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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. Pēc kārtas. 5. Smalks. 11. Miega tēli. 12. Nerātna.               
13. Bezvārdu vaibstu un kustību spēle. 14. Izgatavo. 15. Ceptas, vārītas 
vai pildītas. 16. Negatīvi noskaņota. 19. Anšlava Eglīša romāns (1968.g.). 
22. Viens no trim Brigaderes bērnības atmiņu tēlojumiem. 26. Nozīme. 
28. Pataupa kādai vajadzībai. 30. Uzņēma sevī. 31. Kaŗa arēna starp 
Irānu un Pakistānu. 32. Steiga. 33. Kāpināti jūsmas stāvokļi. 34. Koši 
zaļas krāsas minerāls.

STATENISKII: 1. Neaptveŗ. 2. Dānijas galvaspilsēta. 3. Dalīt pēc lieluma, 
labuma. 4. Ikdienas nepieciešamās mantas. 6. Jautri (žargonā). 7. Stumdīt. 
8. Veikli. 9. Audu slānis, kas ietveŗ zobu kakliņus. 10. Tautasdziesma.  
16. Ilgi domā. 17. Kokmateriāla tilpuma mērs. 18. Kalcifikācijas piemēri. 
20. Ādas slimība. 21. Vecās derības “gudrais” ķēniņš. 23. – – – – – –  
šaurums starp Krieviju un Aļasku. 24. Neliels dziedātājputns. 25. Japānas 
sala. 27. Romāna “Nams kalna malā (1993.g.) autore. 29. Nolaupīts.

LĪMENISKI: 1. Rosini. 6. Indija. 9. Dzeguze. 10. Baloni. 11. Robiņa. 12. Ambulance. 
14. Ankara. 16. Enzīms. 18. Mīcīt. 20. Kamielis. 21. Sagrozīt. 22. Kapitulē. 24. 
Steidzās. 25. Oliņš. 26. Boloņa. 29. Šķiras. 32. Apustulis. 33. Aranžē. 34. Aplams. 
35. Regulēt. 36. Asināt.  37. Izrāde.
STATENISKI: 1. Rebeka. 2. Saliek. 3. Idioma. 4. Sermulis. 5. Bulvāris. 6. Ierīce. 
7. Idioti. 8. Azarts. 12. Argentīna. 13. Enerģisks. 15. Noapaļo. 17. Maitāja.             
18.  Mielo. 19. Takts. 23. Elastīgs. 24. Snauduļo. 26. Baraba. 27. Lokāli. 28. Apķert. 
29. Sijāti. 30. Ragana. 31. Sekste.
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Vāka foto: Ivars Švānfelds
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REDAKCIJAS  SLEJA
Saldu dusu visiem maziem latvju bērniem,
Izkaisītiem pieaugušo pasaulē.
No Rietumaustrālijas līdz Ziemeļkanadai,
No Riodežaneiro līdz pat Rīgas jūrmalai.   
   Viena saule, tas pats mēness,
      Visiem viena tēvu valodiņ’.   
Lai visskaistākie no sapņiem, kādus redziet,
Vienā dienā īstenībā pārvēršas.
No Rietummičiganas līdz Ziemeļanglijai,
No Sanfrancisko līča līdz pat Rīgas jūrmalai.
 Viena saule, tas pats mēness ...

Čikāgas Piecīšu dziesma “Latvju bērniem” ir tā, 
ko skolas gados dziedāju, sēžot pie pēdējā uguns kura 
Gaŗezerā. Gan mierīgā melōdija, gandrīz kā šū puļ 
dziesma, gan vārdi, kas man atgādināja, ka laiks 
kopā ar draugiem no tālienes nāca uz beigām, man 
lika ieskatīties tonakt mēnesī un piedomāt par plašo 
pasauli. Toreiz nebiju ne izgājusi augstskolu, ne pre
cējusies, nedz izbraukusi pasauli, lai biedzot  at rastu 
savu vietu zem saules (un mēness) tepat Čikāgā. 

Šomēnes apsveicam Gunti Šmidchenu, Čikāgas 
piederīgais, Krišjāna Barona latviešu skolas beidzējs, 
kuŗam nesen piešķirts Igaunijas Marianas Zemes 
Krusta 4. pakāpe, apbalvojums, ko piešķiŗ ārzem
niekiem, kuŗi ko izcilu darījuši, lai bagātinātu Igau
nijas valsti. Guntis ieguva doktora gradu folklorā un 
pielika plecu pie Baltijas studiju programmas di
bināšanas Vašingtonas Universitātē Sietlā. Guntim 
šo apbalvojumu piešķirs Tērbatas (Tartu) Univer
sitātē feb ruāŗa beigās. Apsveicam!

Cits Krišjāna Barona skolas absolvents ir Lat
vijas gada konsuls Ilinojā, Roberts Blumbergs. 
Roberts atmiņu un sajūsmas pilns piemin savus biju
šos skolotājus un laika biedrus Draudzīgā aicinājuma 
uzrunā Krišjāņa Barona skolā. Viņš piekodina, cik 
svarīgi ir tikt laikiem līdzi. Mani aizkustina viņa 
teiktais skolas saimei: “Bet es vēlos, lai kādu dienu 
viens no jums aizstātu mani. Bet, ja jūs, savukārt, 
nolemsiet pa griezt muguru Kr. Barona skolai un 
jūsu latviešu draugiem, visticamāk jūs nebūsiet 
kandidāts uz manu nomaiņu.” Priecājamies par 
Robertu, un par viņa neatlaidību, par to, ka iemācijies 
latviešu valodu un iemīlējis Latviju. 

Jautājums visiem uz mēles ir – kā var cilvēks, 
kuŗš dzimis un audzis Amerikā, pārvaldīt latviešu 
valodu, bet tas, kuŗš dzimis Latvijā to varētu nemācēt 
un necensties to iemācīties? Pirmsskola Stariņš ir

labs piemērs. Vairums Stariņa bērnu vecāku nav 
pat dzimiši Latvijā. Tomēr doma audzināt bērnus 
latviskajā garā ir apliecinājums, ka ne latviešu 
kultūra, nedz arī valoda ir aizstājama. Skolas saime 
arī nestāv dīkā. Kamēr bērni mācās par svecēm un 
par ledu, kas ir pavisam cienījami līdzekļi ar ko 
ievadīt jaunos cilvēkus fīzikas pa sulē, tikmēr vecāki 
domā, kā piesaistīt labvēļus. Pirmklasīgā reklāma 
aicina mūs aizrunāt 14. aprīli Stariņa pavasaŗa 
ballei. Tā notiks Wrigley Field, Čikāgā. 

Ja šīs ziemas laiks, silts, jo silts te Čikāgā, auksts, 
jo auksts Latvijā, norāda uz neparastām parādībām, 
tad varam arī cerēt, ka mēs varētu pie dzīvot ne pa
rastu pavasari, vasaru un varbūt arī ru deni. Nepa
rasts laiks, neparasti apstākļi “lācēnu” uzvarai!

Pieminot silto laiku, gaidu/skautu nometne 
Ledlauzis, kas notika Gaŗezerā februāŗa sākumā, 
pierādīja, cik neparasts ir bijis laiks šoziem. Va
dītājas Dainas Ceras vārdos: “....lai gan nebija ne sniega, 
ne īstas ziemas gaisotnes, visiem labi klājās. Žēl, 
ka nevarēja ar ragaviņām braukt vai uz Gaŗezera 
āliņģot, bet prieks, ka mums bija iespēja baudīt 
Gaŗezera ziemas skaistumu un klusumu.” 

Kamēr silts un saulains pie mums, tikmēr 
Latvijā briedis vilnis – tsunamī, svešvārds izsaka 
nopienību, jo latviešu tauta ir reāli apdraudēta. 
Viens vilnis no rāda uz to, ka tam sekos otrs. Nesen 
apciemoju Havaijas salas, kur “svešas zemes esot 
jaukas“. Norādījumi bija pilnīgi un atklāti redzami: 
“peldēt bīstami – neredzamas straumes var aizvilkt”. 
Nenoticēju! Taču esmu laba peldētāja, varu peldēt, 
kur gribu, gan jau pašas spēka pietiks. 

Atvelkot elpu krastmalā, sapratu, ka gleznainie 
koraļļi bija kā malduguns. Kamēr biju viļnu iespaidā, 
nezināju, cik tālu biju aizpeldējusi. Kad beidzot sa
pratu, cik tālu biju no krasta, iestājās pānika. Paspēju 
ar pēdējiem spēkiem tikt līdz krastam. Nezinu, vai 
vairs atļaušos šādu dēku. 

Latvija ir izcīnījusies un tikusi cauri viļņiem, 
kas solījās novest latviešu tautu no izdzīvošanas ceļa. 
Ivara Švanfelda fotografija. Galss Buss – neveikli, 
bet atspoguļo mūsu tautas iespējamo likstu. Ja nu reiz 
esam izpeldējuši no nesenām briesmām, ieķērušies 
straumē, vai nu iemācīsimies labāk peldēt, vai nu 
nebridīsm tik tālu iekšā. Jāapzinās, kādās likstās 
esam. Ar to sākums. Būsim piesardzīgi! 

 Kristīna Sīmane-Laimiņa
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LIELA DIENA LATVIJAI

2012. gada sestdiena, 18. 
februāris, ieies Latvijas vēsturē 
kā viena no ievērojamākām die
nām kopš Latvijas neatkarības 
atgūšanas. Diena, kuŗā Saeimas 
ierosinātais referendums ievest 
krievu valodu par otro valsts 
valodu pārvērtās lielā tautas 
manifestācijā, aizstāvot mūsu, 
latviešu, valodu un apliecinot 
uzticību mūsu valstij.

Šajā dienā Latvijā referen du
mā piedalijās 71% no balstiesī giem 
pilsoņiem no kuŗiem pārliecinoši 
pret krievu valodu nobalsoja 74.8% 
bet par 24.88%. Ārzemēs – 41 
valsts 85 vēlēšanu iecirkņos vēl 
pārliecinošāk – 79% nobalsoja 
pret krievu valodu. Kā Latvijā 
tā arī ārzemēs iecirkņos ieradās 
rekordliels balsotāju skaits. 

Čikāgā vēlēšanu iecirknis jau 
piekto reizi bija iekārtots Ciānas 
draudzes telpās un bija atvērts 
15 stundas – no 7:00 līdz 22:00. 
Balsot ieradās 358 vēlētāji, no 
kuŗiem 353 nobalsoja pret un 4 
par krievu valodu. Šis balsotāju 
skaits pārsniedza mūsu līdz šim 
augstāko 297 balsu skaitu 10. 
Saeimas vēlēšanās. 

Balsošana notika bez starp 

pateicība vēlēšanu komisijas lo
cekļiem (daudzi darbojas jau ce
turto reizi pēdējo divu gadu laikā) 
par sekmīgi veikto darbu un īpaši, 
par viņu izturību.

Šo dienu varbūt vislabāk 
raksturoja profesors un mācītājs 
Juris Cālītis “Mums tagad vajag 
priecāties un apzināties, ka latvie
šiem ir noticis kaut kas skaists.” 

