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Çikågas Ziñas iznåk ik ménesi, bet 
jünijs, jülijs un augusts ir apvienoti vienå 
izdevumå, arî decembris un janvåris ir 
apvienoti. Çikågas Ziñas süta visiem lat-
vießiem, ku®i tås vélas un no ku®iem ir sa-
ñemts vismaz $50.- ziedojums gadå. Tås süta 
ar pirmås ß˚iras pastu, tå nodroßinot åtru 
sañemßanu. 

SLUDINÅJUMU LIKMES: 
 1 lappuse.– $180.-, 1/2 lappuse – $90.- 
 mazåkais –  $45.-

ADVERTISING RATES: 
 $180.- per full page
 $90.- per 1/2 page, smallest ad $45.- 
Çikågas Ziñu nåkamå méneßa izdevumå 

ievietojamie materiåli (raksti, fotoat-
téli, sludinåjumi, sarîkojumu kalendåra 

informåcija) redakcijå jåsañem lîdz 
iepriekßéjå méneßa 10. datumam. Tikai 
îsi ziñojumi un péc 10. datuma notikußo 

sarîkojumu apraksti sañemami lîdz méneßa 
15. datumam.

Materiålu sütîßanas adrese:
Inåra Sîmane – 4NO13 Randall Road 

St. Charles, IL 60175-5044
tålr.: 630-584-5750, fax: 630-584-1683 

e-pasts: <isimanis@comcast.net> 

Par sludinåjuma saturu atbild sludinåtåjs; par   
raksta saturu atbild autors. Manuskriptiem 
jåbüt maßînrakstå ar autora îsto vårdu un ad-
resi. Anonimus rakstus neievieto. Redakcijai 
ir tiesîbas rakstus saîsinåt. Rakstos izteiktås 
domas var nesaskanét ar redakcijas viedokli. 
Çikågas Ziñas honorårus nemakså.

Izdevéjs:
Çikågas latvießu organizåciju apvienîba

Administråtors: Ilmårs Bergmanis
e-pasts: <ilmarsb@sbcglobal.net>
mob. tålr.: 847-828-4013

Atbildîgå redaktore: Årija Bergmane             
tålr.: 847-803-0546; 
e-past: <arijab@sbcglobal.net>

Galvenå redaktore: Inåra Sîmane 
tålr: 630-584-5750; fax: 630-584-1683
e-pasts: <isimanis@comcast.net> 

Techniskå redaktore: Kristîna Laimiña

Kasiere: Årija Bergmane
P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824 
Ziedojumi, maksåjumi par sludinåjumiem 
u.c. sütåmi kasierei.

Adreßu maiñu pieteikumi sütåmi:
Çikågas Ziñas - P.O. Box 2824
Des Plaines. IL 60017-2824

Vāka iekārtojums: Mārtiņš Sīmanis                 

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

LĪMENISKI: 1. Operas “Seviļas bārddzinis” komponists. 6. Pasaules lielākā 
demokratija. 9. Kūkotāja. 10. Ar gāzi pildītas bumbas. 11. Latviete, Amerikas 
skatuves, filmu un televīzijas aktrise. 12. Slimnīcas transporta līdzeklis.        
14. Turcijas galvaspilsēta. 16. Ferments. 18. Sagatavot maizes mīklu.             
20. Tuksneša dzīvnieks. 21. Pārvērst. 22. Pilnīgi piekāpjas. 24. Ātri kustas. 
25. Tēls brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laiki”. 26. Pilsēta ziemeļu Itālijā. 29. Sa
biedrības daļas. 32. Viens no Kristus divpadsmitiem. 33. Pārkārto noteiktam 
mūzikas instrumentam. 34. Muļķīgs. 35. Vadīt. 36. Trīt. 37. Skatuves uzvedums.

STATENISKII: 1. Latvijas soprāns, kuŗa 2011. gadā debitēja Metrapolitāna 
operā. 2. Apvieno. 3. Savdabīgs izteiciens. 4. Neliels plēsīgs caunu dzimtas 
dzīvnieks. 5. Plata, ar kokiem apstādīta iela. 6. Darba līdzeklis. 7.  Trulprātīņi. 
8. Riskanta aizraušanās. 12. Gaučo un Evitas zeme. 13. Uzņēmīgs. 15. Iztaisno, 
saīsina. 17. Bojāts. 18. Bagātīgi ēdina. 19. Smakjutība. 23. Atsperīgs.              
24. Miegojas. 26. Slepkava, kas atbrīvots Jēzus vietā.  27. Vietēji. 28. Izprast. 
29. Šķiroti.  30. Ļauna burve, 31. Gaiļa lepnums.

LĪMENISKI: 1. Biedrība. 2. Orķestris. 11. Trans. 12. Tīkli. 13. Svins, 14. Nospēlēja. 
15. Tribīne. 16. Rīve. 18. Veltes. 19. Aukla. 22. Stārķis.  23. Streips. 27. Ahabs. 
29. Kastro. 31. Gaga. 33. Dublina. 35. Asprātība. 37. Nervi. 38. Sader.                       
39. Drāma. 40. Spānieši. 41. Cepelīns. 
STATENISKI: 2. Etāns. 3. Riskēt. 4. Betlēme. 6. Kristus. 7. Kašmīra. 8. Raiti.     
9. Sistēmas. 10. Eksakts. 11. Tenors. 17. Vētra. 18. Vīķe. 20. Kupla, 21. Arno.   
24. Raidonis. 25. Islande. 26. Sahara. 28. Spīdīgi, 29. Klaušas. 30. Ruperte.    
32. Kaudze. 34. Birža. 36. Īpaši.
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REDAKCIJAS  SLEJA
Arī Latvijā tauta ies balsot. Referendums jeb 

tautas balsošana izšķirs jautājumu pret vai par 
krievu valodas apstiprināšanu par otro valsts valodu. 
Šis referendums maksāšot apmēram 2 miljonus 
latu. Kā nu kuŗa avīze sniedz informāciju par šo 
procesu, visiem  ir skaidrs, ka arī šajā procesā var 
veidoties neskaidrības. Sadzīve jau sen ir sarežģīta, 
kur nu vēl, ja sarunas noteik katram savā valodā. 

Čikāgas Ziņu lasītājiem nav jāskaidro, kāpēc 
ir svarīgi Latvijā runāt latviski. Ja jau divi cilvēki 
saru nājās katrs savā valodā, ir iespējams, ka notiks 
kāds pārpratums. Iedomājieties tikai vienu dienu 
runāt ar saviem bērniem vai ar savu otro pusi valodā, 
ko viņi nesaprot. Vai Jūs tuvināsities viens otram, 
vai radī sies lieki pārpratumi? Drīzāk pār pratumu 
kalni augs. 

Moderno laiku pārpratumu kalni izrādās, ka 
nebūt nav pauguri. Varbūt arī internets tur vaino
jams. Nesen Latvijā tika izplatītas baumas par 
Swedbankas iespējamo maksātnespēju. Vienas 
nedēļas nogalē tika iztukšoti gandrīz vai visi 
Swedbankas bankomāti. Baumu birojā strādāja 
virsstundas. Bet arī baumu birojam ir sarežģīti, ja 
jācīnās ar pamatvalodas jau tājumiem. Atminos 
bērnu spēli – telefons. Latviski tas sauktos tālrunis. 
Sēžot aplī, viens iečukst otram ausī kādu frazi. 
Otrs, to noklausījies, nodod  frazi trešajam. Līdz tā 
nokļūst līdz desmitajam, nozīme jau stipri mainī
jusies no oriģinālā. Jautrība un smiekli, kad  pēdējais 
atstāsta, ko dzirdējis, jo tas viennozīmīgi atšķiŗas no 
sākotnējā. Šī spēle atspoguļo to, cik mēs esam spē
jīgi pārklausīties, ielikt savu, mainīt saturu, pat 
visvienkāršākam teicienam. Smiekli pārtaptu par 
pārmetumiem, pārmetumi pārtaptu par izaicinā
jumiem, ja līdzīga spēle tiktu nospēlēta valsts lī
menī, lietojot dažādas valodas. 

Laiks rādīs, kāds būs latviešu valodas liktenis. 
Februārī, mīlestības mēnesī, centīsimies saprast, 
kāpēc mūsu tēvi un mātes cīnījušies par latviešu 
valodu. Cīnījās, lai mums būtu vieglāk vienam 
otru saprast un izprast. Bez spējas veiksmīgi 
sazināties, mīlestība nevar dzimt, kur nu vēl augt 
un attīstīties. 

  Kristīna Sīmane-Laimiņa

Februāŗa mēnesis. Pirmās Čikāgas Ziņas 
2012. gadā. Temats laikam prognozējams. Droši vien 
labas laimes vēlējumi 2012. gadu ievadot. Piemiņas 
vērts ir tas, ka šogad sagaidāms kārtējais pasaules 
gals. Temats varbūt drīzāk ir Valentīna dienai 
piemērotāks – mīlestība. Vēlējumus ietītu spīdīgā 
sarkanā iesaiņoj umā un tie smaržotu pēc labākās 
Laimas šokolādes. Diemžēl vēl arvien spējam 
uzrunāt lasītājus tikai melnbaltiem burtiem un 
fotografijām. Tālāk technoloģijai redakcija vēl 
2012. gadā nav pieslēgusies. 

2012. gadā, kad jau liela tiesa pasaule pieņē
musi internetu par normālu sazināšanās veidu, 
spēja sazi nāties top svarīgāka un svarīgāka. Ja 
kādreiz Ziems svētku laiks bija atvēlēts skriešanai 
pa vei kaliem, lai baudītu siltumu kopā ar pilnīgi 
svešiem cilvēkiem – pārdevējiem veikalos un 
citiem iepircējiem, tad šodien tas ir aizstāts ar 
sēdēšanu stundām pie datora. Iepērkoties internetā, 
pircējs var šad tad ietaupīt, nemaksājot pievienotās 
vērtības nodokli. Šorīt pat lasīju avīzē, ka Liel
britānijā puse pircēju ir kādreiz iepirkušies inter
netā reibuma stāvoklī, otrā puse vai nu nedzeŗ, vai 
neiepērkas ar datora palīdzību.  

Internets ir izmainījis arī to, kā cilvēki sazinās. 
Populārais portāls Facebook ir padarījis paziņas 
par draugiem. Tur var slepus novērot, ko katrs 
dara, ja vien nav slinkums tajā šad tad ierakstīties. 
Protams, Čikāgas Ziņas jau sen sniedz līdzīgu 
pakalpojumu, dodot tiem, kuŗi netiek uz sarīko
jumu, vai balli, iespēju paskatīties, kas tur noticis 
un kuŗš bija ieradies. Atveŗot Ziņas, jūtu, ka attēlos 
saskatu, ne tikai pa zi ņas, bet arī draugus. Ja vēlos 
kādu uzrunāt, varu uzrakstīt kādu rakstu un to 
nosūtīt redakcijai. Tā varu paziņot, kas jauns. 

Internets jau pagājušajā gadā spējis mainīt 
dažu valstu likteni. Vai pat iedomājama būtu bijusi 
Ēģiptes tautas sacelšanās, ja iedzīvotāji nebūtu 
varējuši tik viegli viens ar otru sazināties in ter
netā? Arī Krievijā tauta, neapmierināta ar vēlē
šanu rezultātiem, pie rādīja nepilnības balsošanā, 
uzņemot fotografijas un tās nosūtot domu bied
riem. Sašujot kopā informāciju, ir skaidrs, ka 
vēlēšanas neatspo guļoja tautas gribu.
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TAUTAS  NOBALSOŠANA 
pAr LATvieŠU 

vALOdU
sestdien, 2012. gada 18.  februārī

Vēlēšanu iecirkņa vieta – Ciānas draudzes telpās
6551 W. Montrose Avenue, Chicago, IL 60634

Vēlēšanu iecirknis atvērts no 7:00 rītā līdz 10:00 vakarā 

Sakarā ar Saeimas lēmumu izdarīt Latvijas Republikas Satversmē vairākus 
grozījumus, starp kuŗiem 4. pants ir mainīts sekojoši: “valsts valodas Lat-
vijas republikā ir latviešu valoda un krievu valoda” ir izsludināta tautas 
nobalsošana, kuŗā Jums būs jānodod Jūsu balss pAr vai preT šī likumpro
jekta pieņemšanu. 

Ja šāds likums tiktu pieņemts, tas apdraudētu Latvijas valsts pašus 
pamatus un mūsu tautas identitātes kodolu – latviešu valodu. Tāpēc katram 
balstiesīgam Latvijas pilsonim ir pienākums nodot savu balsi preT Sat
versmes grozījumu. 

Nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas pilsoņi, kuŗi ir sasnieguši 18 
gadu vecumu un kam ir jebkāda formāta Latvijas pase, kuŗai nav beidzies 
derīguma termiņš. Beztermiņa pases arī ir derīgas balsošanai.

Tuvāka informācija par vēlēšanām atrodama arī internetā:
CVK mājaslapā: <www.cvk.lv/pub/public/>

Čikāgas mājaslapā: <www.cikaga.com>
Telefoniski: 773-728-3947 vai 773-275-5273

            ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIzĀCIJU APVIENĪBA

“MANS ZeLTS ir MANA TAUTA, mans gods ir viņas gods...”         
    NeNOdOSiM LATviJU! 

BALSOSiM pAr mūsu, LATvieŠU, vALOdU!  

   ,
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Ārzemju latviešu centrālās organizācijas uzskata, ka gaidāmais 18. februāŗa referendums par 
krievu valodu kā otru valsts valodu Latvijā ir apzināts solis, lai izsistu galveno stūrakmeni uz kuŗa 
Latvijas valsts tika dibināta. Ja latviešu tauta pārdzīvoja 700 gadu ilgo vāciešu un vācu valodas 
virskundzību, tad pusgadsimtu ilgā padomju varas okupācija ir laidusi dziļākas saknes.

Starp referenduma pieprasītājiem ir vienkārši cilvēki, kas meklē ērtāku dzīvi. Tomēr starp 
tiem ir Latvijas valstij nelojālu cilvēku loks no kuŗiem ne viens vien ir atbalstījis Krievijas varas 
atjaunošanu bijušās impērijas robežās. Šis referendums nav nekas cits kā bīstams solis uz tādu 
mērķi.

 Diemžēl Latvijas demokrātiskajai valdībai un atbildīgajām institūcijām nācās pieļaut to, ka 
šī tautas nobalsošana bija jāizsludina. Uzskatām, ka šo procesu mūsu valsts vadītājiem vajadzēja 
laikus nobremzēt, kategoriski un uz konstitucionāliem pamatiem, nepieļaujot mēģinājumu grozīt 
Latvijas Republikas Satversmi. 

Un ja nu reiz ir tik tālu nonācis, ka viena daļa Latvijas pilsoņu vēlas balsot par Latvijas valsts 
pamatu graušanu, tad latviešiem ir maksimāli jāpiedalās, balsojot pret Satversmes grozījumiem, 
lai pierādītu šķeltniekiem, ka latvieši vēlas dzīvot neatkarīgā, latviskā Latvijā. Savukārt referenduma 
boikots pavērtu iespēju Latvijas neatkarības nīdējiem manipulēt ar tā rezultātiem. Tikai šeit, pie 
Baltijas jūras, ir vienīgā vieta, kur mūsu ir pietiekami daudz, lai pastāvētu mūsu valsts un tās 
valoda. Mums jāparāda, ka esam vairākums un noteicēji savā zemē!  

