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REDAKCIJAS SLEJA

“Nav jāprasās Dievam, lai viņš parādās. Viņš parādās brīnumos. Un Tu nepalaid tos brīnumus gaŗām!”
tā Paudrupes kundze esot teikusi. Izmantoju šos vārdus kuŗus atradu Amandas Jātnieces rakstā Latvians
Online. Visiem zināms, ka tieši decembris ir Dieva brīnumu mēnesis. Brīnumu mēnesi ievadot, ienāk prātā
sen iegaumētais pantiņš “Balts sniedziņš snieg uz skujiņām”.

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām

                                                                                                       Jānis Poruks

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām		
Un maigi dziedot pulksten’s skan.		
		Mirdz šur tur ciemos ugunis			
		Un sirds tā laimīgi pukst man.

Ai, māmiņa, cik laba tu,
Tu mani baltu mazgāji,
No acīm skūpstot asaras
Man svētku drānas uztērpi.

Es saprotu, es sajūtu,				
		Ka šeit uz zemes spodrība			
Tas augstākais, ko mums var dot		
Un skaidram būt ir godība.			

Balts sniedziņš snieg uz skujiņām
Un, maigi dziedot, pulksten’s skan
Mirdz šur tur ciemos ugunis
Un sirds pukst aplaimota man.

Man ir, it kā kad paceltos
		Gars augstumos, kur debess telts		
		Ir pulcējusi eņģeļus,				
Kur āres spīd kā spožais zelts.

Ai, māmiņa, vai mūžīgi
Es varēšu tāds skaidrs būt,
Jeb vai būs liktens nolēmis
Man citādam virs zemes kļūt?

Daudziem Čikāgas Ziņu lasītājiem, īpaši, jau pusmūža “jaunās paaudzes” pārstāvjiem, Mirdza Paudrupe
bija kā Poruka pieminētā māmiņa. Viņa spēja aizrādīt un audzināt. Viņa spēja smīdināt un apmīļot. Viņa
pārzināja gramatiku un apbūra ar tās bagātībām. Viņas audzēkņu valodā Mirdza Paudrupe dzīvos vēl
paaudžu paaudzēm.
Šī mēneša Čikāgas Ziņu lappusēs var nojaust brīnumu laika bagātību. Oļģerta Cakara rakstā
“Ziemassvētkos” autors atceras dažādu gadu svētkus un piemin izjūtas, kas ar tām saistītas. Cienījamais
rakstnieks, mācītājs, skolotājs un sabiedriskais darbinieks atzīst, ka agrīni pats piedalījies svētkos nelabprāt.
Spēlējot vijoles solo un starojošām mammām uzsmaidot, Oļģerts bija ar mieru visu paciest, lai tik ar laiku
tiktu pie bonbongām, piparkūkam, šokolādēm un apelsīniem. Bet lasot atmiņu stāstu tālāk, uzzināsit cik
patiesi aizkustinoši Ziemassvētki var būt.
Jādomā, ka 17. decembŗa Krišjāna Barona latviešu skolas eglītē bērni līdzīgi domās. Prievīte būs
stingri sasieta. Svētku tērpā nebūs ērti paskriet. Bizes varbūt pacieši sapītas. Kurpes nopirktas lielākas, lai
pirms jaunā gada no tām neizaugtu. Jaunajās kurpēs varēs slidināties par gludajām Ciānas telpas grīdām.
Vecāki, toties, vēros notikošo caur fotoaparāta objektīvu. Gan video, gan bildītēs visi notiekošie brīnumi
gadu pēc gada bērnu izaugsmē, šie attēli tiks piefiksēti kā digitālajā pasaulē, tā arī mūsu sirdīs.
Kā pēc eglītes, tā arī citureiz svētku laikā, brīnumi paradīsies arī uz paplāts. Šomēnes Jautrās saimnieces
piedavā ne tikai vienu, bet gan trīs receptes. Šoreiz dāmas atklāj savus noslēpumus, pagatavojot cepumus
un sniegu pikas. Pārlasot receptes, atzīstu, ka būtu ar mieru nospēlēt kādu dziesmu, vai noskaitīt kādu
pantiņu, lai tiktu pie šiem labumiem. Tā kā man nav muzikālās dotības, laikam nāksies pašai virtuvē
pastrādāt.
Jaungadu ievadot, Čikāgas latviešu biedrība rīko sen nebijušu gadmijas balli. Balles nosaukums Ledus
balle nenozīmē, ka tajā pietrūks siltuma. Nezinu, vai balles ietvaros piedāvas apmeklētājiem zvērādas
kažokus, lai būtu ērtāk ieiet ledus aukstajā kambarī, kur pasniegs šņabi no ledū izgrebtajām glāzēm, kā to
dara Stokholmas slavenajā Ice Bar. Nedomāju gan, ka balles zālē varētu būt pat pavēsi, ja tajā spēlēs
iemīļotā grupa Adam Zahl. Vienīgais zinu, ka būšu klāt, jo vēlos iezvanīt 2012. gadu kopā ar Čikāgas Ziņu
lasītājiem. Tad varēšu ikkatru Jūs ne tikai apsveikt, bet arī nobučot, novēlot Laimīgu Jauno gadu!
Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Ziemassvētkos

Nu, Ziemassvētkos vajadzētu būt Ziemassvētku domām un
izjūtām un skaistām atmiņām – vajadzētu būt tai Ziemassvētku
izjūtai, ko es, paauguša puikas gados pazaudējis, gadiem tik
izmisīgi atkal meklēju.
Kas tad bija šī Ziemassvētku izjūta? Vai zaļā, kuplā
eglīte, ko tēvs dienu pirms svētkiem pēcpusdienā ienesa dzīvoklī
un novietoja lielā istabā uz galda. Kad tā, sasalušajām skujām
pamazām silstot, pielēja visu dzīvokli ar brīnišķīga svaiguma
un meža smaržu. Vai tā bija svētdienskolas eglīte Iļģuciema
baptistu dievnamā svētku pēcpusdienā, kad koŗa paaugstinājuma sānos bija milzu gaŗa
egle, piesēta ar svecēm un brīnumsvecēm, un sudraba un zelta bumbuļiem, un eņģeļu matu
sudraba stīdziņām, baltas vates sniegu un zaros iekārtām konfektēm spīdīgos sarkanos
un zilos papīros, un pa sārtam sīpoliņa ābolam šur tur pazarēs… Un, koŗa rindās, eglei
tuvu sasēdušies, dziedājām “Jūs, bērniņi, nāciet!” – bija Ziemassvētki! Kad vajadzēja, ak
negals, deklamēt dzejoli, kas kādreiz, brīnumsvecīšu dzirksteļošanā skatoties, sajuka. Un
spēlēt vijoles s ō l o – starojošām mammām smaidot… Bet to visu jau varēja paciest, jo pašās
beigās nāca skolotāji ar lielām brūnām tūtām, un tur bija gan bombongas, gan šoklāde, gan
piparkūkas, gan apelsīns(!), gan pīrāgi un cepumi – bija īsti Ziemassvētki!
Tomēr visskaistākos Ziemassvētkus piedzīvoju 1945. gadā amerikāņu kaŗa gūstekņu
nometnē, kas atradās bijušajā koncentrācijas nometnē Dachavā. Protestantu draudzē, kas
svētdienas rītos pēc katoļu misas pulcējās baznīcā – šķūnī bez grīdas un soliem – bija
parasti ap 6000 baznīcēnu –gūstekņi. Dziedāju korī un piederēju pie draudzes “innerkreis”
– cilvēkiem, kas zināja, ka trešdienas vakaros notika Bībeles stundas kādā nometnes barakā.
Kad tās iesākās, par to ziņoja dievkalpojumā un 300 cilvēku telpā mēģināja iekļūt 1000. No
tās dienas Bībeles stundas izziņoja tikai šiem “iekšējā loka” cilvēkiem.
Ziemassvētku vakarā mums bija eglīte, daži egļu zari ar astoņām svecītēm. Vāciešiem
ir sentimentālu cilvēku slava, un šajā vakarā sentiments bija tik biezs, kā ar nazi griezts.
“Mutter” un “Heimat” – māte un dzimtene bija daudzinātie un atkārtotie vārdi. Mēs bijām
šķirti no savējiem, mīļajiem. Pie tam jāievēro, ka vārds “Heimat” nav īsti dzimtene, bet
dzimtā vieta, ciems, mājas vieta, tuvāks un sirsnīgāks nekā mūsu vārds dzimtene.
Mums bija divi garīdznieki, arī gūstekņi. Luterāņu mācītājs, leitnants un Dienvidslāvijas
vācietis “Volksdeutche”, metodistu sludinātājs, kareivis. Vakaram beidzoties, kad sveces jau
sāka dzist, piecēlās metodistu sludinātājs un teica: “Es šodien visu dienu domāju, ko es
varētu vairāk darīt priekš Jēzus” un atkal apsēdās. Es nekad nebiju piedzīvojis, ka Svētais
Gars var vienā mirklī pārvērst 300 cilvēku – gūstekņu – garu un prātus. Acumirklī aizgūtnēm
mēs sākām slavēt un teikt Jēzu, mūsu Pestītāju, lielā pacilātībā un priekā, un pateicībā!
Nekad neaizmirsīšu to vakaru, es vēl tagad nevaru par to stāstīt bez liela aizkustinājuma.
Lai Jums visiem gaiši Kristus dzimšanas svētki un svētīgs Jaunais gads!
					
māc. Oļģerts Cakars
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Gaißus un priecîgus Ziemsvétkus
un

veselîbu Jaunajå gadå!
Radiem,
draugiem
un
paziñåm
vél Vera Riekstiña

      Dedziet gaišu uguntiņu,
Laidiet Dievu istabā;
Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām.
t.dz.      

Vēlam radiem, draugiem un paziņām
priecīgus, gaišus Ziemsvētkus un
svētības pilnu 2012. gadu!
Anita un Elmārs Bilsēni

Gaißus
Ziemassvétkus!
Veselîgu un panåkumiem pilnu
Jauno gadu!
Visiem draugiem
vél
Velta Liepiña
Elmhurstå



eglīte latviskā rotā
Arī šogad gads
kārtējā Cook County
Treasurer’s biroja
Ziemsvētku izgrez
nojumā starp dau
dzu Čikāgas etnisku
grupu eglītēm stāv
latviešu eglīte. Par
tās greznošanu šo
gad gādāja Čikāgas
latviešu gaidu un
skautu vadītāji un
labvēļi.
Kā katru gadu,
arī šogad gaidu un
skautu vadītāji ir iz
greznojuši latviskās
eglītes Ciānas drau
dzes Kroņluktŗu zā
lei un Kr. Barona
skolai.
Inga Lucāne

Cook County Treasurer’s birojā
latviešu glīte.
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18. novembŗa svētki Čikāgā
Latvijas valsts 93 gadu svētku
svinības notika 2011. gada 19. no
vembŗa pēcpusdienā Čikāgā Ciānas
draudzes telpās. Tuvojoties sākuma
stundai Aivara Oša dekorēta Lielā
zāle ātri pildījās. Vīri nesa un
nesa papildus krēslus, jo cilvēki
nāca un nāca. Pāri par 300 apmek
lētājus bija vilinājis svētku ru
nātājs, Čikāgas puika, (kā viņš
runā pats sevi raksturoja), žur
nālists Kārlis Streips no Rīgas.
Ciānas ev. lut. draudzes īpašuma
ceļi bija novietoto automašīnu pār
blīvēti, tā sveiki nepalika pat zālāji.
Skaidrs, gudrāki cilvēki tāpēc jau
bija ieradušies laikus. Tā arī redzē
jām, ka, uz svētku zāles paaugsti
nājuma nostājušies, mēģināja gan
abi pieaugušo koŗi, gan stāties iz
mēģināja Kr. Barona skolas koris.
Redzot mazos, sirdī ielija līksme
– būs labi svētki!
Valsts svētku aktu un koncertu
rīkoja Čikāgas latviešu organizā
ciju apvienība (ČLOA), un tās
priekšsēdis Jānis Vilciņš bija sarī
kojuma vadītājs. Akta sākumā jau
nā audze ienesa karogus – skauti
un gaidas: Kārlis Baumanis, Daiga
Cera un Dāvids Lāčkājs – Ameri
kas Savienoto Valstu karogu, un
Kr. Barona skolas audzēkņi: Laila
Baumane, Krišs Brunovskis un
Enia Kiusala – Latvijas karogu.
Karogiem sekoja 60 skolēnu lielais
Kr. Barona latviešu skolas koris,
nostājoties uz paaugstinājuma. ASV
himnu, kā jau latvieši, dziedāja visi.
Skolotājai Silvijai KļaviņaiBarshney diriģējot, skolas koris
dziedāja Alberta Legzdiņa dzies
mu “Es taisīju karodziņu”, Piecīšu
Armanda Birkena un Alņa Cera
ģitaru pavadījumā.
Svētbrīdī prāv. Vilis Vārsbergs
norādīja, ka Dievs kādreiz atbild

Pie karogiem jauniešī, vidū ČLOA priekšsēdis Jānis Vilciņš.

Kr. Barona skolas kori diriģē Silvija Kļaviņa-Barshney.

uz mūsu lūgšanām ar: “Dari to
pats!” Tā Dievs var atbildēt uz mū
su lūgšanām par Latviju. Ir tik
daudzas lietas polītiskā un saim
nieciskā dzīvē, kas ir mūsu pašu
ziņā, kas mums pašiem jādara.
“Dievs, sargi mūsu tēvu zemi!”
bija mūsu kopējā lūgšanas dziesma.
ČLOA priekšsēdis Jānis Vil
ciņš savā uzrunā atzīmēja Latvijas
valsts proklamēšanu, kad tā pasau
lei atklāti paziņoja, ka latviešiem
ir tiesības dzīvot savā nacionālā
valstī un sevi demokratiski valdīt.
Atskatoties uz pēdejo gadu mūsu
sabiedriskajā dzīvē, jāatzīmē koŗa
Kamēr… lieliskais koncerts šī gada

Foto: G. Lucāns

Foto: G. Lucāns

martā, prezidenta Zatlera viesoša
nās aprīlī, kuŗus noklausīties
ieradās ilgi neredzēts ļaužu pulks.
Toreiz gan nevarējām iedomāties,
ka šeit pat, pirmo reizi Latvijas
vēsturē, balsosim par Saeimas at
laišanu un pēc pāris mēnešiem
vēlēsim jaunu Saeimu. Kaut gan
mūsu skaits ir samazinājies, drau
dzes, koŗi un biedrības turpina
darboties, Kr. Barona skolā ir 100
skolēnu, pirmsskolā Stariņš – 18
audzēkņi. Aprīlī Daugavas Vanagi
nosvinēja 60 gadu jubileju. Mēs
darbojamies un cenšamies pie
saistīt mūsu organizācijās vairāk
jauniebraucējus no Latvijas.
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Kārlis Streips.

