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DACE KOKAREVIČA 
 
"Kas ir Garezers? Mēs 

esam Garezers!" – šī jubile-
jas sarīkojuma devīze ir 
tuva un saprotama dau-
dziem tūkstošiem Amerikas 
un arī Kanādas latviešu, 
kuri pusgadsimta laikā ir 
tikušies vasaras nometnēs, 
mācījušies Latvijas vēsturi 
un kultūru sešu nedēļu no-
darbībās vasaras vidussko-
lā, sportojuši, lūguši Dievu, 
dziedājuši, dejoši, ballēju-
šies un atraduši draugus vi-
sam mūžam. 

Bet tiem, kas nekad nav 
bijuši ASV vidienē, izstāstīšu, 
ka Mičiganas štatā, kurā 
daba atgādina Latvijas dabu 
un kura teritorija ir lielāka 
par Latviju, atrodas daudzi 
ezeri. Viens no tiem – "Long 
Lake", tulkojumā no angļu 
valodas – Garezers. Jauks 
ezers, kurā dzīvo zivis un 
bruņurupuči, krastmalā aug 
ozoli un skraida burunduki, 
un peldoties brīžam šķita, 
ka esmu Baltezerā vai kādā 
citā jaukā Latvijas ezerā, 
kura krastos atrodas skais-
tas vasaras brīvdienu mājas. 

Taču Garezera vārds ir 
dots arī 68 hektārus lielai 

teritorijai, kas pieder lat-
viešu dibinātai bezpeļņas 
akciju sabiedrībai, kurā ak-
cionāri ir kā latviešu kris-
tiešu draudzes, "Daugavas 
Vanagi" un citas organizā-
cijas, tā privātpersonas. 
Garezerā atrodas vasaras 
vidusskolas mācību centrs, 
bērnu nometnes mājiņas, 
pludmale, "Dziesmu leja", 
pēc Gunāra Birkerta pro-
jekta tapusī Brīvdabas baz-
nīca. Der apmeklēt arī Os-
valda Grīna tautas mākslas 
muzeju un Klinklāva 
mākslas galeriju, un Skautu 
un gaidu muzeju, un bib-
liotēku. Ir arī sporta lau-
kums un laukums mednie-
ku šaušanas treniņiem. 

Uzņēmīgā trijotne 
Garezerā atrodas piemi-

ņas plāksne mācītājam Vi-
lim Vārsbergam, kuru Lat-
vijā atceras kā Latvijas Uni-
versitātes 90. gados atjauno-
tās Teoloģijas fakultātes 
dekānu. Uz plāksnes 
rakstīts, ka viņš bija Gareze-
ra dibinātājs, kura vīziju 
par latviešu centru ar devīzi 
"Dievam un Latvijai" turpi-
na īstenot nākamās paau-
dzes. Pārliecināts par šāda 

centra nepieciešamību, mā-
cītājs Vārsbergs 1964. gadā 
atrada šo īpašumu – torei-
zējo amerikāņu gaidu vasa-
ras nometni – un iedvesmo-
ja ASV vidienes apgabala 
latviešu draudzes iegādāties 
un dibināt Latviešu centru 
– Garezeru. 

 Vārsberga atraitne Bi-
rutas kundze atminas, ka 
liela loma pārliecināšanā 
par šī īpašuma nepiecieša-
mību bija arī prāvestam Pā-
vilam Ķirsonam. Organizā-
ciju īpašuma pirkšanai no-
dibināja Vilis Vārsbergs, 
namsaimnieks Verners 
Treimanis, kurš Amerikā 
dzīvoja jau kopš 1905. gada, 
un arhitekts Gunārs Gruz-
diņš. Sekoja vienreizēja lat-
viešu indivīdu un organizā-
ciju atsaucība, Garezeram 
kļūstot par lielāko latviešu 
izglītības un sabiedrisko 
centru ārpus Latvijas.

