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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, fotoattéli, 
sludinåjumi, sarîkojumu kalendåra infor-
måcija) 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 
adresi. Anonimus rakstus neievieto. Reda-
kcijai 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 Sîmane-
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
Eņģelis – Ritas Grendzes mākslas darbs
Vaku iekārtojis: Mārtiņš Sīmanis 

KRUSTVĀRDU MĪKLA     Sastādījis Jānis Reveliņš

Nr. 364 KRUSTVĀRDU MĪKLAS ATBILDES:

LĪMENISKI: 1. Valstu simboli. 6. “Bolero” komponists. 10. Melns putns.           
12. Strādā kā chirurgs. 13, Neliela jūŗas zivs. 14. R. Staprāna luga                    “– 
– – – – – – – –  pilī”. 15. LAIKA redaktore ASV. 17. Kurpes u.c.. 19. Zīverta 
luga. 22. Šīrmaņa kaķis. 25. Blēdis (žarg.). 27. Reti. 28. Uzvarēt. 29. Slēpt.    
30. Izvirtule. 31. Krāšņumkrūms. 32. Folkloras sacerējumi. 34. Kodināts.        
3,. T. Zeltiņa “– – – – –” ģimnazisti.” 40. Tropu augs. 42. ALAs priekšsēdis.    
43. Brauc. 44. 18. februāŗa meitene. 45. Pilsēta ziemeļrietumu Francijā.         
46. Muhamedānisms. 47. Izteikt nosodījumu.  
STATENISKI: 2. Pilsēta Sīrijā. 3. “Aija un  – – – – –”. 4. Dzejniece. 5. Indīgs 
elements. 6. Lugas “Zelta zirgs” autors. 7. Galotne. 8. Dāvida ierocis. 9. Veidot. 
11. Nepatiess. 16. Atsauksme. 18. Vidējo austrumu neatzīta valsts. 20. Jēzus 
– – – – – – –. 21. Garot. 223. Atdarina. 24. Diplomātiski pārstāvji. 25. Skicēt. 
26. Grieķijas sala. 31. Seno romiešu zemkopības dieviete. 33. Dzirdamie viļņi. 
34. Strēlnieku pulka komandieris. 35. Verdī opera. 36. Veicināt. 38. Natālijas 
Gulbes sports. 39. Apguva. 40. Smadzeņu īpašība. 41. Aicināja.  

LĪMENISKI: 1.Ģērmanis. 4. Pīkstīte. 7. Krējums. 8. Šķirsts. 10. Alpi. 13. Auša.  
15. Akls. 16. Vuda. 18. Aspazija. 19. Valainis. 21 Audi. 23. Ieva. 25. Rēca.             
26. Aīda. 28. Sīmanis. 32. Rirdāns. 33. Sērdiene. 34. Saticīgs.
STATENISKI: 1. Garuta. 2. Niķis. 3. Sveķi. 4. Pauls. 5. Košas. 6. Ekzema.         
9. Rotko. 11. Lūk. 12. Izstādīja. 13. Atvairīja. 14. Šad. 15. Abava. 17. Ausma.    
20. Bārda. 22. Upe. 24. Ved. 25. Razāns. 27. Serde. 29. Mirte. 30. Ness.              
31. Susēt.
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REDAKCIJAS  SLEJA

Lāčplēša Diena, 18. novembris  –Latvijas Neatkarības pasludināšanas 94. gadadiena, Pateicības diena. 
Šīs novembŗa mēneša svināmdienas atgādina mums pateikties par mūsu senču doto: par dotajām dzīvībām 
aizstāvot Latviju, par dotajiem mūžiem strādājot valsts un tautas labā, par Dieva dotajām zemes veltēm, kas 
mūsu miesu un garu bagātina ikdienā. Svētku sezonu ieskandinot un gadu miju gaidot, ir daudz par ko 
pateikties. 

 Paldies par Dieva mīlestību. Arta Eglīša raksts “Pārdomas Jēzus dzimšnas dienā” atgādina mums, 
ka Ziemassvētkti ir Jēzus dzimšanas dienas atcere. Reizēm dzīves burzmā aizmirstam par Svētku īsto 
nozīmi, un ko Jēzus dzimšanas stāsts var mācīt mums par sevi un par mūsu dzīves ceļu. 

 Paldies par ģimeni, kas stav klāt gan jautros, gan skumjos brīžos. Čikāgas Ziņās šomenes lasām par 
diviem priecīgiem ģimenes godiem: Juŗa un SkaidrītesValaiņu laulībām un Markusa Jumja Kukaiņa 
kristībām. Apsveicam! Šis gada laiks ir īpaši grūts tiem, kuŗi svētkus svin bez saviem mīļajiem. Sveci 
iedegot, pieminēsim arī tos, kkuŗu nav vairs mūsu vidū.  

 Paldies par veselību, par fizisko, tā arī par garīgo spēku, kas ļauj baudīt ik dienu. Varbūt jaunajā 
gadā viens otrs lasītājs uzsāks Hapkido nodarbības. Šo pašaizstāvēšanās mākslu veido trīs filozofiskie 
principi: ūdens, apļi un garīgā harmonija. Lasiet Māras Sventeckas rakstu “Hapkido katram latvietiem”, lai 
uzzinātu vairāk par to. 

 Paldies par draugiem, kuŗu pleci spēj izlīdzināt pasaules nastu, ķuŗu smiekli spēj pieplidīt sirds 
telpu. Armanda Birkena “Danči, Rotaļas” raksts un Ģirta Rības fotografijas atspoguļo prieku, ko draugi 
sajūt sanākot kopā, klausoties mūziku un lecot polku. Citējot Milvoku dziesmu svētku devīzi “Dziedāsim, 
dejosim, latviju tautu vienosim!”, autors apraksta neseno ČLB danču vakaru. 

 Paldies par darbu, kas nodarbina rokas un prātu. Vēl laimīgāki esam, ja apstākļi kļust labvēlīgāki 
un var paplašināt darba apjomu. Apsveicam Latviešu radio raidijumu darbiniekus kuŗi, gaidot savu 60 
darbības gadu jubileju, spējuši atgriezties pie stundu gaŗa raidījuma. Apsveicam Latvijas godu konsulu 
Čikāgā Robertu Blumbergu, par to, ka viņš ir spējis saves tkopā  daudzus ASV uzņēmējus  ar uzņēmējiem Latvijā. 
Var ticēt, ka Roberta uzņēmība jaunajā gadā nesīs papildus auģļus Latvijai un līdz ar to – latviešu tautai. 

 Paldies par latviešu tautu un piederību tai. Jūtos gandarīta, ka varu baudīt dziesmas, dzejas, dejas, 
kas atškiŗ mūs no citiem un vieno mūs savā starpā. No vissīkākajiem Stariņa bērniem, līdz plašajai Krišjāņa 
Barona latviešu skolas saimei, no Ciānas draudzes koŗa, līdz Stipendiju fonda vadībai, Čikāgā katrai 
paaudzei ir iespējas iepazīties ar savas tautas bagātībām. Ruta Priedkalne-Zirne Stipendiju fonda sarīkojumā 
savā uzrunā “Teici, teici valodiņa” apskata valodas nozīmi tautas dzīvotspējai. Lai valoda nepazustu, tā ir 
jālieto. Rutas vardos: “Tā (valoda) sevī glabā nacionālās identitātes daļas, kas ir pamatvērtība – lielākā 
tautas un dzīvības sakne.”

 Paldies arī par ēdienu, kas uztur mūs, vai būtu svētku laiks, vai ikdiena. Pat mazos stariņēnus vieno 
latviešu ēdienu tradicijas. Novembrī Mārtiņdienu atzīmējot, viņi mācījās par zemnieku rudens tradicijām 
un paražām. Laikmetā, kad elektroniskie līdzekļi tiek arvien biežāk iepīti ikdienas dzīves ritmos, ir teicami 
mazajiem iemācīt par mīlestību un cieņu pret dabu. Pat gudrais dators nevar saldu ķimeņmaizīti uzcept! 

 Oktōbŗa menesī Krišjāna Barona latviešu skolā nosvinēja Miķeļu Dienu. Larisa Brence krāšņi 
apraksta bērnu uzviļņoto sajūsmu par Miķeltirgu un iztēlo lasītājam cepto ābolu un citu gardumu aromātus. 
Radošais dārzeņu konkurss ir bērniem gada notikums! Kuŗa cita tauta veido mākslu no dārzeņiem? 

 Esam gan pieraduši, sanākot kopā, likt ēdamo galdā. Lasot “Divas diriģentes un viens korists” 
rakstu, var saprast, ka latvieši ir tauta, kas mīl labi paēst.  Teikumā “Galdiņ, klājies moments”, var saprast, 
ka ir brīdis, kad kulinārie brīnumi pēkšņi parādās, kur agrāk tie nebijuši. Redakcijā priecājamies, ka 
Čikāgas Ziņu ikmēneša sleja “Galdiņ, klājies” ir veicinājis jauvārdu radi. Paldies Jautrajām saimniecēm par 
jaunajām cepumu receptēm, ko likt svētku cienasta krājumā. 

 Visu beidzot, pasaku paldies Jums, visiem Čikāgas Ziņu lasītājiem! 
Novēlot Jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu 2013. gadu,

Kristīna Sīmane-Laimiņa
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Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus 
valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, 
kad Kirenijs valdīja Sīrijā. Tad visi nogāja pierakstīties, katrs 
savā cilts pilsētā. Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, 
nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, tāpēc ka 
viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju, 
savu saderināto, kas bija grūta. 

Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt. Un viņai 
piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos un lika 
silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. 

(Lūkas. 2:1-7)‘

Jēzus piedzimšanas stāsts Bībelē, ko, dziļi apgarots no Dieva, pierakstīja ārsts Lūka gandrīz pirms 
2000 gadiem, visdrīzāk ir visiem pazīstams. Tas vienkāršiem vārdiem vēsta par Dieva Dēla piedzimšanu 
mūsu, cilvēku, pasaulē. Par to gleznotas gan vienkāršas gleznas, gan svētbildes, sacerēti sprediķi un citas 
uzrunas, protams, arī komponēta mūzika. 

Nesen aplūkoju bērniem domātu grāmatiņu angļu valodā, kas stāsta par šo notikumu. Grāmatas autors 
cenšas to pavēstīt šodienas valodā ar bērniem pazīstamiem jēdzieniem. Dažas bieza kartona lapas ar ļoti 
skaistām krāsainām ilustrācijām. Bērni, to izzinot, var gan šķirt, gan skatīt, gan mācīties lasīt. Teksts ir 
vienkāršs - Jāzeps ar Mariju nolēma doties ceļojumā, Marija ērti iekārtojās uz ēzeļa muguras, abi nonāca 
Betlēmē, taču tur visas viesnīcas jau bija pilnas, un tad nu par laimi kādas viesnīcas īpašnieks piedāvāja 
pārnakšņot lopu mītnē, kas gan esot iztīrīta. Laimīgie vecāki izveidoja ērtas guļasvietas sienā, un tur Dieva 
Dēls nāca pasaulē, un tika likts tik pat ērtā silītē...
Vai šis mūsdienīgi ilustrētais bērnišķīgais stāsts neizklausās naivs vai ironisks? Taču- kā gan 21. 
gadsimta bērniņš, kas radis būt vecāku tuvumā mūsu laiku gaitās, lai izprot seno dienu notikumus? 