Foto: G. Lucāns

J.ānis Vilciņš nolasīja Latvi
jas valsts prezidenta Andŗa Bērziņa
uzrunu Latvijas Republikas 93.
gadadienā. Prezidents norāda, ka,
lai gan dzīvojam vispārējas nesta
bilitātes laikā, tomēr Latvija ir uz
izaugsmes ceļa, ja vien paši tur
pināsim pielikt pūles un darbu tās
labā. Dievs, svētī Latviju! To dzie
dājām sirsnībā un pacilātībā.
Akta runā žurnālists Kārlis
Streips, tagad rīdzenieks, paka
vējās pie savām bērnības un skolas
gaitām Čikāgā un Gaŗezerā, uz
sveŗot, ka viņa ģimene ir bijusi tā,
kas devusi nelokāmi stipru pamatu
viņa latvietībai un valodai. Latvijā
viņš jau bijis Tautas frontes laikā,
darbojies par tulku, gadiem ejot,
vēl pastāvīgi atgriezies mājās –
Čikāgā, līdz sapratis un sajutis, ka
mājas ir Latvijā un Čikāga ir tikai
ciemi. Viņš darbojies par žurnā
listu televīzijā un radio, pasniedzis
lekcijas Latvijas Univeritātē, pel
nās tulkojot lietvedību un arī citu
literātūru.
Par stāvokli Latvijā. Tauta
cieš no budžeta samazinājumiem,
ko pieprasa ārzemju aizdevēji.
Cerams, ka tagad, kad jaunajā Sa
eimā nav partijas, kuŗām bija ko
rumpēta vadība, valsts polītika būs

Ints Rupners.
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tiesiskāka un pakļauta reformām.
Par grūtībām ar latviešu
valodu. Dažreiz sastaptie krievi
neticējuši, ka viņš, latvietis, neprot
runāt krieviski. Par spriedzi valo
das jomā, viņa uzskatā, ka vai
nojami ir nevien krievi, bet arī
ultranacionālistu izlēcieni, kas iz
sauc pretdarbību tā saucamajos
krievvalodīgajos iedzīvotājos.
Katrā ziņā Latvijas iekļūšana
NATO un Eiropas Savienībā ir liels
un pozitīvs solis mūsu pastāvē
šanai. Runātājs domā, ka mēs par
daudz nodarbojamies ar mūsu cie
šanām un nodarīto netaisnību, to
reižu reizēm ik gadus pieminot.
Labāk leposimies ar mūsu mūzi
ķiem un sportistiem. Latviešu tau
ta ir stipra un sīksta. Latvija ir
brīva un neatkarīga valsts! Vai
mūsu tauta un valoda izdzīvos, ir
atkarīgs tikai no mums pašiem.
Tāpēc runātājs arī iesaka, lai visas
latviešu skolas svešumā, lielas un
mazas, māca būtībā tikai vienu
lietu – latviešu valodu runāt, lasīt,
rakstīt. Viss pārējais ir tikai pieli
kumi. Valoda, runāt valodu, mācīt
mīlēt valodu un tautu, tas ir mūsu
skolu uzdevums un neatliekama
vajadzība.
Apsveikumu daļā Pasaules

Vidū: Silvija Kļaviņa-Barshney saņem
ČLOA atzinības rakstu no Ineses Stokes
un Jāņa Vilciņa.
Foto: M. Vārpa

Benita Lāčkāja pasniedz ALAs atzinību
Elizabetei Dudarānei un Pēterim
Nīkuram.
Foto: G. Lucāns

brīvo latviešu apvienības (PBLA)
prieksēdis Ints Rupners piebilda, ka
Latvija lēnām sāk atveseļoties. Visa
pasaule ir problēmu pilna, priecā
simies, ka Latvijā nenotiek vardar
bība. Viņš aicina nenodoties pe
simismam.
Inese Stokes nolasīja ASV
ārlietu ministres Hilarijas Klinto
nes apsveikumu, kuŗā viņa ASV
prezidenta Barack Obama vārdā
sveic mūs Latvijas 93. gadadienā.
Viņa nolasīja arī apsveikumu
no Čikāgas pilsētas galvas Rahm
Emanuel. Latvijas goda konsuls
Illinojā Roberts Blumbergs rak
stiski sveica svētkos, jo pašreiz viņš
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ir akta runas teicējs Linkolnā.
Jānis Vilciņš pasniedza ČLOA
Atzinības rakstu skolotājai, Radio
raidījumu un Ciānas draudzes dar
biniecei Silvijai Kļaviņai-Barshney.
Kr. Barona skolas pārzines viet
niece Benita Lāčkāja pasniedza
atzinību ALAs pārbaudījumos iz
cilajiem skolēniem – Elizbetei
Dudarānei un Pēterim Nīkuram.
Koncerta daļā vispirms bija
Čikāgas Piecīšu devums. Bija
prieks redzēt un dzirdēt Piecīšus
pilnā sastāvā – vadītāju Albertu
Legzdiņu, Armandu Birkenu, Alni
Ceru, Janīnu Ankipāni-Powell un
Uldi Streipu. Pirmās dziesmas
“Pazudušais dēls” (U. Streips)
sōlists bija Armands Birkens ar
savu maigi lirisko tenoru, tad A.
Legzdiņa “Kaŗavīra dziesma” (A.
Legzdiņš) sākās ar Janīnas me
cosoprānu. Nākošo dziesmu A.
Legzdiņa “Latvijai” (R. Frišmane)
Alberts ar savu zemo baritonu un
dziesmā – A. Legzdiņa “Made in
Latvia” (A. Legzdiņš) ar savu balsi
vadīja visu to mūzikālo jautrību…
Uldis Streips dziedāja paša sace
rēto dziesmu “Vecais tēvs” (U.
Streips) patīkamā augstā baritona
balsī. Armandam atkal bija iz
dziedāšanās A. Legzdiņa “Mātei
Latvijai” (V. Krāslavietis), bet visi
vienojās A. Legzdiņa “Par mani,
draudziņ, nebēdā” (A. Legzdiņš/
A. Birkens). Protams bija arī ģi
taras, Alņa Cera mutes harmoni
kas un Piecīšu mūzikālās jautrības
burzma…
Aplausiem beidzoties, Ints
Rupners paziņoja, ka Čikāgas
Piecīši ir izvēlēti par 2011. gada
PBLA laureātiem un pasniedza
viņiem apstiprinājumu. J. Vilciņš
pasniedza ALAs atzinības rakstu.
Pēc J. Vilciņa “stingra” piepra
sījuma, dzirdējām A. Legzdiņa

No kr.: Ints Rupners pasniedz Piecīšiem PBLA 2011. gadā piešķirto laureāta titula
apstiprinājumu. Saņēmēji: Alberts Legzdiņš, Janīna Ankipāne, Armands Birkens,
Uldis Streips un Alnis Cers.
Foto: G. Lucāns

Čikāgas vīru koris. Diriģente – Māra Vārpa.

Foto: G. Lucāns

Ciānas draudzes kori diriģē Māra Vārpa.

Foto: G. Lucāns

“Šūpuļdziesma” (A. Legzdiņš)
Koncerta otrā daļā T. Bērziņa
aranžēto kaŗavīru melōdiju virkni,

“Maršu popurijs”, dziedāja Čikā-
gas vīru koris Māras Vārpas vadībā.
Popurijs mūs izvadīja pa pazīsta-

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris

c ertā, tādēļ viņas vietā Māra
Vārpa vadīja Ciānas kori A. Feila
tautasdziesmā “Div’ pļaviņas es no
pļāvu“. Likās, ka gan korim, gan
diriģentei nebija grūtību vienoties
dziesmas priekā.
Apvienotais koris Māras Vār
pas vadībā dziedāja M. Brauna

“Saule, Pērkons, Daugava” (J. Rai
nis). Lai arī vīru balsis bija
pārsvarā, tomēr diriģente panāca
to, ka tās nenomāca dāmu balsis.
Pacilāti izskanēja R. Paula
“Manai dzimtenei” (J. Peters).
Ievada teicējs bija milvokietis Vilnis
Strēlnieks. Redzot korī arī Gaŗ
ezera ciema “Latvija” ļaudis lie
kas, ka latviešu dziesmai ir kāds
burvīgs spēks – latvju vīrus kopā
saistīt.
Koncerta daļu nobeidzot, visi
vienojās dziesmā, vēlējumā: Jāņa
Mediņa “Tev mūžam dzīvot, Lat
vija!” (V. Plūdons), pie klavierēm
šoreiz – Māra Vārpa.
Saviesīgajā vakarā 120 viesi
pie galdiem baudīja siltas vaka
riņas un atspirdzinājumus. Paldies
saimniecēm Vijai Reinfeldei un
Silvijai Ezerai, kā arī draudžu un
organizāciju dāmām.
Oļģerts un Marta Cakari

Pasaules brīvo latviešu apvienības
priekšsēdim Intam Rupneram par
uzrunu, prāvestam Vilim Vārs
bergam par svētbrīdi un Čikāgas
Piecīšiem par skaisto sniegumu
koncertā.
Paldies Čikāgas vīru koŗa
koristiem, viņu diriģentei Mārai
Vārpai un koŗa priekšniekam
Jurim Valainim. Paldies Ciānas
draudzes koŗa koristiem, diriģen
tei Mārai Vārpai un koŗa priekš
niecei Ainai Caunei. Paldies
Sarmai Aļļei par klavieŗu pava
dījumu koŗu dziesmām. Paldies
Krišjāņa Barona skolas koristiem,
viņu diriģentei Silvijai KļaviņaiBarshney un pavadītājiem – Ar
mandam Birkenam un Alnim
Ceram.
Pateicība Čikāgas latviešu

skautu un gaidu vienību jaunie
šiem Rasmas Kraules vadībā un
Krišjāņa Barona latviešu skolas
skolēniem par goda sardzi. Paldies
skolas saimei un skolas pārzines
vietniecei Benitai Lāčkājai.
Par maltīti saviesīgajam
vakaram Vijas Reinfeldes vadībā
gādāja saimnieces Silvija Ezera
un Sandra Robežniece un viņu
palīdzes – Anita Bilsēna, Mirdza
Gaiķe, Ķezberu Dace, Baiba
Liepiņa, Mārīte Plūme, Irēne
Robežniece un Zita Velkme. Par
atspirdzinājumiem gādāja Andris
Eglīte.
Paldies visiem darbiniekiem,
kuŗi palīdzēja izkārtot un sekmīgi
novadīt labi izdevušos svētku
sarīkojumu.
ČLOA Prezidijs

Pēc koncerta. No kr.: A. Cers, U. Streips, A. Birkens, A. Legzdiņš, J. Ankipāne, I. Rupners,
J. Vilciņš, I. Stokes, K. Streips, M. Vārpa, prāv. V. Vārsbergs, S. Aļļe. Foto: G. Lucāns

majām dziesmotajām takām. Bija
patīkami klausīties mūsu vīros.
Pavadītāja ar klavierēm šai un
visām pārējām koŗu dziesmām
bija Sarma Aļļe, Čikāgas mūzikas
dzīves stūrakmens un bagātība.
Ciānas koŗa diriģente Ingrīda
Jennings šoreiz nevarēja būt kon-

ČLOA PATEICĪBA

Čikāgas latviešu
organizāciju ap
vienības prezi
dijs izsaka sirs
nīgu pateicību
visiem, kuŗi pa
līdzēja izkārtot Latvijas Valsts
dibināšanas 93 gadu atceres aktu,
koncertu un saviesīgo vakaru, kas
notika 2011. gada 19. novembrī
Ciānas draudzes telpās.
Par svētku izkārtošanu un to
norisēm rūpējās Bruno Baumanis,
Māra Boedefelde, Ināra Bundža,
Olģerts Cakars, Ilmārs Erkmanis,
Modris Galenieks, Silvija KļaviņaBarshney, Gunārs Lucāns, Aivars
Osis, Ināra Sīmane un Gunta
Vilciņš.
Īpaša pateicība žurnālistam
Kārlim Streipam par akta runu,
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Miķeļdiena Latviešu Skolā
Miķeļdienu Krišjāņa Barona
latviešu skolā šogad svinēja 29.
oktōbrī. Nu jau gadskārtēja, šī
tradicija Dainas Jauntirānes vadī
bā priecēja gan mazus, gan lielus
svinētājus. Arī šoreiz katrs varēja
atrast sev kādu tīkamu nodarbību
un uz vienu pēcpusdienu pat pie
mirst par bērnu tik iecienītajiem
Halovīna svētkiem, to vietā atzīmē
jot latviešu kalendārā tik nozīmī
gus svētkus kā rudens saulgriežus
– Miķeļus.
Jau no rīta skolēni ieradās
skolā ar mājās gatavotām dārzeņu
un augļu kompozīcijām, kas tika
izstādītas pašu un skolas viesu
apskatei. Šai izstādei neviens ne
spēja paiet gaŗām vienaldzīgs, jo
bērnu un vecāku izdomai nebija
gala. Bija attēlotas sadzīves ainas,
nozīmīgi portreti, kā arī dzīvnieki
un klusās dabas, viss veidots no
dabā atrodamiem priekšmetiem.

