta un 
no jebkuriem liekiem sārņiem attīrīta, pienā-
kas daudziem cilvēkiem jau no tālajiem (nereti 
vieglu roku un vispārīgi peltajiem) padomjlai-
kiem. Jo laika spēks un gods allaž bijis cilvē-
kos. Lai piesaucu daļu no tās dzīvās ķēdītes, 
kura neļāva pārtrūkt Bārdu dzimtvietas saik-
nei ar šodienu: Limbažu rajona kultūras darba 
organizators Juris Bebrišs, muzejnieki Jānis 
Ulmis un Dace Cepurīte, mākslinieki Tamāra 
un Imants Klīdzēji. Akmeņkalis Vilnis Titāns 
ar dzīvesbiedri Vizbulīti. Protama lieta, nova-
da kultūras darba speciāliste, īstena grāmat-
niece, Mārīte Saulīte un Pociema kultūras 
nama direktore Aija Romancāne. 

Muzeja īstenie saimnieki 20 gadu ga-
rumā bija Aija Ēceniece ar dzīvesbiedru Vis-
valdi. Sākot ar brīdi, kad abi paņēma rokās 
izkaptis, lai pļautu un sviedrus slaucītu visu 
garu vasaru. Zāles pļāvēju tolaik laukos vēl 
neviens nebija redzējis, bet ekskursanti jau 
plūda straumītē. Te notika kopēja Jāņu ielī-
gošana, kurā Jāņatēva lomā allaž iejutās un 
pēc būtības bija Katvaru „pagasta vecis” Mār-
tiņš Treimanis. Dzejas dienās uz ugunskura 
vārījās lielais zirņu katls, dzejniekiem un cie-
miņiem bija iekurināta pirts. Tieši „Rumbiņos” 
sākās memoriālo muzeju apvienības triju die-
nu apmācību nodarbības. Tās ir lietas, ko mu-
zejnieki cits citam nodod no sirds uz sirdi, jo 
vairāk tālab, ka šie muzeji, salīdzinot ar valsts 
muzejiem, allaž bijuši spiesti dzīvot totāli šau-
rā rocībā. „Mēs laikus iepirkām zirņu maisu, 
lētās bļodiņas un koka karotes, varējām kaut 
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simts cilvēku vienā reizē pabarot”, ar smaidu 
atceras Aija Ēceniece. „Dzejas dienas laika 
gaitā maina formas. Mums senāk svarīgākā 
bija uzaicināto dzejnieku klātbūtne, viņu dzī-
vais vārds un kopā būšana otrajā daļā.”   
Kā nu Dzejas dienās bez Aspazijas... 

Šoruden dzejas dienas „Rumbiņu” pa-
galmā rit sirsnīgā, bet izteikti akadēmiskā sti-
lā. „Latvijas koncerti” tagadējai Bārdu muzeja 
vadītājai Valdai Irmejai piedāvājuši tenora Mi-
kus Abaroniņa un arfistes Ievas Šablovskas 
koncertprogrammu: „Jānis Lūsēns. Aspazija”. 
Un Valda piekritusi – arfa „Rumbiņu” pagalmā 
– tas tiešām būtu vēl kas nepieredzēts! Un tā 
nu zem mūžsenajām liepām īsti atvasarīgā 
saulītē skan dziesmas ne tikai ar Aspazijas, 
bet arī ar Jāņa Poruka, Rūdolfa Blaumaņa un 
Emīlijas Gruzītes tekstiem. Šoreiz Bārdu dze-
jas mums jāmeklē pašiem savā atmiņā vai, 
mājās pārbraukušiem, grāmatās. 

Un dzejisks apliecinājums, cik svarīga 
vieta Bārdu dzimtai bijis šis zemes nogabals, 
atrodams ik lapaspusē: 

Uz rugāja tīmekļu stīdziņām
skan dziesmiņa skumji un klusi.
Pa taciņu šo, pa šīm noriņām
ir vasara aizgājusi.
Un gaiss ir tik kristāla skaidrs un kluss.
Dreb žēlabās nevarīgās
mežs saulē. Bet ziedoņa meldijas dus
kā gurušas bezdelīgas.
Cituviet:
Ar  klusu mirdzumu diena
pār rudens svētību iet,
un vasaras padebeši
gan balti, bet svešāki zied.

Arfa nav kaprīza, bet jūtīga gan 
Un rudens vēsmas visjūtīgāk uztver ar-

fas stīgas; viena pat pārtrūkst – Ieva veikli to 
nomaina ar rezerves stīgu. (Pēc uzstāšanās 
jaukā arfiste ar instrumenta uzbūves savda-
bībām iepazīstina Limbažu mazās koklētājas, 
kuras šurp atvedusi skolotāja Anita Viziņa. 
”Arfai ir metāla, dzīvnieku zarnu un neilona 
stīgas, un to kopējais spriegums ir 4 tonnas. 
Lai ko tas nenozīmētu”, ar smaidu piebilst 
Ieva, kura mūzikas augstskolu absolvējusi arī 
kokļu nodaļā. Cerams, ka mazās mūziķes šo 
teikumu uztvers kā mājas darbu – ko tad no-

zīmē cēlā instrumenta, kuru pierasts redzēt 
vien simfonisko orķestru kontekstā, noslēpu-
mainās „tonnas”.) 

Jā, daba un tās skaņas koncertam pie-
vieno papildus dimensiju. Lēni, kā pieskaņo-
joties mūzikai, krīt pa kādai lapai no liepām, 
vītoliem un ābelēm. Tikai sīkais kadiķītis pie 
dīķa savas emocijas neizrāda. Kā dimanta 
rasa pār klausītāju galvām nolīst Aspazijas 
dzejoļi, pārtapuši dziesmās: „Rīts”, “Raudo-
šas debesis”, „Ilgu zeme”, „Tas vārds” un ci-
tas. Dažam mazajam klausītājam tā noteikti ir 
pirmā reize, kad mūzika viņus uzrunā tik cēli 
un reizē – tuvi. Kā dabas elpa. 
Ko būtu teicis Imants Ziedonis? 

Droši vien, arī šajā reizē Imants Zie-
donis, kurš kopā ar Ēriku Hānbergu „Rumbi-
ņos” viesojies nereti, piebilstu, ka te jau visas 
malas dzejas pilnas, no ārpuses ienest dzeju 
nemaz nav nepieciešams! Protams, ne visiem 
mums galvā skan Friča Bārdas panti, ne vi-
siem tik bagāta fantāzija kā dzejniekiem, bet 
„Rumbiņu” neoficiālo himnu gan dziedam vai 
citējam itin bieži:

Autore ar Ābramu Klockinu 2019.g. oktobrī viņa 86. 
dzimumdienā.

