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DIEVNAMA SOLI TUKŠI;
DIEVNAMA DURVIS SLĒGTAS;
SIRDS DURVIS LAI IR ATVĒRTAS...
Dzīvojam juku laikos. Liekas neiedomājami, ka jau 6 svētdienas nedrīkstam pulcēties
savā Dievnamā. Trūkst!
Pārdomās par Baltās svētdienas evaņģēlija lasījumu,
kur mācekļi aiz bailēm slēpjas aiz aizslēgtām durvīm un
Jēzus ierodas pie viņiem (Jņ20:19-29), dalījos ar to, ka cik
tas līdzīgi mūsu situācijai. Kādi baidās, bet vairums no
mums, paklausot mūsu Štata “ekspertiem”, paliekam
mājās, un izejot no tām ieturam ieteikto attālumu.
Dzīvojam norobežoti. lai sevi un citus pasargātu no
plosošā vīrusa. Citās valstīs, pat štatos ļaudis nedrīkst
iziet. Tiem jādzīvo aiz aizslēgtām durvīm.
Mācekļi slēpās, jo baidījās. Nākotne tad, kā arī šobrīd
ir nezināma. Mācekļi meklēja drošību aiz aizslēgtām
durvīm. Kur Tu meklē drošību? Kas Tevī to rod? Vai esi
par to domājis?
Skaistais evaņģēlija tekstā ir, ka Jēzus "atnāca pie viņiem". Jēzus bija un ir klāt pat tur,
kur visas pieejas slēgtas un plosās negatīva enerģija. Vienalga kā tie, (vai mēs), bailēs
meklējam sevi nodrošināt, zini to, ka Jēzus ir kopā ar mums – ar tevi - lai stiprinātu. Tekstā
Jēzus saviem mācekļiem, to skaitā arī mums, atkārtoti vēl: "Miers ar jums".
Zini, ka Jēzus arī Tev ir klāt un Tev vēl viņa mieru. Mūsu dievnama soli ir tukši; līdz
laikam kad atkal drīkstēsim pulcēties Dieva namā, atver savas sirds durvis, un ļauj savā sirdī
mājot Dieva mieram.
Lūgsim:
• Lai Dievs mums palīdz un iedrošina par nākotni, zinot, ka Jēzus ir ar mums.
• Par katru kam jāiet darbā un par katru, kas gādā par mūsu labklājību - īpaši par tiem,
kas ārstē un aprūpē sirgstošos.
• Par tiem, kam sēras, kas jūtas apdraudēti, kas piedzīvo finansiālas rūpes, kam
pietrūkst uztura.
• Lai Dievs mūs iedrošina palīdzēt trūkuma cietējiem.
Lai gan mūsu māju (un Dievnama) durvīm šobrīd jābūt "aizslēgtām", gādāsim, ka mūsu
sirds durvis ir atvērtas…
Sarma Eglīte, mācītāja

TURPMĀKIE DIEVKALPOJUMI
Mīļā, draudze!
Mana un draudzes valdes lūgšana ir, ka jūs, sekojot mūsu Štata nolikumiem un
ieteikumiem, turaties pie labas veselības. Kā dzirdat ziņās, COVID19 – vīrus turpina plosīties.
Štats bērniem liedz tuvmācības pārejam mācības gadam. Līdz ar Štata lēmumu, Draudzes
valde nolēmusi Dievkalpojumus, Bībeles stundas utt. atcelt arī maijā. No vienas puses tas
nebija viegls lēmums, jo trūkst mūsu kopība, no otras puses, tas bija ļoti viegls lēmums, jo
mūsu galvenā rūpe ir jūsu veselība! Savu klātienes darbību atsāksim kad Ohio Štata vadība
dos attiecīgu mājienu. Priecīgo ziņu izziņosim ar epastu, un apzvanot tos, kam tāda, vai
ģimenes locekļa, kas to lieto, nav.
Turpinam censties apzināt draudzes locekļus, kas ir vieni un kam Klīvlandes apkārtnē nav
piederīgo. Lūdzu paziņo man, vai citam valdes loceklim par draudzes locekli, kam noderētu
palīdzība, ko draudze spētu sniegt.
Mājas lapā turpinu ievietot garīgas pārdomas un pēdejās ziņas zem “linka”
https://www.klivdraudze.org/dzive-ticiba/uzrunas/; zem cita https://www.klivdraudze.org/
dzive-ticiba/berniem-uzrunas/ berniem ierunātas Bībeles stāstus latviešu un angļu valodās.
Turpinam apkārtrakstu izsūtīt elektroniski dēļ Štata stingrajiem norādījumiem palikt mājās.
Lūdzam, ja jums tuvumā dzīvo draudzes loceklis, kam nav epasta, apkārtrakstu izdrukāt un
viņiem nogādāt.
Kādiem radušās problēmas saņemt manis sūtītās ziņas – lūdzu no jauna atsūtīt savu epasta
adresi, kā arī pārbaudīt savus “spam” settings. Ir adreses kuŗas man atlec atpakaļ.
Labu dienu, mieru, veselību no sirds jums vēl,
Sarma Eglīte, mācītāja