Jānis Vilciņš
Čikāgas latviešu organizāciju 

apvienības priekšsēdis

gadījumiem. Blakus iecirkņa tel
pai Lielajā zālē Krišjāņa Barona 
skolas skolēnu vecāki bija jau 
trešo reizi iekārtojuši gandrīz vai 
kafejnīcu, kur balsotāji uzkavējās, 
kopā ar draugiem iebaudot no ba
gātīgi  klātā galda. Paldies Krišjā
ņa Barona skolas darbiniekiem 
par atspirdzinājumiem un dežūri. 

Čikāgas latviešu organizāciju 
apvienība izsaka lielu pateicību 
Ciānas draudzei un Čikāgas Dau 
gavas Vanagiem par telpām. Īpaša

Jānis Vilciņš.               Foto: J. Reveliņš
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Pirmā balsotāja Ieva Jensen.  
Foto: J. Reveliņš   

Biruta Vārsberga un prāv. Vilis Vārbergs.
Foto: J. Reveliņš  

Laura un Kaspars Nagliņi, meita Graciela 
un dēls Florians.          Foto: J. Reveliņš  

No kr. Jānis Vilciņš paskaidro Krišjāņa Barona latviešu skolas skolēniem par 
balsošanu. Trešā no kreisāsl Skolotāja Rasma Kraulis.                 Foto: J. Reveliņš   

No kr.: Gunta Vilciņš, Gunārs Lucāns, Eva Buholte, Jānis Vilciņš, Jānis Reveliņš, 
Ruta Priedkalne-Zirne.                   Foto: M. Boedefelde

Pēc balsošanas pārrunas pie tases kafijas.                                    Foto: J. Reveliņš  
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DRAUDzĪgĀ AICINĀJUMA SARĪKoJUMS ČIKĀgĀ

Čikāgas Krišjāņa Barona 
latviešu skolas Draudzīgā aicinā
juma sa rīkojumā 2012. gada 28. 
janvarī Ciānas draudzes Lielajā 
zālē pulcējās skolēnu vecāki, pie
derīgie un skolas draugi. Bija 
prieks no skatīties uz skolas saimi, 
kas sarī kojuma sākumā gājienā 
ienāca telpā. Tik daudz smaidoši 
nopietnu sejiņu un seju! Vidus
skolēni: Laila Bau mane, Enia 
Kiusala. Daiga Cera, Kārlis Bau
manis, Krišs Bru novskis, Gunārs 
Robežnieks un Pēteris Nīkurs va
dīja programmas norisi. Den vers 
Dimants un Talia Tomsone ienesa 
Latvijas karogu, kuŗu mēs, pie
cēlušies, godinājām. 

Svētbrīdī māc. Oļģerts Cakars 
pateicās vecākiem par dārgo Drau
dzīgā aicinājuma velti Kri šjāņa 
Barona skolai – viņu bērniem. 

Pēc Latvijas valsts himnas 
nodziedāšanas dalībniekus sveica 
skolas pārzine Elisa Freimane.

Skolēnu priekšnesumus iesāka

skolas zvanu koris skolotājas 
Sarmas Aļļes vadībā.

Vismazākie – Lāča bērni 
rādīja visādu cilvēku attēlus, un 
skolēniem bija jāpasaka ar skaļu 
“jā“ vai “nē“, vai tie ir bijuši Lat
vijas prezidenti. Nebija šaubu, visi 
pazina Kārli Ulmani un noraidīja 
“komiku” tēlus ar skaļiem “nē”.

Trešā klase noskaitīja dzejoli
“Sko lā iet mums ļoti patīk”.

Septītai klasei bija sagatavots 
plakāts ar faktiem par prezidenta 
Kārļa Ulmaņa dzīvi. 

Trešā un ceturtā klase dzie
dāja, skolotājas Silvijas Kļaviņas
Barshney vadīti, tautasdziesmu 
“Sniga sniegi, pu tināja”, diriģentei 
arī parādot, kā viņa ar enerģiskām 
kustībām ko rim iemāca arī dzies
mas vārdus.

Piektā klase lasīja Jāņa Raiņa 

2011./2012. mācību gada Krišjāņa Barona latviešu skolas saime.                                  Foto: G. Lucāns

Elisa Freimane.             Foto: G. Lucāns Roberts Blumbergs.     Foto: G. Lucāns
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kādas grāmatas izvilkumus. 
Bērndarzēni no galvas skan

dēja Dzidr as RinkulesZem zares 
dze joli “Ziemas miegs”. 

Astotās kla ses uzvedumā 
“Kār lis Ulmanis un kultūras ko
miteja” redzējām gan pašu “Ul
mani”, gan aktrisi, sportistu, māk
slinieku, gan populāro komponistu 
“Raimondu Paulu“.

Ja septītai klasei bija plakāts 
ar faktiem par Kārli Ulmani, tad 
ceturtā klase negribēja palikt 
iepakaļus, sniedzot priekšnesumu 
“Interesanti fakti par Latvijas pre
zidentiem”. Jā, fakti faktu galā.

Otrā klase teica dzejoli 
“Talkas diena“, bet pirmā klase 
dziedāja pašu sacerētu dziesmu ar 
kustībām “Ceļš uz latviešu skolu“.

Tad pienāca laiks Lāču bēr
niem un bērndārzēniem iet pus
dienās, bet mēs, visi pārējie, 
klausījāmies bijušā Krišjāņa Ba
rona skolas skolēna, tagad Latvijas 
goda konsula Ilinojā, Roberta 
Blumberga akta runu. Viņš, cita 
starpā uzsvēra, cik daudz viņa 
dzīvē ir nozīmējusi Krišjāņa Ba
rona skolā un Gaŗezera vasaras 
vidusskolā iegūtās zināšanas un 
latviskais gars.

Apsveicēji un skolas atbal
stītāji bija: Čikāgas latviešu bied
rības priekšnieks Armands Birkens,  
Daugavas Vanagu pār stāvis Ivars 
Kēlers, Čikā gas literārā pulciņa 
dalībniece Vija Miezīte, vēlot 
skolas saimei: “Cik spēdams lasi 
grāmatu” un Čikāgas latviešu or
ga nizāciju apvienības priekš nieks 
Jānis Vilciņš.

Skolas padomes priekšsēde 
Lita Sīmane pateicās vecākiem, 
skolotājiem, skolas draugiem, drau 
dzēm un biedrībām par Draudzīgā 
aicinājuma veltēm. 

Pēc kopīgi nodziedātās dzies
mas “Nevis slinkojot un pūstot”

skolēni iznesa karogu, un sarīko
juma programmas daļa beidzās.

Gan skolas saime, gan skolas 
viesi tika aicināti piedalīties kor

porācijas “Dzintra”sarūpētajā ma l
tītē. Paldies par pacilātību un 
latvisku prieku!

            O.C. 

Skolas zvanu kori vada Sarma Aļļe.                                                  Foto: G. Lucāns

Trešās un ceturtās klases kori vada Silvija Kļaviņa-Barshney.        Foto: G. Lucāns

Korporācijas “Dzintra” saimnieces.                        Foto: G. Lucāns
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liekot jums nākt šeit katru sest
dienu, nevis ļaujot jums spēlēties 
ar amerikāņu draugiem vai sēdēt 
pie televīzijas aparāta. 

Draudzīgo aicinājumu, kā 
vairums no jums zina, uzsāka 
Latvijas prezidents Kārlis Ulma
nis 1935. gadā, lai palīdzētu lauku 
skolām Latvijā. Šajās skolās bieži 
trūka mācību līdzekļu, tāpēc Ul
manis aicināja visus latviešus, īpaši 
skolu absolventus atbalstīt savu 
skolu gan ar grāmatām, gan ar 
mākslas darbiem. Esmu ievērojis, 
ka modē ir kritizēt Ulmani, jo viņš 
atlaida Saeimu, bet es neat balstu 
šo kriti ku. Viņš bija mana vec
vectēva kol lēģis un draugs, bet, 
svarīgākais, viņš bija cilvēks,  kuŗš 
cīnījās par Latviju. Nesen es lasīju 
grāmatā par to, ka 1940. ga dā, kad 
padomju kaŗaspēks tuvo jās Latvi
jai, Ulma nim bija iespēja aizbēgt 
no Lat vijas uz rietu miem, kā to 
darīja Lietuvas prezi dents, bet šādu 
vari antu viņš nepieļāva, jo uzska
tīja, ka tādējādi nodotu savu tautu. 
Viņš teica: “Domāju, ka palikšana 
ir mans pēdējais pakalpojums, ko 
es savai tautai varu izdarīt.” Dažas 
dienas vēlāk viņu apcietināja un 
deportēja, un tā viņš mira tālu no 
savas iemī ļotās dzimtenes.

Neesmu pārsteigts, ka Ulmaņa 
vadībā Draudzīgais aici nā jums 
bija milzīgs panākums. Tikai pēc 
trim gadiem skolām bija saziedo
tas 1,241,910 grāmatas, 1,343 glez
nas un 471,148 latu, kas šodienas 
naudā būtu vairāki mil joni dolaru. 
Ulmaņa laiku uz skata par Latvijas 
ziedu laikiem. Viņš caur Drau
dzīgā aicinā juma akcijām veicināja 
latviešiem iemī lēt grāmatas, izglī
tību un ku ltūru. Pat šodien latvieši 
Amerikā tiek uzskatīti par vieniem 
no izglī totākiem cilvēkiem pa
saulē, un man liekas, ka tam pa
mats mek lējams ulmaņlaikā. 

 

Es biju lepns, kad 18. no vem
brī apciemoju K. Ulmaņa piemi
nekli Linkolnā, Neb raskā, kur viņš 
studēja lauksaimniecību. Kā dalīb
nieks lauksaimniecības stu dentu 
sacensībās viņš apmeklēja Čikāgu 
1909. gadā, tāpēc ir iespējams, ka 
arī mēs staigājam pa ze mi, kur 
viņš staigājis.

Kā laiks, ko pavadīju Krišjāņa 
Barona skolā, pēc 25 gadiem  rau
goties, skāris mani? Es varu teikt, 
ka joprojām esmu draugos ar tiem 
pašiem cilvēkiem, ar kuŗiem es 
biju draugos šeit. Šeit es varēju uz
labot savas latviešu valodas zinā
šanas. Cik daudz reižu amerikāņu 
draugi un kollēģi man teikuši, ka 
ir greizsirdīgi, ka pēc visiem šiem 
gadiem man joprojām ir tie paši 
draugi, un es protu svešvalodu! 
Amerikāņu sabiedrībā šīs lietas 
tiek uzskatītas par unikālām un 
iespaidīgām. Pētījumi liecina, ka 
svešvalodu zināšanas uzlabo sma
dzenes un izredzes uz panā ku
miem. Mēs visi zinām, ka labi 
drau gi ir viena no atslēgām, lai 
baudītu laimīgu dzīvi. Krišjāņa 
Barona skola izaudzināja tādus 
zināmus cilvēkus, piemēram, Kārli 
Streipu, kurš ir viens no Latvija 
svarīgākajiem žurnālis tiem. Kr. 
Barona skolas skolnieks Ojārs 
Kalniņš tagad ir svarīgs Saeimas 
loceklis un Ārlietu komisijas vadī
tājs. Latviešu skolas Kali fornijā 
palīdzēja veidot Nilu Muižnieku, 
kuŗš tikkai nesen tika iecelts par 
Eiropas Padomes Cilvēktiesību 
komisāru. Esmu pārliecināts, ka 
kāds skolēns no jūsu vidus arī 
kādu dienu sasniegs tos augstumus.