(turp. 20. lpp.)
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Dzīvīte, dzīvīte šūpojos tevī,
vējā kā žubīte liepzariņā.
Daudz tu man solīji, maz tomēr devi,
Vai nav vienalga ar’ ! Rai-dai-dai-dā.…
Daba un senās ēkas visapkārt tiešām ir 

kā daļa no Bārdu dzimtas: Friča, dzīvesbied-
res Paulīnas un viņa brāļa Antona būtības 
un daiļrades. Nav daudz tādu ģimeņu, kurās 
izplaukuši trīs dzejdari uz viena dzimtas koka. 
Un nav daudz lauku sētu, kurām tik laimīgs 
liktenis. Cik žēl, bezgala žēl, ja dzejā pārtapu-
sī vieta būtu līdz nepazīšanai garajos gados 
nolaista, privatizēta vai citādi pārķēmota. Ta-
gad varam iziet „Rumbiņu” sētsvidū un citēt 
dzeju, kuras šeit tapušas, virtenēm vien – kā 
ziemai vitamīnus glabājošus sīpolu pinumus: 

Kam savu dziesmu es dziedu?
Es dziedu to smilgām un zālei,
Un paceplīšam uz zara.
Un vējam. Un zilajai tālei.
Un kūpoša lazdu krūma
dzeltainam puteklītim.
Un sūnu lācīšam zaļam.
Un dziestošam auseklītim.
Un baltajai brīnumu pilij,
kas zvaigznēs un ugunīs visa.
Un neprātam, spārnu kas sauca.
Un sirdij, kam gaisma dzisa.

Ne jau tikai vasarnīca...
Taču dzimtā sēta nebija tikai iedves-

mas avots un lieliska vasaras atpūta.  „Rum-
biņi” bija savu saimnieku un viņu bērnu iztikas 
avots, jauna apģērba un skolas naudu pelnī-
tāji. It īpaši skaisti un precīzi Fricis par tēva 
sētu izsakās vēstulēs, kuras rakstītas no Vī-
nes (1906. g. pavasarī), kur viņš kādu laiku 
studē kā „ārkārtējais” students. Visu, ko viņš 
redz košajā Eiropas galvaspilsētā, viņš salī-
dzina ar dzimto pusi: „Pilsēta ir ļoti liela, lielāka 
par Pēterburgu; iedzīvotāju viņai ap 2 miljoni. 
Kas Limbaži ir salīdzinot ar Rīgu, tas Rīga, 
salīdzinot ar Vīni, vai varbūt vēl trakāki... Viss 
studentu skaits še universitātē ir pāri 8000, no 
tiem ap 6000 kārtējo, ap 2000 ārkārtējo. Va-
riet tad iedomāties, kas tas par bišu stropu ir 
un kāda tā pils... Sanākuši viņi ir tiešām  no 
visām pasaules malām, jo es nezinu zemes, 
no kurienes še nebūtu kādi studenti... Univer-

(“Ar ko mums ...” turp. no 19. lpp.) sitāte atrodas netālu no ķeizara pils, apmēram 
tādu gabalu kā vecaploks no ērbeģa.”

(Ja kādam lasītājam abi pēdējie vārdi 
vēstulē pasveši, lai tas nu ir mājas darbs [te 
es gribētu ielikt piktogrammu ar smaidiņu].) 

Citā vēstulē – 1916. gada rudenī, kad 
spēkā kara laika likumi – lasāms: „Kā stāv ar 
mobilizāciju? Un kā ar lauku darbiem? Vai la-
bība jau nokulta? Un cik tīra? Atraksti man, 
cik Tu rēķināji par mēslu vezumu? Es gribētu, 
lai Tu man kādus 4-5 vezumus uzvestu sak-
ņu dārzam, tad nākamo vasaru tur varētu kas 
iznākt. Citādi sēkla neatmaksājas. – Aprēķini 
samērā ar mākslīgo mēslu cenu.” Katrs no 
laukiem saņemtais atspaids rīdziniekiem ir ļoti 
svarīgs, pat ābolu grozs, it sevišķi tad, kad Fri-
cis izveido ģimeni un dzimst bērni. (Vai šolai-
kos ir citādāk? Vai atrodami saldāki āboli par 
tiem, kas vecāku sētā?)

Domas visu laiku ir tur, kur var droši no-
laisties pagalma zālē: 

Abi mēs ar sauli zālē
pinam vainagus manām ilgām.
Ziedi... Zelts... Skatos – uz mani
Balts mākonīts laižas caur smilgām...
Atlaižas, prasa man ceļu
uz mājām, uz zvaigžņu pļavu.
Es redzēju mākonītī
acu pāri tavu...

Ikkatram ir roka jāpieliek 
Jā, katram ar grāmatām saistītam cil-

vēkam ir iespēja pielikt savu roku tam dzirn-
akmenim, kurš maļ kultūras maizi. Pieminēju 
limbažniekus, kuri to godam pelnījuši, augsti 
turot vērtību karogu. Arī man nācies pa kādam 
graudam iestādīt un samalt. 1992. gadā Raiņa 
muzeja paspārnē izdevu [caur autores tolaiku 
izdevniecību “Teātra anekdotes”–Red.] Anto-
na Bārdas dzejoļu krājumiņu „Dzied vientulībā 
dvēsele”, ko sastādīja muzejniece Anita Ban-
ga. Bārdu ģimene bija ļoti reliģioza, tā kā tu-
vumā dievnamu nebija, svētrīti tika regulāri no-
turēti „Rumbiņu” godistabā. Vienu no Antona, 
Friča jaunākā brāļa, krājuma dzejoļiem citēšu: 

„Es esmu vīnakoks, un jūs tie zari”,
Tēvs svētrītā kad teica vārdus šos,
Es redzēju jo gaišu pavasari
Un vīna dārzus svešos pakalnos.
Un, manī plaukdams, saldi reiba gars,-
Es tiešām biju vīnakoka zars.
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Savukārt dzeju izlasē „Ticība. Cerība. 
Mīlestība” pirms drukāšanas pati pirmoreiz tā 
pa īstam iejutos Paulīnas Bārdas liktenī: 

Kāds spēks ir īstai mīlestībai,
To varam tikai apbrīnot,
Visdziļai tumsai, vientulībai
Spēj gaismu tā un prieku dot.
Friča dzīves pavediens pārtrūka ne-

pelnīti agri, viņš to nojauta, sirgdams gadiem, 
tālab savējiem atgādināja: „Vesels cilvēks ir 
spējīgs pats ilgāki ar visu cīnīties, bet slimam 
ir jāsniedz palīdzīga roka jeb tikai labs vārds”. 
Ar labiem vārdiem Bārdu dzimtā nesvaidījās, 
visdaiļrunīgākie bija lauku darbi – kāds papil-
dus atgādāts kartupeļu maiss, ābolu kaste, 
vai iekrāta sviesta trauks...  