MĀCĪTĀJAS ZIŅOJUMI
Mani var sazvanīt...
Pie mājas telefona 440-471-4795 ir
pieslēgts atbildētājs. Ja nepieciešams mani
kontaktēt nekavējoties, un, ja mājās
neesmu, zvani uz mobilo 440-476-6445.
Citās reizēs, drošības labad ziņu ierunā
mājas atbildētājā. (Mobilo retāk pārbaudu.)
Epasts: seglite@icloud.com.
Draudzes mājas lapa
www.klivdraudze.org Pārmaiņas mūsu
darbībā ievietosim mājas lapā un facebook.
Centīsimies apzināt tos locekļus, kas
nelieto internetu.
Ievietoju arī pārdomas draudzes mājas
lapā zem sadaļas “Dzīve ticībā: uzrunas.”
Paldies Hildai Frigic par mājas lapas
uzturēšanu un Karīnai Foltzer par darbu pie
Facebook. Paldies!

Mūsu BĒRNIEM
Domājot par pašreizējo ārkārtas
situāciju un, saprotot lielo atbildību, kas
likta uz vecāku pleciem dēļ tā, ka skolas un
dārziņi slēgti, bērniem ierunāju Bībeles
stāstus gan latviešu, gan arī angļu valodā.
Tie atrodami mājas lapā “Dzīve ticībā:
Uzrunas bērniem”.
Latviešu valodā stāsti piemēroti mūsu
jaunākiem bērniem. Angļu valodā ir sērija
jaunākiem bērniem, kā arī lielākiem.
Zvannieki
Sveicieni no Zvannieku saimes! Arī
viņiem ir nolikums dzīvot mājās. Labums
tāds, ka māja atrodas laukos un bērni var
izskraidīties...

Miruši mūsu draudzes locekļi:

Izsakām dziļu līdzjūtību abām Daigas ģimenēm zaudējot vīru, tēvus un tuvus radiniekus
Valdi Daigu un Mārci Daigu
kā arī lūdzam Dieva mieru šai skumjajā laikā Rusmaņu ģimenei mūžībā pavadot meitu, māsu
Lailu Rusmani
un, lai Dieva miers un mīlestība stāv klāt
Valdim Rubenim, īsā laikā zaudējot māti Ilgu, sievu Lauru (dzimusi Zariņš)
un tagad tēvu Arturu Rubeni.
“Šodien gribās klusi sacīt, Tiem kas priežu aizvējā,
Atmiņ’ takās mīļās sirdis, Vienmēr kopā ejam mēs”.

N E K R O L O G I:
ARTURS RUBENIS
1927 - 2020
RAŽENAS DZĪVES CEĻOJUMS KLĪVLANDĒ UN CITUR
(Apcere no Artūra Rubeņa grāmatas, The Grouse House)

Atkal viens Latvijas milzis devies Viņsaulē, bet mantojumā viņš atstājis milzu bagātības.
Artūrs Tālivaldis Rubenis beidza šīs zemes gaitas 92 gadu vecumā 1920. gada 28. martā.
Dzimis Bērzgales pagasta Silauniekos, 1927. gada 5. jūnijā, Vasarsvētku dienā, kas pēc
nostāstiem, ir Laimas dāvanu svētīta pasaulē ierašanās, Artūrs bija latviešu tautas kultūras
kopējs, gan kā rakstnieks, skatuves lomu tēlotājs, režisors, latviešu un Latgales valodu kopējs
un līdzdarbinieks, jo daudzos latviešu pasākumos.
Tēvs, Jānis Rubenis, un māte, Valentīna ar savu darba tikumību iedvesmojuši Artūra
nodošanos tautas labā. Paliekošs iespaids no dzimtās puses agrīnām dzīves vietām. Dzīvoklis
Silauniekos bija Bērzgales krastos kādreizējās muižas platībā, kur tuvumā bija skola, baznīca