Uzskatām, ka 18. februāŗa balsojums būs pārbaudījums mūsu, latviešu, vienotībai un spēkam 
iepretim Krievijas lielvalsts celtniekiem. Tāpēc aicinām latviešu tautu visā pasaulē 18. februārī 
būt atbildīgiem par tautas un valodas nākotni un nobalsot “pret” krievu valodu kā otru valsts 
valodu Latvijā! 

 
Jānis Kukainis,
PBLA priekšsēdis
2012. gada 16. janvārī

Juris Mežinskis, Amerikas latviešu apvienības priekšsēdis
Daina Gūtmane, Dienvidamerikas un Karību latviešu apvienības priekšsēde
Lauma Vlasova, Krievijas latviešu kongresa priekšsēde
Pēteris Strazds, Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlande priekšsēdis
Andris Ķesteris, Latviešu nacionālās apvienības Kanadā priekšsēdis

PasauLes brīvo LatvieŠu aPvienības aiCināJums
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LATVIJAS VALSTSSVēTKU AKTS LINKoLNĀ
2011. gada Valstssvētku sa

rīkojums notika 19. novembrī 
Apvienotās Linkolnas latviešu 
drau dzes telpās. Akta  norises ieva
dīja mācītājs Vitauts Grīnvalds ar 
svētbrīdi un dziesmu “Mana viena 
tauta”. Sekoja Latvijas prezidenta 
Andŗa Bērziņa uzrunas pārrai
dījums latviešiem ārzemēs. Tās no
slē gumā publika pievieno jās korim 
Latvijā, dziedot mūsu tautas lūgšanu 
“Dievs, svētī Latviju”.

Uz mūsu aicinājumu ar savu 
klātbūtni mūs pagodināja Latvijas 
goda konsuls Čikāgā Roberts 
Blum bergs un teica svētku runu. 
Tā bija sadalīta divās temās – vēs
tures un šodien aktuālajā. Vēs
tures ieskata daļā vinš godināja 
latviešu kaŗavīru varonību, kuŗi 
smagās brīvības kaujās izcīnīja 
tēvzemei brīvību. Tāpat viņš uz
svēra  polī tisko cīņu, ko veica nacio  
nāli noska ņotie polītiķi pret ko
mūnistiski domājošām partijām 
un tiem no grupējumiem, kas pār
stāvēja vācu muižniecību. Abi šie 
polītiskie spēki nevēlējās redzēt 
Latviju kā brīvvalsti, bet gan kā 
krievu gu berņu vai vācu provinci. 
Tomēr Kārļa Ulmaņa vadībā cen t
riska jām partijām izdevās salie
dēties, lai 1918. gada 18. novembrī  
dekla rētu Latvijas brīvvalsti.

Diemžēl abi šie sasniegumi 
negarantēja Latvijas atzīšanu citu 
tautu vidū kamēr to valstu valdības 
neapstip rināja Latviju “de facto” 
– tās deklarācijas akta atzīšanu 
un vēlāk “de jure” – apstiprinot 
Latviju kā tiesisku un līdzvērtīgu 
valsti starptautiskos līgumos un 
institūtos. Šeit diplomātijā un 
kontaktu veidošanā pie rietumu 
sabiedrotajiem – Anglijas, Fran
cijas, Itālijas ASV un Vācijas 
jaunās valdības nepārspējams savā

Sarīkojuma programmas dalībnieki. No kr.: Valdis Balodis, Māra Balode, Kārlis 
Indriksons, Roberts Blumbergs, Sally Johnston, Silvija Augstuma, Aina Kalniņa, 
Māra Žīgure, Velta Didrichsone, māc. Vitauts Grīnvalds.                    Foto: A.R. Liepiņš

kapacitātē bija Latvijas pirmais 
ārlietu ministrs Zigfrīds Anna 
Meierovics. Roberts Blumbergs 
veltīja lielu uzmanību viņa sa snie
gumiem . Viņš arī izvirzīja netiešu 
jautājumu – kāda varētu būt bi
jusi Latvijas ārpolītika un kādi 
sasniegumi vēl gūti nākotnē, ja 
traģiskā autokatastrofa 1925. gada 
22. augustā nebūtu dzēsusi Zigfrīda 
Meierovica dzīvību.  

Runas otrā daļa tika veltīta 
Latvijas diplomātu un viņa, kā 
goda konsula, darbam šodien. Ne 
tikai polītiskais darbs, bet arī 
daudzie un dažādie uzdevumi ir 
svarīgi, lai pārstāvētu Latviju un 
tās tautu, it īpaši izceļot tās pozi
tīvos sasnie gumus un pasākumus 
kul tūras, zinātnes un inovācijas 
jomās. Viņa uzdevums ir izveidot 
kontak tus starp valdību pārstāv
jiem un uzņēmumu vadītājiem, 
kā arī ar pār stāvjiem mākslu jo
mās, lai po pu lārizētu Latviju, lat
viešu tautu, tās kultūtu, kā arī tās 
saim nie ciskos sasniegumus. 

Publika goda konsula svētku 
runu uzņēma ļoti labvēlīgi, ar

ilgiem aplausiem. 
Svētku runai sekoja PBLA 

balvas paziņošana un ALAs at
zinības rakstu pasniegšana.

Koncertā pianiste Sally 
Johnston atskaņoja klasiķu dar
bus, bet “Mazais koris” šoreiz pro 
grammā iekļāva vienīgi latviešu 
tautas dziesmas.

Pirms došanās vakariņās Dau
ga vas va nadžu izkārtojumā tika 
pasniegts vīns un gardas uzkodas.  
Sarīko juma dalībniekiem tā bija 
laba iespēja brīdi parunāties ar 
Robertu Blumbergu, viņa vecā
kiem un bijušo linkolnieti Ilmāru 
Berg mani.

Nākošajā dienā Čikāgas viesi 
iegriezās Nebraskas universitātes 
bibliotēkā, lai apskatītu tur no
vietoto prezidenta Kārļa Ulmaņa 
bisti. Diemžēl nebija iespējams 
redzēt prezidenta Ulmaņa pie mi
ņas plāk sni universitātes Austrumu 
kom pleksā, jo svētdienās ēka ir 
slēgts. 

Paldies čikāgiešiem par tālā 
ceļa mērošanu uz Linkolnu.

Ārijs R. Liepiņš
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VALSTSSVēTKI CIEMĀ LATVIJA
Ciemā Latvija Valstssvētku 

akts 2011. gadā notika tieši 18. no
vembrī. Bijām četrdesmit deviņi 
svinētāji, kas ir pietiekams skaits, 
lai kārtīgi svi nētu. Pro gramma – 
nu jau ierastā: atklāšana, svētbrīdis, 
akta runa, himna, priek šnesumi, 
ap sveikumi, apbalvojumi, tosts Lat
vijai un nobeiguma dziesma.

Akta runu teica PBLA priekš
sēdis Jānis Kukainis. Runas tema 
bija par novērojumiem Latvijā, 
par Saeimas vēlē šanām un stā
vokli pēc vēlēšanām. 

Koncerta daļā mūs ieprie ci
nāja duets un koris Ciema Balsis 
Baibas Dumpes vadībā.

Apbalvojumu daļā Amerikas 
latviešu apvienības (ALA) at zi nī
bas rakstu saņēma mācītājs Roberts 
Franklins. Šī ir pirmā rei ze ALAs 
vēsturē, kad amerikāņu izcelsmes 
latvietim tiek piešķirts atzinības 
raksts. Mēs visi paar to lepojamies.

Pēc akta bija saviesīgā daļa 
ar bagātīgu mielastu. Mēs ciemā 
bez mielasta iztikt ne varam. Pēc 
mielasta ciemojāmies, ča lo jām un 
dziedājām Raimonda Matisona 
klavieŗu  pavadījumā. 

Apsveicām arī mūsu ciema 
trīs gaviļniekus, kuŗu dzim šanas 
diena ir 18. no vembrī un vienu 
gaviļnieku, kuŗš dzimis 17. no
vembrī, tomēr mēs viņu ieskai tām 
18. novembrī dzimušo grupā.

Citādi – dzīve ciemā rit 
mierīgi un normāli uz priekšu. 
Rudens darbi ir pabeigti, un mēs 
lēnā gai tā gaidām ziemas iestā
šanos. Viens otrs tam pretojas, bet 
mēs viņiem neko daudz palīdzēt 
nevaram. Da žus sūtām uz siltākām 
zemēm, bet mums nav likteņa 
lēmēja tiesību.

Vagars

Jānis Kukainis.
A. Rozentāls pasniedz māc. Robertam 
Franklinam ALAs atzinābas rakstu.

Ciema Balsis. Pie klavierēm Baiba Dumpe.

Svinību dalībnieki.
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ČIKĀgAS KRIšJĀņA BARoNA SKoLAS gAISMAS MEKLēTĀJI
Tā bija nosaukta 2011. gada 

17. decembŗa skolas Ziemas
svētku sarīkojuma programma, 
ko skolo tāja, Ciānas draudzes 
mācī tāja, Gundega Puidza bija 
ierosinājusi un īstenojusi.

Ciānas Lielā zāle atkal bija 
stāvgrūdām pilna. Nav jau arī 
brīnums. Skolā iet ap 100 lielo un 
mazo audzēkņu. Tētis un māmiņa 
taču vēlas pajūsmot par mazajiem 
un lie lajiem mīļuļiem, kur nu vēl 
vec vecāki un citi piederīgie. Bija 
ieradušies vai trīs simti priecīgi 
svinību  dalīb nieki, ieskaitot pašu 
Ziemas svētku vecīti, skolotājus, 
un mā cītāju Oļģertu Cakaru, 
kuŗš, svi nības atklājot un vadot 
lūgšanu, mudināja bērnus, lai 
viņu dāvana vecākiem un ci tiem 
būtu mīļums un labestība.

Klātesošos sveica un prie
cīgus Ziemassvētkus vēlēja sko
las pārzine Elisa Freimane, iepa
zīstinot klātesošos ar Gaismas 
meklētāju nozīmi.

Priekšnesumu daļā vispirms 
otrās, trešās un ceturtās klases 
skolēni dejoja “Jautrais stūris“. 
Tautasdeju skolotāja Marka Ba
ginska apmācīti, bērniņi lielā 
nopietnībā dejoja trīs dārziņos, 
un viena meitenīte pat smaidīja. 
Septītā un  astotā klase, savukārt, 
pa šaurā vietā dejoja “Ķekatnieki 
sanā kuši“ jau ar lielāku bravūru. 
Bērnudārzs un pirmā klase lielā 
un gaŗā lokā dejoja “Kumeliņš“, 
un, kā jau sācējiem, reizēm šis tas 
mīlīgi saķērās, bet bija interesanti 
un patīkami noskatīties.

Dziesmu “Ziemassvētki s a
braukuši“ dziedāja trešās klases 
sko lēni. Dziesmu vārdi bija 
iespiesti programmā, tādēļ viņiem 
palīdzēja visa lielā svētku saime. 
Tas bija šoreiz labi izdomāts, jo 

Dejo bērnudārza un 1. klases skolēni.                                              Foto: G. Lucāns

2. klases audzēkņi skandē pašu sacerēto dzejoli.                            Foto: G. Lucāns

Kristus miera gaismas nesēja māc. Gundega Puidza.                      Foto: G. Lucāns
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parasti nedaudzu bērnu sīkās bal
stiņas nevar lielo telpu piedziedāt. 
Tagad bija iesaistīti visi, dziedot 
ar aizrautīgu prieku.

Bērnudārzs dziesmā “Kas ir 
Ziemassvētki?“ dziedāja par eglīti, 
svecītēm un atkārtoti jautāja 
klau sītājiem: “Vai tu pateikt 
vari?” Pirmās klases uzvedums 
saucās “Baltas sniega pārslas”, un 
skolēni nesa gan papīra sniega 
pārslas, gan zvaigznes, kā jau tas 
Ziemas svētkos piederas.

Ceturtai klasei bija viegli. 
Viņi un mēs, visi dziedājām “Ak 
eglīte, ak eglīte“.

Otrā klase skandēja pašu sa
ce rētu dzejoli “Ir jāsvin“, kur 
atskaņu un ritma vietā bija krā
saini baloni. Tiešām, sasparo jie
ties, vecie dzejdaŗi! Ja nedzīvosim 
un nerakstīsim laikam līdz, mūs 
pār durs un mēs plīsīsim kā šie 
uzpūstie baloni.

Piektā klase savā uzvedumā 
deva vērtīgus norādījumus 
“Grez nosim māju“ – proti, ka 
grezna māja ir laba lieta, bet ne 
vienmēr.

Visiespaidīgākais bija vi dus
skolēnu uzvedums “Trakais iepirk  
šanās drudzis”, kur kases lo dziņā 
bija pati skolotāja Gundega, bet 
iepircēji un m aksātāju chaosu 
tēloja skolēni, tā kā beigās kases 
māja ar lielu troksni sagāzās un 
salūza! Tad telpā ienāca septītās 
un astotās klases zvanu koris, ko 
va dīja Sarma Aļļe, “Zvanu dzies
ma klusumā”. Maigās zvanu ska
ņas izkliedēja troksni, un Ziemas
svēt ki atguva patieso nozīmi. 
Iespaidīgi!

“Kristus miera gaismu” Bet
lēmē aizdedzinātu liesmu lukturī 
ienesa Amanda un Daniēls San
tiago, no tās tika aizdedzinātas 
sveces. Šī liesma būs svētvakara 
dievkalpojumos Ciānas ev. lut. 
un Sv. Pēteŗa baznīcā. 

Pirms dziedājām” Klusa nakts, 
svēta nakts“ vēl Lāču bērni no
vietojās rindā skatuves malā – 
“Betlēmes skats”. Tur bija gan 
Marija, Jāzeps, ganiņi, eņģeļi – 
viss, kas pienākas, tikai paša 
Jēzus bērniņa nebija.

Pēc nodziedātās dziesmas, 
kuŗu tāpat kā visas citas ar kla
vierēm pavadīja skolotāja Sarma 
Aļļe, ieradās pats Ziema ssvētku 
vecītis ar lielu žagaru bunti un 
ragavām, pilnām ar dāvanām 
skolēniem. Klāt bija pat daži 
bērni no Latvjas, arī tie nepalika

tukšā. Kā redzējām, bija ieradušies 
tikai labie bērni, jo žagaru kūlis 
palika nelietots.

Nobeidzot oficiālo daļu, Elisa 
Freimane pateicās visiem darbi
niekiem, skolotājiem un dau
dzajiem viesiem.

Tad nāca gatavošanās pus
dienām,  atvērās kafejnīca un visi 
tirdziņa stendi, kuŗos bija lieliska 
izvēle un pircējiem laba izdevība 
iegā dāties skaistas un latviskas 
lietas un lietiņas Ziemassvētku 
dāvanām. 

O.C.

ziemassvētku vecītis un rūķītis aplaimo skolēnus.                           Foto: G. Lucāns

Kafejnīcā gardumus piedāvā Daina Cera.                                         Foto: G. Lucāns
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gAIšI MIRDz SVēTKU EgLĪTE 
Decembŗa lielajā steigā, kad 

eglīšu vakari stājas rindā, Ciānas 
draudzes koŗa un Čikāgas vīru 
koŗa eglīte bija ieplānota 16. 
datumā. Šogad bija lielāks dalīb
nieku skaits, nekā pagājušajā gadā, 
un tas radīja pacilātību.