Visdrīzāk patiesais Jāzepa un Marijas ceļojums bija pat pārāk grūts. No Nācaretes līdz Bētlemei ejams 
vismaz tik tālu, kā no Cēsīm līdz Daugavpilij. Turklāt ceļš ir kalnains un akmeņains. Tautas skaitīšana jeb 
uzrakstīšana arī nebūt nelīdzinās tai, ko piedzīvojām pirms gada Latvijā. Katram pierakstoties savā cilts 
pilsētā, visa zeme ir pilna ceļotāju, kuri atrauti no ikdienas gaitām, dodas meklēt kādu patvērumu savā 
senču mājvietā. Un Marijai, pēdējo mēnesi pirms Jēzus dzimšanas, gan gājiens pa akmeņainu ceļu, gan 
brauciens uz ēzeļa muguras bija nevis skaists ceļojums, bet drīzāk asarains pārbaudījums. Nav pārsteigums, 
ka viņai pienāca laiks dzemdēt  un bija steigā jāapmetas telpā, kur turēja lopus. Turklāt, kā lasām Mateja 
evaņģēlijā, jau tūlīt pēc Zvaigznes dienas, pēc pāris nedēļām, tā arī neatgriežoties Betlēmē, Jāzeps ar 
ģimeni būs spiests bēgt uz Ēģipti, jo vietējais valdnieks izsludinās viņa jaundzimušā bērna meklēšanu, lai 
to nokautu.
Kurā ceļojuma aprakstā iederamies mēs? Visi kopā un īpaši katrs atsevišķi. 

Mūsu vidū droši vien ir kādi, kas dzīvo veiksmes pavadīti, ar vērienu labā nozīmē. Dzīve paiet nemitīgās 
pārmaiņās. Katra nākamā diena nāk ar prieka pilnu izaicinājumu un arī šķietami grūtā ikdiena tomēr nes 
iepriecinājumu. Teiksim, lai arī jāpārnakšņo lopu novietnē, tomēr tur viss ir iztīrīts, viesnīcas saimnieks 
izrādās laipns un sienā veidotas guļvietas izrādās apbrīnojami ērtas..

Citi, savukārt, dzīvo nemitīgās rūpēs par šodienu un rītdienu. Katrs jauns pienākums ir veicams ar 
piepūli, kam par iemeslu var būt visdažādākās lietas. Ir finansiālas un veselības problēmas, vecuma nespēks, 
dažādi sarežģījumi ģimenē un darbā arī dara savu. Dzīve šķiet pelēka un bez garšas un smaržas, galvā 
viens jautājums - kad tas ceļš beigsies?

PĀRDoMAS JēzUS DzIMšANAS DIENĀ
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Tomēr pieņemu, ka visi pazīstam  šīs situācijas un varam sevi pieskaitīt gan pie vieniem, gan otriem. 
Tāda jau ir dzīve, brīžiem tā iet kalnup un brīžiem, bez iespējas kaut ko kontrolēt, ripo lejā. Ķēniņš Salamans, 
gudrākais starp cilvēkiem, savulaik izteica šķietami vienkāršu atziņu – ”savs laiks raudāt un savs laiks 
smieties, savs laiks sērot un savs laiks diet.” ( Salamans mācītājs 3:4). Taču  viņš noslēdz ar jautājumu - „bet 
kāds labums darītājam no visām savām pūlēm?”(turpat, 3:9).
Jā, patiesi, kāds mums labums no visām mūsu pūlēm? 

Atbilde ir meklējama brīnumainajā Ziemassvētku notikumā. Jāzepa un Marijas ceļojums nebija veltīgs. 
Jo, kā ir rakstīts- Jēzum bija jāpiedzimst Betlēmē. Dievs bija nolēmis ienākt cilvēka miesā un izskatā tieši 
šajā mazajā pilsētā Jūdejas kalnos. Tautas skaitīšana un grūtais ceļojums, tāpat kā ne īsti piemērotā 
naktsmītne bija tikai blakus apstākļi un šodienas vārdiem runājot, paredzamas problēmas ceļā. Visu izšķīra 
mērķis – tur bija jādzimst Dieva Dēlam. Un arī turpmāk, no tā brīža viss Jāzepa un Marijas dzīves gājums 
būs saistīts tikai un vienīgi ar to, lai pie viņiem šis bērns var pieaugt liels. Bez Jēzus bērna piedzimšanas 
šis ceļojums tiešām būtu tikai miesu un dvēseli plosošs bezmērķīgs gājiens, turklāt vēl pēc citas, iespējams, 
neveiksmīgas varas pavēles.

 Tieši tā arī ir šodien. Visi ejam kādā ceļā vai gājienā. Lielā un iespaidīgā, jeb varbūt pavisam sīkā. 
Pajautāsim sev, vai arī mūsu ceļa mērķis ir vieta un apstākļi, kur Jēzum piedzimt?  Ja tā ir, tad dosimies 
tālāk, lai kur un kā ceļš mūs vestu, ar šo bērnu pie rokas. Lai visas mūsu dienas būtu veltītas rūpēm par 
jaundzimušo, un tad visas neērtās situācijas būs tikai dabīgas grūtības ceļā. Tad arī, kā rakstīts mazajā 
bērnu grāmatiņā, pat necilā lopu novietnē mums būs iespēja izveidot brīnišķīgu apmešanos. Turklāt varēsim 
drīzumā gaidīt ciemos ganus, kas arī vēlēsies priecāties kopā ar mums!

Māc.  Artis Eglītis
 2012. gada Ziemassvētkos
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DIVAS DIRIģENTES UN VIENS KoRISTS
Svētdienas rītā, agrīnā rīta 

stundā, nu tā ap deviņiem, biju jau 
klāt Ciānas telpās, jo bija jādara 
sīkie pērmindeŗu darbiņi. Viss 
tukšs, nevienas dvēselītes, iz-
ņemot mūsu priekšnieks, Ervins 
Poruks, bet viņš jau vienmēr ir 
klāt vai ar saules lēktu. Satraukts 
raugos visapkārt, kur tad ir tie 
stipendiju mielasta cepēji un vā-
rītāji? Nav, ne čiku, ne grabu...
Laikam jau būs jāēd tikai kāda 
ātrā ķīniešu maltīte, pīca vai 
Polnische Schnelle Speise... Bet 
pēkšņi bija jāpiedzīvo īstens 
“Galdiņ,  klājies” moments. Vienā 
mirklī visa ēdamzāle un virtuve 
bija pilna darbiniekiem, mazi un 
lieli galdi tik tiešām momentāni 
apklājās, rotāti ar rudens bagā-
tībām – ar ķirbīšiem un rudens 
ziediem. Un tad vēl visa tā ēdmaņa 
– acumirklīgi galdi bija piepildīti 
ar gardumu gardumiem, saldiem 
un sāļiem, ar un bez glūteņiem, ar 
jūŗas veltēm, gaļām (un negaļām 
tiem, kuŗi to dzīvo radību nevēlās 
galēt un pēc tam to ēst).

Pēc dievkalpojuma (iesaku 
allažiņ visiem rīkot lielākus sarī-
kojumus tā ap pusdienas laiku 
turpat Ciānā, jo tad baznīca brī-
numainā kārta ir uzreiz pilnāka 
un dotā kolekte ir krietni smagāka) 
varējām sākt baudīt saga tavotos 
labumu labumus. Lita Sīmane un 
stipendiātu ģimenes ir vainīgas 
par “Galdiņ, klājies!”  kulinārajiem 
brīnumiem!. 

Ēdamzāles stūrī bija redzams 
liels galds, pildīts ar dažnedažā-
dām labām lietām – dāsniem dāvi-
nājumiem, lai lotereja pildītu 
Stipen diju fonda ne tik pilno nau-
das maku. Kā tur visa gan nebija! 
Lilitas Spures gatavotās rotas, 
Gintas Klints ceptā brīnummaize, 

Galdiņ, klājies moments.                                                                             Foto: G. Lucāns

Laimestu izlozi vada Ivars Antens.                                                             Foto: G. Lucāns

dāvanu kartes, vīna grozi, kafijas 
grozs (vēl nevārītas kafijas pro-
duktu grozs) statujas, dzintara  
kakla rotas, māla bļodas, paplātes 
un  kas vēl ne. Tiešām,  jātencina 
dāsnie ziedotāji un arī loterijas 
biļešu pircēji, jo citādi nez vai tajā 
makā kas tāpat vien būtu kritis.

Stipendiju fonda priekšniece 
Ruta Pried kalne-Zirne vispirnms 
sveica sarīkojuma dalībniekus, 
tad ievadā pārskatīja fonda darbību 
un rezultātus (ja nemaldos, tad 
šogad vien pāri par 5000 dāldeŗi

aizgāja palīgā latvju valodai).
Priedkalne pateicās par sabied rī-
bas iepriek šejo gadu devumu un 
mudināja fondu atbalstīt gan šogad, 
gan nākotnē. Uzrunas turpinājumā 
dzirdējām interesantu apskatu par 
valodām (Latvijā 2012. gads ir  
Valodas gads), par senajām va-
lodām, par zudušajām valodām, 
par lielo un mazo tautu valodām 
un ko mēs tagad varētu darīt, lai 
mūsu pašu valoda augtu un 
turpinātos. Tur Stipendiju fonds 
tik tiešām pieliek savu roku, lai 
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Imanta Kalniņa dziesmas, vairā 
kas Raimonda Paula dziesmas, 
divas no tām vajadzēja atkārtot 
(Svētvakars un Vēju stundā), jo 
publika sāka vai krēslus lauzt! 
Lūsēna Taurenis, Zigmāra Li e-
piņa. Vēl ir laiks, un protams, 
Stabul nieka Tik un tā. Arturs 
Gaiķis, korists, otrais bass, šoreiz 
ne dziedāja, bet lasīja dzejas, un 
abas diriģentes  pa to  laiku  varēja 

mūsu valodai būtu nākotne.
Tad pati galvenā lieta, divu 

mūsu diriģenšu koncerts, papil-
dināts ar viena korista lasīto dzeju. 
Vīru koŗa diriģente Māra Vārpa 
ar ģitaru un Ciānas draudzes koŗa  
diriģente Ingrīda Jennings, koor-
di nētos rudenīgu krāsu tērpos, 
rādīja ar dzīviem piemēriem. kā ir 
jādzied. lai dziesmas būtu pareizi 
izdziedātas ar pareizo izjūtu, vār-
diem un melōdijai, ar pareiziem 
nošu gaŗumiem, oktāvju lēcie-
niem, elpas ņemšanu un lai pub-
likai būtu prieks par sniegto de-
vumu. Tas tik tiešām piepildījās. 
Publika bija sajūsmā par šo brī-
numjauko koncertu, bija ziedi, 
bija aplausi, bija BRAVO saucieni!

Tie koristi, kuŗi bija koncertā, 
dzirdēja kā pareizi jādzied, Tā, es 
jums teikšu, koncerts bija viena 
tāda brīnumjauka lieta – izmeklē-
tas dziesmas, lielākā daļa reti dzir-
dētas, ļoti jauki izpildītas, dzies-
mas, ko būtu varējis klausīties 
atkal un atkal. Tautasdziesmas,   

mazliet atvikt elpu.
Stipendiju fonda sarīkojums 

nobeidzās tādā jaukā noskaņā, un 
cerams, ka tas fonda maks arī 
kļuva tā mazdrusciņ biezāks, jo 
vajaga taču balstīt tos jauniešus, 
kuŗi vēlās tikt uz Gaŗezera sko-
lām un uz “2x2” vai piedalīties 
”Sveika, Latvija” braucienos.  