un kapsēta. Tēvs strādāja Rēzeknes apriņķa policijā, uzdienēja līdz iecirkņa priekšniekam, bija
Bērzgales un Viļānu aizsargu nodaļas priekšnieks un Rēzeknes 17. Aizsargu pulka 8. rotas
komandieris un apbalvots ar Aizsargu nopelnu krustu un Trīs zvaigžņu ordeni. Ar šīm
dažādām atbildībām ģimene vairākkārt pārcēlās, pirms uz Pļaviņām un Kupšikiem. 1928. g.
tēvu pārcēla uz jaunu darba vietu Viļānos, un savā krustmeitai veltītā grāmatā, Artūrs atceras
pavasaŗa palu laikus, bērzu birzis, slēpošanu un peldēšanos Kažaukā. Artūrs atceras arī 1931.
gada oktobrī piedzimušo brālīti Leonīdu, kuŗš nomira tā paša gada otrajos Ziemassvētkos.
Savas skolas gaitas Artūrs uzsāka ar atklājumu, ka viņa redze ir nopietni ierobežota, bet
nākošā gada vasarā izdarītās trīs katarakta operācijas; vēlākā pārbaudē Amerikā tika atzītas kā
medicīniski cildināmas. Pamatskolu Artūrs nobeidza Varakļānos, kur tēvu pārcēla 1942. gadā.
Jau pamatskolā zēnu bija iedzēlusi teātŗa bite. Ievērojusi sava skolnieka teātriālo interesi,
1943/44 skolas gadā matemātikas skolotāja Artūram piešķīra lomu 1942. gada mirušajā
lietuviešu rakstnieka, Kazys Binkis, lugā Jaunaudze. To varētu uzskatīt par Artūra kā latviešu
lugu atklāsmes celmlauža sākumu, jo no tā laika viņš vienā vai citādā laikā ir laipojis skatuves
dēļus.
Pēc vāciešu ienākšanas Latvijā, izplatītajā ziņojumā vēstīja, ka 1927. gadā dzimušos
vīriešus iesaistīs vācu leģionā, bet Artūrs piebiedrojās Sarkaņu policijas nodalījumā. 1944.
gada 24. jūlijā, tuvojoties frontei, viņš atstāja mājas Varakļānos un devās kājām ejot pie tēva
māsas, Līzes, uz Maricieņu, kur vēl izdevās papriecāties baudot mājās brūvēto alu. Tomēr, kad
artilērijas šķembas sāk lidot visapkārt, uz divriteņa ar pāris piederumu saiņiem un izvairoties
no lidmašīnu apšaudīšanas, pa šoseju dodas uz Rīgu, kur piebiedrojas arī māte. Nu kopīgi
devās uz Kurzemi, un 24. oktobrī no Liepājas izkuģoja uz Gottenhafenu, Polijā. Tā sākās
trimdinieka gaitas.
Meklējot apmešanās vietu svešā zemē, viņi 20. decembrī nonāca Gulzovā, kur uzturējās līdz
1945. gada 26. martam. Šeit ģimenei piebiedrojās arī tēvs. Atbrīvots no dienesta, viņam
laimējās `noķert` vilcienu. Tomēr ceļojums bija jāturpina, jo bija paredzēts, ka vidi atdos
krieviem, un viņi devās uz Glūckstadt, un no turienes nokļuva. Itzehoe latviešu pārvietoto
personu nometnē.
Itzehoe nometnē, kā jau visās latviešu pārvietoto personu apmešanās vietās, noorganizēja
skolu, baznīcu, skautus un gaidas, un ... jā, arī teātri. Protams, tur iesaistījās arī jaunais aktieris.
Vienā no lugām bija R. Blaumaņa Trīnes Grēki, kur viena no aktrisēm bija Ilga Pantelis, Artūra
nākošā dzīves biedre ar kuŗu viņš salaulājās 1956. gada 7. janvārī. Vēl viņš paspēja noiet četrus
semestrus Baltiešu universitātē, Pinebergā pirms devās uz Ameriku.
Artūrs ieradās Ņujorkā 1950. gada 29. augustā ar kuģi USS Gen. Haan. Ar autobusu ģimeni
nogādāja Bostonā, kur viņi atrada dzīves vietu Roxbury apkārtnē.
Dzīve virzījās uz priekšu. Māte strādāja Brigham slimnīcā, tēvs pie būvniecības, bet Artūrs
pats pelnījās dārzniecībā un loloja domu par izglītības turpināšanu. Tēvs gribēja, lai dēls studē
jurisprudenci, bet Artūrs gribēja mācīties kā sarakstīt drāmas. Dārzniecībā strādādams iztika
pietika, lai samaksātu skolas naudu, un drīz viņam bija bakalaura diploms no Emerson
koledžas. Bet vēl joprojām bija dziņa uz drāmu rakstīšanu, un viņš iestājās jauniestādītajā
Bostonas universitātes teātŗa mākslas fakultātē. 1956. gadā viņš saņēma maģistra grādu teātŗa
zinībās. Tajā laikā Artūrs uzstājās daudzās klasisko rakstnieku lugās. Lielā loma bija kā Dr.
Kurz Robert A. Jackson lugā, Thunder Rocky Bay. Neizpalika G. Kaufmana, Tennessee
Williams, Ednas Ferbers, Checkhova un citu autoru darbi. Šajā laikā no Kalifornijas ieradās