Plašas dvēseles un dziļas izjūtas iešū-
potas zem „Rumbiņu” māju skaidu  jumtiem, 
un ne jau tikai tiem, kuriem uzvārds Bārda. 
Man pašai allaž prieks, ja varu pastatīt par 
cilvēkiem – „ugunsvīriem”, kuri uguni nedara 
tikai pašu labklājībai un priekam. Un tāds ir arī 
Mārtiņš Treimanis, kuru dzīves kredo lasāms 
”Likteņstāstu” apgāda [autores izdevniecība–
Red.] 2002. gadā izdotajā Ērika Hānberga 
grāmatā „Dziedošie bruņurupuči”. Tā jau tā 
mūslaiku „Indriķa hronika” top – no daudziem 
dokumentāliem darbiem.

Kāda laime, ka latvieši joprojām sevi sa-
mērī ar dzeju, ar Dzejas dienām. Tie ir daudz 
skaistāki laika stabiņi nekā vienkāršie gadi.

Arfa uzgaida koncertēšanu.

“SADZIEDAMI!’’
Tautumeitas 

ziemeļamerikas virtuālais koncerts 
un sarunas Zoom platformā!

Sestdien, 23. oktobrī, 
plkst. 13:00 CDT, 14:00 EDT, 11:00 PDT.

Koncertu varēs noskatīties 
ALAs 70. gada 

jubilejas kongresa laikā.

Zoom saite un sīkāka informācija 
tiks izziņota 

Latvian Cultural Association TILTS
Facebook lapā: @TILTSAssociation 

un www.tilts.org oktobra sākumā.

Rīko: 
Latviešu kultūras biedrība TILTS ar 

Latvijas Kultūras ministrijas 
un PBLA atbalstu.

Tautumeitas (no kr.) -- Aurēlija Rancāne--bun-
gas; Laura Marta Līcīte--sitāminstrumenti; Asnate 
Rancāne--vijole; Ilona Dzērve--akordijons; Laura 
Liepiņa--sitāminstrumenti. Visas: vokāli.
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TRAGISKAIS STĀSTS – AR PĀRSTEIGUMIEM
Ārijs R. Liepiņš

Linkolnā NE
Šī gada jūlija-augusta Readers Digest žurnālā 
parādījās raksts “A Holocaust Survivor Finally 
Gets Her Diploma”. Tas pārņemts no Ameri-
kas lielākā un varbūt visiespaidīgākā laikrak-
sta The Washington Post.  Reiz apmeklējot 
Vašingtonu, man kāds valdības ierēdnis tei-
ca: «No rīta, katra senatora un kongresmeņa 
pienākums ir – vispirms izdzert krūzi rūgtas, 
melnas kafijas, tad izlasīt Washington Post ie-
vadrakstus, lai viņa spriedumi kongresā neno-
nāktu konfliktā ar laikraksta viedokli”.  
 “A Holocaust Survivor” rakstā ebreju mei-
tene Miriam Schreiber izpauž savu traģisko dzī-
ves stāstu. Viņai ir tikai septiņi gadi, kad vācu 
armija iebrūk Polijā. Ģimene, no Varšavas ap-
kārtnes, sāk bēguļošanu no Gestapo, vispirms 
no ciema uz ciemu, tad dziļi mežos, kur cieš 
lielu izsalkumu un izbailes. Pārsteigums ir viņas 
teiktais (jeb citētais), ka drīz pēc kara sākuma 
ģimene tiek nosūtīta uz Sibīrijas vergu nomet-
nēm, kur pavada gandrīz sešus gadus badā un 
aukstumā. Man šķiet, ka notveršanas gadījumā, 
Gestapo viņus būtu nosūtījuši uz Geto Varšavā, 
vai kādu no nacistu koncentrācijas nometnēm, 
ne Sibīriju. Nekur netiek minēts, kā un kad viņi 

būtu krituši krievu rokās, vai arī tas, ka Sibīrijas 
vergu nometnes atradās Padomju Savienībā.
 Apraksts par badu, salu un vairāku ģime-
nes locekļu nāvi ir ļoti līdzīgs tam, ko piedzīvoja 
deportētie latvieši Sibīrijā 1941. un 1949. gadā. 
Savā mūžā esmu pazinis vairākas ebreju ģime-
nes, kurās ir valdījusi liela mīlestība un savstar-
pēja gādība. Tamdēļ grūti man pieņemams tei-
kums: “My grandfather was lying next to me dead 
for three days” un “We eventually buried him un-
der the snow”. Vai tiešām viņas vecāki būtu tik 
cietsirdīgi pret mazo meiteni, liekot tai pārdzīvot 
šo traumu, jau tā šausmīgajos dzīves apstākļos? 
Kamdēļ pēc nāves vectēvs netika novietots uz 
barakas klona, vai tūlīt pat apglabāts sniegā? 
Pēckara gaitu neskaidrība
 Tālāk lasu: “Miriam was not liberated 
until March, 1946”. Kas viņu atbrīvoja un no 
kā, netiek paskaidrots. No Sibīrijas ģimene do-
das uz “displaced persons camp in Germany, 
where they faced continued discrimination and 
anti-Semitism”. Kamdēļ viņi devās tur, bet ne 
uz mājām Varšavā? Liekās, šeit ir smagi sa-
jaukti fakti, kas īstenībā notika pēckaŗa aps-
tākļos. Karam sākoties vācu armijas ieņemtos 
apgabalos ebreji tika arestēti un viņu labiekār-
totie dzīvokļi konfiscēti Gestapo un citu nacistu 
vajadzībām. Kara noslēgumā tos savukārt pār-
ņēma komunistu partijas funkcionāri. Slepenī-
bā atkal tika atsākta naida kampaņa pret eb-
rejiem, lai tie atstātu šos rajonus. It sevišķi tas 
attiecās uz Poliju un Ukrainu. Tamdēļ, 1945. 
gada rudenī sākās milzīga ebreju izceļošana 
no austrumu Eiropas. Caur Čehoslovakiju, tā 
virzījās uz Austriju, līdz nonāca vienā no Rietu-
mu Sabiedroto okupācijas zonu DP nometnēm 
Vācijā. Jau 1946. gadā tās pārsniedza 200,000 
bēgļu. Ka anti-semitisms būtu valdījis UNNRAs 
un IRO pārvaldēs, es domāju ir pārspīlējums. 
 Personīgi dzīvoju Kleinkecas DP no-
metnē Bavārijā. Tikai dažus kilometrus tālāk, 
Leipheimā, UNNRA sāka veidot ebreju no-

Miriam Schreiber, saņemot vidusskolas diplomu 88. 
gadu vecumā (foto: Washington Post)
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metni. Latviešiem un lietuviešiem ierādīja ve-
cas koka barakas, kurās kara laikā mitinājās 
poļu un ukraiņu strādnieki, kas tika nodarbi-
nāti vācu munīcijas ražotnē. Ebrejiem piešķīra 
bijušo Leipheimas vācu aviācijas bāzes glītās 
bloku celtnes. Tur viņiem nebija jācīnās ar 
blaktīm, kā mums barakās. 

