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Cepti sparģeļi, tomātiņi un 
valrieksti

Zaļa zāle, oranžas tulpes, dzeltenas pienenes. Un tā pēkšņi šīs 
krāsas parādās mūsu dārzos pēc Čikāgas garās ziemas. Jā, pat 
pienenes liek pasmaidīt! Pētījumi rāda, ka oranža un dzeltena krāsa 
iepriecina un stimulē, kamēr zaļa krāsa atsvaidzina.

Lai ilgi gaidītais pavasaris mums katram dotu atjaunotu spēku 
un labu omu.

Sastāvdaļas:
1 mārciņa aptīrītu sparģeļu
1 kastīte mazo dzelteno vai oranžo tomātiņu
½ krūzes valriekstu, rupji sakapāti
3 ēdamkarotes olīveļļas
¼ tējkarotes sāls, pipari, oregano
½ krūzes Parmas siera, smalki sarīvēts
Norādījumi:
1. Sajauc 1 ēdamkaroti olīveļļas, sāli, piparus un oregano un  

  noliek sānus.
2. Saliek sparģeļus uz pannas ar mālām.
3. Pārber tomātiņus un riekstus.
4. Pārlej 2 ēdamkarotes olīveļļas un viegli apmaisa, lai eļļa   

  visu pārklātu.
5. Apmaisa garšvielu un eļļas maisījumu un uzziež dārzeņiem  

  un riekstiem.
6. Cep 400°F krāsnī, 9-11 minūtes.
7. Pārkaisa Parmas sieru.
8. Cep vēl 1-2 minūtes līdz siers izkusis. 

Saprātīgās saimnieces

Čikāgas Ziņu redakcijas saime pateicas Aldim Augstumam par dāvanu 
Latvijas 100gadei – līdz šī gada beigām Čikāgas Ziņu vākus iespiest krāsās, 
neprasot samaksu.

AUGSTUMS PRINTING SERVICE, INC., 
1621 South 17th Street,, Lincoln, NE 68502-2698 
Tel.: 402-474-1591, e-mail: <aldis@augstumsprinting.com> 
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Nākamajā Čikāgas Ziņu numurā būs ap-
vienoti trīs mēneši – jūnijs, jūlijs un augusts. Ja 
vēlaties ievietot rakstu vai sludinājumu ap vie no-
tajā  izde vumā, lūdzu paziņojiet redakcijai raksta/
sludinā juma izmēru (pilnu lpp., 1/2 lpp. vai 1/4lpp.) 

ZIņojums – RAksTI un sludInājumI ČIkāgAs ZIņās
ne vēlāk par 10. maiju. Tekstu/fotografijas vai 
slu di nājumu lūdzu atsūtiet redakcijai ne vēlāk par 
15. maiju.

Inārai Sīmanei, e-pasts: <isimanis@comcast.net>
tālr.: 630-584-5750
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TRAmPu InTEREsējusI ARĪ vEsElĪBAs APRūPE BAlTIjā 
Latvijas ārlietu ministra 

Edgara Rinkēviča vērtējums 3. 
aprīlī notikušajam ASV – Baltijas 
valstu samitam, kur ASV pre-
zidents Donalds Tramps Baltajā 
namā uzņēma trīs Baltijas valstu 
prezidentus.

A. Ūdre (A.Ū.): Ko gaidījām 
no prezidentu tikšanās Baltajā 
namā, un vai cerības ir attais-
nojušās?

E. Rinkēvičs (E.R.): Pa-
matā samits un deklarācija, kas 
tika pieņemta tā noslēgumā, pil-
nībā atbilst tam, ko mēs gaidījām 
un uz ko strādājām.

Pirmkārt, protams, tam bija 
zināma simbo liska nozīme, jo 
tas bija arī Baltijas valstu simt-
gadei veltīts notikums. Mēs šo 
notikumu svinējām kopā ar 
ASV prezidentu. ASV bija viena no tām valstīm, 
kas konsekventi neatzina Baltijas valstu oku-
pāciju, kas mums ļoti daudz palīdzēja arī mūsu 
neatkarības atgūšanas posmā, gan Krievijas bru-
ņoto spēku izvešanas kontekstā, gan NATO 
kontekstā, gan pavisam nesen arī OECD kon tek-
stā. Manuprāt, pieņemtā deklarācija pietiekami 
labi parāda to jautājumu loku, ko mēs redzam arī, 
kā teica prezidents Tramps, nākamo simt gadu 
darba programmā.

Otrkārt, tā neapšaubāmi bija iespēja Bal  tijas 
valstu vadītājiem samērā ilgu laiku ar ASV prezi-
dentu pārrunāt daudz un dažādus jautājumus – 
drošību, enerģētiku, ekonomiku, NATO, attiecības 
ar Eiropu. Saruna bija diezgan dinamiska, dzīva. 
ASV prezidentam bija daudz jautājumu par visu, 
sākot no nodokļu politikas katrā Baltijas valstī un 
citiem niansētiem jautājumiem, piemēram, vese-
lī  bas aprūpes sistēmu. Kaut vai tāds jautājums: 
“Vai jūs uzskatāt savu veselības aprūpes sistēmu 
par labu, kā tā tiek finansēta?” Tādi praktiski jau-
tā jumi, kas lielā mērā arī viņam pašam ir no de rī-
gi, formulējot administrācijas kursus šajos nebūt 
ne vienkāršajos jautājumos. Es nezinu tādu sa-
bied rību  vai tādu valsti pasaulē, kas būtu pilnībā 
ap mie rināta ar savu nodokļu, veselības vai izglī tības

Latvijas pārstāvji Baltajā namā. No kr.: Latvijas Ārlietu ministrijas Politiskais direktors 
Andris Pelšs, Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, ASV prezidents 
Donalds Tramps, Latvijas prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas ārlietu ministrs 
Edgars Rinkēvičs, Latvijas vēstnieks ASV Andris Teikmanis, Latvijas prezidenta 
kancelejas vadītājs Arnis Salnājs.                         Foto - Valsts prezidenta kanceleja

sistēmu. Neviens nekad nebūs apmierināts, un viss 
ir, protams, salīdzinoši. Līdz pat situācijai Ukrainā, 
jautājumu loks par attiecībām ar Krieviju, sank-
ciju efekts, sadarbība NATO ietva ros, aizsardzības 
izdevumi, “Nord Stream 2” – ļoti plašs jautājumu 
loks. No tāda viedokļa, manuprāt, tā bija unikāla 
iespēja paust diezgan ilgā laika posmā tās lietas, 
kas mums, baltiešiem, ir svarīgas.

A.Ū.: Pusdienām sekoja preses konference, 
pēc kuras prezidentu tikšanās bija galā. Vai tiešām 
var paspēt apspriest tik daudz dažādu tēmu?

E.R.: Pirms pusdienām vēl bija tikšanās 
Ovālajā kabinetā tikai prezidentiem. Kopā saliekot, 
tas bija pietiekami, lai tiešām pārrunātu plašu 
tematu loku.

Negaidiet, ka politiskā līmenī saskaņos visas 
detaļas, bet šāds samits iedod mandātu strādāt pie 
lietu tālākas īstenošanas. Drošība, ASV klātbūtne 
reģionā, enerģētika, sadarbība kiberdrošībā un 
stratēģiskās komunikācijas jautājumos – tam 
visam šobrīd iedots jauns, stingrs mandāts, un es 
domāju, ka mēs tuvākā gada laikā vēl redzēsim 
arī praktisku rīcību.

A.Ū.: Liela nozīme šīs vizītes laikā bija uz ņē-
mējdarbības veicināšanai. Vai no tā var gaidīt 
kādu konkrētu iznākumu?
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E.R.: Ļoti būtiski, ka preses konferencē pre-
zidents Tramps teica, ka investēt Baltijas valstīs 
ir droši un labi. Viņš pats arī nosmaidīja, ka ir 
zināmā interešu konfliktā, jo viņam bija vairāk 
jāsauc investīcijas uz Ameriku. Šeit gan Latvija 
var palielīties, jo mums ir “Valmieras stikla šķied-
ras” rūpnīca, kas investē. Domāju, ka tas ir signāls, 
ko pēc tam tālāk daudz plašāk attīstīja biznesa 
forumā. Bet te būs viena lieta, ko varu teikt ar ilgu 
gadu pieredzi, – mēs varam taisīt biznesa forumus, 
varam taisīt politiskus paziņojumus, varam rīkot 
valsts vizītes. Ja paši biznesa cilvēki savā starpā 
nestrādās, nerunās un nekomunicēs, tad valdības 
labākie nodomi nekur nematerializēsies. No Lat-
vijas viedokļa tas netika apspriests samitā, tas 
bija četrpusējs samits. No Latvijas viedokļa, ja 
mēs tiešām gribam būt pievilcīgāki ASV, un ne

tikai, mums ir jātiek galā ar savu banku reputācijas 
krīzi, kas ir valsts reputācijas krīze, kas lielā mērā 
saistīta ar valsts drošību un kur ASV bizness ļoti 
nopietni ieklausās savas valdības paziņojumos. 
Ja ir situācija, ka mums ir problēmas, tad, kamēr mēs 
netiksim galā maksimāli efektīvā veidā, nevaram 
domāt, ka samiti vai biznesa forumi, vai savstarpēju 
vizīšu apmaiņa ļoti veicinās ekonomiskos kon-
taktus. Lielā mērā daudzas lietas arī mums pašiem 
jāsakārto, nevis jācer, ka tikai ar skaistām runām 
un biznesa tīklošanos mēs atrisināsim visas lietas.