Ilga Pantele, un viņi salaulājās 1956. gada 7. janvārī. 1957. gada 22. jūlijā piedzima dēls Valdis
Artūrs. Valdis ir beidzis Ohio pavalsts universitāti ar bakalaura grādu dabas aizsardzībā.
Bostonā bija apmetušies arī Latvijas izcilie teātra ļaudis un arī Rīgas Dailes teātŗa bijušais
aktieris un režisors, Kārlis Veics. Šis mazliet īpatnējais mākslinieks uzņēmās Bostonas teātŗa
grupas vadīšanu, un tajā iekļāvās arī 24 gadīgais Artūrs. Viņš iestudēja Brigaders Sprīdīti un
Maiju un Paiju, kā arī Anšlava Eglīša Galma gleznotājs. Bostonas Footlight klubam Artūrs
iestudēja John Cecil Holm lugu, Gramercy Ghost. Bez teātŗa, savu laiku viņš pavadīja ar
Daugavas vanagiem un skautiem kā roveris un skautu vadītāja palīgs un Bostonas
Organizāciju apvienības sekretārs.
Bostonas latvieši iegādājās `veclatviešu` īpašumu ar lielu grāmatu krājumu. Artūrs uzņēmās šo grāmatu iekatalogošanu un bibliotekas izveidošanu. Viņa ietekmē tapa arī latviešu
lugu krātuve. Ilgas brālis ieminējās, ka Artūram vajadzētu iegūt bibliotekas zinātņu grādu, lai
būtu nodrošināts maizes darbs. Pārceļoties uz Klīvlandi viņš iestājās Case Western Reserve
Universitātē un 1968. gadā saņēma maģistra grādu (MS) bibliotēkas zinībās. Studiju laikā viņš
darbojās kā interns universitātes Freiberger bibliotēkā, un pēc studiju beigšanas pieņem
piedāvājumu darbam šajā bibliotēkā, kur viņš nostrādā 30 gadus līdz aiziešanai pensijā.
Teātŗa novērotājs, Viktors Hausmanis, savā grāmatā ir sīki aprakstījis Artūra teātŗa gaitas,
un viņa laikrakstā LAIKS (18. – 24.aprīlis, 2020) atvadu apcere ir izsmeļoša, bet šķiet, Artūra
dzinējspēks bija neapstājošs.
Artūrs piedalījās Klīvlandes latviešu draudžu apvienošanā, un uzņēmās arī skolotāja
atbildību Klīvlandes latviešu draudzes skolā. Lai veicinātu latviešu valodas prašanu, viņš ik
gadus iestudēja 17 lugas, ik gadus piedaloties 20-30 skolēniem. Viņš tapa Daugavas vanagu
atbalstītās teātŗa grupas direktors ar Ilgas piedalīšanos un izpildot lomas gandrīz ikvienā
izrādē. Kopā uzvestas 70 produkcijas – 42 Daugavas vanagiem, 17 skolai, un 11 gaidām un
skautiem. Artūrs uzņēmās vadību Latvian Theater Association of Northern America, Inc. un
ar Artūra ierosinājumu 1965. gadā Čikāgā tikās 21 citu pilsētu teātru pārstāvji, lai pārrunātu
kopīgu sastrādāšanos un lugu iestudēšanu. Domai bija piekrišana bet, diemžēl, pietrūka izpildīt
gribētāju.
Nebija Klīvlandē neviena pasākuma vai grupa, kuŗā Artūrs nepiedalijās – skautu vadībā,
grāmatu pulciņā - bet liels nopelns viņam par Klīvlandes latviešu grāmatas tapšanu, Mūsu
mājas un patvērums. Viņš regulāri rakstīja par notiekošo Klīvlandē laikrakstam LAIKS un
Klīvlandes draudzes ziņām. Brīvā laikā Artūrs krāja Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un
Skandināvijas valstu pastmarkas.
Artūrs ir sarakstījis 126 lugas un izdevis to sakopojumus: 12 latviešu valodā, 7 latgaļu, un
1 angļu valodā. Vairākas lugas viņš ir tulkojis latviešu valodā no angļu valodas. Visa viņa
rakstīšana tapa vai nu rokrakstā, vai uz vecas klaburīgas rakstāmmašīnas. (!)
Savos astoņos braucienos uz Latviju, viņš lugas aizveda turp un bija režisors vairāku to
iestudēšanā. Artūra lielā nodošanās bija Latgales valodas kopšanā un atbalstīšanā. 90os gados
viņš brauca uz Latgali, kur bija uzaicināts kā vieslektors Rēzeknes augstskolā. Viņš mudināja
vietējos teātŗa mīlētājus rakstīt lugas un spēlēt teātri. Tapa paša sacerētās lugas latgaliski
(Bēržgola drāmaturgs).
Artūrs ir saņēmis atzinības rakstus no Daugavas vanagiem, Amerikas latviešu apvienības,
un Latgales organizācijām. Bet mēs visi izsakām dziļu pateicību viņa ražīgumam, un vēlam
saldu dusu North Olmsted Sunset kapsētā latviešu nodalījumā.
Apcerējusi: Anda Sūna Cook