Ziemassvētku svinības ieva
dīja Ansamblis Ciānas Cielavas ar 
lūgšanas dziesmu “Aleluja”, bet 
to atklāja abu koŗu priekšnieki – 
Juris Valainis un Aina Caune. Bija 
neliels pār steigums, kad Juris 
Valainis paziņoja klātesošajiem, 
ka Vīru korim ir  jauns priekšnieks 
– Aivars Osis un viņa vietnieks ir 
Andis Nīkurs. Vēlam dievpalīgu 
abiem vīriem, uzņemoties šo pienā
kumu. Būs daudz darba, jo 2012. 
gadā ir paredzami lieli kon certi.

Telpā valdīja sirsnīga gaisotne. 
Koristi kopā ar saviem viesiem 
dziedāja Ziemassvētku dziesmas: 
“Katru gad’no jauna”, “Jūs ticīgie 
nāciet” un “Debess pulks tiek 
apstarots.” Pa to laiku Ziemas
svētku “kamanās” bija at vestas 
vakariņas. 

Iepriecina tas, ka mūsu sarī
ko jumos redzam trīs paaudžu pār
stāvjus. Tas liecina, ka esam dzīva  
latviešu sabiedrība. Mūs ieprie
cināja Ciānas koŗa diriģentes In
grīdas Jennings staltie mazie dēli, 
kad viņi nodziedāja dzies miņas 
“Ziemas svētki sabraukuši” pirmo 
pantu. Prieks bija redzēt abiem 
brālīšiem līdzās mazo māsiņu Lailu 
Clare, kuŗa piedzima 2011. gada 
10.  novembrī. Paldies diri ģen tei 
par viņas neizsīkstošo enerģiju, 
veicot gan savas ģimenes, gan koŗa 
pienākumus.

Čikāgas vīru koŗa dalībnieki 
ir pateicīgi trim dros mīgajiem 
“zēniem”, kuŗi katru otr dienu 
mēro tālo ceļu no Mil vokiem uz

Čikāgu, lai cītīgi mācītos dzies
mas. Paldies arī koŗa diriģentei 
Mārai Vārpai, kuŗa ar smaidu uz 
lūpām, bet ar stingrām prasībām, 
kori vada jau vairāk nekā div
desmit piecus gadus. Paldies 
pianistei Sarmai Aļļei, kuŗa daudz 
palīdz Ciānas korim, bieži ap
vienojot klavieŗu pavadījumu ar 
dziesmu mācīšanu. Paldies abu 
koŗu priekš niekiem Jurim Valai
nim un Ainai Caunei par darba 
veikšanu pagājušajā gadā.

Programmas daļā Arturs 
Gaiķis deklamēja dzejoli  “Ziemas 
noskaņa”, kam sekoja kopdzies
ma “Eņģeļus mēs dzirdējām”.

Jauki dziedāja ansamblis 
Ciānas Cielavas. Viņu izpildījumā

dzirdējām četras dziesmas: ”Zie
massvētku prieks”, “Nāciet, jūs 
gani”, “Uzsniga sniedziņš balts” 
un “Lai tevi sargā”.

Juris Valainis nodeklamēja  
Paulīnes Zalānes dzejoli “Kas 
man ar tevi?”, bet Aivars Osis 
dek lamēja savu dzejoli “Zie mas
svētki”. Dzejoli klausoties, mēs 
aizceļojām pa gātnē daudzu gadu 
gaŗumā un redzējām, cik dažādi 
Ziemassvētki ir cilvēka dzīvē un 
mūsu tautas dzīvē, lai gan gal
venais notikums – Kristus pie
dzimšana nemainās.

Vīru koris dziedāja divas 
dziesmas: Alfrēda Matisona “Ir 
atkal Ziemassvētki” un “Jūs ticī
gie, nāciet”. Ciānas koris skandēja

No kr.: Gundega  Puidza, Ilze Pepere, Māra Vārpa.                         Foto: S. Cukura

Čikāgas vīru koris aizmugurē.                                                            Foto: S. Cukura
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palika silti” vārdi  visdziļāk ierak
stījušies klātesošo sirdīs. Pasaulē 
vienmēr būs kāds, kuŗam bez 
Tevis ir auksti. Vai tas nav mīļš 
aici nājums kat ram no mums? 
Jaunajā gadā ierau dzīsim tos, 
kuŗus varam sasildīt! 

Vakaru aizvadījām ar svinīgo 
dziesmu “Klusa nakts, svēta nakts” 
un prāv. Viļa Vārsberga teikto 
lūgšanu un svētīšanas vārdiem. 

   Skaidrīte Cukura

arī divas dziesma – Bet hovena 
”Svēta nakts, ak izlej tu” un “Gavilē, 
zeme, priecājies”.

Koŗu eglītes vakars nebūtu 
pilnīgs, ja iztrūktu humors. Par to 
bija parupējūsies Ciānas koŗa 
priekšniece Aina Caune. Sirsnīgi 
izsmē jušies, vakara dalībnieki 
vie  nojās kop dzies mās: ”Prieks 
pasaulei”, “Senā pilsēta”, “Par 
mazo ciemu ielejā” un “Tu mazā, 
klusā Betlēme”. Visas dzies mas 

uz klavierēm pavadīja Māra Vārpa. 
Pamazām vakars tuvojas iz

skaņai, vēl tik “rūķīšiem”darbiņš
padarāms – Ivars Antens, Aina 
Caune un Aivars Osis zem eglītes 
atrada skaisti iesaiņotas dāvanu 
kastītes. Tās saņema tie, kuŗi vis
vairāk strādājuši “dziesmotajā 
druvā”. 

Man šķiet, ka šajā vakarā an
sambļa dziedātās dziesmas ”U z
sniga sniedziņš balts, un zemei

izloksnē nolasīja A. Aistars.
Pēc māc. R. Franklina teiktās 

galda lūgšanas, viesībnieki devās 
pie mielasta galda, par kuŗu bija 
rūpējusies A. Ķenģe ar palīdzēm. 
Kā izcils gardums tika novērtēta 
A. Vilemsona ceptā rupjmaize. 

Ziemsvētku vecītis bija atstā
jis dāvanas B. Dumpei, R. Kaln
malam, D. Koplandei (Copeland), 
A. Vilemsonam un Gaŗ ezera ad
ministrātoram A. Dum pim, kuŗas 
izdalīja G. Veidemane. Savukārt 
G. Grīviņa un I. Reine pasniedza 
dāvanu G. Veidemanei.

Dziesmu gara spirdzināti, visi 
devās mājup, paņemdami līdz šīs 
dienas sagādāto prieku.

Ilze Šīmane

DzIESMU DRAUgU EgLĪTE
Ciema Latvija dziedātāju 

kopa un Kalamazū Apvienotās 
draudzes koris atzīmē Ziems vēt
kus Gaŗezerā.

Pēc māc. Roberta Franklina 
Zvaigznes dienas dievkalpojuma  
Kalamazū latviešu Apvienotajā 
draudzē vairāki baznīcēni devās 
uz Gaŗezeru, lai kopā ar ciema 
Latvija dziedātājiem Ciema Bal
sis, viņu vadītāju Baibu Dumpi 
un Kalamazū Apvienotās drau
dzes koŗa dalībniekiem un diri
ģentu Rūdolfu Kalnmalu pul cē 
tospie Ziemsvētku eglītes.

Gaišās dienas spožie saulstari 
sacentās ar viesu galdos iedegta
jām svecītēm un vēl vairāk izcēla 
svētku sajūtu. Sarīkojumu atklāja 
koŗa priekšniece Gaida Veide
mane, apsveikdama visus klāt
esošos. Viņa uzsvēra dziesmas 
lielo nozīmi un abu dziesmoto 
vienību darbu, un lūdza ievērot 
to, ka Kalamazū latviešu Apvie
notās draudzes koris ir vienīgais 
latviešu draudzes koris Mičiganā. 
G. Veidemane atzīmēja arī to, ka 
Ciema Balsu mūzikālās vienības 
vadītāja B. Dumpe savu darbu 
veikusi jau divdesmit gadus. 
Tāpat viņa pastāstīja, ka draudzes 
koris tūdaļ uzsāks mēģinājumus 
Lieldienu dievkalpojuma kuplinā 

šanai un ir pārrunāts, ka abas vie
nī bas varētu piedalīties Dziesmu 
svētkos, kas notiks šovasar Milvo
kos. Norises vadītājas aicināts, 
apsveikumu teica ciema Latvija  
valdes priekšnieks Andrejs Rozen
tāls. Viņš pateicās sarīkojuma 
vadītājai G. Veidemanei un abu 
dziedātāju vienību vadītājiem – 
B. Dumpei un R. Kalnmalam. 

Kad bija tukšotas karstvīna 
krūzītes, ciema kvartets G. Grīvi
ņa, A. Ķenģe, I. Reine un G. Vei
de mane B. Dumpes pavadījumā 
nodzie dāja Kristus Bērnam vel
tītu dzies mu. Piemērotus d zejoļus, 
kas mainījās ar R. Kalnmala 
vadītām kopdziesmām, skandēja 
I. Reine, G. Grīviņa un Ilze Šī
mane, bet Alan Viļa dzejoli ventiņu  

No kr.: Gaida Veidemane, Gita Grīviņa, Aija Ķenģe, Inta Reine, Baiba Dumpe.
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Stariņā 2011. gada decembris bija ļoti aizņemts.  
Gatavojoties uz Stariņa gadkārtējo Ziemassvētku 
izrādi, visi bērni cītīgi mācījās dziesmas un rotaļas.  
Kopā ar skolotājām viņi katru dienu gāja lejā uz 
skatuves dancot un dziedāt! Tomēr mums atlika 
laiks doties arī ārā, lai apstaigātu vismaz vietējos 
kvartālus un redzētu, kuŗos dārzos ir uzcelts snie
gavīrs un kuŗos logos ir krāsainas lampiņas. Cik 
vien bieži varējām, gājām arī uz parku. 

Kādā aukstā, tumšā vakarā pie mums Stariņā 
sapulcējās bērnu vecāki, lai paši sagatavotu mīļas 
dāvaniņas savam bērniņam. No rozā, balta vai pe
lēka filca katrs vecāks uzšuva mazu pelīti, jo mūsu 
Ziemassvētku izrāde šogad bija par pelītēm un 
kaķīšiem. Izrādes vakarā bērni saņēma savu dāva
niņu no vecākiem.

Veselu nedēļu pirms izrādes bērni un skolotājas 
cepa piparkūkas. Pēc lielo piparkūku cepšanas 
bērniem ļoti patika rullēt un izspiest daudzas jo 
daudzas mazas piparkūkas, kuŗas viņiem vēl vairāk 
patika apēst, bet  lielo izgreznoto piparkūku, kas bija 
vai nu sirsniņas, sniegavīra, eglītes vai piparkūku 
vīriņa formā, vecāki saņēma no sava bērna.

Ceturtdien, 22. decembrī, vecāki, vecvecāki, 
pat daži vecvecvecāki, brāļi, māsiņas, draugi un citi 
viesi sanāca Stariņā noskatīties bērnu izrādi. Šogad 
skolā nāk deviņpadsmit bērni, no kuŗiem gandrīz 
visi ir trīsgadnieki. Šī gada izrādē “Dzirnavās” 
pelītes pīkstēja, kaķīši murrāja, un visi bērni dzie
dāja un dancoja to, ko bija tik cītīgi mācījušies.  

Pēc izrādes viesi mielojās pie bagātīgi saklātā 
ēdienu galda, dzēra vecāku sagādāto karstvīnu un 
ciemojās.  

 Par ko domājam janvārī? Par sniegu, par ledu

Pelītes. No kr.: Annika Šmidchena, Marisa Eggersdorfer, 
Annika Smith, Sofie Reinfelda, Madeline Seiple, Vasara 
Rauda, Nikolajs Rozentāls, aizmugurē – zinta Lucāne.

Kaķīši. No kr.:  Gustavs Crane, Sloane Kīna, Aldis Kīns, Līga 
Phillips, Lūkas Šlesers, Elīse Ozola, Sofija Šaltāne, Kate 
Andersone, Andārte Phillips.

un ziemu. Bērni pētīs ledu, uzzinās, kāpēc tas ir 
auksts, kā tas kūst un kā tas atkal sasalst. Mācīsies 
arī par pārslām un par sniegu, dziedās dzies miņas 
un ies rotaļās. Bez tam viņi arī pētīs un taisīs sveces 
un klausīsies pasaku par svecēm. 

   Andārte Phillips

ČIKĀgAS LATVIEšU BēRNUDĀRzS UN pIRMSSKoLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 7733084977

SVEICAM 
SIRSNŅU 
DIENĀ!
                                    Redakcijas saime
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During a brief visit to Chicago, 
Ambassador Andrejs Pildegovičs 
met with Judge Ilana Rovner to 
discuss cooperation in legal edu-
cation and judicial reform. The 
judge also shared her impressions 
about her recent visit to her birth-
place of Latvia. Judge Rovner is a 
judge on the U.S. Court of Appeals 
for the Seventh Circuit, nominated 
by President George H.W. Bush in 
1992.

The Ambassador also met with Latvia’s Honorary 
Consul Roberts Blumbergs to discuss the upcoming 
NATO Summit, which will take place May 20 and 
21, 2012 in Chicago. 

On the evening of December 8th, at the invitation

AMBASSADOR VISITS CHICAGO IN PREPARATION FOR MAY’S NATO SUMMIT

Roberts Blumbergs, Ilana Rovner, Andrejs Pildegovičs, Richard Dreihaus, Inese 
Dreihaus, Maruta Bergmanis at the Dreihaus Museum.

of Inese and Richard Dreihaus, the Ambassador 
attended a Christmas concert at the Dreihaus 
Museum.

Uzsākam šo gadu ar pacilātu noskaņojumu, jo 
vecāku padomei labi izdevās decembŗa naudas 
vākšanas akcija. Paldies ikkatram, kuŗš ar mūsu 
starpniecību nopirka Ziemassvētku vainagu vai 
skuju vītnes.  Mūsu vienības nopelnīja ap $2,000.

2012. gads Gaujas un Stabu raga vienībās solās 
būt darbīgs. Jau otrās šī gada nodarbībās visi kopā 
baudījām ziemas sniegaino skaistumu. Skauti un 
gaidas siroja gar Des Plaines upi, kamēr gun tiņas 
un mazskauti ar ragaviņām brauca pa kalnu. Vecāku 
padomes uzvārītais karstais šokolādes dzēriens īpaši 
labi garšoja šinī auksta, bet saulainā pēcpusdienā.

Nākamajās nedēļās gatavo simies mūsu gads
kārtējai ziemas nometnei. Nometne “Ledlauzis” notiks 
Gaŗezerā februāŗa pirmās nedēļas nogalē.

Lūdzam Jūs ierakstīt savos kalendāros, ka sestdien, 
25. feb ruārī, gaidu un skautu vadītāji pasniegs pan
kūku pusdienas Krišjāņa Barona latviešu skolā. 
Atnāciet uzēst garšīgas pankūkas ar sēņu mērci vai 
ar gaļas pildījumu. Visa peļņa būs par labu skolai.

Mūsu gadskārtējā Bērnu pēc pusdiena būs svēt
dien, 18. martā. Pēc dievkalpojuma esiet lūgti uz 
vecāku padomes sagatavotām pusdienām, bērnu 
iestudēto lugu, loteriju un kafijas galdu. Paldies jau 
iepriekš par atbalstu mūsu abu vienību darbībai!

Vad. Daina Cera

gAUJAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 7736850892
epasts: <dainalnis@earthlink.net>

STABURAgA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 8476969889
epasts: <idabolins@comcast.net>    

Guntiņas.

Mazskauti.