A.Ū.: Vai par šīm problēmām bija kādam 
jāskaidrojas samita laikā?

E.R.: Nē.
Anna Ūdre  

Latvijas Avīze
 6. aprīlī

Savukārt enerģētikas jomā ASV prezidents 
apņēmies atbalstīt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
centienus diversificēt energoresursu piegādi un 
palielināt konkurētspēju enerģijas tirgū. Izprotot 
Baltijas valstu enerģētikas infrastruktūras neaiz-
sargātākās vietas, ASV gatavojas sniegt tām ek-
spertu palīdzību iespējamo kiberuzbrukumu at-
klāšanā, novēršanā un to seku likvidēšanā, kā arī 
tehnisku atbalstu energoresursu diversifikācijas 
projektiem, tai skaitā Baltijas elektrotīklu sin-
hronizēšanai ar Eiropas sistēmu.

Tramps izteicis arī atbalstu ciešāku saišu 
veidošanai starp amerikāņu, igauņu, latviešu un 
lietuviešu tautām, veicinot apmaiņas un kultūras 
programmas. ASV apņēmušās atvēlēt trīs miljo-
nus dolāru (2,4 miljoni eiro), lai stiprinātu Baltijas 
valstu sabiedriskās un institucionālās pretestības 
spējas dezinformācijai, atbalstot neatkarīgos me-
dijus, sabiedriskās raidorganizācijas un tā dēvētās 
mediju pratības stiprināšanu.

ASV Valsts departaments sadarbībā ar ASV 
baltiešu kopienām paredzējis šogad izveidot izstādi, 
kurās uzsvērta ASV attiecību kontinuitāte gan ar 
katru no Baltijas valstīm atsevišķi gan ar reģionu 
kopumā. (irir.lv)

PBLA ZIŅU APSKATS
2018. gada 4. aprīlī

BAlTIjAs vAlsTĪm Asv PIEšķIRs 170 mIljonus dolāRu
ASV plāno sniegt Baltijas valstīm gandrīz 

100 miljonu dolāru (81,4 miljoni eiro) palīdzību 
lielkalibra munīcijas iepirkumiem un vairāk nekā 
70 miljonus (57 miljoni eiro) apmācību un ekipē-
juma programmām, lai palīdzētu Latvijai, Lietu-
vai un Igaunijai stiprināt savu bruņoto spēku 
potenciālu, 3. aprīlī paziņoja Baltais nams.

ASV 3. aprīlī kopīgā deklarācijā ar trim Bal-
tijas valstīm apliecināja nelokāmu apņemšanos 
ievērot NATO Vašingtonas līguma 5. pantu, kas 
ietver kolektīvās aizsardzības principu, un perio-
diski dislocēt savus spēkus Baltijas valstī s. ASV 
un Baltijas valstu prezidenti tikšanās laikā Va-
šingtonā arī apņēmušies meklēt jaunas iespējas 
stiprināt reģiona pretgaisa aizsardzību gan div-
pusējā kārtā, gan NATO ietvaros.

ASV turpinās atbalstu Baltijas valstu aizsar-
dzības spēju stiprināšanai tādu programmu ietva-
ros kā Ārvalstu Armiju finansēšana (FMF) un Starp-
tautiskā militārā izglītība un apmācība (IMET). 
IMET ietvaros Baltijas valstis kopā ik gadu saņem 
aptuveni 3,5 miljonus dolāru, un tas ļāvis 150 bal-
tiešiem studēt ASV militārajās akadēmijās. Šogad 
militārajos manevros Baltijas reģionā “Saber 
Strike” daudznacionālo spēku ietvaros piedalīsies 
vairāk nekā 5000 ASV karavīru, un tie būs līdz 
šim lielākie šāda veida manevri Baltijas valstīs.
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lATvIjAs sImTgAdEs nAkTs ņujoRkā, Asv
2018. gada 7. aprīlis bija aizraujoša diena 

latviešiem un Latvijai. Neredzēti kupls pulks 
latviešu, kopā vairāk kā 700, no ASV un citām 
pasaules vietām pulcējās pasaulslavenajā Madison 
Square Garden arēnā, lai baudītu latviešu bas-
ketbolista Kristapa Porziņģa pārstāvētās Ņujorkas 
Knicks komandas spēli Nacionālās basketbola 
aso ciācijas regulārajā čempionātā pret Milvoku 
Bucks. Šis bija īpašs basketbola mačs, jo tika 
veltīts Latvijas valsts simtgadei. Madison Square 
Garden arēna bija izgaismota sarkanbalt sar ka-
najās krāsās. 

Šis ir Latvijas valsts simtgades gads, un šis 
pasākums bija viena spilgta izpausme tam, kā 
latvieši stiprina savu piederības sajūtu Latvijai un 
atzīmē šo Latvijas valstij īpašo jubileju. Latvieši 
pašorganizējās un sadarbojās, lai Latvijas vārdu 
godinātu nudien vērienīgi! Īkšķus par pasākuma 
izdošanos Latvijā turēja gan Latvijas valsts 
simtgades biroja komanda, gan Latvijas valsts 
simtgades Jauniešu rīcības komitejas dalībnieki. 
Latvijai ir pamats būt priecīgai un lepnai!

Pirms basketbola spēles notika latviešu ballīte 
krogā Stitch Bar & Lounge, kuŗā latviešu bija 
vai rāki simti – visi draudzīgi, skaļi, lustīgi, smai-
dīgi, jautri un pozitīvi noskaņoti. Lai tiktu īpašajā 
ballītē, nācās stāvēt gaŗās rindās, bet satikšanās 
bija tā vērts. Šo notikumu pagodināja ar savu 
klātbūtni Latvijas Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis un citas Latvijas amatpersonas ASV. Pre-
zi dents nodeva visiem sveicienus, un kopā visi 
sanākušie nodziedāja Latvijas valsts himnu. 
Prezi dents ar sanākušajiem aprunājās un foto-
grafējās. Pasākuma laikā varēja piedalīties loterijā 
un laimēt vērtīgas dāvanas. Tāpat varēja iegādāties 
īpašo pasākuma t-kreklu, uzrakstīt sveicienus 
Ņujorkas Knicks komandai un Kristapam Por-
ziņģ im, kuŗš turpina ārstēšanos no gūtās traumas. 
Krogū bija iespēja iegādāties īpašos "šotus" 
Porzingis Zinger un kokteiļus "Lai dzīvo sveiks!". 
Bija iespēja satikties, atkal redzēties, sadrau-
dzēties, iepazīties. Lai gan ļoti gaidīts, tomēr Ņu-
jorkas "Knicks" basketbolists, latvietis Kristaps 
Porziņģis, diemžēl neapmeklēja šo pirms spēles

pasākumu, bet pus stundu 
pirms spēles uz mirkli 
bi ja redzams laukumā 
kopā ar Valsts prezi-
dentu, kad abi abi kungi 
apmainījās dāvanām.

Lai gan līdz pa sā-
kuma izcilībai pietrūka 
kāds apsveikums Latvijai 
vai vismaz sveicienu no-
došana lielajam latviešu 
pulkam no prezidenta 
Raimonda Vējoņa un lat-
viešu basketbolista Kris-
tapa Porziņģa, tomēr arī bez tā pasākums izvērtās 
ļoti labs, tas bija sirsnīgs, atmiņās paliekošs un 
noteikti vēstures grāmatās ierakstāms. 

Pirms spēles bija arī citi pārsteigumi. Daudzi 
varēja komandu spēlētāju izskriešanas tunelī 
sasveicināties ar spēlētājiem, faniem bija iespēja 
iegādāties īpašus t-kreklus un cepurītes. Lielāko 
sajūsmu izpelnījās pīrāgi, kas bija nopērkami 
vienā no arēnas kafejnīcām. Bija daudz pīrāgu. 
Kā noskaidrojām no gardo pīrāgu cepējas Jolantas 
Mockus, tad sacepti bija ap 800 pīrāgu, un visi  
līdz spēles vidum tika izpārdoti. Trīs garšīgi 
pīrāgi maksāja 9 dolārus. 

Spēle starp Ņujorkas "Knicks" un Milvoki 
"Bucks" iesākās ar skaisto Ņujorkas latviešu koŗa 
izpildīto ASV himnu. Lielajā spēles skatītāju 
pulkā bija manāmi daudzi Latvijas karogi, kā arī 
dažāda latviska simbolika un krāsas. Spēles starp-
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palīdzēja tās īstenošanā. Paldies Jums visiem par 
ieguldīto darbu. Pateicoties Jums šī iniciatīva 
izdevās tik aizraujoša!

Diemžēl Ņujorkas Knicks Latvijas simtgadei 
veltītajā spēlē savā laukumā ar 102:115 piekāpās 
Milvoki Bucks komandai. Taču vakara lielākie 
uzvarētāji bija latvieši un Latvija. Latvijas valsts 
simtgade Ņujorkā tika godināta vērienīgi! 

