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IEVADS

Kad un kā radās ideja par šo grāmatu? Neatceros kādu īpašu drāmatisku momentu,

kad ideja sākās.

Sākumam sakars ar pīrāgiem, kas ēsti ceļā uz sarīkojumiem Ņujorkas apkārtnē ; ar

sarīkojumiem, kuros rīkotāji un izpildītāji, aizmirsuši klausītāju intereses, tos garlaiko ar

pārmērīgi izstieptiem sliktas kvalitātes priekšnesumiem; ar sarīkojumiem, kur ciemiņus no

citām kolonijām, mums draudzīgus sveštautiešus un citus "svešniekus" uzņem ar vienal-

dzību vai pat apzinīgu nevērību; ar novērojumiem vairākās latviešu kolonijās, ka mēs ļoti
maz zinām un maz interesējamies par latviešiem ārpus savas kolonijas; ar novērojumiem,
ka ir daudz latviešu, tiklab starp no Eiropas piecdesmitajos gados Ziemeļamerikā imigrēju-

šiem, kā arī starp neseniem emigrantiem no Latvijas, kas nepiedalās mūsu skaitliski

dilstošajā sabiedrībā.

Sākumam sakars arī ar atklājumu, ka lietojot t.s. personīgos datorus var daudz

vieglāk kā pirmsdatoru laikmetā sagatavot pavairojamu grāmatas oriģinālu, var daudz

vieglāk sagatavot jaunus uzlabotus un papildinātus grāmatas izdevumus. Lasītājiem

piepalīdzot ar atsauksmēm un kļūstot par autoriem, grāmata varētu kļūt no izdevuma uz

izdevumu lietderīgāka.
Man arī skauda, ka 3x3 rokas darbu ieviržu dalībnieki 3x3 noslēguma dienā var

citiem parādīt izkaltu rotu, noaustu prievīti u.tml. Turpretim kultūras, polītikas un citu

lekciju un pārrunu ieviržu dalībniekiem nav nekā konkrēta, ko parādīt pēc veselas nedēļas

pūlēm. Liekas, ka Sabiedriskā Darba Rakstu Krājuma ievirze, kas 1986. gadā darbojās
Garezera 3x3, ir pirmā nerokdarbu ievirze, kas varēs parādīt konkrētu sasniegumu, proti,
šo grāmatu.

Pēc tam, kad bija radusies ideja par grāmatu, kas palīdzētu latviešu koloniju
sabiedriskiem darbiniekiem uzlabot sabiedrisko dzīvi savā kolonijā, nākošais jautājums
bija: Kādai šai grāmatai vajadzētu būt?

Tā nevarēja būt grāmata, kas visiem sabiedriskiem darbiniekiem ieteiktu vienu recepti
kā uzlabot sabiedrisko dzīvi savā kolonijā, jo apstākļi visās kolonijās nav vienādi. Tā

nevarēja arī būt lielu autoritāšu sarakstīta grāmata ar vairākām receptēm. Kā gan mēs visi

varētu vienoties par to, kas ir šīs autoritātes sabiedriskā darba jautājumos?
Toties bija iespējams grāmatā savākt aprakstus par sekmīgiem sabiedriskiem

pasākumiem latviešu kolonijās. Bija iespējams savākt informāciju, kas palīdzētu sagādāt
māksliniekus un lektorus, filmas un videolentes sarīkojumiem, kas palīdzētu sazināties ar

citiem, kuri arī risina sabiedriskā darba problēmas. Bija iespējams savākt rakstus, kuri

sabiedriskiem darbiniekiem palīdzētu izprast latviešu sabiedrību, tās dažādos slāņojumus,
un to problēmas. Kopsavilkumā: bija iespējams savākt informāciju, kuru sabiedriskais

darbinieks var izlietot pēc savas vēlēšanās un iespējām. Galu galā vislabākais sabiedriskais

darbinieks ir tas, kurš lieto savu iniciatīvu un spriedumu un nevis akli seko kāda cita

programmai.
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No augšā minētā izriet vēl viena grāmatas īpatnība. Tā nav viena vai otra latviešu

nogrupējuma grāmata. Tā ir visu latviešu grāmata. Mēs mēģinām parādīt dažādus

darbošanās veidus, veicināt visādu uzskatu izteikšanu. Lai tas sabiedriskais darbinieks, kas

tic, ka "mūžu dzīvo, mūžu mācies", pats izvēlas sev pieņemamo un noderīgo!

Protams, grāmatas pirmais izdevums ir visai nepilnīgs šīs ieceres izpildījums. Ja

jums liekas, ka rakstu krājums ir pilnveidojams un turpināms pasākums, tad lūdzu nāciet

talkā! Ar datora palīdzību sagatavot jaunu, pilnīgāku izdevumu vai šī izdevuma papildi-

nājumu būs visai vienkārši. Ja jūsu ieskati vai citiem noderīga pieredze par sabiedrisko

darbu latviešu kolonijās še nav atrodama, lūdzu atsūtiet savu rakstu nākošajam izdevumam.

Ja jūs ziniet kādu autoru, kura rakstam vajadzētu būt šajā krājumā, lūdzu atsūtiet man viņa
vārdu. Izpildiet un nosūtiet pievienoto aptaujas lapu. Tikai kopīgi strādājot varam nākošos

izdevumus padarīt lietderīgākus.
Blakus krājuma satura nepilnībām jāpiemin arī dažas vairāk techniska rakstura

nepilnības. Šo izdevumu vispirms rediģēja 3x3 Rakstu krājuma ievirze. Pēc tamredaktors

Ojārs Celle krājumu rediģēja vēlreiz. Visbeidzot, pamanītās drukas kļūdas laboja

sagatavojot oriģinālu pavairošanai. Autoru uzliktās robežās centāmies grāmatu padarīt

saprotamu un viegli lietojamu [īpaši sk. nodaļu ievadus, lietu un personu rādītājus]. Mazāk

vērības piegriezām nepilnībām, kas netraucē lietojamību, kā drukas kļūdām, adresēm, kas

grāmatā parādās atkārtoti utml. Grāmatas sagatavošanas laikā, kas ilga vairāk kā gadu, šis

tas no še atrodamās informācijas būs novecojies. Ja grāmatu izdod ar datora palīdzību, tad

lietišķākais ir neveltīt lielas pūles, lai šīs nepilnības izskaustu jau pirmajā izdevumā, bet gan

sagatavot jaunus izdevumus, kas irpilnīgāki tiklab satura kā techniskā ziņā.
"Labu meistaru pazīst pēc viņa darba rīkiem." Strādājot kopīgā darbā svarīgas ir

zināšanas netikvien savā, bet arī citās nozarēs. Krājumā sakopotas ziņas un informācija
daudzos darba laukos. Tā noderēs visiem, kas vadās no vecās gudrības: mūžu dzīvo,
mūžu mācies. Lai palīdzam viens otram, kad jāstrādākopā! Latvijas labā.

Tātad strādājat! Divas iespējas: iesākat pulciņu [sk. L un 11. nodaļu] kādā savā

interešu laukā; iepazīstaties ar latviešiem,kas pieder jums maz pazīstamamām grupām[sk.
111. un V. nodaļu].

Es personīgi esmu ļoti pateicīgs maniem izturīgajiem, dedzīgajiem un izdarīgajiem

palīgiem Līgai Streipai, Mairai Bundžai un Ojāram Cellēm, kā arī visiem pārējiem 1986.

gada 3x3 Garezerā rakstu krājuma ievirzes dalībniekiem, bez kuru palīdzības šis krājums
nebūtu radies! Tāpat liels paldies 3x3 administratoriem, it īpaši Līgai un Arnoldam

Rupertiem, kuri pacietīgi un mierīgi centās apmierināt RK ievirzes dalībnieku un viņu
datoru vajadzības. Administratori RK ievirzi bija tālredzīgi novietojuši blakus latviskās

virtuves ievirzei. RK ievirzes dalībnieku možo garu uzturēja latviskās virtuves ievirzes

dalībnieču sagatavotie un laipni piedāvātie gardumi. Atlikums no RK pārdošanas tiks

nodots 3x3.

Uldis Bluķis
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I. PAŠDARBĪBA PULCIŅOS

Aktīvo latviešu skaits trimdā samazinās. Mums arvien vairāk būs jādarbojas mazam

skaitam piemērotos veidos. Šajā nodaļā aprakstīts viens no šādiem veidiem, proti, pašdarbī-
ba pulciņos.

Blakus šajā nodaļā aprakstītajiem pulciņiem par pulciņiem rakstīts arī II un V nodaļā

[sk. indeku]. Varētu būt vēl citu interešu vai grupu pulciņi. Piemēram, dzirdēts par lugu

lasītāju pulciņu Ziemeļkalifornijā.

Pulciņu tradicija sniedzas mūsu pagātnē vismaz līdz slavenajiem Tērbatas vakarnie-

kiem vai "draugiem". Šo jaunlatviešu studentu pulciņu dibināja Krišjānis Valdemārs 1856.

gadā. 1870.-73. gados tur aktīvi darbojās Atis Kronvalds.

Kāda pulciņa dalībnieku skaits parasti nepārsniedz dažus desmitus. Pulciņiem parasti
nav formāli unregulāri vēlēta priekšnieka un valdes.

Pulciņš visbiežāk darbojas kāda dalībnieka mājās, bet tas var arī sagatavot plašākai

publikai domātu sarīkojumu. Dalībnieki dzīvo viens otra tuvumā.Tos galvenokārt saista

vai nu kāda kopīga latviska interese [sk. pirmos sešus rakstus] kā dainas, daiļliteratūra,
novadu vēsture un īpatnības, rokdarbi, dziesma vai arī kopīgi dzīves apstākļi [sk. pēdējos
trīs rakstus] kā jaunība, laulība ar cittautiešiem, nepieciešamība braukt uz sarīkojumiem ar

citādiem satiksmes līdzekļiem kā personīgo auto.

Vairākos rakstos redzams, ka pulciņš darbojas kādas organizācijas paspārnē.
Veicināt pulciņu darbību savā rajonā ir ikvienas organizācijas interesēs. Caur pulciņiem

organizācija var palielināt apmeklētāju skaitu savos sarīkojumos, kuplināt savu sarīkojumu

saturu, informēt sabiedrību par savu un par latviešu darbu vispār, sev audzināt jaunus
darbiniekus, u.t.t.
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TAUTAS DZIESMU MARATONS

Nora Kūla

Tautas dziesmu maratons bija viens no ALA Kultūras biroja projektiem 1985. (Kr.

Barona daudzināšanas) gadā. Mērķis - izlasīt visas tautas dziesmas Imantas apgāda

izdotajos sējumos, projektā iesaistot pēc iespējas daudz latviešu centru, kā arī individu gan

centros, gan izkaisīti dzīvojošo.
Latviešu sabiedrībā šāda pieeja ir neparasta. Šī ideja, aizņemta no sporta jomas, ir

izmantota Šēkspīra lielajā jubilejā, kad Harvardas studenti vairākas dienas no vietas skaļi

un publiski lasīja, kamēr izlasīja visus Šekspīra darbus. Līdzīgi atzīmēja dzejnieces Emīli-

jas Dikinsones jubileju.

Kā radās maratona ideja?
Bostonā, Piektvakara pudura sanāksmē, kāda jauna skolotāja ierosināja maratonu

kā vienreizēju, kolosālu pasākumu, ko piedalītājies varēs atcerēties gadiem un par to stāstīt

nākamajām paaudzēm. "Baronam par godu mēs izdosim grāmatas un brošūras, par viņu
mācīsim bērniem skolās, rīkosim piemiņas sarīkojumus, izstādes, u.t.t.", viņa sacīja.
"Tas viss ir labi un nepieciešami, bet mums jārada kaut kas atšķirīgs un reizē vienojošs,

projekts, kur būtu izdevība iesaistīties ikvienam, kas to vēlas, kur vienīgie nepieciešamie
talanti būtu griba un lasīt prasme. Šāds projekts būtu tautas dziesmu maratons." Piektva-

kara pudura dalībnieki nolēma, ka ideju ir vērts iedzīvināt.

Sākotnēji plānojām īstu, nepārtrauktu maratonu. Sāktu lasīt 1. sējumu Bostonā,

lasot vairākas dienas (uz maiņām, dienu un nakti), tad paziņotu, teiksim, Ņujorkai, tā

savukārt nodotu tālāk ziņu Klīvlandei, un tā joprojām, kamēr apceļotu visus latviešu

centrus no krasta līdz krastam, gan ASV gan Kanādā. Bija doma radīt sajūsmas vilni, kas

appludinātu arī citu kontinentu krastus, un varbūt pat iesaistītu Latviju. Tomēr drīz vien

atskārtām, ka šāda veida uzbūve var pārtrūkt jebkurā vājākā centrā. Bez tam Austrālijas un

Eiropas latviešiem ideja bija par svešu, lai saistītu vai aizrautu.

Tai vietā ar projektu iepazīstinājām ALAs Kultūras biroja vadītāju Birutu Abulu un

izstrādājām pārveidotu maratonaformu.

īsumā -11 Imantas sējumu saturu sadalīja lasīšanai dažādos centros ASV un Kanā-

dā (skat. sarakstu 6. nodaļā). Lielākie centri, kā Bostona, Ņujorka, v.c, dabūja veselu

sējumu, mazākie pa 1/2, 1/3 vai 1/4 sējumam. Centru sakarniekus izraudzīja vairāk vai

mazāk vadoties no sabiedriskās iesaistības vai personīgas pazīšanās, pie kam otra pieeja

izrādījās daudz reālāka un sekmīgāka nekā pirmā. Lasīšanai bija paredzēts viss 1985. gads
un projekta izpildes veidu atstāja katra centra vai sakarnieka ziņā.