Atvadu vārdi Alfredam Gravam no Vītolu fonda
1930 – 2020
28. janvārī savā Mājupceļā devusies Alfreda Gravas, ilggadēja un dāsna Vītolu fonda
atbalstītāja un patiesa drauga, dvēsele. Alfreds Gravas dzimtā puse ir Kurzeme, Bārtas pagasts,
bet Latviju nācās atstāt 1944. gadā, dodoties bēgļu gaitās uz Vāciju. Taču viņu ne mirkli
neatstāja vēlme izglītoties – Augsburgas latviešu DP (Displaced Persons) nometnē tika
apmeklēta vidusskola, bet, kad ģimene 1949. gadā izceļoja uz Ameriku, paralēli darbam,
vakaros, tika turpinātas mācības koledžā un iegūts grāds uzņēmuma vadībā. Alfreds Grava ir
bijis karavīrs – viņš dienēja Vācijā, ASV armijā latviešu instruktoru konstruktoru rotā. 1976.
gadā Gravu ģimene nodibināja savu uzņēmumu, kuŗā gatavoja koka iepakojuma kastes
vietējām fabrikām, un pacietīgā un grūtā peļņa deva iespēju realizēt kopējo sapni – atbalstīt
tos, kuriem nepieciešama palīdzība.
Alfreds Grava dāsni ziedojis ar Klīvlandes Daugavas Vanagu apvienības starpniecību.
Pateicoties viņa ziedojumam, Bulduru dārzkopības skolas audzēkņiem bija iespēja iestādīt
kokus pie Kurzemes Brāļu kapiem Lestenē. Alfreds Grava ziedojis ievērojamus līdzekļus
smagi slimo latviešu leģionāru zālēm un kopšanai, viņam var pateikties par materiālo palīdzību
latviešu baznīcai un draudzes ēkām. Atbalsts sniegts PBLA, arī Okupācijas muzejam, taču
īpaši daudz palīdzēts dzimtajam Bārtas novadam – gan piešķirot bērniem brīvpusdienas, gan
palīdzot pensionāriem iegādāties zāles. Daudzus gadus Bārtas pamatskolā bērni ir sagaidījuši
sirsnīgus un krāšņus Ziemassvētkus, pateicoties Alfreda Gravas palīdzībai. Nenovērtējams ir
bijis Gravu ģimenes ieguldījums Bārtas pagasta mazturīgo ģimeņu atbalstam: bērni, kuriem ir
redzes problēmas, tika pie jaunām brillēm, citi saņēma skolas somas, mācību piederumus,
siltus zābaciņus, cepures un vējjakas. Ar Alfreda Gravas gādību Krūtes baznīcas mūra tornis
ieguva jaunu jumtu. Vietējie ļaudis ir atzinuši, ka ir daudz Bārtas puses cilvēku, kas dzīvo
svešumā, bet tikai viens no viņiem, Alfreds Grava, tik dāsni dalījies ar savas bērnības zemes
ļaudīm.
Vairāk kā 25 gadus Alfreds Grava ir bijis valdes loceklis latviešu Klīvlandes kredītsabiedrībā, arī ALA Goda biedrs. Gravu ģimenei pateicīgas ir gan latviešu organizācijas
Amerikā, gan trūcīgie ļaudis Latvijā, bet jo īpaši Vītolu fonds – viens no lielākajiem labdarības projektiem fondā ir Alfreda un Sarmītes Gravu stipendiju fonda dibināšana 2004. gadā.
Ar Alfreda un Sarmītes gravu ģimenes atbalstu augstāko izglītību jau ieguvuši vairāk kā 140
jauniešu, šobrīd dažādās Latvijas augstskolās mācās XX studenti. Gravu ģimene ir dibinājusi
vairākas stipendijas: 14 Alfreda un Sarmītes S. Gravu ģimenes stipendijas, arī stipendijas savu
vecāku un draugu piemiņai. Jaunieši saņemto atbalstu ir augstu novērtējuši. Annija Būmane,
kura šobrīd ir ārste, atzinusi: “Esmu ļoti pateicīga, ka varēju saņemt šo stipendiju, ar kuras
palīdzību esmu izstudējusi un tagad pati varu palīdzēt cilvēkiem.” Savukārt bijusī stipendiāte
Liene Šīra reiz rakstīja: “Šī cilvēka ārkārtīgi lielais nesavtīgais un Tēvzemes mīlestība ir devusi
man un vēl citiem desmitiem jauniešu iespēju iegūt augstāko izglītību sevis izvēlētajā
profesijā. Alfrēds Grava ar savu cēlo rīcību un atbalstu ir bijis piemērs man un vēl citiem
stipendiātiem, tādējādi liekot mums saprast, ka ir jāstrādā savas valsts labā un jācenšas izvirzīt
un sasniegt dzīvē tādus mērķus, kas nestu labumu visai Latvijas sabiedrībai.”
Alfreds Grava Latvijas nākotnē ieguldījis ne tikai ievērojamus līdzekļus, bet ar visu savu
mūžu nemitīgi apliecinājis, ka ne mirkli, dzīvojot svešumā, nav aizmirsis savu Tēvzemi, un
viens no svarīgākajiem viņa dzīves uzdevumiem allaž ir bijis palīdzēt tai un tās cilvēkiem.