Savos piedzīvojumos par Latvijas simtgades 
nakti Ņujorkā dalījās tās apmeklētāji: 

Dina Ivanova, Mārtiņš Šteins un
 Valda Rainey

Ēkrānā redzams Kristaps Porziņģis sarunā ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

laikā Latvija saņēma daudz jauku apsvei kumu un 
prieku par vērienu kādā Latvijas vārds izskanējis 
pasaulē! 

Šī pasākuma iniciatore ir enerģiskā Inta 
Šķiņķis. Bez viņas un viņas atbalsta komandas, 
kuŗā ir arī Anita Bataraga, Ņujorkas latviešu 
organizāciju padomes priekšsēde, Daris Dēliņš, 
Latvijas goda konsuls Ņujorkā un Līna Bataraga, 
Amerikas Latviešu  jaunatnes apvienības priekš-
sēde, šis notikums nebūtu iespējams. Protams, 
vē l ir arī Madison Square Garden pārstāvji un 
daudzi brīvprātīgie, kas noticēja šai iniciatīvai un 
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95 dZIvEs mIRkļI

Jā... 95 dzīves mirkļi. Kad esam bērni, mūsu 
vecāki skaita dienas un mēnešus līdz sasniedzam 
viena gada vecumu. Tad priecājas par divu, par 
trīs  gadu vecumu. Kad jau tuvojamies pusaudža 
vecumam, kā tad mums gribas būt lie liem, 
skaitām atkal gadus uz augšu... Man nāk atmiņā 
tas, ko teica mans tēvs, kad biju agrajos jaunības 
gados. Tas nebija pesimisms, bet vairāk kā at-
skārsme. Viņš mēdza citēt Eduarda Vei denbauma 
rindu: "Tuvu kopā ir šūpulis – kaps..." Es tā pa-
klausījos... Nu jā, papum jau 50, bet man tikai 15..., 
man visa gaŗā dzīve priekšā. Kā tas var būt, ka 
dzīves gadi skrien ātri? Vienā gadā ir 365 dienas, 
un 50 gados? Bet, cik dienu ir 95 gados? Nav laika 
meklēt  reizrēķina tabulu, bet ir pie dzī vots daudz, 
daudz baltu un arī ne tik baltu dieniņu. Lai nu kā 
ir bijis, bet, ja protam ķert dzīves skaistus mirkļus, 
tad gribu apstāties pie mana mīļotā dzīves biedra 
Juŗa 95 gadu jubilejas, ko atzīmējām šī gada 7. 
aprīlī ģimenes un radu lokā. 

Svinības notika ļoti skaistā pēcpusdienā  
Franceska's Fiore restorāna mīlīgā privātā telpā 
ar izteikti dekorātīviem griestiem. Kāds teica, ka 
kaut kas līdzīgs stabulēm. Telpa bija domāta 50 
personām, bet mes bijām 42. Nelieli apaļi galdiņi 
septiņām personām. Mēs visi jutāmies tik tuvi, tik 

Jubilārs Juris Valainis.

Jubilārs ar meitām. No kr: Vēsma Baltmane un Nora Lebedeva.

Jubilārs ar mazmeitām un mazmazmeitiņām. No kr. Lara 
Strīpniece ar Miju un Ērika Ryan ar Makenu.
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draudzīgi. Ar tiem, ar kuŗiem tiekamies retāk, 
satu vinājāmies par jaunu.... Daži, kuŗus ielūdzām, 
dažādu apstākļu dēļ, nevarēja ierasties. Bet tas vien 
jau, ka domās bijām kopā ar 65 tuviniekiem, radīja 
siltumu sirdī. 

Svinību uzmanības centrā bija divas maz-
mazmeitiņas – Makena  un Mija, četri maz bērni 
(viens iztrūka) un Juŗa abas meitas – Vēsma un 
Nora. Jurim ar mazmazmeitiņu Makenu ir int ere-
santa gadu starpība – tikai 90 gadi. Makenai tas  
paliks labi atmiņā – vecvectētiņam 3. aprīlī palika 
95 gadi, bet man 4. aprīlī – 5 gadi. Un tas notika 
2018. gadā, kad Latvija svin savu 100gadi. Vēl 
mi nēšu to, ka mazazmeitiņām es  nevaru  būt ne 
vec māmiņa, ne vecvecmāmiņa, es iedevu sev 
apzīmējuma vār du Kukava. Tas radās Latvijā, kad 
mani bērni nevarēja izrunāt vārdu KRUSTMĀTE, 
bet viņiem sanāca tikai KUKAVA.

Juris sev ir iedevis apzīmējumu PATĒTIS 
manām meitām Dacei un Ingai. Dace savukārt  
Juŗa lielajā jubilejas dienā  atzinās, ka Juris viņai 
atgādinot viņas vectētiņu Latvijā...Tie ir tādi 
sīkumi, kuŗus es te aprakstu, bet, kā jau pieminēju 
augstāk –  dzīve veidojas no mirkļiem, tāpat dzīve 
sastāv no "sīkumiem", kas patiesībā nav sīkumi. 
Un katram tie ir citādāki... katram vienam tie nav 
mazsvarīgi. Ar tiem mēs rakstām savas dzīves...
Tā rodas atmiņas un stāsti... 

Un Juŗa 95. dzimšanas diena turpinājās ar 
skaistu, siltu, mīļu programmu. Mazmeitas Laras 
ģimene bija sagatavojusi sešu minūšu īsfilmiņu 
veidotu no agrās jaunības līdz šodienas foto-
grafijām. Tas bija tik sirsnīgi, ka mazliet pat 
saskrēja asaras acīs. Mazdēls Aleksis nolasīja 
ang  ļu valodā sagatavotu sava vectētiņa biografiju, 
jo mūsu vidū bija daži latviešu valodas nepratēji. 
Mazdēls Dainis šo biografiju papildināja latviski.
Abas mazmeitas, Lara un Ērika, izteica savu 
mīles tību, izgreznojot apaļos galdus ar skaistiem 
zie diem un ar pateicības uzrunām. Juŗa meitas 
sagādāja skaistu kliņģeri ar skaitļa 95 formu. 
Armands Birkens bija vienīgais viesis, kuŗš nebija 
radi nieks. Aicinājām viņu veikt saviesīgās pēc-
pus dienas vadītāja lomu, kā arī kuplināt svinības 
ar kādu Jurim veltītu dziemu – "Saules diena" un 
A. Legzdiņa sacerēto dziesmu "Made in Latvia". 
Skanēja Juŗa mīļākās kopdziesmas. Vēl  uz vietas

radās labs programmas punkts, kuŗu ieteicu, un 
Armands atbalstīja – aicināt katra galdiņa viesus 
izteikt kādu vēlējumu vai atmiņu Jurim. Un tas 
norisa patiešām jauki. Katra galdiņa viesi ievēlēja 
savu pārstāvi. Pats jubilārs teica pateicības vār-
dus, kā arī mūs priecēja ar dziesmu "Ziedi, ziedi, 
rudzu vārpa" un, ne tikai dziedot vien, bet to arī 
diriģējot. 

Svinību gaitā bija fotografēšanās un sarunas...
Bet svinēšana jau nebeidzās tajā vakarā... Tās tur-
pinājās 11. aprīlī mūsu mīlīgajā saietā, ko saucam 
par "pensionāru klubu".

                            Skaidriīe Cukurs-Valaine

Ar mazbērniem. No kr.: Dainis Valdmanis, Lara Strīpniece, 
Ērika Ryan, Aleksis Baltmanis, (iztrūkst Katrīna Baltmane).

No kr.: Nora un Jānis Lebedevi, Skaidrīte Cukurs-Valaine  
Juris Valainis,  Armands Birkens.
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Kopš 1969. gada Juris darbojās Čikāgas lat-
viešu radio raidījumu komitejā, daudzus gadus bijis 
raidī jumu atbildīgais vadītājs. Šajā darbā viņš 
darbojās arī kā žurnālists, ir intervējis neskaitāmus 
latviešu sabied riskos darbiniekus, māksliniekus uc. 
Daudz rakstījis presē – avīzēs Laiks, Latvija Ame-
rikā, žurnālos Čikāgas Ziņas, Treji Vārti, Aglonas 
Vēstnesis. Juris bija Latviešu Preses biedrības biedrs. 
Juris ar Olitu bija dedzīgi slēpotāji, Čikāgas slēpo-
tāju kluba biedri, piedalījās neskaitamos kluba iz-
braucienos Mičiganā, Amerikas Rietumu slēpo-
šanas kalnos un Kanadā. Jubilārs bija aktīvs 
Latviešu katoļu draudzē, pēdējos gados priekšnieks. 
Zelta mūža biedrs Amerikas latviešu apvienībā, 
aktīvs biedrs Amerikas Latviešu Katoļu Apvienībā, 
Čikā gas Latviešu biedrībā, Čikāgas Latviešu 
pensionāru biedrībā, Čikāgas Daugavas Vanagos 
un Latviešu fondā.