Maratona norise

Vislabāk to varētu ilustrēt ar konkrētiem piemēriem dažos latviešu centros.
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a. Bostona. Bostonai bija jāizlasa 1. sējums. Maratona galvenie virzītāji bija
Piektvakara pudura dalībnieki. Bostonā oficiāli maratonu uzsāka Draudzīgā aicinājuma

sarīkojumā. Pirmās pāris lappuses nolasīja sakarnieki Ritvars Asbergs un Nora Kūla,

tad sākām sējumu laist apkārt. Sākotnēji publika sēdēja un klausījās, vēlāk izveidojās

aplis ar neformāliem klausītājiem un lasītājiem. Bija jau sācies saviesīgās dzīves posms,

tā ka apļa sastāvs nemitīgi mainījās; tā visiem bija izdevība lasīt, klausīties, padzert

kafiju, patērzēt ar paziņām, un arī - novākt galdus un apkopt telpas! Tai vakarā lasīšana

turpinājās līdz telpu slēgšanai un tajā piedalījās turpat vai pussimts apmeklētāju no

dažādām paaudzēm. Pēc tam organizācijas un individi, kas vēlējās piedalīties maratonā

paziņoja sakarniekiem līdz kurai lappusei sējums izlasīts. Maratona progresam varēja sekot

pie Trimdas draudzes ziņu dēļa. Draudzes birojā arī glabājās pirmā sējuma kopija, lai

lasīšanai varētu izmantot dīkos brīžus tautas deju mēģinājumos, pēc dievkalpojuma kafijai:
stundā, latviešu skolā, organizāciju valdes sēdēs, pensionāru sanāksmēs, u.t.t. No

akadēmiskām organizācijām lasīšanā piedalījās Korp. Varavīksne, Daugaviete, Dzintra, un

studentu vienība Austrums. Piektvakara puduris rezervēja zināmu laika sprīdi, vai lappušu
skaitu ikvienā kārtējā sanāksmē. Pāris sanāksmes tika rīkotas tikai lasīšanai. Bez tam

notika vairākas saiešanas ar mudi "Maratonam māja vaļā". Tās izziņoja Trimdas draudzē,

"Laika" chronikā un mutiski. Tur aicināts bija ikviens, kas vēlējās lasīt un klausīties tautas

dziesmās. "Māja vaļā" atšķīrās no organizāciju sanāksmēm vai viesībām ar to, ka lasī-

šanu nepārtrauca visu vakaru. Cilvēki nāca un gāja bez īpašas saveicināšanās vai

ardievošanās. Vīkšējas bez minimālās vīna vai minerālūdens glāzes, nebija spiestas gatavot

cienastu, tīrīt māju, vai kā citādi apkrauties ar pienākumiem "ārpus lietas". Bostona savu

daļu nobeidza 1985. g. 1. decembri.

b. Sanfrancisko. Pirmā reakcija bija itin negatīva, jo Sanfrancisko dabūja
dziesmas par slimību, miršanu un bērēm! Tas bija diezgan ironiski, īpaši ja atceras

kaliforniešu leģendāro nostāju pret šādiem notikumiem, kā arī Ivlina Vo (Waugh) romānu

un vēlāk filmu "The Loved One". Arī Sanfrancisko līča apkārtnes latvieši baidījās no

iespējamas depresijas!
Sanfrancisko ierados 1985. g. maijā, lai personīgi pārliecinātu līča ļaudis, ka

miršana un bēres mūsu senču uztverē bija nenovēršams pārejas posms, bieži iekrāsots ar

veselīgu humoru un lirisku skaistumu. _Ka man tas izdevās, lielākā daļa pateicības pienā-
kas dejotājai Vijai Vētrai, gleznotājam Ērim un vēlāk sakarniecēm Skaidrītei Rubenei un

Baibai Stradai. Vija mūs lasīšanai sagatavoja psicholoģiski, nostādot mūs aplī, kur tad,

jauniešu kokļu ansambļa pavadībā, izminām pēdas. Ēris Kr. Barona gada iedvesmē bija
iesācis tautas dziesmu ciklu; viņa zīmējumi rotāja latviešu nama telpu un, savukārt,

iedvesmoja mūs. Lasījām vairākas stundas "apaļa galda" secībā. Beigās klātesošie

nolēma, ka miršanas dziesmas noteikti ir "iekšā", un lasīšana turpināma. Lasīšanas laikus

un vietas (privātās mājās) izsludināja Ziemeļkalifornijas apskatā. Par spīti faktam, ka līča

ļaudis sāka lasīšanu vēlu un gandrīz vai negribīgi, viņi nobeidza savu maratona daļu jau
novembri, pirms Bostonas un, šķiet, pirmie visā ASV!

c. Citās pilsētās. Arī Losandželosā iesākām lasīšanu maijā. Sakarniece Nora Mičule

izkārtoja lasīšanu privātās mājās izziņojot caur Latviešu namu un Dienvidkalifornijas
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biļetenu. Klīvlandē lasīšanu iesāka februārī, ALAs KB vidienes Kultūras dienu laikā un

turpināja Silvijas Rūtenbergas vadībā latviešu namā, īpašās tam nolūkam rīkotās

sanāksmēs. Ar lielu sajūsmu pasākumā iesaistījās Jāņa Riekstiņa centrs (sakarniece

Maira Bundža) un Sv. Pētersburga Floridā, Dr. A. Kalniņa vadībā. Filadelfijas sakarniece

Maija Medne, pēc kopīga iesākuma publiskā sarīkojumā, nozīmēja attiecīgās lappuses

atsevišķiem individiem vai ģimenēm. Ņujorkas sakarnieks Uldis Klauss jau gada sākumā

izvēlējās līdzīgu pieeju: viņš sadalīja visu 2. sējumu starp visām Ņujorkas latviešu skolām

un gaidu/skautu vienībām. Ņujorkā publiski dainu lasīšanu ievadīja Kr. Barona mazmeita

Lidija Barona. Vienīgā Kanādas sakarniece Dagnija Staško pāris reizes pielietoja
amerikānisku paņēmienu: tautas dziesmas lasot publiskā vietā galvaspilsētā Otavā, tā

piesaistot arī vietējo iedzīvotāju un tūristu uzmanību, un tā savukārt izmantojot izdevību

šos ļaudis informēt par Kr. Baronu un mūsu tautas dziesmu bagātību.

Ko mēs no maratona varam mācīties?

Kā no ikkura pasākuma, arī no maratonavaram gūt nākotnei noderīgas atziņas un

ieskatus vairākās plāksnēs.
a. Organizēšanas un izpildes plāksnē. Lai iesaistītu centru vai grupu šādā

pasākumā ir jāatrod "pareizie" sakarnieki. Ideāli būtu iesaistīt sabiedriski nepārslogotas

personas ar labiem vietējiem kontaktiem, entuziasmu un, galvenais, mīlestību un

izpratni pret mūsu tautas dziesmām. Dažos gadījumos mēs pielaidām kļūdas izvēloties

pavisam nepareizus sakarniekus, kas vai nu nepavisam nereaģēja vai reaģēja negatīvi.

(Personīgi kontakti pāris gadījumos palīdzēja kļūdas izlabot, atceļot un atvietojot

nepiemērotus sakarniekus.) Diemžēl arī šodien latviešu sabiedrībā atrodami tā sauktie

"augstākās inteliģences pārstāvji" ar Vecā Stendera uzskatiem par tautas dziesmām.

Šādi ļaudis īpaši noskaišas, ja viņiem jālasa vai jāklausās variants pierakstīts dialektā.

(Viena prominenta dāma Bostonā uztraucās, kad Kolibri ansamblis dziedāja dziesmu

latgaļu izloksnē vietējā televīzijas programmā. "Mēs drīkstam reprezentēties tikai rakstu

valodā," viņa deklarēja!) Protams, šādi ļaudis būtu pilnīgi nederīgi kā sakarnieki

maratonamvai kādam citam pasākumam ar folkloras ievirzi. Toties šie paši cilvēki varētu

būt ļoti noderīgi vai pat izcili citos sabiedriskos vai kulturālos pasākumos. Neviens nav

perfekts.
Otrs svarīgs elements ir kodolgrupa vai motors, kas pasākumu virza uz priekšu. Tā

var būt organizācija, draugu grupa vai atsevišķa ģimene.
Trešais elements ir personīgais kontakts. Pa pastu saņemti paziņojumi nereti

noguļas papīru kaudzē. Telefons ir iespaidīgāks, bet visiespaidīgākā ir personīga ieraša-

nās un vietējo "sakūdīšana".

b. Latviskās izglītības plāksnē. Cik no mums paņem un lasa tautas dziesmu

sējumu bez īpašas vajadzības, kā piemērota pantiņa meklēšanai dāvanai, apsveikumiem,
kāda referāta materiāliem, u.t.t. Bez tam, nejau visi ir Imantas sējumu īpašnieki.

Mēs atklājām, ka nozīmīgākie un interesantākie lasīšanas seansi bija tie, kur

piedalījās vidēja lieluma grupa (līdz 25 cilvēku) un, kur lasītāji apstājās pie nesaprotama
vārda vai rindas, vai arī pie īpatnējas domas vai varianta. Vienmēr gadījās kāds, kas
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zināja archaiskas nozīmes, dialekta vai apvidus sinonīmus, u.t.t. Reizēm mēs atklājām
sakārtošanas kļūdas; šādās reizēs izraisījās dzīvas pārrunas par varbūtējiem cēloņiem

sakārtotāju lēmumos un izvēlē. Maratona ieteikmē viens otrs mājās pārgājis sāka šķirstīt
citus sējumus, meklēt, salīdzināt, vai, gluži vienkārši --baudīt.

c. Sabiedriskā plāksnē. Maratons un līdzīgi pasākumi aktivizē arī tos sabiedrības

locekļus, kuru nosliece ir vairāk pasīva vai individualizēta. Katra centra sabiedrība vai tās

nogrupējumi var būt atšķirīgi, un tālab personīgais kontakts ir nepieciešams, lai uztvertu

attiecīgo gaisotni un izvēlētos pareizo "mērķa grupu". Jāatceras arī, ka reizēm ir grūti
iesaistīt jauniešus vidusskolas vecuma gados projektos, kur jūsmīgi iesaistās viņu vecāki

ar mazākajiem brāļiem un māsām. Tas ir dabīgs un pārejošs process. Jāizvēlas un jātēmē
uz skaitliski lielāko vai iespaidīgāko grupu, un jācer tas labākais.

d. "Tikumiskā" plāksnē. Mēs tomēr esam puritāniska grupa! 12. sējums
nevienam centram netika iedalīts, un neviena grupa to arī īpaši nepieprasīja. Lai gan

daudzi no mums šo sējumu lasīja katrs savās mājās klusībā, neviens neuzdrošinājās to darīt

publiski. Jocīgākais ir tas, ka viena otra mēreni piparota tautas dziesma reizēm ir

ieslēpušies arī citos sējumos. Par to lasītājs atģiedās tikai pēc pantiņa nolasīšanas, ka

no šādas rīcības nekāds "gabals nenokrīt". Katrā ziņā 12. sējuma lasītāji bez

daudzinātajiem "spēka vārdiem" atklāja arī daudz atjautības, humora un sarkasma, it īpaši
attiecībā uz kungiem un vispār vāciešiem. Katrā ziņā mums nevienam nenāktu par ļaunu
mazliet atšķetināties. Galu galā, arī tā ir daļa no mūsu gara mantu pūra!

Vai visumā maratons izdevās?

Kā to ņem. Daži centri savu daļu pabeidza. Daži palika pusratā. Daži pabeidza un

nepaziņoja. Daži lasa vēl tagad un tas varbūt ir tas labākais atrisinājums. Maratons iekusti-

nāja interesi par tautas dziesmām, un nav domāts, ka šai interesei būtu jāizbeidzas ar

Barona gadu. Kā Barons, tā tautas dziesmas sniedzas pāri laikam.
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LATVIEŠU LITERĀTŪRAS ĪSKURSS BOSTONĀ

Ilze Raudsepa

īskursu latviešu literātūrā Bostonas Latviešu skolas laikā ierosināja Sarma Purina un

lūdza mani to mācīt. Viņa arī sarunāja cilvēkus, kas vēlētos lasīt labus latviešu valodā

rakstītus darbus. Mums bija 12 dalībnieku: 11 sievietes un 1 vīrietis. Dalībnieces bija
dažāda vecuma (no 22-60 g., pārsvarā trisdesmitgadīgās) un no dažādām profesijām

(vairākas žēlsirdīgās māsas, advokāte, grafiķe, bioķīmiķe, bibliotekāre, vairākas

skolotājas). Jāpiemin arī tas, ka dalībnieces bija ar ļoti dažādām latviešu valodas un

literātūras zināšanām.

Izvēli, ko mācīt Sarma Purina atstāja manā ziņā. Izvēlējos Ērika Ādamsona stāstus:

"X un V", "Gājiens ar lopiem", "Lielā spodrības gaisma", "Neīstā ģimene"; Jāņa Ezeriņa

noveles: "Tornis", "Šacha partija" un "Miga"; Kārļa Skalbes pasakas: "Jūras vārava" un

jaunava". Gribēju parādīt 20. g.s. pirmās puses latviešu literātūras dažādību:

Ērika Ādamsona estētisko dzīves tvērumu, Jāņa Ezeriņa dziļi traģiski izjusto reālismu,

Kārļa Skalbes pasaku mistisko gaisotni.
Semināra divas stundas sadalīju šādi: pirmā stundā lūdzu no katra iespaidus un

komentārus par izlasītiem darbiem, otru stundu veltīju īslekcijai un izskaidrojumiem. Šo

formātu izvēlējos tāpēc, ka gribēju iesaistīt visus. Domāju, ka tas samērā labi izdevās. Visi

brīvi izteicās par to, kas tiem licies svešs, kas nesaprotams, kas interesants. Jaunākās

dalībnieces, kas Ādamsona un Ezeriņa darbus nemaz nepazina, domāja, ka lai gan

abiem rakstieniekiem interesanta fabula, bagāta, skaista latviešu valoda, Ādamsona stāstos

grūtāk iejusties. Pārsteidzošā kārtā zināmu kontroversiju radīja Ezeriņa novele "Miga",
kas šokēja dažas lasītājas. Visiem ļoti patika Skalbes pasakas.

Technisko izkārtojumu kursam veica Sarma Pūriņa. Viņa sarunāja telpas, pavairoja
tekstus, iekasēja $15.- dalības maksu un rūpējās par kafiju un cepumiem. Tā kā mūsu

literātūras kurss notika skolas laikā, vienīgā vieta klasei bija plašais un saulainais, bet

caurstaigājamais priekšnams Trimdas Draudzes namā. Tā reizēm mums radās jauni

klausītāji.
Tie, kas piedalījās literatūras īskursā izteicās, ka vēlas tam turpinājumu rudenī.
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LITERĀRIE PULCIŅI
KĀ VEICINĀT LATVIEŠU GRĀMATU LASĪŠANU

Biruta Abula

ALA Kultūras biroja vadītāja

Ilgus gadus dzīvodami svešumā, pamazām sākam zaudēt vajadzību pēc latviešu

kultūras, it sevišķi latviešu grāmatas. Uzņemam sevī vietējās vides iespaidus, iespējas un

mākslas izpausmes veidus. Apkārtne veido mūsu dzīves atziņas, bagātina mūsu gara

pasauli, bet ne mūsu latvisko dvēseli. Ikdiena latvietim ir pārāk šaura. Tādēļ mēs

meklējam latvisko tuvību, meklējam latviešu domu biedrus. Mēs apzināmies, ka mūsu

dzīves ir nepilnīgas bez latviskās gara maizes, bez latviešu valodas un latviešu grāmatas.
Lai uzzinātu, izprastu un kopīgi pārdzīvotu latviešu rakstnieku izteiktās atziņas, lai dalītos

pārdomās un izpratnē par latviešu rakstnieku darbiem, daudzos latviešu centros

izveidojušies un sekmīgi darbojas literārie pulciņi. Entuziasti ap sevi pulcina literātūras

mīļotājus, latviešu grāmatu draugus. Lai uzturētu dzīvu latviešu valodu un latviešu grāmatu

lasīšanu, nenoliedzama ir šādu lasītāju kopu milzīgā nozīme. ALA Kultūras biroja
darbinieki atkārtoti un nenogurstoši aicina tautiešus rūpēties, lai neiegrimstam ikdienas

notikumu jūklī, lai atrodam laiku savai grāmatai. Praktiska literāro pulciņu izveidošana ir

bezgala vienkārša.

Apzinātās literārās grupās citur reizi mēnesī, citur tikai nedaudzas reizes gadā,

pulcējas 6 - 20 cilvēku. Sanāksmes parasti notiek privātās mājās, jo ģimenes māju

viesmīlīgā gaisotne palīdz grupas dalībieku noskaņai.
Klātesošie izrauga grupas vadītāju, kas vada sanāksmes demokrātiskā veidā, veicina

pārrunas, un dod ierosinājumus. Grāmatas lasīšanai dažas kopas izvēlas kopīgi -

vairākiem mēnešiem uz priekšu. Citas izvirza īpašu komiteju, kas grupai tod ieteikumus

par izvēlamo lasāmvielu. Pulciņa dalībnieki ieteikumus var pieņemt vai noraidīt. Izvēlēto

grāmatu lasa visi pulciņa dalībnieki, paši grāmatu iegādājoties (ne savstarpēji aizņemoties,
vai aizdodot). Katrai grāmatai ir referents, kas sniedz nopietni sagatavotus grāmatu

izvērtējumus. Seko debates. Domas iecietīgi uzklausa. Nav novērots, ka izraisītās dom-

starpības par lasīto traucētu draudzības saišu uzturēšanu. Taisni otrādi - literāro pulciņu
dalībnieku starpā izveidojas tuvas draudzības, pat saites ar lasītājiem citās pilsētas, jo visi

vēlas izprast latviešu rakstnieku iztēloto dzīves skatījumu. Visi pulciņi, protams,

nedarbojas vienādi, ir jāpiemērojas sabiedrības prasībām. Darbība zināmā mērā atkarīga
arī no pulciņa vadītāja uzņēmības un izdomu bagātības.