Alfrēds un Sarmīte Gravas ir pratuši likt iemīlēt savu tēvzemi arī dēlam Pēterim, kuŗš seko
tēva pēdās, gan vadot firmu, gan aktīvi darbojoties Klīvlandes latviešu sabiedrībā.
2011. gadā Alfreda Gravas veiktais Latvijas labā tika augstu novērtēts valsts līmenī, un
viņš saņēma mūsu valsts augstāko atzinību – Triju Zvaigžņu ordeni. Šo apbalvojumu piešķir
cilvēkiem, kuri ar savu mūžu un darbiem ir apliecinājuši, ka ir īsteni savas dzimtenes patrioti.
Alfrēda Gravas dzīve un nenogurstošā vēlme darīt labu un palīdzēt savas tēvzemes ļaudīm ir
bijis apliecinājums gan savas zemes mīlestībai, gan prasmei pamanīt īsto brīdi, kad kādam
nepieciešama palīdzība. Un tādu brīžu un ļaužu šajos gados ir bijis bezgala daudz.
(Informāciju sagatavoja Vītolu fonds; www.vitolufonds.lv)

PATEICĪBAS...
Sirds izjusta pateicība prāvestei Sarmai, Apīnis kundzei ar Zentas, Inesei, Benitai, Norai,
Jānim, Zaigai ar Oskaru un Šulca kundzei par, dažkārt vairākiem apciemojumiem slimnīcā.
Tie mani iepriecināja un stiprināja atveseļoties.
Paldies par ziediem, puķu podiņiem, saldumiem un grāmatu veltēm. Jūsu sirsnība pret mani
tiek dziļi novērtēta.
Pateicība arī draudzes locekļiem, kuŗi mani iepriecināja ar atveseļošanās vēlējumu
kartiņām.
Patiesā cieņā, Ilga Švechs
*****
No sirds pateicamies ikkatram, kas pielika roku mūsu tēva, vectētiņa un vecvectētiņa
izvadīšanas dievkalpojumā un bēru mielastā. Paldies prāvestei Sarmai par atvadu vārdiem
svētbrīdī. Paldies Līgai par ērğeļu spēli un mūzikas izvēli, kā arī par dueta pavadīšanu. Paldies
Silvijai un Zandai par skaistām dziesmām dievkalpojuma kuplināšanai. Sirsnīgi pateicamies
Dāmu komitejai par skaistiem altāŗa ziediem.
Paldies visiem, kas atnesa gardumus kafijas galda mielasta papildinājumam. Sirsnīgs
paldies par atvadu vārdiem no draudzes, teātŗa kopas, Daugavas Vanagiem, Pensionāru
Apvienības, koŗa un meiteņu ansambļa, kā arī personīgiem atvadu vārdiem.
Sirsnīgs paldies par dāsniem ziedojumiem mūsu draudzei un Daugavas Vanagiem Jāņa
piemiņai.
Jāņa Vaska ģimene
*****
Sirsnīgi pateicamies prāvestei Sarmai par mierinošiem vārdiem mūsu visgrūtākajā brīdī.
Paldies ģimenei, īpaši Imanta māsām Marutai un Inārai, un draugiem, kas bija kopā ar mums
izvadīt Imantu pēdējā dusā.
Paldies visiem, kas ziedoja mūsu draudzei Imanta Brieža piemiņai un par daudzajām
kartiņām un līdzjūtības vārdiem.
Ausma, Irēne un Laura
*****