Juris ir gādīgs savas ģimenes cilvēks – vīrs un 
tēvs. Viņu ģimene ir svētīta ar divām meitām, 
Vēsmu Baltmani un Noru Lebedevu, pieciem maz-
bērniem un divām mazmazmeitiņām, visi audzināti 
latviskā garā. 2005. gada 3. oktōbrī mūžībā aiziet 
Juŗa lielais balsts Olita. Pēc Olitas aiziešanas aiz-
saules ceļos, Juris iepazīstas un noslēdz mūža de-
rību ar Skaidrīti Cukuru. Pēdējos gados Juŗa vese-
lība sāka klibot. Skaidrīte par viņu ļoti rūpējas, 
gādā, lai viņam dzīve būtu vieglāka un lai viņš vēl 
varētu piedalīties latviešu pasākumos.

Par darbu sabiedrības labā Juris ir apbalvots ar 
vairākiem Atzinības rakstiem. 1992. gadā viņš sa-
ņē ma Čikāgas latviešu organizāciju apvienības 
Atzinības rakstu par ilggadēju darbu Čikāgas 
Latviešu radio vadībā un darbību kulturālas laukā. 
1994. gada 18. novembrī viņš saņēma Ilinojas guber-
nātora speciālu Atzinības rakstu. 2001. gadā – bīs-
kapa Jāzepa Rancāna Fonda balvu, 2002. gadā  –
ALAs  Atzinības rakstu. 2004. gadā Rīgas pilī Juris 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni. 2016. gada 18.
novembrī Čikāgā – Latvijas kultūras ministre Dace 
Melbārde pasniedza Jurim valdības Atzinības rakstu 
par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un Deju Svētku 
rīkošanā un latviskās identitātes stiprināšanu.

Paldies Juri, Tev par visu to, ko Tu darīji visu 
mūsu labā.

Zigfrids Zadvinskis

juRIm vAlAInIm  95 – sABIEdRIskAm dARBAm vElTĪTs mūžs
Šī gada 3. aprīlī ap-

ritēja 95 gadi kopš Sēlijā, 
Rubenes pagastā pasaulē 
nāca, viens no aktīvākiem 
latviešu sabiedriskiem dar-
bi niekiem Čikāgā – Juris 
Valainis. Juris ir svētīts ar 
vairākiem talantiem, tos 
vi sus viņš ir licis lietā savā 
gaŗajā mūžā. Nav daudz 
latviešu organi zā ciju Či-
kā gā, kuŗām viņš nebūtu 
pielicis savu roku vienā vai 
otrā veidā. Viņa smaidošā 

seja bija redza ma visos lielākos un mazākos latviešu 
sarīkojumos. Vienmēr ar savu op  timismu, drau-
dzību, sirsnību  un visur ar dziesmām vai  dziesmu 
vadīšanu, viņš ir skāris daudzu savu draugu dzīves. 

Jau agros skolas gados Rubenē Juris aktīvi 
strādā Mazpulku organizācijā. 1944. gadā iesau-
kums Latviešu leģionā, drīz pēc tam viņu ievaino. 
1944. gada 5. augustā ar militāro ievainoto trans-
portu nonāk Vācijā. Pēc kaŗa beigām kādu laiku ir 
Putlosas gūstekņu nometnē. Pēc atbrīvošanas no 
gūsta nobeidz Andreja Pumpura ģimnaziju un div-
gadējo lauksaimniecības skolu Olf-Erfrādē. Šinī 
laikā Juris Valainis iepazīstas un apprecas ar savu 
mūža draugu Olitu Pārupi, zemgalieti no Tērvetes. 
Juris sāk studijas Pinnebergas universitātē Lauk-
saimniecības fakultātē. Te viņš iestājas Latviešu 
katoļu studentu apvienībā Dzintars, kuŗā darbojas 
līdz mūsu dienām – no 1966. līdz 1968. gadam ir  
tās prezidents.

1951. gadā Valaiņi ieceļo Amerikā, apmetas uz 
dzīvi Čikāgā. Te darbi mijas ar studijām un ar aktīvu 
piedalīšanos Čikāgas latviešu sabiedriskajā dzīvē. 
Juris dzied Ciānas draudzes korī un vīru korī Kalējs. 
Darbojas Čikāgas 1953. gada Dziesmu svētku Rīcī-
bas komitejā. No tā laika Juris ir piedalījies visos 
Vispārējos dziesmu svētkos  Amerikā, Kanādā, pēc 
Latvijas neatkarības atjaunošanas – arī Latvijā, 
izņemot pēdējos gadus, kad veselības stāvoklis to 
vairs neļāva. Sākuma gados Čikāgā viņš strādā par 
skolotāju latviešu skolā un darbojas arī skautu un 
mazpulku organizācijās. 1963. gadā aktīvi piedalās 
pirmo Jaunatnes svētku rīkošanā Čikāgā.
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ČIkāgAs PEnsIonāRu sAIETs 
Juŗa Valaiņa 95 gadu jubilejas svinības

Juŗa dzīves biedre Skaidrīte ieved jubilāru telpā. 
Foto: Vēsma Baltmane

Čikāgas pensionāru biedrības biedri, kā arī 
jubilāra dzīves biedres aicināti viesi pulcējās 
2018. gada 11. aprīlī pensionāru saieta jubilejas 
svinībās. Tas bija jau otrais gadījums, kad kādi 
biedri aicina visus kopīgi svinēt kādu nozīmīgu 
notikumu viņu dzīvēs. Biedrības priekšnieks 
Oļģerts Cakars tur pināja jau iesākto “tradiciju” – 
katram pie krūts piespraust sarkanu rozes ziedu 
un, svinības at klā jot, norādīja, ka mums jābūt kā 
krāšņam ziedam mūsu dzīvē un mīlestībā.

Svinības sākot, Juŗa dzīves biedre Skaidrīte 
ieveda jubilāru telpā, visiem pieceļoties, paceļot 
šampanieša glāzes un Armanda Birkena vadībā 
dziedot "Augstu laimi, prieku!…".

Ievada svētbrīdī mācītāja Gundega Puidza 
pieminēja nupat mūžībā aizgājušo biedri Ausmu 
Mežmali, un norādīja, ka Vecā Derībā ir rakstīts, 
ka ir laiks raudāt un laiks smieties. Latvieši ir vē-
lē  jušies priecāties, un mums šodien ir iespēja to 
darīt kopā ar jubilāru Juri un viņa ģimenes lo-
cekļiem, neaizmirstot norādi: "Šī ir tā Kunga 
diena!". Svēt brīdi nobeidzot, Gundega vadīja 
lūg šanā, un visi vienojāmies pielūgsmē "Mūsu 
Tēvs debesīs" – svētīgs svētbrīdis.

Māra Vārpa, Čikāgas vīru koŗa un tagad arī 
Ciānas draudzes koŗa diriģente, sveicot jubilāru, 
tenoru, pieminēja, ka Juri korī satikusi pirms div-
desmit gadiem. Dziedot pavadīti daudzi koncerti, 
dziesmu dienas gan šeit, gan Latvijā. Vīru koŗis 
dziedājis katra Latvijas prezidenta viesošanās 
laikā Čikāgā. Juris Valainis ir vienmēr bijis gatavs 
rīko  ties un palīdzēt, gadus bijis vīru koŗa priekš-
nieks, kam nekas nav bijis par tālu un grūtu. Viņa 
devē Juri par Čikāgas vīru koŗa sirdi un dvēseli. 

Tad nāca dziesmas, ne jau koŗa, bet Gundegas 
un Māras dueti Māras ģitāras pavadījumā: "Dieva 
mirdzums" un brīnišķīgi saskanīgā un mīlīgā 
dzies ma "Ja sirds ir aizdegusies".

Par jubilāra dzīvi stāstīja viņa meita Vēsma 
Baltmane, to ilustrējot ar uz ekrāna rādītiem uz-
ņēmumiem, par ko rūpējās Silvija Kļaviņa-Barsh-
ney. Vēsma cita starpā teica: "Sveicināti pensionāri 
un Juŗa draugi! Šodien pulcējamies apsveikt Juri, 
darba un dziesmu rūķi, viņa 95. gada gājumā.

Duets.                                        Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney

Pirms 95 gadiem viņš dzima Augšzemgalē, 
Rubenes pagasta Rubeņos. Valaiņu ģimene bija 
svētīta ar deviņiem bērniem. Šodien dzīvs ir tikai 
Jurītis. Savus rakstnieciskos talantus viņš sāka, 
die nējot Latviešu  leģionā par rakstvedi.  Ievainots, 
tika sūtīts uz Vāciju, kur atveseļojās, raka grāvjus 
un tad krita amērikāņu gūstā. Gūstekņu nometnē 
diri ģents Roberts Zuika noorganizēja kori, lai jaunie 
cilvēki nekristu bezcerībā.Tādā veidā mūsu Juris 
arī iemīļoja dziesmu un spēja vingrināt savu tenora
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mūsu lokā! LIDO un DZIEDI līdz simtsgadei!" , 
nobeidza meita Vēsma. 

Juŗa  otrā meita Nora Lebedeva sirsnīgi sveica 
savu tēvu un vēlēja labāko nākotnē.