"Literāro pulciņu sanāksmes dalībniekiem ir trimdas dzīvē svarīgi notikumi, kuras

gaida ar lielu prieku," saka Dr. Verēna Dzene, ilggadīgā un zinīgā Deitonas, Ohio literārās

kopas vadītāja. Deitonas kopa darbojas kopš 1965. gada. Tā izlasījusi ap 160 dažādu

grāmatu un nopirkusi pāri par 1200 - kas ir nopietns atbalsts trimdas rakstniecībai un

grāmatniecībai. Grupas dalībnieki ir izveidojušies par nopietniem grāmatu izvērtētajiem, un

viņu latvisko zināšanu pūrs ir patiesi bagāts.
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Toledo, Ohio literārā kopa darbojas kopš 1972. gada. Izlasīts ap 90 dažādu

grāmatu, nopirkts vairāk nekā 770, par aptuveni $5480.-. Kopā pulcējas latvieši no plašas

apkārtnes, mērojot stundas ceļā uz sanāksmes vietu. Grupu vada Irēne Briga, kas ar

patiesu interesi, sajūsmu un sirsdegsmi iejūsmina kopas dalībniekus.

Viena no jaunākajām grupām darbojas Lansingā, Mičigānā, Ilgas Freimanes vadībā.

(Viņa agrāk vadīja kopas Kolumbusā un Toledo, Ohaijo.) Šī kopa ir iesaistījusi savā

pulciņā ari vidējās un jaunākās paaudzes latviešus, kas ne vienmēr grupām izdodas.

Lasāmvielu nopietni pārrunā. Vadītāja jau iepriekš dod ierosinājumus par pārrunājamo

grāmatu, lai neiznāktu tikai referāta noklausīšanās un pačalošana par grāmatas iespaidiem.
Vairākas grupas sanāksmēs arī dzied un, piemēram, Lansingas kopas vadītāja izmeklē

dziesmas piemērotas gada laikam, grāmatas virstēmai, vai sarīkojuma noskaņai (pat

piesūtot dziesmu vārdus). Nesen darbību uzsāka ari grupa Luivilē, Kentakijā, un tagad

iesaistītie dalībnieki ar patiesu prieku gaida nākošo šāda veida saietu. Kopu vada Urjāņa
kundze.

Nozīmīgi un mērķtiecīgi, protams, kopas darbojas daudzās citās pilsētās kā Grand

Rapidos, Bostonā, Kolumbusā, Sanfrancisko. Dažas vada mūsu rakstnieki, citas

mākslinieki un literāti. Bet, kā rāda piedzīvojumi, sekmīgi darbojas ari kopas bez

"speciālistu" ikreizējas līdzdalības. Lasītāji ir latviešu sabiedriskās un kultūras dzīves

vētētāji, rakstnieku ierosinājumu un uzskatu uzklausītāji, sekotāji vai noraidītāji.

Kopas parasti darbojas ar nelielu budžetu. Dažas naudu lieto, lai zināmos gadījumos

godinātu kādu kopas locekli, citas ar nopietnām un diezgan paprāvām summām atbalsta

latviskus pasākumus, izglītību, fondus, ievieto grāmatas publiskajās bibliotēkās, piešķir

stipendijas. Citas rīko vakarus plašākai sabiedrībai ar aicinātu mākslinieku, rakstnieku,

dzejnieku, zinātnieku piedalīšanos. Literāro grupu nozīmīgums latviešu sabiedrības

izglītošanā ir neatsverams. Mazākos latviešu centros tas var būt pat visnozīmīgākais un

vienīgais kultūras dzīves pasākums. Nopietna iedziļināšanās rakstnieku darbos attīsta

grupas dalībnieku spējas kritiski izvērtēt pārrunājamo vielu un respektēt vienam otru. Gadu

tecējumā lasītāji izveidojas par rutinētiem vērtētājiem, kas sagaida nopietnus, vērtīgus
darbus no mūsu rakstniekiem. Ar rakstnieka vērīgās acs un vārda palīdzību dalībnieki

vērtē un virza arī mūsu sabiedrības domu, dod spēku vai norādījumus mūsu politiskajām
cīņām. "Turpināsim darbu par prieku dalībniekiem un godu latviešu grāmatai," mudina Dr.

Verēna Dzene.

Pateicība: Dr. V. Dzenei, L Brigai, I. Freimanei, A. Urjānei par savu kopu darbības

informāciju.
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NOVADU VAKARI

Dagmāra Vallena

Ideja par novadu vakaru rīkošanu radusies visai sen - varbūt jau pat bēgļu nometņu

laikos Vācijā. Bet toreiz tie aizpildīja vairāk labdarības sarīkojumu temata vajadzību (nevar

taču vienmēr rīkot "Rožu balles"!). Dažām meitenēm uzdeva apvilkt novada tautas tērpu un

nodeklamēt pāris dzejolīšus par Gauju, ja bija Vidzemes vakars, bet par Ventu - ja
Kurzemes. Sekoja priekšlasījums par kādu laikmetu vai notikumu novada dzīvē. Dažreiz

programmu noslēdza kāds solists no attiecīgā novada. Tad varēja sākties sarīkojuma

galvenais pievilcības punkts - "saviesīga dzīve". Toreiz arī šādai "Novada vakara"

uztverei nebija nekādas vainas: visi vēl vairāk vai mazāk atcerējās ekskursijās apmeklētās
vai vismaz grāmatās aprakstītās Latvijas slavenākās vietas.

Mūsu laikos šāda pavirša pieeja Novadu vakariem vairs nav ieteicama. Pirmkārt jau

tāpēc, ka tā nepievilks publiku. Deklamātores, kas nu jau kļuvušas vecmāmiņas, pa šo

laiku vairākkārt paspējušas sniegt vietējai publikai savu repertuāru; priekšlasījumi palaikam
ievelkas; un sen jau no skatuves aizgājušos dziedoņus nomainījušas viņu mazmeitiņas, kas

klimperē kaut ko no Černija etīdēm. Šādu programmu iedomājoties, potenciālie klausītāji

pēkšņi jūtas ļoti noguruši un nolemj labāk vakaru mierīgi pavadīt mājās.
Otrs iemesls, kāpēc Novadu vakariem mūsu dienās jāsagatavo nopietnāka

programma ir tas, ka nu tiem var būt arī svarīga izglītojoša nozīme. Pat ne visi agrākie

ģeogrāfijas skolotāji vairs uzreiz varēs pateikt, kur atrodas Zentene, Auļukalns vai

Liepupe; kurā apvidū Latvijā aug skābāržu birzis, un kur vistaisnākās priedes, no kā

izgatavoja mastus buriniekiem; un kādas ir attiecīgā novada izloksnes īpatnības. Rūpīgi
izmeklētus, retāk dzirdētus faktus uzzinot, klausītāji jutīsies bagātināti. Ja var novadu

apskatīt no vairākiem aspektiem, ilustrējot to ar rakstnieku darbu izvilkumiem, novada

slavenāko dēlu un meitu biogrāfijām un tur pierakstīto folkloras materiālu, dažkārt izdodas

uzburt patieso gaisotni. Tad novads paceļas kā teiksmaina pils mūsu acu priekšā, un

mēs varam tajā ieiet un atpūsties no svešuma, pilnīgi aizmirstot pašreizējo apkārtni. Šāds

pārdzīvojums mūs tuvina Latvijas zemei: kaut ari esam pārliecināti par savu latvie-

tību, tomēr esam maldījušies pa pasauli jau vairāk nekā 40 gadu un tāpēc neizbēgami no

dzimtās zemes atsvešinājušies.
Novadu vakarus ieteicams rīkot arī tāpēc, ka programmas sastādītājiem jāizrokas

cauri diezgan pamatīgiem materiālu krājumiem, lai sagatavotu tiešām interesantu vakaru.

Visideālāk būtu uzdot tieši šo sagatavošanas darbu jaunākās paaudzes pārstāvjiem, pēc tam

to papildinot vai nogludinot; bet to droši vien uzņemsies jebkura vecuma grāmatu urķi.
Pēc savas pieredzes, rīkojot Novada vakarus Ņujorkā vanadžu izkārtojumā, varu

teikt, ka derīgāk izvēlēties mazākus novadus un mazāk pazīstamas pilsētas, jo citādi

stāstāmā un rādāmā būs par daudz, lai visu varētu pieminēt. Neder arī otra galējība: uzlūgt
kādu cilvēku no attiecīgā novada,lai viņš stāsta par savu novadu, ko nu atceras, jo

uzlūgtais stāsta par sevi un saviem radiem.
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Ļoti noderīgi gan ir atrast vairākus cilvēkus, kas cēlušies attiecīgajā novadā un viņus

izprašņāt. Interesantākos faktus no šīm atmiņām tad var iepīt kopējā stāstījumā. Bieži vien

viņi zin rakstniekus, kas smēlušies vielu saviem romāniem viņu pusē; vai izcilus

zinātniekus, valstsvīrus, veselus ievērojamu ģimeņu celmus. Pēc viņu norādēm tad vieglāk
atrast šo cilvēku biogrāfijas enciklopēdijā.

Latvju Enciklopēdija (red. Arveds Švābe, Apgāds Trīs Zvaigznes Stokholmā, 1953-

--55), un tagad izdotie papildsējumi (red. E. Andersons, Amerikas Latviešu Apvienības
Latviešu Institūta izdevumā, 1983- ) ir avots, ar ko parasti sāku Novadu vakaru

programmas sastādīšanu. Palasot ziņas par izvēlētā novada pagastiem, tur aizvien

atrodamas norādes, kur meklēt tālāko informāciju (par kādu kalnu, ezeru, upi, vai pilsētu
šai novadā; pieminēta arī novada vēsture (ieskaitot senkapus), tur dzimušie ievērojamie

cilvēki, vietējās zemkopības vai rūpniecības stāvoklis. Der ieskatīties arī padomju izdotajā

Latvijas PSR Mazā Enciklopēdijā (Izdevniecība "Zinātne", Rīgā, 1970), un Latvijas

Padomju Enciklpēdijas piektā sējuma otrajā daļā (Galvenā enciklopēdiju redakcija Rīgā,

1984), kur ietvertas jaunākās ziņas par izvēlēto novadu. Domāju, ka runājot par novada

vēsturi ir svarīgi novest stāstījumu līdz mūsu dienām, jo tas palīdz pārvarēt mūsu tieksmi

idealizēt Latviju kā tikai ilgās pastāvošu sapņu zemi. Latvija ar visiem saviem novadiem

pastāv vēl arī šodien, tikai tā smagi cieš no okupantu ieviestām pārvērtībām. Ja vēlamies

paturēt reālas saites ar savu tēvzemi, mums jāzin, kā tur šodien izskatās, cik skaudri tas arī

nebūtu. Ņujorkas vanadzes, piemēram, šoruden plāno sarīkot novada vakaru par Bausku

un tās apkaimi, un runāt ne tikai par senajiem zemgaļiem, "pelēkajiem baroniem", Viļa

Plūdoņa un Jāņa Sarmas jaunības pilsētu, bet arī par jaunākajiem archeoloģiskiem
izrakumiem Mūsas un Mēmeles satekā, par atjaunoto Rundāles pili un pārplīsušo degvie-
las vadu Ceraukstes tuvumā, kas visai apkaimei nodarījis daudz posta.

Daudz jaukāka ir pētīšana pa tautas dziesmu krājumiem. Jāņem tādus, kur dzies-

mām pievienota informācija par pierakstīšans vietu. Par vairākiem novadiem valodnieki

izstrādājuši zinātniskus darbus par izloksnes īpatnībām, bagātīgi citējot piemērus no tautas

dziesmām. Tāpat noder citi tautas gara mantu krājumi: Latviešu tautas teikas - Veronikas

Strēlertes izlase un sakārtojums (Daugava, 1958); Latviešu tautas paražas - red. K.

Straubergs (Pilskalns, 1966); latviešu topogrāfiskās dzejas antoloģija Tā zeme irmūsu-

sakārtojis Andrejs Johansons (Daugava, 1958). Daudz vērtīgu ziņu par mūsdienu

rakstniekiem un dzejniekiem var atrast Grāmatu Drauga izdotajos un Teodora Zeltiņa
rediģētajos trīs sējumos - Pašportreti (1965), Dzejas un Sejas (1962), un Prozas Profili

(1964).

Der pameklēties tautā pierakstītajos melodiju krājumos un apvaicāties, kādas

dziesmas novadnieki uzskata par savējām. Biruta Sūrmane aizvien pratusi atrast ņujor-
kietēm tieši attiecīgajā novadā pierakstītas dziesmas, no kurām dažas vieglākās iemāca visai

publikai, bet komponistu sabalsotās lasījumu vidū dzied vanadžu ansamblis.

Pēc visu materiālu savākšanas sākas grūtākais darbs - atlase. Ideāli tādā kārtā

vajadzētu prast atklāt specifisko novada īpatnību. Bieži vien tā parādās pavisam negai-
dīta. Tā, piemēram, Sēļu zemi biju iedomājusies kā sapņainu, saules apmirdzētu stūrīti -

Jaunsudrabiņa "Mūsmājas", bet palasot tā paša Jaunsudrabiņa citus darbus, tāpat Veseli,
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Zigmonti un dzejniekus -Baibu Bičoli, Veltu Tomu - redzam, ka no šī novada nāk

spēcīgām kaislībām apveltīti ļaudis. No Malienas, izrādās, nāk daudzi franču kultūras

pazinēji un interpretētāji latviešu mākslās. No pavisam šaura apvidus Zemgalē nāk visi četri

neatkarīgās Latvijas prezidenti, bet no Trikātas apkaimes - četri vareni latviešu ģenerāļi, un

daudzi citi izcili karavīri. Vienreiz sarīkojām lībiešu vakaru. No tā dabūjām zināt, ka

viņi ietekmējuši ne tikai tāmnieku izloksni, bet visu latviešu valodu un, ka pat "Pūt vējiņi"
īstenībā ir sāmsalnieku dziesma. Par katru novadu var atrast daudz interesantas vielas.

Ja grib sarīkot vakaru par Lejaskurzemi, jāizlasa visi Janševska romāni; ja par

Piebalgu - tad "Mērnieku laiki". Mēs pat iedzīvinājām "Mērnieku laiku" tipus mazos teātra

skečos. Bez tam, par savu krusttēvu, dižo piebaldzēnu Kārli Skalbi un viņa draugiem

stāstīja Mudīte Austriņa.

Paņēmienu, ka sarīkojuma norisē iekļaujam kāda atsevišķa cilvēka priekšnesumu,
esam izmantojuši vairākkārt. Prof. Edgars Andersons Kuldīgas vakarā stāstīja, kā tur

noritējušas hoercoga Jēkaba kāzas, bet jauns vēstures doktorands Markus Delvers, senajai
Tālavai veltītā vakarā skaidroja Indriķa chroniku. Tikai jāraugās, lai priekšnesums

nepazaudētu vispārējo noskaņojumu, jo savādāk vakars atstās saraustītu iespaidu
Izvēlēto tekstu sadalām vanadžu ansambļa dalībnieču starpā. Dažas lasa dzejoļus,

teikas vai izvilkumus no prozas darbiem, vēstures aprakstus vai ziņas par novada

ievērojamākiem dēliem un meitām; citas dzied vai darbojas kā tekstu pieteicējas -

savienotājas. Sarīkojums rit viengabalaini, bez laika zaudēšanas, un lasītāju dažādās balsis

palīdz uzturēt dzīvu klausītāju uzmanību. Teksta lasīšana iepriekš jāizmēģina, jo tikai to

skaļi lasot atklājas, ka dažā vietā vajadzīgs papildus paskaidrojums, citā - jānogludina
teikums vai jāizravē atkārtošanās.