Viļa un Birutas meita 
mācītāja Anita Vārsber-
ga-Pāže piemetina, ka savu-
laik tētis, mammai nezinot, 
bija ieķīlājis ģimenes auto-
mašīnu, lai nopirktu trakto-
ru, kas noderēja būvdarbos. 
"Toreiz nevienam nenāca 
prātā, ka šis centrs turpinās 

pastāvēt 50 gadus!" saka 
Anita.

Patriotismu 
un plašāku skatu

"Kā tas, ko iztēlojāties, 
atbilst tam, ko ieraudzījāt?" 
man vaicā "Garezera-50" ko-
mitejas priekšsēdis Francs 
Bauers. Jā, sagaidīju ko līdzī-
gu 3x3 nometnes gaisotnei, 
kur visus vieno draudzība, 
latviskā dzīvesziņa un kopā-
būšanas prieks. Taču tikai 
klātienē var novērtēt, cik 
liela enerģija, uzņēmība un 
neatlaidība bijusi vajadzīga, 
lai pusgadsimtu koptu un 
attīstītu šo centru un pildītu 
Garezera misiju – pulcināt 
latviešu sabiedrību, audzi-
nāt un mācīt jaunatni, stip-
rināt latviešu valodu, kultū-
ru un garīgās vērtības un 
veicināt latvietību un saites 
ar Latviju.

"Es Garezerā iemācījos 
latviešu patriotismu, jo kur 
citur tik daudz reižu nedēļā 
vēl būtu dziedājis "Dievs, 
svētī Latviju!" un vakara 
nodarbības beigtu ar "Dau-
gav's abas malas mūžam 
nesadalās"," "G-50" jubilejā 
teica Amerikas Latviešu ap-
vienības priekšsēdis Pēteris 

Blumbergs. Arī viņa trīs 
brāļi – Ēriks, Roberts un 
Dāvids – ir savulaik beiguši 
Garezera vasaras vidussko-
lu, un šovasar Pētera vecā-
kais dēls Aleksandrs piedzī-
vos vasaras vidusskolas iz-
laidumu un saņems aplieci-
nājumu par latviešu valodas 
apguvi labā līmenī. 

3. jūlijā pirmizrādi pie-
dzīvoja režisores Māras Pe-
lēces dokumentālā filma 
par Garezera vēsturi. Tajā 
vasaras vidusskolas pedago-
ģe par saviem audzēkņiem 
saka: "Mēs mācām viņus, lai 
viņi redzētu pasauli plašākā 
veidā, jo viņiem ir divas va-
lodas un divas kultūras!" To 
apstiprina Amerikas latvie-
šu jaunatnes apvienības 
priekšsēde Indra Purmale: 
"Šī vieta iemāca zināšanas, 
kas rada prasmi un drosmi 
dzīvi veidot latviskā garā."

Par vēsturi un Porziņģi
Garezera vasaras vidus-

skolā mācības šogad sākušās 
29. jūnijā; četrās klasēs zinī-
bas apgūst 114 jaunieši vecu-
mā no 14 līdz 17 gadiem. Kas 
viņus motivē parastās skolas 
brīvlaikā, kad ārā smaida 
vasara, sešas nedēļas sēdēt 

vēstures, latviešu valodas 
stundās un piedalīties citās 
nodarbībās? "Te ir draugi!", 
"Vakaros var spēlēt voleju!" 
viņi atbild. Bet mammas un 
tēvi atzīst, ka sūtīt atvases uz 
vasaras mācībām ir vis-
pirms viņu izvēle. Turklāt 
Garezerā arī vismazākajiem 
– bērnudārza vecuma "biz-
bizmārītēm" un "sprīdīšiem" 
– ir nodarbības (šogad tās 
apmeklē 36 bērni), kā arī 
nometnes jaunāko klašu 
skolēniem, kur šogad 53 da-
lībnieki. Tā nu, ieguvuši 
draugus jau piecu, astoņu 
vai desmit gadu vecumā, 
viņi vēlas atgriezties Gare-
zerā vēl un vēl. Par divām 
nedēļām nometnē vecāki 
maksā tūkstoš dolārus, bet 
par sešām nedēļām vasaras 
vidusskolā – jau divarpus 
tūkstošus dolāru. Jo Gare-
zers tiek uzturēts no ziedo-
jumiem un maksājumiem 
par mācībām, nometnēm 
un dažādiem sarīkojumiem. 

