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Prof. Dr.Pēteris Lejiņš
ALA's Centrālās valdes priekšsēdis

KLĪVLANDES UN APKĀRTNES LATVIEŠU BIEDRĪBAS

10 GADI

Savā 10 gadu pastāvēšanas laikā biedrība ir veikusi

loti nozīmīgu darbu. Klīvlandes un apkārtnes latviešu

biedrība pieder pie tām ASV latviešu organizācijām,
kas 1951. gadā stāvēja pie Amerikas Latviešu Apvie-

nības šūpuļa un ir Apvienības dibinātāju organizā-

ciju skaitā. Pastāvēšanas laikā biedrība nevien vieno-

jusi un pulcinājusi kopā Klīvlandē un apkārtnē dzīvojo-
šo latviešu saimi, veicot ievērojamu latviešu kultūras

darbu uz vietas, bet arī aktīvi vienmēr sekmējusi Ame-

rikas Latviešu Apvienības centienus un mērķus. Biedrī-

ba ik gadus ir sūtījusi delegātus uz ALA's gadskārtē-
jiem kongresiem un arī vienu šādu kongresu sarīkoja

kopā ar citām Klīvlandes latviešu organizācijām un

draudzēm.

Klīvlandes un apkārtnes latviešu biedrības svētīgais
darbs arī nākotnē nedrīkst apsīkt, bet tas turpināms
ar vēl lielāku rosmi un jauniem sasniegumiem latvie-

šu tautas un latviešu jaunās audzes labā. ASV latvieši

raugās uz Klīvlandi un tās latviešu saimi ar paļāvību,
ka 3. ASV latviešu Dziesmu svētki būs izcils notikums.

Rosīgai Klīvlandes un apkārtnes latviešu biedrības sai-

mei, atskatoties uz desmit gados sasniegto, mēs visi

sūtam vislabākos novēlējumus jauniem panākumiem

turpmākā darbā.
Prof. P. Lejiņš

Amerikas Latviešu Apvienības
Centrālās valdes priekšsēdis.
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Hugo Krūmiņš

LATVIETIM

No senlaikiem, kas aizmirstībā slīd,
Ir tavos apcirkņos kāds dārgums krājies.
To kodes, rūsa, laiks pat nemaitā. Tas spīd
Kā zelts, kas ilgi ilgi spodrinājies.

Tas tikums tavs un gara dīžais spēks,
No zemes dziļumiem kas smelts un debess.

Tā tava ticība: aiz tumsas saule lēks -

Un gaiši sils un sirdis priekā drebēs!

Tās dziesmas tavas - skaņu brīnumtilts,
Ko laiku bezdibeņiem tumšiem pāri

Bij sviedis ģēnijs tavs, lai nepievilts
No nakts tu iznāktu uz saules āri...

Un redzu jau: brīvs atkal vagu dzīt

Tu ej un sētuvi sev plecos nesi.

Krīt graudi zeltainie - tie vārpās celsies rīt

Sveikt zemes saimnieku... Un - tu tas esi.
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Marta Vītrupe

ZVAIGŽŅOTĀ NAKTĪ

Nakts stundās vēlās, kad debesis mirgo,
Vientuļa skatos

Greizajos Ratos,

Kuriem nav zirgu. ..

Bet tie traucas, es zinu -

Ātrāk par visiem putniem, kas lido,
Ko atcerot minu -

Ja kāds mani sauktu

Un pacelties palīdzētu -

Es labprāt Greizajos Ratos brauktu
.. a

Jo drīzi varbūt - tā ap nakts vidu

Tad nolaisties spētu
Upes rāmajā dzelmē,
Kur bērnībā mazgāties bridu

Pēc dienas svelmes.

Atceros - Greizie Rati tur mīlēja ienirt

Nakts stundās zvīļās - vieni.

Tagad es nirtu tiem līdzi,

Mazgātos,
Ūdeņos tīros, pirms modies ir rīts.

Tad bijīga apraudzīt ietu

Kalnup pa rasaino pļavu
Šīs zemes vismīļāko vietu -

Bērnības pagalmu savu...

Kaut mani kāds sauktu

Un pacelties palīdzētu -

Es priecīga zvaigžņotos ratos brauktu!
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Roberts Viļumsons

Latviešu biedrības priekšnieks.

Paliksim uzticīgi savai tautai

Latviešu tauta, dzīvojot pie Bal-

tijas jūras, sava ģeogrāfiskā no-

vietojuma dēļ, pārdzīvojusi daudzus

karus savā zemē. lebrucēji centu-

šies latviešus apspiest, aizvest vai

citādi iznīcināt. Tas viņiem pilnī-
bā nav izdevies nekad. Vienmēr

latvju tauta ir atkal cēlusies savā

sīkstumā un izturībā, lai dzīvotu

un veidotu savu nacionālo kultūru.

Latvieši aizvien savā dzīvē ir cen-

tušies pēc labākas dzīves, pēc ga-

ra gaismas. Lai pieminam mūsu

tautas atmodas laika darbiniekus,
vinu centienus un mudinājumus latviešu tautai. Lai pieminam
mūsu tautas gara mantas, mākslu un zinātni. Lai atmi-

nam, ka latvju tautai ir sava kultūra, valoda un parašas.
Procentuāli lielais studējošo skaits Latvijas augstākās mācī-

bas iestādēs liecināja, ka zināšanas un dzīves progresu lat-

vietis aizvien augsti vērtējis. Latvju tauta nekāroja pēc sve-

šām zemēm, jo viņai pietika darba un izdomu savu valsti

ceļot. Pēc daudziem gadu simtiem, pēc cīnām un apspiestības
latvietis kļuva brīvs, kļuva kungs pats savā zemē. No pirmā

pasaules kara drupām bija izaugusi skaista maza valsts Lat-

vija. Bet brīvības laiks nebija ilgs. Padomju savienība nepa-

matoti lauza pēc pirmā pasaules kara ar Latviju un pārējām

Baltijas valstīm noslēgtos līgumus un okupēja tās. Drausmīgs
iznīcības vilnis pārklāja mūsu zemi. Sākās otrais pasaules

karš. Vācu armija, ejot uz austrumiem, spieda atpakaļ Pa-

domju varu. Latviešu tauta pēc komunistu padzīšanas jutās

brīvāka, bet ne sevišķi ilgi, jo vācu okupācijas vara nevēlē-

jās dot latviešiem pilnīgu pašnoteikšanos savā zemē, kā tas

bija Latvijas brīvvalsts laikā. Vācijai karu zaudējot, Padomju

savienība okupēja Latviju un daudzas citas Eiropas valstis
.

Sākās atkal latviešu tautas daļēja iznīcināšana. Mazai tautas

daļai, lai pasargātu sevi no iznīcības, izdevās nokļūt brīvās

pasaules valstīs: Amerikas Savienotās Valstīs, Austrālijā, Ka-

nādā, Anglijā, Vācijā, Zviedrijā v. c. Latviešu tautas lielākā



8

Klīvlandes
latviešu

biedrības
vadība

1960

gadā.

Sēd

no

kreisās:

kasieris
K.

Karnītis,
pr-ks

R.

Viļumsons,
dāmu

komitejas
pr-ce
T.

Gudrenieks,
pr-ka

vietn.
R.

Krūmiņš
un

sekretārs

J.

Ziediņš.
Stāv

no

kreisās:

biedrzinis
E.

Daniels,
rev.

kom.

loc.

J.

Gudrenieks
rev.

kom.

pr-dis
K.

Miške,
rev.

kom.

loc.

E.

Saks
s

un

sekciju

pārzinis
B.

Sniedze.



9

daļa palika Latvijā. Viņu nākotnes liktenis pakļauts komunistu

varai, kas pamazām cenšas latviešus iznicināt vai pārkrievot.

Mēs, šeit trimdā, esam latviešu tautas dzīvais zars, kas

no šādas iznīcības pasargāti. Kaut šis latviešu tautas dzīvais

zars trimdā nenovīstu, bet zaļotu vēl nepieredzētā krāšņumā!
Un cerība mums tam ir, jo latviešu jaunatne šeit ar lielu

enerģiju un izpratni cīnās par savas tautas labāku nākotni

dzimtenē, par latviešu valodas un kultūras saglabāšanu nākot-

nē, nesdami godam latvieša vārdu. Mūsu vienīgais drauds ir

asimilācija. To atvairīt varēs tie, kas būs lieli savā garā,
lieli ticībā savai tautai un tēvu zemei Latvijai!

Brīvības piemineklis Rīgā
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Christians Vīburs

Pirmais Latviešu biedrības priekšnieks.

Jaunās dzīves sākums

Kad 1949. g. 4. jūlijā ierados ar savu ģimeni Klīvlandē un

biju novietojis savus nedaudzos saiņus "Doctors Hospital" pag-
rabstāva dzīvoklī, bija sajūta, ka esam izmesti uz vientuļas

salas milzu jūrā. Mums nebija neviena pazinās, izņemot mū-

su galvotājas baznīcas mācītāja Parsona kundzi, kura mūs

sagaidīja galvenajā dzelzceļa stacijā.
Lielais nezināmais stāvēja mūsu priekšā. Kad reiz atkal

sastapsim cilvēkus, kas runā mūsu valodu un domā mūsu do-

mu par dzimteni? Dienas gāja un mēs sākām aprast ar mūsu

apstākļiem un manu darbu slimnīcas saimniecības daļā.
Kādā novakarē biju pārsteigts, kad tālrunī mani uzrunāja

latviešu valodā. To nebiju sagaidījis. Runātājs bija Oskars

Hermanis, kas ASV ieceļojis pēc Pirmā pasaules kara. Tagad
zinājām, ka neesam vieni. Oskars Hermanis bija invalīds,
kas pavadīja krēslā gandrīz 20 gadus, bet centās palīdzēt kat-

ram ieceļotājam. Nākošajā svētdienā apciemojām Oskaru Her-

mani. Viņš pastāstīja, ka Klīvlandē ir arī citi jaunieceļotāji,
kas galvojumus saņēma no saviem radiem un draugiem.

Apmeklējām Pannas cv. lut. baznīcu, kur bija dievkalpojums

latviešu valodā. Dievlūdzēju pulciņš bija krietni paliels, bet

jaunieceļotāju bija samērā pamaz. Dievkalpojumu vadīja māc
.

Gulbis. Veco un jauno ieceļotāju savstarpējā sirsnība bija
tiešām liela. Baznīcas blakustelpās arī atzīmējām 1949.g. 18.

novembrī, pirmo reiz Klīvlandē, Latvijas valsts dibināšanas

atceri. Vēlāk nodibinājām Klīvlendas latviešu biedrību. Toreiz

biedrības mērķis bija, sniegt iespējamo palīdzību jaunieceļo-

tājiem. Tas pa daļai arī izdevās.
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Emils Skujenieks

Latviešu biedrības priekšnieks
1951. - 1952. g.

Tā bija toreiz...

Foto Viburs

1950. -51. Klīvlandes Latviešu Biedrības darbības gads uz-

skatāms par pionierisma gadu nevien biedrībai, bet arī Klīv-

landes latviešu kolonijai, ASV latviešu ieceļotājiem vispār.
Pionierisms aizvien saistāms ar zināmu daļu ideālisma. Ar

šo ideālismu vairāk vai mazāk bija apbruņojies ikviens latvie-

šu ieceļotājs pēc Vācijas nometnēs pavadītajiem gadiem, gan
cerībā nokļūt cilvēcīgākos materiālajos apstākļos, tomēr ne-

būdams skaidrībā par savu tālāko garīgo un sabiedrisko pra-

sību apmierinājumu. Toreizējā latviešu trimdinieku mentālitā-

te bija pielīdzināma dzīvsudrabam - mūžīgā kustība, tieksme

atsevišķos sīkos pilieniņus sapludināt vienkopus iespējami lie-

lākā vienībā. Izkaisītas pa plašo, svešo kaontinentu, ļoti bie-

ži nokļuvušas visai nepiemērotos darba un dzīves apstākļos,

atsevišķas ģimenes un vēl jo vairāk vieninieki traucās uz lie-
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Latviešu biedrības koris 1951.g. darbu sākot.

Vidū kora diriģents J. Ūdris.

lākajiem centriem, kur jau bija paguvis nodibināties kāds lat-

viskās sadarbības kodols.

Tā tas bija arī ar Klīvlandu. lebraucot šeit 1950.g. novem-

brī, latviešu kolonija nebija visai liela. Ar visām tālākajām

un tuvākajām apkārtnēm nevarēja pieskaitīt pat 500 dvēselīšu.

Tāpēc bija saprotams, ka tautieši, kas centās šīs dvēselītes

organizēt, savam pasākumam bija devuši nosaukumu"Latvie-

šu biedrībaKlīvlandē un apkārtnē". Nebija pat izstrādāti nor-

māli biedrības statūti, bet tikai "iekšējie noteikumi". Klīv-

landē. jau kopš agrākiem laikiem bija bijusi viens no redza-

mākajiem latviešu centriem ASV, ap 1925.g. šeit iznāca laik-

raksts "Amerikas Latvietis", pastāvēja latviešu draudze, gan
bez sava mācītāja, tomēr ar paprāvu skaitu locekļu, par kuru

garīgo aprūpi gādāja mācītāji no citām tuvākajām latviešu ko-

lonijām. Agrākie ieceļotāji, kas šeit atradās diezgan lielā

skaitā, pa ilgiem gadiem jau bija paguvuši ielaist saknes jau-

najā zemē.

Tobrīd bija tā, ka aktīvajiem sabiedrības darbiniekiem

pirmkārt nācās rūpēties par jaunatbraucējiem. To šai pionie-
risma gadā izdevās atrisināt diezgan labvēlīgi. Klīvlandes ko-

lonija un līdz ar to, latviešu biedrība kā pamatorganizācija,

auga augumā. Biedrības priekšniekam nācās atbildēt uz ne-

skaitāmām vēstulēm, kas nāca nevien no bijušajiem nometņu

kaimiņiem, bet arī no citiem paziņām un draugiem. Visi m



13

teresējās par darba un dzīves apstākļiem Klīvlandē. Darba

apstākļi tobrīd bija labvēlīgi, toties dzīvokļu jautājums bija

smaga problēma. Par spīti visam, Klīvlandē sākās liels lat-

viešu pieplūdums un diezgan īsā laikā kolonijas locekļu skaits

pieauga no simtiem uz tūkstošiem. Kaut ko labāku par iepriek-

šējo šeit atrada gandrīz ikviens, un neviens vairs nesūdzējās

par grūtībām jaunajā zemē, jo vēl taču valdīja pionierisma
gars.

Augot kolonijai un biedrībai, auga arī sabiedriskās prasī-
bas. Šai gadā gandrīz visas tās gūlās uz biedrības valdes ple-
ciem. Pateicoties aktīvam valdes sastāvam, lielu daļu no tām

izdevās atrisināt labvēlīgi. Radās iespēja nodibināt pastāvīgu

cv. -lut. draudzi, uz izdevīgiem noteikumiem iegūt telpas diev-

kalpojumiem un svētdienas skolai, noorganizēt kori, iegādā-
ties daļu nepieciešamā inventāra, nodibināt ciešu sadarbību

ar kaimiņiem - lietuviešiem un igauņiem, panākt atsevišķus,
radio raidījumus valsts svētkos un aizvesto piemiņas dienā,

sarīkojumus pārnest no mazās Sokolu dārza barakas uz pla-
šākām telpām. Cik darba, skraidīšanas, laika, mitinoties pa-

žobelēs un strādājot garās stundas fabrikā, tas prasīja to-

reiz, to labi atcerēsies ikviens no tā laika valdes locekļiem.

Tāpat garās valdes sēdes, kurām nācās ziedot daudzas svēt-

dienas - no rīta līdz vakaram, debates, kas šķita neauglīgas,
bet deva redzamus panākumus, domstarpības, kas tomēr no-

veda pie vienprātības. Pa šiem desmit gadiem, kas uzskatāmi

par biedrības vēstures pirmo posmu, daudz kas mainījies No-

tikušas pārmaiņas, kā sabiedriskajā, tā arī individuālajā dzī-

vē. Mainījušies raksturi, izpratne par sabiedrisko dzīvi, pār-

veidojušās intereses. Ar zināmu prieku un gandarījumu jākon
statē, ka sākotnējā biedrības ideja vēl ir dzīva. Pēc desmit

nostaigātiem gadiem atliek tikai novēlēt, lai tāda tā paliktu
arī joprojām.
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Dr. Jānis Zemzars

Latviešu biedrības priekšnieks

1952. - 1953.g.