Embassy of Latvia USA
Newsletter, Dec. 2011
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ņu stāstiem, jautrību un tradi
cionālajā “groziņu stilā” sanestām 
gardām uzkodām, kafiju, sal du
miem un aicinājumu braukt uz 
Lake Tahoe, kur tik daudz reižu  
ir slēpots un dziedāts.

Mirdzēja eglīte, telpu krāšņi 
rotāja kluba biedru dāvātā Ziemas
svētku puķe, un visi astoņpadsmit 
dalībnieki jutās omulīgi.

Paldies visiem, kuŗi piedalījās 
Ziemassvētku eglītes vakarā.

          Juris Valainis

SLēpoTĀJI pošAS Uz LAkE TAHOE
Čikāgas Slēpotāju kluba sa

nāksme un tra dicionālā Ziemas
svētku eglīte notika pagājušā gada 
9. decembrī Juŗa Valaiņa māj vietā 
Oak Parkā.

Sanāksmi atklāja Valija Ga
leniece, aicinot ar klusuma brīdi 
pieminēt nesen mirušos bie drus: 
Arvīdu Brendi, Ausmu Lindi, Zi
gurdu Miezīti un Edvardu Rubānu.

Sanāksmi vadīja priekšniece 
Valija Galeniece, bet protokolēja 
sekretārs Modris Galenieks. Ka
sieris Māris Preiss ziņoja, ka kluba 
kasē ir 3,849.71 dolars.

Sanāksmes dalībnieki pie ņē
ma priekšnieces ieteikumu ar $125 
ziedojumu  atbalstīt  Čikāgas Kriš
jāņa Barona skolu, Gaŗezeru,  
Čikā gas  Ziņas un  Čikāgas  Lat
viešu radio raidījumus. Aivars 
Kuplis nolasīja izbrau kuma vadī
tāju Ilzes un Juŗa Gert neru Ziemas
svētku apsvei kumu un Ilzes ziņo
jumu par 2011. gada slēpošanas  
izbraukumu uz Utah.

Kluba priekšniece infor mēja, 
ka šogad slēpo šanas izbraukums

1. rindā no kr.: Valija Galeniece, Guntis Ore, Arnis Skulte, Anita Lazda, Dainis 
Lazda, Māris Preiss. 2. rindā: Skaidrīte Cukura, Minjona Plūme, Māra Plūme, Juris 
Valainis, Modris Galenieks, Gatis Plūme, Lelde Ore, Pēteris Lapiņš, Aivars Kuplis, 
Vija Miezīte.                          Foto: M. Galenieks

būs no 10. 17.  martam uz vispopu
lārāko vietu – Lake Tahoe.Holiday 
Inn Express viesnīcā re zer vētas 
div desmit istabas. Tās ir par paze
minātām cenām, tikai jāmin, ka 
esat Latvian Ski Club biedrs. 
Tālr.: 8005445288. 

Tuvākai infor mācijai zvanīt 
Slēpošanas kluba priekšniecei Va
li jai Galeniecei, tālr.: 8478233713.

Pēc oficiālās sanāksmes daļas 
sekoja Ziemassvētku ieskaņa ar 
dziesmām un deklamācijām, at mi 

papildinājies Kendall College, 1999. 
gadā iegū dams Associate Degree 
in Culinary Arts diplomu. Arnolds 
ir korporācijas Lettgalia loceklis.

Kāzu viesības notika Ashton 
Place, Willowbrook, IL. Viesu sa
runas jautri ritēja trīs valodās – 
lietuviski, latviski un angliski.  
Mi čo šanas laikā gan tās krasi 
pārsvērās uz latviešu valodu.

Medusmēnesi jaunlaulātie 
pavadīja Itālijā, baudot tās skaisto 
dabu un mākslas bagātības Romā, 
Venēcijā un Florencē. 

Par dzīvesvietu jaunais pāris 
ir izvēlējies Montgomery, IL.

R. un I. Freimaņi

Pagājušā gada 17. septembrī, 
kad rudens dienas vēl turējās mai
gas, prāvests Vilis Vārsbergs sa
lau  lāja Elizabeth Pocius ar Arnoldu 
Freimani Sv. Pēteŗa drau dzes 
dievnamā, Vuddeilē, IL.

Elizabete, Arnolda draugu 
ieskatīta, bet viņa iemīlēta, ir lie
tu viešu izcelsmes, absolvējusi Uni-
ver sity of Illinois Urbana un strādā 
par  veterinār ārsti.

Arnolds ir audzis Čikāgas ap
kārtnē un centīgi piedalījies lat
viešu pasākumos – beidzis Krišjāņa 
Barona latviešu skolu un Gaŗezera 
vasaraas vidusskolu, dejojis tau
tasdeju kopā Dzelmieši un bijis 

ilggadējs Staburaga skautu vienī
bas dalīb nieks. 1994. gadā beidzis 
University of Illinois Urbana ar 
bakalaura (BS) gradu restorānu 
vadībā (Restaurant ma nagement),  

ELIzABETh UN ARNoLDS FREIMAņI
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Karinas Arsts un Alža Kir
šteina laulības notika rudenīgā 
pecpusdienā, 2011. gada 23. sep
tembrī, Viskonsinas upes krastā, 
Wisconsin Dells apkārtnē.

Jaunais pāris bija izvēlējies 
klinšainu krastmalu, kur dot savus 
solījumus. Viesus laulību vietai 
pieveda ar kuģīti. Pēc laulībām 
viesības norisa parka paviljonā 
pie bagātīgi klātiem galdiem un 
asprātīgiem apsvei kumiem. 

Karina Elizabete dzimusi un 
augusi Mineapolē, bija Mineapoles 
latviešu skolas audzēkne un ab 

solvējusi Gaŗezera vasaras vidus
skolu (GVV). Bakalaures gradu 
starptautiskajā biznesā (Inter   -
national Business) viņa ieguva 
Minesotas universitātē (University 
of Minnesota).

Aldis mācījās Krišjāņa Ba
rona latviešu skolā Čikāga un ir 
GVV absolvents. 1998. gadā viņš 
ieguva civīlinženieŗa gradu celt
niecībā Ilinojas universitātē (Uni-
versity of Illinois). Aldis ir kor
porācijas Lettgallia biedrs.

Jaunais pāris dzīvo un strādā 
Čikāgā.

2011. gada 10. decembrī bijusī 
čikāgiete Dīna Aleksandra Šillere 
un Artūrs Tiltiņš svinēja savas kā
zas Rīgā radu, draugu un kor
porācijas saimes lokā. 

Dīna strādā Latvijas Uni ver
sitātes Personāla departamentā par 
direktori, ir aktīva s!k! Gauj m a
liete filistre un dzied Mārtiņ korī.

Artūrs strādā IBM Latvijā 
par IT speciālistu un ir kaislīgs 
makšķernieks. 

Jaunais Tiltiņu pāris dzīvo 
Ozolniekos, netālu no Jelgavas.

Daumants Hāzners Dīna un Artūrs Tiltiņi ar Rīgas gaujmalietēm.

2011. gada 21. augustā Yolan
tas un Longīna Lāčplēšu vecākā 
meita Terēza Lāčplēse slēdza 
mūža derību ar Dereku Stancik 
no Woodridge, IL. Dereka vecāki 
ir Sharon un John Stancik no 
Glenwood, IL.

Terēza kopā ar vecākiem 
dzīvoja Ilinojā, beigusi Harper 
College un Northern Illinois 
University DeKalb, IL. Skolas 
gados (1998.gadā) bijusi ievēlēta  

KARINA UN ALDIS KIRšTEINI

DĪNA UN ARTūRS TILTIņI

DAUDz BALTU DIENINņU
par “Rožu Karalieni”. Pieda lī
jusies jaunatnes pasāku mos. 2008. 
gadā viesojusies Latvijā un 
dziedājusi Dziesmu svētkos Rīgā. 
Terēza strādā par darba vadītāju 
(manager) Sears Optical Stores, 
Oakbrook, IL.

Dereks ir civilinženieris un 
strādā savā profesijā.

Vēlam jaunajam pārim daudz 
Dieva svētības.

                  Juris Valainis
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Bija daudzi gadi, kad nebija 
tā, kā vecgadvakars būtu bez 
balles Čikāgas latviešu beidrības 
namā. Bija pat divas balles, viena 
pirmajā, otra otrā stāvā. Abas zāles 
pilnas, abās čikāgieši lustīgi sa
gaidīja Jauno gadu. Domājot par 
šīm ballēm, atmiņā nāk daudz kas 
labs un skaists, ieskaitot latviešu 
saim nieču gatavotie garšīgie ēdieni 
un Egona Jansona ansamblis, spē
lējam deju mūziku. 

Gadu gaitā lietas mainījās, 
un balles izpalika. Daudziem bija 
žēl. Kad tuvojās gadmija, dzir
dējām cilvēkus jautājam: “vai tad 
šogad neviens nerīkos balli?”. 

Pagājušajā gadā Čikāgas lat
viešu biedrība nolēma, ka tā vairs 
nevar! Gribam balli! Gribam, lai 
latviešiem būtu kur kopā sanākt 
un kopīgi sagaidīt 2012. gadu.
Sākām kalt plānus.

Šogad vecgadvakars atkal 
iekrita 31. decembrī, piedevām 
tieši sestdienas vakarā. Balles rī
košanai tas taču ļoti izdevīgi. 

Pienāca 2011. gada 31. de
cembris! Ārā samērā silts. Nav 
sniega, ledus vai ziemeļvēja! It kā 
iepriekš to paredzot, mēs jau pirms 
vairākiem mēnešiem izvēlējāmies 
nosaukt mūsu balli par Ledus
balli. Ciānas Lielajā zālē paši 
uzbūrām ziemu. Ilzes Krastiņas
Pep pers vadībā zāle bija izgreznota 
ziemas motīvos – baltā un sidraba 
krāsā. Katram galdiņam nevis nu
murs, bet nosaukums, piemēram, 
“snieg pārslas”, “lāstekas”, “sniega 
pikas”, “ledus lāči”, “mīkstas kupe
nas” un tā joprojām. Arī bāram 
bija ledus motīvā māk slinieciski 
vei dota virsotne, ko īpaši izgata
voja amatnieks Atis Trezuna.  

Uz izpārdoto balli ieradās 

tautieši no tuvienes un tālienes, 
pat no Latvijas. Par lielo atsaucību 
rīkotāji ir gandarīti, priecīgi un 
pateicīgi!

Balles sākumā es sveicu vie
sus un iepazīstināju iecienīto, 
iemīļoto ansambli Adam Zahl, 
kas vakara sākumā sniedza īsu 
koncertu, bet vēlāk gādāja par deju 
mūziku, kas lielā mērā piedeva 
vakaram jauku noskaņu. Ansam
blī Adam Zāhl spēlē un dzied 
Mārtiņš Sīmanis, Ēriks Kīns, 
Edmunds Mednis, Klāvs Mednis, 
Pat Frei un Arnis Šrāders. 

Bakus zālē drīz vien pavērās 
banketa galds ar daudzām un 
dažādām uzkodām. Šī ēdamzāle 
bija Andra Antona izcilā uzrau
dzībā. Andrim nāca palīgā kollēģi, 
draugi un brālis Pēteris. Garšīgie 
ēdieni bija pieejami visu vakaru, 
līdz pašām balles beigām. Ēdiens 
bez dzēriena ir kā puķe bez zieda. 
Par bāru un atspirdzinājumiem 
rūpējās dzērienu maestro Mārtiņš 
Daiga, kuŗam palīgā arī nāca 
vairāki darbinieki.

Bet ne jau tikai ēdām, dzērām 
un dejojām. Tika piešķirtas arī 
dažas godalgas, kuŗas īpaša žūrija 
piešķīra ledusballeniekiem par 
daž ādiem panākumiem, piemē
ram visaugstākais papēdis (sie
vietēm), visstrīpainākā kaklasaite 
(vīr ie šiem) un vissarkanākā lūpu
krāsa (sievietēm). 

Bet ne jau tikai ēdām, dzērām, 
dejojām un godalgojāmies. Ledus
balleniekiem bija iespēja iegūt 
laimestus loteri jā. Vairākas per so
nas un uzņēmumi bija ziedojuši 
skaistus, interesantus un vērtīgus 
vinnestus! Par loteriju veiksmīgi 
gādāja Kristīna Čunčule Grants 
un Vija Rauda.Fotos: Aija Kīna

ČIKĀgAS LATVIEšU BIEDRĪBAS LEDUSBALLE 
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Man bija tas prieks piebied
roties Adam Zahl un nodziedāt 
ballei veltītus “Hei lai li” pantiņus, 
kuŗus ar Alberta Leg zdiņa palī
dzību uzrakstīju. Publika braši 
dziedāja līdzi.

Visu laiku vakara galvenais 
mērķis nemitīgi tuvojās. Pusnakts! 
Ne jau mēs technoloģiski atpa
likuši. Vija Rauda gādāja, ka uz 
sienas ar datora un prožektora pa
līdzību bija redzams, kā pulkstenis 
notek līdz pusnaktij. Visi piecē
lušies kājās, šampanieša glāzes 
rokās, skaļi skaitām: 109876
54321! Pulk steinis rāda 0:00! 
Skaņu meistars Bruno Baumanis 
ieslēdz mūzikas ierakstu, no kuŗa 
skan valsts himna: “Dievs, svētī 
Latviju!” Bijām jau iepriekš pa
ziņojuši, ka mēs Jauno gadu sāk
sim, godinot Latviju! Kopā ar 
Latvijas rādio kori un Doma baz
nīcas ērģelēm skanot pieminējām 
Latviju! Zinu, ka vairākus klāt
esošos ļoti aizkustināja tas, ka ar 
lielu izjūtu līdzi dziedāja daudzie 
jaunieši, kuŗi tuvu pusnaktij bija 
sapulcējušies uz dejas grīdas pie 
skatuves. Pēc himnas sirsnīgi svei
cām viens otru. Šam panieša tosti, 
apkampieni, bučas, smaidi un 
laba vēlējumi!

Kamēr Adam Zahl mūziķi 
līksmojās ar “savējiem”, Bruno 
ieslēdza ierakstu aparātu un no
spēlēja orķestŗa izpildījumā divus 
valšus –  “Skaista ir jaunība” un 
“Pie dzintara jūŗas”. 

Pēc pus nakts  deju grīda vairs 
nebija tukša! 

Esam jaunajā gadā! Bija tik 
patīkami to iesākt kopā ar tik dau
dziem draugiem, starp tik dau
dzām smaidīgām sejām! Nevaru 
atcerēties, kad ea būtu izjutis tādu 
siltumu un labsajūtu.

Skaistā jaunība.                           Fotos: M. Galenieks

Adam zahl.                                 Foto: M. Jauntirāne

Ēdamzālē pie banketa galda.                                                       Foto: M. Galenieks
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Kalnājs, Ruta PriedkalneZirne, 
Ināra Bundža, Jānis Vilciņš, un 
Aivars Osis. Palīdzēja arī vairāki 
mūsu draugi, kuŗi nav valdē. 
Gribētos arī viņus visus vārdā šeit 
pieminēt, bet tad redakcijai būtu 
jāliek klāt vēl lappuse. Visus Ledus
balles darbi niekus, kā saliedētu 
orķestri, spējīgi diriģēja un vadīja 
Dana Šaltāne, biedrības sarī ko
jumu daļas vadītāja. Liels paldies  

Ledusballe lustīgi turpinājās 
līdz 2:00 no rīta. Paldies visiem, 
kuŗi pavadīja šo vakaru Ledusballē!  