Rīts vidusskolēniem sā-
kas zālē ar kopēju lūgšanu, 
kuru vada pašreizējā Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznī-
cas ārpus Latvijas arhibīska-
pe Lauma Zušēvica. Viņa jau 
gadu desmitiem skolā ir mā-

cījusi ticības mācību. Šoreiz 
uzrunas temats ir – ko nozī-
mē būt labam namturim. 
Lauma novēl visiem vidus-
skolēniem visiem kopā radīt 
prieku, labu sajūtu, ko pa-
ņemt līdzi uz mājām. 

Esmu atvedusi Garezera 
bibliotēkai "LA" apgādā iz-
doto grāmatu "100 Latvijas 
vēstures relikvijas". Tā kā 
vēstures stundā skolotāja 
Irēne Elksnis-Geistere pie-
min Ernestu Gliku, parādu 
bildi, kāda izskatās slavenā 
Glika Bībele. Bet ceļu uz 
bibliotēku man rāda pazīs-
tamais "Čikāgas piecīšu" 
dziedātājs Alberts Legzdiņš, 
kurš "amatu apvienošanas" 
kārtībā Garezerā ir gan 
bibliotekārs, gan futbola 
tiesnesis. 

 Latviešu valodas stundā 
bērni apgūst latviskās ga-
lotnes. Atbildot uz jautāju-
mu "kur?", pēdējais patska-
nis jāpastiepj garāks. "Kur 
tu dzīvo?" audzēkņiem vai-
cā skolotāja, un atbildes 
skan "Čikāgā!", "Minesotā!", 
"Konektikutā!".

Vairāki jaunieši nupat 
jūnijā ir bijuši Latvijā kā 
Amerikas Latviešu apvienī-
bas programmas "Sveika, 

Latvija!" dalībnieki. Uz jau-
tājumu, kas visvairāk pali-
cis prātā, viņi atbild: "Stūra 
māja, Liepājas Karostas cie-
tums, Jāņu svinēšana Be-
brenē un latviešu pirtis!" 

Viena no nodarbībām 
saucas "Debates par aktuali-
tātēm". Skolotājs Artis Inka 
vispirms pastāsta gan par 
Latvijā, gan Amerikas lat-
viešu sabiedrībā apspriesto 
basketbolista Kristapa Por-
ziņģa nievīgo izteikumu par 
Latviju ielas intervijā un 
tam sekojošo atvainošanos. 
Skolotājs vaicā, kā jaunieši 
to vērtē. Viņi diskutē, argu-
mentē, un domas dalās. Vie-
na meitene saka, ka sportists 
bija iedomīgs un ka viņam 
bija jāsaprot "neteikt stulbas 
lietas", cita spriež, ka jāpie-
dod, pamatojot – tāpēc ka 
katram jāpadomā arī par to, 
ko pats varbūt kādreiz nepa-
reizi izdarījis. 

Vidusskolā ir stingri no-
teikumi. Jaunieši tiek brīdi-
nāti: nedrīkst lietot nekādu 
alkoholu. Pat viena alus pu-
dele var būt par iemeslu 
tam, ka Garezers nekavējo-
ties jāpamet un nauda par 
neizmantoto laiku netiek 
atdota. 