Nodibināts biedrības nama fonds

Latviešu biedrības priekšnieka amatā mani ievēlēja 1952/53 .
darbības gadā. Valdē tanī gadā darbojās: K. Norvelis, V. El-

termanis, R. Sockis, A. Krūmiņš, V. Riekstiņš, E. Skuje-
nieks un H. Salaks. Valdes galvenā vēlēšanās bija izveidot

latviešu biedrību par galveno Latviešu organizāciju, ap kuru
veidotos visa latviešu sabiedriskā dzīve.

Šīs valdes darbības laikā jāpiemin šādi galvenākie notiku-

mi biedrības izveidošanā: 1) Pārstrādāja un pieņēma biedrības

statūtus, 2) uzsāka izdot regulāri biedrības informācijas bi-

ļetenu, 3) izgatavoja biedrības zīmogu, pēc mākslinieka R.

Vītola meta, 4) nodibināja bēru fondu, 5) nodibināja biedrības

nama fondu, 6) noorganizēja un uzsāka darbību biedrības spor-
ta sekcija, šacha sekcija, literārā kopa un mūzikas deju ka-

pella.

Latviešu biedrības šacha sekcijas dalībnieki. No labās

pirmais biedrības priekšnieks Dr.J. Zemzars (1952. /53. g.)
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Biedrības deju kapella. Uzņēmumā no kreisās J. Krišjansons,
V. Reinsons, S. Zandbergs ( † ) un A. Stelpe.

Foto P. Blūms

Biedrības sporta sekcijas sportistu parāde.
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Kārlis Avens

Latviešu biedrības priekšnieks
1955. - 1956.g.

Pirmā daiļamatniecības
un gleznu skate Klīvlandē

Gadi aiziet, sabiedriski darbinieki mainās, bet atmiņas pa-

liek. Atceroties 1955./56.g. Klīvlandes Latviešu Biedrības dar-

bā, atmiņā nāk notikumi un brīzi, kurus šobrīd Klīvlandes Lat-

viešu Biedrības desmit gadu darbības atcerē gribas atzīmēt.

Vispirms jāpiemin 18. novembra svinības 1955. gadā. Šos

svētkus ievadīja daiļamatniecības un gleznu skates. Priekšme-

tus daiļamatniecības un lietišķās mākslas skatei aizņēmās no

tautiešiem, kuri tos bija paņēmuši līdzi. Atsaucība bija liela.

Priekšmetus savāca un skati iekārtoja biedrības dāmu komite-

ja Dz. Lauges un M. Krebs vadībā. Šī darba rezultātā radās

skate, kas valsts svētku svinībām piedeva dubultu spožumu.

Blakus daiļamatniecības skatei bija iekārtota gleznu skate,

kurā bija pārstāvēti 40 autori ar 69 darbiem. Starp tiem daudz

latviešu vecmeistaru. Šo skati iekārtoja arch. R. Āboliņš,

gleznotāji K. Ansons, J. Ansons un V. Skraucis. Nav ap-

rakstāmas pūles, kas bija jāpieliek, lai abas šīs skates sa-

kārtotu, gleznas savāktu un ierāmētu, bet gala rezultātā ra-

dās skate, ko šodien gribas pieminēt ar lepnumu un gandarī-

jumu. Ja arī šī skate nebija rīkota uz komerciālas bāzes, tad

tā visā pilnībā liecināja, ka latvietis savu zemi atstādams,

nav domājis vienīgi par savas dzīvības glābšanu, bet arī glā-

bis cik varējis tās mūsu kultūras vērtības, kas nedz šodien,
nedz nākotnē vairs nebūs ar naudu pērkamas. Atmiņā palikusi

arībij. min. A. Bērziņa jūsmīgā runa un H. Lūses izpildītā
koncerta daļa ar nelaiki Sergeju Zandbergu pie klavierēm.

No sarīkojumiem grībās arī atcerēties 14. jūnijā aizvesto

piemiņas dienu 1956. gadā. Savu līdzdalību šai sēru dienā

bija apsolījis sūtnis prof. A. Spekke. Uz sūtņa sagaidīšanu
plaši rīkojās Klīvlandes Latviešu Biedrība un arī pārējās Klīv-

landes latviešu organizācijas. Diemžēl, slimības dēļ, sūtnim

brauciens uz Klīvlandi 1956. g. 14. jūnijā bija jāatsauc. Viņa

vietu aizpildīja sūtniecības pirmais sekretārs K. Dinbergs.
No šīs dienas sevišķi atmiņā palicis gaidu un lielgaidu uzve-

dums "Lūgšana Latvijai", ko tās izpildīja programmas daļā.

Vēl no sarīkojumiem jāpiemin kultūras jeb "Draudzīgā aicinā-

juma" atceres dienas sarīkojums, kas notika 1956. g. janvā-
rī. Bez Klīvlandes Latviešu Biedrības kora, programmas da-

ļā piedalījās lielā latviešu skatuves māksliniece Lilija Šten-
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Latviešu svētdienas skolas pārzinis K. Purviņš pie tautis-

kiem audumiem daiļamatniecības darbu skatē.

Daiļamatniecības darbu skate 1955. g. Uzņēmumā no kreisās:

M. Krebs, K. Saukans, M
. Bungs, biedrības priekšnieks K.

Avens, J. Sīpols, Ž. Rudzīte, J. Konstants un Dz. Lauge.
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Dāmu komitejas rīkotie mājturības kursi

gele. Ar sevišķu uzsvaru gribētos minēt, ka 1955. g. likti

pamati latviešu skautu vienībai "Daugava". Tādi Klīvlandē ti-

ka radīta jaunatnes organizācija, kas sprauda par savu mēr-

ķi trimdā apvienot latviešu zēnus, audzinot tos nacionālā ga-
rā un latviešu skautisma tradicijās. Te sevišķi nopelni biju-
šiem skautu vadītājiem Latvijā, vad. A. Manteniekam un vad.

J. Lindem. Klīvlandes Latviešu Biedrība uzņēmās jaundibinā-
tās skautu organizācijas aizgādņa pienākumus un balstīja to

kā materiāli, tā garīgi. 1955. gadā pie Klīvlandes Latviešu

Biedrības nodibinājās "Latviešu Koncertu Apvienība", kas jau

pirmā gadā apvienoja 314 mūzikas draugu un kas vēlāk ņem-

ta par priekšzīmi lielākās latviešu kolonijās USA un Kanādā,

organizējot latviešu mūzikas dzīvi. Šī pasākuma pirmais va-

dītājs bija Dr. J. Kļaviņš ar palīgiem E. Irbe un E. Kal-

niņš.
Noslēdzot atmiņas par 1955./56. darbības gadu, jāpiemin,

ka valdē tanī laikā darbojās V. Riekstiņa, J. Ūdris, R. Krū-

miņš, P. Osis, P. Cimdiņš, V. Eltermanis, un dāmu komi-

tejā: Dz. Lauge, K. Priede, Riekstiņa, V. Cimdiņa, T.

Daina, O. Krūmiņa, Ks. Nāgelis un Ž. Salaka. Pieminētā ga-

dā Klīvlandes Latviešu Biedrības darbs ritēja vienprātībā un

saskaņā, tāpat vislabākā sadarbība valdīja ar pārējām lat-

viešu organizācijām Klīvlandē.
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Kārlis Petrovskis

Latviešu biedrības priekšnieks
1957. - 1958.g.

Klīvlandes centrā plīvo

Latvijas valsts karogs

Sabiedriskās un kulturālās

organizācijas ir civilizētas pa-

saules nepieciešamība. Šīm or-

ganizācijām ir vienkāršāki

vaibsti normālos valsts dzīves

apstākļos, bet pavisam īpatnē-

ji trimdas ceļos. Latviska vide

un mūsu kultūras saglabāšana
ir viena no pamatstrāvām šo

organizāciju darba plūsmē, bet

galvenā prasība pāri visam: uz-

turēt un aktivizēt cīņas momen-

tu pret mūsu tautas apspiedē-

jiem dzimtenē.

Uzņemoties Klīvlandes lat-

viešu biedrības priekšnieka pie -

nākumus 1957. gadā, mēģināju
šādas vadlīnijas ieturēt bied-

rības darbā. Viens no raksturīgākiem posmiem šī gada dar-

bā bija ceļa meklēšana jaunām ievirzēm. Sadarbības mēģi-
nājumi ar lietuviešiem un igauņiem rezultējās kopējā aizvesto

piemiņas aktā, saskaņoti rīkotās demonstrācijās, kopējos

iesniegumos un īsti labās un sirsnīgās attiecībās. Ar to bija
radīts pamats un uz tā vajadzēja audzēt nākotnes Baltu kop-
cilts izpratnes asnus. Meklējam arī iespējas vienotai sabied -

riskai domai kopēja īpašuma iegādē. Diemžēl, šī ideja vēl

nebija pietiekami nobriedusi, jo organizāciju un draudžu sa-

nāksmēs domas dalījās. Mūsu iecerētā garīgā un sabiedriskā

kopcentra realizācija bija jāatstāj nākotnei.

Pie kulturāliem pasākumiem jāmin: 1) daiļamatnieku iz-

stādes sarīkošana, kurā rādīja Savienotās Valstīs dzīvojošo
latviešu daiļamatnieku darbus; 2) Kanādas latviešu teātra

viesizrādes ar A. Eglīša "Mīnhauzena Precības" un L. Au-

zānes-Vītoliņas varoņdrāmas "Jersika" uzvedumu un Ameri-
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Gleznotāju grupa mākslas darbu izstādē. No kreisās: R. Ve-

čeroks, K. Ansons, V. Skraucs un labā pusē J. Ansons

kas latviešu ceļojošā teātra izrāde ar M. Zīverta "Pēdējā

laiva". Valsts svētku ieskaņai noorganizējām latviešu glezno-

tāju darba skati. Plašais darbu klāts ar prof. A. Annusa,

F. Milta, J. Gaiļa un M. Krūmiņa gleznām ieguva necerēti

dzīvu atsaucību, ko pierādīja nevien lielais apmeklētāju

skaits, bet arī pārdoto darbu daudzums. Mēģinājām arī at-

kāpties no tradicionālās koncerta programmas 18. novembra

svētku aktā, atvietojot to ar piemērotu svētku uzvedumu V.

Ūbelītes režijā, kas, manuprāt, bija labi izdevusies pārmai-

ņa. Šinī gadā valdes darbā piedalījās A. Briedis, J. Jurjāns,

K. Karnītis, J. Kļaviņš, R. Krūmiņš un E. Skujenieks, bet

otrā darbības pusgadā K. Baumanis, K. Karnītis, J. Kļaviņš,

R. Krūmiņš, R. Viļumsons un V. Zemesarājs.
Man nācās arī 1958. gadā palikt biedrības priekšnieka

amatā. Šinī gadā valdē darbojās K. Baumanis, K. Karnītis,

H. Salaks, A. Samts, K. Sirmais un R. Viļumsons.

Pats nozīmīgākais notikums šī gada tecējumā bija Latvijas

valsts svētki jaunā ievirzē un ieskaņā. Pirmo reizi Klīvlan-

des centrā uzvilka Latvijas karogu, kas tur plīvoja gan valsts

svētku sarīkojuma dienā, gan īstajā svētku laikā 18. novemb -

rī. Ne mazāk svarīgs bija izkārtojums, ka Latvijas neatkarī-

bas 40. gadu dienu proklamēja par latviešu dienu Ohaijo vals-

tī un Klīvlandes pilsētā. Abi šie proklamācijas dokumenti pa-
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Klīvlandes centrā plīvo

Latvijas valsts karogs.

liks kā skaista piemina Klīvlandes latviešu biedrības aktivi-

tātes apliecinājumam. Šinī dienā nolika vaiņagu kritušo ka-

ravīru piemiņas vietā, un skaļrunī informēja amerikāņu pub-
liku par Latvijas tapšanu un patreizējo stāvokli Latvijā. Pa-

matdomašādai valsts svētku ievirzei bija piegriest amerikāņu
uzmanību Latvijai un atgādināt, ka prasības mūsu zemes

brīvībai vienmēr vēl dzīvas. Arī šinī darbības gadā noorga-
nizējām 3 teātra izrādes: Toronto Nacionālais teātris uzveda

Langiela "Nakts serenāde", bet Latviešu drāmatiskais an-

samblis M. Zīverta "Smilšu tornis". Pati iespaidīgākā bija
Milvoku teātra viesizrāde, kur režisora P. Ozola vadībā re-

dzējām A. Eglīša "Galma gleznotājs". Lai dotu ieskatu par

vietējo gleznotāju darbu, iekārtojām tēlotājas mākslas skati

Kultūras dienu laikā. Skatē piedalījās gleznotāji R. Āboliņš
un R. Večeroks. Lielais veidojumu klāsts liecināja abu glez-
notāju sistemātisku un raženu darbu. ledzīvinājām arī ideju

par latviešu nodalījuma iekārtojumu Rokefellera parkā. Even-

tuālie veidojumi bija jau iepriekšējā gadā pārrunāti ar māks-
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Latviešu biedrības vainags pie piemiņas plāksnes

Klīvlandē 1958.g. 18. novembrī.

Dramatiskās kopas uzvedums Latvijas valsts dibināšanas

dienas atcerē 1958. gadā.
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Foto P. Blūms

Klīvlandes latviešu biedrības kora koncertā komponista Jāņa

Cīruļa un Jāņa Kalnieša noskumušās sejas liecina, ka recen-

sijās nebūs nekā slikta ko rakstīt. Priekšplānā komponists

Jānis Cīrulis un Jānis Kalnietis.

las vecmeistaru prof. A. Annusu. Padomā bija arī organizēt

amerikāņu sabiedrībai latviskās kultūras vakaru. Izvēlēti bija

prof. Jāzepa Vītola skaņdarbi.

Latviešu biedrībai ir labs kontakts ar Klīvlandes latviešu

saimi. To rāda daudzo darbu panākumi, kam nav trūcis visu

tautiešu nedalīts atbalsts. Ir jāvēlas, lai arī nākotnē visi sa-

dotos rokās kopējam latviskam darbam, kopējā latviskā orga-

nizācijā.

�
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Jānis Kalnietis

Motto: Cāļus skaita rudenī

(Latvijas tautas paruna.)

Kad nevar kā grib,

tad jāgrib kā var

Dabā pašlaik ir 1960. gada rudens, un arī Klīvlandes lat-

viešu biedrībai uznācis cāļu skaitīšanas laiks. Sabiedriskajā

dzīvē aktīvajai Klīvlandes latviešu saimes daļai labi zināms,

cik neizdevīgos apstākļos iesākās šī "perēšana", tāpēc nav

jāuztraucas, ka daža ola palikusi vanckaros. Visā visumā to-

mēr ir radies krietns īstu sugas cāļu pulciņš. Lielākie, spē-

cīgākie gailēni nu jau paši lec savā laktā, un tas ir gluži

dabīgi, arī mātei vieglāk.
Kaut arī kādas biedrības dzīvē 10 gadi nav vēl nekāds ru-

dens, tomēr cāļu pārskaitīšana un apvērtēšana ļaunuma ne-

dara.

Pavisam dzejiski izsakoties - šinī rakstu sakopojumā ir

dzirdamas labi skolotas, skaistas atsevišķas balsis, un mans

uzdevums ir - mēģināt šo individuālo muzicēšanu apvienot vie-

nā veselā, kaut arī trūcīgi īsā jubilejas simfonijā. Lai to

panāktu, ir nepieciešams piekomponēt klāt paša personīgās
kadences un visas dziesmas notransponēt vienā skaņu kārtā.

Lasītāju zināšanai - esmu izvēlējies "s" toņukārtu. (Redakci-

jas piezīme: tas "s" laikam nozīmē - subjektīvo toņkārtu
... )

Tautas paruna: "Ellē, vai debesīs, kad tik pulkā" ir savā

ziņā jo zīmīga latvieša garīgās struktūras sastāvdaļa, un lie-

lais latviešu organizāciju un biedrību skaits Klīvlandē (it kā

citur būtu citādi!) rāda, ka viņa savu nozīmīgumu nav zau-

dējusi arī mūsu dienās. Šinī sakarā tad nu daži jautājumi: -

Kāda loma tad īsteni bijusi un ir Klīvlandes latviešu biedrī-

bai? Kas un kāpēc citos latviešu "pagastos" ir bijis citādi

nekā Klīvlandē? Vai biedrības 10 gadus drīkst saukt par sek-

mīgiem? Kādēļ dažas skaistas ieceres nav reālizējušās?
Lai atbildētu šiem jautājumiem, jāņem vērā daži īpatnēji

apstākļi, resp. Klīvlandes latviešu personālais sastāvs.