Krišjāņa Barona skola mūsos 
ieaudzināja dziļas rūpes par Lat
viju, kas ir dzimtene daudziem jūsu 
vec vecākiem. Latvijai ir nepie cie
šama mūsu palīdzība. [...] Īpaši 
tagad, kad šī gada 18. februārī būs  

RoBERTS BLUMBERgS UzRUNĀ SKoLAS SAIMI ČIKĀgĀ

Godājamā skolas saime, viesi! 
Liels prieks un gods ir at

griezties manā mīļotajā Krišjāņa 
Barona latviešu skolā nu jau kā 
Latvijas goda konsulam. Jāatzīst, 
ka šai vietai ir bijusi ļoti nozīmīga 
loma manā dzīvē. Sestdienās šeit 
pavadītais laiks ar maniem kla ses 
biedriem un draugiem ir neaiz
mirstams. Vai jūs kādreiz pusdie
nas laikā ejat uz Jay’s Italian Beef 
vai Rolling Stones mūzikas vei
kalu? Mēs tur bieži iegriezāmies 
ar brāli Ēriku, Jāni Velkmi, Ha
raldu Robežnieku, Edgaru Leg 
zdiņu un citiem draugiem.

Neaizmirstamas bija glītrak
stīšanas stundas ar Aistara kun
dzi, ģeografijas stundas ar Lāces 
kundzi, literātūras klases ar Kupces 
jaunkundzi, valodas mācības stun 
das ar manu tanti Anitu Briedi
Bilsēnu un ticības mācības stundas 
ar prāvestu Vili Vārsbergu, par 
kuŗa veselību mums visiem paš
laik jālūdz Dievs. Es noteikti 
nebiju perfekts skolnieks, un man 
pat bija pāris saķeršanās ar mūsu 
pār ziņiem Rūsiņu Albertiņu un 
Gundegu Micheli. Tomēr, tema, 
pie kuŗas es atgriežos atkal un 
atkal, ir tā, ka tas viss bija tā vērts. 
Manu laiku Krišjāņa Barona skolā 
es nemainītu ne pret ko, un jums, 
skolēniem, jānovērtē, kādu dā
vanu jūsu vecāki jums sniedz, 
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apmeklēt Latviju jūlijā, kad Rīgā 
būs Latvijas goda konsulu sali
dojums. Šādā salidojumā ir iespēja 
Latvijas goda konsuliem no visas 
pasaules satikties un apspriest stra
tēģiju, kā palīdzēt Latvijai. Varbūt 
daži klausītāji var man palīdzēt 
piesaistīt ASV uzņē mumus, kuŗi 
būtu ieinteresēti apmeklēt Rīgu 
jūlijā.

Kā Latvijas konsulārā kor
pusa pārstāvis apmeklēju dau dzus 
pasākumus Čikāgā, kuŗos man ir 
izdevība  informēt čikāgiešus par 
Latviju. Es vienmēr esmu pieejams 
ierosinājumiem, tāpēc, ja kādam 
no jums, skolēniem, ir idejas, lūdzu, 
dariet man tās zināmas. Varbūt 
kāds no jums vēlas nākt strādāt pie 
manis par internu. Tomēr brīdinu, 
ka atalgojums šim dar bam Ārlietu 
ministrijas budžetā nav paredzēts. 
Bet es varu piedāvāt jums manas 
mammas pīrāgus.

Nesen, lai gan ne manā goda 
konsuls lomā, bet kā manas kor
porācijas Lettgallia seniors, pieda
lījos Skype videočatā ar kor po
rācijas brā ļiem Latvijā. Vai kā ds 
no jums zina, kas ir  Skype? Iespē
jams, ka jūs daudz vairāk zināt 
par šo technoloģiju, nekā es. Lai 
vai kā, es biju patīkami pār steigts, 
cik unikāla iespēja ir tieši tajā  
laikā runāt un redzēt mūsu kollē
ģus Latvijā. Es varētu ieteikt jums, 
jaunieši, parunājiet ar jūsu skolo
tājiem par iespēju atrast kādu 
skolu Latvijā, ar kuŗu jūs varētu 
sarunāties Skype ceļā. Tas savestu 
mūsu divas valstis ciešāk kopā, 
un jūs iegūtu dažus jaunus drau
gus. Mums jāizmanto technoloģija, 
kopš tā ir tik pieejama.

Kā valdes loceklis Latvijas 
Universitātes labdarības fondā ASV, 
es nesen ziedoju naudu, lai at bal
stītu Universitātes datoru pro
gram mēšanas komandu. Trīs  lat
viešu studenti sacentās ar vairāk 
nekā 2000 citām skolām pasaulē

un beigās iekļuva 105 komandu  
iz lasē. Fināls būs pēc pāris mēne
šiem Varšavā. Datoru program
mēšanas sacensības tiek uzska tī 
tas par “smadzeņu kauju”, un, ja 
Latvija tikusi finālā tā, manuprāt, 
ir neticama iespēja parādīt pasau
lei, ka Latvijā ir technoloģijas ta
lants un ka IT uzņēmumiem būtu 
jābūt ieinteresētiem ieguldīt Lat
vijā un Latvijas talantos. Es cenšos 
arī palīdzēt dibināt amerikāņu 
juristu skolu vasaras programmu 
Latvijā, kur amerikāņu profesori 
pasniegs lekcijas Latvijas Univer
sitātē. Arī ASV vēstniece Latvijā 
Garbere ir atbalstījusi šo ideju un 
sniegusi savu atbalstu. Un jūs visi 
varat līdzvērtīgi iesaistīties Latvi
atbalstīšanā. Jo dīļāk mēs dzīsim 
amerikāņu saknes Latvijā, jo     
vāj āka būs Krievijas ietekme.

Manuprāt, katra Amerikas 
latvieša pienākums ir rūpēties par 
Latviju. Ulmanis teica: “Mums ir 
tikai viens mērķis, kopīgs mērķis 
– mūsu tēvijas Latvijas labklājība, 
stiprums, spēks, varenība un drošī
ba. Šis mērķis mūs vieno, lai mēs 
visi kā viens stāvētu un pa stāvētu 
par mūsu valsti Latviju”. Bet reāli
tāte ir tāda, ka daudzi Amerikas 
latvieši zaudē šo saikni un pār
trauc veicināt šo mērķi. Labākais 
veids, lai to uzturētu, ir nezaudēt 
saikni ar latviešu ko pienu. Ja jūs 
turpināsit mācīsities latviešu vi
dus skolā, iesaistīsities gaidu vai 
skautu vienī bā, ja jūs dejosit 
tautasdeju grupās un ja jūs iesit 
Gaŗezera vasaras vidus skolā, 
jums būs būs stingrs pamats, kas 
ir nepieciešams, lai saglabātu lat
vie šu kultūru visā jūsu dzīvē.

Neplānoju mūžīgi paturēt go
da konsula darbu. Tas ir interesants 
un bagātinošs darbs. Mani aicina 
uz pieņem šanām, uz tikšanos ar 
Latvijas vadošām per so nām. Bet 
es vēlos, lai kādu dienu viens no 
jums aiz stātu mani. Bet, ja jūs

tautas nobalsošana par latviešu 
valodu, ka vienīgo Latvijas valsts 
valodu. Es piekrītu Vilim Vīto
lam, izcilajam latviešu filantrōpam, 
kad viņš apgalvoja, ka Latvija ne
var būt liberāla valodas jau tājumā 
laikā, kad tās pastāvēšana vēl nav 
pilnībā nodrošināta. Nemaz neru
nājot par to, ka neviens no Ame
rikas divu lielo partiju nākamo 
vēlēšanu gal venajiem kandidā
tiem neatbalsta divas oficiālās 
valodas ASV. Viens, ko valodas 
referendums panācis ir tas, ka lat
viešu tauta atkal vie nosies kopī
gam mērķim.

Viens no maniem mērķiem 
go da konsula amatā ir  uzturēt ASV 
interesi par Latviju. Gluži vien
kārši, jo vairāk mēs varam saistīt 
ASV uzņēmumu un ASV polītiķu 
interesi par Latviju, jo drošāka man 
šķiet ir Latvija. Tas ir arī iemesls, 
kāpēc bijušais pre zidents Valdis 
Zatlers pagājušā gadā ap ciemoja 
Čikāgu. Man vēlreiz jāpateicas 
Emilijai Blum bergai, Larisai Šle
serei un Emmai Velkmei, kuŗas 
man palīdzēja sadarboties ar pre
zidentu. Domāju, ka bija svarīgi 
mūsu prezidentam tikties ar Ili
nojas lielo  uzņēmumu pārstāvjiem. 
[...] Tieši tā pēc es cenšos uzturēt 
ciešas attie cības ar ASV polīti
ķiem, piemē ram, ar senātoru Mark 
Kirk, lai viņu informētu par Lat
viju. Es arī jūs lūdzu pieminēt se
nā toru Kirk sa vās lūgšanās, jo viņš 
nesen cieta smadzeņu trieku.

Mans darbs goda konsula 
amatā ir pozitīvs un interesants. 
Maijā man būs iespēja tikties ar 
Latvijas Valsts prezidentu Andri  
Bērziņu un Latvijas delegāciju, 
kad tie ieradīsies Čikāgā NATO 
G8 samita laikā. Viens no galve
najiem jautājumiem šajā laikā ir 
pārliecināt NATO vadību, ka Gai
sa patrulēšanai virs Baltijas jūŗas 
jāturpinās. Es cenšos pārliecināt 
Illinojas uzņēmumu parstāvjus 
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tāpēc vēlu skolot ājiem un vecā
kiem šo zeltu kal dināt tālāk.

Godinot Ulmaņa Drau dzīgā 
aicinājuma ideju, vēlos jums pa
sniegt Latvijas Mi nistru prezi
denta Valda Dom brovska grā matu, 
mazu čeku no manis per so nīgi un 
no manas korpo rācijas Lettgallia. 
Vēlreiz paldies jums visiem un 
sekmes mācībās!

R. Blumbergs

nolemsit pa griezt muguru latviešu 
skolai un jūsu latviešu draugiem, 
vis ticamāk jūs nebūsit kandidāts 
mana posteņa nomaiņai. Nedo
māju, ka Latvijas vēstnieks ASV 
Pilde govičs būtu izvēlējies ma ni 
goda konsula darbam, ja ma nā bio
grafijā nebūtu Krišjāņa Barona skola 
un Gaŗezera vasaras vidusskola.