Kāda sirmgalvja piedzīvojumi 
28. oktobrī

No kr.: Ingrīda Jennings. Arturs Gaiķis, Māra Vārpa.                              Foto: G. Lucāns

TEICI, TEICI, VALoDIŅA...
Apvienoto Nāciju 
Organizācijas ini-
ciatīvā  21. februārī 
jau divpadsmit ga-
dus visā pasaulē 

atzīmē Starptautisko dzimtās valo-
das dienu. Latvijā 2012. gads ir 
valodas gads (atcerēsimies feb-
ruāŗa referendumu par latviešu 
valodu. Latvijā 13.  maijā,  kas  ir 
arī latviešu valodas kopēja Juŗa 
Alunāna dzimšanas diena, svinēja 
Valsts valodas dienu. Runājot par 
valodu, es to atzīmēju šodien.

Šodien uz mūsu planētas 
lielākās valodu grupas, ar 1,200 
miljoniem cilvēku, ir ķīniešu valo-
da, bet tā sastāv no tik atšķirīgiem 
dialektiem, ka nav iespējams sav-

ČLOA SF ilggadējā priekšsēde Ruta 
Priedkalne-Zirne.         F oto: G. Lucāns

kas to prot un lieto pēc vajadzības. 
Turptretim kādā starptautiskā dzej-
nieku sanāksmē bija pārstāvēti  
no Šveices ladīnieši (šajā valodā 
runā ap mēram 50,000 cilvēku) un 
no Maķedonijas – valahu tautiņa, 
kas nav lielāka par pieciem tūksto-
šiem, taču viņi runā, domā, jūt un 
sacer skaistu dzeju savā valodā.

Šogad dzirdējām dzejnieci 
Māru Zālīti sakām, ka Padomju 
impērija iznīcināja ap 200 mazo 
valodu. Ir teikts, ka tas, kuŗš valda 
valodu, valda valsti. Pirms gadiem 
mandžūrieši sagrāba varu Ķīnā, 
iekaroja Koreju, Tibetu, Austrum-
turkestānu un Mongoliju, bet viņu 
dinastiju padzina no Pekingas, un 
tagad, lai arī kādi desmit miljoni 

starpēji saru nāties, tādēļ nebūtu 
pareizi to uz skatīt par vienu va-
lodu. Angļu valoda ir nākošais 
visplašāk lieto tais sazināšanās lī-
dzeklis. Vairāk nekā 400 miljo-
niem cilvēku tā ir mātes valoda. 
Tiem pievienojas 1,000 miljoni, 
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sevi dēvē par mandžūriešiem, va-
lo du lazbi pārzin tikai astoņ pad-
smit. Ir gan vēl viena skola, kuŗā 
mācās  76 bērni.

Bijušais Bonnas universitātes 
baltu valodu lektors Austris Grasis 
referātā “Vara un valoda” apskata, 
kā Padomju vara stājās pie sistē-
matiskas latviešu valodas iznīci-
nā šanas ar labi izstrādātām meto-
dēm. Okupācijas varai ar valodas 
tuvināšanu krievu valodai bija arī  
polītiski ideoloģisks mērķis veidot 
jauno padomju cilvēku ar režīmam 
pakļāvīgu domāšanu. Tagad mūsu 
mērķis ir likvidēt šīs okupācijas 
sekas, atjaunojot latvisko dzīves 
veidu un kopt latviešu valodu. 

No pasaules ir pazudušas ma-
zas tautas, piemēram, jadvingi, 
galindi, senprūši un, ko varam 
teikt arī par lībiešiem? (nesen la-
sīju, ka esot tikai ap piecdesmit 
lībiešu, kuŗi to valodu runājot). 
Lai ar latviešiem nenotiktu tas 
pats, mums jālieto pagātnes pie-
redze, lai strādātu nākotnes labā. 
Piemēram, Austrālijā ir valoda  
kaurna, kas praktiski izmira pirms 
dažām dekādēm. Bet tādēļ, ka bija 
atsāta rakstu valoda, to varēja 
restaurēt un atkal sākt mācīt.

Eiropas Savienība ir valodām 
bagāta, tajā ir divdesmit trīs ofi ciā-
lās valodas. Ir izstrādātas dažā das 
programmas un ieteikumi valodas 
saglabāšanai un nostiprināšanai. 
To pamatā ir atziņa, ka ikviena 
kultūra un valoda ir jāsargā neat-
karīgi no valsts iedzīvotāju skaita 
un tās ekonomiskās vērtības. Lat-
viešu valoda skaitās lielas tautas 
valoda, jo pasaulē ir tikai 250

valodu, kuŗu runātāju skaits pār-
sniedz miljonu, un latviešu valoda 
ir to skaitā.

Latviešu rakstība ir fonētiska. 
un tā ir iekļauta mūsu pareizraks-
tības gramtikas sistēmā. Vārda locī-
jums var mainīt satura nozīmi.

Par valodas dzīvotspēju un 
attīs tību nākotnē ir jārūpējas. 
Dainās lasām, ka “valodiņa Dieva 
dota“. Tā ir jāsargā un jāglabā. Va-
lodā izskan tautas dvēseles stīgas. 
Valoda ir pēdējā līdzi paņemtā 
vērtība, kas mūs saista un satur 
kopā.  Tā sevī glabā nacionālās iden-
titātes daļas, kas ir pamatvērtība 
– lielākā tautas un dzīvības sakne. 
Latvijas valsts valodas komisijas 
darba pārskatā lasām, ka valodas 
kopšana ir mūsu atbildība. Valoda 
ir kopēja nacionālā bagātība, kas 
pieder mums visiem, kuŗi to lieto. 
Skolas ir solis uz latviešu valodas 
kopšanu, kur vajadzētu izjust mī-
les tību pret latviešu valodu un 
ieaudzināt latvisko pašapziņu.

Mūsu pienākums ir rūpēties 
par šīs senās valodas saglabāšanu, 
izkopšanu un nodošanu nāka ma-
jām paaudzēm. Lūdzu arī jaunie-
šus uzņemties atbildību par savas 
valodas attīstību un latvisko audzi-
nāšanu, un iesaku visur, kur iespē-
jams runāt latviski un lasīt vairāk 
latviešu grāmatas, iestāties latviešu 
organizācijās un vēlāk nodot lat-
vietību nākāmai paaudzei.

Valoda un kultūra ir vienots 
jēdziens, kas ir dziļi saistīts ar 
nacionālo identitāti un ir latviskas 
vērtības, kas valoda latviskā vidē. 
Latvijas valsts pastāvēšanas jēgā 
ietilpst saglabāt un kopt latviešu

vaalodu un kultūru. Dzīvojot tālu 
no izcelsmes zemes, arī mūsu mēr-
ķis ir saglabāt nacionālo identitāti. 
Cik ilgi mēs runāsim latviešu va-
lodu, tik ilgi latviešu kopiena ārpus 
Latvijas pastāvēs.

Latviešu valodas un kultūras 
saglabāšana ārvalstīs ir nozīmīga 
latviskās identitātes un pašcieņas 
saglabāšanā. Trīs latviskie nākotnes 
ieguldījumi, ko Stipendiju fonds 
atbalsta ir: Gaŗezers ar devīzi 
“Dievam un Latvijai”, kur bērni ir 
iemācījušies savas domas izteikt 
latviski; “2x2“, kas iedvesmo vest 
uz padziļinātu latviskuma apguvi, 
tā atdzīvinot savu latvisko garu; 
“Sveika, Latvija” prrogramma, 
kas attīsta jaunieša latvietības 
jēgu un izjūt piederību plašākai 
latviešu saimei.

Lai saglabātu latvietību, mums 
ir jārunā latviski, jo valodas pras-
me mums palīdzēs saprast tautas 
kultūras mantojumu un bagāto 
vēsturi. Turēsim godā savu seņču 
valodu. Ceru, ka jaunieši, uzkāpuši 
latvisko zinību stikla kalnā, sa -
pratīs, kas īsti ir latvietība, latvis-
kās vērtības un identitāte. Ceru, 
ka maza patriotiskā liesmiņa iz-
vērt īsies lielā sārtā, kas degs jau-
nie šu krūtīs, veidojot nacionālu lat-
viešu jaunatnes darbinieku saimi.

Pierādījumu, ka latviskā izglī-
tība var būt kā deglis mūsu latviskai 
apziņai,  gleznaini izsaka Dziesma 
Tetere: ‘2x2  piedzīvoju kā plauk-
stošu ievu smaržu, kas apliecina 
ar savu saldi rūgto smaržu, un 
dvēsele sāk degt“

Rutas Priedkalnes-Zirnes  runa 
Stipendiju fonda sarīkojumā.

PaTeicība
ČLOA SF pateicas māksliniekiem Ingrīdai Jennings, Mārai Vārpai un Arturam Gaiķim, kuŗi atteicās 

no honorāra. SF pateicas arī Pārslai Kriķei, Lilitai Spurei, Latviešu centram Gaŗezers, Andrejam 
Daugavietim, Magones ģimenei, Benitai Plūmei, Rutai Eichenfeldei, Dainai Cerai, Benitai Lāčkājai, Ritai 
Grendzei, Persijam Laubem, Gintai Klintij, Diānai Ezeriņai-Circenei par ziedojumiem fondam.

ČLOA SF valde
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Jaunieceltais Latvijas 
vēs tnieks Vašingtonā Andris 
Razāns nesen viesojās pie 
mums Čikāgā. Piekt dien, 9. 
novembŗra, agrā rītā devā-
mies ar Andri Razānu uz 
Chicago Board Options Ex-
change biržu, kur vietējais 
speciālists mums sīki pa-
stāstīja, kā birža darbojas. 
Biržas priekšnieks William 
Brodsky lūdza, lai mēs sagā-
 dājam kādu foto uzņē mumu 
no Rīgas biržas,  jo viņš tos 
lūdzot no ārvalstu viesiem, kuŗi iegriežas biržā.

Nākošā tikšanās bija pie Čikā gas pilsētas galvas 
Rahm Emanuel vietnieka Stephen Koch, kuŗš vēst-
niekam apsolīja palīdzēt tikties ar uzņēmumu 
pārstāvjiem, gadīju mos, kad Latvijas valsts amatper-
sonas viesosojas Čikāgā. 

Interesantas pārrunas bija ar Ilinojas Univer  si-
tātes Čikāgā dekāni, latvieti, Dr. Astrīdi Orli Tantillo. 
Dekāne ir oriģināli no Oregonas štata. Viņa izteica 
vēlmi sākt sadarboties ar Latviju. Vēst nieks apsolīja 
painteresēties par kādu kopīgu projektu. Pēc tikšanās 
ar dekāni vēstnieks, pats būdams vēsturnieks, Ili-
nojas Universitātes studentiem. sniedza ļoti intere-
santu un informātīvu lekciju par Latvijas vēsturi. 

Tajā pašā dienā mēs tikāmies arī ar Aleksi Kīnu 
viņa finanču uzņēmumā Alphametrix. Vēstnieks 
bija gandarīts par iepazīšanos ar šo latvieti un 
uzzināt par viņa veikumiem. Mikus un Kristīna 
Kīni tagad tur arī ieņem nozīmīgus amatus. Sarunu 
gaitā ar Aleksi Kīnu, vēstnieks secināja, ka Alpha-
metrix software pakal pojumi varētu būt noderīgi 
Latvijas banku sistēmai. 

Šīs dienas pēdējā vizīte bija  pie Illinois Tool 
Works vadības Glenview. Bija patiešām interesanti 
dzirdēt, cik daudzās sfērās un valstīs šis lielais 
uzņēmums (Fortune 200) darbojas. 