Radio raidījumu komitejas priekšniece Valija 
Galiniece aicināja priekšā visus esošos un bijušos 
komitejas locekļus un darbiniekus, ieskaitot pašu 
jubilāru. Sveiciena vārdus Jurim teica Jānis Vilciņš, 
atzīmējot, kad pēc četru gadu dienesta armijā Aļas-
kā, 1958. gadā atgriezies Čikāgā, viņš ir atradis 
Radio raidījumu komiteju, kuŗā darbojies arī viņa 
tēvs Jānis Vilciņš seniors, tajā iestājies un 
darbojas vēl šodien. Tur saticis komitejas 
priekšsēdi Juri, kas savus uzdevumus pildījis 
priekšzīmīgi. Vilciņš vēlēja Jurim ar Dieva palīgu 
vēl ilgi dzīvot un dziedāt. Uz to at saucoties, 
jubilārs impulsīvi ai cināja visus dziedāt viņa 
mīļāko tautasdziesmu "Ziedi, ziedi, rudzu vārpa!", 
ko Juŗa vadībā visi 45 svinību da libnieki arī sirsnībā 
un priekā nodziedāja.

Ciānas draudzes pārstāve māc. Gundega Puidza 
kopā ar priekšnieci Silviju Kļaviņu-Barsh ney sveica 
jubilāru Juri, pateicās par atbalstu un izteica ap -
brīnu par Juŗa spējām un gribu vēl darboties.

Katoļu kopas priekšniece Zita Velkme nesa 
sveicienus no katoļu kopas biedriem pateicībā par 
to, ka pēc prāvesta Baginska pārcelšanās uz Latviju 
un draudzes darba izbeigšanas Juris neat teicās 

Radio raidījumu komitejas locekļi. No kr.:  Valija Galenieks, Armands Birkens, Silvija Kļaviņa-Barshney, Ilmārs Riekstiņš, Jānis 
Plūme, Žanete Plūme, Oļģerts Cakars, Juris Valainis, Inese Stokes, Jānis Vilciņš, Modris Galenieks.    Foto: Vēsma Baltmane

balsi. Juris mācījās lauksaimniecības skolā, kur 
sa tika Olitu Pārupi, apprecējās un nodibināja ģi-
meni, kuŗa bija svētīta ar divām meitām. Meitas 
svētīja Juri ar pieciem mazbērniem un viena maz-
meita viņu ir svētījusi ar divām mazmaz meitiņām.

Dzīves ceļš Valaiņus noveda Amērikā, vis-
pirms Indiānā un tad Čikāgā. Juris un Olita cītīgi 
strādāja, turpināja mācības, un mūsu ģimenes 
social butterfly sāka ziedot brīvo laiku latviešu 
sabriedrībai. 

Sabiedrībai Juris ir veltījis daudz laika un tai 
ziedojis savus talantus. Ir bijis biedrs daudzās lat -
viešu organizācijās un par to viņš ir vairākkārt ap-
balvots ar goda rakstiem. Lielākais gandarījums 
Jurim bija Latvijā, kad 2004. gadā Valsts pre zi-
dente Vaira Vīķe-Freiberga apbalvoja viņu ar Triju 
Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi. Pasniedzot to, 
viņa sacīja: "Juris Valainis ir viens no tiem sa-
biedriskajiem un kultūras darbiniekiem, ar ko lat-
viešu tauta var būt lepna, jo viņš ir pavadījis visu 
sa vu mūžu, veltot sevi kādai sabiedriskai aktīvitātei, 
nedomājot par to, kāds būs atalgojums."

Juris vēl arvien dzied divos koŗos, piedalās, kur 
spēj, latviešu sarīkojumos. Ir aktīvs biedrs LKSAA 
Dzintars, Pensionāru biedrībā, Katoļu kopā un 
citur. Mēs viņu cienam un mīlam un novēlam 
mūsu tētim, jūsu Jurītim, turpinātu dzīves prieku,  
enerģiju dziedāt un pavadīt vēl daudz jauku brīžu
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Zita Velkme sveic jubilāru.

uzņemt kopas vadību un ir aktīvs vēl šo dien. Viņa 
gaišais skats, optimisms un leģendārā mīles tība 
dziesmai uzrunā mūs visus. Viņa uzsvēra, ka 
šodien ir laiks apstāties un pateikties Dievam par 
spēku un izturību, ko Viņš ir devis Jurim, vēlot ju-
bi lāram Dieva gādību un spēku. Jubilejā piedalījās 
arī kopas biedri Oļģerts Svilāns un Māra un Nenis 
Počs, kuŗš, pārstāvot LKSA Dzintaru, pateicās par 
Juŗa darbu un vēlēja Dieva palīgu. Tad bija laiks 
dziesmai, un visi dziedājām "...es par bēdu nebēdāju".

No Čikāgas Latviešu biedrības jubilāru sveica 
biedrības līdzpriekšsēdis Armands Birkens, minot, 
ka Juris ir biedrības augsti vērtēts goda biedrs, kas 
savā dzīvē un darbā neprasa sev, bet dod ot ram, 
vienmēr ir gatavs palīdzēt. Pēc visiem sveicieniem 
Armands pie mikrofona konstatēja, ka Juris ir 
bijis loceklis visās latviešu organizacijās Čikāgā, 
izņemot Dāmu komitejās…

No Čikāgas slēpotāju kluba Juri sveica Valija 
un Modris Galenieki, un mēs visi no izdalītajām 
dziesmu lapiņām nodziedājām Slēpotāju kluba 
“himnu” – “Es uzkāpu kalniņā” un dziesmu “Ak, 
vai cik žēl, ka sāku slēpot es tik vēl’”. Dziesmas 
izpelnījās tādu jautrību, ka bija uz vietas jāatkārto.

Juŗa dzīves biedre un palīdze Skaidrīte – šīs 
jubilejas rīkotāja, programmas sastādītāja, cie-
nasta gādātāja   – pastāstīja, ka viņi pirms septiņiem 
gadiem nolēmuši iet kopīgu ceļu. Ka tas ir bijis 
labs lē mums bija skaidrs katram priecīgajam ju-
bilejas dalībniekam un katram, kas viņus pazīst.

Oļģerts Cakars, pēc Skaidrītes aicinājuma, 
pastāstīja par kādreizējo Čikāgas Preses kopu, tās 
dalībniekiem, preses ļaudīm un literātiem, par 
rakstnieku cēlieniem un Preses balli Čikāgā, 
minot galvenos avīžniekus: Albertu Raidoni, Juri 
Valaini, Ilzi Šīmani, Aleksandru Zaubi, mūzikā 
Martu Cakari un literātiem: priekšnieku Kārli 
Ķezberu, Valdi Krāslavieti, Ojāru Jēgenu un 
Oļģertu Cakaru. Divi pēdējie bija galvenie Čikā gas 
Preses balles rīkotāji un telpu iekārtotāji. Lai va-
rētu apmēram pārskatīt, cik rakstu Juris ir vei cis 
savā mūžā, runātājs bija saskaitījis savā datorā 
palikušos savus aprakstus un nonācis pie 160, 
vērtējot, ka Jurim būs tuvu tāds pat skaits – 
izkaisīti Čikāgas Ziņās, Laiks un Latvija Amerikā. 

Svinību nobeiguma posmā priecīgi dziedājām 
Armanda pavadījumā. Juris sirsnīgi pateicās vi-
siem laba vēlētājiem. Tad vēl itkā pārgājām savā 
pensionāru saieta vidē, un tradicionālos mēneša 
dzimšanas dienu sveicienus saņēma, pro tams, 
Juris Valainis 95 un Vilnis Jakobsons 85. Ievērojot 
nozīmīgos gadus, Pensionāru biedrības priekš-
nieka palīdze Aina Eglīte bija sarunājusi Armandu 
Birkenu dziedāt, ko viņš arī darīja, dziedot nupat 
sacerētu jaunu dziesmu. Kad jau minēti tiek gadi, 
tad gadi… priekšnieks, īsti nezinot, paskaidroja, 
ka Austrai Kēlerei do mājams ir  39… Un tad – 
notika biedru sasauk šanās, gandrīz sacelšanās. 
Izrādījās, ka priekš niekam pasniegtajā dzimšanas 
dienas sarakstā trūkstot viņa palīdzes Ainas Eglītes 
vārds. Tā kā sarakstu bija gatavojusi tā pati Aina 
– ļoti aiz do mīgi. Tomēr, redzot uz saldumu galda 
tortes blakus tortēm, nedomāju, ka viņa mē ģi-
nājusi izvairīties no dzimšanas dienu bērnu nastas 
– bied renēm torte un vīriem pudele vīna… Pie-
cēlušies nodziedājām "Tavā gaviļdienā jaukā 
priecīgā visi tavi draugi tevi sveicina". Vēl viens 
darbiņš: priekšnieks aicināja visus ar klusuma 
brīdi pieminēt mūsu aizgājušo mīļo biedreni 
Ausmu Mežmali.

Pateicība Skaidrītei Valainei par jubelijas 
domu un rīkošanu, pensionāru biedrības balstiem 
un visa darba darītājiem: Ainai Eglītei, saim-
niekam Arvīdam Kadeģim, Inārai Grigolatei un 
katram, kas palīdzēja veidot šīs vienreizējās svinības.