Kamēr bērni, izstādījuši sa
vus mākslas darbus, devās uz ieras
tajām nodarbībam klašu telpās,
virtuvē jau no paša rīta čakli strā
dāja Miķeļdienas mielasta galvenā
saimniece Inga Lucāne ar saviem
palīgiem Larisu Ozolu, Ēriku un
Jane Sprenni, Annu Blumbergu
un Andārti Phillips.
Mielasts bija izdevies varens!
Skaisti un rudenīgi izrotātajā ēdam
zālē izsalkušie skolēni un skolas

viesi varēja baudīt gaļas vai veģe
tāro grūdeni (nezinātājiem – tas ir
sens latviešu ēdiens, kuŗa pamata
sastāvdaļas ir kartupeļi un grūbas,
bet klāt tiek liktas visdažādākās
piedevas, piemēram, gaļa, sēnes,
sīpoli u.c.). Bez grūdeņa, varēja
baudīt divu veidu zupas – bērnu
iecienīto cāļa zupu un sēņu zupu.
Gan veģetārais grūdenis, gan sēņu
zupa bija bez glutēna ēdieni, kas ir
arvien biežāk sastopama prasība

Lūdzu pusdienās! 			

Mākslas darbi.

Foto: G. Lucāns

Foto: G. Lucāns

Dienas beigās anonimas bal
sošanas kārtībā noteica dārzeņu
konkursa uzvarētājus. 1. vietu
ieguva Amanda Santiago, 2.
godalga tika Sarmai Ejupai, 3.
vietā ierindojās Anika Bendika.
Konkurence bija sīva, un dažs
labs dalībnieks bija spiests pie
dzīvot vilšanos, godalgu nesaņe
mot, tomēr katram radās kāda
jauna ideja vai risinājums, redzot
citu radošo pieeju. Atliek vien
gaidīt nākamo gadu un piedalīties
konkursā atkal!

Pie laimes akas. 				

		

Foto: G. Lucāns

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris
mūsdienu sabiedrībā. Dzērienu
izvēlē bija medus kvass vai pani
ņas, bet saldajā ēdienā bija cepti
āboli ar putkrējumu.
Pēc sātīgajām pusdienām tika
atvērts Miķeļdienas tirgus, laimes
aka un dažādas spēles bērniem.
Katra klase bija atbildīga par savu
tirgus galdu, izstādot gan mājās,
gan skolā pagatavotus labumus,
ko paši bērni un pieaugušie varēja
iegādāties par īpaši šiem svētkiem
sarūpētajiem “latiem”. Preču pie
dāvājums tirgū bija iespaidīgs –
mājās ceptas kūkas, cepumi un
citi gardumi. Netrūka arī praktis
ku un interesantu priekšmetu –
tamborējumi, pinumi, piespraudes,
grāmatzīmes, matu sprādzes un
papīra puķes. Katrs varēja atrast
sev ko patīkamu un saimniecībā
noderīgu, bet bērni no tiesas ieju
tās tirgotāju lomā, rūpējoties par
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Grozi un citu mājturībai noderīgi priekšmeti.

savu preci, kundēm un, protams,
par nopelnīto “naudu”.
Paldies pasākuma vadītājai
Dainai, skolotājiem, vecākiem un
visiem, kuŗi palīdzēja godam
aizvadīt nu jau pagājušo vasaru,
mācot un atgādinot bērniem par

Foto: G. Lucāns

latviskām tradicijām neuzspiestā,
saprotamā un sirsnīgā gaisotnē!
Lieldieniņa liela diena,
Tā atnāca tukšu roku;
Miķelītis mazs vīriņš,
Tas atnāca pilnu roku.
D. Viņķele
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Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

StaŖina direktore mārtiņdiena Stariņā

Mārtiņbērni ķekatu gājienā.

Kristīne un Katrīna Shlain.

Ar lielu prieku paziņojam,
ka pie Stariņa pulciņam ir pie
briedrojusies Kristīne Shlain, lai
pildītu skolas direketores amatu!
Kristīne dzimusi Latvijā, beigusi
Rīgas 1. Paidagoģisko skolu, kā
arī J. Vītola Mūzikas akadēmiju
Rīgā. 1998. gadā viņa pārcēlās
uz dzīvi Amerikā. Kristīnes vislie
lākā aizraušanās ir mūzikas mācī
šana pirmsskolas vecuma bērniem.
Kristīne mēģina katru gadu
pavadīt kādu laiciņu Latvijā, kur
vēl joprojām dzīvo visa viņas
ģimene, lai gan šeit Amerikā ir
viņas dzīves vislielākā mīlestība
– meitiņa Katrīna, kuŗai ir pieci
gadi. Kristīnas vaļasprieki ir
daudzi – viņai patīk ceļot, slēpot,
patīk ūdens un atpūta pie tā, kā
arī eksperimintēt virtuvē!
Mēs Stariņā ļoti priecājamies,
ka mums ir atradusies Kristīne,
kuŗa nāk pie mums ar tik lielu
pieredzi un labu sirdi. Ceram, ka
Kristīne paliks pie mums daudzus
gadus!
Andārte Phillips

2011. gada 8. novembrī Stariņa
bērni un skolotājas svinēja Mārtiņ
dienu. Jau kādu mēnesi pirms svi
nēšanas bērni iepazinās ar šo svēt
ku paražām un tradicijām, dziedot,
mācoties dzejolīšus un skatoties
pasaku par saimnieci, kuŗa gata
vojas Mārtiņdienai!
Tajā rītā atnākuši uz skolu,
bērni kopā ar Andārti iejāva mai
zes mīklu ar sviestu, cukuru, olām
un miltiem. Kamēr mīkla rūga,
bērni tīrīja kādu skolas stūrīti ar
mitrām lupatiņām. Tīrā mājā ir
lieliska svētku sajūta! Tad viņi
ķērās pie ķimeņmaizīšu cepšanas.
Dažām maizītēm gadījās pārāk
daudz ķimeņu, dažām īpaši daudz
sāls, bet visas bija ļoti garšīgas!
Pēc diendusas bērni saģērbās
kostīmos, kuŗus vecāki bija sagā
dājuši. Bija čigāniete, divi zaķīši,
viena aitiņa, gailis, vistiņa, spoks,
lauva, ezītis, biz-biz mārīte, divas
govis, un viena liela sēne! Viena
skolotāja bija čigāniete, bet otra –
saimniece. Pirms ķekatu gājiena
bērni noskaitīja dzejoli, kuŗu bija
cītīgi mācījušies:
Kas skanēja, kas grabēja
Manā sētas pagalmā?
Tur atjāja Mārtiņbērni
Ar sudraba zobeniem.
Šogad laika apstākļi bija pa
visam nepiemēroti āra gājienam

– visu dienu lija! Tomēr ķekatnieki
gāja pastaigā, tikai šoreiz cauri
baznīcai, augšā un lejā pa baznīcas
kāpnēm, bet ārā – tikai pa taciņu
uz vienu pusi, un tūlīt atpakaļ, visu
laiku skaļi, skaļi grabinot paštai
sītos instrumentus, lai aizbaidītu
“niķīšus”. Pie lielajām skolas dur
vīm visi skaļi nodziedāja “Lūdza
ma māmiņa, laid bērnus iekšā”,
un saimniece atvēra durvis, ļoti
pārsteigta, redzot pie durvīm Mār
tiņbērnus. Saimniece lūdza negai
dītos viesus iekšā, kur apbrīnoja
kostīmus. Pēc tam mūs aicināja
pie mielasta galda, kur bija Stariņa
bērnu pašu cepta ķirbju kūka un
ķimeņmaizītes, kā arī pupas, lai
bērni aug gudri un stipri!
Kārtīgi paēduši un padzēruši,
Mārtiņbērni gāja rotaļās un ar lielu
prieku tās nobeidza, dziedot “Mār
tiņdienai vārti vaļā”! Pēc tam kopā
ar vecākiem bērni devās lukturīšu
gājienā, bet atkal lietus dēļ gājām
tumšajā baznīcā un dziedājām
dziesmu par tumsu un lukturīšiem.
Šī Mārtiņdiena bija ļoti jauki
pavadīta!
Nav jābīstas mums tumsas,
Nav jābīstas mums nakts.
Mirdz enģelīšiem zvaigznes,
Mirdz lukturītis mans.
Andārte Phillips

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris

Gaujas 6. Gaidu vienība

Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>
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Staburaga 70. skautu vienība

Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>

Visiem labi ripoja!

Rudens nobeidzās ar rosīgām nodarbībām gaidu
un skautu pulciņos. Oktōbrī skauti vienu nakti pārgu
lēja teltī un pētīja zvaigznes, bet novembrī gaidas
pārgulēja telpās un sevi lutināja ar dabīgiem skais
tumkopšanas līdzekļiem. Abi pulciņi baudīja garšī
gas mežnieka vakariņas un ugunskura nakts burvību.
Oktoōbŗa pēdējā sestdiena bija skaista un sau
laina. Abas vienības piedalījās riteņbraucienā pa
Des Plaines Forest Preserve taku. Mežš bija kā apburts
zeltā – zeme pārklāta ar dzeltenām lapām un no
kokiem nemitīgi krita vēl spožas lapas. Visiem labi
ripoja!
12. novembrī gaidām un skautiem mācīja
mākslīgo elopšanu (CPR), kā arī ātro palīdzību.
13. novembrī pušķojām latvisko eglīti Museum
of Science & Industry. Šogad mūsu egle būs visiem
redzamā vietā, mūzeja galvenajā telpā tieši pie iejas.
Labs darbs padarīts, lai citas tautas var apbrīnot
latviskos puzurus, prievītes, jostas un segas.
Gatavojamies ziemas mēnešiem, kad visumā
darbojamies telpās – gatavosim kartītes latviešu
kaŗavīriem Afganistanā, izplatīsim “Miera gaismu”,
turpināsim apgūt gaidu/skautu mākas un centīsi
mies būt labi un izpalīdzīgi!
Novēlam visiem mūsu labvēļiem un atbalstītā
jiem skaistu adventa laiku, priecīgus Ziemassvētkus
un laimi, veselību 2012. gadā!
Vad. Daina Cera

1. rindā no kr.: Edgars Cers, Daiga Cera, Sarma Ejupe,
Dāvids Lāčkājs, vad. Helmuts Lāčkājs. 2. rindā: vad. Gundega
Rupeika, Andis Cers. Uz kāpnēm: Benita Lāčkāja. Trūkst: vad.
Kalvis Cers, Imants Cers, Imants Ejups, vad. Daina Cera.
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Augstais viesis Čikāgā
Čikāgas ziņu lasītāji jau bija
lasījuši oktōbŗa numurā ziņojumu,
ka Čikagā viesosies bijušais Jel
gavas diocēzes bīskaps V.E. Antons
Justs. Izbeidzot savu aktīvo dar
bību, bīskaps bija nolēmis apcie
mot katoļu draudzes un kopas
Ziemeļamērikā, lai tiktos ar se
niem draugiem un lai noturētu
Svētās Mises - dievkalpojumus –
latviešu katoļiem un arī savā biju
šajā amerikāņu draudzē Virdžinijā.
Šī gada 17. oktōbrī bīskaps
ielidoja Čikāgā no Toronto. Lidostā
viņu sagaidīja Čikāgas latviešu ka
toļu kopas dāmu komitejas priekš
niece Valija Svilāns ar dzīves drau
gu Olģertu, kuŗi uzņēma mīļo
viesi savās viesmīlīgajās mājās.
Pirmais viņa noturētais diev
kalpojums bija Saint Rosalie baz
nīcā, kur kalpo latviešu priesteris
Gabriels Arnis Suleimanovs, kuŗš
ir atsūtīts strādāt poļu draudzē. Vi
ņu pazīstam vienkārši ar vārdu
Arnis. Katoļu kopas locekļiem
viņš ir kļuvis mīļš un cienījams.
Saint Rosalie baznīca atrodas
netālu no Ciānas draudzes īpašu
ma. Priesteris bijis priecīgi pār
steigts, kad, pirms gada kādu rītu
izgājis pastaigāties, lai apskatītu
apkārtni, viņš ieraudzījis ēku ar
uzrakstu Latvian Ev. Lutheran
Zions Church. Tajā dienā bijušas
Saeimas vēlēšanas. Iegājis telpā,
viņam izdevies iepazīties ar dau
dziem latviešiem, tostarp ar Ka
toļu kopas priekšnieku Juri Valaini.
Saint Rosalie baznīcas vadība
ir ļoti pretimnākoša, atļaujot Čikā
gas K‘atoļu kopai ik pa laikam
noturēt dievkalpojumus latviešu
valodā. Tāda iespēja bija arī 18.
oktōbrī. Svēto Misi vadīja V.E.
bīskaps Antons Justs un priesteris