Vēstnieks Andris Razāns ir ārkārtīgi pretim-
nākošs un ieinteresēts uzklausīt idejas, kā arī palīdzēt 
saskaņot tikšanos ASV uzņēmumu pārstāvjiem ar 
Latvijas uzņēmējiem. Mudinu katru, kuŗam ir 
iespējams, sadarboties ar vēstniecību un veidot 
kopīgus projektus.

Pēc visām tikšām mūsu gaŗo dienu beidzām ar 
jaukām vakariņām kopā ar Blumberga un Bergmaņa 
ģimeni Vinci restoranā, Lincoln Parka rajonā.

Roberts Blumbergs
Latvijas goda konsuls Čikāgā

Dr. Astrīde Orli Tantillo un Andris Razāns. Vēstnieks ar TW vice prezidentu Michael Lynch. 

No kr: Gunārs Blumbergs, Andris .Razāns, Roberts  Blumbergs 
Stāv. Ilmārs Bergmanis.                Foto: Ā. Bergmane

Vēstnieks un Aleks Kīns.            Fotos: R. Blumbergs

VēSTNIEKA TIKšANĀS AR  AR ČIKĀGAS UzŅēMēJIEM
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LATVIJAS VēSTNIEKS ASV CIEMoS PIE LATVIEšIEM ČIKĀGĀ
Jaunieceltais Latvijas Repub-

likas vēstnieks Amerikā, Andris 
Razāns 8. novembrī ieradās Čikāgā 
divu dienu vizītē, lai iepazītos ar 
pilsētas vadību un satiktos ar Či -
kāgas latviešu saimi.  Pirmo dienu 
vēstnieks kopā ar Latvijas goda 
konsulu Čikāgā Robertu Blum-
bergu pavadīja tiekoties ar Čikāgas 
valdības pārstāvjiem, apmeklēja 
IlinojasUuniversitāti un vairākus 
uzņēmumus, (Skat rakstu 9. lp).

Nākošā diena bija veltīta, lai 
iepazītos ar Čikāgas latviešu sa-
biedrību. No rīta ieradāmies 
Ciānas draudzes īpašumā, kur 
mūs sagaidīja Krišjāņa Barona 
latviešu skolas pārzine Elisa 
Freimane. Tā kā visās klasēs jau 
notika mācības, mēs Elisas vadī-
bā izstaigājām skolas gaiteņus un 
ieskatījāmies visās klasēs, sākot 
ar bērnudārzu un beidzot ar 
vidusskolas klasi, kur vēstnieks 
skolēniem īsumā pastāstīja par 
sevi. Klases audzinātāja Rasma 
Kraule bija sagatavojusi skolēnus 
prasīt vēstniekam labus, intere-
santus jautājumus, uz kuŗiem viņš 
ar prieku atbildēja. 

Satikāmies arī ar skolas bib-
liotēkas vadītāju Gunāru Lucānu, 
kurš rādija plašo grāmatu krāju-
mu. Tad devāmies uz baznīcu, kur 
visa skolas saime bija pulcējusies 
Silvijas Kļaviņas-Barshney vadī-
tajā lūgšanā. Pēc lūgšanas vēst-
nieks uzrunāja skolas saimi, pa-
stāstot par saviem pienākumiem 
Amerikā un par pašreizējo stāvokli 
Latvijā. Viņš arī pasniedza skolai 
vairākas mācību grāmatas un dis-
kus. Pēc lūgšanas Silvija vēstnie-
kam pastāstīja par Ciānas draudzi 
un baznīcas tapšanu šai īpašumā.

Tālāk devāmies uz Čikāgas
Valija Galeniece un Jānis Vilciņš pasniedz Andrim Razānam radio raidijumu 
ierakstu CD diskus un kasti Laimas šokolādes.     Foto: M. Galenieks

Latvijas Republikas vēstnieks ASV Andris Razāns vidusskolas klasē.   Foto: G. Lucāns

Elisa Freimane, vēstnieks un Rasma 
Kraule bibliotēkā.          Foto: G. Lucāns

Baznīcas apskatē vēstnieks un Silvija 
Kļaviņa Barshney.         Foto: G. Lucāns 
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namu, kur mūs sagaidīja biedrī-
bas kasiere Mārīte Plūme, nama 
pārvaldnieks Reinis Kalnājs un 
saimnience Māra Kīna. Pēc nama 
apskates iegriezāmies Tautas mū-
zeja telpā, kur bija klāts bagātīgs 
kafijas galds. Šeit sagaidīt vēst-
nieku bija ieradusies Sv. Pēteŗa 
draudzes priekšniece Inese Stokes, 
Ciānas draudzes priekšniece Baiba 
Liepiņa, Čikāgas Daugavas Va-
nagu valdes loceklis Daumants 
Hāzners, Čikā gas vīru koŗa priekš-
nieks Aivars Osis un citu organi-
zāciju pārstāvji. Pēc inte resantām 
un informātīvām saru nām vēst-
niekam bija laiks doties uz lid-
lauku, no kurienies, pēc divām 
vērtīgi pavadītajām die nām, viņš 
atgriezās Vašingtonā. 

Jānis Vilciņš
ČLOA priekšsēdis

Latviešu namā. 1 rindā no kr.: Mārīte Plūme, Valija Galeniece, Inese Stokes, vēstnieks Andris Razāns, Jānis Vilciņš, Ruta 
Priedkalne-Zirne. 2 rindā: Reinis Kalnājs, Modris Galenieks, Daumants Hāzners, Baiba Liepiņa, Māra Kīna, Aivars Osis.

Tautas mūzejā.                                                                            Foto: M. Galenieks

latviešu radio raidījumu mītni, 
kur mūs uzņēma Raidījumu ko mi-
tejas priekšniece Valija Gale niece 
un Modris Galenieks. Valija pa-
stāstīja par raidījumu 60 gadu

darbību un rādīja vēsturiskas 
fotogafijas, kā arī plašo skaņu 
plašu un skaņu lenšu krājumu. 

Pēc vizītēm Ciānā devāmies 
uz Čikāgas latviešu biedrības 
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Šī gada 27. oktōbrī svinējām KBLS ilgi gaidīto 
Miķeļu dienu. Ieradušies skolā, bērni steidzās uz 
savām klasēm, lai nodotu preces pēcpusdienas 
Miķeļu tirgum. Jau no paša rīta sākās minēšana par 
to, kuŗa klase šogad pārspēs citu un iekasēs vairākus 
“latus”. No ēdamzāles plūda  ceptu ābolu un citu 
labumu kārdinošā smarža. Vispirms gan bija jaiztur 
mācību stun das.

Kaut gan bija manāma uzviļ ņotā sajūsma, 
skolēni tomēr pa spēja paēst pusdienas pirms sākās 
svinēšana. Šinī svētku dienā pavāru bija daudz, un 
piedāvātais ēdiens bija īpašs. Varēja izvēlēties grū-
deni ar speķi vai ar pupām, un zupas – makaronu 
vai sēņu. Gurķīšu salātu bļoda bija “tik liela kā 
saule”, priecājās maza bernu dārza meitenīte. Katram 
kārajam zobam bija salds ābolu sacepums ar putu 
krējumu, kas uzlikts gandrīz līdz traucoņa malām. 
Paldies Dženijai Hounihan, Brigitai Dimantei un 
viņu daudzajiem palīgiem par gardajām pusdienām. 
Un pēkšņi ēdam zāle bija klusa..., tā lielā ātrumā bija 
iztukšojusies.

Kronluktuŗu zāle bija uzreiz pārpildīta – tirgus 
galdi salikti, laimes aka uzbūvēta – atlika tikai gaidīt 
svinību atklāšanu. Skolas pārzine Elisa Freimane 
sveicināja visus, izskaidroja pēcpusdienas kārtību, 
un beidzot Miķeļu tirgus bija atklāts! 

Kad čubināšanās un smiekli aprima, Larisa 
Ozola, Rita Grendze un Andris Sloken bergs iz-
sniedza Dārzeņu konkursa balvas. Trešo vietu ieguva 
Anneli, Andis un Edgars Ceri par (baklažāna) 
Pingvīniem. Otrā vietā bija Anika Bendika ar 
draudzeni Noru Kalniņu par (visādu dārzeņu) 
Gimenīti.  Pirmo vietu ieguva Bruno Schmidt par 
(skvoša) #18 Sporta mašīnu.  Par oriģinālāko darbu 
Astoņkāji (ba nāns) balvu saņēma Zinta Vogel. 

Pēc balvu pasniegšanas sko  lēnus sadalīja trijās 
grupās: pārde vējos, pircējos un spēlētājos. Kat rai 
klasei bija iekārtots savs galds, uz kuŗa bija izliktas 
skolēnu pašu darinātās preces ar KBLS “latu” 
cenām. Šogad mantiņu bija daudz un izvēle plaša: 
grāmatu zīmes, cepumi, bilžu rāmji, apsveikumu 
kartītes, “popkornu” krelles, zīlīšu rokassprādzes, 
puķu podi, apgrez notas koka karotes un daudz kā 
cita! Varēja redzēt, ka skolēni ar lepnumu izrādīja 
savus darbus, par kuŗiem pat iekasēja “naudiņu”.

Pircēju grupā bija ne tikai skolēni, bet arī viņu

MIķEļU TIRGUS  KIRšJĀŅA BARoNA LATVIEšU SKoLĀ

Zupiņa, grūdenis un ceptie āboli ar putu krējumu!

Dārzeņu ģimenīte priecājas par iegūto 2. vietu. 

Jāpadomā, ar kuŗu kāju saņemt pelnīto balvu? 

Jāsteidzas pēc 1. vietas balvas. 
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Trešās grupas nodarbības bija tālajā gaitenī, ko  
vadīja vidusskolēni.  Zeni salika spilventiņu me šanas 
spēli, meitenes iekārtoja zīmē šanas stendu mazajiem. 
Skolotāju telpā uz galda uzlika gaŗu papīra loksni, 
uz kuŗa lieliem burtiem bija uzrakstīts “2012. gada 
Miķeļi”. Tur bērni varēja parakstīt savu vārdu un 
kaut ko uzzīmēt. 

Nevaru nepieminēt Laimes aku. Katru gadu pie 
tās ir visgaŗākā rinda, jo no akas izvelk pārsteigumu!  
Par 1 KBLS “latu”, bērns saņem kārtu “ielaist” 
groiņu akā. Mazliet jāpagaida, līdz parā dās jumja 
zīmes signāls, kas paziņo, ka groziņš ir pilns un tas 
jāizvelk no akas. Tur var izsmelt visādus labumus:  
kartupeļus, konfektes, redīsus, kāļus, burkā nus, gra-
nātābolus un citus pār steigumus. Laikam visas 
ģimenes tani vakarā vārīja dārzeņu zupu!

Paldies Dainai Jauntirānei, Miķeļu tirgus 
komitejai un visiem tiem, kuŗi tik daudz strādāja, lai 
mūsu KBLS Miķeļu dienas svinības būtu jautras un 
neaiz mirstamas!

Larisa Brence 
Foto: G. Lucāns

vecāki, radinieki un draugi. Bērni turēja rokās savus 
3 KBLS “latus” kā zelta gabaliņus. Daži jau zināja, 
ko vēlas, un stei dzās to nopirkt, pirms kāds cits to 
paspēja! Citi izdeva savu naudiņu par cepu miem un 
citiem sal dumiem un tulīt gāja lūgt mammai vai tētim, 
lai nopērk vēl “latus”. ($1 ASV = 1 KBLS “lats”) 
Bija arī tie apdomīgie, kuŗi apstaigāja preču galdus 
atkal un atkal un vēl cīnījās ar to, kur un par ko lai 
izdod savus vienīgos 3 “latus”.