KLĪVLANDES LATVIEŠU PENSIONĀRU APVIENĪBA
VAKAR, ŠODIEN UN RĪT
No 1918.ā līdz 1920.ā gada, pasaulē
plosījās Spanish Influenza slimība. Liekas,
kad šī slimība bija vēl bargāka nekā šodien
mūsu COVID-19. Pasaulē saslima kādi 500
miljons Cilvēki, un mira starp 20 un 50
miljons. Toreiz, tā pat kā šodien, valdība
slēdza skolas, baznīcas, un visas iestādes,
kur pulcējās vairāk cilvēki. Kā redziet
pievienotā bildē, arī toreiz valdība ieteica
cilvēkiem lietot maskas. Bet, kas tagad
notiek ar Klīvlandes pensionāru saimi, jo
mūsu nākotne ir ietīta lielā miglā. Pirmais
nezaudēsim cerību un būsim pacietīgi. Visas
mūsu sanāksmes ir ATCELTAS līdz tai
dienai kad valdība paziņo, ka COVID-19 ir
uzvarēts, un mēs pilnā drošībā varam atkal
atsākt mūsu darbību. Es nezinu vai tā diena
būs šogad vai nākošgad, bet zinu, ka VIŅA
ATNĀKS.
************************************************************************JR

ZIEDOJUMI DRAUDZEI ...
Draudzes vajadzībām: Ilze & Andrew Bekeny 100.
Zvanniekiem: Ināra Spalviņa 50.
Lailas Rusmanis piemiņai: A. Celcherts 100.
Valža Daigas piemiņai: Jānis & Ilze Hāzneri 50.
Mārča Daigas piemiņai: Roberts & Mary Vītoliņš 75.; Anonīms 20.; Andrejs & Kayla
Vaskis 50.; Jānis & Ilze Hāzneri 100.
Jāņa Vaska piemiņai: Inese Daiga75.; Diana Verhas 50.
Artura Rubeņa piemiņai: Laura & Ken Tomko 100; Ausma Briedis 100.; Ruta & Edvīns
Auzenbergi 100.; A. Celcherts 100.
Imanta Brieža piemiņai: Gail M Strieter 100.; Kevin & Bitsy Cash 100.; Jānis & Ilze
Hāzners 100.; Inga & Bernie Wolf 30.; Patricia Nugent 100.
C. Langowski piemiņai: A. Celcherts 100.

Sirsnīgs, sirsnīgs paldies par dāsniem ziedojumiem.

DAUGAVAS VANAGU

APVIENĪBA KLĪVLANDĒ

Daugavas Vanagi un Vanadzes sveic savus biedrus – jubilārus kuri š.g. maija mēnesī svin
apaļo mūža gadu skaita jubileju. Sveicam Ināru Zariņu un Ilzi Schwartz. Vēlam viņām
Dieva svētību un raženību turpmākās gaitās!
*****
Jāņa Vaska piemiņai ziedo:
Grendze, Pēters un Nancy 50.-; Zemesarājs, Līga 50.-; Šulcs, Velta 30.-.
Alfreda Gravas piemiņai ziedo: Zemesarājs, Līga 50.-.
Zigurda Reineka piemiņai ziedo: Zemesarājs, Līga 50.-.
Artura Rubeņa piemiņai ziedo: Zemesarājs, Līga 50.-.
Paldies visiem ziedotājiem!
*****
Laiks pieteikties jauniešu stipendijām vasaras nometnēm 2020. gadam
Kā katru gadu Daugavas Vanagi piedāvā stipendijas jauniešiem,
kas vasarā apmeklēs latviešu nometnes, latviešu vasaras vidusskolas
vai dosies izglītojošajos ceļojumos uz Latviju.
Kaut gan Covid – 19 dēļ, vasaras programmas ir zem jautājuma zīmes,
lūdzam paziņot vai domājiet sūtīt bērnus uz šīm programmām
ne vēlāk kā 30. maijā pie
Ilzes Hāzneres 440-582-2946
vai DVKlivlande@gmail.com
Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde 5.-7. jūnijā Klīvlandē ATSAUKTA
Vēlam visiem labu veselību un izturību!
Tiksimies, kad atgriezīsies “normalitāte”!