Beidzamajā vasaras vi-
dusskolas gadā jaunieši 
kārto pārbaudījumus un 
saņem apliecības par šīs vi-
dusskolas beigšanu. Skolas 
direktore Sandra Kronī-
te-Sīpola stāsta, ka audzēk-
ņi, stājoties universitātēs, 
var uzrādīt sertifikātu, ka 
noteiktā līmenī apguvuši 
latviešu valodu, un tā tiek 
ieskaitīta kā svešvaloda, 
līdz ar to augstskolā var iz-
vēlēties apgūt kādu citu 
mācību kursu. 

Turklāt zināšanas, ko 
iegūst vasaras vidusskolā, 
jauniešiem noderēs, arī 
rakstot universitātei eseju, 
ko tāpat uzņemšanas komi-
sijas ņem vērā, izraugoties 
nākamos studentus. 

Koncerts, pīrāgi 
un vēlējumi

Viens no emocionālāka-
jiem jubilejas notikumiem 
ir krāšņais salūts piektdien, 
3. jūlijā. Salūtu Garezeram 
uzdāvinājuši Inese un Ri-
čards Drīhausi. Latvijas 
Goda konsuls Čikāgā Ro-
berts Blumbergs stāsta, ka 
Drīhausu ģimene ir dāsni 
ziedojusi dažādām latviešu 
aktivitātēm, toskait simt-

tūkstoš dolāru atvēlējusi 
Latvijas Universitātei. 

Visplašākās svinības no-
tiek sestdienas vakarā. Tās 
sākas ar lieluzvedumu, kurā 
piedalās dejotāji un dziedā-
tāji. Koncerta laikā Gareze-
ra prezidents Imants Ejups 
svinīgi paziņo, ka "Dziesmu 
lejas" skatuve nosaukta diri-
ģenta Roberta Zuikas vārdā. 
Aizkustina koristu dziedātā 
"Saule, Pērkons, Daugava", 
"Svētī debesīs šo zemi", "Gais-
mas pils" un citas mīļas, pa-
zīstamas melodijas, tāpat 
skaļus aplausus nopelna ži-
perīgie dancotāji, dejojot 
"Laucinieku deju" un "Meita 
puišus dancināja". 

Vienu mirkli šķiet, ka 
esmu Latvijā, piemēram, 
Kandavas brīvdabas estrā-
dē, kur, tāpat kā "Dziemsu 
lejā", skatītāju rindas izkār-
tojušās piekalnē. Bet citi 
ciemiņi no Latvijas – grupa 
"Pērkons" – atzīst, ka vie-
nubrīd bijusi sajūta kā Sal-
dus estrādē, un priecājas, ka 
izdevies iekustināt aktīvai 
līdzdzīvošanai un dejošanai 
daudzus koncerta apmeklē-
tājus Garezerā. 

Jā, atminos, kā atklāša-
nas uzrunā "G-50" jubilejā 

salīdzināja goda viesis, Lat-
vijas vēstnieks Amerikā 
Andris Razāns: brīžiem 
zempaziņā zūd robeža 
starp oriģinālu – Latviju – 
un kopiju – Garezeru.

Kurš grandiozs latviešu 
sarīkojums gan paiet bez 
tirdziņiem? Protams, tāds 
ir arī šeit. Pie Amerikas lat-
viešu izglītības nozares 
pārstāves Daces Koplandes 
var iegādāties no Latvijas 
atvestās grāmatas bērniem 
un pieaugušajiem, pie tau-
tastērpu darinātājas Lienas 
Kaugaras nopērkamas Kur-
zemes mēlenes, Nīcas vai-
nagi un audumi tautiskiem 
brunčiem. Ir arī māla trau-
ki, sudraba rotaslietas un 
citas mantas. Daļu no ieņē-
mumiem pārdevēji ziedos 
Garezeram. Tāpat Garezera 
kasi ar nozīmīgu summu – 
50 tūkstošiem dolāru – pa-
pildina golfa spēlētāji, kuri 
par savu līdzdalību Arņa 
Skultes atklātajā golfa tur-
nīrā katrs samaksājuši prā-
vu dalības maksu. Golferi 
aicina ikvienu Garezera 
draugu turpmāk mēnesī 
ziedot 19, 65 dolārus (sim-
boliska summa, jo centra 
dibināšanas gads ir 1965.).