1947. gadā pie mums draudzības vizītē 
ieradās ebreju skautu vienība no Leipheimas. 
Jau tad mēs nomanījām dažas viņu priekšro-
cības. Tie bija tērpušies īstos  skautu formas 
tērpos, kas bija nākuši no Amerikas. Tāpat 
viņiem bija neliels orķestris ar dažādiem mū-
zikas instrumentiem. Mūsu latviešu skautu 
formas bija šūtas no amerikāņu armijas segu 
pārpalikumiem. YMCA dāvātās melnās stabu-
lītes bija vienīgie mūsu mūzikas instrumenti. 
Ar tām varēja nospēlēt dažas skautu dzies-
mas un “Saulīt’ tecēj’ tecēdama”, bet ne sa-
censties ar viņu labo un bagātīgo sniegumu. 
 1948. gadā proklamēja Izraēlas valsti. 
Turp dodas arī Miriama ar savu vīru un dēlu 
zīdaini ... bet tikai uz īsu laiku. Netiek paskaid-
rots kamdēļ viņi tad Izraēlu atstāj, lai pārceltos 
uz Zviedriju un no turienes atpakaļ uz kādu DP 
nometni Vācijā! Tur viņi dzīvo līdz 1960. gadam, 
kad rodas iespēja ieceļot Amerikā. Vai tā var 
tiešām būt! IRO likvidēja pēdējās DP nometnes 
1952. gadā. To iemītnieki bija spiesti nekavējoši 
izceļot, vai arī iekļauties vācu saimniecībā. Šo 
izziņu ieguvu no latviešiem Vācijā, dienot ASV 
armijā (1957-59), jo biju stacionēts Hanavas ka-
zarmās, kur kādreiz bija bijusi latviešu nometne. 
Stāsti pretstatā
 Par Miriamas traģisko dzīves stāstu 
man nav šaubu, bet gan par to, kā laikraksts to 
pasniedz. Ja viņa nacistu koncentrācijas no-
metnē nav pavadījusi nevienu dienu, bet gan 
sešus gadus krievu vergu nometnē Sibīrijā un 
tomēr laikrakstā tiek apzīmēta kā “holocaust 
survivor”, vai tas attiektos arī uz latviešiem, 
kas nonāca izsūtījumā Sibīrijā? 
 Kā liels pretstats ir š.g. “Laika” Nr. 22 ie-
vietotais raksts “Stāsts par Sibīriju. Un lilijām”, 
kurā savu traģisko dzīves stāstu sniedz Silva 

ZIEDOTĀJU PAPILDINĀJUMS: ZIEDOJUMI 
SAŅEMTI LĪDZ 2021.G. 22. SEPTEMBRIM.

Līdz un ieskaitot $55:
Inra Antēns (Cary IL),  Sandra & Arnis Burvikovs 
(Arlington Heights IL),  Inese Daiga (Carmel IN),  
Daina Ellerth (Glen Ellyn IL),  Ilze Ievāns (Whe-
aton IL),  Indulis Ievāns (Aurora IL),  Ligita & 
Aivars Inka (Carpentersville IL),  Laura Lazda 
(Glendale Heights IL),  Arnolds Ozols (Minne-
apolis MN),  Uldis Pūliņš (Bolingbrook IL),  Aina 
Sloka (Gurnee IL),  Vija Twardzik (Yorkville IL). 
Līdz un ieskaitot $100:
Ināra Baldwin (St. Charles IL), Rita & Stasis Ba-
ginskis Ilmārs Blaumanis (Des Plaines IL),  Ināra 
Blumberg (Glenview IL),  Maija Downing (Tucson 
AZ),  Ilze & Valdis Dongo (Niles IL),  Roberts & 
Vilija Gaiķis (Geneva IL),  Mārtiņš & Intra Ģērmaņi 
(Oakton VA),  Ruta I. Krolls (Madison MS),  V. & 
E. Kursītis (Plainfield IL),  Larisa K. Phillips (Three 
Rivers MI),  Renate Reichs (Chicago IL),  Astrīda 
& Zigurds Rīders (Avon Lake OH),  Liene Soren-
son (Oak Park IL),  Māra Tupesis (Cambridge WI),  
Ausma Vīgants (North Barrington IL),  Raita Vil-
niņš (Elmhurst IL),  Ināra & Heino Witt (Kelseyville 
CA).  
Ziedojuši pāri par $100:
Līga & Imants Ejups (LaGrange IL).
Sirsnīgs paldies visiem!

Linarte. To lasot, viegli varam izsekot notiku-
miem. Sākot no viņas bērnības, tad ģimenes 
izsūtījums uz Sibīriju 1941. gadā, atgriešanās 
ar māsu Latvijā 1946. gadā, tad viņu otrreizē-
jo apcietināšanu kurā iet bojā viņas māte. Tad 
atkal nokļūšanu Latvijā, jo izsūtījumā miruši abi 
vecāki. To lasot acu priekšā nostājas tās cieša-
nas un neģēlības ko piedzīvoja viņa un viņas ģi-
mene Sibīrijā, zem Padomju varas nežēlībām. 
Bet, tur parādās arī viņas lielais gribas spēks 
pārvarēt grūtības un nepadoties liktenim, lai vē-
lāk dzīvē tomēr sasniegtu savus mērķus.
Redakcijas piezīme: Autors šo rakstu iesū-
tījis arī laikrakstam “Laiks”, kur tas jau solīts 
septembra publicēšanai. Ceram raksts intere-
sēs arī ČZ lasītājus.    
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PRĀVESTS PROF. DR. JĀNIS PRIEDKALNS – GLOBĀLAIS LATVIETIS
Ruta Priedkalne-Zirne

Mans brālis Jānis Priedkalns dzimis 1934. 
gada 28. martā Latvijā, Kārļa un Ernas Pried-
kalnu ģimenē. Jānim un man ir arī brālis Juris. 
Tēvs bija veterinārārsts, māte studēja teolo-
ģiju Latvijas Universitātē. Kad Padomju Sa-
vienība okupēja Latviju 1944. gadā, ģimene 
devās trimdā uz Vāciju. Tur bēgļu nometnes 
skolā Annas Brigaderes lugā “Sprīdītis” Jānis 
tēloja galveno lomu – Sprīdītis aiziet pasaulē, 
bet atgriežas mājās. Tā arī Jānis pēc dzīvo-
šanas vairākās zemēs, atgriezās “mājās”, t.i., 
Latvijā, bet, saglabājot savu latviskumu, arī 
latviskā vidē Austrālijā. Sākotnēji Jānis teica, 
ka savu mūža saulrietu pavadīs Latvijā, bet 
tā kā viņa bērni palika Austrālijā, tad, sekojot 
asins balsij, viņš arī palika savas ģimenes tu-
vumā Austrālijā.
Izglītības virknes