Bīskaps Antons Justs Saint Rosalie
dievnamā.
Foto. S. Cukura

Gabriels Arnis Suleimanovs. Iz
cili vienkārša un sirsnīga bija
bīskapa A. Justa runa, kad viņš,
nokāpis no kanceles, draudzes lo
cekļiem sāstīja par savu darbību
Latvijā. Kopdziesmas pavadīja
pianiste Māra Vanaga.
Dievkalpojumam sekoja Ame
rikas latviešu katoļu studentu un
akadēmiķu apvienības Dzintars
saiets itāļu restorānā, kur patīka
mu noskaņu radīja sveču gaisma
un viesmīļi viesus apkalpoja itāļu
stilā. Dzintariešu saietu atklāja
viceseniore Zita Velkme.
Svētā Mise notika arī 19. ok
tōbrī Immaculate Conception baz
nīcā, kas jau trīs gadus ir Katoļu
kopas “mājvieta”. Ik pa laikam
kopas biedri piedalās amerikāņu
draudzes dievkalpojumā, un pēc
tam lejas stāva zālē tiekas, lai, pie
jauki klātiem galdiem, baudot tasi
kafijas, glāzi vīna un Dāmu komi
tejas sagādāto cienastu, veicinātu
draudzīgas attiecības. Šoreiz bija
īpašs prieks, jo Svēto Misi baznīcā
noturēja latviešu valodā. To vadīja

bīskaps A. Justs un priesteris Gab
riels, piedaloties arī amerikāņu
draudzes priesterim Ērikam Mei
jeram. Baznīcēnu rindās bija reti
viesi – prāvests Vilis Vārsbergs
no Sv. Pēteŗa draudzes Vuddeilē
un mācītājs Edgars Mazis ar dzī
ves biedri Kristīni no Latvijas.
Dievkalpojumu kuplināja sōliste
Māra Ruskule-Mozga. Klavieŗu
pavadījumus dziesmām izpildīja
Antons Puntužs. Arī šajā diev
kalpojumā Bīskaps Justs stāstīja
par norisēm Latvijā gan laicīgajā,
gan garīgajā laukā.
Pēc dievkalpojuma lejas stāva
zālē saietā piedalījās arī retie
viesi. Katoļu kopas priekšnieks
Juris Valainis uzrunāja klātesošos
un iepazīstināja ar augsto viesi –
bīskapu Antonu Justu.
Uzrunai sekoja profesora Jev
gēnija Poča referāts, iepazīstinot
klātesošos ar bīskapa dzīves stāstu,
kas sācies ar viņu kopējām gaitām
Varakļānu pamatskolā, kur abi
sēdējuši vienā skolas solā.
Jauks brīdis bija, kad piānists
Antons Puntužs uz saietu ieradās
ar savas ģimenes pirmdzimto mei
tiņu Ilizu, un bīskaps A. Justs
viņu svētīja.
Bet saiets nebūtu pilnīgs bez
cienasta. Par rudenīgās krāsās grez
notu un bagātīgi klāto galdu bija
gādājusi čaklā Dāmu komitejas
priekšniece Valija Svilāns.
Saieta beigās tapa Čikāgas
latviešu katoļu kopas vēsturisks
fotouzņēmums. Skaistiem mirk
ļiem ir liela vērtība, tos saglabā
cilvēki atmiņās, bet fotoattēli uz
tur tiem spožumu.
Čikāgā Draudžu sadarbības
kopa katru gadu rudens pusē rīko
Celsmes dienas. Šogad Ciānas
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Bīskaps Justs svētī Antona Puntuža
meitiņu Ilizu.
Foto: S. Cukura

draudzes izkārtojumā tās notika
laikā, kad Čikāgā viesojās bīskaps
Justs. Lai svarīgi pasākumi netrau
cētu cits citu un interesenti varētu
uz visiem ierasties, rīkotāji bija
labi izplānojuši. Tā tas bija arī
šaja vakarā, kad no katoļu kopas
saieta taisnā ceļā devāmies uz
Ciānu, lai noklausītos Celsmes
dienu pēdējo lekciju. Šī gada lek
tori bija tālie viesi no Latvijas –
baptistu mācītājs Edgars Mažs un
Kristīne Maža. Lekcijas temats
bija: “Tauta svešumā toreiz un
tagad”. Starp piecdesmit Celsmes
dienu dalībniekiem deviņi bija ga
rīdznieki, to vidū trīs tāli viesi no
Eiropas – luterāņu archibīskaps
Elmārs Rozītis no Vācijas,
Latvijas Universitātes Teoloģijas
fakultātes dekāns Dr. Ralfs Kokins
un bīskaps Antons Justs – no
Latvijas.
Māc. Gundega Puidza aici
nāja archibīskapu Rozīti un bīs
kapu Justu noslēgt vakaru ar
lūgšanu. Lūgšana bija, bet no bīs
kapa Justa saņēmām ļoti netra
dicionālu aicinājumu – nodziedāt
dziesmiņu “Aijā žūžū,lāča bērni”.
Tas ļoti sasildīja klātesošos.
Paldies Celsmes vakara tīko-
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Katoļu kopas locekļi un viesi vēsturiskajā saietā.

		

Foto: S. Cukura

Celsmes dienu dalībnieki dzied “Aijā žūžū, lāča bērni”.

Foto: S. Cukura

tājiem, paldies dalībniekiem, pal
dies čaklajām draudžu dāmām,
kuŗas rūpējās par cienastu. Paldies
augstajiem un tālajiem viesiem no
Eiropas.
Nākošajā dienā, 20. oktōbrī,
priesteris Gabriels un Katoļu
kopas priekšnieks Juris Valainis
aizveda bīskapu Justu uz Gaŗ
ezeru, kur viņus sagaidīja Dr.
Zadvinskis. Pirms izbraukšanas
no Čikāgas bīskaps Justs vēlējās
apmeklēt Katoļu kopas locekli
Antoņinu Škaparu, kuŗa šī gada
8. novembrī sasniegusi 105 gadus.
Viņa dzīvo Čikāgā savas ģimenes

mājā. Škaparu ģimenē gaidītos
ciemiņus uzņēma ar siltām brokas
tīm. Gaŗezerā bīskaps Justs un vi
ņa pavadoņi apciemoja Katoļu
kopas locekli Helēnu Ruskuli,
kuŗa gādājusi par ziedu sakār
tojumiem uz Gaŗezera Brīvdabas
baznīcas altāŗa dienās, kad no
turēti katoļu dievkalpojumi.
Pēc apciemojuma Bīskaps
Justs kopā ar Dr. Zadvinski tur
pināja ceļu uz Grand Rapidiem,
bet priesteris Gabriels un Katoļu
kopas priekšnieks Juris Valainis
devās atpakaļ uz Čikāgu.
Skaidrīte Cukura
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PIECDESMIT GADU GAIDĪTAIS NOTIKUMS
Mans paziņa, video filmētājs,
Jānis Ozoliņš, kuŗam ASV, Vir
džinijā kādreiz piederēja “Venus”
skaņu plašu studija, bet tagad ir
Sējas/Pabažu iemītnieks, man pa
vēstīja, ka lasījis avīzē, ka Čikāgas
Piecīšu 50 gadu jubilejas filmas
“Par mani, draudziņ, nebēdā”
pirmizrāde būšot šī gada 11.
novembrī Rīgas Kino teātrī. Es
viņam minēju, ka noteikti Lorija
Vuda man to arī paziņos, jo jau
sen nodevu viņai manis filētas
Čikāgas Piecīšu koncertu video
lenti. Pēc dažām minūtēm Lorija
man piezvanīja un uzaicināja
Astrīdu un mani uz filmas pir
mizrādi. Kaut biju ļoti priecīgs un
pateicīgs par šo ielūgumu, bet
bažījos par to, vai varēšu tur ieras
ties, jo veselības pārbaudes dēļ
bija jāpavada vairākas dienas
slimnīcā. Tomēr tajā dienā mani
izrakstīja no slimnīcas, un mēs
laimīgi tikām uz pimizrādi.
Jau pirms tam, kad atvēra
zāles mazās durvis, skatītāju skaits
redzami pieauga. Kad tikām zālē,
ieņēmām mums rezervētās vietas.
Visas sēdvietas bija aizņemtas, un
darbiniekiem bija jānes zālē pa
pildus krēslui. Šecinājām, ka tas
nozīmē, ka interese par šo vēsturis
ko filmu ir ļoti liela, un, ka arī
Latvijā Čikāgas Piecīši ir ieņēmuši
cienījamu vietu.
Pasākumu ievadīja filmas
producente Antra Cilinska, kuŗai
pievienojās režisors Igors Linga
un Lorija. Viņi iepazīstināja skatī
tājus ar filmas tapšanas vēsturi un
šķēršļiem, kuŗi bija jāpārvar, pie
mēram, nobrauktie 8000 kilometri
pa ASV, lai papildinātu filmu ar
šodienas Piecīšu un dažu bijušo
Piecīšu intervijām.

No kr.: Fflmas režisors Igors Linga, Lorija Vuda un producente Antra Cilinska.
Foto: I. Švānfelds

Tad Skype savienojumā lielo
ekrānu piepildīja milzīgi vīri –
Piecīši – Armands Birkens un
Alnis Cers. Arī viņi varēja mūs
redzēt, bet miniatūrā. Saruns starp
programmas vadītājiem un Ar
mandu un Alni bija tipiski Piecīšu
stilā, un skatītāji neizpalika bez
sirsnīgas smiešanās. Bija atvēlēts
kāds moments arī skatītāju jautājumiem, bet tikai divi bija pietie
koši drosmīgi, lai piedalītos.
Biju tiešām pārsteigts, redzot
ļoti daudzas ainas no Piecīšu sā
kuma gadiu dzīves un koncertiem.
Laikam jau tanī laikā Piecīši pa
redzēja, ka šie skati būs vajadzīgi
viņu 50 gadu jubilejas filmai.
Skatītājus katrs Piecītis iepa
zīstināja ar īsu savas dzīves ap
rakstu un kā viņiem liktenis lēma
pievienoties šai slavenajai grupai.
Varējām pakavēties atmiņās
– priekos un bēdās par mūžībā
aizgājušajiem Piecīšiem. Priekos
par viņu izcilajiem talantiem, bet

bēdās, jo viņu vairs nav mūsu vidū.
Piecīšu sastāvs 50 gadu laikā
ir mainījies. Filmā ir minēti arī
agrākie dalībnieki, bet man šķita,
ka ne vis.
Skatoties šo filmu, biju ļoti
iedziļinājies, tāpēc nevēroju skatī
tāju reakcijas izrādes laikā, bet,
vadoties no filmā redzamā humora
izraisītajiem smiekliem, secināju,
ka visi dzīvoja līdzi notikumiem
ekrānā un pozitīvi reaģēja uz re
dzēto. Arī pēc filmas ilgie aplausi
apliecināja, ka Čikāgas Piecīši ne
vien iepriecinājuši skatītājus kon
certos vairāku kontinentu pilsē
tās, bet arī iepriecina un turpinās
iepriecināt skatītājus ar šo jubi
lejas filmu.
Pēc izrādes skatītājus iepa
zīstināja ar visiem filmas darbinie
kiem un filmas tapšanas atbalstī
tājiem. Un atkal Skype savienoja ar
Čikāgu, un šoreiz Armandam un
Alnim bija piebiedrojušies Alberts
Legzdiņš un Janīna Ankipāne.
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Sarunas bija interesantas un brī
žiem jautras.
Daudz kas izrādē bija parā
dīts, bet vēl ir ļoti daudz materiālu,
kas netika iekļauti filmā gan laika,
gan un finanču trūkuma dēļ. Varbūt
nākotnnē redzēsim turpinājumu
– Čikāgas Piecīši II.
Noslēgumā lejas telpās viesus
pacienāja ar pirmizrādei cepto
kliņģeri. Kliņģeris tiešām bija
īpašs, jo kliņģeŗa daļas bija burtu
veidolā, un, salikti kopā, tie vei
doja vārdus ČIKĀGAS PIECĪŠI
un tas arī garšoja tā, kā jubilejas
kliņģerim pienākas garšot. Izrādes
apmeklētāji pakavējas vēl brīdi,
baudot vīnu, uzkodas un vien
reizīgo kliņģeri.
Kīno Rīga turpināja rādīt šo
filmu visu nedēļu un sestdienas
vakarā Latvijas TV 1 – savā rai
dījumā. Izrādes bija arī vairākās
Latvijas pilsētās.

Čikāgas Piecīši ir sasnieguši
to, ko reti šādas grupas sasniedz
– 50 gadu pastāvēšanu. Nav tikai
tas vien. Viņi ir veicinājuši uzturēt
latvietību, latviešu dziesmas un
humoru ārzemju latviešos, un Pie
cīšu dziesmas tika dziedātas ne
tikai brīvās pasaules daļā, bet
deva neskaitāmiem Latvijas iedzī-
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votājiem cerību laikā, kad dzīve
Latvijā bija visai drūma.
Filmu “Par mani, draudziņ,
nebēdā” noteikti rādīs arī ārpus
Latvijas robežām, un Čikāgas
Piecīši ir pelnījuši atbalstu viņu
koncertos, kā arī pilnas zāles jubi
lejas filmas izrādēs.
Ivars Švānfelds, Salaspilī
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Labas enerģijas vēstnese

Vienmēr pārņem prieks un
lepnums, uzzinot par kāda latvieša
sasniegumiem. Ārste Anita Balode
izdevumā U. S. News and World
Report nesen atzīta par vienu no
apmēram 30,000 labākajiem ār
stiem ASV. Anita Balode izaugusi
mediķu ģimenē. Pirms kaŗa Lat
vijā un pēc kaŗa Vācijā māte Ilga
Balode bija iekšķīgo slimību ār
ste, tēvs Voldemārs Balodis – acu
ārsts; abi vectēvi – Kārlis Balodis
un Kārlis Apinis acu ārsti, pro
fesori Latvijas Universitātes Medi
cīnas fakultātē; mātes brālis, ārsts
rentgenologs Baldūrs Apinis ilgus
gadus vadīja Rīgā nodibināto Ab
dominālās radioloģijas nodaļu.
Vectēvs Kārlis Apinis bija viens
no 1. Latviešu ārstu un zobārstu
kongresa rīkotājiem Vācijā, bēgļu
nometnē Eslingenā (red.) 1947.
gada 6. un 7. decembrī. Kongresa
dalībnieki nolēma dibināt Latvie
šu ārstu apvienību trimdā (LAAT),