Es apsveicu ikvienu no jums 
par to, ka esat Kr. Barona skolas

skolēns. Un ļaujiet man pateikt –  
ne  atmetiet šo ceļu, jo vēlāk to 
n āksies nožēlot. Varbūt ne tagad, 
bet nākotnē jūs noteikti nožēlosit. 
Paldies visiem skolotā jiem, vecā
kiem un Krišjāņa Ba rona skolas 
vadībai, kas padara šo skolu par 
vienu no svarīgākajām latviešu sa
lām ārpus Latvijas. PBLA priekš
sēdis Jānis Kukainis ir teicis, ka 
katrs latvietis ir zelta gabals, un 

tas dod cerību un drosmi  darboties 
tālāk? Atbilde varētu būt: kamēr 
būs pietiekami daudz lasītāju, tik
mēr turpinājumi sekos. Čikāgas 
Ziņu redakcija pateicas visiem zie
do tājiem par līdzšinējiem dāsniem 
devumiem un cer, ka nākotnē ra
dīsies vēl jauni lasītaji, kuŗi aizstās 
aizgājušos, un varēsim strādāt un 
skatīties nākotnē ar Ziņu turpi
nājumiem.

Čikāgas Ziņu administrātors 

TURpINĀJUMS SEKoS...
Gandrīz neticami! Čikāgas 

Ziņas tikpat kā nemanot ir ieslī
dējušas savā 38. darbības gadā.  
Gadu gaitā esam aizvadījuši mū
žībā divus spējīgus un talantīgus 
redaktorus, piedzīvojuši diezgan 
ievērojamu lasītāju skaita kritienu, 
strauji augošos izsūtīšanas izde
vumus, dažkārt arī satura kritiku, 
kā arī augošos sāncenšus: inter
netu, epastu, Facebook un ziņas 
no mu tes mutē, bet Čikāgas Ziņu 

turpinā jums vēl aizvien seko.
Tikai pirms pāris mēnešiem,  

ČLB Informācijas nozare izsūtīja 
aptauju saviem biedriem, kuŗā 
vaicāja tautiešiem, kā viņi šobrīd 
visvairāk uzzina par biedrības 
darbu un kā viņi nākotnē vēlētos 
saņemt informāciju no biedrības. 
Aptaujā atbildēja tuvu pie 100 
personu. Rezultāts: 70% atbildēja 
 Čikāgas Ziņas.

Vai Čikāgas Ziņu redakcijai



2012. g. marts 11

 Lūza ledus KRAKŠ
 Sprāga ledus SPRAKŠ
 Ledus kārta ČUŠ
 Jūrai pāri ŠVUŠ
 LEDLAUZIS 
šāds bija vad. Kalvja Cera sauciens 
ziemas nometnes ugunskurā sest
dienas vakarā. Šī gada gaidu/skautu 
ziemas nometne “Ledlauzis” no
tika Gaŗezerā februāŗa pirmās 
nedēļas nogalē. Bija sabraukuši 
24 mazskauti, 18 guntiņas, 10 gai
das, 9 skauti un 19 vadītāji, vai
rums no Čikāgas, bet arī no Milvo
kiem, Kalamazū un Klīvlandes.

Sestdien pēc nometnes atklā
ša nas guntiņas un mazskauti paši 
kurināja mazus ugunskurus, gai
das un skauti šāva mērķos. Pēc 
ārā ceptām vakariņām, visi pul
cējās pie lielā ugunskura gaidu un 
skautu mūzeja tuvumā. Vakars bija 
skaists, spīdēja mēness, un visus 
uzjautrināja sagatavotie priekšne
sumi. Pat pēc notikumu pilnās 
dienas netrūka enerģijas ne ma
zajiem, ne lielajiem ballītē dejot.

Saulaino svētdienas rītu iesā
kām Gaŗezera brīvdabas baznīcā 
ar svētbrīdi. Sekoja kopīgas no
darbības. Jauktām vecuma gru
pām bija jāveic desmit dažādi uz
devumi – gan ar saucieniem, gan 
ar mākslu, gan ar veiklību, bet, 
galvenais, ar sadarbību. 

Lai gan nebija ne sniega, ne 
īstas ziemas gaisotnes, visiem labi 
klājās. Žēl, ka nevarēja braukt ar 
ragaviņām vai uz Gaŗezera āliņ
ģot, bet priecājāmies, ka mums 
bija iespēja baudīt Gaŗezera zie
mas skaistumu un klusumu.

Vad. Daina Cera

gAUJAS 6. gAIDU VIENĪBA 
Priekšnieces palīdze Daina Cera, tālr.: 773-685-0892
e-pasts: <dainalnis@earthlink.net>

STABURAgA 70. SKAUTU VIENĪBA 
Priekšnieks: Guntis Dāboliņš, tālr.: 847-696-9889
e-pasts: <idabolins@comcast.net>    

Mazskauti gaida garšīgās mežnieku vakariņas.             Foto: D. Cera

Ledlauža nometnes dalībnieki.                 Foto: D. Cera

Gaidas.                   Foto: D. Cera
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Šī gada janvāris Satriņa skolā paskrēja ļoti ātri, 
mācoties, dziedot, priecājoties.  Par ko gan citu va
rējām mācīties tajās nedēļās, kā par ledu un sniegu. 
Par svecēm, protams, jo ziemā taču dedzinām 
visādas svecītes.  Bērni pētīja gan lielas, gan mazas, 
gan resnas, gan tievas, gan krāsainas, gan smaržīgas 
sveces.  Viņi iepazinās arī  ar sveču sastavdaļām, 
īpaši ar sveces dakti un  iemācijās skaistu dzejoli par 
sveču balli. Pēcpusdienās bērni rullēja sveces no 
smaržīga sveču vaska, un krāsoja baltās svecītes ar 
izkausētu krāsainu vasku.  

No rītiem bērni mācījās par ledu.  Viņi uzzināja, 
kas tas ledus vispār ir, un kā tas izskatās un jūtas 
rociņās.  Tad pētīja un pētīja šo ledu. Bērni uzzināja, 
kuŗās vietās un kādos apstākļos ledus izkūst, kur tas 
atkal sasalst. Viņi veica eksperimentus, lai pār bau
dītu, kur ledus visātrāk izkust – sniegā, smiltīs, 
aukstā ūdenī vai karstā ūdenī. Mācījās arī dzejoli:
 Ledus is slidens, ledus ir auksts.
 Ledus ir caurspīdīgs, bet kādreiz ir balts.
 Kad liekam ledu siltā vietā, ledus izkusīs,
 Bet, kad ieliekam to saldētājā, 
 Auksts un ciets tas kļūst.

Bērni arī mācījās dziesmiņas un spēlītes par 
sniegu un pārsliņām. Tikai bija žēl, ka nesniga 
biežāk! Bet katru reizi, kad sniga, bērni skaļi 
dziedāja: “Mīkstais sniegs, tas ir bērnu prieks!”
                 “Sveču balle”
                                           O. Vācietis
 Uz lielu balli sanāca sveces.
 Ai, kas par gaismu!
 Kas debesīs tecēs?
 Kas to prieku jutīs?
 Kas to prieku dzirdēs?
 Kur būs tie bērni, kas apkārt tecēs?
 Zaķa bērni, eža bērni, pļavas bērni, meža bērni.
 Putna bērni, cilvēka bērni – nāciet!
 Vienai svecei, otrai svecei,
 Mazai svecei, lielai svecei,
 Tievai svecei, resnai svecei.
 Danci apkārt sāciet!

Raksts un fotos:
 Andārte Phillips

ČIKĀgAS LATVIEŠU BēRNUDĀRzS UN pIRMSSKoLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Līga Phillips ar savu sveci.

Madeline Seiple ar savu sveci.

Sofija Šaltāne taisa sveci.

Gustavs Crane pēta ledu.

Elīse Ozola, Kate Andersone, Sofie Reinfelda, Vasara Rauda, 
un Sofija Šalāne pēta ledu.
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Igaunijas Valsts prezidents 
Thomas Ilves paziņojis, ka Mari
 anas Zemes Krusts  4. pa kāpe 
piešķirts profesoram Guntim 
Smid  chenam, Baltijas Studiju 
programmas līdzdibinātājam Va
šingtonas Universitātē Sietlā. Šis 
ir Igaunijas Valsts augstakais 
apbalvojums, ko piešķiŗ ārzem
niekiem, kuŗi ko izcilu darījuši, 
lai bagātinātu Igaunijas Valsti.

Guntis dzimis un audzis 
Čikāgā, beidzis Krišjāņa Barona 
latviešu skolu un Gaŗezera va
saras vidusskolu, studējis lat
viešu valo du Rietummičiganas 
Universitātē. Savu doktora diser
tāciju aizstāvēja Indiānas Unive
rsitātē Bluming tonā, Indiānā, kur 
arī mācījās igauņu valodu. 

Baltijas Studiju programma 
Vašingtonā sākta 1994. gadā un 
ir nepārtraukti pulcējusi stu den
tus. Programmā ietverti kursi lat
viešu, lietuviešu un igauņu valodā,

Labajā pusē: profesors Guntis Šmidchens Vašingtonas Universiātē. 
Gunša ierosi najumā Skandināvijas studiju departamenta simtgadē astoņu 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu goda konsuli stādīja astoņus ozolus, atzīmējot 
astoņas valstis, par kuŗām māca šajā departmenā: Dānija, Igaunija, Islande, 
Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija.            Foto: Linda Beiniķe 

kā arī Baltijas tautu vēsture, kultūra, literātūra un sabiedriskās 
zinātnes. Augsto apbalvojumu Guntis saņems Tartu Universitātē 
Igau nijas Valstssētkos 24. februārī.

I. Šmidchene

pELNĪT\S pAgoDINĀJUMS gUNTIM ŠMIDChENAM

2012. gada 29. janvārī Laurim Ūsiņam piedzima brālis 
MIKUS JUMIS KUKAINIS. Jaunais Kukainis svēra 10 
mārciņas un 6 unces, un bija 21.25 collu gaŗš.

Mikus piedzima Beaumont, Francijā un ieradās ar pirmo 
šīs ziemas sniegu. 

Par jauno Kukaini priecājās arī vecāki – Roberts un Liene 
Kukaiņi (Clermont-Ferrand, Francijā), vecvecāki, Gunārs un 
Inga Lucāni (Čikāgā), Jānis un Aija Kukaiņi (Kalamazū), 
vecvecmāmiņas – Ilze Šmidchene (Čikāgā) un Irēne Kukaine 
(Sinsinati).

Kukaiņu ģimene dzīvo Francijā jau divus gadus; Roberts 
strādā marketingā Michelin uzņēmumā, Liene audzina bērnus 
un dokumentē Francijas piedzīvojumus mājas lapā: 

<http://FemmeauFoyer2011.blogspot.com>.
Liene Kukaine

LIELI pRIEKI KUKAIņU MĀJĀS!

Lauris Ūsiņš ar brālīti Miku Jumi.
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TEICI, TEICI VALoDIņA
Kad lasīsit šo rakstu, būs jau 

zināms Latvijas Satversmes gro zī
juma mēģinājuma rezultāts. 

Es tiešām ceru, ka latvieši sa
prata un pozitīvi reaģēja pret šo 
ļoti nopietno un valstij apdrau do
šo, naidīgo elementu uzbrukumu. 

Pakavēšos pie nesenās pa gāt
nes pirms referenduma, kuŗam ne
maz nevajadzēja notikt.

Okupācijas laikā iepludinātie 
kolōnisti un okupanti drastiski 
mainīja Latvijas demografiju, un 
latviešu valodā runājošo skaits 
pro centuāli ļoti samazinājās.