Ļoti skaisti, uz gandrīz profesionāla līmeņa, šāda veida sarīkojumus prot sagatavot
Piektvakarnieki no Bostonas. Ņujorkas vanadzēm tik labi neizdodas, kaut arī mēs

cenšamies priekšnesumu savilkt uz pusotra stundām, bez starpbrīža. Publikas atelpai der

sarīkojuma laikā iespraustās dziesmas.

Novadu vakaru var papildināt ar slīdnīšu izrādi, gleznu skati vai piemērotām

dekorācijām. Katrā ziņā jābūt galdam ar grāmatām, kartēm, fotogrāfijām, etnogrāfiskiem
materiāliem no attiecīgā novada. Ari cienastam jābūt rūpīgi izmeklētam, un tur aizvien

jāparādās vairākiem atiecīgajam novadam raksturīgiem ēdieniem. (Vienīgi Malienas

skābēto auzu ķīseli Ņujorkas vanadzes atteicās gatavot un bija jāapmierinās ar Aleksandra

Pelēča aprakstu par tā baudīšanu.) Mūsu pieredze rāda,ka izlutinātajiem ņujorkiešiem ļoti
garšo pēc dažādām receptēm sagatavotās biezputras, plāceņi, ceptie kāļi un zirņu grūdeņi.
Pie cienasta galda ļaudis atplaukst, grib dziedāt un stāstīt atmiņas, vēl Latvijas laikos

dzirdētus notikumus par attiecīgo novadu. Ir tā, it kā viņos būtu atraisījusies kāda sen

aizmirsta stīga un viņi paši kļuvuši pilnskanīgāki.
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VAKARĒTĀJU VAKARI

Ligita Matisone

Sākums Ņudžersijas vakarētāju vakariem bija 1984. gada septembri. Vakarus

ierosināja nodarbības tā gada 3x3 nometnēKatskiļos. Jaunās paaudzes mātes tur mācījās

kā izšūt etnogrāfiski pareizus tautas tērpus, kā aust jostas un citus rokdarbus.

Vienojāmies, ka 3 x 3 nedēļa irpar īsu, lai vēlāk varētu atcerēties un efektīvi pielietot visu,

kas mums tur bija mācīts. Tā norunājām šādus vakarus turpināt pēc 3x3 nometnes.

Pirmais šķērslis bija atrast telpas, kur šādi vakari varētu notikt. Piedāvāju mūsu

mājas, kuras atrodas Ņudžersijas centrālā vietā. Tuvākā vakarētajā brauc tikai 15 minūtes,

tālākā apmēram 1 stundu un 15 minūtes. Mūsu vakaros parasti piedalās 6 līdz 13

dalībnieces.

Esam laimīgas, ka vakarētāju vidū ir divas ļoti zinīgas kundzes - Mirdza Štrausa un

Hedviga Bierne, kuras pārzin pareizu latviešu tautas tērpu un rokdarbu gatavošanu. Pēc

viņu ierosinājumiem un padomiem izšujam rokdarbus un pārrunājam seno laiku tautas

tērpu gatavošanu. Dažas esam jau uzšuvušas tautas tērpus dziesmu svētkiem, izšuvušas

kreklus, audušas prievītes un jostas, un darinājušas citus rokdarbus.

Mūsu vakari notiek divas reizes mēnesī, pirmdienās, no pīkst. 7:30 - 11:0. Nekādas

noteiktas programas šajos vakaros nav. Pa laikam Štrausa kundze rāda slīdītes, lai mūs

labāk iepazīstinātu ar tautas tērpu dažādībām, izskatiem un to pareizo valkāšanu. Līdzās

darbam, dažos vakaros iznāk ari interesantas diskusijas par vecajiem Latvijas laikiem,

šodienas politiku, līdzībām un atšķirībām dažādās latviešu skolās. Mēs dalāmies ar jaunām

ziņām vēstulēs no Latvijas un uzzinām, kas būtu jāsūta paciņās uz Latviju. Izpalīdzam
viena otrai ar idejām par ēdienu gatavošanu, modēm vai viesību rīkošanu. Esam

iemācījušās gatavot čiekuru vaiņagus un tamborēt sniega pārslas Ziemassvētku eglītēm.

Gudrojam, ka nākotnē mācīsimies kā cept rupjmaizi un kā gatavot puķu sakārtojumus. Bet

patreiz viens no mūsu nodomiem ir uz nākamajiem dziesmu svētkiem izšūt līdzīgus tautas

tērpus mūsu pamatskolas zēniem.

Pie glāzītes vīna, kafijas vai tējas, piekožot kādu saldumu, kuru katra pa kārtai atnes,

pavadām jautrus vakarus piekopjot un turpinot mūsu latviskās tradīcijas un zināšanas.
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DZIESMU VAKARI

Raimonds Matisons

Dzīvo dziesma, dzīvo tauta - cik daudz reižu šie vārdi minēti runās vai redzami

latviešu avīzēs. Spriežot pēc šī teiciena, tauta trimdā šodien smagi slimo, jo ārpus koru

priekšnesumiem koncertos vai dziesmu svētkos dziesma tautas ikdienā jau tikpat kā vairs

nedzīvo. Tomēr mēs visi atceramies laikus, kad bija vairāk dziedāšanas viesībās, kāzās un

citur. Manas atmiņas par laikiem Čikāgā, kad mēs rotācijas kārtībā reizi mēnesī gājām pie

paziņām dziedāt, deva man ierosinājumu uzsākt dziesmu vakarus.

Nodomāju nevienu personu tieši neaicināt, bet gan dziesmu vakaru izsludināt avīzē,

aicinot dziesmu draugus piedalīties. Tādā veidā aicina dziesma, ne viena persona. Kā

vecie tā jaunie, tuvie un tālie var dziesmu vakarā sanākt kopā zinot, ka tie kā līdzdalībnieki

būs mīļi gaidīti.
Tā nu dziesmu vakari ir skanējuši mūsu mājā, Ņūdžersijā, pat vēlā naktī, jo tomēr vēl

ir tautieši kuriem patīk dziesma. Parasti sanāk starp 30 - 50 cilvēku. Varētu arī cerēt uz vēl

vairāk. Šādi vakari pierāda, ka bez oficiālas organizācijas viens cilvēks, vai viena ģimene,
var daudz ko darīt, lai turpinātu mūsu tautas tradīciju, kas saka "dzīvo dziesma, dzīvo

tauta."

Šāds pasākums būtu derīgs katrai pilsētai. Kā būtu, ja jūs rīkotu nākošo dziesmu

vakaru savā mājā, savas pilsētas latviešiem?
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MĒS, MĒS, MĒS

Redakcijas piezīme: Jaunatnes pulciņu apraksti ņemti no Vēja Zvani, 19. numura.

Tie ziņo par darbību dažās ASV pilsētās 1986. gadā.

Klīvlande. (Ēriks Kronītis)

Daudzi Klīvlandes jaunieši jūtas pārslogoti ar mūsu pilsētas latviskiem notikumiem:

ar latviešu skolu, skautiem un gaidām, ar sporta komandām, teātri, kori, utt., tomēr viņi

piedalās šajās latviskajās izdarībās ar prieku un enerģiju, kaut enerģijas gandrīz vai

pietrūkst, mēģinot izskriet uz visām pusēm.

Organizācija, kas, manuprāt, ir vislabāk spējusi iesaistīt jauniešus savā darbā ir

Daugavas Vanagi, kuru sarīkojumos mēdz piedalīties visu paaudžu cilvēki. Vanagi to

panāca atļaujot jauniešiem aktīvi līdzdarboties kā izpildītājiem..
Arī sporta nodarbības saista daudzus jauniešus. Nesen nodibinājās jaunatnes

basketbola komanda un daudz gadu ir darbojusies Eiropas futbola komanda. Diemžēl,

volejam nav bijušas tik labas sekmes kā basketbolam un futbolam. (Nevaru atcerēties

pēdējo reizi, kad būtu bijusi volejbola komanda.) Būtībā, vispopulārākais sporta notikums

pēdējos gados ir bijis "Baltiešu Kauss", kas ir gadskārtēja Amerikas paveida futbola spēle

pret lietuviešiem. Tieši uz šo spēli ierodas daudz tādu jauniešu, gan spēlētājos, gan skatī-

tājos, kas reti parādās latviešu sabiedrībā.

Domāju, ka Klīvlandes jaunieši ir ļoti atturīgi pret svešniekiem, pat latviešu "sveš-

niekiem". Gribot, negribot izveidojas kliķes un tāpēc ir grūti jaunietim, kam nav ilgāku
laiku bijis sakars ar šīm kliķēm, atkal iejusties latviešu "lietā".

Domāju, ka šī ir klīvlandiešu vislielākā kaite, un ja mēs gribam iesaistīt vairāk

cilvēku mūsu vietējā jauniešu sabiedrībā, mums katrā ziņā ir jārāda daudz lielāka

pretimnākšana.

Grand Rapidi. (Laura Puriņa)
Pirms pieciem gadiem Grand Rapidos darbojās tautas deju grupa Liesma un

jaunatnes pulciņš Koknese
.

Tautas deju grupai bija mēģinājumi katru svētdienu, kuros

sanāca vismaz astoņi pāri. Liesma ari piedalījās katros dziesmu svētkos. Jaunatnes

pulciņš bieži sapulcējās un rīkoja vairākus saviesīgus vakarus.

Pirms diviem gadiem tautas deju grupa un jaunatnes pulciņa darbība apsīka. Pirms

pāris nedēļām tautas deju grupa sanāca pirmo reizi kopš Milvoku dziesmu svētkiem.

Liesma Toronto Dziesmu svētkos nepiedalījās. Jaunatnes pulciņš vēl arvien nekā nav

darījis.
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Aktīvie jaunieši, kuri piedalījās abās grupās vai nu atstāja Grand Rapidus, lai

studētu vai sāktu jaunu darbu, iedziļinājās skolas darbos, vai ari viņiem zuda interese

piedalīties. Tādēļ aktīvo jauniešu skaits saplaka un interese norima.

Nākotne liekas atkal spožāka. Uz Grand Rapidiem ir pārcēlušies daži jauni jaunieši,

pāris vecie grandrapidieši ir atgriezušies un kādreizējie bērni ir pieauguši un ieinteresēti

piedalīties jauniešu sabiedrībā.

Čikāga. (Daina Šmidchena)

Čikāgā dzīvo daudz latviešu jauniešu, bet liela daļa nav sevišķi aktīva latviešu

sabiedrībā. Viņi drīzāk satiekas privāti, atsevišķos draugu pulciņos. Uz ballēm tie atnāk,

bet uz citiem sarīkojumiem (pat jauniešu rīkotiem) ne. Rudenī uz pirmo ČLJP sēdi atnāca

10 cilvēku un visus ievēlēja valdē. Marta sākumā bija vēl viena pilnsapulce, kuras tiešais

nolūks bija uzklausīt jauniešu padomus, bet neviens ārpus valdes neatnāca.

Pēdējos gados ļoti sekmīga ir bijusi Sirsniņu balle. Uz to sabrauc jaunieši arī no

apkārtnes pilsētām un vienmēr esam pavadījuši lustīgu vakaru. Rudenī JP piedalās latviešu

skolas bērnu svētkos ar "Cietuma" novietojumu. Kopā ar LSCV labvēļiem JP palīdz ar

gadskārtējo LSC uzveduma izrādes rīkošanu.

Šogad valdes vecums ir no 16 līdz 20 gadiem. Jaunība nebeidzas ar 20 gadu
vecumu. Agrāk, kad mana māsa vai brālis runāja par "veciem jauniešiem" tie bija jaunieši
30-tos. Vai tagad jau kāds 20-tos ir vecs jaunietis? Es nedomāju. Nesaprotu kāpēc arī

Čikāgā, tā kā daudzās citās pilsētās, jaunāki un drusku vecāki jaunieši nemaisās. Domāju,

ka tas palīdzētu un, ka JP varētu vairāk panākt ar vecāku jauniešu iesaistīšanos, jo mums

jaunākajiem nav tik daudz pieredzes.
1987. gada rudenī Čikāgā būs 35. ALJA kongress. Cerams, ka Čikāgas jaunie un

vecie jaunieši nāks ar idejām un lielāku gribu kaut ko darīt.

Sanfrancisko. (Laila Jurevska)
Esot baumas, ka Sanfrancisko jaunieši nav pārāk aktīvi, neko daudz nedara. Tās ir

tikai baumas.

Mums Sanfrancisko apkārtnē varbūt nav tik liels jauniešu skaits kā dažās lielākās

pilsētās vidienē un austrumos, bet mēs turamies cieši kopā, uzturot savu latvietību. Pirms

pāris gadiem mēs nodibinājām jaunatnes pulciņu, kas aktīvi darbojās kādu gadu. Tajā
gadā mēs noorganizējām vairākus referātus, pārrunu pēcpusdienas, īskursus un citus

sarīkojumus. Kas notika pēc gada? Nu, diemžēl jāsaka, ka cilvēku interese zuda. Bija
vairāk gribētāju, kā darītāju. Arinedabūjām atbalstu, ko būtu gribējuši un sagaidījuši no

vecākās paaudzes. Kad jaunatnes pulciņu iesākām, likās, ka vecākā paaudze bija ļoti

sajūsmināta, ka jaunieši atkal aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā un dara kaut ko savas

latvietības labā, bet kad mēs rīkojām referātus un citus sarīkojumus, mēs nedabūjām
sagaidīto atbalstu. Bijām ļoti vīlušies.

Viena no mūsu grūtībām ir lielie attālumi. Jaunieši gribētu piedalīties visās

organizācijās, bet vienkārši nevar visur izbraukāt.
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Kaut Sanfrancisko jaunatne nav tik aktīva kā tā ir bijusi pagātnē, lēnām atkal redzam

maiņu uz labo pusi. Vairums no jauniešiem ir uzņemti korporācijās. Sports, it sevišķi

volejs, arī ļoti saista jauniešus. Mēs arī nesen atsākam tautas deju kopas Ritenītis darbību.

Kad pagājušā gada 18. novembrī Sanrancisko jaunieši tika aicināti demonstrēt pie
krievu konsulāta un pieķēdēties pie tā sētas, dabūjām lielu atbalstu no jauniešiem.

Mēs bieži sanākam kopā tāpat papriecāties. Rīkojam sabraukšanas jūrmalā, kur

tāpat spēlējam voleju, papļāpājam un palustējamies, ejam uz koncertiem, braucam uz

kalniem un rīkojam balles.

Zinu, ka mūsu jauniešiem būtu interese rīkot ALJA's kongresu, kādus īskursus un

citus sarīkojumus, ja mēs zinātu, ka dabūtu atbalstu no citiem, ka cilvēki gribētu braukt.

Kalifornija taču nav tik tālu! Ja mēs spējam aizbraukt uz Milvokiem, Vašingtonu, Toronto,

kādēļ jūs ne uz Sanfrancisko?

Mēs varam mēģināt nākotnē būt aktīvāki, saistīt sevi ar politiskām izdarībām,

nopietniem mērķiem. Ja griba būs, un domāju, ka ir, tad arī spēsim to padarīt.

Dvīņu pilsētas. (Dainis Mjartāns)

Mineapoles, St. Paulas latviešu sabiedrība, no malas skatoties, varbūt daudz

neatšķiras no citiem latviešu "pagastiem". Tomēr pēc viena pavadīta gada esmu saskatījis
iezīmes, kas varbūt ir atšķirīgas. Katrs tās varēs izvērtēt, salīdzinot ar savu vietējo latviešu

sabiedrību. Pievienojos vietējai latviešu jaunietei, kas Laika slejās aprādīja, ka par

Minesotas latviešu sabiedrības aktivitātēm un it īpaši par jaunatni maz parādās latviešu

laikrakstos.

Abu pilsētu jauniešus apvieno DV jaunatnes pulciņš, adrešu sarakstā atrodami 72

vārdi. Aktīvo skaits ir 42. Tātad vairāk nekā puse.