Oļģerts Cakars
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Čikāgas latviešu bērnudārzs un pirmsskola
4555 Church St. Suite 100, Skokie, IL  60067

gadu viņi būtu skaisti. 
Tad devāmies pie mielasta 

galda, kur bērni sacentās olu si-
šanā, lai uzzinātu,  kuŗam  ir vis-
stiprākā ola. Bērni arī pagaršoja 
dažas dzērvenes, lai visu gadu 
viņiem būtu sārti vaigi.  

Lieldienu svinībās gājām 
vis   visādās rotaļās, bet pašās bei-
gās  – rotaļā, “Lielai dienai vārti 
vaļā, visi cauri iet. Un, kad Lielā 
diena galā, vārti veras, vārti ve-
ras, vārti veras… CIET!”.  

Andārte Phillips
Foto: A. Phillips

Šī gada martā, pirms pa va-
saŗa brīvdienām, Stariņā svinēja 
Lieldienas. Veselu mēnesi pirms 
svētkiem bērni sāka mācīties  
par latviešu tradicijām, paražām 
un ticējumiem, mācijās dziesmas, 
rotaļas un skaitāmpantus. Liel-
dienu svinību dienai pienākot, 
visi bija sagatavoti.  

Pāris dienu pirms svinībām 
bērni krāsoja olas – kā vienmēr 
sīpolu mizās. Šogad mums 
sanāca arī pavisam skaistas – 
tumši pelēkas olas no mellenēm 
un gaiši dzeltenas no bietēm. To 
gan nebijām sagaidījuši!  

Svinību dienā bērni sagai-
dīja ienācējus ar pūpolu zariem 
un mazliet nopēra katru, sakot: 
“Apaļš kā pūpols, vesels kā rutks!  
Slimība ārā, veselība iekšā!”. Pēc 
tam bija jāiejauc mīkla mīkstām, 
saldām maizītēm. Kamēr mīkla 
siltā vietā rūga, bērni ar lupa-
tiņām apmazgāja visas vietiņas 
telpā, lai svētkiem tās būtu tīras. 
Pa to laiku mīkla bija uzrūgusi, 
un bērni varēja veidot apaļas mai-
 zītes, katrā iespiežot cau rumu 
un iekaisot tajā sāli un ķimenes. 

Izgājuši ārā, skolotājas iz-
šū pināja bēr  nus, lai vasarā odi 
viņiem nekostu. Jauka spēle bija 
olu ripi nā šana, kuŗā spēlētājam 
jāmēģina trāpīt cita olai.  

Pēcpusdienā bērni saposās 
baltajos krekliņos un/vai puķai-
najās pavasaŗa kleitiņās un palī-
dzēja saklāt mielasta galdu. Uz 
galda likām apaļās maizītes, olas, 
dzērvenes, ābolus un apaļu sieru. 
Pirms ēšanas Stariņa siltumnīcā 
bērni nomazgāja seju, lai visu

Nāc nākdama lieldieniņa, 
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Pie galdiņa sasēduši!

Ēriks Zīmelis un Vincents Fitzgerald.

No kr.: Olivers Tupurītis, Lana Jacoba, Vincents Fitzgerald, Elosie Blackburn, Ēriks 
Zīmelis, Freya Blackburn, Ellie Reinfelde, Niko Balodis, Līzīte Freimane, Emina 
Tupurīte, Maija Specker. Aizmugurē Laila Granta.

Andārte šūpo Oliveru Tupurīti. 
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24. martā Krišjāņa Barona latviešu skolā Čikāgā svinēja Lieldienas. Bija krāsoto olu izstāde un 
uzvarētāju apbalvošana. Netrūka tradicionālās olu ripināšanas un olu sišanas sacensības. Skolēniem 
patika arī jaunās spēles. Īpašu prieku sagādāja šūpošanās. Spēles pārraudzīt palīdzēja Dārija Baginska 
un citi vidusskolas audzēkņi. Liels paldies skolēnu vecākiem par palīdzēšanu!

Ineta Doudorāne

lIEldIEnu PRIEkI kRIšjāņA BARonA lATvIEšu skolā 
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Vadītāja Aļņa Cera vadībā lielgaidas un 
dižskauti gatavoja picas. Izveltnēja Aļņa mājās 
iemīcīto mīklu, sarīvēja sieru, saspieda tomātus 
mērcei un katrs izvēlējās savas sastāvdaļas –
sēnes, spinātus, karamelizētus ķiplokus vai pepe-
roni desu. Garšoja superīgi!

Vad. Daina Cera

gAujAs 6. gAIdu vIEnĪBA 
Vadītāja 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>

Dārijus Baginskis, Andis Cers, Sophie Circene, Anneli Cera, 
Dārija Baginska, Emma Velkme, Isabelle Gundrum. 
                        Foto: Māra Gundrum

Šī gada 7. aprīļa nodarbībās guntiņas pieda-
lījās iemīļotajā kima rotaļā. Rotaļā lieto garšas, 
smar žas, taustes un dzirdes maņas, lai atpazītu 
pazīstamas lietas. Garšas, smaržas un taustes daļā 
guntiņām ir aizsietas acis, uz mēles uzliek kādu 
la  bumu – citrona gabaliņu, rupjmaizi, šokolādi 
u.c. Mār rut kus un nēģus gan nedodam. Zem 
deguna pa liek sinepes, ziepes, kafiju vai ko citu. 
Meitenēm vis labāk patīk vaniļas smarža.

Vai kāds Čikāgas Ziņu lasītājs zina šīs rotaļas 
nosaukuma izcelsmi?

Vad. Daina Cera

Guntiņas

Guntiņām Zanei Velkmei un Sofijai Brencei mēles gatavas 
saņemt nākamo kumosu, kamēr vad. Žubīte Streipa dod 
Solveigai Austriņai kaut ko saldu? skābu? rūgtu?

Lielgaidas un dižskauti

No kr.: Vilis Sīmanis, Dārijus Baginskis, Emma Velkme, Isabelle 
Gundrum, Annelī Cera, Dārija Baginska, Andis Cers, Sophie 
Circene, Sarma Ejupe, vad. Alnis Cers . Foto: Māra Gundrum
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LAW OFFICES  
OF

JOHN ROBEZNIEKS, CHARTERED

John Robeznieks, J.D., L.L.M.
738 East Dundee Road - Suite 302

Palatine, Illinois 60074
 (847) 202-0120 

facsimile (847) 202-0122
e-mail address: robeznieks@aol.com

engaged in the general practice of law
with an emphasis in the areas of 

real estate, corporate and business 
transactional matters,

taxation, probate and estate planning

847-759-9599
1225 Perry Street, Des Plaines, IL
1272 Miner Street,  Des Plaines, IL

Zobārstniecības kabinets
            

l Bezmaksas zobu pārbaude un konsultācija. 
l Modernas ierīces un instrumentu sterilizācija.
l Uz krāsaina ekrāna jūs redzēsit savus zobus tieši  
 tā, kā  zobārsts tos redz.
l Ārstēšana, izraušana, neredzamās plombes,   
 nervu kanālu un smagaņu ārstēšana, zobu   
 kosmētika, implanti.
l Neatliekamo ārstniecību izdarām nekavējoši.
l Zobārstniecības darbnīca atrodas uz vietas:   
 izgatavojam protēzes, kroņus, tiltiņus – salabošana
  tajā paša dienā.
l Miega apnia (Sleep apnea appliance).
l Klinika ērti iekārtota pirmajā stāvā.
l Automašīnas novietošana tieši pie durvīm.
l Pieņemam no 9:00 a.m. līdz 9:00 p.m.

 
CElTnIECĪBAs dARBI

Piedāvā kvalitātīvi veikt ēku, istabu, pagrabu garāžu, 
logu pārbuves, jumtu un māju sienu segumu, 
cementa lējumu, elektrības kabeļu, santechnikas, 
krāsošanas, mēbeļu labošanas, kā arī jebkādus 
sīkākos darbus.

Palīdz plānot jaunas istabas vai ēkas piebūves.
Apdrošināšana ir iekļauta. 
Bezmaksas konsultācija.

Raimonds dunkelis
Tel./fax:  630-790-0320 vai 800-464-8977
<www.finecraftconstruction.com>.           
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laikiem bija riteņbraucieni kopā 
ar draudzeni uz lauku saim-
niecību pēc piena. Ceļš vedis gar 
mežu, kur auga skaistas puķes.

No tēta Ausma iemācījās 
mīlēt literātūru un dzeju. Spilgti 
atmiņā palicis tas, kā viņa mā-
cījās dzejoļus un tētis viņai lika 
tos deklamēt.

Ap 1950iem gadiem daudzi 
bēgļi atstāja Vāciju un devās uz 
ārzemēm. Krīgeru ģimene pār-
cēlās uz ASV. 1951. gada 1. jūnijā  
viņi ieradās Ņujorkā, tad tālāk 
uz Columbus Junction, Iowa, kur 

ģimene dzīvoja cūku saimniecībā. Ausmas tētim 
divus gadus tur bija jāstrādā, lai nomak sātu 
lauksaimniekam ceļa izdevumu  parādu. Pēc tam 
ģimene pārcēlās uz Čikāgu, kur sākumā viņi dzī-
voja Ciānas draudzes īpašuma pagrabā pie māc. 
Rautenšilda. Ausma sāka dziedāt Ramata korī un 
dejot tautasdejas Dzelmes kunga un kundzes 
vadībā. Tanī laikā visi latviešu sarīojumi un 
sanāksmes notika Hull House telpās. 