Klīvlandē nav izcilu personību ne mākslu, ne arī citu ga-

ra kultūras novadu aktivitātēs, tāpēc vien jau apbrīnošanas
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vērts ir tas mūsu biedrību un organizācijas darbs, kas veikts

Šinī ziņā īsti "pieticīgos" apstākļos". Bostonā darbojas mūsu

lielie aktieri un režisori - Veics, Birzgalis, Lejiņš, citur -

Mitrēvics, Uršteins, Šāberts un citi, citās vietās dziļas va-

gas izdzina Lilija Stengele, Zinaīda Lazda, Teodors Reiters,

Ērika Freimane. Ar īpašu cieņu izrunājami tādi vārdi, kā

profesori Ludis Bērziņš un Kārlis Kundziņš, teātru kritiķe un

literāte Paula Jēgere-Freimane. Kur tad vel mūsu rakstnieki,

dzejnieki, komponisti, gleznotāji, koncertējošie mākslinieki I
Šo uzskaitījumu neturpināšu - lūk, kautkā tāda mums Klīv-

landē ir sāpīgi trūcis! Un tomēr - ir daudz kas sasniegts ari

mūsu mājās gan teātra mākslā, mūzikā un citās mākslās, ari

draudžu dzīvē, bet Jo īpaši - svētdienas skolās un jaunatnes

organizācijās.
No Klīvlandes latv. biedrības paspārnē mītošām vienībām

ar īpašu uzslavu un gandarījumu jāizceļ biedrības koris, kura

augšana gan skaitā, gan varēšanā pēdējos gados uzrāda nece-

rētu augšupeju.

Tāpat sporta kopa "Stars" izveidojusies par īsti spēcīgu
vienību, kurai pašlaik aug kuplas atvases.

Nevien savā īpatnējā darbā, bet ari latviskās audzināšanas

ziņā gaidu vienība "Venta" 6 gados veikusi milzīgu darbu,

turpinot to, ko meitenes iesākušas svētdienas skolā. Tā kā

esmu 9i darba ļoti aktīvs līdzdalībnieks, tad jūtos tiesīgs ap-

liecināt, ka tiklab lielie gaidu sarīkojumi ("Maija un Paija",

"Torņa pilsēta Rīga" v. c.), kā ari mītnes vakari, ugunskuru
programmas un regulārais darbs katrās nodarbībās ir bijis
tik nozīmīgs, ka bez šādas galdu vienības Klīvlandes latviešu

jaunatnes garīgā seja būtu izveidojusies pavisam citāda nekā

viņa, paldies Dievam, ir šodien. Pāršķirstot albūma lapas,
ir redzams, ka DV mītnē Klīvlandes latv. biedrības valde

ienes karogu - dāvanu savām krustmeitām - gaidām. Citur

atkal redzams biedrības priekšnieks, kurš aizdedzina gaidu
lielo ugunskuru ar Abavas krastā augoša bērza tāsi un no

Latvijas sūtītiem sērkociņiem ...

Ari citi biedrības pasākumi ir veikuši mūsu latviskās gara

pasaules izdaiļošanu, un te jāpiemin teātra kopa, literārais

klubs un citi. Kad nebija vēl Koncertap vienības, biedrība rī-

koja ari mākslinieku-viesu koncertus. Teātra izrādes biedrība

ir organizējusi regulāri. Kur tad vēl visi gadskārtējie valsts

svētku un kultūras dienu sarīkojumi! Nemaz necenšoties uz-

skaitīt un vārdā nosaukt visa, droši var liecināt, ka biedrības

loma mūsu kultūras dzīves izdaiļošanā aizvadītajos 10 gados

ir bijusi visai liela.

Nav mans uzdevums rakstīt par biedrības sadarbošanos ar

citām organizācijām un draudzēm, tāpat atstāju citu novērtē-

jumā faktu, ka mums nav vēl ne savas bērnu vasaras koloni-
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jas, ne nama Klīvlandē.

Ja mēdz teikt, ka nevis gadi, bet tikums esot īstais ve-

cums, tad pārnestā nozīmē tas vērtējams tā, ka biedrības 10

gadi nav nekāds vērā liekams vecums, bet latviska tikuma

biedrības līdzšinējā darbā nekad nav trūcis. Kaut arī dažkārt

situācija ir bijusi tāda, kad viens otru mudina, sak', "cel tu,

es stenēšu", tomēr arvien ir atradušies cilvēki, kam nav par

grūtu upurēt savu personīgo laiku, pat līdzekļus kopējā darba

labākai sekmēšanai. Citreiz ir gan bijis pārāk daudz "cēlēju",
citreiz - stenētāju, bet šī parādība nav tipiska vienīgi Klīv-

landē.

Ir jau taisnība, ka nātras aug nesētas, bet kvieši dažreiz

pat sēti neaug, tomēr labi koptā zemē tas ir citādi. Klīvlen -

das latviešu biedrība ir griezusi biezu velēnu, tāpēc šodien,
ražas ievākšanas brīdī, ir prieks stāvēt pie pilniem apcirk-

ņiem.

Herberts Salaks

Latviešu saimnieciskā dzīve

Klīvlandē

Desmit gadus atpakaļ, Klīvlandes Latviešu Biedrības dibi-

šanas laikā, gandrīz visi bijām jauniecelotāji un jaunas
dzīves sācēji. Klīvlendas latviešu kolonija bija samērā maza,

bet uzrādīja straujas augšanas tendences. Darba un izpeļņas

ziņā Klīvlendai, kā rūpniecības centram, bija daudzas priekš -

rocības, salīdzinot ar laukiem un citām mazākām pilsētām.

Tāpēc ar laiku šeit pārcēlās daudzas ģimenes no dažādām

Sav. Valstu malām. Toreiz par nekustāmu īpašumu iegādi
nevarēja būt runa. Tos varēja iegādāties tikai tie, kam lab-

vēlīgi radi vai draugi palīdzēja ar iemaksām, un tādu nebija
daudz. Valstī, kur dzīve balstās galvēnām kārtām uz privāto
iniciātīvi un katram pašām jārūpējas par savas ģimenes un

paša labklājības nodrošināšanu, mūs, jauniecelotājus nospieda
zināma nedrošības sajūta. Bezdarbs, slimība, nelaimes gadī-

jums vai citas likstas varēja viegli mūs novest bezizejas

stāvoklī. Sākumā gandrīz visiem nācās strādāt neparastu
darbu ar zemu atalgojumu. Nepietiekošas angļu valodas zi-

nāšanas visas šīs grūtības vēl pavairoja.
Tā tas bija toreiz. Paskatīsimies, kāda aina ir šodien.

Pagājušos desmit gados ir notikušas ievērojamas pārmaiņas
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Klīvlandes latviešu saimnieciskā dzīvē. Lielākā dala tautiešu

arī tagad strādā rūpniecībā, bet šo tautiešu ienākumi ir au-

guši. Daudzi iekārtojušies atbildīgākos un labāk atalgotos
darbos. No akadēmiskām profesijām ārsti ir izcilus stāvoklī

un loti labi situēti. Arī inženieri strādā savās profesijās.
Humanitāro fakultāšu absolventiem nācies grūtāk atrast no-

darbošanos savā speciālitātē. Liela daļa no tiem ir vai nu

pārskolojušies, atrodot nodarbošanos radniecīgā nozarē vai

citādi atraduši ienākumu zinā apmierinošu darbu. Jāņem vē-

rā, ka šeit darbs rūpnīcās ir samērā labi atalgots un tāpēc
daudzi tautieši nav sevišķi centušies pāriet darbā savā spe-

ciālitātē. Arī gadu nasta ne vienmēr ir atļāvusi mainīt darba

vietas. Pēc dažiem gadiem mūsu tautieši iegādājās ģimenes

mājas. Sākumā vecākos dzīvokļu rajonos. Pēdējā laikā ir vē-

rojama stipra tendence pārcelties uz priekšpilsētām. Līdz ar

šo pārvietošanos cēlušās arī iegādāto māju cenas un kvalitā-

te.

Protams, lielākai daļai uz mājām ir vēl parādi, bet nav

nekāds retums, kad tautieši savas mājas ir pilnīgi izmaksāju-
ši. Viss tas liecina par latviešu taupību un strādīgumu. Ir

arī ģimenes, kurām pieder vairāki nekustāmi īpašumi. Lauk-

saimniecībā palikuši nodarbināti tikai tie, kas paši nopirkuši
savas saimniecības.

Klīvlandes latvieši nav bijuši sevišķi sekmīgi paši savu

saimniecisko uzņēmumu izveidošanā. Te var minēt tikai da-

žus pārtikas veikalus, auto labošanas darbnīcas, foto studijas

un sīkākus krāsošanas un būvuzņēmumus. Visumā tie ir mazi

pasākumi. lemesls tam ir sīvā konkurence un rīcības kapi-

tāla trūkums. Kanādā, kura ir retāk apdzīvota un daudzējādā

ziņā vēl uzskatāma par pionieru zemi, tautieši ir bijuši sek-

mīgāki savu pasākumu nodibināšanā.

Latvieši uzrādījuši arī labas sekmes krāšanā. Var droši

apgalvot, ka katrai ģimenei ir savs lielāks vai mazāks ban-

kas noguldījumu konts. Sarunājoties ar vadošām personām da-

žās Klīvlandes kreditiestādēs, jānāk pie slēdziena, ka latvie-

šu kredītspējas tiek vērtētas augstu. Latvieši tiek atzīti

par loti kārtīgiem savu maksājumu kārtotājiem un tiem pa-

rasti kreditu neliedz. Otrā vietā pēc banku ieguldījumiem var

minēt ieguldījumus dzīvības apdrošināšanā. leceļošanas pir-

majos gados šis apdrošināšanas veids vairumam bija svešs

un nebija arī līdzekļu savas ģimenes pietiekoši nodrošināt.

Tagad šis ieguldījumu veids ir ieguvis savu populāritāti un

droši var sacīt, ka nav vairs nevienas ģimenes bez dzīvības

apdrošināšanas. $ 20,000 dzīvības apdrošināšana priekš ģi-

menes galvas vairs nav nekāds retums. Ir pat zināmi gadī-

jumi, kur ģimenes galvas dzīvības apdrošināšana ir tuvu pie

$ 100,000. Dala tautiešu ir pievērsusies ieguldījumiem uzņē-



28

raumu akcijās, tādejādi kļūstot par līdzīpašniekiem šīs zemes

lielajā rūpniecības kompleksā. Šis ieguldījumu veids nav vēl

sevišķi populārs. Lielākā dala cenšas vispirms nomaksāt mā-

ju parādus un iegādāties dzīvības apdrošināšanu un tikai tad

sāk domāt par uzņēmumu akcijām.

Kopsavilkumā jāsaka, ka latviešu saimnieciskā labklājība
Klīvlamdē pēdējos gados ir strauji augusi. Pavisam reti nākas

dzirdēt, ka kāds būtu nonācis bezizejas stāvoklī un kļuvis par
sabiedrības nastu. Latvieši Klīvlandē ir sasnieguši saimnie-

cisku stabilitāti. Klīvlandes latviešu kolonija var būt .apmie-
rināta ar saviem desmit gadu sasniegumiem saimnieciskā

laukā. Skatoties nākotnē, ir iemesls cerēt, ka šīs saimnie-

ciskās labklājības augšupeja turpināsies arī nākošos desmit

gados. Kā garantija tam ir mūsu jaunatne, kura kuplā skaitā

beidz augstākās mācības iestādes.
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Pēteris Cimdiņš

Biedrības kora priekšniek

Dziedot dzimu, dziedot augu
Dziedot mūžu nodzīvoju.

Koŗu nozīme kultūras dzīvē

Latviešu tautai ir sava valoda un nacionālā kultūra, ar

kuru varam nostāties blakus vecām kultūras tautām. Latviešu

tautas kultūrai piešķirama sevišķi liela nozīme. Ilgos nebrī-

vības gadu simteņos latvju tautas dziesmas bija vienīgais tau-

tas pieejamais izteiksmes līdzeklis savu gara mantu izpauša -

nai paliekamā veidā. Sākoties latviešu jaunstrāvnieku kustī-

bai, iezīmējas tautas atmodas laikmets, kurā latviešu tautas
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Dziedātāju grupa 7. vispārējos dziesmu svētkos Rīgā

1933.g. Vidū virsdiriģents T. Reiters.

dziesmu dziedāšanai jau piešķīra organizatorisku nozīmi. Dzi-

ma mūziķi-komponisti, kuri tautas dziesmu melodiju sabalso-

ja, ietērpdami skaņās un krāsās. Auga un veidojās kori un

diriģenti, kuri ar koru dziesmu skaņām aizkustināja klausī-

tāju sirdis. Svešumā būdami, savās domās kavēdamies, aiz-

staigājam uz tautas dziesmu un koru šūpuli - mūsu dzimto

zemi Latviju. Tanī laikā, kad latviešu dziesma sāka atmir-

dzēt, latviešu tautai savas valsts nebija. Šo dziesmu skaitu

nevar pārspēt neviena cita kultūras tauta. Šo bagāto tautas

dziesmu pūru savācis un sakārtojis 12 lielos sējumos latvju
tautas krīvu krīvs Kr. Barons. Ja kara laukā ir varoņi, tad

Kr. Barons ir tautas varonis kultūras laukā. Viņš ir iegājis
latviešu tautas vēsturē kā latvju tautas lielākais gara mantu

krājējs.
Latviešu tauta ir dziesmu mīļotāja. Tā spējusi krāt un

šķetināt dziesmu kamolu. Nekas latviešu tautas kopībā un

vēsturē nespēj aizstāt koru dziesmas un dziesmu svētkus.

Koru darbības sākums meklējams Vidzemē. Par pirmo
latviešu kora koncertu uzskata Jūl. Purata vadīto kora koncer-

tu Jāņa baznīcā 1868. g. 31. martā. Bez tam koru darbība

bijusi Kurzemē pie baptistu draudzēm. Šādi draudžu kori arī

bijuši pie latviešu cv. - lut. draudzēm, kas kuplinājuši diev-

kalpojumus baznīcās un draudzes locekļu saiešanas namos.
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Kopkoŗa daļa 9. vispārējos dziesmu svētkos

Rīgā, 1938. gadā.

Latviešu tautas pirmās dziesmu dienas Jura Neikena ieros -

mē notika Dikļos 1864. gadā. Piedalījās 6 kori ar 80 dziedā-

tājiem. Tad seko dziesmu dienas Matīšos, Rūjienā, Valkā,

Cesvainē, Dobelē, Cēsīs un Valmierā. Dobelē dziesmu dienas

notika 1870. gadā. Te jau piedalījās 15 kori ar apm. 400

dziedātājiem. Pirmie vispārējie latviešu dziesmu svētki noti-

ka 1873. gadā no 26. līdz 29. martam Rīgā, Viestura (Kei -

zara) dārzā. Ar šo svētku norisi arī iezīmējas latviešu tautas

atmodas laikmets. Dziesmu svētkos piedalījās 55 kori ar 1003

dziedātājiem. Atskaņoja 25 komponistu darbus, no kuriem 12

ir latviešu autoru darbi. Šajos svētkos pirmo reizi dziedāja

Kārļa Baumana "Dievs, svētī Latviju", ko svētku aprakstā jau

dēvēja par Latvju himnu. Dziesmu svētku iniciātori un rīko-

tāji bija Rīgas Latviešu Biedrība, kuras priekšnieks bija
arch. J. Baumanis un dziesmu svētku rīcības komitejas

priekšsēdis R. Tomsons. Dziesmu svētkos kā virsdiriģenti
darbojās Jānis Bētinš un Indriķis Zīle.

Pēc pirmiem vispārējiem dziesmu svētkiem sekoja: otrie

1880. g., trešie 1888. g., ceturtie 1895. g., piektie 1910. g.,

Pirmais pasaules karš izjauca uz garāku laiku dziesmu svēt-

ku sarīkošanu. Latvijas brīvvalsts laikā 1926. gadā sarīkoja

sestos vispārējos latviešu dziesmu svētkus. Piedalījās 158 ko-
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ri ar 6526 dziedātājiem un 16 orķestri ar 420 mūziķiem.

Visa dziesmu svētku programma pirmo reizi bija pilnīgi lat-

viska un ietvēra 13 autoru 43 dziesmas. Virsdiriģenti bija P.