Pie laimes akas. 

Kuŗa krāsa ir tā skaistākā?Šeit ir visgardākie konditorejas izstrādājumi. 

Šajā stendā jaukas dāvaniņas svētkiem. Leonie pingvīni ieguva 3. vietu. 
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un “Sijā au zas, tautu meita”.  
Pēdējā bija  rotaļa, kuŗa bērniem 
patikusi vis vairāk “Mārtiņdienai 
vārti vaļā, visi cauri iet”!

Dienas pašās beigās, lai gan  
mazliet lija, mārtiņ bērni devās 
ārā  luk tu rīšu gājienā un dziedāja 
dzies mu par tumsu un lukturīti.

ČIKĀGAS LATVIEšU BēRNUDĀRzS UN PIRMSSKoLA
6201 W. Peterson Ave. / Chicago, IL 60646, tālr.: 773-308-4977

Šī gada 6. novembrī Stariņa 
bērni kopā ar skolotājām nosvinēja 
Mārtiņdienu. Katru gadu mēģi nām 
tos svinēt pēc latviešu tradicijām 
un ticējumiem. Bērni jau ilgi un 
cītīgi bija gatavojušies šiem svēt-
kiem. Runājām par maskām,  par 
mūzikas instrumentiem un ko no-
zīmē rībināt un dimdināt.  Bērni 
skandināja gan pupu pākstis, gan 
kla bināja koka karotes, gan mīk-
stās mantiņas bungoja, lai redzētu, 
kas tiešām dimd un kas rīb. 
Runājām arī par rudeni un rudens 
darbiem, par zirgu, par arklu, par 
arāju un par to, ka līdz Mārtiņiem 
visiem darbiem jābūt padarītiem, 
lai zeme pa ziemu varētu atpūsties. 
Pie bei gām bērni jau labi zināja, 
ka, ja zemi pēc tam aiztiek, tad 
nākošā gada raža nebūs laba.  

Katrs bērns darināja mūzikas 
instrumentu no koka zaros savēr-
tām zīlītēm, zvaniņiem, un koka 
ripiņām, ko izmantoja pašā Mār-
tiņdienā. Bērni arī taisīja sev zirgu 
no vecās labās adītās zeķes, ko pie-
bāza ar salmiem un uzšuva krēpes. 
Zirgiem būs vēl jāpieliek acis un 
ausis, un pie šī darbiņa bērni vēl 
tagad cītītgi strādā.

Mārtiņdienas rītā bērni ar 
lupatiņām tīrīja istabu, lai viss 
būtu tīrs un varētu ar labu sajūtu 
svinēt svētkus. Skolotāju vadībā 
iemīcīja saldo mīklu ķimeņ mai-
zītēm, ko tad visi bērni cepa, kā 
nu katrs mācēja.  Dažām maizītēm 
uzbērās daudz sāls, dažām daudz 
ķimeņu, bet visas bija garšīgas.

Pirms pusdienām bērniem bija 
pārsteigums – galda teātris par 
luktu rīti. Klusi un ar aizrautību 
viņi noskatījās šo izrādi.

Pēc diendusas bērni ga tavojās 

svinēšanai sģērbās maskās. Bija 
vista, sunīši, kaķīši, pīlīte, aitiņa, 
lāči un citi! Apģērbuši maskas, 
mārtiņbērni gāja ap skolu, skandi-
not instrumentus, lai aizbai dītu 
ļaunos gariņus. “Nosa luši”, viņi 
sastājās pie durvīm un lūdza 
saimnieci, lai laiž istabiņā. Saim-
niece, ielaidusi bērnus, ap brī noja 
daudzos kostīmus un aicināja 
visus pie mielasta galda. Galds 
bija skaisti klāts – bija sveces un 
linu zalvetes, bija āboli, bumbieri 
un bērnu ceptās ķimeņmaizītes. 
Kad visi bija kārtīgi paēduši, nu 
tik sākās danči: – “Mārtiņš bija 
labs vīriņš,” “Kumeliņi, kumeliņi,” 

Nav jābīstas mums tumsas:
Nav jābīstas mums nakts.
Mirdz enģelīšiem zvaigznes,
Mirdz lukturītis mans.
Mārtiņdiena bija ļoti jauki 

pava dīta un visi bija priecīgi un 
apmierināti.

      Andārte Phillips

Mārtiņbērni.

Būs ķimeņmaizītes Martiņdienas mielastam.
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Novembris mūsu pulciņos bija 
labo darbiņu bagāts! Veidojām 
Ziemassvētku kartītes kuŗas ai zsū-
tījām Latvijas kaŗavī riem Afganis-
tanā. Pie reizes arī gatavojām 
dzērveņu, popkornu un Cheerios 
virknes, ar ko izrotā jām Ciānas 
egles, lai putniņi var mieloties.

Nākamā rītā četras gaidas, 
divi skauti un viens mazskauts ko-
pā ar vecākiem vadītājas Gundegas 
Rupeikas vadībā izgreznoja lat-
viešu eglīti Zinātnes un industrijas 
mūzejā (Museum of Science and 
Industry.) Gundega ir vairāk kā 
trīsdesmit gadus ne tikai gādājusi, 
lai mūzejā latviskā egle ir skaista, 
bet arī labojusi puzurus un citas 
dekorācijas, lai tās ir izturīgas no 
gada uz gadu. Liels jo liels paldies 
Gundegai par to!

Divas eglītes Ciānas telpās ir 
vadītāju izrotātas jau gadiem, arī 
Gundegas vadībā. 

Paldies ikkatram, kuŗš at bal-
stīja vienību darbību, nopērkot 
Ziemassvētku vainagu vai citu ro-
tāju mu mūsu gadskārtējā naudas 
vākšanas akcijā. Kā katru gadu, 
šīakcija ir bijusi ļoti veiksmīga. 
Paldies vecāku padomei, it īpaši  
Mārai Velkmei, kuŗa jau vairākus 
gadus izkārto vainagu pasūtinā-
šanu un nogādāšanu pircējiem.

Novembrī atzīmējām abu vie-
nī bu 63 gadu pastāvēšanas jubileju.

Man īpaši prieks par to, ka 
gaidu un skautu vadītāju un vecā-
ku rindās esam daudzi, kuŗi iepa-
zināmies, kad paši bijām guntiņās 
un mazskautos. Ceru, ka mūsu 
lielgaidas, gaidas un skauti būs 
priekšzīmīgi jaunieši mūsu gun -
tiņām un mazskautiem. Ceru, ka 

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>

latviešu gaidisma un skau tisma 
principi palīdzēs visiem mūsu 
vadītajiem berniem izaugt par 
krietniem cilvēkiem – varbūt pat 
par vadītājiem!

Eglītes rotātāji: No  kr.: vad. Gundega Rupeika, Annelī Cera, Isabelle Gundrum, 
Nikolas Gundrum, Dārija Bagiskiska, Sarma Ejupe, Elizabete Dudorāne, Andis 
Cers, Dārijus Baginskis                                                            Foto: Marks Baginskis

Pirmo reizi NATO Par lamentārās asamblejas 
vēsturē tās komiteju vadībā ievēlēti Latvijas 
delegācijas pārstāvji. Latvijas delegācijas va-
dītājs Ojārs Kalniņš ievēlēts Polītiskās ko mi-
tejas priekšsēdētāja vietnieka amatā, savu kārt 
Latvijas delegāci jas vadītāja vietnieks Ivans 
Klementjevs ievēlēts Ekonomikas un drošības 
komitejas priekšsēdētāja vietnieka amatā. 
NATO Parlamentārā asemblejas 58. sesija 
notika 2012. gada 11. novembrī Čehijas 
galvaspilsētā Prāgā. 

Latvijas Avīze
Apsveicam bijušo čikāgieti, Latviešu Institūta vadītāju, Saeimas 

deputātu, Ojāru Kalniņu viņa panākumos un vēlam diev palīgu, veicot 
pašaiz liedzīgos darbus Latvijas labā.

Ivars Švānfelds

oJĀRS KALNIŅš 

Novēlam visiem mūsu lab-
vēļiem jauku Adventa laiku, skais-
tus Ziemassvētkus un veselību 
2013. gadā!

Vad. Daina Cera



Čikāgas  Ziņas16

18. NoVEMBŗA SVēTKI ČIKĀGĀ
Latvijas valsts 94 gadu svētku 

svinībās Čikāgā, Ciānas draudzes 
telpās 2012. gada 17. novembŗa 
pēcpusdienā bija pulcējušies 250 
tautiešu. Ciānas ev. lut. draudzes 
īpašuma ceļi bija novietoto auto-
mašīnu pārblīvēti, tā sveiki netika 
pat zālāji. Gudrāki cilvēki tāpēc 
bija ieradušies paagri. Tā arī re-
dzē jām, ka uz svētku zāles paaug-
stinājuma jau bija nostājies un 
mēģināja jaunais Čikāgas koris. 
Čikāgas koris? Jā, koŗa aizmugurē 
dziedāja Čikāgas vīru koŗa brašie 
basi un tenori tumšos tērpos, vidū 
Ciānas draudzes koŗa daiļavas, 
soprāni un alti, krāš ņos tautas 
tērpos. Čikāgas Kr. Barona sko-
lēni tērpušies skolas formās – 
meitenes baltās blūzītēs un tumši 
zilos svārkos, puiši tādas pašas 
krāsas kreklos un biksēs un pašā 
priekšā priecīgā bērnudārza 
saime. Kas par skatu! Čikāgas 
koris ar 100 dziedātājiem! Mēs 
vēl dzīvosim! 

Draudzes Lielā, Aivara Oša 
dekorētā, zāle ātri pildījās. Valsts 
svētku aktu un koncertu rīkoja 
Čikā gas latviešu organizāciju ap-
vienība (ČLOA) priekšsēža Jāņa 
Vilciņa vadībā. 

Akta sākumā Čikāgas koris 
ieņēma vietu uz paaugstinājuma. 
Jaunā audze – skauti un gaidas un 
Kr. Barona vidusskolas audzekņi 
Gunārs Robežnieks, Talija Tomsone, 
Sabīne Brunovska, Dāvids Lāčkājs, 
Laila Baumane un Elizabete 
Dudorāne ienesa Amerikas Savie-
noto Valstu, un Latvijas karogus. 
Sekoja ASV himna.

Čikāgas koris, Silvijai Kļavi-
ņai-Barshney diri gējot, skandēja 
tautas dziesmu “Skaista mana 
brāļa sēta”. Svētbrīdī mācītājs 
Oļģerts Cakars runāja par Dieva, 

tautas un Latvjas valsts mīlestību. 
Nobeidzot, “Dievs, sargi mūsu 
tēvu zemi!” bija mūsu kopējā lūg-
ša nas dziesma. 

ČLOA priekšsēdis Jānis 
Vilciņš savā uzrunā atzīmēja 
Latvijas valsts svētku dienu 18. 
novembri, kad latvieši deklarēja, 
ka mums ir tiesība dzīvot savā 
suverēnā, latviskā valstī. 

Atskatoties uz pagājušo gadu 
Čikāgas sabied rībā,  runātājs pie-
minēja divas izcilas mūžībā aizgā-
jušās personības: prāvestu Vili 
Vārsbergu un Čikāgas Ziņu ilg-
gadējo redaktoru Albertu Raidoni. 