Manāmu iespaidu uz jaunatni atstājusi luterāņu draudzes dalīšanās pirms vairākiem

gadiem. Mineapolē ir divas draudzes, ar divām skolām. Vadoties no patreizējās situācijas
diez vai gaidāma draudžu apvienošanās, tomēr abas skolas zem viena jumta būtu vēlamas.

Ērtības dēļ draudzes apzīmēšu pēc lieluma. Lielajai draudzei, ar 800 dvēselēm, ir pašai savs

dievnams ar plašām telpām sestdienas skolai, referātiem, tautas deju mēģinājumiem, utt.

Mazajai draudzei trūkst pašai savu telpu, skolu apmeklē tikai kādi desmit audzēkņu.
Lielākā daļa aktīvo jauniešu nāk no lielās draudzes. Pilsētās visaktīvākā ir tautas

deju grupa Pērkonītis. īstenībā jārunā par trim "Pērkonīša" grupām. Lielajā grupā dejo

jaunieši no 14
-

23 gadu vecumam. Vidējais un mazais Pērkonītis apvieno lielās draudzes

sestdienas skolas dejotājus. Pērkonīša vadību ir uzņēmušās Nora Pētersone un Nora

Lunde. Sestdienas skolas dejotājus kopā ar Pētersoni vada Rita Dauka.

No vienas puses ir ļoti pozitīvi, ka vadītāji nāk no pašu dejotāju vidus, pret tiem

būtu jāizrāda liels respekts. Aprīļa beigās Pērkonītis piedalījās Minesotas starptautiskajā
festivālā, kur reprezentējās ap 55 tautības. Viens no rīkotāju komplimentiem - latviešu

dejotāji ir gandrīz vienīgie, kas savā starpā lieto dzimto valodu.

Kā otra svarīgākā aktīvitāte būtu jāmin sestdienas skola. Skolā valda ļoti veselīga
gaisotne, skolotāji pārstāv visas paaudzes, taču augsti jāvērtē jauno skolotāju veikums.

Bijušie absolventi katru sestdienu ierodas palīdzēt bibliotēkā vai darbojas par
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palīgskolotājiem. Jaunie skolotāji vēsturē, ģeogrāfijā un latviešu valodā irMLĢ abiturienti

Rita Pelēce, Vivita Rozenberga, Dainis Mjartāns un pusgadu Laine Cekule.

DV Jaunatnes pulciņš apvieno, varētu teikt, visus Minesotā dzīvojošos latviešu

jauniešus. Pulciņa sēdes notiek neregulāri - pēc vajadzības.
Par galveno notikumu jāuzskata jauniešu organizēto demonstrāciju 18. novembrī pie

štata nama. Demonstrācija bija labi izreklamēta; par to informāciju sniedza Dvīņu pilsētas
TV un radio programmas. Laikraksti divas dienas sniedza intervijas ar latviešu visu

paaudžu pārstāvjiem. Neskatoties, ka tajā laikā prese bija aizņemta ar R. Rēgena un

M.Gorbačeva tikšanos Ženēvā, latviešiem tomēr izdevās iekarot vietu pirmajā lapaspusē tieši

zem abiem lielajiem dūžiem. No pulciņa kalendāra būtu jāmin braukšana ar zirgu vilktām

ragavām. Tie, kuri pazīst Minesotas ziemas apstākļus braucējus neapskaudīs. Tomēr,

vēlāk Zvaneru ģimenes mājās visus gaidīja pelnīta uzdzīve un somu pirts.
Jauniešu sabiedriskajā dzīvē lielu lomu ieņem arī Mineapoles sporta kopa.

Jāpievienojas uzskatam, ka Dvīņu pilsētu jauniešos notiek renesanse. Tautas deju

grupā un pulciņā ļoti aktīvi iesaistās jaunieši zem 18 g.v. Tāpat sarīkojumos dominē

latviešu valoda. Pēdējos gados darba un studiju dēļ vairāki jaunieši pārcēlušies uz citām

pilsētām. Tomēr, kas ir noticis ar tiem saucāmiem "vecjauniešiem"? Tautas deju grupu

sastāda lielāko tiesu jaunieši starp 14-18 g.v. Izlīdzinātāka situācija ir ar pulciņu, taču

pavisam maz redzami jaunieši virs 25 g.v. To Dvīņu pilsētās ir ne mazums!

Protams, arī Minesotas latviešu jauniešu sabiedrībā ne vienmēr viss norit bez

problēmām. Gadās, ka kāds uzņemas amatu, bet laika trūkuma dēļ, vai citu iemeslu dēļ, to

nav spējīgs pildīt. Bieži valda arī domstarpības - sabiedrībā ir jaunieši ar atšķirīgām sabied-

riskajām normām un latvisko pieeju. Šogad Dvīņu pilsētās dzīvoja divi jaunieši no Eiropas.
Vai viņu uzskati un savādāka lietu uztvere tika pietiekoši respektēta?

Ko jaunieši sagaidītu no ALJA's? Tā kā minesotieši ir izolēti no lielākajām

sarīkojumu vietām vidienē, iespējams būtu sarīkojumus rīkot Milvokos vai Mineapolē.

Vietējie jaunieši noteikti būtu atsaucīgi. Ballītes Mineapolē ir tik slavenas, ka uzdzīvot

kārie bieži vien ierodas pat no citiem štatiem.

Spējas darboties sabiedriskajā un kultūrālā laukā ir ļoti lielas. Cerams, ka jaunieši

neieslēgsies bezinteresē arī nākamos gados.
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LONDONAS (KANADĀ) DIVVALODU GRUPA

Dzintra Catlos Daina Csapo Aina Deviet

Sākums Londonas divvalodu grupai pie Londonas Latviešu kopas (LLK), bija 1983.

gada novembris. Prof. A. Dreimanis un Dzintra Catlos iekustināja šo ideju izsūtot aptauju

60 zināmiem jauktu laulību latviešiem un latviešu sabiedrībā neredzētiem vieniniekiem.

Agri 1984. gada pavasarī apmēram 24 personas satikās pirmajā sanāksmē, lai pārrunātu

grupas nākotni. Valdē ievēlēja priekšnieku (latvieti), kasieri (latvieti), un četrus locekļus (3

latviešus, 1 nelatvieti).

Financiālu atbalstu divvalodu grupai piedāvāja LL Kopa, tādēļ divvalodu grupa

piekļāvās šai kopai, kas izziņoja grupas sarīkojumus savā mēnešrakstā, piedalījās kā

pasniedzēji, palīgi grupas pasākumos, utt. Oriģinālie mērķi bija:
1. iesaistīt divvalodu ģimenes un jaunos latviešus aktīvā latviešu organizācijā;
2. iepazīstināt viņu bērnus un latviski nerunājošos ar latviešu kultūru un sabied-

rību; un

3. veicināt draudzību starp jaukto laulību latviešiem un viņu bērniem.

Lai mērķus veicinātu, grupa pirmā sarīkojumā izdalīja aptauju. Vadoties no aptaujas
atbildēm valde izlēma nākotnes nodarbības.

Pirmais sarīkojums bija Lieldienu svinēšana. Ap 60 personas apmeklēja

sarīkojumu, kurā angļu valodā referēja par latviešu Lieldienu tradicijām. Pēc referāta

bērni, vecākiem palīdzot, krāsoja tautiskas olas. Valde bija gādājusi par sīpolu mizām,

diegu, utt., bet dalībnieki bija paši paņēmuši līdz olas. Kafija un uzkodas sekoja. leeja

bija pret ziedojumiem.
Pēc Lieldienu sarīkojuma, valde jutās, ka Londonā bija interese par divvalodu

sarīkojumiem. Sekoja Jāņu siera siešana, pikniks parkā, 18. novembra piemiņas

pēcpusdiena, atkal Lieldienu sarīkojums un "vīna un siera" pēcpusdiena. Jāņu siera

siešanā piedalījās tikai 10 personas, ap 16 atnāca uz pikniku un tikai 8 piedalījās 18.

novembra piemiņas pēcpusdienā.
1984. gada rudenī aicināja interesentus mācīties tautas dejas. Skolotājs un brīvas

telpas bija sameklētas. Interesi izrādīja kādi 8 locekļi. Mēģinājumi notika katru otro

nedēļu. Dalībnieku sastāvs, vairāku iemeslu dēļ, bija mainīgs, bet apmēram 20 personas ir

bijušas kontaktā kopš grupa iesākās. Grupa Mudžeklītis uzstājas vairākos Latviešu kopas

sarīkojumos, pati savos un vairāk reižu pie kanādiešiem. Mudžeklītis arī piedalījās 1986.

gada vasarā savos pirmajos dziesmu svētkos. Tautas deju grupa iesaistīja vairāk personu

kā pārējie divvalodu pasākumi. Mēģinot tam atrast iemeslus, varam dot sekojošos:
1. Deju grupas sanāksmes ir regulāras (noteikts vakars, kad var atbrīvoties no

citiem pienākumiem).
2. Dziesmu svētkiem tuvojoties, mērķis bija skaidrs.

3. Dalībnieki bija jauni un enerģiski.
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4. Vadītājs bija jauns un enerģisks.

Vadītājs darba dēļ vairs Londonā nedzīvos un arī dziesmu svētki ir garām, tādēļ

jājautā, kas notiks ar šo grupu nākošo ziemu.

Divvalodu grupa ir arī mēģinājusi uzlabot finances. 1984. gada rudenī valde

sarīkoja lotereju. Pārdeva biļetes gandrīz 400 dolāru vērtībā, un rīcības kapitāla stāvoklis

uzlabojās.

Grupas valde ir arī mēģinājusi izveidot koklētāju grupu. Laika un kokļu trūkuma

dēļ, līdz šim tas vēl nav izdevies.

Nākošajos Ziemsvētkos grupa cer pirmo reizi sarīkot bērnu eglīti.

Grupa ir darbojusies turpat jau 3 gadus. Vai darbs irbijis sekmīgs? Grūti teikt. Ja

iesaistīt draudzībā kādas 20 personas ir svarīgi, tad grupa ir bijusi sekmīga. Tomēr, daži

grupas locekļi domā, ka ir jau pietiekoši mēģināts. Ja nākotnē nevarēs piesaistīt vairāk

jaunu locekļu - ja nevarēsim sacensties ar hokeju, un klavieru un baleta stundām, un ja
visi ir jau tā iekļāvušies kanādiešu sabiedrībā, tad šai grupai viņu dzīvēs vietas vairs nav.

Citi domā, ka skaits nav svarīgs, ka katrs, ko piesaistām vai ar dejošanu, vai kā skatītāju,
ir ieguvums un līdz ar to arī pūliņa vērts.

1986. gadā Londonas Latviešu kopas divvalodu grupas valdē darbojās:
Aina Bowman Dzintra Catlos

Strathrov, Ont. Strathrov, Ont.

(519) 245-4903 (519) 245-3896

Daina Csapo, Aina Deviet

24 Torrington Crescent 469 Tecumseh Ave., E.

London, Ont. N6C 2V9 London, Ont. N6C IT6

(519) 681-4560 (519) 433-0717
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PALĪDZĒSIM KĀJNIEKIEM TIKT UZ SARĪKOJUMIEM

Uldis Bluķis

Vairākas reizes gadā es noīrēju 5- līdz 15-vietīgu automašīnu, lai aizvestu latviešus,

galvenokārt pensionārus no Bruklinas un Manhetenas, uz Pokipsijas un Ņujorkas

apkārtnes latviešu biedrības koncertiem un izrādēm Vestčesteras apriņķī, ap 60 jūdzes

ziemeļos no Bruklinas. Braukšanas izdevumus sadalām līdzīgās daļās.
Sie braucēji sastāda 5-10% no sarīkojumu apmeklētāju skaita. Retais no viņiem

sarīkojumā ierastos, ja būtu tur jātiek ar paša spēkiem.

Braucējus telefoniski sameklē un apziņo divas enerģiskas dāmas - Brinkmane un

Gaiķe. Brinkmaņa kundze ir plaši pazīstama Ņujorkas apkārtnē ar lieliskajiem pīrāgiem,
kuri vēl nevienā braucienā nav ne iztrūkuši, ne pietrūkuši. Pēc atgriešanās no sarīkojuma

viņa braucējus nereti ielūdz pie sevis uz sēnēm vai viru. Vakars nobeidzas interesantās

pārrunās un jokos.
Šādi braucieni uz sarīkojumiem iesākās 1982. gada beigās vai 1983. gada sākumā,

kad sarunā ar ilggadīgo Ņujorkas cv. lut. sestdienas skolas skolotāju un rosīgo sabiedrisko

darbinieci Antoniju Rusleju[f], atklājās, ka Bruklinā dzīvo latvieši, kuri labprāt apmeklētu
latviešu filmu izrādes, kas notiek ziemeļos no Ņujorkas. Biju nesen ievēlēts Pokipsijas un

Ņujorkas apkārtnes latviešu biedrības valdē, bet bez noteikta uzdevuma. Pats labprāt
braucu uz parasti interesantajiem sarīkojumiem Vestčesterā. Braucieni uz sarīkojumiem bija

vajadzīgi visiem -Bruklinas latviešiem, biedrībai un man kā valdes loceklim, kas meklē ko

darīt. Braucējus sekmīgi sameklēja un apziņoja Ruslejas kundze. Pirmais brauciens, ja

pareizi atceros, bija uz Rīgas filmu studijas pēc Elīnas Zālītes romāna "Agrā rūsa" darināto

filmu. Uz filmu "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" 15-vietīgajā busiņā saspiedās 18 cilvēki,

ieskaitot dažus jauniešus no Manhetenas. Un tā tas ir turpinājies.
Nesen Bruklinā atklājām jaunus braucējus uz sarīkojumiem. Ņujorkas apkārtnē,

ārpus Bruklinas un Manhetenas, arī jābūt latviešiem, kas labprāt apmeklētu sarīkojumus,
bet to nevar transporta grūtību dēļ. Ja kaut daļai no viņiem biedrība sagādātu transportu,
tad apmeklētāju skaits sarīkojumos ievērojami pieaugtu.

Līdzīgas iespējas palielināt sarīkojumu apmeklētāju skaitu pastāv arī citās latviešu

kolonijās. Kad 1984.-85. gadā pavadīju studiju gadu Sanfrancisco apkārtnē, nekad nebija

grūtību piesēdināt automašīnu ar latviešu sarīkojumu apmeklētājiem, kuriem nebija citādi

iespējams tikt uz sarīkojumiem. Jebkura biedrība, kas rīko interesantus sarīkojumus un kas

gādā transportu visiem interesentiem, var ievērojami palielināt sarīkojumu apmeklētāju
skaitu.
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II. DARBS VIETĒJĀS BIEDRĪBĀS, CENTROS,

KOŖOS, KOMITEJĀS

Atšķirībā no pulciņiem šajā nodaļā aprakstīto organizāciju dalībnieku skaits var

iesniegties pat tūkstošos. Tām parasti ir vēlēti priekšnieki un valdes. To darbības territorija ir

kāds latviešu centrs: pilsēta un tās apkaime, kāda štata vai provinces daļa vai pat viss štats

vai province. Tām var piederēt nekustami īpašumi. Tās var apgrozīt lielas naudas. Tām var

būt formālas attiecības ar citām organizācijām.
Šīs nodaļas sākumā aprakstītas trīs vispārēja rakstura organizācijas, to darbība un

darbības vide. Viena organizācija (Otavā) neparasta tādēļ, ka tā nodibinājās tikai pirms
nedaudziem gadiem mazā latviešu centrā. Otras (Ņujorkas apkārtnē) dalībnieku skaits pirms
nedaudziem gadiem neparasti strauji pieauga. Trešā (Toronto) ir mūsu lielākā, bagātākā un

daudzpusīgākā vietēja rakstura organizācija.
Divas, šīs nodaļas beigās aprakstītās organizācijas neparasti sekmīgi apvieno cilvēkus

ar īpašām interesēm: koristus Ņujorkas apkaimē, baltiešu polītiķus Klīvlandē.