Jozuus, A. Kalniņš, E. Melngailis un T. Reiters. Apmeklētā-

ju skaits 103,000 personas. Kā svētku organizētāja un vadītā-

ja darbojās diriģentu kongresā ievēlētā rīcības komiteja, ku-

ras prezidija priekšsēdis bija prof. J. Vītols un goda prezi-

dija priekšsēdis Latvijas valsts prezidents J. Čakste.

Latvijas brīvvalsts laikā vēl notika septītie dziesmu svēt-

ki 1931. g., astotie 1933. g., devītie 1938. g., pēdējie Rīgā,
Uzvaras laukumā. Šajos dziesmu svētkos atskaņoja latviešu

17 autoru 32 dažādas koru dziesmas. Dziesmu svētku pirm-

atskaņojumu pieredzēja 25 darbi. Svētkos ieradās 348 kori

ar apm. 16,000 dziedātājiem un 250 instr. mūziķi simfoniskā

orķestrī. Virsdiriģenti bija T. Kalniņš, E. Melngailis un T.

Reiters. Apmeklētāju skaits apm. 200,000 personas.

Latvijas brīvvalsts laikā pēdējie dziesmu svētki notika

1940. gada 16. jūnijā Daugavpilī un saucās Latgales dziesmu

svētki. Svētkos piedalījās 8000 dziedātāju un 50,000 apmek-

lētāju. Reizē ar šiem dziesmu svētkiem sākās liktenīgie noti-

kumi pie Latvijas austrumu robežas. Izskanot pēdējām dzies-

mu skaņām, ar skumju pilnām sirdīm latvju tauta šķīrās no

šiem svētkiem uz nezināmu laiku. Sekoja otrais pasaules

karš. Latviju pārstaigāja naidīgas un svešas varas. Tauta

meklēja izeju no posta. Lai glābtu kailo dzīvību, tautas daļa

devās bēgļu gaitās. Sākās nometņu laikmets. 1945. gadā līdz

ar Rietumu sabiedroto ienākšanu Vācijā, latviešu bēgļu no-

metnēs atdzīvojās līdz šim apslāpētā kulturāli- sabiedriskā

dzīve un rosība. Daudzās nometnēs nodibinājās kori, vai ci-

tāda veida mūzikas ansambļi. īsā laikā kori sasniedza tādu

gatavību, ka varēja jau drīz vien sniegt patstāvīgus koncer-

tus. Un svešumā dziedātā dziesma ne tikai vienoja dziedātājus

un klausītājus, bet arī stiprināja. Sajūsma par latviešu

dziesmu auga un tā iekaroja ne tikai latviešu, bet arī citu

tautību klausītāju sirdis.

Nākošais solis bija rīkot plašāka veida muzikālu sarīkoju -

mv. Franku novada latviešu nometņu apvienības kopsēdē nolē-

ma sarīkot 1946. gadā Franku novada latviešu dziesmu die-

nas. Šādas dziesmu dienas sarīkoja 1946. gada 30. jūnijā
Fišbachā. Piedalījās 12 kori ar 655 dziedātājiem. Pēc tam

dziesmu dienas sarīkoja 7. jūlijā Baireitā, 21. jūlijā Ansbachā

un 4. augustā Eichstatē. Dziesmu dienas rīkoja arī angļu

zonas ziemeļu daļā Gēestachtā pie Hamburgas un Hanavā. Tām

sekoja Eslingena 1947. gadā. Bavārijas apgabalā 1948. gadā

sarīkoja pirmo vispārējo latviešu dziesmu svētku 75 g. atce-

res dienu. Rīcības komitejas priekšsēdis bija A. Ābele, bet

centrālajā prezidijā priekšsēži J. Vītols un J. Poruks. Lat-
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Biedrības koris Indianapoles dziesmu svētkos.

viešu dziesmu dienas Vācijā izbeidzās ar emigrāciju. Nonākot

aizjūras zemēs, latviešu dziesma neapklusa.
Klīvlandes latviešu biedrības koris savas darba gaitas

sāka 1951. gada maijā. Pirmie kora mēģinājumi notika bied-

rības valdes locekļa J. Plukša dzīvoklī. Vēlāk, pateicoties
Klīvlandes latviešu cv. - lut. draudzes vadības gādībai, mēģi-
nājumus pārcēla ērtākās Emanuēla baznīcas skolas telpās.
Še koris darbojās līdz 1954. gadam, kad pārgāja īrētās tel-

pās - Čechu Sokolu klubā Clark ielā.

Savā pastāvēšanas laikā koris piedalījās 1953. gadā pirmos
Amerikas latviešu dziesmu svētkos Čikāgā, 1957. gadā otros

latviešu dziesmu svētkos Kanādā, 1958. gadā Otros Amerikas

latviešu dziesmu svētkos Ņujorkā, 1960. gadā latviešu novada

dziesmu svētkos Indianapolē, sarīkoja patstāvīgus koncertus,

piedalījās Klīvlandes latviešu organizāciju svarīgos sarīkoju-

mos, kuplināja dievkalpojumus, dziedāja garīgā koncertā, uz-

stājās tautību festivālā un citur. Patlaban korī ir 65 dziedātā -

ji, no kuriem puse jaunās paaudzes. Koris savā pastāvēša-
nas laikā iestudējis ap 100 dažāda rakstura latviešu dzies-

mas.

Koris iecerējis ar koncertu atzīmēt kora darbības 10 gadu

posmu, kā arī piedalīties trešos latviešu dziesmu svētkos Ka-

nādā, Toronto.

No kora dibināšanas dienas kora diriģents ir Jēkabs Ud-

ris un kora priekšnieks Pēteris Cimdiņš.
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Atzīmējot Klīvlandes Latviešu Biedrības desmit gadu jubi-

leju, kora saime novēl: celt augstu latvju dziesmu, saglabāt
latviešu nacionālo stāju un uzturēt tautas kopību.

TAUTU IZGLĀBA DZIESMU GARS !

Arturs Mantenieks

Latviešu skautu vienība

"Daugava"

Latviešu zēni apvienoti skautu vienībā "Daugava". Tā di-

bināta pie Latviešu biedrības, kuras valde uzņēmās kārtot

saistības ar šejienes apgabala skautu organizāciju.
Vienības atklāšana notika 1955. g. 12. novembrī. Daugavas

Vanagu apvienība pasniedza vienībai karogu, ko bija darinā-

jusi Vanadžu kopa. Dāvinātāji vēlējās, lai latviešu zēni pul-

cējas zem karoga, kas atgādina mūžīgu uzticību Latvijai. Ap
40 skauti nodeva solījumu pie karoga.

Vienība attīstīja rosīgu darbu. Tā sniedza teātra uzvedu-

mus, kur lomas tēloja skauti un gaidas. Nodibināja tautas

deju ansambli A. Lindes vadībā. Tas priekšnesumus sniedza

daudzos sarīkojumos. Ansamblis arī piedalījās gaidu 40 darba

gadu atceres jubilejā, kas bija pilsētas lielajā stadionā, kur

latviešu tautas dejas noskatījās ap 40,000 apmeklētāju.
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Skauti nometnes nodarbībā

Skauti nometnes pusdienās. "Garšo lieliski"
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Vienība arī piedalījās novada skautu nometnēs, iegūstot sa-

censībās labus panākumus un radot labu skautu stāju. Tāpat
vienība rīkoja vasaras nometnes, kur skauti sacentās dažādās

mākās.

Skautu nodarbībām telpas atvēlēja DV apvienība, bet nau-

das līdzekļus balvām un nometnes inventāra papildināšanai
deva Latviešu biedrība.

Skautu vienības darbu vada Jānis Linde, Ēriks levinš,

Hugo Klingbergs un Arturs Mantenieks. Pie vienības darbo -

jas vecāku padome.

Meta Avena,

Bij. gaidu vienības "Venta" vadītāja.

Gaidu vienība "Venta"

Ja mēs savas problēmas trimdā sarindotu pēc svarīguma,
tad nav šaubu, ka pirmā vietā liktam cīnu par Latvijas brī-

vības atgūšanu. Ko likt nākamā vietā pēc svarīguma, par to

domas dalītos. Bet esmu pārliecināta, ka daudzi būtu ar ma-

ni vienās domās, ka mūsu jaunatnes saglabāšana latviešu tau-

tai ir problēma, kas liekama nākamā vietā. Ko gan dotu

mums izcīnīta valsts, ja nebūtu latviešu, kas to apdzīvotu?
No šādas domas vadījušies jaunatnes vadītāji Klīvlandē - ķē-
rušies pie jaunatnes organizēšanas un audzināšanas darba.

Ar Klīvlandes Latviešu Biedrības atbalstu jau 6 gadus
Klīvlandē darbojas gaidu vienība "VENTA". Kas piedalījušies
latviešu sabiedriskā dzīvē, tam mūsu balti-zaļi tērptās mei-

tenes ar zilu, pelēku vai dzeltenu lakatiņu būs labi pazīsta-
mas. Svētku un svinību gadījumos tās pacēlušas un sargāju -

šas mūsu sarkan-balt-sarkano karogu. Viņas ir sagaidījušas
mūs pie durvīm un aizvadījušas uz vietām sarīkojumos. Un

daudz reizes, saulei nogrimstot aiz koku galotnēm, pie no-

metnes ugunskura viņas likušas smieties par jaunatnes as-

prātībām un izdarībām. Vismaz reizi gadā viņas sarīkojušas
vienu lielāka vēriena sarīkojumu, ceļot gaismā kādu latvju

klasika darbu, apdziedot un suminot mūsu skaisto zemi, vai
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Foto P. Blūms

Aina no A. Bigaderes "Maija un Paija" uzveduma

Gaidu vienība "Venta" pie nometnes ugunskura

aizlūdzot par to. Lai atceramies Annas Brigaderes "Maija un

Paija" uzvedumu, uzvedumu par Rīgu, Uzvedumu par Dauga-
vu. Gaidas iepriecinājušas mūs ar tautas dejām un asprātīgi

sagatavotiem mītnes vakariem. Demonstrējušas grupu vingro-

jumus bērnu svētkos. Gaidas ir bijušas visur, kur vien kā-

dam sabiedriskam darbiniekam vai atsevišķai organizācijai vi-
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Gaidu vienības "Venta" vingrojumi bērnu svētkos

Gaidas un skauti mītnes vakarā

ņas paticis redzēt, šodien gaidas ir jau mūsu sabiedriskās

dzīves neatņemama sastāvdaļa. Meitenes, kas sešus gadus

atpakaļ bija gaidas, izaugušas, un daudzas no tām virina

augstāko mācības iestāžu durvis, darbojas kā jaunās vadītā-

jas, dzied Klīvlandes Latviešu Biedrības korī, piedalās teāt-

ra trupā un citādi atbalsta mūsu sabiedrisko dzīvi. Kas to-

reiz bija guntinas, šodien ir gaidas un lielgaidas un tālāk nes

vienības karogu. No jauna vienībā iestājušās mazās guntinas,

Vissvarīgākais tomēr ir apstāklis, ka visas šīs meitenes sa-

augušas par vienu draudzīgu saimi. Tās, ienākot pa durvīm,
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arvien sev priekšā atrod citas meitenes - gaidas, kas viņas

gaidīt gaida. Varbūt tieši pēdējais apstāklis ir vissvarīgākais,
ja mēs runājam par latviešu jaunatnes saglabāšanu.

Klīvlandes Latviešu Biedrības desmit gadu darba atcerē

sirsnīgi pateicos biedrībai par materiālo un morālisko atbalstu

gaidu vienībai Klīvlandē un novēlu, lai arī turpmāk jaunatnes
audzināšanas darbs trimdā būtu biedrības programmā redza-

mā vietā.

Aivars Baumanis,

Sporta kopas "Stars" priekšnieks.

Biedrības sporta kopa "Stars"

Līdz ar Klīvlandes Latviešu Biedrības desmit gadu darbī-

bas atceri, Klīvlandes Latviešu Biedrības sporta kopa "STARS"

atskatās uz astoņiem sekmīgiem darbības gadiem kopš kopas
dibināšanas 1952. g. 13. sept- ,

ar mērķi izkopt latviešu fi-

zisko un garīgo stāju trimdā. Šinī laikā "Stars" ņem aktīvu

līdzdalību ASV vidējo valstu un, pašu rietumu piekrasti izņe-

mot, visas Amerikas latviešu sporta dzīvē. Neizpaliek arī

pasākumi amerikāņu sportā - galvenokārt gan gatavojoties
latviešu sacīkstēm - bet ne bez panākumiem gan vietējos,

gan arī visas Amerikas apmēra amatieru turnīros, sevišķi

volejbolā. Kopas pirmā priekšnieka Edgara Bedrīša vadībā

"Stars" ar Klīvlandes Latviešu Biedrības aizdevumu iegādājās

pirmos formas tērpus. Sporta kopā darbojas volejbola, basket-

bola un galda tenisa sekcijas. Sanāksmes, treniņi un sporta

spēles notiek dažādās vietās un telpās un pilsētas sporta zā-

lēs. Dažas no šīm vietām brīvas, par citām sportisti paši
samaksā. Tūkstošiem jūdzes ir pārvarētas gan ar pašu spor-

tistu mašīnām, gan publiskiem satiksmes līdzekļiem, lai rā-

dītu Klīvlandes latviešu sportistu fizisko spēku un gatavību,
braucot uz sporta spēlēm citās pilsētās. Tas tiešām arī ir

parādīts, izcīnot meistarnosaukumus latviešu vidū gan vidē-

jās valstīs, gan visas Amerikas apmērā. Vidējo valstu iz-

lases spēlēs ar austrumu piekrastes latviešiem vai ar vidējo

valstu lietuviešiem bieži pārstāvējuši Mirdza Tiltiņa un Austra

Upesleja sieviešu volejbolā, Edvīns Auzenbergs, Arnolds Rops
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"Stara" basketbolla komanda ar izcīnīto Klivlandes kausu.

No kreisās: E. Auzenbergs, A. Rops, A. Pētersons, D.

Ūdris un O. Mantnieks.

"Stara" volejbolla vīriešu komanda 1958. g. ASV latviešu

meistars. Pirmā rindā no kreisās: A. Rops. L. Pētersons,
V. Briedis, Z. Reineks. Otrā rindā no kreisās: A. Banga ,

E. Auzenbergs, A. Pētersons, P. Koreckis.
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"Stara" sieviešu volejbolla komanda. Pirmā rindā no krei-

sās: M. Tiltiņa, I. Rolle, R. Socka. Otrā rindāno krei-

sās: M. Zandberga, A. Upesleja, M. Grava.

un Ojārs Mantenieks vīriešu basketbolā un Jānis Udris ar

Edvīnu Cielēnu jaunatnes basketbolā - visi Klīvlandes "Stara"

sportisti. Kopš 1954. gada sporta kopa "Stars" rīko Klīvlan-

des Kausa izcīnu basketbolā, piedaloties dažādām latviešu ko-

mandām. Šai izcīņai skaistu balvu "Staram" dāvājuši Klīvlan-
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des tautieši Dr. J. Zemzars un V. Eltermanis. Līdz 1959.

gadam visi jaunieši, kas ieinteresētiKlīvlandes latviešu spor-

ta dzīvē, piebiedrojās "Stara" vecākiem sportistiem. 1959.

gadā pirmo reizi redzam atsevišķu Klīvlandes latviešu jau-

natnes basketbola komandu, izcīnot otro vietu ASV un Kanā-

das apmērā. Šai gadā darbību sāk arī meiteņu volejbola ko-

manda, pilsētas mērogā pārspējot sava vecuma lietuviešu vo-

lejbolistes. Jau 1960. gadā jaunie basketbolisti izcīna pirmo
vietu ASV vidējās valstīs un liekas, ka jaunās volejbolistes
sekmēs nepaliks aiz muguras. Bet to rādīs nākotne. Jaunatne
ir latviešu nākotnes stiprums un pamats. Jaunatne "Staram"

ir spējīga veikt vēl līdz šim nepaveikto.

Igors Garais

Biedrības šacha kopa

Klīvlandes Latviešu Biedrības šacha kopa darbojas vairāk

kā astoņus gadus. 1953. gada rudenī šacha kopa R. Vihimso-

na vadībā sarīkoja pirmo zibeņturnīru. Drīz pēc tam noorga-

nizēja pirmo iekšējo meistarības turnīru. No šīs reizes tur-

nīrus rīkoja regulāri un interese par šachu nav izsīkusi.