K. Apini ievēlēja par tās priekš
sēdi, un viņš vadīja LAAT, kad tā
atjaunoja darbību ASV Oregonas
pavalstī un 1956. gadā tika inkor
porēta ar nosaukumu Latviešu ār
stu un zobārstu apvienība (LĀZA).
K. Apinis bija LĀZAs priekšsēdis
līdz savai nāvei 1968. gadā.
Vai gan ārstu atvasei iedo
mājams citāds dzīves ceļš? Pēc
ieceļošanas ASV 1951. gadā Ilga
un Voldemārs Baloži Vašingtonas
pavalsts Bellingemas pilsētā sāka
strādāt psīchiatriskā klīnikā, kur
Anita Balode praktiski uzauga un
vēlāk strādāja laboratorijā un
studiju laikā vasarās par žēlsirdī
gās māsas palīdzi. Viņa studēja
Vašingtonas universitātē mikro
bioloģiju, 1970. gadā beidza Alba
nijas Medicīnas kolledžu Ņujorkas
pavalstī, kas ir viena no vecākām
medicīnas kolledžām ASV. Jāpie
bilst, ka Albanijas Medicīnas kol
ledžu absolvējušas arī latvietes
Ausma Lapiņa (†), Vija Lindberga,
Līva Raita.
Anitai Balodei Čikāgas pie
pilsētā Elmhurstā ir ģimenes ārsta
un holistiskās medicīnas kabinets.
Nosaukums “holistisks” cēlies no
latīņu vārda “holon”, kas nozīmē
“veselums”, un holistiskā medicīnā
cilvēka organisms tiek uztverts kā
prāta, dvēseles un ķermeņa neda
lāmība, ķermenis – kā dažādu
orgānu un sistēmu mijiedarbība.
Veselam cilvēkam ir ne tikai ve
sels ķermenis, bet arī skaidrs prāts
un mierīga dvēsele. Veselību holis
tiskajā izpratnē veido trīs mijie
darbīgās dimensijas: somatiskā jeb
fiziskā veselība; psīchiskā jeb
apziņas veselība un vides veselība.
Holistiskā medicīna pēdējos ga
dos ļoti populāra kļuvusi Latvijā.
Anitas Balodes pacienti ap-

galvo, ka viņa ir neparasta ārste,
ko nevar salīdzināt ar citiem. Ik
vienu viņa cenšas izglītot, iesaka
pēc iespējas vairāk kustēties, ēst
veselīgu pārtiku – svaigus augļus,
saknes, ogas, riekstus, dzert filtrētu
ūdeni, nevis pepsikolu un koka
kolu, dozēt vitamīnus, jo lietojot
pārmērīgi daudz vitamīnu, cilvēki
nodara ļaunumu savai veselībai.
Pirms sākt tos lietot, noteikti jā
konsultējas ar ārstu. Sportistiem
Dr. A. Balode iesaka kombinēt
piemērotus uztura bagātinātājus,
ievērojot veselīgu diētu.
Anita Balode atzīst, ka par
sekmīgo darbu galvenokārt jāpa
teicas ilggadējiem kollēgām, viņu
atsaucībai un atbalstam. Viņa
ievēro savu ieteikumu pacientiem
vingrot un kustēties, un dara to
katru brīvu brīdi – dakteres va
ļasprieks ir balles dejas, tāpēc
tuvākie paziņas viņu dēvē par
mūsdienu Džindžeru Rodžersu.
Anita Balode sāka dejot pirms
gadiem divdesmit, sākumā reizi
nedēļā, tad divas, tagad vai katru
dienu. Ar deju partneri, vidus
skolas fiziskās audzināšanas sko
lotāju Pēteri Liatos vai deju skolo
tāju Gregu Markī (Greg Marquis)
viņa piedalījusies balles deju sa
censībās dažādās pavalstīs – Chi
cago Crystal Ball, Windy City
Open, Chicago Harvest Moon
Ball Championships, Indiana un
Wisconsin State Championship
u.c., kā arī Anglijā, iegūstot balvas
un godalgotas vietas.
“Dejošana ir ne tikai labs tre
niņš muskuļiem, tā vingrina arī
prātu, jo jāatceras soļu kombi
nācijas un jāiekļaujas mūzikas rit
mā,” stāsta daktere Anita Balode.
Žurnālā New England Journal
of Medicine pirms vairākiem
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Dr. Anita Balode gan sekmīgi dziedina savus pacientus, gan gūst panākumus uz
balles zāles parketa.

gadiem bija publicēts pētījums, ka
dejošana mazina risku saslimt ar
demenciju. Dejot var sākt jebkuŗā
vecumā, un katrs var izvēlēties –
valsi, tango, fokstrotu vai hiphopu.
Dr. Anita Balode uzskata, ka sko
lās nepieciešams atjaunot deju stun
das, jo tās pozitīvi ietekmē visu
vecumu bērnus. Dejošana stiprina
muskuļus, uzlabo līdzsvaru un
mazina spriedzi.

“Es uzaugu laikā, kad deju
stundas audzēkņiem bija pamat
skolā, vidusskolā un kolledžā. Tās
iemāca labu stāju, manieres un
stiprina pašapziņu, veicina dzīves
prieku,” viņa stāsta.
Sietlas latvieši 1996. gada 12.
augustā uzaicināja Anitu Balodi
un Pēteri Liatos piedalīties līdzekļu vākšanas sarīkojumā Baltiešu
studijām, un savu honorāru viņi
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ziedoja šai Vašingtonas univer
sitātes programmai.
Dr. Anita Balode apmāca
medicīnas studentus. Gan Čikāgas
apkaimē, gan citās pavalstīs viņu
bieži aicina lasīt lekcijas par vese
līgu uzturu un kā sekmīgi izsargā
ties no slimībām. Tās klausījušies
arī vietējie latvieši – Sv. Pēteŗa
ev. lut. draudzes locekļi, Čikāgas
slēpotāju kluba un vairākkārt Ilin
ojas pensionāru biedrības biedri.
Pensionāri atzīst, ka, uzklausījuši
dakteres padomus, jūtoties daudz
jaunāki. Droši vien viņa labprāt
brauktu uz citiem latviešu cen
triem atgādināt un mācīt, cik sva
rīgi domāt pozitīvi, prast aizgaiņāt
īgnumu. Anitas Balodes dzīves
prieks iedvesmo un, klausoties viņā,
vienā rāvienā uzlabojas garastā
voklis. Mūsdienās, kad negātīvā
ir tik daudz, ļoti vajadzīgi cilvēki,
kuŗi burtiski izstaro enerģiju.
Latviešus gan agrāk, gan tagad
dēvē par mazu, ķildīgu tautiņu.
Svarīgi pierādīt pasaulei, ka tā
nebūt nav!
Am
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MĀRTIŅŠ VĒVERIS (1954-2011)
Mārtiņš Vēveris dzimis 1954.
gada 27. decembrī Ņujorkā, Gu
nāra un Ievas Vēveŗu gimenē. Drīz
ģimene pārcēlās uz Deitonu,
Ohaijo. Pēc vidusskolas absolvē
šanas Kalifornijā, Mārtiņš beidza
Evergreen State College Vašing
tonas štatā ar gradu psīcholoģijā.
Pēc tam viņš dzīvoja Kalifornijā,
Vašingtonā, Kolorado, Kentakijā,
un pēdīgi Čikāgā.
Kopš 1998 gada Mārtiņš strā
dāja par psīchologu garīgi traucēto
bērnu iestādē Maryville akadē
mijā, Des Plaines, Ilinojā, kur viņš
vēlāk bija terapijas centra projektu
vadītājs. Darba vietā Mārtiņš bija
ļoti iecienīts. Tas īpaši izpaudās
kollēgu lielajā līdzdalībā viņa
piemiņas brīdī 29. oktobrī, ko
rīkoja Maryville akadēmija.

Ārpus darba viņš bija liels
grāmatu lasītājs, mūzikas cienī
tājs un kulinārās mākslas lietpra
tējs. Pēdējos gados viņš nodarbojās
arī ar tai-či vingrošanu.
Mārtiņš bija studentu kor
porācijas Gersicania loceklis, ilgus
gadus bija Čikāgas kopas seniors

un vairākas reizes Čikāgas Kor
porāciju kopas seniors, pārstāvot
to arī Čikāgas latviešu organizā
ciju apvienībā.
Mārtiņa darbīgo dzīvi pār
trauca ļaundabīgā slimība lim
foma, un viņš no mums šķīrās
2011. gada 16. oktōbrī.
Piemiņas brīdi vadīja prāv.
Vilis Vārsbergs. No viņa atvadījās
prāvs tautiešu un kollēgu skaits –
darba biedri, Gersicanias un Čikā
gas Korporāciju kopas pārstāvji,
un viņa ģimenes locekļi.
Par Mārtiņa aiziešanu sēro
viņa vecāki, meitas, draugu pulks
un Gersicanias saime.
Vieglas smiltis, Mārtiņ!

Gersicania Čikāgas kopas
pārstāvji

Eleonora Rubule (1922-2011)

Māt, mīļā māt,

Paldies Tev saku par rūpestiem Taviem,
par auklējumu siltajā klēpī,
par trauslajām nomoda naktīm, stundu stundā sargāt mani.
Paldies par Tavām dziedātām dziesmām,
par glāstošiem vārdiem,
ko teici man gan rīta, gan vakara dziesmā,
pati iedama grūtuma taku.
Paldies, ka druvmalā mācīji rudzpuķi iemīļot,
un bērzu birztalā dzirdēt, kā vītaro strazdi,
kā zāle klusumā dīgdama runā ar zemi.
Paldies, ka mācīji ikdienas cīņā būt stipram un
dzīvību mīlēt un mīlēt prieku,
un taisnību nošķirt no netaisnības.
Es redzu pāri tālumam:
Tu dusi acīm aizvērtām;
Visapkārt klusi soļi klaudz;
Kāds Tevi čukstot sauc.
Nāk ļaudis galvām noliektām –
Tu dusi acīm aizvērtām.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai dzird mana māmuliņa,
Smiltainē gulēdama.
Meitas Irēne Stroda un Edīte Mazurek
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Mirdza Paudrupe pie “dieviņa kājiņām”

Mirdza Paudrupe (dzim. Renebuss) dzimusi 1915. gada 25. februārī Latvijā
aizgāja mūžībā 2011. gada 11. novembrī Alabamā, ASV.

Raksta autore Amanda Jātniece uzauga Mineapolē ASV, mācījās latviešu skolās un tagad dzīvo Latvijā.
Skolotāja, kuŗa jau 40 gadus māca Gaŗezerā
Dienu pēc Gaŗezera Vasaras nemāca latviešu gramatiku. Viņa
Vidusskolas (GVV) izlaiduma tagad ir tēvzemes mācību skolotāja
satiku ilggadējo GVV skolotāju absolventu klasei. Savās stundās
Mirdzu Paudrupi, kas man mācīja viņa māca latviešu tikumus un
latviešu gramatiku, kad es mācījos dainas, dod skolēniem pārskatu
GVV pirms 20 gadiem. Viņa bija par Latvijas vēsturi, un arī stāsta
ļoti stingra skolotāja. Un jau tajā par “neredzamo reālitāti”.
“Neredzamā reālitāte ir starp
laikā mums viņa likās veca. Bet
Tevi
un mani – unseen reality. Nav
tieši stingruma un vecuma pēc
mēs viņu ļoti cienījām. Laikam jāprasās Dievam, lai viņš parādās.
tāpēc, ka cauri stingrumam redzē Viņš parādās brīnumos. Un Tu
jām gaišumu viņas acīs, mīlestību nepalaid tos brīnumus gaŗām!” tā Paudrupes kundze.
viņas dvēselē.
Bet īstenībā Paudrupes kun
Tagad Paudrupes kundzei ir
dze
jau
visus savus “gramatikas
92 gadi, un viņa vēl arvien katru
vasaru pavada sešas nedēļas Gaŗ gadus” mācīja skolēniem tēvzemes
ezerā mācot GVV. Lai gan viņai mīlestību, vienīgi toreiz viņa to
ir grūti staigāt un tikai ar citu palī iepina starp darbības vārdiem un
dzību var nokļūt līdz klases tel divdabjiem un datīviem. Tāpat kā
pām, viņa ar mani runā tāpat kā Kļaviņu Juris to iepina starp se
pirms 20 gadiem. Viņa atceras vai nām baltu rotām, lodēšanu, vīlēm
katru savu skolēnu no savas 40 un valcēm.
Braucot uz Gaŗezeru šovasar,
gadu karjēras Gaŗezerā, un es ticu,
ka 2007. gada GVV absolventi mēs mašīnā prātojām, ka Paud
viņu arī respektē, ciena un mīl rupes kundze noteikti ir no Lat
vijas laukiem – kur gan citur viņa
tikpat kā mēs to darījām.
Paudrupes kundze 1935. gadā būtu iemācījusies tik dziļu mīles
izmācījās par skolotāju un ir visu tību pret Latviju? Nē, ne “iemācīju
mūžu strādājusi par skolotāju gan sies”, bet drīzāk “ieaugusi” tajā!
Rīgā, gan bēgļu nometnēs Vācijā, Tomēr izrādās, ka viņa ir dzimusi,
gan Kalamazū pilsētā, Mičiganas augusi, mācījusies un strādājusi
štatā, ASV. Gaŗezerā viņa sāka Rīgā. Vecāki gan sūtījuši viņu va
mācīt 1967. gadā, divus gadus pēc sarās uz laukiem, svaigā gaisā,
tā dibināšanas. Tajā laikā nebija pie radiem Bauskas apriņķī. Tur
izstrādātas izglītības programmas viņa un pārējie bērni gāja ganos,
– nebija pat mācību grāmatu – bet raka kartupeļus, ravēja dārzus,
tā kā visi GVV skolotāji bija pro slauca govis. Tātad galu galā lau
fesionāli skolotāji ar lielu darba ku darbi un dzīve viņai nav sveši.
Paudrupes kundzei ir pavi
pieredzi, viņi zināja kas kuŗā kla
sē jāmāca un paši veidoja mācību sam skaidrs, no kurienes radusies
viņas mīlestība pret tēvzemi: “Kā,
materiālus.
Paudrupes kundze gan vairs es taču esmu Latvijā dzimusi!”

Un, Paudrupe stāsta, tas visiem
ir iekšā. “Mēs esam piedzimuši
ar baltu latviešu dvēseli”, bet tas
skolēniem ir jāpasaka.
Pierādot, ka viņa vēl arvien
ir tik pat stingra skolotāja kā pirms
20 gadiem, Paudrupes kundze
piebilst: “Un visiem ir jāskatās uz
mani! Un ku’ dīvaini: man vien
mēr jāpagriežas tur, kur kāds neska
tās. Tātad, es izjūtu, ja kādas vib
rācijas no tās puses man nenāk.”
Paudrupes kundze stāsta, ka
viņai nebija viena skolotāja, kas
viņu jaunībā iedvesmoja pašai
kļūt par skolotāju.
“Es atklāti teikšu, ka man
neviens skolotājs nav bijis tāds
mīlulis,” teica Paudrupe. “...Mājās
es biju draiska meitene, bet ārpu
sē, sabiedrībā, es biju klusa un
mierīga un skaļi nerunāju. Cik
man tagad ir skaļa balss, tik toreiz
man bija tāda čukstoša. Un es ļoti
gribēju uzstāties, jo es jau no bēr
nības gribēju būt aktrise. Bet ar
mātes padomu es izmācījos par
skolotāju. Viņa teica ‘Tev nav ne
rakstura, ne auguma, lai Tu būtu
ļoti ievērojama uz skatuves. Bet
klasē Tu vienmēr vari teātri
uzspēlēt!’”
Paudrupes kundze turpina mā
cīt, viņa saka, jo mīla savu tēvzemi.
“Un es gribu viņai palīdzēt un es
gribu jauno sirdīs iedestīt mīles
tību pret Dievu…Es Dieviņu pie
minēju i rītā, vakarā; I ceļos, i
guļos zem Dieviņa kājiņām. To
visu es viņiem mācu.”
Amanda Jātniece
Publicēts 2007.10.12.
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Beidzot...