Izcilas saimnieces – kā 
Ināra Blumberga, kuras 
ceptos pīrāgus reiz Mārtiņš 
Rītiņš demonstrējis vienā 
no Čikāgas televīzijas kuli-
nārijas raidījumiem, – ir sa-
cepušas gardumus un uzdā-
vinājušas tos viesu ēdināša-
nai. "Garezera mednieki" 
savukārt piedāvā pašu gata-
votu stirnas gaļu. Arī nauda 
par pārdotajiem ēdieniem 
ir ziedojums Garezeram. 

... Apsveikumu Garezera 
saimei bija atsūtījusi Latvi-
jas valsts eksprezidente Vai-
ra Vīķe-Freiberga: "50 gadi 
ir pagājuši, kopš Garezers, 
kā gaišas latvietības jāņu-
guns, ir izstarojis savu gais-
mu, siltumu un slavu kā 
viesmīlīga, dzirkstoša un 
mājīga latvietības saliņa pār 
visu Ziemeļamerikas konti-
nentu un tālu pāri tā robe-
žām." Var tikai pievienoties 
viņas vēlējumam: "Lai ilgs 
un svētīts mūžs Garezeram, 
turpinot pulcināt visus tos, 
kam dārga ir Latvija un pie-
derība latviešu kopībai."

Pateicos par atbalstu ceļam uz Ga-
rezeru Pasaules Brīvo latviešu ap-
vienības priekšsēdim Jānim Ku-
kainim un Blumbergu ģimenei par 
viesmīlību.

Garezers – 
latviskuma 
sala Amerikā
Lielākais tautiešu sabiedriskais centrs ārpus 
Latvijas šomēnes svinēja 50 gadu jubileju 

Liena Kaugara gādājusi, lai pie tautastērpa tiktu daudzas 
latvietes. Liena ir arī "LA" lasītāja: "Kad aizbraucu uz Latviju, 
arvien nopērku "Latvijas Avīzi"."

Garezerā Kalpaka zālē jubilejas dienās darbojās mobilā pasu 
stacija. Attēlā – Latvijas vēstniecības ASV konsulārā amat-
persona Vita Majore noformēs dokumentus par Latvijas 
pases izgatavošanu Dainim Robertam Sīkam, kurš ieguvis 
dubultpilsonību.

Koncerts "Dziesmu lejas" estrādē, kas nosaukta izcilā diriģenta Roberta Zuikas vārdā."Laucinieku deja" patīk gan pašiem dancotājiem, gan skatītājiem.

Svētdienas rītā dievkalpojums Brīvdabas baznīcā bija kupli apmeklēts. Brīvdabas baznīcā svētbrīdi ievada Latvijas evaņģēliski lute-
riskās baznīcas ārpus Latvijas arhibīskape Lauma Zušēvica.

Amerikas Lat-
viešu apvienības 
sporta nozares 
vadītājs Toms 
Trautmanis 
pasniedz Latvijas 
ceļojošo kausu 
Vidienes pavalstu 
komandas kap-
teinim par uzva-
ru futbola mačā 
ar Austrumu 
krasta pavalstu 
komandu.

Jubilejas koncerts izdevās skaists – gandarīti diriģents 
Ernests Brusubārdis III (no kreisās), soliste Indra Brusubārde 
un diriģents Ernests Brusubārdis II.

Blumbergu dzimta savā Garezera mājas terasē nupat nosvinējusi Grānta (viņš pirmajā rindā vidū) dzimšanas dienu. Vecākais 
brālis Aleksandrs uz svinībām netika, jo kā Garezera vasaras vidusskolas audzēknis piedalījās svētku koncerta mēģinājumā.
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