Pēc kāda laika Ausmas tētis nopirka dzīvokļa 
namu Čikāgā. Ausmas jaunība ir bijusi priecīga 
un bezrūpīga. Viņa spilgti atcerējās 1953. gada 
Dziesmu svētkus, kad māja bija pilna koristu. 

Čikāgā visa ģimene strādāja. Ausmai vienmēr 
bija žēl mātes, jo viņai bija jāstrādā ne tikai ārpus 
mājas, bet jāveic arī visi saimnieciskie darbi mājās. 

Ausma apprecējās 1955. gadā.Viņas lielākais 
dzīves prieks bija meitiņas Maldas piedzimšana. 
Visa ģimene, it īpaši tētis un memmīte priecājās 
par šo notikumu. Neilgi pēc tam Ausma izšķīrās ar 
Maldas tēvu.

Īsti latvieši – Krīgeru ģimenei piederēja lauk-
saimniecība Viskonsīnā un krogs York Lounge 
Čikāgā. 1956. gadā sportistu ballē York Lounge 
Ausma iepazinās ar Jāni Mežmali un 1957. gada 
21. decembrī viņi apprecējās. Arī Mežmaļu 
ģimenei bija lauksaimniecība Viskonsīnā, kur 
lielā, apvienotā ģimene dzīvoja kopīgā pavedienā.

Ausmai un Jānim piedzima divas meitas – Ilga 

Ausma Malda Mežmale 
(dzimusi Krīgeris) dzima 1937. 
gada 8. martā Saldus slimnīcā, 
Dobeles rajonā. Tēvs (tētis) Jānis 
Edvarts Krīgeris, māte (mem-
mīte) Veronika Lapa. Līdz ar 
Ausmu piedzima dvīņu brālis 
Valdis, bet neilgi pēc piedzim-
šanas viņš no mira. Dienu pirms 
Ausmas Sal dus slimnīcā pie-
dzima viņas ilg  gadējais draugs 
Ārijs Vilem sons. Lai gan viņi 
iepazinās ASV, jokojoties viens 
otru sauca par dvīņu māsu/brāli.

Latvijā Krīgeru ģimene 
dzī voja Zaļeniekos. Ausmas tētis bija celtnieks, 
memmīte – lauk saimniece. Ģimenē auga seši bērni: 
Dzidra, Visvaldis, Vilnis, Jānis, Ausma un Valda. 

Bērnu dienas Latvijā Ausma maz atceras. 
Spilg tākā atmiņa bija rudzpuķu lauks, kur viņa 
lūgusi Dievam atnest viņai mazu māsiņu. Pagāja 
septiņi gadi, un piedzima mazā māsiņa Valda. Tajā 
laikā bija izcēlies kaŗš. Kad Valda bija sešus mē-
ne šus veca, ģimenei bija jādodas bēgļu gaitās. Tā, 
Jānis un Veronika ar pieciem bērniem izceļoja no 
Latvijas. Vecākā meita Dzidra ar savu vīru palika 
Latvijā. Ceļš uz Vāciju nebija viegls. Ausmas māte 
gandrīz pazuda Liepājā pirms kāpšanas kuģī.

Vācijā neilgu laiku Krīgeri dzīvoja pie kādas 
vācu ģimenes. No 1947. gada līdz 1948. gadam viņi 
dzīvoja bēgļu nometnē Gestachtā (Geesthacht). 
No 1948. gada līdz 1951. gadam viņi dzīvoja 
Ventorfas (Wentorf) nometnē, Hamburgā. Ausma 
stāstīja, ka nometnē dzīvoja bez bēdām. Viņa tur 
sadraudzējās ar Ainu Jansonu (Eglīti), ar kuŗu 70 
gadu bija ļoti tuva draudzība. Ausma stāstīja, ka 
viņu sūtīja frizieru kursos, bet tā kā viņas modelei, 
māsiņai Valdai, bija ļoti sprogaini mati, tad Aus-
mai nekas labs nesanāca, un tas amats viņai izputēja. 

Nometnē Ausmas tētis nodarbojās ar speku-
lē šanu, tādēļ ģimenei nekā netrūka. Viņi bieži 
uzņēma māksliniekus. Ausmas memmīte nemitīgi 
cepa un vārīja, jo mājās vienmēr bija daudz cie-
miņu. Viņas skaistākās atmiņas par nometnes 

AusmA mEžmAlE dIEvA mIERā
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un Pārsla. Ausma bieži teica, ka viņas lielākais 
nopelns bija viņas trīs mīļās meitas. 

Daudzus gadus Ausma strādāja Smith Kline 
Laboratories Čikāgā. Viņa bija ļoti dievticīga un 
aktīvi piedalījās latviešu draudzes dzīvē. Ausma 
ar lielu prieku darbojās Sv. Pēteŗa draudzes Dāmu 
komitejā. 

Lai gan pati teiktu, ka nav ne ar ko īpaši 
izcēlusies, Ausma cepa garšīgu rupjmaizi, kliņ-
ģerus, tortes un pīrāgus. Viņa bija ļoti darbīga, 
mīlēja dziesmu, dzeju un viņas sirds vienmēr 
ilgojās pēc kaut kā nezināma.

Pārāk agri savas dzīves gaitā Ausma saslima 
ar vēzi. Tomēr viņa neatlaidīgi darbojās virtuvē, 
gadiem pat sēžot braucamkrēslā. Ar lielu mīles-
tību viņa pagatavoja gardus latviešu ēdienus.  
Kaut gan Ausma bija ļoti stripra un pārspēja vēzi, 
viņa bieži slimoja. Ausmas meitas vienmēr bija 
viņai klāt, it īpaši jaunākā meita Pārsla, kuŗa 
vismaz divdesmit gadus un līdz pat pēdējai dienai 
gādāja par Ausmu.

Ausma bija pārlaimīga par saviem maz bēr 

niem – Viju, Stephanie, Andreju, Jāni, Larisu un par 
mazmazmeitiņu Vasaru. Ģi menes locekļi Ausmu 
sauca par Omu. No visas sirds viņa mīlēja tos, kas 
bija ap viņu – ģimeni un draugus. 

Ausmas pēdējās dienās ģimene bija pie viņas 
līdz viņa aizgāja Dieva mierā 2018. gada10. aprīlī 
Elk Grove Village, IL.

Skumst piederīgie:
Vīrs Jānis, meita Malda, meita Ilga ar vīru 

Bert, meita Pārsla ar vīru Jim; mazbērni un 
mazmazbērni: Vija ar meitu Vasaru, Stephanie ar 
vīru Erik, Larisa ar vīru Steve, Andrejs un Jānis, 
māsa Valda ar vīru Gustu, brālis Visvaldis ar 
ģimeni; visa Valaiņu dzimta, Andrejs Mežmalis 
ar ģimeni un liels ģimenes loks Latvijā.

Tikai vienu Jāņu zāli
Gribējās vēl plavā plūkt.
Tikai vienu atvasaru
Vēl no Dieva rokām lūgt.

Vija Vīksne
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450 Forest Preserve Drive, Wood Dale, IL 60191-1983 
tālr: 630-595-0143
mācītājs: Ojārs Freimanis, tālr.: 773-818-6965; e-pasts: 
<ojars.freimanis@gmail.com>
draudzes priekšnieks: Uldis Pūliņš, tālr.: 630-759-8314; 
e-pasts: <uvpulins5@gmail.com>
dāmu komitejas priekšniece: Ināra Blumberga, 
tālr.: 847-832-0933, e-pasts: gblumb@aol.com
Draudzes Facebook: <https://www.facebook.com/
Cikagas-LELBA-Sv-Petera-Draudze> 

LATVIEŠU
EV. LUTERISKĀ
SV. PĒTEŖA 
DRAUDZE

dievkalpojumi un sarīkojumi

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499, 
tālr.: 773-725-3820, e-pasts  <cianasdraudze@gmail.com>
mācītāja: Gundega Puidza, tālr.: 708-453-0534
draudzes priekšniece: Silvija Kļaviņa-Barshney
tālr.: 872-301-6638
dāmu kom. priekšn.: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213
mājaslapa: caur <cikaga.com> vai Facebook.

ČIkāgAs lATvIEšu 
Ev. luTERIskā
CIānAs dRAudZE

dievkalpojumi un sarīkojumi

Piektdien, 4. maijā, 19:00 – Balto galdautu vakars.  
  Piedalās LR goda konsuls Ilinojā 
  Roberts Blumbergs.

svētdien, 6. maijā, 10:00 – Kopīgs Kurzemes cietokšņa  
  aizstāvju un LR neatkarības atjaunošanas  
  atceres dievkalpojums Ciānā. * 
svētdien, 13. maijā, 10:00 – Mātes/Ģimenes dienas  
  dievkalpojums ar dievgaldu. Siltas pusdienas  
  un Mātes dienas pasākums.

svētdien, 20. maijā, 11:00 – Kopīgs Vasarsvētku   
  dievkalpojums ar jauniešu iesvētībām Ciānā.*

svētdien, 27. maijā, 10:00 – Trīsvienības svētku   
  dievkalpojums ar dievgaldu. Kafijas galds.
  11:30 – Bībeles stunda.