Beidzot, pēc vairākiem mēne
šiem, kad par to, kas Latvijā notiek
polītikā, gribas dziedāt 1989.
gada populāro dziesmu “Palīdzi,
Dievs, visai latviešu tautai”, esmu
atradusi kaut ko tik labu, lai gri
bētos atkal sēsties pie datora un
par to arī uzrakstīt. Man sarunāts
ALAs nozares “Sadarbība ar Lat
viju” vadītāja Ērika Krūmiņa vār
dā pasniegt aploksnes Latvijas
Bērnu fonda sarīkojumā vēl de
viņām daudzbērnu ģimenēm, ku
ŗu kopējais bērnu skaits ir 42.
Manā e-pastā ir piecu lappušu
gaŗumā šo ģimeņu raksturojums
no Latvijas Bērnu fonda, bet no
Ērika Krūmiņa informācija par
to, kam un cik ALAs līdzekļu ir
jau piešķirti. Šis saraksts ir ļoti
iespaidīgs un liecina par to, ka
Amerikas latviešu sirdis jau sen
ir īstā vietā, jo kopējā ziedojumu
summa tuvojas diviem miljoniem
dolaru. E-pastā ir arī ziņojums no
Ērika Krūmiņa, kuŗā minēts
projekts pēc projekta, datums pēc
datuma, summa pēc summas.
Līdz tieku pie pēdējās rindiņas,
kādā sestā lapā manas acis jau
sāk mirkšķināties pārāk bieži, un
burtiņi un cipari sākuši riņķa
danci. Saraksts tiešām ir gaŗš.
Esmu to visu uzmanīgi izlasījusi
un zinu, ka šodien man būs
izdevība iepazīties ar mazu daļiņu
no latviešu tautas, par kuŗu varu
tikai priecāties un arī lepoties ar
draugiem Amerikā, kuŗi Latvijas
bērnus neaizmirst.
Kad ienāku sarīkojuma telpā,
tā jau pilna ar visāda lieluma un
vecuma bērniņiem, dažiem tēti
ņiem un vairākām māmiņām.
Nebrīnos, ka nevienu, izņemot
Fonda darbiniekus, te nepazīstu, jo
Ēriks minēja, ka visas šīs ģimenes

atbalstu saņem pirmo reizi. Bet
tad ieraugu operas sōlisti – sop
rānu Evitu Zālīti, kuŗai blakus sēž
kāds neliela auguma puisēns. Tagad
atceros, ka pirms pāris gadiem
operā biju satikusi mācītāju Juri
Cālīti un viņa kundzi Sandru.
Viņi tikko Evitai bija atveduši
četrus bērniņus no Zvanniekiem.
Evita tagad ir viena un cīnās ar
ļaunu slimību, tomēr rūpes par
četriem bijušajiem “zvannieci
ņiem” nav pārtraukusi. Var redzēt,
ka mazais viņai kā pielipis un
mammas roku tik pat kā vaļā
nepalaiž. Pēc maza brītiņa, kad
ieradusies arī pēdējā no šodien
gaidītajām ģimenēm, mēs varam
sākt. Tikšanos, kā parasti, atklāj
Bērnu fonda galvenā persona
Andris Bērziņš, veltīdams sirsnī
gus pateicības vārdus Amerikas
latviešiem, kuŗi neaizmirst, ka Lat
vijas jaunākajai paaudzei nereti
jāpalīdz izaugt lieliem un stipriem.
Tad viņš man iedod sauju pabiezu
aplokšņu, kuŗas man attiecīgajām
ģimenēm ALAs vārdā jāpasniedz,
piebilstot, ka arī man daži vārdi
jāpasaka. Kopš es nekāda uzrunu
teicēja neesmu, sev doto laiku iz
mantoju lai izdalītu no Klīvlandes
draugiem saņemtās lellītes, mazus
autiņus un mazliet lielākus mīk
stos dzīvnieciņus. Divas reizes
man nekas nav jāpiedāvā, visām
mantiņām gribētājs atrodas mo
mentā. Tas mūs visus padara
tuvākus un mīļākus, un tālākas sa
runas mums risinās ātri un viegli.
Kā pirmo izsauc man zināmo
Evitas Zālītes ģimeni no Rīgas,
un Evita pastāsta, ka tagad viņas
aizbildnībā ir trīs brālīši un viena
māsiņa. Trīs vecākie šodien ir
skolā, tādēļ līdzi ir tikai mazākais,
7 gadus vecais Jānītis. Vēlāk uz-

zinu, ka visi četri bērni savā īstajā
ģimenē ir cietuši vardarbībā.
Nākamā ir Maritas un Aināra
Žvibuļu daudzbērnu ģimene no
Vecauces pagasta. Tā ar saviem
deviņiem bērniem ir pati lielākā
no šodienas ģimenēm. No iepriekš
saņemtā saraksta es jau zinu, ka
pieci ir pašu bērni, bet trim citiem
uzvārdi ir citi. Te laikam var teikt,
ka ģimenē ir viņa bērni, viņas bēr
ni un viņu bērni. Lai arī tā, tagad
visiem ir tētis un māmiņa. Diem
žēl tētim ir problēmas ar veselību,
tādēļ par atbalstu ģimene ir bez
gala priecīga.
Un tad nāk burvīga ģimene
no Valmieras, kuŗu ir izvēlējies
Ēriks Krūmiņš pats savas nesen
mirušās mātes piemiņai. Diemžēl
Ivetas Jančevskas daudzbērnu ģi
menes tētis 2007. gadā nelaimes
gadījumā gājis bojā. Ģimenē ir
trīs skolas vecuma bērni, kuŗu
vienīgā apgādniece ir mamma
Iveta.
Marijas un Pēteŗa Šūpulnieku
audžu ģimene dzīvo Līvānu novada
Jersikas pagastā. Šūpulnieki pre
cējušies jau trīsdesmit trīs gadus.
Pēc profesijas Marija ir skolotāja,
māca bērniem matēmatiku. Ģi
menē dzīvo arī vīramāte, kuŗa ir
kopjama. Tāpēc vīrs strādā tikai
savā saimniecībā. Šī ģimene ar
trim saviem bērniem pa vienam ir
pieņēmuši vēl četrus, jo tētis ir
izdomājis, ka audzinot trīs, ce
turto nemanīšot. “Kur ir trīs
bērni, tur var augt arī ceturtais.
Vismaz vienam cilvēkam palīdzē
sim dzīvot normālos apstākļos”,
bija tēta doma. Kur četri, tur vēlāk
radās arī piektais, sestais un arī
septītais. Tagad, pateicoties šim
pārim, jau četri Latvijas bērni
varēs uzaugt kā cilvēki.
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Ainārs un Marita Žvibuļi ar sešiem jaunākajiem no saviem
deviņiem berniem.
Foto: Viktorija Ļemeševska

Ainas Vilcānes ģimene dzīvo
Riebiņu novadā un viņa audzina
četrus dēlus un meitu. Vecākajam
dēlam ir 15, bet jaunākam tikai 4
gadi. Nekur nav minēts, kas šajā
ģimenē ir noticis ar tētiņu un
kādēļ māmiņa pie bērnu audzi
nāšanas palikusi viena, bet Latvijā
tas sen vairs nav nekas neparasts.
Nezinu, kas noticis ar Latvijas vī
riešiem, bet daudz, pārāk daudz
no viņiem savas ģimenes ir pame
tuši. Aina pagasta pašvaldībā ir
atzīta par labu, priekšzīmīgu un
rūpīgu. Bērnu skolotāji par šo
ģimeni saka: “Mēs ar šo māti un
viņas ģimeni lepojamies”. Ģimene
dzīvo ļoti, ļoti šaurā mazā istabiņā
ar nelielu virtuvīti. Māte ir kārtī
ga un viesmīlīga, ar lielu atbildī
bas sajūtu un milzīgu darba
mīlestību.
Zentas Skabes ģimene arī ir
bez tēta, dzīvo Preiļu novada Sau
nas pagastā, kur māmiņa viena
pati audzina trīs brīnišķīgus bēr
nus – 9 gadus veco Agnesi un 7
gadus vecos dvīņus Lauru un Jāni.
Zenta arī kopj ļoti slimo māti.
Viņa nestrādā algotu darbu, iztiek
no piemājas dārzā izaudzētā.
Pašvaldība par šo ģimeni Latvijas
Bērnu fondam ziņo: “Mamma ļoti
rūpējas par saviem bērniem,
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Vilnis Liepiņš ar diviem no saviem četriem bērniem.
Foto: Viktorija Ļemeševska

ir ieinteresēta viņu izglītošanā un
talantu izkopšanā, ir ļoti kārtīga un
viesmīlīga, ar lielu atbildības
sajūtu. Vasarā un rudenī ogo un
sēņo, lai bērnus varētu ziemā
uzturēt un pabarot. Aktīvi piedalās
visos pasākumos, kur ir viņas
bērni. Tiek audzināti apzinīgi
Latvijas pilsoņi, kuŗi mīl savu
valsti un tradicijas. Viņa ir saticīga
ar kaimiņiem. Māja, kuŗā dzīvo
ģimene ir remontiem nepie
ciešamā stāvoklī, un tās tuvumā
vairāku gadu gaŗumā ir iedzī
vojušies bebŗi, kas posta dārzu un
ganības. Lai iegādātos maizīti,
mammai jāmēro 16 km uz un no
veikala ar vecu velosipēdu. Ja
Latvijā būtu vairāk tādu māmiņu,
vecmāmiņu, kas tā cīnās par bērnu
izglītošanu, veselību, audzināšanu,
tad Latvijā būtu vairāk smaidošu
bērnu, internātskolas tukšākas,
bērnu audzināšanu vecāki neuz
veltu valstij, vecvecākiem un ģi
menes dzīvotu Latvijā.” Te jāpie
min, ka Latvijai vajag daudz vairāk
to tētiņu, kuŗi savas ģimenes
nepamet.
Sarmītes Ulpes septiņu bērnu
ģimene dzīvo Beverīnas novada
Kauguru pagastā. Pieci no bērniem
ir skolas vai pirmskolas vecumā.
Vienīgā apgādniece ir Sarmīte,

jo civīlvīrs Modris Kurpnieks ir
3. grupas invalīds. Sarmīte strādā
pansionātā “Valmiera” par mājas
aprūpētāju, diemžēl arī ar visiem
valsts pabalstiem iztikt ir grūti.
Un tad nāk četru bērnu
ģimene no Plaviņām, kas mani
pārsteidz un mazliet arī satriec, jo
to pametusi Latvijas sieviete –
māte! Tēvs Vilnis Liepiņš par
saviem bērniem rūpējas un gādā
ar lielu mīlestību. Vecākā meita
Madara ir jau 15 gadus veca un ir
tētim liels palīgs divu mazāko
brālīšu un māsiņas aprūpē. Uz
tikšanos visi ir ieradušies kā no
skatloga izņemti – meitenēm
baltas, tiešām baltas blūzītes pie
melniem svārciņiem. Abiem zēniem
ir tikpat balti krekli, bet tētim ne
tikai tumšs uzvalks, bet arī sniega
balts krekls un pat kakla saite. Te
tūlīt redzams, ka ir Latvijā arī
vīrieši, kam ģimene ir tas svarī
gākais. Sociālā dienesta ziņas par
šo ģimeni ir izcilas:
“Vilnis strādā par metinātāju
SIA “Pato”. Mātei ir atņemtas bēr
nu aprūpes tiesības, un tēvs darīja
visu iespējamo un neiespējamo,
lai bērnus atgrieztu atpakaļ ģime
nē. Ģimenē bērni un tēvs daudz
lasa, apspriež izlasīto. Tēvs kopā
ar bērniem apmeklē pasākumus
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skolā un pilsētā. Tēvs ir iemācījis
un turpina bērniem mācīt darba
tikumu, visi kopā daudz strādā
vasarā – gan ogojot un sēņojot,
gan palīdzot lauku darbos pa
zīstamiem, pašu spēkiem remontē
dzīvokli. Tēvam ir labs kontakts
ar skolu un pilsētas sociālo die
nestu, kas sniedz padomus un
atbalsta grūtos brīžos. Bērni ir
labi un tīri saposti. Bērnu uzvedība
un sekmes ir labas. Viņi iesaistī
jušies ārpusstundu pulciņu darbā,
piedalās sporta sacensībās, mācī
bu priekšmetu skolu olimpiādās,
dzied korī, dejo deju kopās. Par
ģimeni un tēvu ir ļoti labas atsauk
smes no skolas un kaimiņiem.
Tēvs ir lepns par bērniem un viņa
mērķis – izaudzināt labus Latvijas
pilsoņus”.
Pēdējā ir Baibas un Andra
Danšina daudzbērnu ģimene, kas
dzīvo Jelgavas novadā, Glūdas
pagastā. Ģimenē ir trīs pašu bērni,
māsas dēls un Baibas jaunākais
brālis, jo mamma mirusi. Arī šai

Pa zinību kāpnēm

2011. gada 11. jūnijā North
Central kolledžā Napervillē, Ili
nojā maģistres gradu izglītības
zinībās (Curriculum and In-
struction in Education) ieguva
Lāra Lebedeva-Strīpniece.
Bakalaures gradu izglītības
zinībās viņa ieguva Rietummmi
čiganas Universitātē Kalamazū,
Mičiganā. Latvisko izglītību viņa
guva Krišjāņa Barona latviešu
skolā Čikāgā un Gaŗezera vasaras
vidusskolā Mičiganā.
Skolas gados Lāra dejojusi
abu skolu tautasdeju kopās un
Čikāgas “Dzelmiešu” kopā, kuŗas
sastāvā viņa piedalījusies Gaŗezera
dziesmu dienās, dziesmu svētkos