Nerealizējās iecere dabūt rakstus par diviem maziem bet aktīviem latviešu centriem.
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OTAVAS LATVIEŠI

Dagnija Staško

Otavā un apkaimē apzināto latviešu skaits ir 350 - 400, no tiem 150 -200 (50 -60

ģimenes) apmeklē vismaz 2 reizes gadā dievkalpojumus vai sarīkojumus. No Miera cv. lut

draudzes 216 iesvētītiem un 50 bērniem, līdz 60 g.v. ir 159 (60%), bet pāri par 60 g.v. ir

107 (40%).

Organizācijas Nosaukums Biedru vai locekļu skaits

Miera cv. lut. draudze 216

Miera cv. lut. draudzes dāmu komiteja 16

Daugavas Vanagu un Vanadžu kopa 35

Otavas latviešu senioru klubs 44

Otavas latviešu biedrība 100

Korporāciju kopa 26

Otavas latviešu skola 25 skolēni, 8-10 skolotāji
Jundas vīra kora nodaļa 12

Otavas latviešu koris 20

Tautas deju kopa Rotaļa 6-8

Otavas latviešu vīriešu volejbola komanda 10

Organizāciju padome organizāciju pārstāvji

Otavas latviešu kolonija pašlaik šķiet dzīvot spējīga, vitāla. Pastāv reti laba

sadarbība organizāciju starpā. lespējamie iemesli šai sadarbībai ir: laba darbības sadale -

gadu tecējumā organizācijas sadalījušas lomas un sabiedrisko kalendāru. Tās respektē viena

otras "specialitātes". Lai aizpildītu trūkumu laicīgu sarīkojumu kā piem. koncertu, referātu

vakaru, latviešu stendu starptautiskās izstādēs, latviešu pārstāvēšanu vietējā sabiedrībā, un

saviesīgu vakaru rīkošanā, pirms 3 gadiem nodibinājās Otavas Latviešu biedrība (OLB).
OLB paspārnē darbojas Otavas latviešu bibliotēka. OLB ir aktīvi atbalstījusi arī Kokļu
dienas, Cilvēktiesību konferences politiskās aktivitātes u.t.t.

Tas pats aktīvo darbinieku kodols sastāv daudzās no šīm organizācijām, atvieglinot
sadarbību un darbības koordinēšanu.

Latviešu saime ir pareizā lielumā lai būtu tikai viena no katra organizācijas veida -

viena draudze, viena skola, viena biedrība, u.t.t.

Neaprakstīšu visu Otavas latviešu sabiedrības darbību, bet došu dažus piemērus par

to, kas darbojas labi.

Telefonisks izziņošanas tīkls izveidots OLB ierosinājumā un izkārtojumā, visas

sabiedrības vajadzībām. To izmanto, lai izziņotu citādi neizziņotus notikumus, neparedzētas
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maiņas vai atsaukumus, īpaši svarīgus notikumus, kur nepieciešama pēc iespējas plaša
latviešu piedalīšanās.

Atbildīgais tīkla iedarbinātais zvana 5 galveniem kontaktiem nododot izziņojamo

informāciju. 5 galvenie kontakti zvana katrs vēl pieciem, tad pēc vajadzības katrs no tiem

25 zvana savukārt diviem vai trim (5 x 5 x 2 vai 3). Tā kopā apzvanītas apm. 50 ģimeņu

vienības.

Telefona tīklu darbina, pēc vajadzības, 1-2 reizes mēnesī. Atbildīgais iedarbinātājs un

galvenie kontakti pūlās izsekot tīkla darbībai, lai novērstu "klibošanu," revidētu telefonu

sarakstus, u.t.t. Tuvāka informācija pie Ligitas Galdiņas, 2 - 142 First Ave., Ottawa,

Ont. KIS 2G4, 613-236-5170.

"Baltie Friends". Lai uzsāktu sadarbību jaunās un vidējās paaudzes baltiešu starpā,

pagājušo rudeni sarīkojām saviesīgu vakaru privātā mājā, ielūdzot apm. 15 "aktīvistus" no

katras tautības. Pēc sapazīšanās, šis kodols turpina sanākt kā jau plašāka grupa, izvēloties

nosaukumu "Baltie Friends." Sadarbībai un noskaņojumam svarīgi, ka jūtamies vairāk kā

personīgi draugi nekā atsevišķu tautību pārstāvji, kas ieradušies uz formālu sēdi. Līdz šim

vēl neformālo struktūru vada komiteja ar 2 pārstāvjiem no katras tautības. Nodarbības un

sanāksmes notiek angļu valodā. Pagājušās ziemas veikumi:

referātu vakars ar slīdītēm un video filmu "Tallinn, Rīga and Vilnius Today" izdevās

teicami, ar negaidīti daudz apmeklētājiem, ieskaitot daudzām jaukto laulību "otrām pu-

sēm", kas priecājas par informāciju angļu valodā;

vakariņas un balle (ķīniešu restorānā), kur mācījām viens otram savas tautas dejas
un rotaļas, parasto ķīniešu "laimes cepumiņu" vietā izdalījām un tad palīdzējām viens otram

pārtulkot sakāmvārdus un parunas trīs valodās, dziedājām, u.t.t.

Priekšdarbi uzsākti kopīgi rīkotam, plašam, 3-dienu "Balticfest '86" ar izstādēm,

priekšnesumiem, atspirdzinājumiem, tirdziņu, video un slīdīšu izrādēm, galvenokārt vietējās
sabiedrības informēšanai par baltiešu kultūru un likteni.

Ir liels pieprasījums pēc informatīviem referātu vakariem, kas apskatītu mūsu

līdzības, kā arī mūsu atšķirības, un pēc saviesīgiem vakariem, ar dziesmām un dejām.

Veidojās stingri sadraudzības pamati uz kuriem var plānot turpmāku darbību, cerams arī

polītiskā plāksnē.

Tuvāka informācija par Otavas baltiešu sadarbību pie Dagnijas Staško, 20 Corks-

town Rd., Nepean, Ont. K2H 582, Canada, 613-726-0801, vai Miķeļa Svilāna,

Richardson Side Road, RR#l, Kanata, Ont. K2K IX7, Canada, 613-592-1153.

Tuvāka informācija par Otavas latviešu koloniju un tās sabiedriskām rosmēm pie

Ligitas Galdiņas, Miķeļa Svilāna, Dagnijas Staško vai pie Otavas organizāciju padomes
priekšsēža Sigurda Andersona, 27 Sample Road, Ottawa, Ont., XIV 929, Canada, 613-

--523-7730.
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POKIPSIJAS UN ŅUJORKAS APKĀRTNES

LATVIEŠU BIEDRĪBA

Dace Aperāne

I. Vēsture

1968. gada novembrī, Pokipsijas latvieši sarīkoja plašu Latvijas valsts 50 g.

neatkarības dienas atceri Vasaras kolledžas telpās, kurā ieradās apm. 600 personas. 1969.

gada 27. janvārī, 26 no šo svētku rīkotājiem nodibināja Pokipsijas un Ņujorkas apkārt-

nes latviešu biedrību.

Biedrības priekšsēži ir bijuši I. Dzelzgalvis, A. Padegs, Ģ. Zeidenbergs, J. Aperāns,
M. Stūrāns. 1986.-7. g. šo amatu pilda Edmunds Brigmanis.

11. Mērķi
• Uzglabāt un stiprināt mūsu tautiešos nacionālo apziņu un piederību:

a. Apzinot Pokipsijas pilsētā un tās apkārtnē dzīvojošos latviešus.

b. Organizējot un sniedzot iespējami visādā veidā palīdzību latviešiem.

c. Saglabājot un izkopjot latviešu kultūras vērtības un tradīcijas.
• Reprezentēt un popularizēt latviešu nacionālās intereses amerikāņu

sabiedrībā, tā veicinot latviešu tautas centienus neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas

republikas atjaunošanai.
• Atbalstīt mūsu kopējos nacionālos mērķus, sadarbībā ar citām latviešu

organizācijām un apvienībām.
• Pokipsijas un apkārtnes latviešu biedrība sastāv Amerikas latviešu

apvienībā, Ņujorkas organizāciju padomē, Latviešu fondā un Latvijas brīvības fondā.

lIIA. Biedrības pārvaldes orgāni un viņu darbība

• Pilnsapulces vai valdes sēdes notiek 6 līdz 8 reizes gadā; sēdes proto-
kolē.

• Gada sapulces apvieno ar referātiem, dažreiz ar īsiem uzvedumiem vai

saviesīgiem vakariem. Sapulces parasti ilgst tikai 30 līdz 45 minūtes.

• Valde sastāv no biedrības priekšsēdētāja un valdes locekļiem. Priekš-

sēdētāja un valdes pilnvaru laiks ir 1 gads.
• Revizijas komisijas pilnvaru laiks arī ir 1 gads.

1118. Finances

• Biedrība ir bezpeļņas organizācija.
• Formālu budžetu visam gadam nesastāda; rīkojas ienākumu robežās.

• lenākumi sastādās galvenokārt no: a. biedru gadskārtējiem
maksājumiem; b. sarīkojumu atlikumiem un c. ziedojumiem.
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IV. Biedri

• Biedrībā par biedriem var būt latviešu tautības pilsoņi un viņu radi, no

18 g. vecuma, kas samaksājuši gadskārtējo biedru naudu. Biedrībai var būt arī goda biedri.

• Biedru vervēšanas metodes:

a. Katru gadu biedrība izsūta biedru kartes apm. 650 latviešiem, tos

aicinot iegādāties biedru kartes. 1986. gadā biedru karte maksāja 8 dolārus.

b. Valdes locekļi aicina tautiešus biedrībā iestāties.

• Biedru skaits turpina augt, it sevišķi kopš 1976. gada, kad biedrība

uzsāka rīkot sarīkojumus par situāciju tagadējā Latvijā (filmu izrādes, referātus, teātru

izrādes un koncertus). 1986. g. biedru skaits ir ap 225. Apmēram puse ir ALAs mūža

biedri.

• Vairākums no biedriem dzīvo Ņujorkas štatā, īpaši Pokipsijā,
Vestčesterā un Longailendā. Pārējie nāk no Konektikatas, Ņudžersijas, Pensilvānijas un

Masačūsetas.

V. Biedrības darbība

• Teātri: darbības laikā sarīkotas 13 teātra izrādes. 1986. g. jūnijā
notika 2 Stokholmas latviešu teātra izrādes. Teātra trupas ir nākušas no Bostonas, Klīv-

landes, Ņujorkas, Sanfrancisko, Vašingtonas un Vilmingtonas. Teātru izrādes parasti ir

labāk apmeklētas nekā citi sarīkojumi.
• Deju uzvedumi: plašākais uzvedums bija Austrālijas Saules Jostas

uzvedums 1982. gadā, kuru noskatījās apm. 700 personas.
• Koncerti: sarīkoti 20 nopietnas mūzikas koncerti, kuros piedalījušies

dziedoņi, instrumentālisti, ansambļi un kori no tuvākās apkārtnes un no tālienes. Sarīkoti

arī 10 populārās mūzikas koncerti, dažreiz kabareja stilā. No tiem vissekmīgākais un pilnīgi
izpārdots, 400 klausītāju apmeklēts, bija Raimonda Paula un Imanta Skrastiņa dziesmu un

dzeju koncerts 1981. g. 10. oktobri, Elmsfordā. Kopīgajās biedrības un Pokipsijas latviešu

draudzes 18. novembra svētku programmās vienmēr ir arī koncerta daļa.
• Filmu izrādes: rādītas vairākas trimdas filmas un apm. 6 garākas un

dažādas īsfilmas no Latvijas. Pēc Latvijas filmu izrādēm, aicināti lietpratēji ir snieguši kritis-

kus izvērtējumus un ir bijušas publiskas pārrunas. Filmu izrādes ir saistījušas lielu skaitu

skatītāju no plašas apkārtnes.
• 18. novembra sarīkojumu ik gadu rīko kopā ar Pokipsijas latviešu

draudzi. Programmā parasti ir dievkalpojums, svētku runas un koncerta daļas.
• Referātus ir snieguši gandrīz visi no Latvijas izbraukušie disidenti,

runātāji no tuvākās apkārtnes un no tālienes. Referātus parasti apmeklē tikai 30 līdz 50

personas. Pēc referātiem seko kafija un pārrunas.
• Izstādes rīkotas agrākos gados, bet pēdējā laikā tas nav darīts.

• Saviesīgi vakari rīkoti reizē ar Jāņiem, Trejdekšņa dejas grupu,
Latviešu studiju centra uzvedumiem.

• Televīzijas programmās biedrība piedalījās agrākos gados. Varbūt

nākotnē varēs izmantot "cable" iespējas.
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• Sarīkojumus izziņo ar apkārtrakstu, ko izsūta apm. 4 reizes gadā un ar

pastkartēm, 1 vai 2 nedēļas pirms sarīkojuma. Atgādinājumus pa telefonu veic sakarnieki

apzvanot latviešus savu telefonu kodu apkārtnē. Biedrība šo metodi ir nosaukusi par
"sakarnieku tīklu". Par sarīkojumiem ziņo arī laikraksta Laiks Pokipsijas un Ņujorkas
chronikās.

• Demonstrācijas. Biedrība piedalās Apspiesto tautu nedēļas demonst-

rācijās katra gada jūlijā un arī citās demonstrācijās Ņujorkā un tās apkārtnē. Biedrība

piedalās arī vēstuļu rakstīšanas akcijās. Biedrība uztur labus sakarus ar Tautas vietnieku

nama deputātu Hamiltonu Fišu.

• Piedalīšanās ALA Kongresā. Biedrība katru gadu sūta 3 - 4 delegātus
uz ALA kongresu. Apmēram puse no biedriem irALA mūža biedri.

• Stipendijas. Katru gadu biedrība piešķir no $300.- līdz $500.-

-jauniešu stipendijām.
• Ziedojumi. Biedrība ir atbalstījusi ar ziedojumiem daudz latviešu

organizāciju pasākumus, kā piem.: ALA, Latvijas brīvības fondu, Latviešu studentu

centru, BATUN, Jaunatnes dziesmu svētkus, v.c.

VI. Biedrības darbības raksturojums
• Biedrībā pastāv brīva domu izmaiņa. Biedrībai visi uzskati ir

respektējami, izņemot kreisā vai labā spārna ekstrēmismu. Tā nešķiro latviešu tautu "te" un

"tur".

• Interese un atbalsts jauniešu pasākumiem un jaunām idejām no visām

paaudzēm.
• Biedrība rīko sarīkojumus, kas informē sabiedrību par tagadējo

Latviju; piem. filmu izrādes, R. Paula un I. Skrastiņa koncertu, disidentu referātus,
slīdnīšu izrādes par Latvijas ceļojumiem, v.c.

• Biedrība uzņemas sarīkot gan lielus uzvedumus, kā piem. Saules

jostas uzvedumus, gan mazākus sarīkojumus, kā referātus un solistu koncertus, pat ja tas ir

saistīts ar financiālu risku. Pēc biedrības ieskata, ir ļoti svarīgi dot forumu mūsu

politiskiem un kulturāliem darbiniekiem un māksliniekiem.

• Laikmetīgas un sekmīgas biedru piesaistīšanas un sarīkojumu izziņo-
šanas metodes, kas uztur biedrību vitālu.

• Labi izkārtota valdes locekļu darba sadale, kas atļauj noorganizēt
samērā īsā laikā pat lielākus sarīkojumus.

VII. Daži iemesli biedrības sekmīgajai darbībai
• Blakus ilggadīgiem darbiniekiem un dibinātājiem, biedrībā strādā arī

jauni darbinieki ar jaunām idejām.
• Laba un organizēta sadarbība starp valdes locekļiem.
• Uzticīgs biedru kodols.