Austrālijā Jānis bija beidzis veterinār-
medicīnas fakultāti Sidnejas U., Anglijā iegu-
va Humānitāro zinātņu maģistra gradu Kem-
bridžas U., kur trīs gadus arī bija mācībspēks, 
un ieguva Veterinārzinātņu ķirurga gradu Lon-
donā. ASV ieguva Medicīnisko zinātņu dokto-
ra gradu (Ph.D.) Minnesotas U. Studiju galve-
nais lauks: embrioloģija un speciālizēšanās 
neuroendokrīnoloģijā, pētot smadzeņu šūnu 
iedarbību uz endokrīniem dziedzeŗiem. Latvi-
jas Zinātņu akadēmija ievēlējusi Jāni kā savu 
īsteno locekli/akadēmiķi, un gan Latvijas U, 

gan Latvijas Lauksaimniecības U. viņam pie-
šķīrusi goda zinātņu doktora (Dr hc) gradus. 
Studējis arī teoloģiju Austrālijā Melburnas U. 
bakalaura programmā un Vācijā Minchenes 
Leopoldina U. Ir ordinēts Luteriskās baznīcas 
mācītājs un konsakrēts prāvests.
Akadēmiskās/zinātniskās gaitas  
           Jānis tiecās strādāt daudzās vietās gal-
venokārt lai paplašinātu redzes loku savā spe-
ciālitātē neuroendokrīnoloģijā. Bet reizē viņš 
arī vēlējās iepazīties ar dažādu tautu kultūrām. 
No tā izriet viņa globālais darbības lauks.

Jānis ir veicis mācībspēka un medicī-
niskā vieszinātnieka darbus sekojošās uni-
versitātēs: ASV – Minnesotas U., Harvardas 
U. Medicīnas fakultātē Bostonā; Anglijā – 
Kembridžas U.; Francijā – Collège de Fran-
ce Parīzē un Lionas U.; Vācijā – Minchenes 
un Gīsenes U.; Argentīnā – Buenos Aires U.; 
Zviedrijā – Karolinskas Medicīnas zinātņu in-
stitūtā Stockholmā; Indijā – Visindijas Medicī-
nas zinātņu institūtā. 

Kā viesprofesors lasījis lekcijas Dien-
vidāfrikā – Vitvatersranda U. Johannesburgā; 
Japānā – Tokijas Medicīnas un zobārstnie-
cības U.; Taivānā – Taivānas Nacionālajā U. 
Taipei; Somijā – Turku U.; Zviedrijā – Lundas 
U., ASV – Vašingtonas U. Seattlē. Pirms at-
griešanās Latvijā, bijis Austrālijā Adelaides U. 
anatomijas un histoloģijas katedras vadītājs 
un profesors Medicīnas fakultātē. Turpat arī 
bijis Dabaszinātņu fakultātes dekāns. Ievēlēts 
par Association of Baltic Studies (AABS) Aus-
trālāzijas prezidentu. Latvijā bijis profesors 
Latvijas U. (LU), Rīgas Stradiņa U. Medicīnas 
F., kā arī Lauksaimniecības U. Veterinārme-
dicīnas fakultātē. 1967.-70.g. darbojies Vā-
cijā kā Alexander von Humboldt stipendiāts 
un Francijā kā tās Ārlietu ministrijas vieszi-
nātnieks. Ārpus medicīnas lauka pasniedzis 
lekciju ciklus par globālizācijas tematiem LU 
Ekonomikas un vadības fakultātē, kā arī Vi-
dzemes Augstskolas Biznesa vadības nodaļā. 
Jāņa amatos ietilpst Latviešu akadēmisko mā-
cībspēku un zinātnieku apvienības prezidenta 
amats, kā arī Latvijas Zinātņu akadēmijas ār-
zemju nodaļas vadība.Jānis Priedkalns, ar sievu, māti un bērniem 1974.

gadā.
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Sarakstījis vairāk kā 70 zinātnisku pub-
likāciju latviešu, angļu, vācu un franču valo-
dās, kuŗas viņš visas pārvalda. Daļa viņa dar-
bu arī tulkoti spāņu, itāļu, portugāļu, japāņu un 
indonēziešu valodās. Jānis ir konsultants vai-
rākiem medicīnas zinātniskiem izdevumiem 
Eiropā un ir bijis arī Nobela prēmijas konsul-
tants Medicīnā un fizioloģijā. 
Atsaucoties dzimtenes balsij

Par Jāni var teikt: ja zinātnei pieder 
viņa prāts, tad latviešu tautai un tās likteņgai-
tām viņa sirds. Jau  Austrālijā dzīvojot Jānis 
izjuta atbildību palīdzēt Latvijai, iesaistoties 
nacionālpolītiskā darbībā. Atgriežoties Latvijā 
1995. gadā kā 6. Saeimas deputāts, viņš sa-
vus spēkus veltīja atjaunotās Latvijas Valsts 
vajadzībām, strādājot Saeimas Finanču un 
Izglītības komisijās, kā arī bija Eiropas Parla-
mentārās asamblejas loceklis un Eiropas De-
mografiskās komisijas vicepriekšsēdis. Pēc 
darbošanās Saeimā bija Ārlietu ministrijā Pre-
ses analīzes nodaļas vadītājs. 

Tad sekoja Latvijas vēstnieka postenis 
Apvienoto Nāciju Organizācijā (ANO) Ņujorkā 
1998.-2001. gados, kur viņš tika ievēlēts par 
ANO Cilvēktiesību komisijas locekli. Viņam arī 
piedāvāts ANO ekonomisko un sociālo jautā-
jumu padomes (ECOSOC – prestiža ANO ko-
miteja) viceprezidenta postenis. Diemžēl, zem 
Krievijas spiediena Ārlietu ministrija nepie-
ņēma šo piedāvājumu, aizbildinoties, ka tāda 
darba slodze it kā būtu par smagu, kaut konsul-
tēšanās ar vēstnieku nebija notikusi – tā 1999. 
gadā viceprezidentūru ieguva Baltkrievija. 

Svarīgu iespaidu veica Jāņa publisks 
izskaidrojums ASV vēstniekam ANO sēdē, 
kādēļ Baltijas valstis būtu jāuzņem NATO, jo 
dienu pēc šīs sēdes 2001.g. ASV vēstnieks 
par to informēja ASV Senāta Ārlietu komiteju 
un divas dienas vēlāk šīs komitejas vadītājs 
atklātībā paziņoja ASV Ārlietu komitejas atbal-
stu Baltijas valstu iekļaušanai NATO, kas no-
zīmīgi paātrināja Baltijas valstu uzņemšanas 
gaitu NATO. ANO izrādīja godu Jānim izvir-
zot viņu par sesijas vadītāju ANO Ģenerālās 
asamblejas prezidentūras maiņas sanāksmē 
185 valstu forumā, kas notika 2001. gada 11. 
septembrī (šai neaizmirstamā datumā sa-
nāksmes laiks sakrita ar uzbrukuma laiku Pa-
saules Tirdzniecības centram turpat Ņujorkā). 
Jāpiemin arī, ka “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
apvienība Jāni izvirzīja kā Valsts prezidenta 

amata kandidātu 1999.g. jūnijā VP vēlēšanā. 
Jānim piešķirts Triju Zvaigžņu Ordenis virsnie-
ka pakāpē.
Nacioālpolītiskā un sabiedriskā darbība 
trimdā un diasporā   

Jānis bija Pasaules Brīvo Latviešu ap-
vienības (kā Austrālijas un Jaunzēlandes pār-
stāvis no 1985.-1990.gadam) un arī Latviešu 
apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 
valdes loceklis un Kultūras fonda priekšsēdis. 
Bijis Austrālijas Latviešu Studentu apvienības, 
kā arī globālās Latviešu Studentu Centrālās 
savienības priekšsēdis – pārstāvējis latviešu 
studentus Starptautiskās studentu konferen-
cēs un ASV Nacionālā studentu kongresā, 
vienmēr aizstāvot latviešu tautas polītiskās 
tiesības būt brīviem un neatkarīgiem. Viņš 
informējis citu tautu sabiedrību par Padomju 
kolōniālismu un rusifikāciju Baltijas valstīs un 
latviešu tautas stāvokli Latvijā. Vadījis korp! 
Lettgallia kā tās globālais seniors. 