Klīvlandē patlaban dzīvo 15 līdz 18 aktīvu šachistu. Biedrība

visus šos gadus atvēlēja līdzekļus godalgu iegādei. Pārējie

ienākumi šacha sekcijai sastādās no turnīru dalības maksām.

Gada turnīra spēlētāji paši vienojas, cik ātri vēlas spēlēt un

cik partijas spēlēs. Šo sistēmu praksē ievedis mūsu šacha

kopas tagadējais vadītājs Jānis Veide, kas pārņēma sekcijas
vadību no R. Vilumsona pirms pieciem gadiem. Šacha kopa

nav aprobežojusies ar iekšējo turnīru izcīņām, bet ņēma dzīvu

dalību gan komandu, gan indivuduālos turnīros Klīvlandes un

visas Amerikas mērogā.
Latviešu šacha komanda "Cleveland Latvians" 1960. gadā

izcīnīja meistarnosaukumu Klīvlandes komandu turnīrā. Ka šai

uzvarai nav gadījuma raksturs, pierādīja tas, ka jau 1958.

gadā latvieši bija Klīvlandes meistarkomanda, un pagājušā

gadā ieņēma otro vietu. Latviešu šachisti ir vienmēr aicināti

pārstāvēt Klīvlandi pret citu pilsētu komandām. Divos gadīju-
mos latviešu šachisti spēlēja pie Klīvlandes pirmā galdiņa -
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Foto P. Blūms

Otrais latviešu meistartūrnīrs Klīvlandē 1959.g. sep-

tembŗa sākumā. Sēž 3no labās KLB priekšnieks R.

Viļumsons. Otrā rindā otrais no kreisās Ivars Kalme,
kas turnīrā ieguva pirmo vietu. Pa kreisi šacha mei-

stars Edmars Mednis.

Klīvlandes 1960.gada šacha meistarkomanda Cleveland

Latvians ar izcīnīto kausu. Sēž no. kr.:I. Garais, J.
Veide (sekcijas vadītājs), J. Baumanis un H. Krūmiņš.

Stāv: B. Egle, Dr. V. Bērzzarinš, inž. D. Stauvers.lz-

trūkst E. Stepans.



44

1954. g. D. Štauers pret Bafalo un 1959. g. I. Garais pret

Pitsburgu. Latviešu šachisti regulāri piedalījušies Klīvlandes

individuālos meistarības turnīros ar labām sekmēm. 1954.

gadā I. Garais uzvarēja Klīvlandes atklātajā čempionātā. Juris
Baumanis ir Klīvlandes jaunatnes meistars 1960. gadā.

Klīvlandes Latviešu Biedrības šacha kopa vairākkārtīgi sa-

centusies ar citu pilsētu latviešu šachistiem. Vienu laiku po-

pulārs bija četru pilsētu turnīrs ar Čikāgas, Klīvlandes, Mil-

voku un Linkolnas komandu piedalīšanos. Divas reizes uzva-

rēja Čikāga, bet 1955. gadā pirmo vietu izcīnīja Klīvlandē.

Šis sarīkojums vairs nenotiek. Tā vietā 1957. gadā Čikāgā
notika pirmā Amerikas latviešu šacha meistarība, kurā pie-

dalījās arī Klīvlandē. Otro šī veida meistarturnīru sarīkoja
Klīvlandē 1959. gada septembrī. Klīvlandes šacha kopai pie-
krita uzdevums rūpēties nevien par pašu turnīru, bet arī par

telpām, turnīra vadītāja sagādāšana, spēlētāju uzņemšana

v. t. t. Šeit biedrība sniedza šacha kopai neatsveramu at-

balstu, atvēlot līdzekļus godalgām un citām vajadzībām. Šis

bija šacha kopas atbildīgākais sarīkojums visā kopas pastā-
vēšanas laikā.

Jāpiemin arī Dr. Jāņa Zemzara vadītais otrais latviešu

korespondencturnīrs no 1956. - 1958. g. Arī šī turnīra uz-

varētāja apbalvošanai līdzekļus piešķīra Klīvlandes Latviešu

Biedrība.

Visu kopā ņemot jāsaka, ka šacha kopa aizgājušos gados
ir darbojusies ar labiem panākumiem. Mūsu šachistiem Klīv-

landē ir laba slava korektas izturēšanās dēļ. Latviešu pieda-
līšanās šacha sarīkojumos nenoliedzamipacēla spēles stan-

dartu Klīvlandē un panāca, ka latviešu vārdu bieži piemin

presē.

Vilma Aigara-Ūbelīte.

Biedrības drāmas kopa

Klīvlandes Latviešu Biedrības Drāmatiskais Ansamblis sa-

vu darbību iesāka 1954. gadā. Ansamblis komplektējas no te-

ātra entuziastiem - amatieriem, kas mazāk vai vairāk jau
dzimtenē spēlējuši dramatiskās kopās. Ansambļa vadītājus

izbīdīja no pašu vidus, bet režijas darbu uzņēmās Zemnieku

drāmas teātra aktrise Vilma Aigars-Ūbelītis. Kā pirmo lugu
ansamblis izvēlējās V. Richtera komēdiju "Nebēdnieki". Šai
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Biedrības dramatiskā ansambļa lomu tēlotāji J. Akuratera

komēdijā "Priecīgais saimnieks". Pirmā rindā no kreisās:

A. Circenis, sufl. V. Balodis, A. Cers, A. Novickis,
dziesmas iest. Dr.J. Kļaviņš, rež. V. Aigars-Ūbelītis, pa-

vad. I. Zandbergs, Z. Tobians, J. Ozoliņš, E. Šteins, I.

Liepiņa, dekor. B. Sniedze, V. Baumanis, A. Balodis, J.

Liepiņš, A. Jansons un E. Auzenbergs.

lugai sekoja: A. Galiņa "Drupas", J. Akurātera "Priecīgais
saimnieks", K. Mikelsones "Slinkā sieva" un T. Bangas "Sep-
tiņas vecmeitas".

Ansamblis sarīkoja deklmāciju un dziesmu vakaru jaunat-

nei, J. Raiņa 25 gadu miršanas atceres vakaru, 18. novembrī

uzveda dramatizējumu pēc J. Raiņa teksta un raibu prog-
rammu vakarus. Piedalījies ar deklamācijām Latviešu Biedrī-

bas un citu organizāciju sarīkojumos. lestudējumiem dekorā-

cijas gatavojis vai izkārtojis B. Sniedze, bet apgaismojumus
devis G. Sprogis.
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Klīvlandes latviešu biedrības sarīkojumus un svinī-

gos aktus ar muzikāliem priekšnesumiem visvairāk ku-

plinājuši Klīvlandē dzīvojošie mākslinieki un Latviešu
biedrības koris. Viņiem pienākās sevišķa pa-
teicība un atzinība.

Kontraalts

Antonina Vaivude

Soprāns

Vilma Aigara- Ūbelīte
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Bnvmaksliniece

Austra Gaiķēns
un viņas mūzi-

kas studijas au-

dzēknes 1957. g.

pēc koncerta.

Foto Viburs

Ērģelniece un pianiste Zenta Vīķis
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Foto Tālis

Vijolnieks
Pēteris Kalniņš

Baritons

Dr. Jānis Kļaviņš
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Klarnetists Voldemārs Reinsons un pianists

Sergejs Zandbergs

Foto P. Blums

Latviešu biedrības koris. Vidū diriģents

Jēkabs Ūdris
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R. Viļumsons

Latviešu biedrības priekšnieks

BIEDRĪBAS 10 GADI

Par Klīvlandes Latviešu Biedrības sākumu uzskatāms

1950.g. 16. aprīlis, kad sasauktā sapulcē, kuru vadīja R. Ģel-

zis un protokolēja L. Selga, pieņēma biedrības darbības vad-

līnijas un ievēlēja par biedrības priekšnieku Ch. Vīburu, bet

valdē Dr. P. Purviņu, J. Plūksi, K. Pavasari, R. Ģelzi, V.

Kamparu un Dž. Lerchu. Dāmu komitejā ievēlēja E. Austriņu,
B. Hermani, O. Lerchu, M. Kamparu un A. Lenovu. Revīzi-

jas komisijā darbojās J. Grīva, T. Birznieks un J. Kārkliņš
.

Pirmajā valdes sēdē, kas notika 1950.g. 28. aprīlī, ievēlētie

valdes locekļi amatus sadalīja šādi: vicepriekšsēži J. Pluksis

un Dr. P. Purviņš, sekretārs R. Ģelzis, sekretāra vietnieks

Dž. Lerchs, kasieris K. Pavasars un biedrzinis V. Kampars.

Pirmajā valdes sēdē arī konstatēja, ka visi 27 tautieši, kuri

piedalījās pilnsapulcē, uzskatāmi, par Klīvlandes un apkārtnes
latviešu biedrības dibinātājiem. Darbības sākumā J. Pluksis

aizdeva biedrībai $ 200, - nepieciešamo izdevumu segšanai.
Viņš arī uzņēmās kārtot latviešu kartotēku un biedrības bib-

liotēku. No pirmajiem sarīkojumiem mināms 28. maija iz-

braukums ārpus pilsētas, tautas sēru dienas piemiņas akts ar

I. Birznieces referātu par 1941. g. 14.-15. jūnija notikumiem

Latvijā un vēstuļu nosūtīšana ASV prezidentam un ārlietu mi-

nistram. 24. jūnijā rīkoja Līgo svētkus P. Zosāra lauku saim-

niecībā. Biedrības valde palīdzēja tautiešiem sameklēt darbu

un dzīvokļus. Tāpat liela bija tautiešu savstarpējā izpalīdzība
un sadarbošanās ar biedrību.

1950.g. 25. augusta valdes sēdēj. Pluksis ziņoja, ka bied-

rības bibliotēkai saziedotas 203 grāmatas, un L.C.K. ārējās

informācijas fondam nosūtīti $ 50, -. Ar jaunu latviešu ieraša-

nos pieauga biedru skaits un līdz 1950.g. 8. oktobrim uzņem-

ti 16 jauni biedri.

1950. gada 22. oktobrī bija biedrības sapulce, kurā papil-

dināja statūtus, nosakot, ka sapulce pilntiesīga pie ikkatra

ieradušos biedru skaita. Tāpat šinī sapulcē, otrā pēc kārtas,

nolēma, ka 50 % no visiem sarīkojumu atlikumiem, nosūtami
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Daugavas Vanagu organizācijai trūkumcietēju aprūpei Vācijā.
Interese par latviešu biedrības darbu auga. Latvijas \valsts

dibināšanas atceres svētku priekšdarbu kārtošanai pieteicās
talcinieces J. Gertnere, M. Mileiko, M. Rusmane, A. Vest-

mane, H. Rusmane, Ks. Nāgele, E. Ciemiņa un V. Veltheima.

1950.g. 18. novembrī atzīmēja Latvijas valsts dibināšanas at-

ceri. Aktā runāja Ch. Vīburs un I. Birznieks, bet priekšne-

sumus sniedza J. Pluksis, operdziedonis J. Borgs, A. Muce-

nieks, A. Selga un M. Borga. Par biedrības delegātu ALA

dibināšanas kongresā 1950.g. 10. decembrī Ņujorkā piedalījās

J. Pluksis.

Trešajā biedrības sapulcē 1951.g. 28. janvārī ierosināja
pašpalīdzības fonda un jaukta kora noorganizēšanu. Sapulcē

piedalījās 76 biedri un to vadīja Em. Skujenieks, protokolēja
Fr. Plostnieks. Jaunievēlētie valdes locekļi amatus sadalīja
šādi: valdes priekšsēdis Em. Skujenieks, priekšsēža pirmais
biedrs J. Pluksis, otrais biedrs A. Vestmanis, kasieris J. Pa-

vasars, sekretārs E. leviņš. Akronas latviešu pārstāvis A.

Mucenieks un valdes loceklis Ch. Vīburs. H. Salaks uzņēmās

kārtot informācijas biļetena izdošanu. Biedrības valde kārtoja

vēstuļu nosūtīšanu ASV prezidentam par aizturētiem latviešu

karavīriem emigrācijas procesā uz ASV. Biedrība arī atļāva

V. Kamparam biedrības sarīkojumos noorganizēt grāmatu gal-
du. Valde uzņēma sakarus ar pārējām Baltijas tautām. J. Pluk-

sis piedalījās Latviešu-Lietuviešu vienības atklāšanas svinībās,

bet Em. Skujenieks Lietuvas valsts dibināšanas atceres svēt-

kos. 1951. gada 24. februārī rīkoja L. Štengeles vakaru veltī-

tu Igaunijas valsts svētku atcerei. Darbu iesāka noorganizētais
biedrības koris diriģenta J. Ūdra vadībā. Biedrība kora vaja-
dzībām iegādājās klavieres. 1951. gada 20. maijā no valdes

locekļa pienākumiem atteicās Ch. Vīburs. Viņa vietā stājās
H. Salaks, kas uzņēmās priekšsēža biedra pienākumus. E.

leviņš, valdes aicināts, uzsāka jaunatnes pulciņa noorganizē-

šanu.

1951.g. 11. jūlijā uzņemti 13 jauni biedri, bet 1951.g. 5.

augustā 28 biedri. Kartotēkā reģistrēti 251 vīrietis, 269 sie-

vietes, 89 zēni un 76 meitenes. Sapulce, kas bija 1951. gada
5. augustā, dāmukomitejā ievēlēja: A. Novicku, V. Skujnieci,
N. Plūksi, V. Cimdiņu un L. Selgu. Nolēma sarīkojumu at-

likumus ieskaitīt biedrības ienākumos. Valde izsniegusi aiz-

devumus un neatmaksājamus pabalstus ieceļojošiem tautiešiem.

Biedrības sekretāru E. leviņu 1952. gada 27. janvārī iesauca

karadienestā, viņa pienākumus uzņēmās pildīt H. Salaks. 1952.

gadā ALA kongresā, kas bija VVašingtonā, biedrību pārstāvēja

J. Pluksis un H. Salaks, bet tautību festivālā latviešu grupu

vadīja J. Ūdris.
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1952, gada 24. februāra sapulcē, kuru vadīja K. Norvelis,

bet protokolēja Fr. Plostnieks un V. Riekstiņa, piedalījās 86

biedri. Par valdei priekšsēdi ievēlēja Dr. J. Zemzaru, bet

valdē: H. Salaku, V. Nāgeli, Em. Skujenieku, J. Plūksi, V.

Riekitiņu un R. Novieku. Rev. komisija: J. Grīvu, K. Pava-

lari un K. Priedi. Dimu komitejā: 0. Krūmiņu, Freimani,
%% RsiengrfnUi 1. Rozengrīhu un leviņu. Sapulce atlika paš-

palīdzības fonda itatūtu pieņemlanu un ar papildinājumiem
pieņēma biedrības itatūtu projektu. Par ALA kongresa dele-

gātiem ievēlēja j. Plukii un H. Salaku. 1952. gada 16. martā

notika valdei konitrulianāi, kur J. Pluksis atteicās no amata.

Tāpat par atteikšanos ziņoja V. Nāgelis, Jo nebija devis pie-

krilanu kandidatūrai uzstādīšanai. Pieaicinot valdes locekļu
amata kandidātui valde konstruējās šādi: priekšsēža palīgi
Im. Skujenieks un K. Norveiis, sekretārs H. Salaks, ..sekre-

tāra palīdze R. Novicka, kasieris -mantzinis E. Krūmiņš.
Bibliotēkas pārzināšanu uzņēmās K. Priede.