Pie balles rīkošanas roku pie
lika katrs biedrības valdes loceklis. 
Gribētos pieminēt, ka val dē, kopā ar 
jau minētajām per sonām, pašaiz
lie dzīgi darbojas Mārīte Plūme, 
Dace Ķezbere, Māra Jauntirāne, 
Daina Jauntirāne, Māra Kīna, Laura 
Ludika, Benita Plūme, Reinis 

arī Ciānas draudzei un Krišjāņa 
Barona latviešu skolai!

Ledusballē bija ieradušies lat
vieši no visām paaudzēm. Tas ļoti 
iepriecināja. Vai mūsu sabiedrība 
bez jauniešiem nebūtu kā kalen
dārs bez nākamā gada? Uz tikšanos 
citos Čikāgas latviešu biedrības 
sarīkojumos! Laimīgu, veiksmīgu 
jums visiem Jauno gadu!

Armands Birkens 

Bija tik patīkami Jauno gadu iesākt kopā ar tik dau dziem draugiem!                       Foto: M Jauntirāne

ČLB LEDUSBALLEI “hEI LEI LI”
Londonā mēs sportot iesim
Olimpiādē uzvaru gūsim!
  Bet pirms tam Jāņos līgosim,
  Alu, papardes meklēsim!
Latviju aizmirst nevaram
Kā vien līdzēt, visu daram!
  Ja atkal balsot būs mums jānāk,
  Vilciņš pateiks kad tas jāsāk.
Ciāna, tu gaismas pils,
Te ir svētīgs dzīves stils
  Nevien prieku ļaudīm dot
  Bet auto te var noparkot!

Tautieši te nāk labprāt,
Ja kautkas labs, tad visi klāt!
  Ja nākamgad to gribēs dies‘
  Te jaunais centrs pacelsies!
Bet tagad šampanieti lejam!
Pretim pusnaktij mēs ejam!
  Drīz sprāgs vaļā mūsu prieki!
  Labās vēlmes, tie nav nieki!
Bet kad pulkstens divi pienāks
Ledusballei beigas sanāks.
  Mājās iesim uzmanīgi!
  Brauksim taisni, nevis šķībi!

Tagad ballēties jums ļausim, Laimīgu jauno gadu sauksim!

Sveicam visus Ledusballē,
Prieks lai valda šajā hallē!
  Ēdam, dzeram, dejosim
  Viens otru drīzi bučosim!
Ledusballe gludi rit!
Pulkstens tuliņ divpadsmit!
  Ādam zāhle braši spēlē
  Visiem labas laimes vēlē!
Divpadsmitais gads lai veiksmīgs,
Labvelīgs un visai priecīgs!
  Tiksimies mēs dziesmu svētkos
  Mūsu mīļos Milvokos!
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izpārdotavās,”skaidro Pasaules lat
viešu mākslas centra pārstāvis un 
pieļauj, ka jau tagad kāda daļa no 
šā vērtīgā latviešu kultūrvēsturiskā 
mantojuma gā jusi zudumā. Iepa
zīstināt ar sve šumā tapušo mākslu, 
tur dzīvojušo autoru darbu stili
stiku, tematiku, personībām un 
dzīvesstāstiem, veidojot mūzeju, 
esot galvenais organizācijas pār
stāvju mērķis. Sevišķi tāpēc, ka 
šobrīd Latvijas krātuvēs trim das 
darbi maz sasto pami, atrodas 
fondos vai arī aplūkojami vien 
reprodukciju veidā grāmatās.

“Atveŗot centru, mēs nodro ši
nāsim, ka trimdas māksla atro das 
vienuviet un pētnieki ērti varēs 
piekļūt darbu oriģināliem tepat 
Latvijā. Citādi viņiem jā dodas uz 
galerijām vai pie kollekcionāriem 
ASV un Kanadā,” par mūzeja 
nozīmību stāsta D. Mjartāns.

Tiesa, ar pētniecību nodar
bosies arī pats mūzejs. D. Mjartāns 
teic, ka centrs rīkos tematiskās 
izstādes, veltītas kādai konkrētai 
ģeografiskai vietai vai stilistikai 
vai arī konkrētam māksliniekam, 
piemēram, Ņujorkas “elles ķēķa” 
māksliniekiem vai Čikāgas grupai 
veltītas ekspozīcijas. Parallēli 
tikšot izdotas grāmatas un citi 
informātīvi materiāli, rīkotas lek
cijas, konferences, diskusijas. 
Mūzejs arī iesaistīsies ceļojošo 
izstāžu veidošanā un jau tagad 
pamazām sāk sadarbību ar citiem 
mūzejiem Latvijā. “Mēs vēlamies, 
lai svešumā radītie latviešu autoru 
darbi iekļautos Latvijas mākslas 
kopainā, kļūstot par daļu no šeit 
noritošajiem mākslas procesiem,” 
teic D. Mjartāns.

Maeciana Krauze    
Latvijas Avīze

17.01.2012

LAI NEpAzūD LATVIEšU MĀKSLAS VēRTĪBAS
Jau tuvākajā nākotnē Cēsīs 

durvis vērs latviešu trimdas māk
slas mūzejs, ļaujot ikvienam in
teresentam iepazīt emigrējušo 
klasiķu un mūsdienu autoru 
personības un daiļradi. 

“Tikko no Austrālijas pie nā
cis sūtījums ar vairākiem mākslas 
darbiem. Neilgi pirms tam 54 glez
nas saņēmām no ASV,” teic mūzeja 
veidotāju nodibinā juma “Pasaules 
latviešu mākslas centrs” pārstāvis 
Dainis Mjartāns. Viņš rēķina, ka 
top ošajai kolek cijai iegūts jau ap 
160 darbu. Tā gan, tiesa, ir vien 
mazākā daļa, jo plānots izveidot 
aptuveni trīs tūk stošu priekšmetu 
lielu krājumu. Tajā būs ne vien 
gleznas, bet arī fotografijas, insta
lā cijas, tēlnie cības un cita veida 
mākslas priekš meti. “Meklējam 
un atlasām gan tādu mākslinieku 
darbus, kuŗi Latvijā jau ir zināmi 
kā izcili meistari, gan arī mazāk 
pazīstamus vārdus, kas tomēr iz
pel nījušies atzinību ārvalstīs,” D. 
Mjartāns raksturo mākslas priekš
metu atlases principus.

Starp jau iegūtajiem ir, pie
mēram, Niklāva Strunkes 1965. 
gadā radīts eļļas darbs, tāpat – 
Ēvalda Dajevska guaša glezna, 
Jāņa Stroda, Ilzes Arājas, Vitauta 
Sīmaņa, Lidijas Dombrov skas 
Lar senas, Augusta Annusa un citu 
Austrālijā, Kanadā un ASV strā
dājušu autoru veikumi. “Drīzumā 
no Austrālijas plānots saņemt 
mūs dienu mākslinieka bronzas 
skulptūru, bet sevišķi gribētos 
kollekcijā redzēt arī Tones, Liberta, 
Tīdemaņa un Milta darbus,” 
atklāj D. Mjartāns un piebilst: 
“Šo mākslinieku darbi nav lēti. 
Ceram, ka mums noziedos.”

Patiesībā katrs no jau iegū
tajiem topošās kollekcijas darbiem

ir pašu mākslinieku, viņu ra
dinieku vai privāto kollekcionāru 
ziedojums. Būdama sabiedriskā 
organizācija, “Pasaules latviešu 
mākslas centrs” trimdas mākslas 
mūzeju/centru veido un attīsta, 
piesaistot ārzemēs dzīvojošo lat
viešu atbalstu.

Līdzekļi ir nepieciešami, lai 
uzsāktu remontdarbus ieplāno ta
jām centra divām izstāžu zālēm un 
glabātavai izraudzītajās telpās 
Cēsu vecpilsētā. Telpu atjauno
šanu organizācija ļoti cer iesākt 
jau šoruden. Ideja esot radusies 
jau tad, kad veiksmīgi sarīkota 
pla šu atsaucību guvusī trimdas 
mākslas ceļojošā izstāde pa Lat
viju “Tēvu zemei Latvijai. Pa
saules latviešu mākslas izstāde 
2008 – 2010”. Kopš tā brīža 
domubiedri meklējuši ieceres īs
tenošanai piemērotāko vietu, līdz 
izšķīrušies par labu Cēsīm.

“Mūzeju ir svarīgi izveidot 
iespējami ātrāk – ir vajadzīgas tel
pas, kur darbus novietot un glabāt. 
Problēma ir tā, ka ne viens vien 
vērtīgs mākslas darbs ār zemēs 
tiek notirgots internetā un garāžu 

Pasaules latviešu mākslas centra 
vicepriekšsēdis  Dainis Mjartāns pie 
Čikāgas latvieša Jāņa Stroda gleznas 
Gaŗezerā.
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Īsi pēc 
Jaungada mūsu 
lasītāju rokās 
n o k ļ u v a 
čikāgieša Juŗa 
Zīverta ilgi gai
dītā grāmata 
par viņa paau

dzes likteņ gai tām Latvijas pirmās 
brīvvalsts pēdējos gados, otrā 
pasaules kaŗa vētrās un laika 
posmā pēc tam. Autors pēc profe
sijas ir diplomētais inženieris, bet 
apdāvināts ar vien reizēji izkoptu 
atmiņu, labi trenē tām žurnālista 
iemaņām un viegli lasāmu, sapro
tamu rakstu valodu. Grāmatu silti 
iesaku. Tur Jūs atra dīsit interesan
tus faktus,  n e kon vencionālas, bet 
loģiskas pārdo mas, kā arī bagātīgu 
atmiņu un personību klāstu.

Grāmata atšķiŗas no dau
dziem citiem memuāriem ar to, 
ka autors liek runāt ne tikai savām 
laika gaitā uzkrātajām piezīmēm 
un dokumentiem, viņš daudz iz
manto savu draugu, kollēģu un 
laikabiedru vēstulēs un sarunās 
piefiksētās atmiņas un atziņas. 
Īpaši jāpiemin Jānis Gulbis, autora 
klasesbiedrs Rīgas 1. vidusskolā, 
ar kuŗu Zīverts kopīgi uzsāka žur
nālista gaitas avīzes Brīvā Zeme 
redakcijā un gadus vēlāk tās 
turpināja vācu kaŗa ziņotāju rotā. 
Jānis Gulbis palika Kurzemē, 
izturēja desmit gadus izsūtījumā, 
uzsāka atkal rakstīt, bet viņa 
darbus iestādes konfiscēja un tie 
gāja zudumā. Rakstīšanu Gulbis 
pameta. Tikai pateicoties Jurim 
Zīvertam,  mums ir iespēja ieska
tīties šī izcilā preses darbinieka 
domāšanā un darbos. 

Sējumā apskatīta jau it kā 
labi pazīstama viela – pāreja no 
partiju laikiem uz ulmaņlaika

auto ritārismu un nacionālo paci
lājumu, Krievijas ultimāts un Lat
vijas aneksija, Baigais gads, Hitlera 
Vācijas iebrukums un okupācija, 
Latviešu leģions, kapitulācija,  otrā 
krievu ienākšana, gūsts, bēgļu gai
tas, Sibirija, jaunas dzīves uzsāk
šana. Taču pie Zīverta mēs redzam 
šīs lietas caur citādām – varbūt 
asākām brillēm. Te daži piemēri.

Viņš mums stāsta, cik tuv
redzīga bija Latvijas sabiedrība 
pasaules kaŗa sākuma mēnešos, 
kad Latviju atstāja baltvāciešu 
tūkstoši – “...parādījās daudzi 
raksti ... ka Latvija tagad kļūst vēl 
nacionālāka, jo vācietība Latvijā 
ir izzudusi” (131. lpp.) Šis iztēlotais 
Latvijas nacionālā spēka pieau
gums ilgi neizturēja Staļina drau
du priekšā. Sekoja pazemojumi 
un drausmīga varmācība. Autors 
atgādina, cik intensīvi bet tomēr 
īslaicīgi tauta priecājās par vācu 
ienākšanu un cik dziļš bija sašu
tums, kad pakāpeniski atklājās 
Vācijas kolōnizācijas polītika Bal
tijā. Autors lietišķi piemin, ka 
pašpārvaldes un vēlāk leģiona 
vadības spicē bija vīri (Dankers, 

Plensners, Silgailis), kas atstāja 
Latviju 1939. gadā, deva uzticības 
zvērestu Adolfam Hitleram un 
kam pēc komūnistu padzīšanas 
nacistiskā Vācija uzticēja savas 
polītikas izpildīšanu iekarotajā 
(nevis atbrīvotajā) zemē. Zīverts 
uzskata, ka lielākā studējošās jau
natnes daļa bija pret dienēšanu 
leģionā un no tās izvairījās cik un 
kā katrs prata un varēja: “...vācu 
okupācijas varai pakalpīgie ‘polī
tiķi’ un latviešu augstākā virs
niecība mēģināja tautai ieskaidrot, 
ka ar leģiona nodibināšanu mēs 
aizstāvam Latvijas robežu, satu
rēsim visus kopā un tā panāksim 
Latvijas neatkarības atgūšanu. Mēs, 
jaunā paaudze, par to vairs nebijām 
pārliecināti. ... šie apgalvojumi 
nāca no vācu varai kalpojošās kol
laborātoru saimes, kas nebija iegu
vu si ... latviešu tautas uzticību. 
Daudzi viņus uzskatīja par tautas 
node vējiem.” (216. lpp.) Salīdzi
nājumā, brāļu tautas lietuviešu 
ģenerāļi “brīvprātīga” leģiona 
formēšanu atteicās atbalstīt un 
nonāca Salas pils koncentrācijas 
nometnē, par ko zināja arī Rīgā. 

Par Kurzemes cietokšņa fronti 
autors paskaidro, ka vācu pusē 
bija 32 vācu divīzijas un viena no 
leģiona – latviešu kaŗavīri pēc 
viņa aplēsēm bija ap 3% Kurzemes 
aizstāvju. Par kritušo procentu 
viņš diemžēl neko nesaka, varbūt 
faktu trūkuma dēļ. Taču vāciešu 
upuŗu Kurzemē noteikti bija daudz 
vairāk nekā latviešu un, ja runājam 
par Kurzemes cīņu varoņiem, 
nedrīkstam viņus aizmirst.  

Pēc kaŗa autora un viņa labā 
drauga Jāņa Gulbja dzīves gāja 
pretējos virzienos. Gulbis par savu 
izsūtījuma laiku raksta, ka tos iz
cietis “kopā ar krievu aristokratiem,  

KĀ MēS pĀRDzĪVoJĀM “VISINTERESANTĀKo” LAIKMETU VēSTURē 

Juris zīverts.
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vai vēres, nav arī personu indeksa. 
Tas ir žēl, bet tas viss prasa laiku un 
naudu un grāmatas diemžēl  vairs 
nepērk tādos daudzumos, ka va
rētu uz priekšu to visu apmaksāt. 

Kā literātūras entuziasts, es 
no autora labprāt būtu daudz 
vairāk uzzinājis, kādā žargonā 
runāja “pirmās videnes” skolēni 
un vispār tā laika rīdzinieki un 
Zīverta mājvietas Sarkandaugavas 
iemītnieki. Negribas ticēt, ka au
tora atstāstītās sarunas notika ne
vainojami tīrā literārā valodā, bez 
jebkādiem tā laika žargonismiem. 
Tāpat kā strēlniekiem un Rīgas 
strādniekiem, tātad paaudzi iepriekš, 
– bija savs unikālais lek sikons, 
tāds noteikti arī bija Zīverta 
paaudzes laikā un tas vismaz šim 
lasītājam dikti pietrūka. Juris 
Zīverts ir pat nodarbojies ar slenga 
vārdu pierakstīšanu un publicē
šanu, bet acīmredzot viņš savā 
grāmatā stingri pieturējies tai 
žurnālisma skolai, kas žargonu 
publikācijās neparedz.