• Biedrība piedāvā sarīkojumus, kurus citas Ņujorkas organizācijas
nepiedāvā.
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• Biedrība labi sadarbojas ar Pokipsijas latviešu draudzi un ar Ņujorkas

organizācijām.

VIII. Noslēgumā.
Savos 17 darbības gados, Pokipsijas un Ņujorkas apkārtnes latviešu biedrība ir

kļuvusi par nozīmīgu daļu no Ņujorkas sabiedriskās dzīves. To apliecina biedrības darbība

un vitalitāte, kā arī augošais biedru skaits - tādā laika posmā, kad daudzās latviešu

organizācijās tas ir samazinājies. Varbūt, ka galvenais iemesls biedrības lielajai rosībai ir

uzsvars uz aktuāliem jautājumiem kā trimdā, tāLatvijā.
Tuvāku informāciju par biedrību var iegūt no:

Jāņa Aperāna Ģirta Zeidenberga
17 Manchester Road, RD #8 65 Cedar Street

Carmel, NY 10512 Katonah, NY 10536

(914) 225-6490 (914) 232-7438
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KANADAS LATVIEŠU CENTRS TORONTO

SĀKUMA POSMS

Valdis Liepiņš

1974. gada oktobri iniciatoru sanāksmē Toronto Latviešu namā izraudzīja Centra

izveidošanas komiteju, 7 personu sastāvā. Komitejā iegāja individi, ne organizāciju pār-

stāvji. Šo var uzskatīt par izšķirīgu faktoru projekta sekmīgai izvešanai, jo komitejas locekļi

varēja nodoties Centra veidošanai, ne kādas esošas organizācijas interešu aizstāvēšanai.

Otrs nozīmīgs fakts bija tas, ka pēc izraudzīšanas komiteja nebija vairs atbildīga ne

kādai sapulcei, nedz esošai organizācijai. Tas nozīmēja, ka komiteja jau no paša sākuma

bija "dc facto" neatkarīga organizācija, ar mandātu veidot Centru tiesiski, fiziski un admi-

nistratīvi.

Centram kā piemērotāko organizācijas veidu izvēlēja reģistrētu labdarību artiesībām

pret ziedojumiem izrakstīt kvītes, ko ziedotājs var izlietot savu personīgo ienākuma nodokļa
samazināšanai. Šim organizēšanas veidam divas priekšrocības - tas veicina līdzekļu sagādi
un, pats galvenais, dod katram biedram vienlīdzīgas tiesības ("bagātajiem" Centra vēlēšanās

nav vairāk balsu kā "ne tik bagātajiem"). Tādā veidā Centrs izveidojās par sabiedrības

centru, nevis kādu bagātu, privātu akcionāru centru.

Minimālo ziedojumu ar ko iegūt balss tiesības noteica kā Kan.sl,ooo (1979. gadā).
1986. g. vasarā Centram ir ap 1,100 biedru, bet tā kā "biedrs" var būt ari "ģimene", tad

Centrs šādā veidā apvieno ap 3,000 personu. Pārējos līdzekļus, ap $800,000, piešķīra
Ontario province. Centrs kopā izmaksāja vairāk nekā $2,000,000. Eka maksāja ap

$1,400,000 un pārbūves ap $800,000.

1979. g. Centra izveidošanas komiteja ar aptuveni 350 ziedotājiem- balss tiesīgajiem

nopirka Ontario kredītsabiedrību apvienības biroja ēku. Sākotnējā doma bija būvēt jaunu
centru, bet šī ēka bija reti labs pirkums. Bez tam, pēc divu gadu intensīvas meklēšanas

nebija veicies sameklēt piemērotu gruntsgabalu jaunbūvei.
Platības ziņā ēka atbilda Centra vajadzībām. To pēc ilgstošām intervijām ar latviešu

organizācijām un sabiedriskajiem darbiniekiem, bija aprēķinājis arch. E. Uldis Gustavs.

Izskata ziņā ēka neatbilda iecerētajam, bet ar oriģinālu pieeju un atjautīgu izdomu, arch.

Gustavs, sadarbībā ar arch. Gunāru Birkertu, pārveidoja Centra izskatu līdz nepazīšanai.
No neomulīgām, garlaicīgām biroja telpām izveidoja skaistu, mājīgu sabiedrisku centru.

Centra tapšanā - plānošanā, līdzekļu sagādē un izbūvē -aktīvi iesaistījās vismaz 100

tautiešu. Vairāk nekā 90% no ziedotajiem līdzekļiem vācēji savāca griežoties pie

pazīstamiem, izskaidrojot Centra jēgu un aicinot uz līdzdalību Centra veidošanā. Sis

vākšanas veids bez šaubām bija vēl viens izšķirīgs faktors Centra tapšanā. Tas norādīja uz

profesionālismu visā pārējā Centra veidošanas darbā, kas ir īstā atslēga Centra tapšanā un arī

pastāvēšanā.
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KANADAS LATVIEŠU CENTRS TORONTO

AUG UN AUG!

Valdis Liepiņš

Centram septiņi. Kā laiks steidzas! Liekas vēl kā vakardien, kad iepriekšējos
Dziesmu svētkos Toronto saradās simtiem tautiešu raudzībās. Nebijām to gaidījuši un

nebijām gatavi. Bet bijām gan priecīgi, lepni un laimīgi, ka kaut kā tikām galā, ne jau tik

labi kā mēs paši un viesi būtu vēlējušies, bet tomēr.

Kopš tā laika daudz kas irmainījies. Centrs ir dažādos veidos izdaiļots, izbūvēts un

īstenībā piebūvēts tā, ka vairs nav nevienas brīvas vietiņas! Centru jau no sākta gala bijām

iecerējuši kā dzīvu vidi dzīvai tautai. Un tas ir izdevies. Centrs ir tautiešu tikšanās vieta

Toronto, kā neviena cita. Skan kā bišu stropā. Ir dienas, kad, eji kur gribi, visur kaut ko

gatavo, mēģina, spriež, lemj, runā, klausās, skatās, dzied, spēlē, svin un piemin. Labi, ka

kaimiņi tik laipni ar tik plašu auto novietošanas laukumu. Citādi jau mēs te visi sanākt

nevarētu. Bet jāsaka, ka pat ar to mums dažkārt pietrūkst vietas.

Centrā vietu mēģinājumiem, nodarbībām un sarīkojumiem atradušas visas tautas

deju grupas, daiļamatnieki, skauti, gaidas, vairāki kori un teātru grupas, dažādi jaunatnes
pasākumi, "bridžisti," un filatēlisti. Centram ir sava mākslas galerija un sava profesionāli
vadīta bibliotēka. Te darbojas DV grāmatnīca un Latviešu kreditsabiedrība. Centram ir

savas Reliģisko pārdomu pēcpusdienas, jauninājums "Sievietes Centrā," pirmdienas vakaru

un pēc-azaidu referātu cikli, "Zelta vecuma" klubs un gastronomijas kursi.

Un Centram ir savs "Umurkumurs", kur pēc visām aktivitātēm veldzēties.

Izveidota stipendiju programma jaunatnes latviskai izglītībai. Izbūvēta papildus
skolas telpa un spēļu laukums jaunākai jaunatnei, iestādīta bērzu birze, arī citi koki un

košuma krūmi - viss ar profesionāla kalibra spēku un pēc profesionāli izgatavotiem plāniem,
kuros ietvertas ari nākotnes iespējas.

Centra svētdienu azaidi izpilda svarīgu sabiedrisku lomu, netikai tautiešu

paēdināšanu. Centram ir arī savi paša jau tradicionāli līdzekļu sagādes sarīkojumi un

notikumi - Mārtiņu tirdziņš, Jaungada balle, Jubilejas balle un, reiz pa diviem gadiem,

Laimīgā latviešu loterija.

Vissvarīgākais notikums Centrā ir 18. novembra svinības, kas katru gadu notiek

īstajā dienā. Tā sākas ar trīs Latvijas karogu pacelšanu saules lēktā, turpinās ar pilnu "Diena

Latvijai" programmu un noslēdzas ar vakarēšanu pēc apvienoto Toronto latviešu draudžu

dievkalpojuma.
Centrā savu mājas vietu atradusi Kanādas dziesmu svētku biedrība, latviešu skola

Valodiņa, jaunatnes apvienība LNJAK, ieguldījumu sabiedrība Rīga, vairākas studentu

organizācijas, jaunā sabiedrība LATS un nesen arī LNAK ar biroja iekārtošanu Centrā.

Viss šķietami labā kārtībā. Un tā tas arī ir. Tomēr, Centram kā visai latviešu trimdas

sabiedrībai jārisina trīs smagas problēmas, ja domājam par pastāvēšanu - demogrāfiskā,
kulturālā un nacionālā. Mūsu demogrāfiskais profils atgādina piltuvi un norāda uz strauju
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skaitlisku sarukšanu nākamo 10 gadu laikā. Ar to saistās visa Centra rosība, financiālā

uzturēšana un turpmākā fiziskā veidošana. Kulturālā plāksnē mūs krasi jau tagad iespaido,

un iespaidos vēl krasāki, valodas prasmes un latvisko zinību sarukšana. Tas iespaido kādas

aktivitātes Centram jārīko un jāplāno turpmākiem gadiem. Un šīs demogrāfiskās un

kuturālās attīstības līdz pamatiem iespaidos nacionālo darbību - vai un kā mēs reaģēsim uz

jautājumiem, kas skar mūsu nacionālo pastāvēšanu visplašākā nozīmē ne tikai ārpus

Latvijas, bet pašā Latvijā. Mums jābūt gudriem. Gudrākiem nekā līdz šim.

TORONTO CENTRA NAMA KOMITEJA

Atskats un vērtējums

E. Uldis Gustavs

Septiņos gados kopš Latviešu Centra iegādes, Centra pārbūve, dārzs un apkārtne ir

turpinājusi kļūt arvien glītāka. Šī attīstība ir notikusi ļoti daudz čaklu Centra biedru rūpības
un darba rezultātā, kā arī pateicoties Latviešu Centra būvkomitejas tālredzībai un Nama

komitejas nenogurstošam darbam.

Latviešu Centra būvkomiteja uzaicināja architektu Gunāru Birkertu izstrādāt Centra

kopplānu. Tas paredzēja Centra attīstību vairākiem gadiem nākotnē. Tika izstrādātas

Centra izskata vadlīnijas un pārbūvju plāns, attīstītas formas, kur apaļais ērti saderās ar

četrstūraino. It sevišķi Centra iekštelpas ir izveidotas pēc vienkāršām, stingrām vadlīnijām,
kuras ir viegli izjūtamas, bet grūti sabojājamas.

Centra apkārtne, pēc dārzu architekta Egona Lazdas plāna, iederas galvenā plāna un

Centra izskata vadlīnijās. Centram attīstoties un pārveidojoties, šo ideju robežās ir vienmēr

iespējams redzēt un novērtēt katru mazāko pārbūvju iederību vispārējā Centra vidē. Centrs

tādā veidā 7 gados ir izvairījies no izskata sadrumstalošanas. Katram sīkumam ir jāiederas
kopskatā.

Sekojot Centra būvkomitejas tālredzīgajiem mērķiem, Centra izskats un funkcio-

nalitāte tiek arvien uzlaboti.

Kā daudzi zina, Centra iekštelpās no paša sākuma latviskums izpaužas krāsu,
ozolkoka un citu materiālu izvēlē, kā arī pieejā pie detaļu izveidošanas. It sevišķi krāsas ir

uzmanīgi izvēlētas, vadoties no dziju paraugiem Diždanča 1950-os gados izdotā sējumā
"Novadu tērpi". Izstādītie mākslas darbi, Rīgas lielglezna un it sevišķi intriģējošā jostu
sienas sega uzsver Centra latviskumu. Gadu tecējumā tomēr atkārtota ir daudz biedros

dzirdētā vēlēšanās redzēt tautiskos rakstus vēl tiešāk uztveramā veidā. Pateicoties Visvalža
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Ozola dāvinātām lielās zāles durvīm arī šī prasība ir apmierināta. Veltas Vilsones sienas

sega augstajā trepju telpā izpilda jau centra būvkomitejā iecerētu ideju. Abi jaunākie

izdaiļojumi, tāpat kā agrākie, iederas Centra iekštelpu vadlīniju robežās. Nama komiteja,
sadarbībā ar Mākslas komiteju, nāks ar vēl citiem priekšlikumiem valdei un biedriem kā

turpināt Centra vides plaukšanu.

Tagad, kad atkārtoti paceļas domas par Centra palielināšanu, der nopietni pārdomāt
Centra pašreizējās un nākotnes vajadzības. Visumā Centrs darbojas kā sākumā tika

iecerēts. Tomēr ir daļas, kuru pašreizējo izlietošanu nevarēja sākumā paredzēt. Tādēļ Centra

biedru interesēs ir pasargāt savu īpašumu, nepadoties ātri izdomātām, bet maz apsvērtām

idejām. Nopietnais un īstais veids pirms apsveram jebkāda veida piebūves vai pārbūves, ir

pieturēties pie oriģinālā kopplāna, to piemērojot šodienas prasībām. Šis plāns ir Centra

vides sākums un tā caurskate, pārstrādāšana un pielāgošana vadīs Centra biedru īpašuma
attīstīšanos šodienas un nākotnes vajadzībām.

CENTRA AZAIDI

Azaidu idejas autors ir Richards Grigors, viens no sākotnējiem Toronto Centra

veidotājiem un tagadējais valdes loceklis. Azaidus kārto četras Azaidu darbinieku grupas,

kuras, rotācijas kārtībā, ir atbildīgas par vienas svētdienas azaidu. Saziņā ar Centra galveno
saimnieci Liliju Palmeri, Azaidu saimnieces izplāno ēdiena karti, un grupu vadītāji rūpējas
par azaidu gaitu.

Katru nedēļas nogali pie viena azaida caurmērā 50 personas ziedo savu laiku.

Vienīgi trauku mazgātāji saņem algu un tie ir pa lielākai daļai jaunieši un studenti.

Azaidu grupas vada Richards Grigors ar saimnieci Zani Grigoru.Valdis Vāgners ar

saimnieci _Edīti Apši, Alfons Kalns ar saimnieci Rasmu Zoni un Kārlis Bergmanis ar

saimnieci Ēriku Lupmani.
īpaši uzdevumi vēl ir galvēnai viesmīlei (Hostess), viesmīlēm un viesmīļiem, kuri

parasti ir jaunieši. Bāru pārzina labi apmācīti dzērienu meistari.

Azaidi notiek ik svētdienu no oktobra līdz aprīlim. Tiem divas galvenās lomas.

Pirmā ir sabiedriska, otra - financiāla. Caurmēra azaidu apmeklētāju skaits ir ap 350 un

tīrais atlikums ap Kanādas $1,500.
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JAUNIEŠI STRĀDĀ PAR LABU JAUNIEŠIEM
AR CENTRA PALĪDZĪBU

Alberts Upeslācis

Jau ceturto gadu pēc kārtas, Toronto Latviešu centrs ir ļāvis Latviešu Nacionālai

Jaunatnes Apvienībai Kanādā rīkot Ģimenes dienas azaidu, kur viss atlikums aiziet

jaunatnes apvienības darbībai. Divus gadus to darīja kopā ar 7. Vispasaules Latviešu

Jaunatnes Kongresa rīcības komiteju.
Jaunieši ieradās jau sestdienas rītā, lai sagatavotu ēdienu saimnieces Izoldes

Freimanes rūpīgā gādībā. Dažs labs pirmo reizi iemācījās, kā lobīt olas un kā mizot

kartupeļus. Svētdienai jau bija vieglāk sadabūt darbiniekus, jo tad vairumam nav jāstrādā
virtuves karstumā tvaikos, bet var sagaidīt viesus, apkalpot pie galdiem, dalīt ēdienu un

strādāt pie bāra. Visi 35 jaunieši, kas strādāja, bija priecīgi to darīt, zinot, ka nauda ies viņu

pašu organizācijai. Viņi arī bija pateicīgi Centra vadībai, jo LNJAK ir vienīgā grupa, ko

šādā veidā īpaši atbalsta, jo Centrs atsakās no viena azaida ienākumiem, par labu jauniešu
darbībai. Par darbinieku "mobilizāciju" rūpējās Raitis Freimanis no LNJAK un Zane

Rēvalde no 7. VLJK.