Pēc neatkarības atgūšanas liela 
daļa latviešu, it sevišķi ār zemēs, 
cerēja, ka Latvija atgrie zīsies tuvu 
pirmskaŗa Latvijai. Bet tas neno
tika. Iiepludinātie sveštautieši, to 
skaitā 40,000 Pa domju Savie nības 
bruņoto spēku virsnieki un viņu 
ģimenes palika Latvijā, kas neno
drošināja Latviju lat vie šiem un 
latviešu va lodas izdzī vošanu. Kļū
das atkārtojās. Tādas pat, kā pēc 
pirmās neatkarības atgū šanas – 
uzticēšanās austru mu kaimiņam.

Kad atgriezos uz dzīvi Latvijā, 
daudz kas tur bija mainījies kopš 
ma na pirmā Latvijas apciemojuma 
1990. gadā. Jā, Rīga līdzinājās ci
tām Eiropas un pasaules pilsē tām. 
Jauni veikali, kur piedāvāja visā
das preces, restorānos starp tau
tiskus ēdienus, jauniegū tās auto
mašīnas radīja sa    strē                      gumus  ielās, 
jauni  uzņēmumi radīja darbvietas. 
Mobilie tele foni un internets bija 
gandrīz katra iedzīvotāja īpašumā. 
Bet bija arī trūkumi. Cenas bija 
Eiropas līme nī, bet algas ļoti atpa
likušas Eiro pas līmenim. Naudu  
aizņēmās, bet, krizei iestājoties, 
dažs labs to nožē loja. Neskaitāmi 
īpa šumi un uzņē mumi nonāca ār
zem nieku rokās, un baidos, ka

kādu dienu būs grūti atrast tādus, 
kas pieder latviešiem. Daudzi uz
ņē  mumi nepieņem dar bā tos, kuŗi 
nesaprot krievu valodu. Arī es 
skaitos tajā kategorijā – vai tā ir 
diskriminācija? Krievu šo vinisms 
uz kādu laiku bija sama zinājies, 
bet pēdējā laikā atkal uz plaukst. 
Krievvalodīgo atbalstītāji kla
dzina, ka notiek diskriminācija 
pret viņiem, ka latvieši neizrādot 
cieņu pret krievu valodu. Pāris 
Latvijas pārstāvji Eiropas Savie
nībā brīvi izsakās pret Latviju par 
diskri mināciju pret krieviem Lat
vijā. Krievijā naidīga propaganda 
vēstī, ka Latvijā nedrīkstot runāt 
krieviski, ka krievu skolas slēdzot 
un Latvija esot uz pilsoņu kaŗa ro
bežas. Kādā nacionāli no skaņoto 
latviešu sanāksmē vaicāju, kā es 
varu izrādīt šo cieņu, bet arī viņi 
nevarēja dot man padomu. Ta gad 
gan saprotu, ka cieņas izrā dīšana 
ir grozījums Satversmē, lai krievu 
valoda kļūst par vienīgo oficiālo 
valodu Latvijā. Tas latvie šiem esot 
ļoti viegli izdarāms, jo lat viešu 
valoda esot tikai 150 gadu veca, 
mākslīgi radīta no krievu valodas, 
un ir laiks pienācis lat viešiem at
griezties pie savas mātes valodas 
– to pauž parakstu vācēju ini ci
ātori. Ja jau latviešu valoda ir tik 
tuvu krievu valodai, tad viņiem 
būtu ļoti viegli iemācīties tagadējo 
valsts valodu.   

Kad dodos uz Latvijas Okupā
cijas mūzeju, parasti braucu auto
busā, kuŗam pēdējā piestātne ir 
akmens metienā no mūsu dzīves
vietas. Autobusa firmas nosau
kums ir interesants – GALSS 
BUSS (skat. CZ vāku). Autobusā 
ļoti bieži skan šofeŗa radio krievu 
valodā. Reizēm pat televīzijas 
aparātā ir ieslēgta krievu stacija. 

Pasažieŗi sarunājas krieviski. Iz
kāpju  ato busa pēdējā pieturā Rīgā 
un  turpinu ceļu cauri lielam tir
gum, kur pārsvarā dzirdu krievu 
valodu. Ļoti bieži to dzirdu visā 
ceļa ga ŗumā, līdz beidzot dzirdu 
latviešu valodu, kad esmu sasnie
dzis Oku pācijas mūzeju. Daudz
kārt jūtos, ka esmu tūrists kādā 
slāvu valodā runājošo zemē, nevis 
iedzīvotājs savā valstī. 

Tomērt arī latvieši paši ir vai
nīgi, ka nonākuši līdz šādai situā
cijai. Varbūt varēja vēl ko  darīt, 
lai nostiprinātu latviešu valodu 
par vienīgo valsts valodu vai vis
pār no  drošinātu valsti no valstij 
un tautai naidīgiem grozījumu 
mēģi nā jumiem. Jau neatka rības 
atgūšanas sākumā visās skolās 
vajadzēja mācībām notikt latviešu 
valodā, tāpat ar Latvijas vēsturi. 
Cik ab surdi, ka tik daudzus gadus 
vēl gramstījās, meklējot atrisi nā
jumu tam, vai mācīt Latvijas vēs
turi skolās. Vai kāds vispār var 
iedomātos, ka valsts vēsturi  ne
māca Francijā, Anglijā vai citās 
Eiropas valstīs? Bet mēs bijām tik 
neizlēmīgi un pakļāvāmies mūsu 
austrumu kai miņam, lai viņu ne
sadusmotu ar mūsu “viltotās” 
vēstures mācī šanu. 

Daži mācībspēki Latvijas Uni
versitātē ir izteikušies, ka nesot 
nepieciešams, ka mācības notiek 
latviešu valodā. Bija arī ieteikums, 
lai universitātē atvieglo iestā ša
nās iespējas krieviem. Kāpēc tieši 
krieviem? Reizēs, kad kāds gaŗām
gājējs mani ir uzrunājis krie vu 
valodā un es viņam atbildu lat
viski, ka krieviski nesaprotu, viņš 
sāk runāt ar mani nevainojamā 
latviešu valodā. Veikalos pārde 
vējas mani uzrunā krieviski, un 
tas pats atkār tojas, kad atbildu, ka
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zīme un jāaicina visius pilsoņus 
pildīt savu pienākumu – balsot  
vienalga par ko, bet balsot?

Pirms referenduma notiek ļoti 
liela rosība un pazīstami aktieŗi, 
mūziķi, sabiedriski darbinieki ir 
redzami un dzirdami simtiem 
reklāmās, aicinot balsot pret šo 
Satversmes maiņu.          

Labi, ka ir tik liela vienotība, 
bet pretiniekiem var likties, ka 
latvieši ta gad aizstāvēšanās pozi
cijās grāb j pēdējo salmu, lai glābtu 
situā ciju, un tas var dot viņiem 
lielāku sparu turpināt cīņu, lai 
gan arī šoreiz ir zaudētājos. Mums 
jāmācās iet uzbrukumā, kamēr 
pretinieks vēl nav savilcis savus 
spēkus kopā. 

Latviešu valoda – tā veido 
tautu un tās valsti. Jāstrādā un 
jārīkojas tā, lai nebūtu jāsaka – 
GALS BŪS, bet, ka būs, kā Čikā
gas Piecīšu dziesmā – visiem 
viena tēvu valodiņ’.

Ivars Švānfelds
Salaspilī    

krieviski neprotu. Arī tirgū. Kādēļ? 
Savā zemē it kā vispirms jārunā 
krie viski, tad valsts valodā! To, par 
nožēlu, dara arī daži mūsu valdī
bas pārstāvji un krievu valo dā 
runā jošo aiz stāvji to mēģina ieviest 
arī dažās Latvijas pašvaldībās.

Lindermanis, kaut kādu ne
kār tību iedvesmo tājs, tika izraidīts 
no Krievijas kā nevēlama persona. 
Latvijā viņu pieņēma, un viņš iesā
ka parakstu vākšanas akciju par 
krievu valodu Latvijā. Likās ka 
par šādu lietu neviens neuz traucās, 
un daudzi pat publiski pauda, ka 
viņš nekad vajadzīgo parakstu 
skaitu nesavāks, lai tiktu līdz 
referenduma balsojuma. Liekas, 
ka tas ir latviešu dabā – gan jau viss 
būs labi! Domāju, ka šāda pasīva 
at tieksme iedvesmoja šis grupas 
vadītājus un piekritējus, iesaistīja 
arī kādus Rīgas Domes un Saei
mas deputātus un tā sa sniedza 
savu iecerēto mērķi. Nu gan bija 
aši jāsarīko pieprasītais re feren
dums un negaidīti jāizdod ļoti

lieli līdzekļi un jābaidās no 
rezultātiem. Šeit neiet runa par 
krievu valodas oficiālu ievešanu 
valstī, bet par latviešu valodas, 
tautas un valsts pastāvēšanu.

Ja jau atļāva daļai okupantiem, 
it sevišķi sarkanarmijas virsnie
kiem, palikt Latvijā, atdeva Ab
reni, panāca ka neļāva latviešiem 
nolikt ziedus pie Brīvības piem
nekļa Leģionāru piemiņas dienā, 
to norobežojot ar dzeloņstieplēm, 
un vispār draud šo dienu likvidēt, 
kā arī citas piekāpšanās, tad jau 
droši var spert nākošos soļus. Mēs 
atkal esam ieņēmuši aizstāvēša
nās pozicijas. Mēs negājām uzbru
kumā pret Lindermani un viņa 
dar bību, tāpat, kā pret citām situ
ā cijām, jo – gan jau viss būs labi.   

Prezidents Bērziņš publiski 
teica, ka viņš šo referendumu ig
norēšot. Vēlāk gan viņš aicināja 
tautu balsot, un viņš balsošot, jo 
esot spiests balsot. Vai šāda 
priekšzīme veicina demokratiju? 
Vai vadītājam nav jārāda priekš 

Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudzes koŗa

Pūpolu svētdienas koncerts
svētdien, 2012. gada 1. aprīlī, pulkst. 1:00 pp. 

Ciānas draudzes dievnamā

Ingrīda Jennings – diriģente
 Sarma Aļļe – klavieres un  ērģeles

Māra Vārpa –  ērģeles

Ieeja - $ 15.00, pensionāriem $12.00
Bērniem un skolēniem ieeja brīva

Pēc koncerta DRAUDZĪBAS STUNDA Kroņluktuŗu zālē
Ieejā ieskaitītas uzkodas Draudzības stundā
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$50.00  I. un A. Kēleri (I. Rungules piemiņai),   
 V. Krīgers, J. Kuģis, J. un V. Lazdas,
                 V. Liepiņa, A. Nīkurs, G.un M. Plūmes,
                J. un R. Priedes, M. Purinš,  I. Riekštiņš 
 (I. Rungules piemiņai), K. un A. Robežnieki,  
 A. Rodinš, A. Salenieks, O.Širants,          
 A. Skādulis, A. Šlesers, A. Šrāders, 
  H. Strauja, Z. Strods, Dr. A. Vārpa, 
 J. Veidemane, 
 R. Veitmane (J. Veitmaņa piemiņai), 
 J. un G. Vilciņi, 
               J. Valainis (T. Vilkauss piemiņai).
$45.00    A. Kiusals, R. Kalunds.
$42.00    I. Dukāts.
$40.00    A. Caune, S. Danielsons, G. Datavs,
                R. Kalunds, P. Raidonis.
$35.00    I. Kiršteins.
$30.00    M. Preiss, R. Reichs,  A. Sloka,
                 I. Zviedris.
$25.00    R. Brunovskis, S. Cukurs, P. Eriņš, 
                 B. Ezeriņš, E. un I. Jansoni, A. Kivirist, 
                 B. Liepiņš, I. Mekler, V. Miezīte, 
                 V. Petrovskis, A. un I. Rāves, 
                 V. un B. Vārsbergi.
$20.00 E. Alberiņš, A. Atslēga, D. Cers, 
                O. un M. Cakari, D. Hāzners,
                 A. Lāčkājs, D. Osis, G. Pavlovičs, 
                 G. Rutenberga,V. Vītols, J. Zirnis
$15.00  I. Antens, U. Briedis, I. Švānfelds, V. Tums.
$10.00     R. Legzdiņš, A. Počs, R. Veitmane.
 $5.00      A. Schiffer.    