Autoram ir 91 gads. Man 
jāsaka – cepure nost šim vīram 
par vareno uzņēmību savā vecumā 
pabeigt tik milzu projektu. 

Recenzija Uģis Sprūdžs

akadēmiski izglītotiem, radošiem 
un domājošiem, gan vienkāršiem 
krieviem. Tikai tādēļ es paliku 
dzīvs. Nedod Dievs, ja šie gadi 
būtu jāpavada kopā tikai ar 
latviešiem (igauņi un lietuvieši 
bija daudz pozitīvāki) – skaudība, 
nodevība, elementāra nekaunīga 
izdzīvošanas tieksme. Tā es rak
sturoju mūsu tautiešus – sevišķi 
tos, kas nāca no labākām aprin
dām. Godam turējās tikai leģio
nāri, nacionālie partizāni, latgalieši 
un Rīgas nomaļu zēni.” (257. lpp.) 
Juris Zīverts, savukārt, nonāca 
Putlosas gūsta nometnē, tad Ze
delgemā un tikai pēc Nirnbergas  
tiesas prāvām satika savus vecā
kus bēgļu nometnē Vācijā. 

Katrs lasītājs Juŗa Zīverta 
grāmatā atradīs kādu epizodi, kas 
uzrunā tieši viņu. Mani piesaista 
apraksts par Zedelgemas gūsta 
nometnes vīru koŗu koncertu. Kā 
raksta Zīverts, tas notika pēc tam, 
kad “...diriģents Roberts Zuika ar 
savu 70 vīru kori bija jau ‘piesitis 
pēdu’ un turpināja koncertēt ... 
DP nometnēs.” Grūtajos Zedel
gemas apstākļos tomēr bija sagla
bājies dziedāšanas spars, lielā mērā 
pateicoties Jelgavas “Dziedoņa” diri
ģentam Roberam Balodim. Zīverts: 
“Ar slikto pārtiku un tukšajiem 
vēderiem, kā par brīnumu, dzies
mas tomēr skanēja vareni.” (445. 
lpp.) Nometnē pat notika “dziesmu 
svētki” un par koncerta neieplā
noto  kulmināciju kļuva apvienoto 
koŗu izpildījumā Kaŗavīru koŗa 
dzies ma no franču komponista 
Guno operas “Fausts”. To dzie dāja 
lat viski, jo Zīverts raksta: “...īpaši 
par dziesmas vārdiem mēs bijām 
tā sajūsmināti, ka līdz ar pēdējiem 
dziesmas skaņu akordiem uzrā vā
mies kājās un ar ovācijām, urravām 
un īpaši aplausiem tikpat kā pie
spiedām kori dziesmu atkārtot

un atkal atkārtot! ... kājās stāvot ...  
vīriem un īpaši   jaunajiem zēniem 
acis staroja, citiem acīs mirdzēja 
asara.” (447. lpp.) Zau dētāju pusē 
kaŗojošos vīrus, kas sirds dziļumos 
nejutās sakauti, stipri aizkustināja 
vārdi “Varoņu slava gaida mūs, 
Tēvijā visur prieki būs”. Zīverts 
to apzīmē par paradoksu: “Mēs 
taču karu pazau dējām, mēs bijām 
sakauti visās frontēs, bez cerībām 
no svešuma atgriezties mājās. ... 
Jā, lai arī sasisti un noskranduši, 
vismaz savā zemapziņā mēs gribē
jām būt varoņi.” (447. lpp.) Kādas 
dziļas domas un emocijas izraisa 
vīru koŗa skaņa!

Zīverta grāmatā ir 2 nodaļas 
par Čikāgas latviešiem. Vienā viņš 
atstāsta savas mīļotās Spod ras ģi
menes vēsturi, kā šveicara ģimenē 
uzauga būvuzņēmējs un viņa meita, 
vēlāk Juŗa sieva. Otrā ir mana tēva 
Ādolfa Sprūdža biografija. Juris 
Zīverts saprata, ka mans tēvs ir 
viens no Latvijas okupācijas neat
zīšanas stratēģijas veidotājiem glo
bālā mērogā un kļuva par viņa 
biografu. No savas puses, tēvs mudi
nāja Juri uz grā  matas rakstīšanu.  

Grāmata nav zinātnisks iz
devums – tur nav bibliografijas

Grāmatas cena ar piesūtīšanu ASV dzīvojošiem – $25, 
Kanadā – $30 (ASV dolaros). Čeks uz george ziverts vāda 
nosūtāms: George ziverts, 2801 Algonquin Rd, Apt.314, 
Rolling Meadows, IL 60008, USA;  kopā ar uz atsevišķas 
zīmes pasūtītāja datus: vārdu, uzvārdu, adresi un telefona nr.  
Grāmatu piesūtīsim ar Priority Mail. 

Grāmatai 496 lpp., illustrēta.

Jura zīverta atmiņu stāsts
Kā mēs pārdzīvojām

‘visinteresantāko’ 
laikmetu vēsturē.
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Čikāgiete Astrīda Cīrule ar 
meitu Lauru Sprūdžu pavadīja 
rudens semestri Rīgā. Astrīda strā
dāja par Fulbraita stipendiāti 
(Fulbright Scholar) matēmatikas 
paidagoģijas laukā. Fulbraita pro
grammu atbalsta ASV valdība ar 
mērķi veicināt paidagogu un zi
nāt nieku savstarpējo sadarbību. 
Astrīda ir lektore Rīgas Peda go
ģijas un uzglītības vadības aka
dēmijā (RPIVA) un ir arī lasījusi 
lekcijas Latvijas Universitātē, Jūras 
skolā, Rīgas Starptautiskajā eko
nomikas un biznesa administrā
cijas augstskolā (RISEBA), kā arī 
skolās bērniem.

Astrīda ir matēmatikas pro
fessore Konkordijas universitātē 
(Concordia University) River Forest 
pilsētā. Doktora gradu viņa iegu va 
Ilinojas universitātē un ir strādā
jusi par vidusskolas matēmatikas 
skolotāju un ilgus gadus sagata
vojusi jaunus pamatskolas un 
vidusskolas skolotājus. Viņa bieži 
sniedz prezentācijas Ilinojas un 
Nacionālās matēmatikas ap vienī
bām. Ilinojas matēmatikas skolo
tāju apvienībā (ICTM) viņa bija 
valdes locekle un tikko beidza 
prezidenta amatu Ilinojas matē ma
tikas paidagogu apvienībā (IMTE), 
kas sastāv no universitāšu mācības 
spēkiem, kuŗi māca matē matikas 
paidagoģiju Ilinojā. Astrīda arī ir 
viena no Math Trail blazers bērnu
dārza līdz 5. klasei mācību grāmatu 
autoriem.

Laura Sprūdža mācījās 12. 
klasē Internacionālajā skolā Rīgā. 
Brīvdienās kopā ar Astrīdu viņa  
ceļojusi pa Latviju, Itāliju un Sankt 
Pēterburgu. Viņai tomēr pietrūkst 
ģimenes un Čikāgas draugu.

U. Sprūdžs

ASTRĪDA CĪRULE – FULBRAITA STIpENDIĀTE LATVIJĀ

Astrīda Sprūdža Smiltenes pamatskolā 4. klases audzēkņiem māca matēmatiku un 
angļu valodu (integrētās mācības). Aizmugurē – vairākas skolotājas.

Laura Sprūdža Internacionālās skolas izbraukumā uz Dinamo hokeja spēli. 

Astrīda Sankt Pēterburgā.Laura ar brāli Kristapu novembrī Rīgā.
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pApILDINĀS AUDIoVIzUĀLo KRĀJUMU oKUpĀCIJAS MūzEJĀ

2009. gada 15. oktōbrī Bronxville, NY. OM vēsturniece Lelde Neimane skenē 
fotografijas, Leons Grunte paskaidro to saturu.

Jūs varat palīdzēt mūzejam 
īstenot šo projektu ar savas dzīves 
gājumu, vai ieteikt kādu, kuŗš vē
lētos dalīties. Interesētu satikt un 
ierakstīt liecību no leģionāriem 
vai gaisa spēku izpalīgiem. Varbūt 
Jūs pazīstat un varat ieteikt vecā
kus tautiešus, kuŗi nenāk latviešu 
sabiedrībā, atsvešinājušies no lat
viešiem, vai dzīvo attālāk no la t
viešu centriem – arī viņiem ir 
savs stāsts. Videoliecības centīsies 
ierakstīt no ikkatra pieteiktā, ne
šķiŗojot tos pēc mantības, ticības, 
profesijas, dzimuma vai pēc kā
dām citām atšķirībām. 

Mūzeja darbinieki labprāt 
paši tiktos ar vietējo sabiedrību 
ikvienā vietā un, ja iespējams, sa
rī kotu kādu mūzeja filmas izrādi. 
Šeit arī varētu sīkāk paskaidrot, 
kāpēc šis projekts ir nepieciešams 
un kas ar šīm videoliecībām nā
kotnē notiks. 

Informāciju, kā arī pieteik ša
nos var izkārtot pie: 
Rutas Jostsones, 7733343588, 
epasts: <rjostsons@att.net> vai 
Vijas Reinfeldes, 8473940156,
epasts:<vreinfelds@hotmail.com>.

Ivars Švānfelds
Salaspilī, Latvijā 

Okupācijas mūzejs veiks 
svarīgu projektu un lūdz Jūsu pa
 līdzību, lai to varētu īstenot. 

Latvijas Okupācijas mūzejā 
audiovizuālo krātuvi uzsāka veidot 
1994. gada 14. martā. Tur gla
bājas skaņas, foto, kino un video 
ma teriāli par Latvijas okupācijas 
temu (1940 – 1991 gadiem).

1996. gada 29. oktobrī uz
ņēma pirmo mūzeja videoliecību. 
Videoliecību ieraksta mērķis – 
tās tiek ierakstītas kā vēstures 
liecī bas, lai Latvijai, Okupācijas 
mūze jam kā vēstures glabātājam, 
paliek informācija, fakti par neseno 
20. gadsimta vēsturi cilvēka 
stāstu veidā. 

Veidotās video liecības satur 
padomju un nacistiskās okupāci
jas režīmos cietušo personu un 
no zīmīgu Latvijas vēstures 
notikumu aculiecinieku liecības 
un tiek uz ņemtas kā vēstures 
avots. Liecību sniedzēji ir cilvēki, 
kuŗu dzīves gājumu krasi 
ietekmēja totālitārās varas kādā 
no okupācijas laikiem (1940 – 
1991). Šeit ir iekļauti represētie 
(apcietinātie, izsūtītie), vai 
represijām pakļauti Latvijā bez 
deportēšanas un tiesāšanas, vai 
kādi nozīmīga Latvijas šā laika 
vēstures notikumu aculiecinieki, 
vai II Pasaules kaŗa laikā  pasaulē 
izkaisītie latvieši. 

Līdz 2012. gada 1. janvārim 
Latvijas Okupācijas mūzeja Audio
vizuālajā krātuvē ir nofilmētas 
1986 video liecības, kuŗas kopē jais 
skatīšanās ilgums ir 3510 stundas 
vai 4 ½ mēnešus, skatoties bez 
pārtraukuma. Video liecība var ilgt 
no 25 minūtēm līdz pat 11 stundām. 

To cilvēku un pētnieku, kuŗi 
interesējas par vēsturi, gatavo 
filmu, lugu scenārijus, grāmatas

gan Latvijā, gan ārzemēs, aktīvitāte 
aug, līdz ar to mūsu krājumu bie
žāk izmanto. Kā Jums zināmāko 
piemēru jāmin Edvīna Šņores filmu 
The Soviet Story. Kaut nelielu daļu 
no krājuma cenšamies sagatavot 
arī plašākai publikai, paši, krātu
ves darbinieki, esam sagatavojuši 
deviņas dokumentālās filmas. 

Ar Latviešu Fonda atbalstu 
2009. gadā krātuves darbinieki vei
ca divas ekspedīcijas uz Ka nadu 
un ASV austrumu krastu. Projekts 
noslēdzās ar 109 video liecībām 
vairāk kā 200 stundu gaŗumā.

Šī gada maijā un jūnijā, ar 
Latviešu Fonda līdzfinancējumu, 
krātuves darbinieki – projekta va
dītāja, vēsturniece un OM video 
krājuma glabātāja Lelde Neimane 
un video operātors – pavadīs 
apmē ram divus mēnešus iemū
žinot video liecības ASV vidienē 
– Mineapolē, Milvokos, Čikāgā, 
Gaŗezerā, Kalamazū, Indiana
polē, Grand Rapidos un citur.  

Ekspedīcijas mērķis ir filmēt 
cienījama vecu ma (80+/) tautiešu 
dzīvesstāstus, kuŗi nav bijuši Lat
vijā pēc neatkarības atgūšanas, kā 
arī tos, kuŗi, viesojoties Latvijā, nav 
paspējuši dalīties ar savu dzī ves 
stāstu Okupācijas mūzejā. 



Čikāgas  Ziņas24

ALBERTS RAIDoNIS MūžĪBĀ
Izcilais žurnālists, bijušais 

Čikāgas Ziņu redaktors Alberts 
Raidonis, gandrīz sasniedzot mūža 
98 gadus, aizgāja mūžībā pagājušā 
gada 27. decembrī.

Viņš dzimis 1914. gada 20. 
martā Nirzas pagastā, Latgalē. 
Beidzis Ludzas valsts komerc
skolu, dienējis Latvijas armijā, 
iegūstot rezerves virsnieka pa
kāpi. Pēc kaŗadienesta strādājis 
par grāmatvedi Šoseju un zemes
ceļu departamentā. 

Dzīvodams kultūrāli aktīvajā 
Rēzeknē, viņš iesaistījās pilsētas 
sabiedriskājā dzīvē, darbojoties 
Latgales teātrī un citos kultūras 
sarīkojumos, rakstījis vietējā presē. 
Kopā ar rakstnieku Albertu Sprūdžu 
izdeva un vadīja avīzi “Rēzeknes 
Ziņas”. A. Raidoni 1943. gadā 
iesau ca Latviešu leģionā. Pēc kaŗa 
viņš nokļuva gūstekņu nometnē 
Vācijā, vēlāk Beļģijā. Par spīti  
grūtajiem apstākļiem, nometnes 
preses izdevumos “Nameja gre
dzens”, “Staburags”, “Laika grie
žos” u.c. ar patriotiskiem rakstiem 
Alberts aicināja nepadoties izmi
sumam, bet domāt par nākotni un 
cerīgāku rītdienu, tādējādi stip
rinot  savus likteņbiedrus. 

Pēc gūsta 1946. gadā Raidonis 
apmetās Hanavas latviešu nomet
nē. Strādāja Bēgļu palīdzības or
ga nizācijas birojā (IRO) un rakstīja 
rakstus trimdas preses un no met
nes izdevumiem. 