Kad Latvijā nodibinājās cilvēktiesību 
aizsardzības grupa “Helsinki-86”, tad Jānis 
izveido un vada tās atbalsta grupu Austrālijā, 
arī apmeklējot Austrālijas valdības pārstāvjus. 
Piedalījies arī “Gaismas” akcijas darbā. ASV 
dibinājis un vadījis “Americans for Congres-
sional Action to Free the Baltic States” Minne-
sotas nodaļu. Bijis arī latviešu skautu vadītājs. 
Pievienojies Daugavas Vanagu organizācijai 
1959.g. un bijis tās Centrālās valdes priekš-
nieka vietnieks, kā arī Austrālijas Daugavas 
Vanagu priekšnieks 2012.-14. gados. 

Jubilārs 80. gadadienā, 2014.g., ar dzīvesbiedru 
Ilgu un mazbērniem.

(turp. 26.. lpp.)
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Lai veicinātu latviešu jaunatnes latvisku-
ma saglabāšanu, Jānis panāk, ka latviešu va-
loda iegūst abitūrijas kursa tiesības un latviešu 
valoda tiek akreditēta ar studiju galvenā priekš-
meta statusu Adelaides u.c. pilsētu universitā-
tēs. Jānis kā Adelaides U. profesors ir latviešu 
valodas immatrikulācijas komitejas priekšsēdis, 
kas ik gadus sastāda kursa saturu. Kā skolotājs 
Austrālijas Latviešu vasaras vidusskolā Jānis 
vada arī nacionālās izglītības un nacionālpolī-
tikas ievirzes stundas. Bez tam viņš izveido un 
vada “Latviešu jaunatnes nacionālā darba gru-
pu”, kuŗas dalībnieki iestājas par apspiesto tautu 
tiesībām, rēgulāri atgādinot par latviešu tautas 
vajāšanām, deportācijām un genocīdu Padomju 
Savienībā, sūtot vēstuļu akcijas polītiskiem va-
dītājiem Rietumu valstīs, ANO, Latvijā, PSRS, 
kā arī Padomju cietumu administrātoriem; jau-
nieši veidoja radioraidījumus, organizēja de-
monstrācijas, piem., jauniešu grupas, tērpušās 
cietumnieku apģērbos, prasot aizstāvēt baltiešu 
tiesības; rīkoja bada streikus un lūgšanu brīžus. 
Aicināts par Latvijas Valsts svētku akta runātāju 
35 Eiropas, ASV, Kanadas un Austrālijas pilsē-
tās. Dzīvojot Rīgā, bijis Latvijas Ev. Lut. baznīcas 
(LELB) Sabiedrisko attiecību padomes loceklis, 
Latvijas Okupācijas mūzeja valdes priekšsēdis, 
Rīgas Latviešu biedrības domnieks. 
Ģimenes radīšanas mērķi

Jau studiju gados Jānis teicis, ka pre-
cēs tikai tādu latviešu meiteni, kuŗa, lai lat-
viešu tauta neiznīktu, būtu ar mieru ar Jāni 
radīt 6 bērnus. Tā Jānim ar sievu Sarmu née 
Kaškuru ir 6 globāli radīti bērni: Māra un Kār-
lis dzimuši ASV, Indra – Francijā,  Dāvids un 
Anna – Anglijā, Toms – Austrālijā (pirmā maz-
meita Anita – Latvijā). Visi ir latviski runājoši 
bērni/mazbērni. (Māra, kuŗa dzimusi ASV, 
bērnudārzā gājusi Vācijā, pamatskolu sākusi 
Francijā, pirms pārcelšanās uz Angliju prasīju-
si tēvam, cik valodās viņai vēl būs jāskolojas.)
Pašreizējā darbība un pastāvīgās intereses

Sekojot darba gadiem Amerikā un Eiropā, 
Jānis 2009.g. atgriezās Austrālijā, kur kļuva par 
Adelaides latviešu draudzes mācītāju, drīz vien 
arī par Latvijas Evanģeliski Luteriskās Baznīcas 
Pasaulē (LELBP) Virsvaldes locekli, būdams 
LELBP Austrālijas un Jaunzēlandes apg. Latviešu 
evanģeliski luterisko draudžu apvienības priekš-
nieks. Jau Austrālijā studiju gados Jāni interesēja 
eksistenciālie jautājumi par reliģijas un zinātnes 

attiecībām un tādēļ viņš vēl tagad turpina intere-
sēties šai laukā. Ir arī Pasaules ģimeņu un bērnu 
foruma starptautiskās padomes loceklis.

Citas intereses: dziedāšana, kalnā kāp-
šana, autosports, skriešana. Rīgā dzīvojot, 
dziedājis Mazās Ģildes vīru korī  “Frachori”, 
kas Dziesmu un Deju svētku vīru koŗu sacen-
sībās dalīja 1.vietu ar kori “Gaudeamus”;  ASV 
dziedājis Minneapoles vīru dubultkvartetā “Lat-
vis”; Austrālijā – Adelaides vīru korī “Daugava.” 

Kalnu valdzinājums viņu ir aizvedis arī 
uz abiem pasaules augstākajiem kalniem. Tie 
atrodas Himalaju kalnu grēdās: Everests Ne-
pālā un K-2 Baltistānas novadā Pakistānā. Bal-
tistānā viņš arī iepazinies ar turienes baltu tau-
tas kultūru un tradicijām, kuŗās var atrast daudz 
līdzību ar Eiropas baltu tautu rakstiem. Jānis 
kāpj kalnos, izjūtot kalnu varenību, lai aptvertu 
plašākus apvāršņus. Lai pārbaudītu spēju veikt 
kalnu izaicinājumu izturības ziņā, viņš pārbrau-
cis Austrālijas kontinentam austrumu-rietumu 
virzienā ar divriteni karstajā janvāŗa mēnesī, 
kur ap 2,700 km jāveic pa svelmainu tuksneša 
ceļu, kur naktis pārgulētas ceļmalas krūmos gu-
ļammaisā. Bez tam Jānis ar ģimeni ir apbraucis 
visam Austrālijas kontinentam gan ar auto, gan 
motociklu, kur vietām nav asfaltētu ceļu un pēc 
vasaras lietus gāzēm ceļu pat nav viegli redzēt.