Februārī latvieši piedalījās 

balsošanā par krievu valo das ieve-
šanu kā otru valsts valodu. Tā iz-
vērtās lielā tautas manifes tācijā, 
aizstāvot mūsu va lodu un apliecinot 
uzticību mūsu valstij. Šajās vēlē-
šanās Čikāgā bija vislie lākais bal-
sotāju skaits kopš Lat vijas neatka-
rības atjaunošanas – 358 pret. Tikai 
4 nobalsoja par krievu valodu. 

Maijā Latvijas valsts prezi-
dents Andris Bērziņš NATO dalīb-
valstu sanāksmes laikā Čikāgā 
viesojās pie latviešiem, piedalījās 
tautas sanāksmē, un nolika ziedus 
pie ģen. Kureļa kapa. Vēlāk kapos 
Kureļa piemiņas plāksni atklāja 
Latvijas aizsardzības ministrs

Godasardze.                                                           

Trīs koŗu sastāvu diriģē Silvija Kļaviņa– Barshney.                     



2012. g. decembris, 2013. g. janvāris 17

darbojas šai jomā. Arī šī vakara 
goda viesi, financists un filantrops 
Richards Driehaus un viņa dzīves 
biedre Inese, ir daudz palīdzējuši 
konsula darbā, ir uzņēmuši un rīko-
juši pieņem šanu sava mūzeja telpās 
diviem Latvijas prezidentiem, kuŗi 
vie sojās Čikāgā un ziedojuši ievē-
roja mas naudas sumas Latvijas Uni-
versitātes palīdzības fondam.

ČLOA priekšsēža palīdze 
Inese  Stokes  pieteica apsveicējus. 
Pirmais bija Ilinojas senātora ASV 
senātā Mark Kirk pārstāvis Robert 
V. Johnson II, sveicot svētku viesus 
no senātora, kuŗš vēl atkop jas no 
smagas slimības. Inese Stokes arī 
nolasīja Illinojas senā tora Richard 
Durbin un Čikāgas pilsētas galvas 
Rahm Emanuel rakstiskos apsvei-
kumus.

Apbalvojumu daļā J. Vilciņš 
pasniedza ALAs at zinī bas rak stus 
Ciānas drudzes darbiniecēm, mā-
sām Elvīrai Alberiņai un Hildai 
Kitnerei par ilggadēju darbu drau-
dzē un latviešu sabiedrībā. Viņš 
pasniedza ČLOA atzinības rakstu 
Markam Baginskim par ilggadēju 
un neatlaidīgu darbu, mācot Kr. Ba-
rona skolas skolēniem tau tasdejas 
un par sekmīgi apmācīto skolēnu 
grupu, kas piedalījās 2012. gada 
Dziesmu un deju svētkos Milvokos.

Kr. Barona skolas pārzine Elisa

Pabriks un Latvijas bruņoto spēku 
virs pavēlnieks ģen. Graube. 

Jūlijā dziesmu svētkos Mil-
vokos pieda lījās divi Čikāgas  lat-
viešu koŗi,  deju ko pas “Dzelmieši”, 
“Randiņš”, Kr. Barona skolas deju 
kopa un Stariņa “Zīlītes”. Ceļā uz 
svēt kiem Milvokos, Čikāgā kon-
certēja Ogres jauktais koris diri-
ģenta Jāņa Zirņa vadībā. 

Pirms nedēļas Kr. Barona 
skolā un Latviešu biedrībā vie-
sojās  jaunais Lat vi jas vēstnieks 
ASV Andris Razāns.

Lai gan latviešu sabiedrība, 
ieskaitot jauniebraucējus, smazi-
nās, tomēr draudžu koŗi un bied-
rības turpina sparīgi darbo ties. 
Kr. Barona skolā, kas, pašreiz ir 
lielā kā latviešu sest dienas skola 
ASV, mācās jau trešās paaudzes 
latviešu bērni. Bērnudārzu Stariņš 
ap meklē divdesmit bērni. Čikāgas 
lat viešu raidījumi februārī svi nēs 
60 gadu jubi leju, un ir atsākti 
stundu gaŗi iknedēļas raidījumi.

Vilciņš nolasīja Latvijas 
Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa 
apsveikumu Valsts svētkos tau-
tiešiem ārzemēs. Pēc uzrunas viņš 
aicināja vienoties Latvijas Valsts 
himnā. Pēc himnas Vilciņš iepa-
zīs tināja klātesošos ar svētku 
runas teicēju – Latvijas Republikas 
goda konsulu Čikāgā Robertu

Blumbergu. Roberts mācījies Kriš-
jāņa Barona latviešu skolā  un 
beidzis Gaŗezera vasaras vidus-
skolu, stu dējis ties lietas, ir jurists.

“Izmantot visas iespējas 
Latvijai” bija Roberta Blumberga 
runas nosaukums. Pēc sveicieniem 
viņš sīki pakavējās pie Latvijas 
neatkarības proklamēšanas noti-
kumiem un personām, brīvības 
cīņām un diplomātiskiem gā jie-
niem, lai nodrošinātu jaunās 
repub  likas atzīšanu un stāvokli ci-
tu valstu vidū. Runātājs sevišķi 
pasvītroja Zigfrīda Meirovica ne-
atsveŗamo, nerimtīgo darbu un 
māku iegūt atbalstu citu tautu 
polītiķos.

Arī šis laiks prasa visu mūsu 
atbalstu Latvijas valstij: “Mēs ik 
katrs varam būt  mazie Meirovici, 
Latvijas sūtņi”, runātājs teica un 
norādīja, ka mēs ikviens varam 
spodrināt Latvijas vārdu arī mūsu 
ikdienas saskarē ar cilvēkiem. 
Savā goda konsula darbā viņš 
visvairāk vērības un laika veltī, 
lai iegūtu jaunus sakarus ar ASV 
saimnieciskām aprindām un tās 
ieinteresētu sākt saimniecisku sa-
darbību ar Latviju. Viņš nosauca 
vairākus Latvijas un ASV, Čikā-
gas uzņēmumus, ar kuŗiem šāda 
sadarbība ir iesākusies un minēj a 
arī Čikāgas latviešus, kuŗi jau

Mācītājs O. Cakars.          ČLOA priekšsēdis J. Vilciņš.                  Goda konsuls R. Blumbergs.             
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toņus un spēku, tur dziedātājas 
balss kļuva metalliska, balss tech-
nika, kas ir dabīga un vajadzīga 
operas dziedātājam, bet šī balss 
tembŗa maiņa izklausījās nepie-
mērota romantiskajās dziesmās.

Četras operu un divas operešu 
ārijas koncerta otrā daļā spīdoši 
parādīja, ka viešņa ir lieliska o pe-
ras māksliniece. No visklusinā-
tākām vietām līdz forte fortissimo  
balss nezaudēja savu īsto metal-
lisko, nesošo tembru. Ja pirmajā 
daļā dziesmas klusās daļas tika 
dziedātas it kā pusbalsī bez īsta 
skaņas nesuma, tad ārijās nebija 
ne mazāko problēmu – viss ska-
nēja. Priecājāmies par lielisko pa-
va dītāju pianistu Kit Bridges. 
Vecais flī ģelis, viņa pirkstu glā-
stīts, ska nēja pavisam labi.  Uzma-

Freimane pasniedza ALAs par-
baudījumos izcīnītās balvas Elīz-
betei Dudorānei un Annelī Cerai.

Koncertā pirmo reizi dzir-
dējām Latvijas Nacionalās operas 
sōlisti Lieni Kinču. Pēc Lat vijas 
Mūzikas akadēmijas beigša nas 
viņa papildinājusies meistarklasēs 
pie vairākiem Eiropas mākslinie-
kiem, debitējusi Latvijas Nacio-
nālajā operā 2006. gadā, dziedājusi 
galvenās lomas daudzās operās 
un piedalījusies operas viesizrādēs 
Honkongā un Maskavā. 

Koncerta pirmajā daļā bija 
divas J. Vītola, divas J. Mediņa 
dziesmas un O. Grāvīša “Vai tā 
mana vaina bija” – tautasdziesmu 
aranžējums. Reizēm operdziedā - 
tājiem ir negals ar dziesmām, kas 
nav operu ārijas, kur nu vēl tautas- 

dziesmas, ar kuŗām sirsnīgi un 
neveiksmīgi cīnījās pat Mariss 
Vētra. Tā arī šoreiz. Dziedātāja 
klu sinātās un vidējās pasāžas dzie-
dāja skaistā liriskā soprāna balsī, 
bet, kur dziesma prasīja augstus

No kr.: J. Vilciņš, H. Kitnere un E. Alberiņa un I. Stokes.     

Liene Kinča.                  

Sōliste Liene Kinča un pianists Kit  Bridges.  

M. Baginskis, J. Vilciņš un I. Stokes.                     

A. Cera, E. Dindorāne un E. Freimane.
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nīgs un smalkjutīgs pavadījums.  
Dziedot “Lūgšanu” A. Jur-

jāna kantātē “Tēvijai“ sōliste to-
mēr parādīja, ka arī šāda rakstura 
darbs ir viņai pa spēkam. Imponēja 
viņas izvēle, dziedot dziesmas kā-
pinājuma visaugstāko  noti,  kas 
dažiem sōlistiem, nelaimīgā kārtā, 
ir klupšanas akmens, jo dziedot 
“Dievs” augšējā “la” jomā, balss, 
“i” burta dēļ, var viegli  zaudēt savu 
īsto vietu mutes dobumā. Reizēm 
dzirdam, ka dziedātāji izlīdzas, 
dziedot “Dāvs”, bez bīstamā “i”. 
Šī vakara sōliste parādīja, ka viņai 
nav ne mazāko grūtību, un “Dievs” 
izskanēja nepiespiesti, klusināti 
un tomēr tonāli pilnīgs, formātā 
nenorauta.

Dziedot kantāti “Tevijai”, 
Ciānas draudzes un Čikāgas vīru 
koris bija diriģentes Māras Vārpas 
drošajās rokās. Klavieŗu pavadī-
tāja bija Sarma Aļļe, kuŗa arī 
pavadīja Ciānas koŗa diriģentes 
Ingrīdas Jennings diriģētās dzies-
mas: B. Skultes “Dainu zeme” (L. 
Auza) un R. Paula “Pacel galvu, 
baltā māt‘!” (J. Peters). Ar klau-
sītaju pateicīgajiem aplausiem un 
rīkotāju pasniegtajiem ziediem 
māksliniekiem beidzās koncerts.

Kad šīvakara kopdziesmu 
pavadītāja Māra Vārpa sēdās pie 
klavierēm, mēs visi cēlāmies kā-
jās un dziedājām mūsu sirsnīgāko 
vēlējumu un cerību “Tev mūžam 
dzīvot, Latvija” (Jānis Mediņš un 
V. Plūdons).

Saviesīgajā daļā draudžu un 
biedrību dāmas Vijas Reinfeldes 
vadībā bija klā jušas mielasta gal-
dus, bet vīnu, ko piedāvāja svētku 
mielastā, bija dāvajuši mūsu lab-
vēļi Richard un Ineses Driehaus. 
Dziesmas ap vīru koristu gal diem 
dziedātas līdz pusnaktij.

 Oļģers un Marta Cakari
Fotos: Gunārs Lucāns Pēc akta pie koristu galda.                         Foto: Ā. Bergmane

Ciānas draudzes un Čikāgas vīru kori diriģē I. Jennings.

Programmas izpildītāji un labvēļi. No kr.: I. Jennings, R. V. Jonson II,M. Vārpa, J. Vilciņš, 
I. Stokes. R. Driehaus, I. Driehaus, R. Blumbergs, L. Kinča, O. Cakars.