1950. gada pavasarī viņš 
ieceļoja Ame rikā un apmetās uz 
dzīvi Čikāgā. Šeit jau bija nodibi
nājies sabiedriski un kultūrāli ak
tīvs latviešu centrs, un Albertam 
Raidonim bija darba pilnas rokas. 
1952. gadā, gatavojoties I ASV 
latviešu Dziesmu svētkiem, to 

reklāmēšanai sākās latviešu radio 
raidījumi, un Raidonis bija de
dzīgs to atbalstītājs un darbi
nieks, kā arī darbojās Dziesmu 
svētku komitejā.

Gadu gaitā Raidonis darbo
jies Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienībā (ČLOA), Latviešu Pre
ses bied rībā, Daugavas Vanagu 
apvienībā, Katoļu apvienībā un 
korporācijā  Lacuania. Daudzkārt 
bijis Ame rikas latviešu apvienības 
( ALA) kongresu delegāts un pār
stāvējis čikāgiešus arī citos sa ie
tos un par tiem rakstījis. Nedēļas 
nogalēs strādāja  Alfreda  Kalnāja 
grāmatu spies tuvē par burtlici un 
vakaros Zie meļ rietumu univer si
tātē (North western Uni versity) 
stu dēja po lītiskās zinātnes. Publi
cējis daudz rakstu par Baltijas 
valstu oku pā ciju, sagatavojis un 
lasījis refe rātus par sabiedriskiem 
un  polītis kiem tematiem latviešu 
saietos, kā arī radio raidījumos.

 Nenovērtējams ir A. Raidoņa 
nopelns grāmatniecībā. Viņš bijis 
redaktors daudzām grāmatām, žur  

nāliem, rakstu krājumiem, Dziesmu 
svētku vadoņiem, organizāciju 
un dažādu jubileju izdevumiem. 
Mūsu populāro ikmēša žurnālu 
Čikāgas Ziņas (ČZ) Alberts Rai
donis 18 gadus rediģēja un saga
tavoja iespieša nai. Viņš rediģējis 
arī žurnālus “Strēlnieks”, “Zie
meļ nieki”, “Aglonas Vēstis”. 
Dau dzi viņa raksti ir publicēti 
laik rakstā “Laiks”, “Latvija 
Amerikā” un citos izdevumos.

A. Raidonis dzī voja skaistā 
dzī voklī, bet pedējos gadus, gadu 
nastai pie augot, viņš pār cēlās 
tuvāk meitai Pērlei un dzīvoja 
Čikāgas debes skrāpja 14. stāvā, 
no kuŗa varēja raudzīties uz 
pilsētu viļnojošo Mičiganas 
ezeru. Ik pirmdienu Raidonis 
klausijās lat viešu radioraidījumus, 
sekoja polītiskām norisēm šeit un 
Lat vijā. Viņš palika uzticīgs 
dzim tenei un, kaut vairāk nekā 
seš desmit gadu dzīvoja svešumā, 
bija  Latvijas pavalstnieks. Tiesa, 
Latvijā kopš tās atstāšanas nebija 
iznācis būt, taču ar pārliecību 
teica: “Manas domas ik dienas 
lido uz to vietu, no kuŗas esmu 
nācis, un savā ikdienā to vienmēr 
pieminu.”

Alberta Raidoņa ģimenes 
mājā bija ļoti plaša grāmatu un 
žurnālu bibliotēka, kuŗas plauk
tos bija daudz retu izdevumu, 
avīžu un žurnālu komplekti, kā 
arī po lītisku karikatūru izgrie
zumi no vietējiem laikrakstiem 
un daudz po lītiskām norisēm šeit 
un Latvijā. Vairākkārt pārceļoties 
uz citu dzīves vietu, A. Raidonis 
daudz grāmatu un žurnālu no
sūtījis Latvijas bibliotēkām vai 
nodevis Čikāgas latviešu bied
rības bib liotēkai.
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Izglītība un zināšanas viņu 
ļoti interesēja. Viņš vienmēr 
mācī jās  – no grāmatām, no 
cilvēkiem, no dzīves. Viņš 
pārzināja daudz valodu. Pūce ir 
gudrības simbols, un viņa māja 
bija pilna ar pūcēm.

Respekts viņam bija svarīgs
gan sev pašam, gan pret citiem.
Viņš vienmēr uzpucējās, kad gāja 
ārā no mājas.

Cilvēks ir izturīgs. Tētis daudz 
ko izdzīvoja: kaŗa gadus, jauno 
dzīvi Amērikā, un vēlāk – slimības.

Viņš mīlēja dabu – putnus, 
dzīvniekus, kaķīšus. Viņš  atļāva 
mums adoptēt daudz ‘homeless’ 
kaķīšus.

Viņam patika humors. Vēl 
pēdējās nedēļās viņš stāstīja 
anek dotes savām māsām. Mēs 
patei camies mūsu tēvam par viņa 
iespaidu  mūsu dzīvēs un par visu 
to, ko viņš darija mūsu labā.”    

Otrdien, 3. janvārī, Immacu-
late Conception baznīcā (pie šīs 
baznīcas darbojas arī Čikāgas 
Lat vešu Katoļu kopa) notika 
mirušā piemiņas misa, ko vadīja 
šīs drau dzes prāvests Eric Meyer, 
C.P.. Svētos rakstus lasīja meitas 
Pērle un Laura, bet Māra Ruskule 
dzie dāja skaistās dziesmas: “Ave 
Maria” (Franz Schubert) un “Panis 
Angelicus”(Cesar Franck). 

Dievkalpojumam beidzoties, 
gaŗā bērinieku mašīnu rinda pa
va dīja Albertu Raidoni pēdējā ceļā 
uz Mt.Olive kapsētu, kur jau 
atdusas tik daudzi Alberta un 
mūsu laika biedri, radi un draugi. 
Albertu gul dīja blakus dzīves 
biedrei Br o ņislavai. Apbedīšanas 
lūgšanu teica prāv. tēvs Eric Meyer 
un māc. Oļģerts Cakars.

Old Warsaw restorānā bija 
bēŗu mielasts.                                  

Juris Valainis

Vizitācija, aizlūgums un at  
vadas notika pirmdien, šī gada  2. 
janvārī, Matz bēŗu namā Čikāgā.
To vadīja mācītājs Oļģerts 
Cakars, lūgšanās pieminot 
aizgājēju un svētrunā “Dzīvības 
Dievs” ap cerot viņa darbīgo 
dzīvi. Lielu daļu savas dzīves 
viņš veltījis iespies tajam latviešu 
vār dam, vei dojot žurnālu Čikāgas 
Ziņas un citus izde vumus. Beigu 
lūgšanā izjusti bija mācītāja 
vārdi: “Kungs, mūsu Dievs, mēs 
Tev pateicamies par dzīvību un 
mīlestību. Mēs patei camies Tev 
par Alberta Rai doņa dzīvi, par to, 
ka Tu esi bijis viņa Pestītājs, par 
to labo un svē tīgo mīlestību, ko 
viņš deva un atstāja savas zemes 
gaitas staigājot. Ievēro un 
spirdzini bēdu nospiestās sirdis. 
Dodi tām savu mieru un iepriecu! 
Tavs vārds, lai ir mūžam teikts un 
slavēts! Āmen.”

Kopīgi dziedātās atvadu 
dzies mas   ”Augšā aiz zvaig znēm.” 
un “Tuvāk pie Dieva kļūt” uz 
ērģe lēm pavadīja pianiste Māra 
Ešmite.  Sōliste Māra Ruskule 
dziedāja “Pie Jesu” (Andrevw 
Lloyd Webber) un “Mana dvēsele 
ir klusa pie Dieva” (A.Emerichs)

Atvadvārdus teica Juris Va
lai nis no Čikāgas Katoļu kopas 
un Pen sionāru biedrības. Jānis 
Vil c iņš no Čikāgas latviešu 
organizā ciju apvienības un Či kā
gas lat viešu biedrības (ČLB), 
Ivars Kēlers no Daugavas Vana
giem (DV). Arturs Gaiķis no kor
porā cijas Patria, Ilmārs Berg
manis no ČZ, māc.Ida Ņ. Rauten
šil de, Valija  Gale niece un J. 
Valainis no Či kāgas latviešu ra
dio raidījumu  komi tejas, Juris 
Meisters no Čikāgas Korporāciju 
kopas.

Rakstā nav iespējams citēt 

visu atvadu teicēju labos vār dus, 
Minēšu tikai ČLOA piekšsēža, 
Jāņa Vilciņa teikto, kas īsti rak
sturo Alberta Raidoņa devumu 
latviešu sabiedrībai: “Ar Alberta 
Raidoņa aiziešanu, Čikāgas lat
vieši ir zau dējuši gandrīz pēdējo 
no mūsu ‘varonīgās paaudzes’ 
da līb nie kiem. Kā jau es vairākas 
reizes pēdējos gados atvadīšanas 
uzru nās esmu minējis, tā bija pa
au dze, kuŗas locekļi, ierodoties 
šeit 50to gadu sākumā, vēl ne
protot valo du, strādājot neierastos 
darbos, tomēr dažu gadu laikā 
‘uzcēla’ latviešu sabiedrību Či
kāgā. Viņi dibināja draudzes, 
organizācijas un skolu, būvēja 
baz nīcas un no pirka namu. Viņi 
lika mūsu sa biedrībai pamatus, 
kas pastāv vēl šodien – 60 gadus 
un trīs paaudzes vēlāk.

Alberts Raidonis, ieradies 
Či kāgā 1950. gada pavasarī, tūlīt 
sāka piedalīties šeit sabiedriskajā 
darbā.Viņš iestājās Pirmo Lat
viešu dziesmu svētku Komitejā, 
Darbojās komitejā, kuŗa nodi bi
nāja Latviešu radio raidījumus, 
bija viens no mēnešraksta 
Čikāgas Ziņas” dibinātājiem un 
18 gadus tā redaktors. Raidonis 
aktīvi dar bojās Latviešu orga
nizāciju ap vienībā, Latviešu  Preses 
biedrībā, Daugavas Vanagu ap
vienībā, Ka toļu apvienībā un bija 
Čikāgas Latviešu biedrības mūža 
biedrs, un ne tikai mūža biedrs, 
bet pirmais biedrs”. 

Meitas Pērle un Laura p a
teicās atvadu vārdu teicējiem un 
latviešu un angļu valodās stāstīja 
par tēvu un viņa ietekmi abu dzī
vēs: ”Tētis bija ļoti liels patriots 
un mīlēja savu tēvzemi. Viņš 
mācīja mums to mīlēt un runāt 
latviešu valodā. Viņš mīlēja savu 
ģimeni tik pat stipri.
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Skumīga bija vakara 
stunda šī gada 2. jan
vārī, kad ģimenes pie de 
rīgie,  draugi un Čikā 
gas latviešu sabied ri s
kās dzīves va dī tāji pul
cējās Matz bēŗu namā, 
lai atvadītos no tēva, no 
drauga, no iz cilā  
žurnā lista, ilg ga dējā 
Čikāgas Ziņu re daktora 
un sa biedriskā darbi

nieka Alberta Raidoņa.
Kuŗš gan nepazina Albertu Raidoni viņa turpat 

60 gadu ilgās sabiedriskās dzīves un rosmes darba 
posmā Čikāgā? No tā posma astoņpadsmit gadi 
bija veltīti Čikāgas latviešu preses izdevumam 
Čikāgas Ziņas. Šo darbu Alberts veica ar lielu at
jautību, savu žurnalista ilggadējā darba pieredzi, 
veiklību, satura izvērtēšanu un draudzību. Vienmēr 
un visur izpalika kritika un skarbi vārdi, bet to 
vietā valdīja humors un darāmā darba atbildība. 
Tas atviegloja uzdevumu veikšanu un reizē arī 
izcēla redaktora spējas veikt darāmos darbus, kas 
bija svarīgi, lai lasāmā viela nonāktu pie lasītājiem 
labā apdarē, kā arī laikus.

ATVADoTIES No REDAKToRA ALBERTA RAIDoņA (1978 - 1996)

 Daudz stundu kopā aizvadīts,
 Mēs priekus, bēdas pratām kopā vīt,
 Nu pienācis ir brīdis atvadām,
 Bez Tevis darba diena sāksies rīt’...

Albertam Čikāgas Ziņas bija sirdslieta – tā viņš 
teica, sagatavojis un izdevis pēdējo numuru, 1996. 
gada janvārī aizejot no redakcijas darba. Žurnālistika 
viņam esot bijusi tuva jau no bērnības dienām. Savā 
mūžā viņš trīsdesmit astoņas reizes ir bijis redaktors 
gan periodiskiem, gan neperiodiskiem izdevumiem. 
Viņam ir bijis tuvs princips: “ko jauneklis satveŗ, to 
vīrs patur un sirmgalvis vērtē un dod tālāk citiem.”. 
Tā arī pēc astoņpadsmit gadu kalpošanas Alberts 
citēja, ko romieši teikuši: “Nekas nav mūžīgs, arī ne 
Čikāgas Ziņu redaktors. Pēc ilgu gadu nostrā dāšanas 
ir jāaiziet, lai nāk citi.”.

Čikāgas Ziņu redakcijas saime, kā arī lasītāji ir 
dziļi novērtējuši Alberta nesavtīgo un ilgo darbu 
Čikāgas latviešu sabiedrības labā, par ko viņš ir 
saņēmis daudz atzinīgu vārdu. 

Čikāgas Ziņu redakcijas saime pateicas redak
toram par padarīto darbu un vēl viņam vieglas smiltis. 

Aizgājēja meitām Laurai un Pērlei izsakām 
dziļu līdzjutību.

Čikāgas Ziņu redakcijas saime

Miera gaisma arī nonāk Amerikā, 
kur skauti un gaidas to izplata savās 
draudzēs, ģimenēs un sabiedrībā. 
Šogad mēs – Gaujas 6. gaidu vienība 
un Staburaga 70. skautu vienība 
Čikāgā – piedalāmies šajā akcijā. 
Katrs, kas gaismu saņem, ir aicināts 
aizrakstīt epastu akciju rīkotājiem 
un paziņot savu atrašanās vietu, t.i. 
ZIP kodu. Epasta adrese ir 
peacelight@peacelight.org. Ar šo 
miera gaismu, dalāmies ar draudzības, 
saticības un miera vēlējumiem šai 
svētku laikā.

Gaujas 6. gaidu un Staburaga 
70. skautu vienības Čikāgā

MIERA gAISMA No BETLēMES
Decembŗa mēnesī pa visu 

Eiropu ceļo “miera gaisma,” kuŗu 
skauti un gaidas izplata viens otram 
ar svecītes liesmu. Miera gaisma 
savu ceļu sāk Jēzus Kristus 
dzimšanas vietā Betlēmē, no 
kurienes tā ceļo uz Austriju. 
Austrijas skauti un gaidas gaismu 
nodod tālāk citiem Eiropas valstu 
skautiem un gaidām, tā izplatīdami 
miera un draudzības ideju. Gaisma 
ceļo no skautu un gaidu rokām no 
robežas līdz robežai jau kopš 1986. 
gada. Kopš 2004. gada gaisma ir arī 
aizceļojusi līdz Latvijas skautiem 
un gaidām, un tālāk uz Igauniju un 
Somiju.
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Dievkalpojumi un sarīkojumi 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 601911983         
tālr: 6305950143
Mācītājs: Prāv. Vilis Vārsbergs, tālr.: 6306520630
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 7085323471; 
<epasts: ineses@ameritch.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita BriedeBilsena,  
tālr.: 6302799664, epasts: <AnitaBB@comcast.net>    

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

2012. gada februārī
Svētdien,  5. februārī, 10:00 – Dievkalpojums ar  
  dievgaldu; siltas pusdienas.
Svētdien,  12. februārī, 10:00 – Dievkalpojums;  
  kafijas galds.
Svētdien,  19. februārī, 10:00 – Dievkalpojums;  
 kafijas galds.
Trešdien,   22. februārī, 19:30 – Kopīgs Pelnu  
  dienas dievkalpojums Ciānā.*
Svētdien,   26. februārī, 10:00 – Dievkalpojums;  
  kafijas galds.