*sv. Pēteŗa  baznīcā nav dievkalpojuma.

Olīvkalna kapos Sv. Pēteŗa draudzei ir brīvas kapu 
vietas, cena $1,000-draudzes locekļiem un $1,200 
– citiem, kas nav draudzes locekļi; salīdzinot ar 
caurmēra cenu $2,095. Sazinieties ar Modri 
Galenieku 847-823-3713 .

ČIkāgAs lATvIEšu 
kAToļu koPA
Immaculate Conception Church
7211 W.Talcott Ave., Chicago, IL

Kopas priekšnieks: Juris P. Valainis  
Kopas v-priekšniece: Zita Velkme, tālr.: 630-372-9952
e-pasts: <zitavelkme@juno.com>

svētdien, 6. maijā, 10:00 – Abu luterāņdrau draudžu  
 kopīgs Kurzemes cietokšņa piemiņas    
 dievkalpojums. Dziedās Čikāgas vīru koris.
 DV pusdienas.

svētdien, 13. maijā, 10:00 – Ģimenes dienas    
 dievkalpojums, kuŗā piedalīsies Čikāgas bērnu  
 ansamblis. Siltas pusdienas. Ģimenes dienas  
 sarīkojums ar Čikāgas bērnu ansambli un  
 tautasdeju kopu "Mantinieki".

svētdien, 20. maijā, 11:00 – Abu luterāņu draudžu   
 kopīgs Vasarsvētku dievkalpojums ar
  jauniešu iesvēti. Kafijas galds.

svētdien, 27. maijā, 10:00 – Dievkalpojums. Kafijas  
 galds ar jubilāru godināšanu.

2018. gada maijs

410 E. Rand Road 
Mt. Prospect, IL 60056-2161

 847/394-2336
and

3440 N. Central Ave. 
Chicago,  IL. 60634-394 

773/545-5420
www.matzfuneralhome.com

 Ģimenes īpašūmā un vadībā
 kopš 1883. gada

 

2018. gada maijs



232018. gada maijs

sARĪkojumI/sAnāksmEs
2018. gada maijs

Piektdien, 4. maijā, Baltā galdauta svētki Sv. Pēteŗa  
  draudzes īpašumā plkst. 19:00.
4., 5. un 6. maijā  ALA 67. kongress notiks Vašingtonā,DC.
svētdien, 6. maijā, Abu luterāņu draudžu kopīgs   
  Kurzemes cietokšņa piemiņas dievkalpojums.  
  DV pusdienas plkst. 10:00. Skat DV kalendāru.
Trešdien, 9. maijā, Pensionāru saiets Ciānā plkst. 12:00.
sestdien, 12. maijā, Čikāgas vīru koŗa koncerts Ciānas  
   Lielajā zālē plkst. 18:00.
svētdien, 13. maijā, Ģimenes dienas dievkalpojums  
   plkst. 10:00. 

2018. gada jūnijs
svētdien, 17. jūnijā, Visu draudžu kopīgs Aizvesto  
  piemiņas dievkalpojums, kafijas galds un  
  filma "Dienasgrāmata".
Pirmdien, 18. jūnijā, Stariņā pirmā divnedēļu vasaras  
   nometne. 

2018. gada jūlijs
no  20. jūlija līdz 22. jūlijam Latvijas simtgades    
  svinēšana Gaŗezerā.

2018. gada augusts 
Pirmdien, 13. augustā, Stariņa otrā divnedēļu vasaras  
   nometne. 

2018. gada septembris 
sestdien, 15. septembrī, Tikšanās ar ģenerālleitnantu  
   Raimondu Graubi no Latvijas Ciānā. 

ČIkāgAs lATvIEšu BIEdRĪBA
Čikāgas latviešu nams
4146 n. Elston Ave., Chicago, Il 60618
tālr.: 773-588-2085 

Mājaslapa <www.cikagaslatviesubiedriba.com>
Priekšnieks: Armands Birkens
tālr.: 773-251-2840, e-pasts: <armands5@aol.com>

6551 W. Montrose Ave., Chicago, IL 60634-1499
Priekšnieks: Ivars Kēlers, tālr.: 773-625-4150
e-pasts: ≤kelivar@aol.com>
kasiere: Ināra Grigolats, tālr.: 847-729-6213

ČIkāgAs
dAugAvAs vAnAgu 
APvIEnĪBA

Kārļa Ķezbera bibliotēka ir atvērta no plkst. 11:00 
līdz 2:00 pēcpusdienā katra mēneša pirmajā un trešajā 
trešdienā. 

Daugavas Vanagi aicina pieminēt 8. maija kapi-
tulāciju Kurzemē.

6. maijā Ciānas un Sv. Pēteŗa draudžu kopējā diev-
kalpojumā Ciānā atzīmēs 8. maija Kurzemes cietokšņa 
piemiņas dienu, godinot klātesošos leģio nārus. Dievkal-
pojumu kuplinās Čikāgas vīru koris. Pēc dievkalpojuma 
Čikāgas Daugavas Vanadzes lūdz visus uz kopējām 
pusdienām.         

Čikāgas Daugavas Vanagu apvienība

Pasūtiniet  Čikāgas Ziņas  P.O. Box 2824, Des Plaines, IL 60017-2824
ZIEdojums:

$

Redakcija lūdz vismaz $55.- vai vairāk ziedojumu gadā sagatavošanas un iespiešanas tiešo izdevumu segšanai.

Vēlos, lai redakcija sūta kartīti:                            Vēlos paziņot par dāvanu pats/pati:                           

Dāvinātāja vārds un uzvārds:

Adrese:

Vārds, uzvārds:

Redakcija kļūdījās
Aprīļa Čikāgas Ziņu izdevumā dzejoļa 

"Vīzija Kalpaka piemiņas dienā" autora vārdam 
jābūt Arnolds Strautnieks nevis Kārlis.

Ināra Sīmane
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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 • Tel  402-474-1591 • e-mail: aldis@augstumsprinting.com
Editor-in-Chief: Ārija Bergmanis  • Tel. 847-803-0546

 ČIKĀGAS LATVIEŠU RADIO RAIDĪJUMI SKAN
pirmdienās no 7:00 - 8:00 vakarā.
Tos pārraida WSBC AM 1240 viļņos
Ziņojumus un sludinājumus pieņem: V. Galenieks • tālr.: 847-823-3713,
e-pasts: <galenieks@att.net>
Silvija Kļaviņa-Barshney • Tālr.: 872-301-6638, e-pasts <skbdesign1@yahoo.com>
Armands Birkens • Tālr.: 773-251-2840
Ziedojumu čekus lūdzu rakstīt uz: Latvian Broadcasting vārda un sūtīt
Valijai Galenieks  1008 Hastings Str., Park Ridge, IL 60068-3262
Raidījumu ierakstu CD’s var pasūtināt no V. Galenieks.  Cena – $6:00
Var klausīties raidījumus datorā, saņemot .mp3 faili e-pastā, caur Dropbox.
Informācija pie Silvijas, Armanda vai Modra Galenieka

ČIKĀGAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU APVIENĪBA
Gundega Puidza un Armands Birkens līdzpriekšsēži
Gundega Puidza: 708- 453- 0534
Armands Birkens:  773-251-2840

2016. gada 

MAIJS
  1 0 Ziedonis
  2 T Zigmunds, Sigmunds,   
 Zigismunds
  3 C Gints, Uvis
  4 P Latvijas Republikas   
 Neatkarības deklarāci  
 jas pasludināšanas  diena. 
  Vizbulīte, Vijolīte, Viola
  5 S Ģirts, Ģederts 

  6 Sv  Gaidis, Didzis
  7 P Henriete, Henrijs, Jete
  8 O Ģumenes diena.   
 Staņislavs, Staņislava,   
 Stefānija
  9 T Klāvs, Einārs, Ervīns
10 C Maija, Paija
11 P Milda, Karmena, Manfreds
12 S Valija, Ināra, Ina, Inārs

13 Sv Ģimenes diena.        
 Irēna, Irēna, Ira, Iraīda
14 P Krišjānis, Elfa, Elvita,   
 Aivita
15 O  Sofija, Taiga, Arita, Airita
16 T Edvīns, Edijs
17 C Herberts, Umberts, Dailis
18 P Inese, Inesis, Ēriks
19 S Lita, Sibilla, Teika

20 Sv Vasarsvētki
 Venta, Salvis, Selva
21 O Ernestīne, Ingmārs,   
 Akvelīna 
22 O Emīlija, (kalendāros   
 neierakstīto vārdadiena)
23 T Leontīne Lonija, Ligija,   
 Leokādija
24 C  Ilvija, Marlēna, Ziedone
25 P Anšlavs, Junora
26 S Eduards, Edvards, Varis

27 Sv Dzidra, Dzidris, Gunita,  
 Loreta
28 P Vilis, Vilhelms
29 O Maksis, Raivis, Raivo
30 T Vitolds, Lolita
31 C Alīda, Jūsma

Vērsis
21.apr. - 20.maijs

Dvīņi
21.maijs - 21.jūn.
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