Biedrības valde ierosināja nama fonda dibināšanu un 1952.

gada 30. martā izdarīja pirmo iemaksu $ 25,07. Jaunatnes
pulciņa vadību, kas bija palicis bez vadītāja, uzņēmās E. Krū-

miņi. 1952. gada 20. aprīli Em. Skujenieks paziņoja, ka iz -

stājis no valdes. Jautājuma izlemšanu atstāja 27. aprīļa sa-

pulcei. 1952.g. 27. aprīļa sapulci vadīja Dr. V. Rūtenbergs,
bet protokolēja V. Krūmiņi. Sapulcē nolēma mainīt biedrības

nosaukumu, saucot to par Klīvlandes Latviešu Biedrību. 1952.g.
18. maijā valde pieņēma E. Skujeni©ka atteikšanos no amata

un viņa vietā aicināja V. Eltermani, kas uzņēmās mantziņa

pienākumus. Valde iezīmēja darba paplašināšanos, nodibinot

sekcijas. 1952. gada 30. maijā valde apstiprināja šādas sek-

cijas un to vadītājus: Sporta sekcija • E. Bedrītis, Dramatis-

kā sekcija - H. Grāveliiņl, Literārā sekcija - H. Krūmiņš,
Sacha sekcija - R. Viļumsons. 1952. gada 22. jūnijā valde

pieņēma H. Salaka atteikšanos no valdes locekļa pienākumiem
un viņa vietā aicināja H. Krūmiņu. V. Eltermanis pārņēma
sekretāra un H. Krūmiņš mantziņa pienākumus. Literārā sek-

cija savu darbību uzsāka ar J. Jaunsudrabiņa vakaru 24. au-

gustā. 1952.g. 22. Jūnijā, valdes sēdē V Eltermanis ierosi-

nāja skautu vienības dibināšanu. Par mednieku un makšķer-
nieku lekcijai vadītāju aicināja V. Ķīsi, bet par bibliotēkas

pārzini K. Purviņu. 1952.g. 12. oktobri valde apsprieda paš-

palīdzības fonda statūtus. Latvijas valsts dibināšanas dienas

atcerei organizāciju pārstāvju sanāksmē izraudzītā rīcības

komiteja par priekšsēdi ievēlēja D.V. apvienības priekšnieku

J. Ozoliņu. Biedrības valde pieņēma atzinumu, sabiedriskās

dzīvei un sarīkojumu organizēšanas iniciatīva jāpatur biedrī-

bai. 1952.g. 23. novembra sapulce apstiprināja pašpalīdzības
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fonda statūtus un ierosināja ALA kongresa sasaukšanu Klīv-

landē. 1953.g. 25. janvārī valde nodibināja mūzikas sekciju

par vadītāju izraugot P. Kalniņu.

1953. g. 1. februāra sapulcē piedalījās 97 biedri, kuru va-

dīja J. Odris, bet protokolēja A. Briedis un J. Linde. Pēc

gada pārskata pieņemšanas valdē ievēlēja: V. Eltermani, H.

Salaku, J. Plūksi, J. Ūdri, K. Aveņu, A. Briedi un E. Krū-

miņu. Rev. komisijā ievēlēja: Dr. J. Zemzaru, J. Grīvu un

P. Leiti. Dāmu komitejā izraudzīja: Ks. Nāgeli, O. Krūmiņu

un A. Ruņģi. Par ALA kongresa delegātiem izraudzīja H. Sa-

laku un Dr. J. Zemzaru. Pilnsapulce pieņēma P. Kalniņa

priekšlikumu, vākt līdzekļus nama fondam ar ziedojumu lis-

tēm. Jaunievēlētā valde amatus sadalīja šādi: priekšsēdis V.

Eltermanis, vietnieks H. Salaks
,_

sekretārs A. Briedis, ka-

sieris E. Krūmiņš, mantzinis J. Udris, biedrzinis J. Pluksis

un sekretāra palīgs K. Avens. No revizijas komisijas izstājās

A. Grīva, kā vietā aicināja N. Kārkliņu. Valde nolēma spor-

ta sekciju pārdēvēt par Sporta Klubu. 1953.g. 30. augusta

sēdē valde apstiprināja par mednieku un makšķernieku sekci-

jas vadītāju A. Irbi, bet par sekretāru V. Ķīsi. Latvijas
valsts dibināšanas atceres aktu rīkoja 15. novembrī. Svinīgā

sēdē aicināja organizāciju un draudžu pārstāvjus un mācītā-

jus. 1953.g. 25. oktobra valdes sēdē pieņēma sporta kluba

vadītāja E. Bedrīša atteikšanos no amata, par sporta kluba

vadītāju izraugot E. Krūmiņu. 1953.g. 28. nov. valdes sēdē

nolēma biedrības valdes darbā pieaicināt valdes kandidāti V.

Riekstiņu. Skolotājs K. Purviņš aicināja biedrības valdi uz-

ņemties iniciatīvu kopīgu bērnu svētku rīkošanai. Valde šo

ierosinājumu pieņēma un sasauca organizāciju un draudžu

pārstāvju sanāksmi, bērnu svētku rīcības komitejas izraudzī-

šanai.

-1954.g. 14. februāra sapulcē, kuru vadīja J. Bungs, pro-

tokolēja J. Jurjāns un K. Kaurāts, piedalījās 41 biedrs. Sa-

pulcē pieņēma dažus grozījumus statūtos un nolēma iestāties

par biedri-veicinātāju Baltijas pētīšanas institūtā. R. Krūmiņš
ienesa priekšlikumu, ka valdei jāapspriež jautājums par or-

ganizāciju apvienības dibināšanu, ko pilnsapulce pieņēma zi-

nāšanai. Noteica dalības maksu $3, - gadā. Biedrības valdē

ievēlēja: J. Bungu, V. Eltermani, K. Aveņu, A. Briedi, V.

Riekstiņu, K. Priedi un P. Osi. Revizijas komisijā: P. Lei-

ti, Dr. J. Zemzaru un N. Kārkliņu. Dāmu komitejā: M. Šili,
M. Aveņu, Ks. Nāgeli, T. Dainu, Dz. Laugi un Ž. Salaku.

K. Priede no valdes locekļa amata atteicās un viņa vietā ai-

cināja R. Krūmiņu. Jaunievēlētā valde amatus sadalīja šādi:

priekšsēdis V. Eltermanis, vietnieks K. Avens, sekretārs

J. Bungs, sekretāra palīgs A. Briedis, kasieris P. Osis un
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kasiera palīgs R. Krūmiņš. Pieņemot biedrības ierosinājumu
ALA kongresu rīkoja Klīvlandē 1954. gada 23., 24. un 25.

aprīlī. Organizāciju pārstāvju apspriedē par rīcības komite-

jas priekšsēdi izraudzīja Latviešu Biedrības priekšsēdi V.

Eltermani. Kongresa laikā biedrības drāmatiskā sekcija uz-

veda Em. Skujenieka lugu "Neskaties atpakaļ" autora režijā.
Šinī gadā drāmatiskā sekcija

_

arī uzveda V. Richtera komē-

diju "Nebēdnieki" V. Aigaras-Übelītes režijā. Biedrības valde

uzņēmās aizbildniecību par jaundibināto gaidu vienību "Ven-

ta". J. Celmiņš dāvāja grāmatu skapi biedrības bibliotēkai.

Biedrības palīdzības fonds kollektīvi iestājās Amerikas Latvie-

šu Palīdzības fondā. ALA kongresam par biedrības delegātu

izraudzīja V. Eltermani. 1954. gada 17. jūlijā V. Miezīti

apstiprināja par sporta kluba vadītāju. 1954. g. 29. augustā
Klīvlandē notika pirmie latviešu bērnu svētki, kuros noorga-

nizēja latviešu biedrību. Skolotājs K. Purviņš vadīja bērnu

svētku rīcības komitejas darbu. 1954. g. 25. novembrī val-

des sēdē pieņēma drāmatiskās sekcijas darbības noteikumus.

1955. g. 20. februāra sapulci vadīja J. Udris un H. Sa-

laks, protokolēja J. Kalnietis un A. Irbe. Piedalījās 32 bied-

ri. Apspriežot Klīvlandes latviešu organizāciju apvienības di-

bināšanu, sapulce uzdeva valdei pētīt iespējas organizāciju
darbības saskaņošanai. Tāpat sapulce atzina, ka informācijas

biļetena izdošana jākārto valdei, atvēlot līdzekļus technisko

darbu izkārtošanai. Jaunajā valdē ievēlēja: J. Bungu, V. El-

termani, V. Riekstiņu, K. Aveņu, P. Osi, J. Ūdri un R.

Krūmiņu. 1955. g. 13. marta valdes sēdē amatus sadalīja
šādi: valdes priekšsēdis K. Avens, vietnieks J. Udris, sek-

retārs V. Eltermanis, kasieris P. Osis, mantzinis R. Krū-

miņš un biedrzine V. Riekstiņa. Valde nolēma aicināt ievēlē -

tos divus kandidātus P. Cimdiņu un J. Kalnieti līdzdarboties

biedrības valdē. Revizijas komisijā ievēlēja: P. Leiti, J. Grī-

vu un N. Kārkliņu. Dāmu komitejā: Dz. Laugi, K. Priedi,

T. Dainu, M. Riekstiņu, V. Cimdiņu, E. Irbi, O. Krūmiņu,

Ks. Nāgeli un Ž. Salaku. Uz skolotāja P. Purviņa ierosināju -

mv, par pārstāvi bērnu svētku rīcības komitejā izraudzīja J.
Ūdri. 1955. g. 3. aprīlī drāmatiskās sekcijas pārstāvis J.

Liepiņš ziņoja, ka drāmatiskā sekcijā 19 dalībnieki. Pārru-

nāts jautājums par drāmatisko kursu sarīkošanu. 1955. gada
21. maijā biedrības valde konstatēja, ka Dr. J. Kļaviņš nā-

cis ar konkrētiem priekšlikumiem koncertu abonementu sistē-
mas izstrādāšanai. Valde aicināja priekšsēža vietnieku J. Ud-

dri, saziņā ar Dr. J. Kļaviņu kārtot šo jautājumu. 1955.g.

6. augustā valde pieņēma V. Eltermaņa atlūgumu no valdes

locekļa amata un viņa vietā aicināja P. Cimdiņu. Klīvlandes

lietuviešu apvienība ierosinājusi dibināt Baltiešu tautu komite-
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ju, kurā par biedrības pārstāvi valde izraudzīja K. Aveņu.

1955. g. 22. oktobrī priekšsēdis K. Avens ziņoja, ka pārdo-
tas 310 koncertu abonementukartes un šo pasākumu vadot Dr.

J. Kļaviņš. 1955. g. 17. decembra valdes sēdē jaunatnes pul-

ciņa vadītājs E. Krūmiņš ziņoja, ka pie biedrības pastāvo-
šais jaunatnes pulciņš likvidējies un pulciņa uzkrātā nauda

$ 150, - nodota biedrības sporta klubam. No literārās sekci-

jas vadītāja pienākumiem atteicās H. Krūmiņš. 1956. g. 2.

janvāra valdes sēdē pieņēma ierosinājumu literārās sekcijas
vietā dibināt Literāro Klubu, iniciātoru grupai par pārstāv-

jiem izraugot K. Priedi, N. Sīpolu un D. Rudzīti.

1956. gada 5. februāra sapulcē piedalījās 34 biedri un to

vadīja K. Priede, bet protokolēja K. Petrovskis. Biedrības

valdes priekšsēdis ziņoja par organizāciju padomes radīšanu.

Vadlīnijas izstrādājuši K. Avens, J. Bungs, H. Heinsons un

K. Petrovskis. Sapulce valdē _ie vēlēja: K. Aveņu, K. Petrov-

ski, Dz. Laugi, K. Priedi, J. Ūdri, A. Sproģi un V. Rieksti-

ņu. Revizijas komisijā: H. Salaku, P. Leiti un N. Kārkliņu.
Dāmu komiteju neievēl un sapulce uzdod to izraudzīt biedrī-

bas valdei. Jaunievēlētā valde 1956. g. 19. februāra sēdē

konstatēja, ka no biedrības valdes darba atteikušies J. Ūdris,
Dz. Lauge un V. Riekstiņa, kuru vietā aicināja kandidātus

K. Karnīti un R. Krūmiņu. Pēc ilgākām pārrunām priekšsē-
ža pienākumus uzņēmās K. Avens, pārējos amatus sadalīja
šādi: vietnieks K. Petrovskis, sekretārs K. Priede, kasieris

K. Karnītis, mantzinis R. Krūmiņš un biedrzinis A. Spro-

ģis, par valdes loceklis pieaicinot P. Osi. Bērnu svētku rī-

cības komitejā par pārstāvi no latviešu biedrības izraudzīja

K. Petrovski. Biedrības valde pieņēma izstrādātās vadlīnijas

Organizāciju Sadarbības Centram un par pārstāvi tanī izrau-

dzīja K. Aveņu. Valde ierosināja pārstrādāt biedrības statū-

tus. Valdes sēdē K. Avens ziņoja, ka Baltiešu apvienības
izkārtošana nonākusi grūtībās un aizvesto piemiņas aktā pie-
dalīšanos apsolījis sūtnis prof. A. Spekke. Par biedrības de-

legātu ALA kongresam valde izraudzīja K. Aveņu. Jaunu bied-

rības statūtu projekta izstrādāšanu uzņēmās K. Petrovskis.

-1956. gada 27. maija ārkārtas sapulci vadīja V. Elterma-

nis, bet protokolēja K. Sirmais, piedaloties 21 biedrim. Par

Klīvlandes Latviešu Biedrības Goda Biedri uzņēma Latvijas
sūtni ASV Dr. A. Spekki. Jaunu biedrības statūtu pārstrādā-
šanas komisijā ievēlēja: A. Sproģi, V. Eltermani, K. Miški,
A. Pētersonu un K. Petrovski. No biedrības valdes izstājās
K. Priede. Sapulce jaunajā valdē ievēlēja: V. Eltermani, J.

Kvālbergu un P. Osi. K. Avens paziņoja, ka valdes priekš-
sēža amatā paliks tikai līdz 1956. g. 10. jūnijam, ko sapulce

pieņēma zināšanai. 1956. g. 17. jūnijā valde apstiprināja
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Latviešu biedrības priekšnieks V. Eltermanis

pasniedz goda biedra rakstu Latvijas sūtnim

ASV prof. A. Spekkem.

K. Balodi par biedrības drāmatiskās sekcijas vadītāju. Val-

des priekšsēdis K. Avens ziņoja, ka 16. jūnijā noticis radio

raidījums Baltijas tautu aizvesto piemiņai, kurā runājusi ASV

vietnieku nama deputāte Bolton. Jaunievēlētā valde konstruējās
šādi: valdes priekšsēdis V. Eltermanis, vietnieks K. Pet -

rovskis, kasieris K. Karnītis, biedrzinis A. Sproģis un mant-

zinis R. Krūmiņš. Valdē tiek aicināts līdzdarboties A. Silārs.

1956. g. 1. jūlijā A. Sproģis atteicās no tālākas darbības val-

dē, kura vietā tika aicināts P. Osis, kas uzņēmās biedrziņa

pienākumus. Biedrības valde izraudzīja dāmu komiteju šādā

sastāvā: M. Barisu, A. Meilupi, V. Miezīti, K. Saukanti, A.

Tīsiņu, E. Rūdu, K. Krūmiņu, O. Krūmiņu un T. Turkupo-
li. Radušās grūtības ar koncertu apvienību, kas aizgājusi no

latviešu biedrības. Šī jautājuma kārtošanai biedrības valde iz-
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raudzīja komisiju, kurā darbojas: Dr. V. Rūtenbergs, Dr. J.
Zemzars un J. Udris. Darboties valdē uzaicināja A. Pēter-

sonu, kas uzņēmās sekretāra pienākumus. Biedrības valde,
lai sekmētu dāmu komitejas darbu, atbrīvojusi tās no biedru

maksas. Valde izteikusi pateicību Kubas delegātam Apvienota-

jās Nācijās, kas nosodīja Padomju Savienības agresiju Ungāri-

jā un pieminēja pārējās komunistu verdzinātās tautas. 1957.

gada 9. februāra valdes sēdē K. Miške ziņoja par literārā

kluba darbību. Klubs piedalījies kultūras dienu sarīkojumā,
rakstnieka J. Veseļa godināšanā un sarīkojis četrus referātu-

diskusiju vakarus, kā arī divas ekskursijas. Loti sekmīgi
darbojas sporta klubs un šacha sekcija. Drāmatiskā kopa sa-

gatavojusi vienu teātra izrādi. Biedrības kora darbība bijusi

loti sekmīga. Biedrības valde 1957. gada 9. februāra sēdē

nolēma ierosināt tiesas lietu pret koncertu apvienības prezi-

diju. Tāpat pieņēma atzinumu par novada dziesmu svētku rī-

košanu Klīvlandē. 1957. gada 23. februārī drāmatiskās sek-

cijas vadību pārņēma A. Jansone.