$1000.00  Anonims.
$500.00   Amerikas Latviešu Palidzības fonds.
$400.00   Dr. S. Renigere.
$325.00 kopā (I. un P. Duku jubilejas  apsveikums)
                 D. Albertiņa, D. un A. Ceru ģimene,
                 A. Freimanis, D. un H. Friši, 
 I. un G. Lucāni, J. un A. Pūliņi, 
 U. un R. Pūliņi, I. Šmidchene,
$300.00   Anonims, SV. Pētera dr. dāmu komiteja
$250.00  Ilinoijas Latviešu Pensionāru biedrība
$200.00   Čikagās Latviešu biedrība, V. Riekstiņa,
                 E. un R. Kress.
$170.00   P. Lapiņš.
$150.00   Čikagās Daugavas Vanagu apvienība, 
                 Čikagās Daugavas Vanadžu kopa, 
                 R. Treknais.
$145.00   V. un M. Galenieki. 
$125.00   Čikagās Latviešu Slēpotāju Klubs.
$100.00   K. Alsens, L. Anstrāts, V. Auzāns,
                 V. Auzāns, (I. Rungules piemiņai)
                 A. Babāns, A. Bajārs, O. un M. Cakari,
                 V. Cukurs,  P. un I. Duki, A. Eglīte, 
             V. un M. Galenieki (I. Rungules piemiņai),
             I. un A. Kēleri, H. Kitners, K. un L. Laimiņi, 
                 B. Liepiņa (K. Liepiņas piemiņai),
                 Ike J. Mayrens, T. Oltiņš, 
                 Dr. I. Ņ. Rautenšīlde, M.Reichs,
                 Dr. S. Renigere, I. Sīmane, M. Vārpa, 
                 R. Veitmane, V. Vīlips.
  $75.00    L. Austriņš, A. Skādulis.
  $55.00    L. Sprenne, J. Valainis.
  $50.00    V. Bērziņš, A. Birkens (I. un P. Duku
                 jubilejas apsveikums), R. Birkena,
                 G. un I. Blumbergi, B. un M. Boriss,  
  V. Dunskis, A. un R. Dzelmes, 
                 H.un R. Eichenfeldi, I.Grigolāts,
                 I. Helmane, R. Jostsons,            

pateicamies par atbalstu 2011. gadā. 
Aicinām atbalstu turpināt nākotnē, lai 
raidījumivēl ilgi skan Čikāgas radio vilņos.  

Sirsnīgs paldies! 
 Valija      

zIEDoJUMI ČLRR no 2011. gada 1. janvāŗa līdz 2011. gada 31. decembrim

Cienījamie Tautieši!    
Sākot ar 2010. gada novembri Čikāgas latviešu radio raidījumi ir tikai pus stundu gaŗi. 

Daudzi klausītāji bija pārsteigti un jautāja, kas noticis? Nebija līdzekļu, lai latviešu raidījumui 
varētu būt veselas stundas gaŗumā. Programmu lieliskie veidotāji – Silvija KļaviņaBarshney un 
Armands Birkens  jau ir pieraduši pie īsajiem raidījumiem, un mēs turpinām klausīties interesantas 
programmas.

Īpaša programma būs arī šī gada 31. decembrī, kad atzīmēsim raidījumu 60 gadu jubileju. 
                                                      Juris Valainis 

    Informācijas daļas  vadītājs
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Prasiet grupas liikmi: Latvian Song and Dance Festival. 
Ir laiks sākt domāt par ce ļošanu uz Milvokiem. 

Pamatīgi lielceļu remonti ap Milvokiem ir tikpat kā 
pabeigti. Milvokiem ir internacionāla lidosta div
desmit minūšu attālumā no pilsētas centra. Var 
iebraukt pilsētā no lidostas ar autobusu vai takso
metru. Čikāgas pilsēta atrodās 160 km attālumā no 
Milvoku pilsetas centra. No Čikāgas pilsētas centra 
var ceļot tieši uz Milvokiem ar autobusu vai Amtrak 
vilcienu. No Čikagas O’Hare lidostas ir autobus 
kas ved uz Milvoku General Mitchell ik pa stundu.

Biletes dziesmu svētku sarīkojumiem dabū
jamas ar atlaidi līdz 1. aprīlim. Tuvāka informācija 
un jaunumi vienmēr skatāmi XIII Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku ASV mājaslapā: 

<www.latviansongfest2012.com:.
Dziedāsim, dejosim,

Latvju tautu vienosim.
Vincents Dindzāns

Informācijas nozare

DzIESMU SVēTKU gADS IR KLĀT!
Es ziemiņas nebaidos,
Sen to biju gaidījuse:
Ziemā man lieli prieki,
Viegli slīd kamanīņas
Viegli slīd kamanīņas
No kalnīņa lejiņā.  
                               T.dz

XIII Vispārejo latviešu dzie smu svētku  rīcības 
saime novēl ražīgu un laimīgu 2012. gadu.

Dziesmu svētku gads ir klāt! Tautā ir bijusi 
liela atsaucība! Gal venā dziesmu svētku viesnīcai 
(Hyatt Regency Milwaukee) gan drīz visas istabas 
jau ir aizrunātas. Rīcības komiteja ir sarunājusi 
citas vies nīcas Milvoku pilsētas centrā. Tās ir Hyatt 
Regency Milwaukee tuvumā un dziesmu svētku sarī
kojuma zālēm. Istabas var sarunāt, skatoties Dzies mu 
svētku mājaslapā: www.latviansongfest2012.com vai 
zvanot pa tālruni:  Hilton Milwaukee City Center: 
4149355940; vai Double Tree by Hilton Milwaukee 
Downtown: 4142732950 vai 800222TREE. 
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Pasütiniet Çikågas Ziñas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824

ZIEDOJUMS:

$

Ja Jums ir kādi komentāri vai ieteikumi Čikāgas Ziņu redakcijai, lūdzu to mums paziņojiet.

Adrese:

Vārds, uzvārds:

LūDzAM JūSU zIEDoJUMU ČIKĀgAS zIņĀM 2012. gADĀ

Čikāgas Ziņas, kuŗas sākām izdot 1975. gada janvārī, iznāk jau 37 gadus deviņas reizes gadā.
Tās ir mīļi gaidīts viesis katrā latviešu mājā. Žurnālā ievietojam ziņas par Čikāgas larviešu skolu, 
gaidu/skautu nodarbībām, latviešu draudžu, biedrību un citu organizāciju rosmēm un gaidāmiem 
sarīkojumiem, ziņas no Latvijas un latviešu centriem gan ASV, gan citām zemēm. Sniedzam aprakstus 
par interesantiem ceļojumiem, par kāzām, ģimeņu pieaugumu, jubilējām, skolu un universitāšu 
beidzējiem, nozīmīgiem sasniegumiem karjērā, kā arī par mūžībā aizgājušo tautiešu dzīves gājumu.

Žurnālā ievietojam (bieži vien arī izveidojot), uzņēmumu, organizāciju un privātpersonu 
sludinājumus, apsveikumus, vēlējumus, ieteikumus un paziņojumus. 

Ieteiciet un dāviniem Čikāgas Ziņas radiem un draugiem, kuŗi vai nu nezina par šo žurnālu vai 
vēl nepasūtina to. Ja vēlaties, nosūtīsim saņēmējam glītu paziņojuma kartīti.

Lūdzu izpildiet ziedojuma un/vai pasūtinājuma zīmi (skat. zem šī raksta). Čeks vai naudas 
pārvedums rakstāms Čikāgas Ziņas vai Chicago News vārdā un nosūtāms uz sekojošo adresi:

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

Lūdzam vismaz $50.00 ziedojumu gadā
Lai nerastos lieki un padārgi pasta izdevumi, lūdzu paziņojiet redakcijai, ja nevēlaties vairāk saņemt 

Cikāgas Ziņas.  

Redakcijas saime pateicas par Jūsu atbalstu!

 



2012. g. marts 21

BalkaWalter, Irēne Balka un Zane 
BalkaRussell, apmeklē da mas viņu 
viņa pašceltajā mājiņā, kuŗā, pēc 
dzīvesbiedres Austras  aiziešanas 
mūžībā 1997. gadā, dalījās ar savu 
iemīļoto kaķīti Pinci, gan atve 
  seļošanās iestadē. 

Sēru dievkalpojumu vadīja 
māc. R. Franklins (Franklin). Sa
vā aizlūgumā viņš minēja Dieva 
vārdu “Mēs piederam Dievam un 
Dievs pieder mums”. Jānis Balks 
līdz pēdējam brīdim atcerējās 
dievnamā saņemto Vakarēdienu, 
kad dievnamā viņu riteņkrēslā 
ieveda brāļa meita Dr. Edīte 
BalkaWalter. Viņa dziļākā vēlēša
nās bija pavasarī atkal nokļūt diev
namā. Jānis Balks piederēja Dievam, 
un Jānim Balkam piederēja Dievs 
un līdzcilvēki, kuŗus viņš arvien 
sagaidīja un pavadīja sirsnīgā 
draudzībā. 

No aizgājēja bēŗu namā atva
dījās Kalamazu latviešu Apvieno
tās draudzes priekšnieks U. Grīn
bergs,  no KLBM. Skrupšķele, no 
DV A. Minka, no vīru koŗa koŗa 
priekšnieks R. Ķeņģis, citēdams 
I. Tomsona dzejoli Aijā un I. Šī
mane. Atvadu dziesmas pavadīja 
draudzes ērg’elniece D. Koplande 
(Copeland).