ģimenei neklājas viegli, jo Baibas
jaunākais brālis Dainis ir invalīds,
kuŗam trīs gadu vecumā bija ļoti
smaga sirds operācija. Pašlaik
viņš pabeidzis Lielplatones speci
ālo internāta pamatskolu un tur
pinās izglītību citur. Bērni ir lieli
palīgi mazdārziņā, kur tiek au
dzēti nepieciešamie dārzeņi, augļi
un ogas uzturam. Ģimene piedalās
rudens kartupeļu talkās, kur no
pelna kartupeļus. Vietējais soci
ālais dienests saka, ka Danšinu ir
stipra ģimene, kur sirsnība un
labestība valda ikdienā. Vecāki
nepārtraukti rūpējas par bērnu
skološanu un audzināšanu.
Kad oficiālā daļa ir beigusies,
un katra ģimene no Fonda ir sa
ņēmusi ne tikai biezo aploksni no
ALAs, bet arī lielu plastikas mai
su, uz kuŗa redzams pazīstamais
smaidīgais “ģīmītis”, ar ģimenei
noderīgiem visādiem labumiem,
mēs tiekam cienāti ar garšīgām
uzkodām, kafiju, tēju vai kādu
sulu. Kad brīdi esam ciemojušies

un cienājušies, “miskaste” jau pilna
ar tukšiem sulas un citiem karto
niņiem, pie manis pienāk 9 gadus
vecais Danšinu ģimenes Elgars
un prasa, kur to var iznest un iz
tukšot. Paslavēju viņu par kārtības
un tīrības ievērošanu un brīdi abi
divatā parunājamies un sadrau
dzējamies. Atvadoties, viņš man
dod roku, un viņa rokas spiediens
ir noteikts un stingrs. Atkal izsaku
viņam komplimentu par inte
resanto sarunu un bērnam tik
neparasto rokas spiedienu, un pie
sevis nodomāju: “Kas zina, vai
tikko neatvadījos no viena no
Latvijas nākotnes prezidentiem”?
Tik gaišs un simpātisks man likās
šis mazais Latvijas jauneklītis.
Viņš arī nebija vienīgais. Visi šīs
dienas grupiņas bērni un vecāki
man šķita saules gaišuma un sil
tuma pilni. Kamēr Latvijā būs
šādas ģimene un kamēr mums
neapniks tām palīdzēt, Latvijā
viss būs kārtībā.
Astrīda

Kanadā un ASV, kā arī dziedājusi
skolu koŗos. Lāra ir darbojusies
Čikāgas gaidu vienībā, ir aktīva
ALJAs biedre un piedalījusies jau
natnes saietos un kongresos ASV
un Kanadā. Viņa ir Gaŗezera mūža
biedre un korporācijas Imerija
filistre.
Lāra strādā par skolotāju Anne
M. Jeans pamatskolā Villoubrukā
(Willowbrook).
2009. gadā Lāra apprecējās
ar Kanadas latvieti Aldi Dānielu
Strīpnieku un tagad dzīvo Čikāgas
priekšpilsētā Romeovilē.
Vēlam Lārai sekmes viņas
iemīlētajā skolotājas darbā!
Juris Valainis

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris
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kāzas

notika 2011. gada 10. septembrī
vīna dārzā Three Oaks, Mičiganā.
Kristīna un Matīss dzīvo Čikāgā,
Roscoe Village rajonā. Abu darbi
ir saistīti ar nekustamiem īpašu
miem – Kristīnai ar finanču analīzi
un Matīsam ar nomas līgumiem
un grāmatvedības sistēmas admi
nistrāciju. Kristīna ir Krišjāņa Ba
rona latviešu skolas Čikāgā ab
solvente un Matīss ir Kalamazū
Latviešu skolas absolvents. Abi
beiguši GVV. Kristīna un Matīss
ir aktīvi latviešu sabiedrībā. Abi
bijuši ALJAs valdē. Kristīna ir
korporācījās Imeria locekle un
Matīss – studentu organizācijas
Selonijas loceklis. Abi darbojas
Kristīnas Annas Čunčules un Čikāgas latviešu biedrībā un dejo
Matīsa Dindoņa Granta laulības tautasdeju kopā Dzelmieši.

RĒĶINU, LŪDZU!

Čikāgas rietumos Warrenville
pilsētā atrodas Two Brothers Tap
House restorāns. To atvēra 2008.
gadā blakus Two Brothers mikro
brūzim.
Restorānā pasniedz dažneda
žādas uzkodas, maizītes, hambur
gerus, picas un pašbrūvēto alu.
Uzkodām mēs izvēlējāmies
kraukšķīgu maizi ar jūŗas vēžu un
artišoka mērci (dip), kas bija ļoti
krējumaina. Vistas tacos bija pār-

mērīgi pikantas. Mufaleta maizīte,
pildīta ar šķiņķi, peperoni un Pro
valone sieru, bija ļoti garda.
Piedevām izvēlējāmies eļļā vārītas
saldo kartupeļu strēmeles (french
fries). Apceptā jūŗas bute (sole)
šķita pārāk tauka. Saldajā ēdienā
pasūtinājām riekstu sviesta un šo
kolādes kūku ar putu krējumu.
Restorānā var arī iegādāties
pamācības un vajadzīgos materiā
lus alus brūvēšanai mājas kārtībā.
Katru sestdienu notiek tūre
pa brūzi, kur var nogaršot vairā
kas šķīrnes alu, ieskaitot gaišo un
sezonas alu.
Zinātāji iesaka iegriezties Two
Brothers Roadhouse/Gastropub,
kas atarodas Aurorā. Tur esot
lielāka ēdienu izvēle un vairāk
alus šķirņu.
Vērtējums:
Māra Sventecka

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec.

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

2011. gada

DECEMBRIS
1 C Arnolds, Emanuels
2 P Meta, Sniedze
3 S Evija, Raita, Jogita
4 Sv Baiba, Barbara, Barba
5 P Sabīne, Sarma, Klaudijs
6 O		Nikolajs, Niklāvs, Niks
7 T Antonija, Anta, Dzirkstīte
8 C Gunārs, Gunis, Vladimirs
9 P Tabita, Sarmīte
10 S Guna, Judīte
11 Sv Voldemārs, Valdemārs,
Valdis
12 P Otīlija, Iveta
13 O Lūcija, Veldze
14 T Auseklis, Gaisma
15 C Johanna, Hanna, Jana
16 P Alvīne
17 S Hilda, Teiksma
18 Sv	Kristaps, Kristofers, 		
	Krists, Klinta
19 P Lelde, Sarmis
20 O Arta, Minjona
21 T Toms, Tomass, Saulcerīte
22 C Saulvedis
23 P Viktorija, Balva
24 S Ziemsvētku vakars. 		
Ādams, Ieva
25 Sv	Ziemsvētki.
Stella, Larisa
26 P Dainuvīte, Gija, Megija
27 O Elmārs, Inita, Helmārs
28 T Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
29 C Solveiga, Ilgona
30 P Daniela, Dāniels, Dāvids, 		
Dāvis 			
31 S Vecgada vakars. 		
Silvestrs, Silvis, Kalvis
Balta, stalta ziema nåca –
Zîda svårki, zelta loki,
Vél bij påri pårkaisîti
Dimantiña vizulîßi.
		
T. dz.
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2012. GADĀ

Schwarz
Fish Company

SELECT SMOKED CHUBS
Uz svētkiem
vai katrā laikā

Svaigas un kūpinātas zivis
Labas kvalitātes un ātra piegāde

Plaša zivju un vēžu izvēle
Sheboygan, Wisconsin

Zvanīt: Leslie 920-457-4486

slēpos

Slēpos

2012. gadā no 10.-17. martam
istabas – Holiday Inn Express
par pazeminātām cenām līdz
2012. g. 15. janvārim
Rezervējot istabas, jāmin, ka esat
Latvian Ski Club biedrs.
tālr.: 800-544-5288;530-544-5900
e pasts: hiexslt@hotmail.com

Tuvāka informācija:
Valija Galenieks, tālr.: 847-823-3713
e pasts: <galenieks@att.net>
Čikāgas Latviešu Slēpotaju Klubs

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris

Piedāvāju mīklu grāmatiņu
LATVIEŠU KRUSTVĀRDU MĪKLAS
Cena - $6 ar piesūtīšanu ASV un Kanadā

Jānis Reveliņš

6509 Trumbull, Lincolnwood, IL 60712
e-pasts: astra.janis@gmail.com
<mailto:astra.janis@gmail.com>
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JOHN ROBEZNIEKS, J.D., L.L.M.
Attorney and Counselor at Law .
800 East Northwest Highway, Suite 700
Palatine, Illinois 60074
Tel.: 847-202-0120,
facsimile: 847-202-0122
corporate/business matters,
tax matters, real estate,
probate/estate planning.

CELTNIECĪBAS DARBI

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu pagrabu,
garāžu un logu pārbūves, jumtu un māju sienu
segumu, cementa lējumu, elektrības kabeļu,
santechnikas un krāsošanas darbus, kā arī
palīdzību jebkādos sīkākos darbos.
Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Brīva konsultācija.

Raimonds Dunkelis
Zvanīt:

Tel/fax: 630-790-0320 vai 800-464-8977
������������

Ģ i m e n e s ī p a š u m ā u n v a d ī b ā k o p š 1 8 8 3. g a d a

410 E. Rand Road • Mt. Prospect, IL 60056-2161• 847/394-2336
3440 N. Central Ave. • Chicago, IL. 60634-3943 • 773/545-5420
www.matzfuneralhome.com
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LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA
DRAUDZE
450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983
tālr: 630-595-0143
Mācītājs: Prāv. Vilis Vārsbergs, tālr.: 630-652-0630
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
<e-pasts: ineses@ameritch.net>
Draudzes kasieres: Lūcija Sprenne, tālr.: 630-231-3229
† Mirdza Robežnieks, tālr.: 630-227-9212
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2011. gada decembrī

ÇIKÅGAS LATVIEÍU
BAPTISTU DRAUDZE
820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Rubens Andermanis, tālr.: 708-771-5695
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285
Svētdien, 4. decembrī, 10:30 – Sv. Vakarēdiena
dievkalpojums.
Svētdien, 25. decembrī, 10:30 – Ziemsvētku
dievkalpojums.
Svētdien, 8. janvārī, 10:30 – Sv. Vakarēdiena
dievkalpojums.
Svētdien, 22. janvārī, 10:30 – Dievkalpojums.

Visvaldis Krīgers jubilārs

Ziemsvētku tirdziņš:
Sestdien, 3. dec., 9:00 – 15:00.
Svētdien, 4. dec., 9:00 – 10:00 un 11:00 – 13:00.
10:00 – II adventa dievkalpojums ar
dievgaldu; siltas pusdienas.
Svētdien, 11. dec., 10:00 – III adventa dievkalpo-	
jums; kafijas galds.
Svētdien, 18. dec., 10:00 – IV adventa dievkalpo-	
jums; kafijas galds.
Sestdien. 24. decembrī, 17:00 – Kristus dzimšanas
svētvakara dievkalpojums.
Svētdien, 25 dec., 11:00 – Kopīgs Ziemsvētku
dievkalpojums Ciānas dievnamā.
Sestdien, 31. dec., 10:00 – Gadu mijas dievkalpo-	
jums ar dievgaldu.
2012. gada janvārī
Svētdien, 1. janv., 10:00 – Dievkalpojums ar
dievgaldu.
Svētdien, 8. janv., 10:00 – Dievkalpojums; siltas
pusdienas.
Svētdien, 15. janv. ,10:00 – Dievkalpojums ar
dievgaldu; kafijas galds.
Svētdien, 22. janv., 10:00 – Dievkalpojums;
kafijas galds.
Svētdien, 29. janv., 10:00 – Dievkalpojums;
kafijas galds.

Negaidīti miris mākslinieks
Maigonis Barens
1932 -2011
dzimis Jaunjelgavā, Latvijā
miris Waseca, Minesotā

Piemin laikabiedri Čikāgā un Losandželosā

Šī gada septembrī Visvaldim Krīgeram piepil
dījās 85 mūža gadi. Dzimis 1926. gada 11. septembrī
Zaļeniekos, Zemgalē. 1944. gada vasarā, krievu fron
tei tuvojoties, ģimene dodas bēgļu gaitās uz Kurzemi,
vēlāk uz Vāciju, kur Visvaldi iesauc armijas izpalīgos.
Ieceļojuši Amerikā, Krīgeru ģimene pievēršas
cementa apstrādes darbiem un būvniecībai, kas arī ir
Visvalda mūža darbs, izveidojot savu cementa darba
firmu. Visvaldis iepazīstas ar latviešu meiteni Rutu
Sidrēvicu un 1957. gada 15. maijā slēdz mūža drau
dzību. Ģimeni Dievs svētījis ar četriem bērniem – Ivaru,
Sandru, Robertu un Timoteju un pieciem mazbērniem –
Katelin, Sara, Ryan, Nicole un Aleksander. Viņu mī
lestību Visvaldis izjūt īpaši tagad, jo pagājušā gada
novembrī mūzībā aizgāja viņa dzīves biedre.
Visvaldis vēl arvien ir aktīvs Pensionāru biedrībā
un Ciānas draudzē.
Vēlam Visvaldim vēl daudz skaistu mūža gadu!
Juris Valainis

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris

ČIKĀGAS LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDZE
6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, tālr.: 773-725-3820
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: �������������
708-453-0534.
Draudzes priekšniece: Baiba Liepiņa, tālr.: 773-202-8416
Dāmu kom. priekšn.: ������������������������������������
Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: <http://www.ciana.cikaga.com>

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2011. gada decembrī
“Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzāle
mes meita! Redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis, taisnīgs
un tavs palīgs, Viņš ir miermīlīgs, Viņš jāj uz ēzeļa, uz
ēzeļa mātes kumeļa.” Cah. 9:9
Svētdien, 4. dec., 10:00 – 2. adventa dievkalpojums ar uzrunu un nodarbībām bērniem.
Kafijas galdds.
Trešdien, 7. dec., 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 11. dec., 9:00 – Ziemassvētku tirdziņš.
10:00 – 3. adventa dievkalpojums.
Tirdziņa turpinājums.
Svētdien, 18. dec., 10:00 – 4. adventa dievkalpojums. Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Trešdien, 21. dec., 12:00 – Bībeles stunda.
Sestdien, 24. dec., 17:00 – Kristus dzimšanas
svētku vakara dievkalpojums kopā ar
Čikāgas latviešu baptistu draudzi.
Svētdien, 25. dec., 11:00 – Kristus dzimšanas
dienas dievkalpojums.
Sestdien, 31. dec., 15:00 – Vecgada vakara
				dievkalpojums.
2012. gada janvārī

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Jāņa ev. 3:16
Svētdien, 1. janvārī, Dievkalpojuma Ciānas
			 draudzē nebūs.
Trešdien, 4. janv.,12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 		8. janv., 10:00 – Zvaigznes dienas
				dievkalpojums ar uzrunu un 		
				nodarbībām bērniem. Draudzes eglīte.
Svētdien, 15. janv., 10:00 – Dievkalpojums.
				Kafijas galds.
Trešdien, 18. janv., 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 22. janv., 10:00 – Dievkalpojums.
				Kafijas galds.
Svētdien, 29. janv., 10:00 – Dievkalpojums.
			 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
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ČIKĀGAS LATVIEŠU
KATOĻU KOPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Pastor-Father Eric C. Meyer, C.P.