1957. gada 24. februāra sapulcē piedalījās 88 biedri. Sa-

pulci vadīja K. Avens, bet protokolēja H. Krūmiņš. Tika

pārrunātas domstarpības ar koncertu apvienību, konkrētu lē-

mumu nepieņemot. Valdē ievēlēja: K. Karnīti, Dr. J. Kļavi-

ņu, H. Salaku, J. Jurjānu, K. Petrovski, R. Krūmiņu un

Em. Skujenieku. Revizijas komisijā ievēlēja: P. Leiti, R. Vi-

lumsonu un A. Sproģi. Dāmu komitejā: O. Krūmiņu, A. Meil-

Daiļamatniecības darbu izstādes atklāšana 1957.g.
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Gleznu izstādē. No kreisās: R. Āboliņš, Fr.Miltsun

M. Krūmiņa.

upi, E. Rūdu, M. Āboliņu
,

T. Gudrenieci, L. Milleri, A.

Bērkuli, V. Cimdiņu un V. Skujenieci. Jaunievēlētā valde

amatus sadalīja šādi: priekšsēdis K. Petrovskis, vietnieks

Em. Skujenieks, sekretārs J. Jurjāns, kasieris K. Karnītis,
biedrzinis H. Salaks, mantzinis R. Krūmiņš un valdes locek-

lis sevišķiem uzdevumiem Dr. J. Kļaviņš. Bibliotēkas pārzi-
nāšanu uzņēmās P. Osis. Biedrības informācijas biļetena iz-

došanas kārtošanu uzņēmās H. Salaks, Em. Skujenieks un Dr.

J. Kļaviņš. Maija mēnesī ienāca 16 biedru iesniegums, sa-

saukt ārkārtas biedru sapulci, ko valde arī ievēroja. 1957.

gada 26. maija sēdē valde nolēma lūgt Koncertu apvienību
iesniegt norēķinus par laiku, kad apvienība darbojās pie bied-

rības. 1957. gada 30. jūnija ārkārtas biedru sapulcē pieda -

lījās 55 biedri. To vadīja J. Ūdris, bet protokolēja K. Prie -

dc. Sapulce pieņēma atzinumu, ka jāizdara jaunas valdes vē-

lēšanas, tāpat jāizstrādā biedrības statūtu projekts. Sapulcē
izcēlās debates par aizvesto piemiņas dienas sarīkojuma

programmu.

1957. gada 25. augusta ārkārtas biedru sapulcē piedalījās
97 biedri. Sapulci vadīja J. Udris, bet protokolēja J. Kvāl-

bergs. Sapulce noņēma no darba kārtības koncertu apvienības
un Sadarbības Centra jautājumu un uzdeva statūtu komisijai

pabeigt biedrības statūtu izstrādāšanu. Jaunajā biedrības val-

dē ievēlēja: V. Zemesarāju, K. Petrovski, Dr. J. Kļaviņu,

R. Viļumsonu, K. Karnīti, R. Krūmiņu un K. Baumani. Re-
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vizijas komisijā: P. Leiti, A. Sproģi un Dr. J. Zemzaru.

Dāmu komitejas izraudzīšanu uzdeva jaunajai valdei. levēlētā

valde 1957. gada 31. augusta sēdē konstruējās šādi: priekš-
nieks K. Petrovskis, vietnieks V. Zemesarājs, sekretārs R.

Viļumsons, kasieris K. Karnītis, biedrzinis K. Baumanis un

valdes loceklis sevišķiem uzdevumiem Dr. J. Kļaviņš. Bied-

rības drāmatiskā kopa V. Aigars-Übelītes vadībā sagatavoja
uzvedumu 18. novembra valsts svētku svinībām, kas guva
sabiedrības lielu atzinību. R. Viļumsons ierosināja pie bied-

rības nodibināt stipendiju fondu.

1958. gada 2. marta biedru sapulcē piedalījās 73 biedri un

to vadīja K. Miške, bet protokolēja P. Cimdiņš. Pieņēma ga-

līgā veidā biedrības statūtus. Sapulce pieņēma biedrības

priekšnieka K. Petrovska ziņojumu un konstatēja, ka Koncertu

apvienība nav biedrības sastāvdaļa. Sapulce valdē ievēlēja:
R. Vilumsonu, K. Petrovski, K. Karnīti, K. Baumani, H.

Salaku, K. Sirmo un A. Samtu. Revizijas komisijā: V. Ze-

mesarāju, N. Kārkliņu un A. Sproģi. Dāmu komitejā ievē-

lēja: H. Kalniņu, E. Viļumsoni, V. Baumani, E. Pinni, V.

Skujenieci un A. Salnāju. 1958. gada 9. marta sēdē jaun-
ievēlētā valde konstruējās šādi: priekšnieks K. Petrovskis,

vietnieks H. Salaks, sekretārs A. Samts, kasieris K. Karnī-

tis, biedrzinis K. Baumanis, mantzinis K. Sirmais un sekciju

pārzinis R. Viļumsons. Dāmu komitejas priekšnieces pienā-
kumus uzņēmās A. Samta. Pirmo reizi biedrības izsniegto

stipendiju saņēma L Meirāne un J. Karnītis. Valdes locekļa
K. Karnīša ierosinājumā vāca līdzekļus rotatora iegādei, kam

bija atsaucība, par saziedoto naudu iegādājot rotatoru.

1959. gada 15. februāra sapulcē piedalījās 45 biedri. Sa-

pulci vadīja K. Miške, protokolēja K. Avens. Pārrunāja bi-

ļetena saturu. Sapulcei neizdevās sameklēt kandidātus biedrī -

bas valdes locekļu amatiem. Sapulce izraudzīja nominācijas

komisiju, kas mēģinātu sameklēt kandidātus biedrības valdes

locekļu amatiem. Nominācijas komisijā izraudzīja J. Ziediņu,
A. Sauju, V. Ķīsi, J. Kvālbergu, K. Aveņu, T. Cirkeli un

K. Karnīti. 1959. gada 15. marta ārkārtas sapulcē piedalī-

jās 46 biedri. Sapulci vadīja K. Avens, protokolējot A. Sau-

jām. Pieņēma atzinumu, ka biedrības biļetenā jāizvairās no

polemikas. Jaunajā valdē ievēlētie amatus sadalīja šādi: priekš-
nieks R. Viļumsons, vietnieks Em. Skujenieks, sekretārs J.

Ziediņš, kasieris K. Karnītis, mantzinis J. Salnājs, biedrzi-

nis A. Sauja un biedrības pasākumu pārzinis J. Gudrenieks.

Dāmu komitejas vadību uzņēmās T. Gudreniece.

Noslēdzot šo pārskatu par Klīvlandes latviešu biedrības 10

gadu darbību, jāpiezīmē, ka visas biedrības valdes darbojušās

pašaizliedzīgi un ar sekmēm. Protams katrai valdei bijusi
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sava pieeja un savas idejas biedrības darbu kārtojot. Biedrības

darbs bijis arī atkarīgs no latviešu sabiedrības noskaņojuma
un atsaucības. Ja sākuma posmā par biedrības darbību inte-

resējās visi, tad laika tecējumā šī interese sākusi pamazām
zust. Ir patīkami pieminēt, ka ir arī tautieši, kuri iestāju-
šies biedrībā dibināšanas laikā, nav no tās izstājušies, bet

kalpo vēl šodien ar lielu pašaizliedzību. Latviešu biedrība ir

tas centrs, kas cenšas ap sevi pulcināt un saturēt tautiešus

pašdarbības pasākumos kopējam sabiedriski kulturālam dar-

bam, šim nolūkambiedrības atbalstā ir radušās gaidu un skau-

tu vienības. Šim nolūkam darbojas sporta klubs, kas veic

skaistu un ievērības cienīgu darba. Ir koris, kas darbību sā-

cis no biedrības dibināšanas. Tanī piedalās veci un jauni, lai

skandinātu latviešu dziesmas šeit trimdā. Drāmatiskā sekcija
un literārais klubs iepazīstinājis mūs ar latviešu rakstniecī-

bu. Šacha klubs veicis klusu darbu, bet ar labām sekmēm

cēlis latviešu šachistu vārdu amerikāņu sabiedrībā. Ja kādam

pasākumam bijuši paguruma brīži, tas vienmēr atkal darbību

atsācis ar jaunu sparu.

Latviešu biedrība vienmēr bijusi klāt tur, kur bijusi runa

par latviešu tautas likteni dzimtenē, izmantojot katru gadījumu
attiecīgiem iesniegumiem, demonstrācijām un citiem līdzek-

ļiem, kas bijuši biedrības rīcībā. Biedrība uzturējusi un uz-

tura vislabākās attiecības ar mūsu kaimiņu tautām - lietuvie-

šiem un igauņiem. Biedrība rūpējusies par mūsu nacionālo

svētku dienu: Latvijas valsts dibināšanas atceri, Aizvesto pie-

miņas dienu, Kultūras dienu un Jāņu dienu pienācīgu atzīmē-

šanu.

Par visu, ko biedrība veikusi aizvadītos 10 gados, pateicī-
ba pienākas visiem darba darītājiem un atbalstītājiem. Šis

darbs veikts lielā pašaizliedzībā un ticībā latviešu tautas nā-

kotnei.

Turpināsim sākto darbu par godu Dievam un svētību mūsu

tautai.

Biedrības valde darbapamatos lika domu, radīt labu saska-

ņu visu latviešu starpā, lai kopēji varētu piepildīt biedrības

statūtos liktos mērķus. Pastāvot labām attiecībām ar mūsu

kaimiņu tautām, lietuviešiem un igauņiem, 1959. gada jūnija
mēnesī biedrība rīkoja kopēju demonstrācijas braucienu auto-

mašīnās, atgādinādami amerikāņu sabiedrībai par Baltiešu tau-

tu deportācijām 1941. gada 14. jūnijā. Par šo demonstrāciju

ziņoja radiofonā un arī vietējā presē. Latviešu biedrība pie-

dalījās lielajā protesta demonstrācijā, sakarā ar N. Kruščeva

viesošanos ASV. Kopēji ar citām apspiestām tautām izstrādā-

ti un iesniegti protesti ASV valstsvīriem un presei. Biedrība

piedalījās lojalitātes parādē. Ohaijo štata gubernātors izsludi-

nāja 18. novembri par latviešu dienu Ohaijo štatā. Biedrības
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Latviešu grupa

Lojalitātes die-

nas parādē.

valde centās atbalstīt jaunatnes organizāciju darbu. lespēju
robežās atbalstītas svētdienas skolas un biedrības pasākumi.
Latviešu biedrība bija samērā atsaucīga biedrības darbam.

Valde saņēma architekta-gleznotāja R. Āboliņa un viņa dzī-

ves biedres darināto Latvijas ģērboni kā dāvanu biedrībai.

Lielu iepriecinājumu biedrība piedzīvoja saņemdama skautu un

gaidu dāvāto galda segu. Viesojās Čikāgas latviešu teātris un

Čikāgas baleta trupa. Kultūras dienās sarīkots rakstnieku va-

kars. Piešķirta biedrības stipendija izglītības turpināšanai Sil-

vijai Lejnietis. Uz 1960. gada janvāri biedrībā skaitījās 203

biedri, no tiem ap 180 nokārtojuši biedru maksas. Oktobra

mēnesī no biedrības valdes izstājās A. Sauja un viņa vietā

tika aicināts R. Krūmiņš
.

Latviešu Biedrību ALA kongresā

Čikāgā pārstāvēja R. Viļumsons. Organizāciju Sadarbības Cen-

tra ierosmē radās uzdevums, Klīvlandē sarīkot vispārējos
latviešu dziesmu svētkus 1963. gadā. Šajā darbā iekļāvās Lat-

viešu biedrība. Biedrības biedri ir dziesmu svētku rīcības
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komitejas un dažādu komisiju locekļi.
Klīvlandes Latviešu Biedrības aicinājumā latviešu tautas no-

zīmīgos sarīkojumos ar referātiem šajos gados piedalījušies
redzamākie latviešu tautas sabiedriskie darbinieki, kā Latvi-

jas sūtnis ASV Dr. A. Spekke, ALA centrālas valdes priekš-
sēdis Prof. Dr. P. Lejiņš, bijušās Latvijas valsts valdības

locekļi A. Bērziņš un A. Klīve, redzami polītiki un kultūras

darbinieki: Dr. V. Māsēns, E. Freivalds, J. Labsvīrs, J. Me-

žaraups, Dr. phil. K. Lejasmeijers v. c. Klīvlandes Latviešu

Biedrības sarīkojumu skaits desmit gados ir tuvu simtam, kas

prasījis no šo sarīkojumu organizētājiem daudz pūļu, domājot

un kārtojot, lai šie sarīkojumi labi izdotos. Šeit gribētos mi-

nēt māksliniekus» kas kuplinājuši biedrības sarīkojumus: H.

Lūsi, P. Brīvkalni, L. Sepi, L. Štengeli, V. Aigars-Übelīti,
E. Zīverti, A. Gaikēnu, A. Vaivadi, māsas Gutbergas, V.

Salnu, Dr. J. Kļaviņu, J. Borgu, P. Lielzuiku, J. Nārunu, V.

Kalēju, V. Dārziņu, V. Treimani un citus. Latviešu biedrība

sarīkojusi teātra izrādes, viesojoties Klīvlandē šādiem ansam-

bļiem: Amerikas latviešu teātris, Milvoku teātris, ALT ceļo-

jošais teātris, Čikāgas latviešu teātris, Toronto latviešu bied-

rības drāmas ansamblis, Toronto nacionālais teātris, Toronto

drāmas ansamblis un citi. Sarīkotas darbu skates, rīkoti māj-
turības kursi, priekšlasījumi un bērnu rīti. Literārā kluba

rakstnieku vakaros dalību ņēmuši: R. Skujiņa, M. Vītrupe, J.
Veselis, Em. Skujenieks, E. Raisters, Ģ. Salnais, H. Krū-

miņš, H. Pūriņš, J. Klāvsons, Nollendorfs un citi. Atbalstīti

rakstnieki un mākslinieki, lai šeit tikai pieminētu J. Jaunsud-
rabiņu, P. Kuņki, P. Ermani, L. Štengeli, v. c. Klīvlandes

Latviešu Biedrība izsniegusi neatmaksājamus pabalstus mate-

riālās grūtībās nonākušiem tautiešiem. Vākti un nosūtīti nau-

das līdzekļi ALA kultūras fondam, izsūtītiem tautiešiem ver-

gu darbu nometnēs. Atbalstīta brīvajā pasaulē vienīgā latviešu

ģimnāzija Vācijā. Klīvlandes Latviešu Biedrības sarīkojumus
ar deklamācijām kuplinājušas: Z. Rozengrīns-Tobiens, I. Mis-

sa-Udris, I. Meirāne, A. Priede, I. Jaunliniņa. Pirmajos dar-

bības gados rīkoti koncerti, bet sakarā ar koncertu apvienības
nodibināšanos, biedrība no šī pasākuma ir atturējusies. Par

biedrības pasākumu sekmīgo darbību redzams no attiecīgo no-

izaru aprakstiem. Gribētos tikai pasvītrot, ka šie pasākumi

darbojušies visciešākā kontaktā ar biedrības valdi.

Pašreizējo Klīvlandes Latviešu Biedrības darbu vada: valdes

priekšsēdis R. Viļumsons, priekšsēža vietnieks R. Krūmiņš,
sekretārs J. Ziediņš, kasieris K. Karnītis, biedrzinis E. Da-

nielis, mantzinis J. Laicans un biedrības pasākumu pārzinis
B. Sniedze. Slimības dēļ no valdes izstājies J. Laicans.

Revīzijas komisijā darbojas: K. Miške, Em. Sakss un J.
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Gudrenieks.

Dāmu komitejas darbu vada T. Gudreniece.

Kārlis Karnītis

Latviešu biedrības finances

Katras organizācijas augšupeja un stabilitāte sakņojās tās

financiālāsaimniecībā. Šīs saimniecības ārējās formas atspo-

guļojas budžetā. Savā 10 gadu darbībā biedrības finances uz-

rāda šādu attīstības gaitu:

Šinī pašā darbības laikā atbalstīta latviskā izglītība, kul-

tūra un citi pasākumi ar šādiem līdzekļiem

Budžeta
Ieņemts no

Gads
Summa $

biedr. mak-
Sarīkojumu Kopējais

atlikums $
sām $

atlikums$

1950. 1300. - 207. - 321, - 399,50
1951. 1600. - 518. - 673,18 742,82

837,191952. 1770. - 720. - 871,28
1953. 1820. - 616, 50

357,50

485,42
1245,42

423,52

1954.

1955.