Gatavojoties Himalajiem, viņš arī pār-
baudījis savu izturību skrienot 42 km marato-
nus. Pazīstamākais ir Ņujorkas maratons, ko 
Jānis noskrējis, kad viņš tur bija vēstnieks un 
nesa Latvijas krāsas. Savu uzņēmību parādī-
jis arī plostojot ASV Kolorado upes straujos 
ūdeņos. Jāni ir arī vilinājis autosports. Viņš 
ir saņēmis pāris kausu ātrumsacensībās ar 
savu Ferrari, bet vēlāk sācis braukt apvidus 
braucienos (rallies), kur piedalījies 12 valstīs 
Eiropā un Austrālijā.
Kā raksturot brāli?

Lasītājs var vērtēt šeit atskaitīto no sava 
viedokļa. Man kā Jāņa māsai ir savs redzē-
jums: Noteikta un cieša latvietība, izteikta god-
prātība, liela zinātniska erudīcija, daudzpusīga 
pieredze un personīgas inteliģences pievilcība 
ir pavadījusi Jāni viņa dzīves un darba gaitās. 
Viņa personībā iezīmējas inteliģence un patie-
sība, augsts morāles standarts. Tāpat pazīs-
tu viņa mērķtiecību, centīgumu, taisnīgumu, 
latviešu patriotismu. Es esmu lepna par savu 
brāli. Jāni, turpini augsti turēt savus ideālus un 
iesaistīties dzīvē ar visu sirdi un prātu!  

(“Prāvests prof. Dr. Jānis ...” turp. no 25. lpp.)
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Sen pirms Francijas valsts dibināšanas, romieši 
samaltas sinepju sēklas sajauca ar etiķi, un maisī-
jumu izmantoja gan ēdienos, gan ārstniecībā. 

Vēlāk, kad romieši ieveda sinepes Francijā, Dijon pilsē-
tas iedzīvotājs Jean Naigeon izmainīja recepti, izmantojot 
nenogatavotu vīnogu sulu etiķa vietā. Iznākums bija krēju-
mīgākas sinepes ar mazāk skābuma. Un tā gadu simtiem 
ilgi, Francija, un īpaši Dijon pilsēta, ir bijuši pasaulē slaveni 
ar sinepju gatavošanu. 

1937. gadā pieņēma lēmumu, ka dijon sinepju nosaukums ir vispārējs un 
dijon tipa sinepes drīkst gatavot jebkur pasaulē. Interesanti, ka mūsdienās vairums 
sinepju sēklu ir audzētas Kanādā.

VISTA DIJON STILĀ
4 porcijas

Sastāvdaļas Dijon mērcei
¼ krūzes majonēzes
2 ēdamkarotes Dijon sinepju
1 tējkarote sezamsēklu eļļas
1 tējkarote sojas mērces
Sastāvdaļas gaļai
2 ēdamkarotes izkausēta sviesta
2 ēdamkarotes Dijon sinepju
1 daiva ķiploku, sakapāts
¼ krūzes “panko” (japāņu stīla) rīvmaizes
1 ēdamkarote Parmas siera
1 ēdamkarote pētersīļu, kapāti
4 vistas puskrūtis

Norādījumi
1. Mērci sajauc un ieliek ledusskapī.
2. Palielā bļodā sajauc sviestu, sinepes un ķiploku.
3. Citā palielā bļodā sajauc rīvmaizi, Parmas sieru un pētersīļus.
4. Vistas krūtis pa vienai no visām pusēm iemercē sviesta maisījumā. Pēc tam krūts virs-

pusi iespiež rīvmaizes maisījumā. Krūtis ar rīvmaizes pusi pagrieztu uz augšu ieliek 
ietaukotā pannā.

5. Vistu cep ļoti karstā krāsnī (500 grādos), apm. 15 minūtes. Pārbauda vai gatava izman-
tojot termometru – gaļas temperatūrai jābūt 165 grādi.

6. Pasniedz ar Dijon mērci.

Padomi
● Viegli piemērot recepti divām porcijām.
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ZIŅOJUMS NO VĒSTNIECĪBAS:
IESPĒJA NOFORMĒT LATVIJAS PASI UN/VAI eID KARTI

ČIKĀGĀ, 22. UN 23. OKTOBRĪ 
Latvijas Republikas vēstniecība Amerikas Sa-
vienotās Valstīs izziņo pārvietojamās pasu 
stacijas izbraukumu 2021. gada 22. oktobrī un 
23. oktobrī, Čikāgā.

Vēstniecība aicina ikvienu noformēt arī 
personas apliecību (eID karti), jo no 2023.gada 
1. janvāra personas apliecība būs obligāts per-
sonu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim 
vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecu-
mu. Ar eID, kurā iekļauts un aktivizēts autenti-
fikācijas sertifikāts, tautieši var apliecināt savu 
identitāti attālināti – elektroniskā vidē. 

eID karte sniedz iespēju pieteikt un 
saņemt pakalpojumus portālā www.latvija.lv 
(piemēram, atkārtotas dzimšanas vai laulības 
apliecības izprasīšana, izziņu pieprasīšana, 
notariālas darbības veikšana attālināti). Ar 
eID, kurā arī iekļauts un aktivizēts kvalificēts 
elektroniskā paraksta sertifikāts, katrs var 
elektroniskiem dokumentiem pievienot savu 
elektronisko parakstu, kas ir ekvivalents tradi-
cionālajam ar roku parakstītam dokumentam.
Dokumentu noformēšanas norises vietas
•	 22. oktobrī ALAs Kongresa norises vietā: 

W Chicago-Lakeshore viesnīcā, 644 N 
Lake Shore Dr., Chicago, IL 60611

•	 23. oktobrī Čikāgas Ciānas draudzes tel-
pās: 6551 W Montrose Ave., Chicago, IL  
60634. 

•	 Pieteikšanās līdz 11. oktobrim.
Informācija par pieteikšanos pases un/vai eID 
kartes noformēšanai ir pieejama: https://www2.
mfa.gov.lv/usa/konsulara-informacija/informa-
cija-par-parvietojamo-pasu-darbstaciju. 
Kontaktinformācija:

Latvijas vēstniecība ASV
2306 Massachusetts Avenue, NW, 
Washington DC 20008
Telefons: 1-202-328-2840
Fakss: 1-202-328-2860
E-pasts: embassy.usa@mfa.gov.lv

ZIŅOJUMS NO ČLOA:
ČLOAs  8. septembra delegātu sēdē 

izskanēja vairāki jautājumi par pases atjau-
nošanas procesu. Līga Ejupa, Silvija Kļa-
viņa-Barshney un Dace Ķezbere uzņēmās 
sagatavot papildus informāciju un piedāvāt 
palīdzību tiem, kam tā vajadzīga. 