Lai cerības devēja Dievs atver mūsu acis.
Lai visa miera Dievs remdē mūsu satraukumus.
Lai Dievs, kas ir mīlestība, pilda mūsu sirdis.
Staigāsim Dieva cerības, miera un mīlestības iedrošināti.
Kristus žēlastība ir ar mums. Āmen.

KLĪVLANDES APVIENOTĀS EV. LUT. “DRAUDZES ZIŅAS”
Nr. 4. (579.) APRĪLIS / MAIJS 2020. gadā

DRAUDZES MĀCĪTĀJA

DRAUDZES PRIEKŠNIECE

DRAUDZES DIEVNAMS

DRAUDZES KASIERE

Dr. Sarma Eglīte
458 Lake Forest Drive
Bay Village, OH 44140
Tālr.: 440-471-4795
seglite@icloud.com

15120 Detroit Ave.
Lakewood, OH 44107
Tālr.: 216-228-0396

DRAUDZES NAMS

1385 Andrews Ave.
Lakewood, OH 44107

DRAUDZES SKOLA

Pārzine:
Katrīna Strautnieks
7500 Sherman Road
Chesterland, OH 44026
kstrautnieks@gmail.com

TELPU IZNOMĀŠANA
Velta Šulcs
Tālr.: 440-843-8867

Zenta Apīnis
291 Ridge Road
Hinckley, OH 44233-9443
Tālr.: 330-278-4725
zapinis@aol.com

Valda Otaņķis
1385 Andrews Ave,
Lakewood,OH 44107-2405
Tālr.: 440-937-8494
valdaot@cox.net

PĒRMINDERU VECĀK.

Andris Celcherts
9732 Memphis Villas Blvd.
Brooklyn, OH 44144
Tālr.: 216-548-7644
andris.celcherts@att.net

DRAUDZES DARBVEDE

Velta Šulcs
6862 Orchard Blvd.
Parma Hgts., OH 44130
Tālr. un Fax 440-843-8867
vsulcs@gmail.com

DĀMU KOM. PĀRSTĀV.

Baiba Apele 440-823-1196
bapelis@hotmail.com
Ilze Hāznere 440-582-2946
ilsehaz@yahoo.com
Zenta Apīnis 330-278-4725
zapinis@aol.com

DRAUDZES NODEVAS

Andris Celcherts
Tālr.: 216-548-7644
Andris.celcherts@att.net

KAPU FONDA PĀRZ.

Egīls Apelis
4947 Devon Drive
North Olmsted, OH 44070
Tālr.: 440-821-4015
eapelis@icloud.com

ZIEDU PIETEIKŠANA
ALTĀŖA GREZNOTĀJA
Baiba Apelis
440-823-1196
bapelis@hotmail.com

IESTĀJOTIES DRAUDZĒ IESTĀJU VEIDLAPA PIEPRASĀMA
draudzes mācītājai vai darbvedei.

Draudzes locekļu pamatnodevas: studentiem $50.00 gadā; strādājošiem $32.00
mēnesī vai $384.00 gadā; pensionāriem $27.00 mēnesī vai $324.00 gadā; no
draudzes nodevas atbrīvotiem $11.00 gadā (maksājums LELBAI).
PAPILDUS NODEVAS maksājamas pēc ģimenes (abu laulāto) gada ienākuma lieluma.
Uz katriem 10,000 papilda nodeva $10.00 gadā (viena desmitā procenta daļa no gada ienākuma).
Ziedojumus draudzes īpašumiem un pasākumiem, kā arī remontiem, palīdzībai
Latvijā, utt. pieņemam ar pateicību, bet tie kārtējās nodevas neatvieto.
Nākošās “Draudzes Ziņas” iznāks 2020. gada vasaras sākumā.
Lūdzu izdevumam domātos rakstus iesūtīt laicīgi iepriekš uz “Draudzes Ziņas”
United Latvian Ev. Luth. Church, 1385 Andrews Ave., Lakewood, OH 44107
vai Veltai Šulcs uz augšminēto adresi.
Draudzes mājas lapas adrese: www.klivdraudze.org