 2012. gada martā
Svētdien,  4.martā, 10:00 – Dievkalpojums; 
 kafijas galds. 
 11;45 – Damu pilnsapulce.
Svētdien,  11. martā, 10:00 – Plkv. O. Kalpaka un  
 brīvības cīnītāju piemiņas 
dievkalpojums   
ar dievgaldu. Piedalās korporācijas un   
Čikāgas vīru koris. Siltas pusdienas.  
12:00 – Sv. Pēteŗa draudzes pilnsapulce.

ČIKĀgAS LATVIEšU 
EV. LUTERISKĀ
CIĀNAS DRAUDzE

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 606341499,  tālr.: 773725
3820 
Mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 7084530534.
Draudzes priekšniece: Baiba Liepiņa, tālr.: 7732028416 
Dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 8477296213

Dievkalpojumi un sarīkojumi
2012. gada  februārī

“Mēs pieminam Tavu žēlastību, ak Dievs, Tavā 
svētajā namā. Kā Tavs vārds, Dievs, tāpat arī Tava slava 
sniedzas līdz pasaules galiem.”        (Psalms 48: 10-11a)

Trešdien,  1. februārī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  5. februārī, 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.  
Svētdien,  12. februārī, 9:15 – Dāmu komitejas 
 sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Trešdien,  15. februārī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 19. februārī,  10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.
Trešdien,   22. februārī, 19:30 – Kopīgs Pelnu  
  dienas dievkalpojums Ciānā.
Svētdien,  26. februārī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Siltas pusdienas. Gada sapulce.

                      820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Rubens Andermanis, tālr.: 7087715695
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 7083835285

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

Svētdien,  24. februārī, 10:30 – dievkalpojums,  
 draudzes gada sapulce.

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis
608 S. Grove Ave. Apt.1, Oak Park, IL 60304
Tālr.: 7084458569, epasts:<valainisjuris@yahoo.com> 
Kopas vpriekšniece: zita Velkme, tālr.: 6303729952
epasts:<zitavelkme@juno.com>
Dāmu komitejas priekšniece: Vija Velkme
tālr.: 3128108473 

Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL
Pastor-Father Eric C. Meyer, C.P.

ČIKĀgAS LATVIEšU 
KAToĻU KopA

*Reizēs, kad vienā dievnamā ir kopīgs dievkal-
pojums, otrā dievnamā dievkalpojums nenotiek.

Nākamais Kopas dievkalpojums/saiets notiks 
svētdien, 12. februārī, pulksten 12:00 parastajā 
vietā – 7211. West Talcott Ave. Čikāgā. Pēc 
dievkalpojuma būs gavēņa ieska ņa un Kopas 4 
gadu pastāvēšanas atzīmēšana.    
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Latvijas iedzīvotāju skaits 2011. gada 1. martā  
bija 2 067 887, liecina Centrālās statistikas pārvaldes 
(CSP) 2011.gadā veiktās tautas skaitīšanas proviz o
riskie dati.

Latvijas iedzīvotāju skaits kopš 2000. gada 
tautas skaitīšanas samazinājies par 13% jeb aptuveni 
309,000 cilvēku. Iepriekšējā 2000. gada  tautas 
skai tīšanā Latvijā tika reģistrēti 2 377 385 iedzīvotāji.

Līdz šim CSP dati rāda, ka 2011.gada decembrī 
Latvijā bija 2,208 miljoni iedzī votāju.

Visvairāk – par 21,1% – kopš 2000.gada iedzī
votāju skaits samazinājies Latgalē; seko Vidzeme 
ar 17,5% samazinājumu. Savukārt vispo zi tīvākās  
ten dences vērojamas Pierīgā, kur iedzīvotāju skaits 
audzis par 3,2%.

Tautas skaitīšanas rezultāti liecina, ka no 
iedzīvotāju skaita latvieši ir 62,1%, bet krievi  26,9%.

Salīdzinot ar iepriekšējo tautas skaitīšanu 
2000.gadā, iedzīvotāju skaits visstraujāk ir 
samazinājies Latgalē un atsevišķos Latgales 
novados samazinā jums pārsniedz pat 30%, liecina 
provizoriskie tautas  skaitīšanas dati.

2011.gada tautas skaitīšanu CSP sāka 1. martā, 
piedāvājot iedzīvotājiem aizpildīt tautas skaitīšanas

anketas internetā, 17.martā darbu sāka 1960 tautas 
skaitītāji, apmeklējot iedzīvotājus viņu dzīves
vietās. No  1. jūnija tautas skaitīšanas iepriekšējos 
posmos nesastaptie iedzīvotāji varēja izpildīt tau tas 
skaitī šanas anketas internetā.

Lai arī redzamākā tautas skaitīšanas darbu daļa 
tika pabeigta jau 10. jūnijā, kuŗā tika iegūti dati par 
1,9 miljoniem iedzīvotāju, tautas  skaitī šanas 
process neapstājās. CSP turpināja strādāt, lai iegūtu  
infor mā ciju par Latvijas patieso iedzīvotāju skaitu, 
analizējot valsts informācijas sistēmās un 
administrātīvajos reģistros iekļautos datus. Uz šo 
datu pamata tika izda rīti secinājumi par tautas 
skaitīšanā nesastaptajiem iedzīvotājiem.

2011. gada 16. decembrī, lai arī datu apstrāde 
vēl pilnībā nebija  pabeigta, CSP paziņoja, ka Lat
vijas iedzīvotāju skaits pārsniedz divus miljonus, 
un iedzīvotāju skaits kopš iepriekšējās tautas 
skaitīšanas ir samazinājies, kas noticis gan iedzī 
votāju dabiskā pieauguma (mirušo skaitam pār
sniedzot jaundzimušo skaitu), gan starptautiskās 
migrācijas ietekmē.

Rīga, 18.janv., NOZARE.LV. 
Publicēta: 10:29 18.01.2012. 

TAUTAS SKAITĪšANAS DATI: LATVIJĀ DzĪVo 2,067,887 CILVēKI

Piektdien, 20. janvārī, godinot barikāžu aizstāvju piemiņu un atceroties 1991.gada janvāra dienu 
notikumus, Valsts augstākās amatpersonas, Saeimas Prezidija locekļi un deputāti nolika ziedus II Meža 
kapos, pie Brīvības pieminekļa un kritušo piemiņas vietās Bastejkalnā.         

ATCERoTIES BARIKĀDES

ziedu nolikšana Bastejkalnā.                        Foto: Ernests Dinka, Saeimas Kanceleja
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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

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.

   

.
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Aukstā ziemas vakarā 
viegli un ātri pagatavojama

SĀTĪGA ZIVJU VIRA
Bekons – 8 šķēles. 
Selerija – 1 kāts, sakapāts
Sīpols – 1 mazs, sakapāts
Vistas buljons – 4 krūzes
Kartupeļi, sarkanie – 4 vidēji,  nomizoti un 
sagriezti gabalos
Milti – 2 ēdamk.
1/2 un 1/2 krējums – 2 krūzes
*Zivs fileja – 1 mārciņa, sagriezta gabalos
Sāls – 1/2 tejk. 
Pipari 1/4 tejk.

Lielā katlā sacep bekonu, līdz tas ir trausls. 
Nosusina un sadrupina. Katlā atstāj 1 ēdamkaroti 
bekona tauku, kuŗos sacep sīpolu un seleriju. 
Pievieno buljonu un kartupeļus, vāra līdz kartupeļi 
mīksti –1015 minūtes. 

Miltus iemaisa krējumā un, lēnām maisot, ielej 
zupā. Uzvāra un maisot vāra 2 minūtes. Pievieno 
zivi, sāli, piparus un bekona gabaliņus. Vāra uz 
lēnas uguns, bez vāka – 5 10 minūtes, līdz zivs ir 
gatava.

Pasniedz ar svaigu maizi un glāzi baltvīna.

ČIKĀgAS LATVIEšU
BIEDRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 N. Elston Ave., Chicago, IL 60618

tālr.: 7735882085, fakss: 7735883405
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 7732826510, epasts: <armands5@aol.com> 

Svētdien, 12. februārī, plkst. 13:30. ČLB biedru 
gada sapulce Čikāgas latviešu nama 1. stāvā, 
4146 N. Elston Ave. 
CLB biedru maksu var nokārtot ar paypal, 
nosūtot noteikto summu uz: 
ChicagoLatvianAssociation@gmail.com 
<mailto:ChicagoLatvianAssociation@gmail.com>.
Vairāk informācijas var saņemt no biedrzines 
Kristīnas Grants:  kristina.cunculs@gmail.com”: 
<mailto:kristina.cunculs@gmail.com> “

ČIKĀgAS zIņĀM zIEDoJUšI 
2011. g. 23. novembŗa līdz 2012. g. 17. janvārim.

125.- Čikāgas Latviešu Slēpošanas klubs,
100.- zigmunds Guckovs (Port Hueneme,CA), 
 Jānis Vītols,
 60.- Velta Auzāne, Elizabete Dauksta, Ruta  
 Nagliņa, Rasma Plāte (Kalamazoo, MI),
 55.- Alvīna Bajars, Valija Rauceps (Grand  
 Rapids, MI),
 50.- Diāna Akram, Ivars Bukalders (Milwaukee,  
 WI), Andris un Benita Eglīte, Irēna Helmane, 
 Egons Jansons, Roman Kahn, Juris  un   
 Olita Kīni, Vilmārs Kukainis (Northfield,  OH),  
 Antonija Kursīte (Des Moines, IA), Indulis  
 Lācis (Brooklyn, NY), Austra Poruks, 
 Silvija Salna, Daina Sprūde, Ron Subris,  
 Valdis Tums, Edvīns Upītis, z. zadvinskis 
 (Grand Rapids, MI), Juris zirnis, 
 45.- Irēne Balka, Valentīna Linde, Inta Reine  
 (Three Rivers, MI), Andris Sprūdžs,  
 Kristaps Sprūdžs (Wood Haven, MI), zigis  
 Ulmanis, G. zeidenbergs (Wilmington, DE),
40.- Alberts Legzdiņš, Jr., 
 30.  Velta Vītoliņa,
 20. Ilga Strautiņa.

Pateicamies par ziedojumiem 
Čikāgas Ziņām!

bet ļoti garda vira ir arī, lietojot mencu (cod).

*Ieteicam lietot āti (halibut),

Jautrās saimnieces
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Pasütiniet Çikågas Ziñas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

ZIEDOJUMS:

$

Redakcija lüdz vismaz $50.- vai vairåk ziedojumu gadå sagatavoßanas un iespießanas tießo izdevumu segßanai.

Vélos, lai redakcija süta kartîti:                            Vélos paziñot par dåvanu pats/pati:                           

Dåvinåtåja vårds un uzvårds:

Adrese:

Vårds, uzvårds:

2012. gada FEBRUĀRIS
Svētdien,  5. februārī,  Vanadžu sapulce 12:30 , DV  
  gada sapulce 13:00.
Trešdien,  8. februārī, Pensionāru biedrības saiets  
 Ciānā 12:00.
piektdien,  10. februārī, Draudžu sadraudzības vakars  
 Ciānā 19:00.
Svētdien, 12. februārī,  ČLB biedru gada sapulce  
 Čikāgas latviešu nama 1. stāvā 13:30.

Sestdien, 25. februārī, pankūku pusdienas gaidu  
 un skautu vadītāju izkārtojumā Kr. 
Barona  latviešu skolā 11:15.
Svētdien, 26. februārī, Ciānas draudzes pilnsapulce.

2012. gada MARTS
piektdien,  3. martā, 1. Piektvakars Ciānā 14:00.
Svētdien, 18. martā, Gaidu/skautu rīkotā gadskār   
 tējā Bērnu pēcpusdiena.

2012. gada APRĪLIS
Svētdien, 1. aprīlī, Ciānas draudzes koŗa Pūpolu   
svētdienas koncerts Ciānā 13:00.

SARĪKoJUMI / SANĀKSMES

2012. gADS

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

CELTNIECĪBAS DARBI

No smilgas citreiz pils aizdegas.
Neķer ezi ar rokām!
Divreiz apdomā, vienreiz runā!
Dalīti prieki – divkārši prieki.
Kas augstāk stāv, tas tālāk redz.

       MūSU SAKĀMVĀRDI

                            BITīTE - Mēnesrakstiņš jaunai audzei
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CHICAGO NEWS (ČIKČGAS ZIČAS), a Latvian Newspaper founded in 1975, 
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
Editor-in-Chief:Črija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546.

ČIKČGAS LATVIEČU ORGANIZČCIJU APVIENČBA
JĀNIS VILCIĀĀ
PRIEKČSČDIS
6007 North Sheridan Road, #18J,Chicago, IL 60660
TČlr. mČjČs: 773-728-3947, darbČ: 773-221-3000

ČIKČGAS LATVIEČU RADIO RAIDČJUMI notiek
pirmdienās no 7:00 - 7:30 vakarā. Tos pārraida
WSBC AM 1240 un WCFJ 1470 AM (dienvidu) viāāos
ZiČojumus un sludinČjumus pieČem: V. Galenieks • tČlr./fakss: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija KČaviČa-Barshney • TČlr.: 309-750-9654, e-pasts <sil@skbdesign.org>
Armands Birkens • TČlr.: 773-282-6510

Ziedojumu Čekus lČdzu rakstČt uz Latvian Broadcasting vČrda un sČtČt
IlmČram RiekstiČam 203 Regency Drive, #422, Bloomingdale, IL 60108-2149
RaidČjumu ierakstu CD’s/kasetes var pas�tinČt no V. Galenieks.  Cena – $6:00

2012. gada
FEBRUÅRIS 

  1 T Brigita,Indra, Indris,   
 Indars   
  2 C SpČdola, Sonora
  3 P Aida, Ida, Vida
  4 S Daila, Veronika

  5 Sv Agate, Selga, Silga,   
 Sinilga
  6 P DČrta, Dace, Dora
  7 O Nelda, Rihards, RiČards
  8 T Aldona, Česlavs
  9 C Simona, Apolonija
10 P PaulČne, Paula
11 S Laima, Laimdota

12 Sv Karlāna, Lāna
13 P Malda, Melita
14 O SirsniČu diena, ValentČns 
15 T Alvis, Olafs, Olavs,   
 Aloizs
16 C JČlija, DČuljeta
 Lietuvas Republikas  
 proklamāāanas diena
17 P Donats, Konstance
18 S Kora, Kintija

19 Sv Zane, Zuzanna
20 P Vitauts, Smuidra,   
 Smuidris
21 O Eleonora, Ariadne
22 T Črija, Rigonda, Adrians
23 C  Haralds, Almants
24 P DiČna, Dina, Dins
 Igaunijas Republikas  
 proklamāāanas diena. 
25 S Alma, Annemarija

26 Sv Evelāna, Mātra, Aurālija
27 P LČvija, Liva, Andra
28 O SkaidrČte, Skaidra,   
 Justs   

Udensvīrs
21.janv. -,20.feb.

Zivs
21.feb. - 20.marts

 Div’ svecītes jūŗā dedza,
 Div’ sudraba lukturīši;
 Dieva dēli dedzināja,
 Lai redz jūŗas zvejnieciņi.
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