1200. - 869,20

732,221210. - 414,75

506,25

508, 75

793,02
1956. 1300. - 604,61

753,29

336,85
1957. 1400. - 722,36

1958. 1600.- 511 ,50 733,59 900, 06

1959. 1750. - 522, 75 655,28 572, 85

Ivētdienas skolas

ģimnāzija Vācijā

Jaidu un skautu vienības

itudentu stipendijas
liedrības koris

tiedrības sporta sekcija

liedrības šacha sekcija

Amerikas Latv. Apv.

zsūtītiem tautiešiem

'adomijas vergu nometnes

100, - 100, - 70, -

64, -

70, -

40, -

60, -

15, -

100,-

35, -

40, -

100, -

40, -

25, -

60, -

150, -

135, -

50, -

45, -

130, -

40,

35,

60,

50,

175,

100,

75,

84,

30, -

64, -

120, -

120, -

10, -

210, -

30. -

110, -

20, -

134, -

50, -

115, -

20, -

174, -

50, -

125, -

40, -

100, -

90, -

100, -

20, -

141, -149, - 1 70, -

188,50 25, - 50,

Kopā 149, - 364, - 560, - 428, - 469, - 578,5i 526, - 660, -
669,



64

Latviešu

biedrības
bilance

1960.
g.

1.

janvārī

iktivs

Pasīvs.

Kase Inventārs 3ibliotēka Vlateriāli

ii

$4.347,42
"1.

121,

03

1

332,

59

46,31

Nama

fonds
Stipendiju
fonds

Dažādas

organizācijas:
1)

Bērnu

svētku

fonds

$517,
35

2)

Drāmatiskā
kopa

"154,
73

3)

ALA'
i

pienākas

"

14,

-
Kapitāli Budžeta

atlikums

$3014,
7

"

80, -
"

686,08 "2959,08
"

107,48

$6847,35

$6847,
35
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SVEICAM

KLĪVLANDES LATVIEŠU BIEDRĪBU

10 GADU

ATCERES SVĒTKOS!

Automašīnu labošanas darbnīca

"BALTI C"

2803 Vega Ave

( Starp Fulton un W. 25 St.)

Cleveland 13, Ohio

Tel.: TO 1-4569

Jānis Ziediņš un Osvalds Ziediņš
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FOTO STUM
ARNOLDS TĀLIS

7106 Superior Ave

Cleveland 3, Ohio

Tāļruņi

Studijā HE 2-0040 Mājā TR 1-3748

Izdara kāzu, kristību, iesvētību un visāda cita veida

uzņēmumus, grupās un atsevišķi.

1960.gadā iegūta pirmā vieta krāsu fotografēšanā Ohio

valstī par ko piešķirta 1. godalga no

OHIO PROFESSIONALPHOTOGRAPHERS ASSOCIATION

IN COLUMBUS

Rakstāmmašīnas un rēķināmās mašīnas

piedāvā lielākais uzņēmums

CLEVELAND TYPEWRITER CO.

4112 Lee Rd.
, 1709 Euclid Ave 6257 Pearl Rd.

Tālr. LO 1-1686 Tālr. PR 1-3875 Tālr. TU 6-5311

Piedāvā popolārākās Amerikas un Eiropas

firmu mašīnas ar lieluatlaidi.

Jaunas un lietotas

Pārdod - rentē - labo

Tuvāku informāciju sniedz

V. Viesiņš, 6257 Pearl Rd., Tālr. TU 6-5311
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BALTIK TRADING HOUSE

6905 SUPERIOR AVE.

Dabūjami lielā izvēlē: dzintara, koka, kristāla un

porcelāna izstrādājumi no Vācijas un Japānas, rak-

stāmmašīnas u. c.

Lielā izvēlē angļu vilnas audumi.

Caur šo kompāniju Jūs varat nosūtīt par lētāku

maksu, kā citas aģentūras, saiņus uz Latviju 5

nedēļu laikā.

Runā latviski !

Globe Parcel Service

1313 ADDISON RD.

Corner Superior Ave - E. 71 St.

Cleveland 3, Ohio

Tālr. UT 1-0807

Dāvanu saiņi uz Latviju un PSRS ar iepriekš samaksātu

muitu.

Lūdzu dodiet mums iespēju pierādīt Jums mūsu

ātrumu, lietpratību, atbildību un

individuālu uzmanību.

Jūsu radi un draugi saņems Jūsu sūtītās dāvanas

bez kavēšanās.

Mērenas cenas Ātra apkalpošana.
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Representing

NATIONWIDE INSURANCE

home home office - colombus ohio

*NATIONVVIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY

* NATIONVVIDE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY

* NATIOVVIDE LIFE INSURANCE COMPANY

*NATIONVVIDE GENERAL INSURANCE CO.

* MUTUAL INCOME FOUNDATION

Pārstāv arī citas apdrošināšanas sabiedrības.

4138 Lorain Ave. Phone: AT 1-2860

Cleveland 13, Ohio

EUGENE V/EISSBLUTH
ReS: ER

ATVĒRTS JAUNS PĀRTIKAS VEIKALS

II 503 Lorain.

Delikateses no visām zemēm.

Rupjā un saldskābā maize.

Vīni un alus.

Piegādā mājās

Pasūtinājumus pieņem pa tālruni.

Tālr. CL 1-7353 Juris Lappo.

LEITNER SERVICE

8407 Detroit Avenue, Cleveland, Ohio.

Phone: WO 1-6210

Ssrvice manager Jānis Hāzners.

Auto-Radios Phonos

"Refrigeration-Television Service"

"VVE REPAIR ALL MAKES OF RADIOS TELEVISION"

VVest Si.de only.

Open 9:00 - 9:00

BALTIC DELICATESSEN

Plaša izvēle importētu pārtikas vielu

un

delikatešu.

Lietuviešu sieri.

6908 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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Sveicam Klīvlandes Latviešu Biedrību

10 gadu atceres svētkos

Klīvlandes Lietišķās Mākslas salons

5806 Clinton Ave., Cleveland 2, Ohio

Tālr. AT 1-4741

Sveicu Klīvlandes Latviešu Biedrību 10 gadu
pastāvēšanas svētkos

Herberts Salaks

APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA

2816 Parklane Dr.,Cleveland 34, Ohio

Tel.: TU 6-0116

Dzīvības, slimību, nelaimes gadījumu, ienākumu

nodrošināšanas u. c. apdrošināšanas veidi.

THE PRUDENTAL INS. CO. OF AMERICA pārstāvniecība.

NEKUSTAMU ĪPAŠUMU BIROJS (Ohio un Pensilvania)

Piedāvā Klīvlandē un tās apkārtnē: Dzīvojamās mājas, sabie-

driskās ēkas ar vienu vai vairākām zālēm, pagraba telpas,
kino telpas, noliktavas, garāžas un veikalus.

Lauku nekustāmus īpašumus no 10 līdz 500 akriem ar kustāmo

un nekustāmD mantu vai arī bez tās.

CHARLES CHAS S. AMIDON

Pārstāvis J. Te ilans

Tel.: mājās: EN 1-2277 darbā: IV 6-5383

Diženas domas un raženus darbus

novēlam

Latviešu Biedrībai

nākotnē

Kitchen Maid Meats un delikatešu veikals

Tel.: veikalā: VVI 1-7496

mājā: CL 1-8054

17301 Lorain Ave-Kamms corner. E. un A. SPALVIŅI.
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PIRMĀ KLĪVLANDES LATVIEŠU GRĀMATNĪCA

Grāmatas. Apsveikšanas kartītes. Rotas lietas. Adas

izstrādājumi. Keramika. Tautiskie audumi. Gleznas. Skanu

plates. Vācu sterio-radioaparāti ar plašu atskaņotājiem.

Daugavas sainīšu dienests.

VILIS KAMPARS

4138 VVEST 36th St. off BROADVIEVV

CLEVELAND 9, OHIO

ļ Tālr. SH 1-4609

JĀŅA EZERGAIĻA GRĀMATNĪCA

sveic

Klīvlandes Latviešu biedrību

viņas
10 gadu pastāvēšanas gadījumā

Jānis Ezergailis

12102 Miles Ave

CLEVELAND 5, OHIO

Tel. DI 1-9061

APGĀDS $$kģĻ VAIDAVA

1826 A Street, Lincoln 2, Nebraska,

U.S.A.

Visa veida iespieddarbi:

it grāmatas * periodiski izdevumi

* ielūgumi it kvitēs u.t.t.

ir grāmatu un žurnālu iesiešana.

Spiestuve iespiedīs JUSU darbus rūpīgi
- darbs garantēts - mērenas cenas -
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P. G. PAROBEK

APBĒDĪŠANAS BIROJS

5277 State Rd.,

Cleveland, Ohio

Tālr.: FL 1-2030

MODERNAS TELPAS ĒRGELU MŪZIKA

UZMANĪGA APKALPOŠANA

APBEDĪŠANA VISĀS KLĪVLANDES KAPSĒTĀS

KREMATIZĒ ŠANA
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Informējam tautiešus, ka Klīvlandē un tās apkārtnē

darbojas sekojoši

LA TVIEŠU ĀRSTI:

BĒRZIŅŠ Verners, M. D. visp. prakse,
14601 Puritas Ave.

Cleveland 35, Ohio

Tel. VVlnton 1-2017 vai

CEdar 1-3500.

Ar iepr. pieteikšanos.

BĒRZZARIŅŠ Valentīns, M. D. Visp. slimībās,
7543 Broadvievv Rd.

Cleveland 31, Ohio

(pie Pleasant Valley Rd.)
,

pieņem ar iepr. pieteikšanos
Tel. LAfavette 4-1431

"

JAckson 6-8515
" TUxedo 6-1414

EICENS Arnolds, M. D. chirurģijā,
406 S. Sandusky Ave.

Bucvrus, Ohio

Tel 4-2791

Pieņem katru darbdienu, izņemot trešdienas un

sestdienas, ar iepr. pieteikšanos.

JAKOBSONS Konstantīns, M. D. Visp. prakse,

Chirurģija un krūšu slimības ieskaitot.

2110 South Durkee Rd.

Grafton, Ohio

Tel. Rlverside 8-2978

Pieņem no 12 - 3 p. p.,

ceturtdienās, svētdienās un svētku dienās nav

pieņemamo stundu.

KRŪZE Vilis, M. D. Spec. bērnu slimībās,
Panna Medical Center

5500 Ridge Rd.

Panna 29, Obio

Tel. T. U. 6-0036

Ar iepr. pieteikšanos.
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LAZDIŅŠ Ādolfs Kārlis, M. D. Sieviešu slim. un

dzemdību palīdzība,

2100 Evelvn Ave. S. W.

Cleveland 9, Ohio

Tel. FLorida 1-6851

Ar iepr. pieteikšanos.

MAZKALNIŅŠ Jānis, M. D. Psichiatrijā un Neuroloģija,
7441 W. Ridgewood Dr.

Cleveland 29, Ohio

Tel. TUxedo 6-2490

Ar iepr. pieteikšanos.

MAZKALNIŅŠ Elga, M. D. Psichiatrijā,
7441 VV. Ridgevvood Dr.

Cleveland 29, Ohio

Tel. TUxedo 6-2490

Ar iepr. pieteikšanos.

MEDING Edna, M. D. Fizikālās terapijas kabinets

medicīniskās masāžas klīnika

priekš:
Locītavu iekaisuma (artheritis),
Muguras sāpēm, locītvau reumatisma,

bursas iekaisuma, nervu traucējumiem.

Pieteikties par tel. K. E. 1-3227

NĀGELIS Vilis A., M. D. lekšķīgās un chirurģijā,
11310 Miles Ave.

Cleveland 5, Ohio,

Tel. M. I. 1-0404 (kab.),
" S. K. 1-4329 (mājās),

pieņem: pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās

no pīkst. 1 - 4 p. p.

7-9 vakarā,
trešdienās un sestdienās

no pīkst. 1 - 4 p. p.

Ar iepr. pieteikšanos.

PĀRUPS Indriķis, M. D.

2672 W. 14 St.

Cleveland, Ohio

Tel. SU 1-0454
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PURVINŠ Pauls, M. D. Chirurģijā un Visp. prakse
175 Prospect St.

Newton Fails, Ohio

Tel. T. R. 2-6241

Ar iepr. pieteikšanos.

RAMINŠ Ira, M. D. Visp. prakse
515 Jackson St.

Mentor, Ohio

Tel. B. L. 5-8466.

Piepēm no 10 - 1 dienā un no 4 - 6 p. p.,

sestdienās no 10 - 1 dienā.

Ar iepr. pieteikšanos. Trešdienās nepiepem.

RAMIŅŠ Lotārs, M. D. Visp. prakse

515 Jackson St.

Mentor, Ohio

Tel. B. L. 5-8466

Pieņem no 2 - 4 p. p. un no 6 - 8 vakarā,

sestdienās no 2 - 4 p. p.

Trešdienās nepieņem.

RUTENBERGS Verners, M. D. Visp. prakse

(Latvijā ausu, kakla un deguna slimībās)

2863 E Overlook Rd.

Cleveland 18, Ohio

Tel. F. A. 1-4674

Slimn. U. L. 1-1500

Pieņem: otrdienās, ceturtdienās un piektdienās

no 6 - 8 vakarā, pārējās dienās ar iepr. norunu

ŠTRAUBS Viktors, M. D. Visp. prakse
3890 Rocky River Dr.

Cleveland 11, Ohio

Tel. O. R. 1-4884

Ar iepr. pieteikšanos.

ZEMZARS Jānis, M. D. Visp. prakse
454 Main St.

Perry, Ohio,
Tel. A. L. 9-2721

Piepēm ar iepr. pieteikšanos,

pirmdienās, otrdienās, trešdienās un

piektdienās no 2 - 4 p. p., 6-8 vakarā,

sestdienās no 2 - 4 p. p.
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VANAGS Laimons E., M. D. Spec. Uroloģijā,

89 East High Street

Painesville, Ohio

Tel. ELmwood 2-2062

Piepēm katru dienu no 9 - 5 p. p. un

sestdienās no 9 - 12, ar iepr. pieteikšanos.

Zobārsti

USIS Valdis, D. D. S.

10308 Euclid Ave.

Room No. 203

Cleveland 6, Ohio

Tel. S. W. 1-3241 (kab.),
L. O. 1-7626 (mājās).

Pieņem ar iepr. pieteikšanos.

1960.g. 9. sept.

K. Karnītis

K. L.B. kasieris.







I.

ATKLĀŠANA

KLB priekšniece Astrīda Jansone

REFERĀTS

"Demogrāfiskie un sociālie apstākļi

Latvija."

Dr. JURIS DREIFELDS

Politisko zinātņu profesors
Brock universitātē

Sv. Katrinas, Kanādā

SKOLU APSVEIKUMI UN APDĀVINĀŠANA



II

Uzvedums: "UZ EŽIŅAS GALVU LIKU"

Aktrises Elzas Mintikas sakārtojumā

Piedalās:

Deklamētaj i: Zaija Kelere

Ilga Rubene

Latviešu programmas studenti

no Kalamazū universitātes

Runas koris: Apvienotās draudzes

Vidusskolas skolēni

Dziedātāji

Koklētāj i

Flauta:

Zaigas Teraudas vadība

Māras leviņas vadībā

Linda Ranķe

Alfrēds SulcsGaismas:

Uzveduma vadītājas: Astrīda Jansone

Zaija Kelere

111

SAVIESĪGS VAKARS





AMERIKAS LATVIEŠU PALĪDZĪBAS

FONDS

LATVIAN RELIEF FUND OF AMERICA, INC

P.O. Box 8857, Philadelphia 17, Pennsvlvania

Bezpeļņas savstarpējās palīdzības iestādījums
latviešiem

Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā

Fonds apdrošina savu dalībnieku dzīvības līdz

$1000.

Fonda dalībniekubērnu dzīvības apdrošina par

brīvu līdz $400. -

Fonda dalībniekaun viņa bērnu slimības gadī-
jumā, izmaksā ārstniecības vajadzībām līdz

$800. - gadā.

Fonda dalībniecēm - jaundzimušo mātēm, pu-

rina iegādei izsniedz dāvanu $50. -

*

Fonds, augsti turot savstarpējās palīdzības

un humānitātes principus, rūpējās, lai ikviens

tā dalībnieks un viņa piederīgie saņem ātru,

drošu un reālu palīdzību, kad tā ir nepiecie-

šama un pienākas.

Fonds ir lētākais, izdevīgākais un maksāša-

nas spējām piemērotākais dzīvības un vese-

lības apdrošināšanas iestādījums latviešiem

Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā.

*

Nodrošiniet savu dzīvību un veselību!

Kļūstiet par Amerikas Latviešu Palīdzības

Fonda dalībnieku!
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