Jānis Balks bija cieši  vēlējies, 
lai viņa bēres dziedātu tautas
dziesms, kapā līdzi mestu sarkanas 
rozes, jo ar katru rozi tiktu no sau
cītas asaras, un klusā glāzē lietu 
sarkanu vīnu. Šīs vēlēšanās izpil
dīja brāļa meitas, aicinādamas 
visas kapos esošās dāmas kapā 
guldīt rozi un bēŗu mielastā 
visiem dziedāt tautasdziesmas.  
Dziesmu un ziedu pavadīts bija 
Jāņa Balka ceļš mūžībā.0

 Ilze Šīmane   

VADIET MANI DzIEDĀDAMI, NEVADIET RAUDĀDAMI

Gaišie saules stari apspīdēja 
aizgājēja pēdējo zemes ceļu uz 
Riversaides kapsētu. Gaišas labes
tī bas pilna bija viņa dzīve, viņa 
attieksme pret cilvēkiem, pret 
dabu. Kā atvadu sveicienā tika 
rakstījis Latvijas Valsts archīva 
(LVA) vecākais archīvārs, māksli
nieks, Guntis Švītiņš: “Ja man 
būtu jāraksturo Jānis Balks ar 
vienu vai divi vārdiem, es noteikti 
teiktu ’Gaisma un Labestība’”.

Jānis Balks dzimis 1916. 
gada 26. oktōbrī Tadaiķu pagasta 
“Kārkliņos”, Krista un Annas Bal
ku piektais dēls. Pēc Liepājas valsts 
ģimnazijas absolvēšanas 1936. ga
dā iestājies Latvijas Universitātē 
(LU) Tautsaimniecības fa kul tātē. 
1944. gada rudenī, bēg dams no 
otrreizējās komūnistu oku pācijas, 
līdz ar pārejo bēgļu pul ku nonācis 
Vācijā, pēc II Pasaules kaŗa DP 
nometnē “Valka”. 1949. gadā emi
grējis uz ASV, vispirms apmeties 
Mičiganas pavalsts pil sētā Betl
krīkā (Battle Creek), vēlāk Kal
amazū. Bērnībā un jaunībā visi 
brāļi bijuši lieli dziesmu zinātāji 
un dziedātāji, bet Jānim tuva bi
jusi arī zīmēšana un krāsu pie
lietošana. Tā 1964. gadā viņš bei
dzot varēja piepildīt savu bērnī bas 
un jaunības sapni, un, beigdams 
neklātienes kursus International 
Correspondence Schools (ICS) 
Skrantonā (Scranton, PA), kļuva 
par erudītu akvarelistu. Viņš izstā
dījies gan vienpersonīgi, gan kopā 
ar kollēģiem kā latviešu, tā ameri
kāņu vidē un ieguvis vairākas žū
rēto akvareļu izstāžu godalgas.
Mākslinieks pats reiz teicis: “Es 
esmu par ātru, lai lietātu eļļas krā
sas un negribu gaidīt kamēr tās 
nožūst. Jaunajiem māksliniekiem 

varu teikt: ‘Gleznojet! Gleznojiet! 
Gleznojiet, jo ne tikai talants, bet 
pacietība un pieredze dos jums 
panākumus’”. Bet Jānim Balkam 
ir arī otra talanta dzirksts: ar seg
vārdu Kaldejs Arums viņš rakstījis 
bērniem un jaunatnei piemērotus 
stāstus,  dibinātus uz latviešu folk
loras pamatiem. Viņa grāmatiņas 
par mīluļiem kaķīšiem Murcīšiem 
un Pincīšiem ir nonākušas arī 
Latvijā. Autora spalvai pieder arī 
lugas, kas izrādītas pat Austrālijā, 
un par lugu “Trejdevītais vilnis” 
1984. gadā ieguvis DV godalgu 
īslugu sacensībā. Kopā ar dzīves
biedri dzejnieci Austru Pāvelkopu  
Balku sakārtojis abu dzejoļu krā
jumu “lgu trauksme”, kas 1993. 
gadā nākusi klajā Latvijā. Pāri 
šiem talantiem Jāņa Balka sirds 
piederēja dziesmai. Viņš dziedājis 
koŗos jau jaunībā, Vācijā  “Dzies
mu Vairogā” un  Kalamazu vīru 
korī. Vēl tris nedēļas pirms Jānis 
Balks ieslīga nebūtībā, kopā no
dziedāj’ām “Pūt vējiņi, dzen lai
viņu, aizdzen mani Kurzemē” – 
Jāņa Balka dzimtajā Kurzemē. 

Par sava tēva brāli Jāni ar 
dziļu mīlestību un neizsmeļamu 
pašaizliedzību rūpējās Dr. Edīte

2012. gada 22. janvārī Kalamazū no šīszemes dzīves šķīrās mākslinieks Jānis Balks.
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iesaistījās charismatiskajā kus tībā, 
kas vienu laiku bija populāra. 
2003. gadā Andris aizgāja agrā 
pensijā, un bija iecerējis  pārcel ties 
uz ciemu Latvija Gaŗezerā, kur 
bija no pircis zemes gabalu, bet 
pardomāja un pārcēlās uz 
Trejupēm (Three Rivers), kur 
nopirka māju.

2005. gadā Andris ar Lilian
nu pārcēlās uz dzīvi Latvijā un 
nopirka dzīvokli Pļaviņās. 2007. 
gadā Andri pārsteidza slimība – 
smadzeņu trieka un 2010. gadā – 
sirds trieka, un 2011. gada Ziem
svētku vakarā Rīgā, Stradiņa 
slimnīcā, Andris aizgāja mūžībā.

Andris tika apbedīts Raiņa 
kapos Rīgā 30. decembrī. Viņu no 
kapsētas kapličas izvadīja mācītāji 
Martiņš Irbe, Herberts Bikše un 
Viesturs Pavasars – Andŗa brālis.

Andris ļoti mīlēja lasīt bībeli 
un dziedāt. Viņš ir arī pār  tulkojis 
vairākas amerikāņu charisma tis
kās dziesmas latviešu valodā.

Lai Andrim vieglas smiltis 
dzimtenes kapsētā.

                      Juris Valainis              

Saņemta ziņa, ka pagājušā 
gada 24. decembrī Rīgā mūžībā 
aizgājis bijušais čikāgietis Andris 
Pavasars. Viņš dzimis 1937. gada 
9. decembrī, Rīgā. Tēvs, Raimonds 
Pavasars, bijis medicīnas dok tors, 
māte Lidija (dzimusi Blaumane) 
audzinaja trīs dēlus. Andrim bija 
divi brāļi, vecākais – Viesturs ir 
luterāņu mācītājs Rīgā, bet jau
nākais brālis – Dainis jau mūžībā.
Ģimene dzīvojusi skaistā mājā 
Vaļņu ielā, Rīgā.

Kaŗa frontei tuvojoties, ģime
ne atstāja Rīgu un devās bēgļu 
gaitās uz Kurzemi, bet 1944. gada 
rudenī – uz Vāciju. Tur ģimene 
pavadīja vairākus gadus, un 1951.
gadā radās iespēja izceļot uz ASV,   
Meines štatu, kur Tēvs strādāja 
Veterāņu slimnīcā. Andris gāja  
skolā. Vēlāk  viņš ieguva maģistra 
gradu Mākslas izglītības nozarē 
(Art Education) Alfred  Univer si
tātē Ņu jorkā. Tad ģimene pārcēlās 
uz Appleton, Viskonsīnā. Tur Andris 
studēja Viskonsīnas uni ver sitātē, 
La Crosse bibliotēku zi nāt nes 
(Library Science). Vēlāk  viņš pār  

ANDRIS pAVASARS  MUžĪBĀ 

cēlās uz  Indiānas  štatu un strādāja 
Indianopolē, Butler Uni ver sitātes 
bibliotēkā par bib liotēkāru.1976. 
gadā Andrim ra dās iespēja dabūt 
darbu lielajā Field mūzejā Čikāgā, 
kur viņš stradāja In ženieŗu nodaļā 
par vadītāja palīgu līdz aiziešanai 
pensijā. 

Andris aktīvi iesaistījās arī 
Čikāgas latviešu sabieriskajā  dzī
vē. Viņš iestājās Ciānas ev. lut.  
drau  dzē un dziedāja korī. Andris 
iepazinās un aprecējās ar Liliannu 
Lačplēsi. Velāk viņi no pirka māju. 
Andris un visa Lāčplēšu  ģimene

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: Vija Velkme
tālr.: 312-810-8473 

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

ČIKĀgAS LATVIEŠU 
KAToĻU KopA

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, 21. aprīlī, 19:00 – Koncertuzvedums 
“pasakas par ziediem” Igauņu namā, 14700 
Estonian Ln., Riverwoods, IL. 

 Biļetes pērkmas pie durvīm: 
 Biedriem un pensionāriem – $20,  
 citiem virs 18 g.v. – $25., 
 jaunišiem no 13-18 gadu vacumam – $10.. 

Nākošais Katoļu kopas dievkalpojums/saiets 
notiks pēc Lieldienām – svētdien, 29. aprīlī, plkst. 
12:00 parastajā vietā, 7216 W. Talcott Ave, Čikāgā. 
Pāc dievkalpojuma pusdienas un īpaša programma.
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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
2012. gada  martāDievkalpojumi un sarīkojumi 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191, 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>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,  
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>    

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

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

                      820 Ontario St., Oak Park, IL 60302
Māc. Rubens Andermanis, tālr.: 708-771-5695
Māc. Oļģerts Cakars, tālr.: 708-383-5285

ÇIKÅGAS LATVIEÍU 
BAPTISTU DRAUDZE

2012. gada martā
Svētdien, 11. martā, 10:30 –  Dievkalpojums 
ar Sv. Vakarēdienu.
Svētdien, 25, martā, 10:30 – Dievkalpojums.

Svētdien, 4. martā, 10:00 – Dievkalpojums ar  
 uzrunu un nodarbībām bērniem.
 Pīcas pusdienas.
Trešdien,  7. martā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  11. martā, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien,  18. martā, 10:00 – Dievkalpojums 
 (bez dievgalda). Pusdienas un Skautu  
 un gaidu Bērnu pēcpusdiena.
Trešdien,  21. martā, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  25. martā, 10:00 – Dievkalpojums     
 (bez dievgalda). Kafijas galds ar   
 jubilāru godināšanu.

2012. gada aprīlī
Svētdien,  1. aprīlī, 10:00 – Pūpolu svētdienas  
 dievkalpojums ar uzrunu un nodarbī-   
 bām bērniem. Siltas pusdienas. 
 13:00 – Ciānas draudzes Pavasaŗa  
 koncerts. Draudzības stunda.
Ceturtdien,  5. aprīlī, 19:30 –  Zaļās ceturtdienas  
 dievkalpojums kopā ar Sv. Pēteŗa  
 draudzi Ciānas dievnamā.
piektdien,  6. aprīlī, 16:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums.
Svētdien,  8. aprīlī, 7:00 – Kristus augšāmcel ša- 
 nās rīta dievkalpojums. Brokastis.
 10:00 – Kristus augšāmcelšanās  
 svētku dievkalpojums.
Svētdien,  15. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds.
Trešdien,  18. aprīlī, 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien,  22. aprīlī, 9:15 – Dāmu komitejas sēde.
 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas galds.
Svētdien,  29. aprīlī, 10:00 – Dievkalpojums.  
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

Svētdien,  4. martā,  10:00 – Dievkalpojums.
Svētdien, 11. martā, 10:00 – Pulkv. O. Kalpaka  
 un brīvības cīnītāju piemiņas dievkal - 
 pojums ar korporāciju un Čikāgas vīru  
 koŗa piedalīšanos.
Svētdien, 18. martā.  10:00 – Kopīgs dievkalpojums  
 Ciānā.*
Svētdien, 25. martā,  10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu.