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
608 S. Grove Ave. Apt.1, Oak Park, IL 60304
Tālr.: 708-445-8569, e-pasts:<valainisjuris@yahoo.com>
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts:<zitavelkme@juno.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Valentīna Svilāns
Tālr.: 773-774-0746, e-pasts: <svilans@netscape.com>

Svētdien, 11.decembrī, 12:00 – Katoļu kopas diev
kalpojums/saiets Immaculate Conception baznīcā
7211. Talcott Ave. Čikāgā.
Pēc dievkalpojuma – saiets ar Ziemsvētku ieskaņas
programmu.

ČikĀgas Latviešu
Biedrība

Čikāgas Latviešu Nams

4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618
tālr.: 773-588-2085, fakss: 773-588-3405
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-282-6510,
�������������������������������������
e-pasts: <armands5@aol.com>
Sestdien, 10. decembrī, 16:00 – Čikāgas latv.
nama kluba telpās. Puzuru taisīšana visām paau
dzēm jaukā svētku gaisotnē. Priekšzināšanas nav
vajadzīgas. Pamācības – latviski (angliski – pēc
pieprasījuma). $5 par materiāliem. Piedāvāsim
karstvīnu, pīrāgus un piparkūkas.
Sestdien, 31. decembrī, no plkst. 20:00 līdz 2:00
– Ciānas draudzes lielajā zālē, 6551 W. Montrose
Ave. Ledus Balle un jaungada sagaidīšana. Ballē
būs bagātīgs banketa galds, gardi deserti, šampa
niešu tosts un laimesti. Iecienītā grupa Adam Zahl
uzjautrinās ar dejas mūziku. Rezervējot ar samak
su līdz 1. decembrim, biļešu cena $60 par personu.
Pēc 1. decembŗa – $70 par personu. Lūdzu re
zervējiet biļetes, zvanot Rutai Priedkalnei-Zirnei,
773-275-5273 un sūtot čeku Mārītei Plūmei, 6127
Plymouth St., Downers Grove, IL 60516. Čekus
lūdzu rakstīt uz Chicago Latvian Association. Visi
mīļi gaidīti!
Svētdien, 12. februārī, plkst. 13:30. ČLB biedru
gada sapulce Čikāgas latviešu nama 1. stāvā,
4146 N. Elston Ave.
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Ziemsvētkiem parasti cep piparkūkas, bet
šogad bagātināsim svētku galdu arī ar dažiem nepa
rastākiem cepumiem.

Kaķu mēlītes

Auzu pārslas – 2 ¼ krūzes
Milti – 3 ēdamk.
Cukurs, gaiši brūnais – 2 ¼ krūzes
Sāls – ½ tējk.
Sviests, izkausēts, karsts – ½ mārciņas
Ola, sakulta – 1
Vaniļas ekstrakts – 1 tējk.

Lielā bļodā samaisa auzu pārslas, miltus,
cukuru un sāli. Iemaisa karsto sviestu un maisa līdz
cukurs izkusis. Pievieno sakulto olu un vaniļu un
vēl labi samaisa.
Ar tējkaroti liek mazas piciņas uz cepumu
pannas, kas pārklāta ar pergamenta (parchment)
papīru. Cepumus jāliek 2 collu attālumā vienu no
otra, jo cepot tie izplūst un kļūst ļoti plāni. Cep
350°F karstā krāsnī 7-10 min. Atdzisušos cepumus
uzglabā slēgtā traukā.

Aprikožu četrstūŗi
Sviests – 1 krūze
Cukurs – 1 krūze
Ola – 1
Milti – 3 krūzes
Apelsīna miza, rīvēta – 4 tējk.
Cepamais pulveris – 1 tējk.
Sāls – ¼ tējk.
Aprikožu ievārījums – 18 unces
Citrona sula – 2 tējk.
Citrona miza, rīvēta – 1 tējk.

Sviestu saputo, vispirms ar cukuru, tad ar olu.
Miltus, apelsīna mizu, cepamo pulveri un sāli
samaisa, tad pamazām iejauc saputotajā sviestā.
2
/3 mīklas iespaida 13“x9“ pannā, kas izklāta ar
pergamenta (parchment) papīru.
Aprikožu ievārījumā iemaisa citrona sulu un
mizu, tad to pārklāj mīklai. Pataupīto 1/3 mīklas
sadrupina pa virsu.
Cep 350°F karstā krāsnī ap 40 min., līdz virsas
drupačas ir zeltaini brūnas.
Atdzisušos cepumus sagriež nelielos četr
stūrainos gabaliņos.

Svētkiem tuvojoties jādomā par atsvaidzinošu
saldo ēdienu. Šī aukstā, vieglā “sniega pika”
iepriecinās jūsu ciemiņus.

Sniega pika
Želatīns, bezgaršas -– 2 paciņas (Knox)
Auksts ūdens – 4 ēdamk.
Verdošs (vārošs) ūdens – 1 krūze
Cukurs –1 krūze
Sāls – mazliet
Sasaldēta apelsīna sula – viena12 unču kanniņa,
atsaldēta
Citrona sula – 2 ēdamk.
Sarīvēta citrona miza – 1 citrons
Putu krējums – 2 krūzes
Eņģeļu kūka (angel food cake) – 1 sagatavota
Putu krējums – 1 krūze
Pūdercukurs – 4 ēdamk.
Kokosrieksts – sadrumstalots (ja vēlas)
Lielā bļodā, (apm. 12 krūžu tilpumā) ieklāj
krusteniski 2 gabalus pergamenta (parchment)
papīra tā, lai tie karātos pāri bļodas malai. Papīram
jāsedz bļodas iekšējās malas. Papīrs būs saburzīts.
Citā lielā bļodā ielej auksto ūdeni un iebirdina
želatīnu. Ļauj 5 minūtes stāvēt, lai želatīns kļūst
mīksts. Pievieno karsto ūdeni un maisa, līdz želatīns
izkusis. Iemaisa cukuru, sāli, apelsīna sulu*, citrona
sulu, citrona mizu. Ieliek ledusskapī, lai sāk biezēt
– šad tad apmaisa. Jāuzmana, lai nesacietē! Maisī
jums nedrīkst būt ne pārak šķidrs, ne pārāk stingrs.
Tam jātur forma, bet jābūt maisāmam.
Saputo 2 krūzes putu krējuma. Želatīna mai
sījumu lēnam pievieno putu krējumam, līdz masa ir
vienveidīga. Mazu daļu maisījuma ieliek papīra
ieklātajā bļodā. Tad kūku plēš mazos gabaliņos un
pamīšus piepilda bļodu ar kūku un želatīna masu.
Bļodu pārklāj ar plastikas un alumīnija loksnēm.
Liek ledusskapī uz vienu dienu.
Nākamajā dienā izņem no ledusskapja, bļodai
uzliek lielu šķīvi un to apgriež. Noņem pergamenta
papīru. Saputo 1 krūzi putu krējumu ar pūdercukuru
un apziež kūku. Kūkai var aplikt zemenes, avenes,
mellenes un apbirdināt ar kokosriekstiem.
*Lai želatīna maisījums ātrāk sabiezētu, pie
vieno aukstu atsaldēto apelsīna sulu.

Priecīgus Ziemassvētkus!

Jautrās saimnieces

2011. g. decembris, 2012. g. janvāris
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SARĪKOJUMI / SANĀKSMES
2011. gada decembris
Sestdien, 3. dec., – Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku
tirdziņš no plkst. 9:00 – 15:00.
Svētdien, 4. dec., – Sv. Pēteŗa draudzes Ziemsvētku
tirdziņš 9:00 – 10:00 un 11:00 – 13:00.
Sestdien, 10. dec., ČLB Puzuru taisīšana				
					
Latviešu nama 1. stāvā, kluba telpās 16:00.

2012. gads

		

Svētdien, 11. dec., Ciānas draudzes Ziemsvētku
					
tirdziņš Lielajā zālē, sākums 9:00.

2012. gada janvāris
Sestdien, 28. janv., Draudzīgais aicinājums
					Kr. Barona latviešu skolā Ciānā 11:00.
2012. gada FEBRUĀRIS
Svētdien, 12. feb., ČLB biedru gada sapulce 			
					
Čikāgas latviešu nama 1. stāvā 13:30.

Ziemas rīts

Trešdien, 14. dec., Pensionāru biedrības saiets
					Ziemsvētku ieskaņa. Savstarpēja 			
					
apdāvināšanās, Ciānā 12:00.
					
Janvārī saieta nav.

Aust rīts. Aiz meža sarkanbaltu
Redz jaunu dienu ceļamies,
Un mīksti baltos sarmas autos
Ir klusie koki tinušies.

Piektdien 16. dec., Ciānas draudzes un Čikāgas
					
vīru koŗa eglīte Ciānā 19:00.

Kā zeltā stīgo pirmie stari,
Un sarmas pušķi mirdz un trīc.
Ak, arī tevī daudz ir prieka
Un spirgtas dailes, ziemas rīts!

Sestdien, 17. dec. Kr. Barona latviešu skolas eglīte
					
Ciānā 11:00.
Sestdien, 31. dec., ČLB izkārtojumā Jaungada 		
					
sagaidīšanas balle Ciānā no plkst. 20:00
					
līdz 2012. gada 1. janvārim plkst. 2:00.

Čikāgas Ziņām ziedojuši

A. Saulietis

Gaišus Ziemsvētkus, laimi Jaunajā gadā!
vēl redakcijas saime

no 2011.g. 21. oktōbŗa līdz 2011.g. 22. novembrim
200.- Dace un Arnis Kīni,

52.75 Juris Jauntirāns (Crown Point, IN),
50.- Velta Cukura, Skaidrīte Haller (Duluth, MN),
Aldis Kiršteins, Baiba Lenša (Sparks, NV),
Rita Mikolajczyk, Helene Piziča, Ieva Pūris
(Portland, OR),Vija Ruķis (Oconto Falls, WI),
Gundega Rupeika, Hermīne Strauja, Kārlis
Strauja, Ivars Vilciņš,
45.- Elvīra Alberiņa, Antonija Briede (Greenfield, WI),
Imants Klimovics,
25.- Anna Lāčkāja.

Pasütiniet Çikågas

Ziñas

P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEDOJUMS:

Vårds, uzvårds:
Adrese:

$

Dåvinåtåja vårds un uzvårds:
Vélos, lai redakcija süta kartîti:

Vélos paziñot par dåvanu pats/pati:

Redakcija lüdz vismaz $45.- vai vairåk ziedojumu gadå sagatavoßanas un iespießanas tießo izdevumu segßanai.

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

Udensvīrs
21.janv. -,20.feb.

2012. gada

22 Sv
23 P
24 O
25 T
26 C
27 P
28 S

Austris
Grieta, Strauta
Krišs, Ksenija, Eglons
Zigurds, Sigurds
Ansis, Agnis, Agneta
Ilze, Ildze, Izolde
Kārlis,Spodris		

29 Sv Aivars, Valērijs
30 P Tīna, Valentīna, Pārsla
31 O Tekla, Violeta

Lej, saulīte, zelta lietu
Jaunā gada celiņā,
Lai pietika gaišu dienu
Visu gadu staigājot.
               T. dz.

FIRST CLASS MAIL

15 Sv Fēlikss, Felicita
16 P Lidija, Lida
17 O Tenis, Dravis
18 T Antons, Antis
19 C Andulis, Alnis
20 P Oļģerts, Aļģirds, Aļģis,
		Orests
21 S Agnese, Agnija, Agne

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

8 Sv Gatis, Ivanda
9 P Kaspars, Aksels, Alta
10 O Tatjana, Dorisa
11 T Smaida, Franciska
12 C Reinis, Reina, Reiholds,
		Renāts
13 P Harijs, Ārijs, Āris, Aira
14 S Roberta, Roberts, 		
Raitis, Raits

Çikågas Ziñas

1 Sv Jaungads. Laimnesis,
		Solvita, Solvija
2 P Indulis, Iva, Ivis, Ivo
3 O Miervalda, Miervaldis, 		
Ringolds
4 T Spodra, Ilva
5 C Sīmanis, Zintis
6 P Zvaigznes diena. 		
Spulga, Arnita
7 S Rota, Zigmārs, Digmārs,
		Juliāns

UNITED LATVIAN ASSOCIATION OF CHICAGO

JANVĀRIS

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA

JĀNIS VILCIŅŠ
PRIEKŠSĒDIS
6007 North Sheridan Road, #18J,Chicago, IL 60660
Tālr. mājās: 773-728-3947, darbā: 773-221-3000

ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI notiek

pirmdienās no 7:00 - 7:30 vakarā. Tos pārraida
WSBC AM 1240 un WCFJ 1470 AM (dienvidu) viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 309-750-9654, e-pasts <sil@skbdesign.org>
Armands Birkens • Tālr.: 773-282-6510
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Ilmāram Riekstiņam 203 Regency Drive, #422, Bloomingdale, IL 60108-2149
Raidījumu ierakstu CD’s/kasetes var pastināt no V. Galenieks. Cena – $6:00
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is published by the United Latvian Association of Chicago, a not-for-profit organization.
Publication address: P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824.
Printed by AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 1621 South 17th Street,
Lincoln, NE 68502-2698 • Phone 402-474-1591, Fax 402-474-2110
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