Čikāgas  Ziņas20

Omulīgā, rudenīgi izrotātā 
Čikāgas latviešu nama pirmā 
stāva zālē un kluba telpās 3.novem-
brī pulcējās tautieši, lai baudītu 
vakaru kopā ar ansambli Denveras 
Jūrmalnieki. Pārāk reta mums ir 
iespēja dejot un dziedāt, kad spēlē 
kāds latviešu ansamblis, nevis 
ieskaņojums. Denveras Jurmāl-
nieki jau vairā kus gadus ir ieprie-
cinājuši latvie šus Amerikā un 
Kanadā. No Den veras ieradās 
Ēriks un Daiga Humeyumptewa, 
Aleksis Humeyumptewa un Mār-
tiņš Rubenis.

DANČI, RoTAļAS!

Daņču vakaru ievadīja ar 
priekš nesumu un rotaļām bēr-  
niem, kuŗi bija ieradušies kuplā 
skaitā! Par to, šķiet, visi runāja un 
jūsmoja!

Bērni ar tipisku sajūsmu gāja 
rotaļās un piedalījās viņiem īpaši 
sagatavotās nodarbībās. Jūrmal-
nieki spēj iepriecināt un izklaidēt 
visas paaudzes. Pēc bērnu prie-
kiem sekoja danči pieaugušajiem, 
kuŗi ar ne mazāku sajūsmu virpu-
ļoja pa deju grīdu. 

Zinot, ka dejojot rodas ēst  -
griba dancotāji varēja baudīt 

Čikāgas latviešu skautu un gaidu 
pagatavotās garšīgās pankūkas.

Paldies Čikāgas lat viešu bied-
rī bas dar biniekiem ar Kultūras 
nozares vadītāju Danu Šaltāni 
priekš galā par iegul dīto darbu 
danču vakara sarīko šanā. Paldies 
arī Jūrmalniekiem par pacilājošu 
un patīkamu vakaru! Jau runājām 
par nākamo reizi, kad viņi varētu

mūs izklaidēt. Paldies  skautiem 
un gaidām par labo sadarbību.

 Patiess prieks bija redzot, ka 
Čikāgas latviešu biedrības sarīko-
jumos iegriežas tik daudzas jaunas 
ģimenes! 

Citēšu šis vasa ras dziesmu 
svē  tku devīzi: Dziedā sim, dejo-
sim, latvju tautu vienosim!

Armands Birkens

Bernu prieki.                     Foto: Ģ. Rība

Denveras Jurmalnieki.                            Foto: Ģ. Rība

Pieaugušīe virpuļo pa deju grīdu.                             Foto: Ģ. Rība
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Hapkido KATRAM LATVIETIM

Jau trīs gadus piedalos Hapkido pašaizstāvēšanās 
mākslu (martial arts) klasē. Nezināju, ko sagaidīt, 
kad pirms trim gadiem ierados Hapkido vingrotavā 
(dojo). Sapratu, ka nebūs viegli, jo jau pirmā vakarā 
man bija jāiemacās skaitīt no 1 līdz 10 korejiešu 
valodā. Tomēr ar neatlaidību, pacietību un spēku es 
esmu ieguvusi brūno pakāpi. Hapkido pakāpes ir: 
balts, dzeltens, oranžs, zaļš, zils, brūns, sarkans un 
melns. Ir arī vairākas pakāpes virs minētajām, un 
paiet daudz gadu, lai visas tās iegūtu. 
Hapkido vēsture

Hapkido ir pašaizstāvēšana (self defense martial 
art), ko  Grandmaster Yong-Sul Choi uzsāka Korejā 
20. gadimteņa sākumā. Šis cīņu veids sastāv no trim 
vārdiem : hap - ķermeņa koordinācija, ki - garīgā un 
prāta enerģija, un do - veids, kā to panākt.  Hapkido 
iesaista visu ķermeni, apstādinot pretnieka enerģijas 
plūsmu un lietot to sev par labu, izsitot pretnieku no 
līdzsvara. Hapkido lieto sitienus, bloķēšanu, turē-
šanu, sviešanu un meditāciju. 

 Hapkido veido trīs filozofiski principi: ūdens, 
apļi un garīga harmonija. Šī filozofija māca, ka 
ūdens var pārspēt visu, jo tas vienmēr kustas. Lielākā 
daļa no Hapkido kustībām ir apļu formā. Trešais 
princips –  līdzsvaram jābūt ķermenī, domās, un 
garā (mind, body, spirit). Kad visi sie trīs principi 
darbojas kopā, tad sekmīga cīņa ir iespējama.    

Manam apmācītājam, Master Randy Stigall, 
bija sestās pakāpes melnā josta, un klasē viņš mani 
vienmēr motivēja gan fiziski gan garīgi. Viņa 
nopelns ir tas,  ka man tagad ir  brūnā josta, lai gan 
vēl tāls ceļš līdz nākamajām pakāpēm. 

Diemžēl šī gada maija beigās Master Randy 
Stigall aizgāja mūzībā. Man bija ļoti grūti atgriezties 
klasē, jo viņa tur vairs nebija. Tomēr jutu, ka viņš 
būtu vēlējies, ka es turpinu mācības, lai iegūtu 
nākamo pakāpi. Viņa kollēga, Master Tom, pārņēma 
Hapkido mācīšanu.

Hapkido ir labs vispārējai veselībai – samazina 
spriedzi (stress) un pozitīvi iespaido garīgo un 
ķermeņa spēku, kā arī uzlabo līdzsvaru, stāju, un  
pašpārliecību. Es ieteiktu visiem, kam ir vēlēšanās, 
piedalīties šinī  nodarbībā. 

Tuvāka informācija – www.hapkidoacademy.us
Māra Sventecka

Mara un Master Tom.

Master Tom un Māra spēkojas.
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Tad apstājās laiks......
Un mēs vairs nemācējām skaitīt.
Un tas ir tas skaistākais –
Ka mīlestība neprot skaitīt.
                                Imants Ziedonis

Esam savas sirdis un likteņus savienojuši,
to apliecinot tiesneša klātbūtnē Ilinojas štatā,
Kuka apgabala tiesas zālē (Mariage &  Civil
Union Court of Cook County, State of illinois)
2012. gada 1. augustā.

*** Juris un Skaidrīte Valaiņi  ***

LAULĪBAS APLIECINĀJUMS
   

Gaißus un priecîgus Ziemsvétkus
 un 

Dieva svétîtu 2013. gadu 

Visiem draugiem vél

Velta Liepiña Elmhurstå

No kr.:  Māc. Aina Pūliņa, Matīss Kukainis, Anna Lazda, Mikus 
Kukainis, Liene Kukaine, Roberts Kukainis, Lauris Ūsiņš 
Kukainis.                                                         Foto: G. Lucāns

2012. gada 23. septembrī Ciānas draudzes 
dievkalpojuma laikā mācītāja Aina Pūliņa kristīja 
Lienes un Roberta Kukaiņu otro dēlu Miku Jumi.  
Saulaino pēcpusdienu radi un draugi pavadīja 
iepazīstoties ar Miku Jumi, pādi dīdot, dziedot un 
baudot kristību mielastu.  

Mikus dzima Beaumont pilsētā, Francijā 2012.
gada 29. janvārī. Krustvecāki ir Anna Lazda un 
Matīss Kukainis. Mikus Jumis Kukainis ir pierakstīts 
Detroitas Sv. Pāvila draudzē. 

Kukaiņu ģimene šī gada rudenī pārcēlās no 
Francijas uz Greenville, SC.

KRISTĪTS MARKUSS JUMIS KUKAINIS

Gaišus un priecīgus 
Ziemsvētkus

un
 veselību 

Jaunajā gadā!

Radiem, draugiem un 
paziņām 

vēl Vera Riekstiņa
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Gaišus
Kristus dzimšanas 

svētkus  
un

Dieva svētītu 2013. gadu

Radiem, draugiem un paziņām 
novēl

Juris un Skaidrīte Valaiņi
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2012. gada 
DECEMBRIS

  1 S Arnolds, Emanuels
  2 Sv Pret latviešu tautu vērstā    
 totālitārā komūnistiskā  
  režīma genosīda upuŗu  
  piemiņas diena.
  Meta, Sniedze
  3 P Evija, Raita, Jogita
  4 O Baiba, Barbara, Barba
  5 T  Sabīne, Sarma, Klaudijs
 6 C  Nikolajs, Niklāvs, Niks
  7 P Antonija, Anta, Dzirkstīte
  8 S Gunārs, Gunis, Vladimirs
  9 Sv Tabita, Sarmīte
10 P Guna, Judīte
11 O Voldemārs, Valdemārs,   
 Valdis
12 T Otīlija, Iveta
13 C Lūcija, Veldze
14 P Auseklis, Gaisma
15 S Johanna, Hanna, Jana
16 Sv Alvīne
17 P Hilda, Teiksma
18 O Kristaps, Kristofers,   
 Krists, Klinta
19 T Lelde, Sarmis
20 C Arta, Minjona
21 P Toms, Tomass, Saulcerīte
22 S Saulvedis
23 Sv Viktorija, Balva
24 P ziemsvētku vakars.   
 Ādams, Ieva
25 o ziemsvētkI. Stella, Larisa
26 T Dainuvīte, Gija, Megija
27C Elmārs, Inita, Helmārs
28 P  Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita  
29 S   Solveiga, Ilgona
30 Sv   Daniela, Dāniels, Dāvids,  
  Dāvis    
31 P   Vecgada vakars.   
 Silvesters, Silvis, Kalvis

Balta, stalta ziema nāca –
Zîda svārki, zelta loki,
Vēl bij pāri pārkaisīti
Dimantiņa vizulīši.
      T. dz.

Strēlnieks
23.nov. - 21.dec. 

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

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

Mežāzis
22.dec. - 20.janv.

Udensvīrs
21.janv. -,20.feb.

2013. gada 
JANVĀRIS

  1 O Jaungad, Laimnesis,   
 Solvita, Solvija
  2 T Indulis, Iva, Ivis, Ivo
  3 C Miervalda, Miervaldis,   
 Ringolds
  4 P Spodra, Ilva
  5 S Sīmanis, Zintis

  6 Sv zvaigznes diena.   
 Spulga, Arnita
  7 P Rota, Zigmārs, Digmārs,  
  Juliāns
  8 O Gatis, Ivanda
  9 T Kaspars, Aksels, Alta
10 C Tatjana, Dorisa
11 P Smaida, Franciska
12 S Reinis, Reina, Reiholds,   
 Renāts

13 Sv Harijs, Ārijs, Āris, Aira
14 P Roberta, Roberts,   
 Raitis, Raits
15 O Fēlikss, Felicita
16 T Lidija, Lida
17 C Tenis, Dravis
18 P Antons, Antis
19 S Andulis, Alnis

20 Sv oļģerts, Aļģirds, Aļģis,   
 orests
21 P Agnese, Agnija, Agne
22 O Austris
23 T Grieta, Strauta
24 C Krišs, Ksenija, Eglons
25 P Zigurds, Sigurds
26 S Ansis, Agnis, Agneta

27 Sv Ilze, Ildze, Izolde
28 P Kārlis,Spodris  
29 O  Aivars, Valērijs
30 T Tīna, Valentīna, Pārsla
31 C Tekla, Violeta

2013 gads

Skursteņslauķis – laimes nesējs.

Zivs – bagātības simbols.

Lai Jaunais gads ir skaists kā Vidzeme;
Līdzens kā Zemgale,
Dziesmots kā Latgale
Un bagāts kā Kurzeme.