2012. gada aprīlī
Svētdien, 1. aprīlī, 10:00 – Pūpolu svētdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu.
Ceturtdien, 5. aprīlī,  19:30 – Kopīgs Zaļās   
 ceturtdienas dievkalpojums Ciānā.*
piektdien, 6. aprīlī, 14:00 – Lielās piektdienas  
 dievkalpojums ar dievgaldu.
Svētdien, 8. aprīlī, 8:00 – Kristus Aušāmcelšanās  
 svēku dievkalpojums ar dievgaldu;  
 Lieldienu brokastis pēc dievkalpojuma. 

2012. gada  martā
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Katrs mākslinieks var pieteikt divus darbus. 
Izstādē tiks pieņemti oriģināli jaunrades mākslas 
darbi, ieskaitot: gleznas, akvareļus, zīmējumus, 
grafiku, fotografijas un citus darbus uz papīra, 
kā arī dažādu materiālu skulptūras un jauktās 
technikas darbus.
pieteikšanās lapa un izstādes informācija 
pieejama www.latviansongfest.com, rakstot 
epastu uz makslamilvoki@gmail.com vai 
zvanot 8478672770.

pIETEIKUMI UN DARBI NoSūTĀMI
LĪDz 2012.g. 26. ApRĪLIM

XIII VISpĀRēJo LATVIEŠU 
DzIESMU SVēTKU ASV

RĪCĪBAS KoMITEJA
 AICINA LATVIEŠU MĀKSLINIEKUS 
pIEDALĪTIES MĀKSLAS IzSTĀDē 

hYATT REgENCY VIESNĪCĀ
No 2012.g. 4.JūLIJA LĪDz 8. JūLIJAM.

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:  6307900320 vai 8004648977

CELTNIECĪBAS DARBI

MĀJA PĀRDODAMA CIEMĀ LATVIJA – GAŖEZERA TUVUMĀ

$192,000.00
57083 Latgale Road, Three Rivers, MI 49093

Brick Ranch – Lower level walkout to backyard (1/2 acre lot). 3 BR and 2 Baths on main floor;
4th BR and full Bath on lower level with additional rooms and loads of storage space!
Screened Porch/Deck; New floors & carpeting on main level; Lovely stone fireplace

Furniture, furnishings, all appliances, riding mower included – just step right in and start living!
Tuvaku informacija  Parsla Gagainis Tel: 8477295707 jeb epasts: parslag@gmail.com
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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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Sēnes sagriež plānās šķēlēs, apcep izkausētā 
sviestā, līdz tās mīkstas. Pievieno ķiploku, sāli un 
piparus. Maisot, turpina cept. Pieliek rūpīgi nosu
sinātos spinātus un cep, līdz mitrums izgarojis. 
Noliek, lai atdziest. 

Lielā bļodā sakuļ olas ar sinepēm un pievieno 
pienu. Ietaukotā 9x13 collu cepamtraukā pamatu 
izklaj ar maizes šķēlēm. Dažas būs jāsagriež, lai 
izveidotu blīvu kārtu. To pārklāj ar spinātu un sēņu 
maisījumu, tad ar 1 krūzi siera. Nākamā kārtā  
uzliek atkal maizes šķēles. Pārlej ar piena un olu 
maisījumu. Trauku pārsedz un uzglabā ledusskapi 
vismaz 4 stundas.

Ir zdevīgi sacepumu sagatavot vakarā un to 
cept nākošā rī0ta brokstīm.

Pirms sacepumu liek 350° F krāsnī, to pārbeŗ 
ar otro krūzi siera. Cep apm. 45 min.. Pirms 
pasniedz, ļauj padzist10 miūtes. 

Iesakām: sēnēm  cremini, sieram  fontina, 
mocarella, monterey jack vai gruyere.

Jautrās saimnieces                     

“STRATA” KĀRTAINS SACEPUMS
Tas ir parocīgs sacepums, lai izmantotu pastā

vējušu maizi. Ledusskapī parasti var atrast olas, 
pienu un kādu sieru, kas ir nepieciešamas sastāv
daļas šim sacepumam. To var papildināt ar apceptām 
sēnēm, saknēm, bekonu, šķiņķi vai desu.
Sēnes – 1/2 mārciņa 
Sviests, nesālīts – 3 ēdamk.  
Ķiploks, sakapāts – 12 daiviņas 
Spināti, saldētie, sasmalcināti –10 unces     
 Sāls – 1/2 tējk.  
Pipari, maltie – pēc garšas  
Olas, lielas –   5 gab.
Sinepes – 2 tejk.
Piens – 2 1/2 kruzes 
Maize, 1/2 collu šķēles –  2 kārtām 
Siers, sarivēts –  2 krūzes

Tā kā Ciemā visi zemes 
gabali ir pārdoti un Gaŗezers ir 
pārpildīts ar riteņmājām, tad jārada 
jauna iespēja baudīt jautro dzīvi 
mūsu apkārtnē. 

Ciema plūdmale reti tiek 
izmantota. Lai to novērstu, ir ra
dīts sekojošais projekts. Skatiet 
pievienoto skici paredzētai plūd
males izmantošanai!

Kur vēl var tik labi novērot 
uzdzīvi Ciemā vai Gaŗezerā, kā 
no Ciema plūdmales un bez 
iebrau k šanas zīmes? Burvīgs 
skats uz ezeru, skaisti saulrieti, 
iespēja novietot laivu. Pa kluso 
var iet pastaigā pa Gaŗezera 
plūdmali vai ezerā nopeldēties. 

CIema latvIja jaunaIs projekts

Nepalaidiet gaŗām šo vienreizējo izdevību iegūt sev vēlamāko vietu! Riteņmāju vietu 
skaits ir ierobežots un tas netiks paplašināts.

Izsole šīm riteņmāju vietām notiks svētdien, 2012. gada 1. apīlī,           
6os no rīta plūdmalē zem lielā vitola.
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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 MARTS
piektdien,   2. martā, piektvakars Ciānā plkst. 14:00.
piektdien,   9. martā, piektvakars Ciānā plkst. 14:00.
Sestdien,  10. martā, Latviešu filma “Dancis pa trim”  
 Gene Siskel Film Center,164 N. State St.,  
 Chicago, tālr.: 3128462600. plkst. 21:15.
 <http://www.siskelfilmcenter.org/>.
Sestdien,  10. martā, Filmas izrāde “Bermontiāde”  
 Čikāgas Latviešu nama kluba telpās
 plkst. 16:00.
pirmdien,  12. martā, Latviešu filma “Dancis pa trim”  
 gene Siskel Film Center. plkst. 20:00.
 Skat. adresi augšā.
Trešdien,  14. martā, pensionāru biedrības gada 
 sapulce Ciānā 12:00. 
piektdien,  16. martā, piektvakars Ciānā plkst. 14:00.
Svētdien, 18. martā, gaidu/skautu rīkotā gadskār   
 tējā Bērnu pēcpusdiena. Izrāde 12:30.
piektdien, 23. martā, piektvakars Ciānā plkst. 14:00.
Svētdien, 25. martā, dokumtālas filmas izrāde  par  
 Čikāgas piecīšiem “par mani draudziņ’  
 nebēdā” Čikāgas Latviešu nama 2. stāvā  
 plkst. 17:00.
Sestdien,  31. martā, Korporāciju dziesmu kaŗš 
 Sv. pēteŗa draudzes saviesīgās telpās
 plkst. 16:30.

2012. gada APRīLIS
Svētdien, 1. aprīlī, Ciānas draudzes koŗa pūpolu  
  svētdienas koncerts Ciānā plkst.13:00.
Sestdien, 14. aprīlī, “Stariņa” Lielā pavasaŗa balle”  
  Wrigley Field, United Club zālē. Kokteiļa  
  stunda 19:00. 
Sestdien,  21. aprīlī, Koncertuzvedums “pasakas  
  par ziediem” Igauņu namā. ČLB izkārto.  
  jumā plkst. 19:00. 

SARĪKoJUMI / SANĀKSMES ČIKĀgAS zIņĀM zIEDoJUŠI 
2012.g. no 18. janvāŗa līdz 2012.g 18. februārim.

100.- Ināra Ķirsone
 80.- Antonija Rocāna
 60.- Ingrīda Mekler, Dzidra Ozoliņa, Ēvalds Siliņš  
 (Minneapolis, MN), Anda Sokalski,
 55.- Arvīds Kalekauris, Velta Vizule (Wauwatosa, WI.),
 50.- Dzidra Booker,  Ruta Graudiņš,  H. V. Lāčkājs,  
 Latvian Heritage Fed. Credit Union (Grand  
 Rapids, MI), Pēteris Lapiņš, Māra Rozentāls  
 (Lansing, MI), Olga Širanta, Guntis Šmidchens  
 (Seattle, WA), Ilze Šmidchene, Indulis Zviedris,
 35.- Ruta Veitmane.

2012. gada MAIJS
Sestdien,  12. maijā, Krišjāņa Barons latviešu skols  
  mācību gada noslēguma un izlaiduma  
  akts plkst. 10:00.

2012. gada JŪLIJS
No  4. līdz 8. jūlijam XIII Vispārējie latviešu dziesmu  
 svētki ASV notiks Milvokos, Viskonsīnā. 

2012. gada OKTōBRIS
Svētdien, 28. oktōbrī, ČLoA Stipendiju fonda   
  gadskārtējais sarīkojums.
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CHICAGO NEWS (ČIKĀGAS ZIŅAS), 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:Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546.

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 pas�tināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00

2012. gada
NARTS

  1 C Ivars, Ilgvars
  2 P Lavīze, Luīze, Laila
  3 S Tālis, Tālavs, Marts

  4 Sv Alise, Auce
  5 P Austra, Aurora   
  6 O Vents, Centis, Gotfrīds
  7 T Ella, Elmīra
  8 C Dagmāra, Marga, Margita
  9 P Ēvalds
10 S Silvija, Laimrota, Liliāna

11 Sv Konstantīns, Agita
12 P Aija, Aiva, Aivis
13 O Ernests, Balvis
14 T Matilde,  Ulrika
15 C Amilda, Amalda, Imalda 
16 P Guntis, Guntars, Guntris
17 S Ģertrūde, Gerda

18 Sv Ilona, Adelīna
19 P Jāzeps
20 O Made, Irbe
 Pavasaŗa sākums.
21 T Una, Unigunde,   
  Dzelme, Benedikts
22 C Tamāra, Dziedra
23 P Mirdza, Žanete, Žanna
24 S Kazimirs, Izidors

25 Sv Komūnistiskā genosīda  
  upuŗu piemiņas diena.  
  Māra, Mārīte, Marita 
26 P Eiženija, Ženija
27 O Gusts, Gustavs, Tālrīts
28 T Gunta, Ginta, Gunda
29 C Aldonis, Agija
30 P Nanija, Ilgmārs
31 S Gvido, Atvars   

Sniegi nåca griezdamies, 
Putni projåm aizsteidzås: 
Pavasaŗa sniegs nokusa, 
Putni nāca dziedādami.     
                   T.dz.

Zivs
21.feb. - 20.marts

Auns
21.marats - 20.apr.
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