Lūdzam ievērot vairākas lietas: 
•	 Visi dokumenti ir pieejami minētajā tīmekļa 

lapā.
•	 Dokumenti jāizpilda un jāpārsūta līdz 11. 

oktobrim. Vēstniecība tad paziņos kuŗā da-
tumā un laikā būs jāierodas.

•	 Pases atjaunošanas process ir daudz vien-
kāršāks nekā jaunas pases vai personas 
apliecības noformēšana.

•	 Var arī tanī pašā reizē pieprasīt eID – ar 
tiem pašiem dokumentiem.

Vairāki sīkāki jautājumi saistās ar valodu – 
viņu valoda nav gluži tā pati kā mūsu. 
Piemēram:  
•	 “Aizpildīt” nozīmē “izpildīt” vai “ierakstīt”. 
•	 “Adresāts” ir “addressee” vai “to whom 

you are sending this”
•	 Pasi “noformē” vai tas ir pirmo reiz, vai ci-

tādi – mēs sakām “saņemt/dabūt” (pirmo 
reiz) vai “atjaunot” (ja datums notecējis un 
gribam jaunu).  Abos gadījumos saņem-
sim jaunu pasi.

Ja jums būtu citi jautājumi vai vajadzī-
ga palīdzība, lūdzam sazināties ar Daci Ķez-
beri  (itsdace@gmail.com vai 772-919-3936). 
Ja nepieciešams, varam sarunāt tikšanos, lai 
palīdzētu dokumentus izpildīt.
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SATURDAY, OCT 9 2021 
  

2-5PM
Kids' Activities

 
Artisan Marketplace

 
Cultural Exhibit

 
5-8PM

Folklore Singing and 
Singalong

 
Live Music from Chicago's Favorite 

Latvian Event Band
 

Traditional Food
 
 

 
Wisconsin Latvian Cultural Foundation sponsored

MILWAUKEE LATVIAN FOLKLORE DAY

FOLK-TOBERFEST!

1853 N 75th St      Wauwatosa      www.wilvcf.org
 

Featuring Special Edition 
BEAR SLAYER "Lāčplēsis" Beer from 

Stock House Brewing
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6551 W. Montrose Ave.
Chicago, IL 60634-1499

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

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE

DRAUDŽU ZIŅAS

2021. gada oktobris
3. oktobris ............10:00 — Pļaujas svētki. Dievkal-

pojums ar dievgaldu.
10. oktobris .........11:00 — Jauniešu iesvētību 

kopīgs dievkalpojums 
Ciānā. Mūsu dievna-
mā dievkalpojuma 
nebūs.

17. oktobris .........10:00 — Dievkalpojums.
24. oktobris .........10:00 — Dievkalpojums.
31. oktobris .........10:00 — Reformācijas svētdie-

nas dievkalpojums.
2021. gada novembris

7. novembris .......10:00 — 2-valodīgs dievkalpo-
jums ar dievgaldu.

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

Olīvkalna kapos 
Sv. Pēteŗa draudzei ir vēl tikai dažas 
brīvas kapu vietas, cena $ 1,000 drau-
dzes locekļiem un $ 1,200 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 

2021. gada oktobris 

Svētd., 3. okt. 10:00 ........ Mirušo piemiņas svēt-
brīdis Oak Ridge 
kapsētā

Svētd., 10. okt. 11:00 ...... Jauniešu iesvētes 
dievkalpojums ko-
pīgs ar Sv. Pēteŗa 
draudzi Ciānā

Svētd., 31. okt. 10:00 ...... Reformācijas dienas 
dievkalpojums

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

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
KATOĻU KOPA

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

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



312021. gada oktobris

ČIKĀGAS LATVIEŠU 
ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

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

  JĀ! VĒLOS ABONĒT      

Vārds, uzvārds: ________________________________________________

Adrese: ______________________________________________________

Pilsēta, štats un pasta kods: ______________________________________

Telefona numurs: ________________________________ 

E-pasta adrese: _________________________________

 Šī ir dāvana! Dāvinātāja vārds un uzvārds: ___________________________________
 Vēlos, lai redakcija sūta dāvanu kartīti  Vēlos pats paziņot par dāvanu

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

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

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

ZIEDOJUMU 
SUMMA:

$__________

SARĪKOJUMI, SANĀKSMES,
NOTIKUMI UN
CITAS NODARBĪBAS

2021. gada oktobris
Svētdien, 3. oktobrī..........Mirušo pieminas svētbrī-

dis Oak Ridge kapsētā 
10:00

Trešdien, 13. oktobrī ........Čikāgas pensionāru sa-
iets Ligzdā 12:00

2021. gada novembris
Sestdien, 20. novembrī....ČLOA rīkotais Latvijas 

valstssvētku akts un 
koncerts

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

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

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

ČIKĀGAS
DAUGAVAS VANAGU 
APVIENĪBA

DV iestāšanās maksa vienam gadam $21.00.

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

Chicago, IL 60647 USA
www.latvianchamber.com

Info@LatvianChamber.com
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), a Latvian newspaper founded in 1975, is 
published by the United Latvian Associations of Chicago, a not-for-profit organization. 
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824, 
        • e-mail: cikagaszinas@gmail.com
Editor-in-Chief: Māris Roze • Tel. 630-980-1055 • e-mail: marisroze@comcast.net
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street, Lincoln, NE 68502-2698 • Tel 402-474-1591 
                                                                               • e-mail: aldis@augstumsprinting.com

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

2021. GADA
OKTOBŖA

VĀRDA DIENAS
1 P Zanda, Zandis, Lāsma
2 S Ilma, Skaidris
3 Sv Elza, Ilizana
4 P Modra, Francis
5 O Amālija
6 T Monika, Zilgma, Zilga
7 C Daumants, Druvvaldis
8 P Aina, Anete
9 S Elga, Helga, Elgars
10 Sv Arvīds, Arvis, Druvis
11 P Monta, Tince, Silva 
12 O Valfrīds, Kira
13 T Irma, Mirga
14 C Vilhelmīne, Minna
15 P Eda, Hedviga, Helvijs
16 S Daiga, Dinija
17 Sv Gaits, Karīna
18 P Rolands, Rolanda,   

Ronalds, Erlends
19 O Elīna, Drosme,     

Drosmis
20 T Leonīds, Leonīda
21 C Urzula, Severīns
22 P Īrisa, Irīda
23 S Daina, Dainis, Dainida
24 Sv Renāte, Modrīte,   

Mudrīte
25 P Beāte, Beatrise
26 O Amanda, Kaiva,  

Amanta
27 T Lilita, Irita, Ita
28 C Ņina, Ninona,           

Antoņina, Oksana
29 P Laimonis, Elvijs, Elva,  

Elvis, Laimis 
30 S  Nadīna, Adīna, Ulla
31 Sv  Valts, Rinalds, Rinalda