Vēl Čikāgas Ziņu redacijas saime
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ar vecākiem, viņš noklau sījās ma-
nās bēdās un deva sirs nīgus un 
labus padomus. Ar lielāko interesi 
viņš sekoja manai dzīvei – sskolas 
gai tām, darbam un manām rūpēm. 
Reiz, kad viņam stāstīju par savu 
jauno draugu, un ka esmu iemilē-
jusies puisī vārdā Helmūts, tā bija 
vie nīgā reize, kad viņš man 
kautko aizrā dīja un jauāja, vai es 
tie šām nevarēju atrast kādu puisi 
ar citu vārdu? 

Ralfs mierīgi pieņēma to, ko 
dzīve viņam pasniedza, pat tad, 
kad viņa dzīves pējējie mēneši 
bija jāpavada aprūpes iestādē 
Elmhurst Extended Care. 
Krusttēv, es tev vēlu vieglas smiltis!

Krustmeita Benita

ATVADoTIES No KRUSTTēVA RALfA
Ralfs Eichenfelds piedzima 

1932. gadā Rīgā un līdz 1944. 
gadam bernību pavadīja Gārsenē. 
1944. gada oktōbrī ģimene atgrie-
zās Rīgā, mo kurienes ar kuģi 
devās uz Vāciju.

Vācijā Eichenfeldu ģimene 
dzīvoja Neustadtē pie radiem. Pēc 
kaŗa 1946. gadā ģimene pārclās 
uz bēgļu nometni Keizerlauternā, 
kas tajā laikā skaitījās franču 
zona. Ralfs tur mācījās vidusskolā. 
1949. gadā viņu iesvētīja mācītājs 
Putniņš, kuŗš bieži brauca uz  vai-
rākām bēgļu nome tnēm, lai notu-
rētu dievkal pojumus.

1949. gada rudenī Ralfs ar 
vecākiem ieceļoja Amerikā, Misi-
sipi štatā, kur dzīvoja, strā dāja un 
mēģināja mācties angļu valodu. 
1950. gadā ģimene pārcēlās uz  
Auroru Illinojas štatā, kur Ralfs 
iesaistījās dārbā rūpniecības 
uzņē mumā. Dzīves vieta atkal 
mai nījās, kad 1956. gadā Ralfs ar 
brāli Helmūtu un viņa sievu Rutu 
no pirka divstāvu dzīvokļu māju 
Oak Parkā. Tajā laikā Ralfs strā-
dāja Sears Roebuck veikalā par 
uz raugu-policistu (security).

1960to gadu beigās Ralfs ar 
savu mammu iegādājās māju 
Berkeley, netālu Čikāgas.

Kā daudzi latvieši, arī Ralfs 
devās uz Latviju apciemot radus 
un draugus. Tur viņš iepazinās ar 
Elgu Griķi, kuŗa  ir manas mam mas 
radi  niece. 1988. gadā Ralfs appre-
cējās ar Elgu, un viņīi atgriezās 
uz Ameriku, kur kopā nodzīvoja 
četrpadsmit gadus. Diemžēl Elga 
saslima ar vēzi un mira.

Ralfam patika spēlēt bungas 
pazīstamajā Jansona kapellā. Kad 
dzīvojām Oak Parkā, es pavadīju 
daudz laika pagrabā vingrinoties

bungošanā un  mēģinot spēlēt pat 
savā “rock grupā”. Lai gan mana 
spēlēšana neizklausījās pārāk labi, 
Ralfs tomēr manas pūles 
atbalstīja. Viņš man gan ieteica 
mēģināt spēlēt kla vieres, jo tas 
man labāk patiktu.

Pa brīvo laiku viņam patika 
kuģot ar motorlaivu pa Miiči ga-
nas ezeru. Atceros reizi, kad ar 
lielā ko sajūsmu sākām doties pāri 
ezeram no Burns Harbor uz mūsu 
vasarnīcu Union Pier, Mičiganā,  
bet pēc pāris stundām atklājās, ka 
ar mazu motorlaivu kuģot pa lielo 
ezeru nemaz tik viegli nav.  Ralfs 
man arī mācīja udens slēpot, tomēr 
vairāk laika pavadīju ūdenī, nevis 
uz slēpēm.

Pēdējos gados Ralfa veselība 
pasliktinājās, un viņš šķīrās no 
iemīļotajām bungām un laivas, 
pādotot tās draugiem. 

Ralfs bija mier mīlīgas dabas 
cilvēks. Katrā laikā varēju viņam 
izskratīt savu sirdi. Kad sastrīdējos

No kr.: Ralfs Eichenfelds (†), Benita Lāčkāja ar dēlu Dāvidu, Elga Eichenfelde (†).

Šai saulē, šai zemē
Viesiem vien padzīvoju;
Viņa saule, viņa zeme,
Tā visam mūžiņam.
          (T.dz.)
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Dievkalpojumi un sarīkojumi 

450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983         
tālr: 630-595-0143
Draudzes priekšniece: Inese Stokes, tālr.: 708-532-3471;
  <e-pasts: ineses@ameritech.net>
Dāmu komitejas priekšniece: Anita Briede-Bilsena,  
tālr.: 630-279-9664, e-pasts: <AnitaBB@comcast.net>    

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
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

2012. g. decembrī
Sestdien, 1. dec., no 9:00 līdz 15:00 Sv. Pēteŗa  
 draudzes Ziemsvētku tirdziņš un   
 pusdienas Vuddeilē.

Svētdien, 2. dec., no 9:00 līdz 10:00 un no  
 11:00 līdz 13:00 Sv. Pēteŗa draudzes  
 Ziemsvētku tirdziņš, pusdienas Vuddeilē.  
 10:00.  1. Adventa dievkalpojums ar  
 dievgaldu, kalpos māc. Dace Zušmane.  

Pirmdien, 3. dec., 19:00 - 20:00 – Čikāgas   
 draudžu sadarbības komitejas radio  
 raidījums Baptistu draudzes izkārtojumā;  
 piedalās māc. Oļģerts Cakars. 

Svētdien, 9. dec, 10:00 – 2. Adventa dievkalpojums,  
 kalpos Rev. Michael Bradburn. Sprediķis  
 un divas dziesmas angļu valodā.
 Pēc dievkalpojuma Ziemsvētku eglītes  
 sarīkojums bērniem; kafijas galds. 

Svētdien, 16. dec., 10:00 – 3. Adventa dievkal-  
 pojums, kalpos Oļegs Andrejevs;   
 kafijas galds.

Svētdien, 23. dec.,10:00 – 4. Adventa dievkal-  
 pojums.

Pirmdien, 24. dec., 17:00 – Kristus dzimšanas  
 svētvakara dievkalpojums,
 kalpos Rev. Michael Bradburn. 

Svētdien, 30. dec., 10:00 – Dievkalpojums.

Pirmdien, 31. dec., 19:00 – Gadmijas dievkal - 
 pojums ar dievgaldu.

✞

P A T E I C Ī B Ā    P I E M I N A M

RaLFS eicHeNFeLDS
dzimis 1932. gada 10. janvārī Rīgā;
miris 2012. gada 5. novembrī 
Elmhurstā., IL

aUSTRa RĒRicHa  1911-2012
Trešdien, 31. oktōbrī mūžībā aizgāja
mūsu draudzes locekle Austra Rēricha. 
Sv. Pēteŗa draudze izsaka sirsnīgu
līdzjutību Austras Rērichas ģimenei
viņu mūžībā aizvadot.  

✞

“Mēs zinām, kad mūsu laicīgais mājoklis, kā 
telts, būs nojaukts, tad mums būs ēka no Dieva, 
mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet ir mūžīgs 
debesīs.” (II Kor. 5:1)

2013. g. janvārī
Svētdien, 6. janv., 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; siltas pusdienas.
Svētdien, 13. janv., 10:00 – Dievkalpojums; 
 kafijas galds.
 11:45 – Dāmu komitejas sēde.
Svētdien, 20. janv., 10:00 – Dievkalpojums ar  
 dievgaldu; kafijas galds.
Svētdien, 27. janv., 10:00 – Dievkalpojums;  
 kafijas galds.

Sv. Pēteŗa draudzē
Dievkalpojumi un sarīkojumi 

2013.gada 6. janvārī plulksten 12:00
Katoļu kopas dievkalpojums notiks parastajā vietā 
– Immacculate Conception Church.
Pēc 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>

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, 8. decembrī, 16:00 Puzuru taisīšana.  
Pamācības latviski un angliski. 
Maksa par materiāliem. Latviešu nama 1. stāvā. 

Dievkalpojumi un sarīkojumi 
2012. g. decembrī 

“Celies un staro, jo nāk tava gaisma, Kunga 
godība pār tevi ataususi!” (Jes. 60:1)
Svētdien, 2. dec., 9:00 – DV Ziemsvētku tirdziņš.
 10:00 – I Adventa dievkalpojums ar  
 uzrunu un nodarbībām bērniem. Pēc  
 dievkalpojuma DV tirdziņa turpinājums.
Trešdien, 5. dec.,12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 9. dec., 9:00 – Ciānas draudzes   
 Ziemsvētku tirdziņš.
 10:00 – II Adventa dievkalpojums.  
 Tirdziņa turpinājums. Siltas pusdienas,  
 loterija, daiļamatnieku un gardēžu stendi.
Svētdien, 16. dec., 10:00 – III Adventa 
 di ev kal pojums. Kafijas galds ar jubilāru  
 godināšanu.
Trešdien, 19. dec., 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 23. dec., Ciānā dievkalpojuma nav.
Pirmdien, 24. dec.. 17:00 – Ziemsvētku vakara  
 dievkalpojums kopā ar Baptistu draudzi.
otrdien, 25. dec., 11:00 – Kristus dzimšanas  
 dienas svētku dievkalpojums.
Svētdien, 30. dec, 10:00 – Vecgada pievakares  
 dievkalpojums. Kafijas galds.
31. decembrī dievkalpojuma nav!

                      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. g. decembrī 
Svētdien, 23. decembrī 10:30  –  ziemsvētku  
      dievkalpojums ar Svēto vakarēdienu.

Ciānas drrudzē
Dievkalpojumi un sarīkojumi

 2013. g. janvārī
“Kalpojiet Kungam ar prieku, nāciet Viņa 
priekšā ar dziesmām!” (Ps. 100:2)

Svētdien, 6. janv., 10:00 – Zvaigznes dienas  
 dievkalpojums. Siltas pusdienas ar  
 īpašiem priekšnesumiem.
Svētdien, 13. janv., 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds.
Trešdien, 16. janv., 12:00 – Bībeles stunda.
Svētdien, 20. janv., 10:00 – Dievkalpojums. 
  Kafijas galds.
Svētdien, 27. janv., 10:00 – Dievkalpojums. 
 Kafijas galds ar jubilāru godināšanu.

Nesen nosvinējis savu 106. gadu šajsulē, 
Kārlis Legzdiņš aizsaukts viņsaulē.

Dzimis 1906. gada 24. augustā 
Vītrupes  pagastā, Latvijā;

miris 2012. gada 11. novembrī
elmhurstā, ilinojā.

KĀRLIS LEGzDIŅš – DIEVA MIERĀ

Tek saulīte launagā, 
No launaga vakarā;
Tā tecēja mans mūžiņš,
No jaunuma vecumā.
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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, mob: 773-633-3524

ČIKČGAS LATVIEČU RADIO RAIDČJUMI notiek
pirmdienās no 7:00 - 8:00 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
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