Ģimenes dienas azaids, tāpat kā visi Centra svētdienu azaidi, kas tika uzsākti kā

līdzekļu vākšanas akcijas, ir pārvērtušies par neatņemamu sastāvdaļu no Toronto dzīves.

Tur jaukto laulību ģimenes jūtas ērti, kad kopā ar savu latvisko ģimeni var satikties,

patērzēt. Tā ir laba vieta ģimenēm satikties, kur i bērniņi autos, i sirmgalvji var piedalīties.
Azaida kārtējās kommandās strādā samērā labs procents jauniešu, jo tur viņi konkrētā veidā

var palīdzēt latviešu sabiedrībai un arī satikt draugus.
Centra dibinātāji gandrīz vai nejauši atklāja, ka azaidiem ir vieta latviešu sabiedrībā.

Centra veidotāji pieņēma, ka ir jārada jaunas iespējas latviešiem
-un te neiet runa tikai par

jauniešiem - piedalīties latviskā vidē. Turpretim, citu organizāciju vadītāji par daudz bieži

rezignēti nopūšas, ka "tie" atstāj latviešu sabiedrību. Kad skatāmies azaidu lielo

popularitāti, vai nevarētu no tā mācīties ne tikai Toronto, bet arī citi latviešu pagasti?
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ROSMĪGS GADS CENTRA MĀKSLAS GALERIJĀ

Aizvadītajā darbības gadā Toronto Centra Mākslas galerija var lepoties ar ļoti rosīgu,

daudzpusīgu un ierosmju bagātu izstāžu virkni. Galerijas apmeklētāji varēja iepazīties gan

ar gluži jauniem, vēl neredzētiem talantiem, gan priecāties par vecmeistaru jau pazīstamo

sniegumu, vai arī atsvaidzināt atmiņu, vērojot latviešu mākslinieku dažādu laikmetu un stilu

iezīmētus darbus.

Daudzajās ar gaumi un rūpību iekārtotajās skatēs reprezentējas ne tikai gleznotāji,
bet bija pārstāvētas arī grafikas, skulptūras, fotogrāfijas un citas mākslas nozares. Tāpat ar

bagātu klāstu un rūpīgu, profesionālu apdari savus darbus skatītāju apbrīnai rādīja mūsu

lietiskās un tēlojošās mākslas meistari. Daudzajās izstādēs piedalījās ne tikai Toronto

mākslinieki, bet arī viesi no tālākām Kanādas pilsētām un aizjūras zemēm.

Kā grupu izstādes, tā vienpersonu skates rādīja talantu daudzveidību, mākslinieku

nopietno un rosmīgo pieeju savu iecerēto uzdevumu risināšanā, kā arī nemitīgu jaunu ceļu
meklēšanu materiālu un techniku izvēlē. Interesantas un ierosinošas bija arī īpašiem
tematiem veltītas skates, pierādot mākslinieciskās fantāzijas daudzveidības iespējas viena

noteikta temataizgaismošanā.

Šī MĀKSLA IR JAUNA

Gunilla Gustavs

Ja "Šī Māksla ir Jauna" izstādes ir kļuvušas par "Toronto latviešu mākslas dzīves

tradiciju, un pašreiz interesantāko un svarīgāko ikgada latviešu mākslas notikumu

Toronto... (N. Bulmanis/Lai&s ), tad nopelns te ir arī Latviešu Centram, kas jau no

pirmām dienām ir devis iespēju jaunajiem māksliniekiem parādīt savus darbus plašākai

publikai. Centra patīkamās un gaišās telpas ir radījušas piemērotu vidi kurā parādīt visāda

veida darbus - no fotogrāfijām līdz lielām skulptūrām un installācijām.
Bez lokālā talanta, atsaucīgie jaunie mākslinieki ŠMD ir nākuši no pārējām Kanādas

provincēm, ASV un pat Eiropas. Daudzi, kā piemēram Dzintars Mežulis, Uģis Nīgals, Rita

Grāvleja, Balvis Rubess, v.c, ir vēlāk mākslu izvēlējušies kā karjēru, un citi to piekopj tīra

prieka pēc.
Ir iepriecinoši, ka katru gadu nāk klāt jauni mākslinieki

-
daži no tiem izstāda savus

darbus pirmo reizi. Neskatoties uz to, ka februāris Toronto nav visai patīkams, daudzi

tomēr mēro garu ceļu, lai izbaudītu izstādi un pārējos ŠMU programmas sarīkojumus.
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CENTRA BIBLIOTĒKA

R. Ruģele

Toronto Latviešu Centrs ir plaši pazīstams kā vieta, kur cauru gadu nepārtraukti
notiek koncerti, referāti, balles, izstādes, azaidi un daudz dažādi citi sarīkojumi. Raiba

cilvēku masa plūst caur Centru sagatavojot, apmeklējot un piedaloties šajos notikumos.

Daudzi apmeklētāji iegriežas Centra bibliotēkā, lai klusumā un mierā izbaudītu tās

latviešu grāmatu, žurnālu un citu materiālu bagātību. Piecu gadu laikā Centra bibliotēka ir

savākusi un sakārtojusi pāri par 7,000 sējumu, vairāk nekā 300 dažādus periodiskos
izdevumus, avīzes, ap 200 bērnu grāmatas, skaņu lentas, skaņu plates, brošūras, kā arī

uzsākusi archīva nodaļu.
Gandrīz visi materiāli bibliotēkā ir saziedoti no Toronto apkārtnes dzīvojošiem

tautiešiem un arī no daždažādām citām vietām Kanādā, kā arī no ASV, Austrālijas un

Eiropas. Bibliotēka pieņem visas grāmatas latviešu valodā, neskatoties uz tematu, kā arī

grāmatas par Latviju un latviešiem svešvalodās. Ik viena latviešu grāmata tiek uzskatīta par

sevišķu dārgumu un to pieņem ar lielāko prieku un pateicību. Budžeta robežās cenšamies

iegādāties katru jauno grāmatu, žurnālu un citus materiālus, ko izdod trimdas prese.

Starp saziedotiem materiāliem ir bagātīgs skaits grāmatu un periodikas, kas izdota

Latvijā pirms otrā pasaules kara. Šos materiālus uzskatām par it sevišķiem retumiem. Tie ir

novietoti mūsu reto grāmatu kollekcijā. Šī kollekcija strauji pieauga pagājušā gada rudenī,
kad LNAK nodeva bibliotēkai savu reto grāmatu krājumu ilgtermiņa glabāšanai. Šis 500

sējumu krājums pamatā ir Francijas latviešu ziedotās grāmatas, ko turienes latvieši spēja

izglābt no Latvijas sūtniecības Parīzē 1940. gada vasarā.

Visvecākā grāmata bibliotēkas krājumā ir Sakkami Wahrdu un Sihraka gudrības

grahmata, kas izdota Jelgavā 1976. gadā. Var atrast Mīlenbacha un Enzelīna vārdnīcu, kā

ari Atpūtu, Zelteni, nedaudzus eksemplārus Tēvija, Jaunākās ziņas un citus Latvijas
brīvvalsts laika izdevumus. Bibliotēkā atrodas, varbūt vienīgi visā pasaulē, pilni komplekti
Laiks un Latvija Amerikā. Bez lasāmā bibliotēkā ir atrodami citi dārgumi, kā piemēram J.

Rozentāla glezna "Meitenes portrets", A. Annusa glezna "Tur...", M. Geistauta un A.

Kopmaņa tēli, 1627. gadā izdota karte "Livonia".

Visi materiāli ir atzīmēti katalogā, kurš ir izstrādāts pēc profesionālu bibliotēku

standartiem, protams pielāgots mūsu vajadzībām. Tematu vai priekšmetu katalogā lietojam
Amērikas Kongresa bibliotēkas tematu sistēmu, paplašinot un piemērojot to latviešu

bibliotēkas vajadzībām. Grāmatas klasificējam pēc "Dewey" sistēmas, kas ir viena no

divām galvenām sistēmām vietējās bibliotēkās.

Bibliotēka iratvērta caurmērā 15 stundas nedēļā. To apmeklē pāri par 2,000 lasītāju
gadā. Organizēšanas, krāšanas un uzturēšanas darbus veic 15 darbinieki, kopā ziedojot ap
60 darba stundu nedēļā. Divas trešdaļas no darbiniekiem strādā bibliotēkā jau no paša
sākuma un ir attīstījuši plašu pieredzi savā darbā.
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Uzturam sakarus ar citām latviešu bibliotēkām, gan apmainoties ar materiāliem, gan

izmainot domas par latviešu bibliotēku izveidošanu un attīstīšanu, kā arī daloties ar pieredzi
bibliotēkas darbā. Gadu atpakaļ, Centra bibliotēku izraudzīja kā vienu nopiecām latviešu

bibliotēkām latviešu kultūras vērtību krātuvju tīklā Ziemeļamerikā. Šo krātuvju tīklu organizē

un pārzin Latviešu Institūts, Vašingtonā. Viens no galveniem mērķiem un uzdevumiem

krātuvēm ir apzināt, pieņemt, sakārtot un uzglabāt mūsukultūras vērtības. Centra bibliotēka

šo mērķi ir uzņēmusies kopš dibināšanas un turpinās to veikt vēl daudzus gadus.

VALODIŅAS PIEREDZE

MĒS MĀCĀMIES LATVISKI KLASĒS

Solveiga Miezīte

Bez regulārajām mācībām notiek ari speciālas klases Toronto Latviešu skolā Valodiņa
latviešu valodas iesācējiem, kuras apzīmējam par MML (Mēs mācāmies latviski). Kopš

Valodiņa uzsāka darbību 1978. gada janvāri, katru gadu MML programmā ir mācījušies 15

līdz 25 bērni no 3 līdz 13 gadu vecumā. Skolēnus iedala trīs vai četrās mācību grupās
atkarībā no vecuma (5-7; 8-10; 11-13). Pirmskolas vecuma bērnus pievieno latviski

runājošo klasei, jo šai vecumā programma nebalstās tikai uz valodas prasmi, un iesācēji spēj
bez pārmērīgām grūtībām darboties klasē kopā ar latviski runājošiem bērniem. MML

programmā latviešu valodas stundās uzsver sarunu valodas vingrināšanos, sevišķi

jaunākajās vecuma grupās, dziedāšanu un tautas dejas māca visiem skolēniem kopīgi divos

vecuma līmeņos. MML skolēniem dziesmu vārdus iepriekš iemāca latviešu valodas stundā,

lai viņi spētu brīvāk piedalīties dziedāšanā. Tautas dejas māca latviešu valodā, un pratēji
tulko norādījumus saviem MML draugiem. Ģeogrāfijas un ticības mācības stundas MML

grupām notiek angļu valodā. Nākošajā mācības gadā tiks paplašinātas kultūras un vēstures

mācības vecākajām MML grupām angļu valodā, uzsverot latviešu terminoloģiju, kas saistās

ar šiem tematiem.

Bieži vaicā, kāda ir Valodiņas pieredze piecu gadu tecējumā, apmācot MML klases

un iesaistot šo bērnu ģimenes skolas dzīvē un latviešu sabiedrībā. MML bērni nāk no

dažādiem ģimenes apstākļiem. Vairums nāk no jaukto tautību ģimenēm,kur mājās sarunu

valoda ir angļu, bet angliski runājošais vecāks izrāda interesi un atbalsta bērna audzināšanu

latviešu skolā. Vairākos gadījumos bērni nāk no šķirtām jaukto tautību ģimenēm, kur

latviešu izcelsmes vecāks vēlas atkal iesaistīties latviešu sabiedrībā un sākt mācīt bērnam

latviski. Apmēram viena trešā daļa bērnu nāk no ģimenēm, kurās abi vecāki ir latvieši, bet

savā starpā mājās sarunājas angliski. Ir arī bijuši neparastāki gadījumi, kur bērni ir

zaudējuši savus vecākus un atgriezušies dzīvot pie latviešu vecvecākiem vai radiem. Tieši

šajos dažādajos ģimenespārmaiņu gadījumos Valodiņas MML klases ir sniegušas nozīmīgu
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atbalstu bērnu pievēršanai latviešu valodas lietošanā bērnu sabiedrībā, un rezultāti ir bijuši

ļoti sekmīgi bērna latviešu valodas apgūšanā. Stabilās ģimenēs, kurās mājas valoda ir

angļu, rezultāti ir dažādi. Tie ir atkarā no vecāku pašu vēlēšanās atbalstīt bērna latviešu

valodas apgūšanu. Dažos gadījumos, kur vismaz viens no vecākiem ir izteikti vēlējies, lai

bērns iemācītos latviešu valodu, rezultāti ir bijuši teicami. Viņi arī parasti atbalsta bērna

piedalīšanos latviešu sabiedrībā, piemēram, tautas deju grupā, gaidās un skautos, un bērnu

nometnēs. Līdz ar to rodas latviešu draugi un plašāka izdevība, kā arī dzinulis lietot latviešu

valodu. Grūtāk ir, ja vecāki kaut kāda iemesla dēļ ir izdomājuši vest bērnus uz latviešu

skolu, bet nav paši ieinteresēti latviešu sabiedrībā un arī nemēģina savam bērnam palīdzēt
mācīties valodu un piedalīties latviešu pasākumos. Tur iemesls skolas apmeklēšanai parasti
irkāda vecvecāka vēlēšanās vai vecāka paša vainas apziņa, ka bērnam nav iemācīta mājās
latviešu valoda. Ir arī tādi vecāki, kam ir radusies interese par latviešiem, bet pašiem trūkst

latviešu valodas zināšanu. Rezultāti ir visniecīgākie, ja vecāki neved bērnus uz skolu

rēgulāri, nepalīdz ar mājas darbiem un necenšas viņus iesaistīt citos latviešu pasākumos.

Jāpiebilst, ka tādas motīvācijas problēmas ir arī dažās latviski runājošās ģimenēs, bet MML

gadījumā šādi apstākļi sevišķi apgrūtina bērnu progresu un klases darbu vispār. Pēc pirmā
gada skolā šīs ģimenes bieži bērnus skolā vairs nesūta.

Lai mēģinātu labāk saprast vecāku vēlmes un interesi piedalīties sava bērna latviskajā
audzināšanā, reizi mēnesī sarīkojām rēgulāras diskusiju stundas angļu valodā. Šajās
diskusijās ļoti daudz ko ieguvām. Pārrunu rezultātā nodibinājām speciālu MML

programmas komiteju, kurā piedalās pašreizējie un bijušie MML skolotāji un ieinteresētie

vecāki. Pārrunās izkristallizējās vecāku vēlmes un grūtības bērnu latviskajā audzināšanā.

Radās arī dažādi ierosinājumi programmas maiņām un ciešākai vecāku iesaistīšanai skolas

un mājas darbā. lerosinājumi nācano vecākiem pašiem un guva plašāku atbalstu, jo nebija
ieteikti no "augšas", no skolotājiem vai administrācijas. Vecāki atzina, ka ir nepieciešams
viņu pašu atbalsts un ciešāka iesaistīšanās mācību procesā. Vecāki pieprasīja sīkāku

programmu ar īpašiem mājas uzdevumiem, ne tikai mājas darbiem, bet ieteikumiem valodas

rotaļām un nodarbībām bērnu un vecāku starpā, kas veicinātu latviešu valodas lietošanu.

Vecāki dalījās savā pieredzē un viņiem bija konkrēti un vērtīgi ieteikumi.

Daudz laika veltīja pārrunājot vēlamo mācību vielu un latviešu valodas un kultūras

uzsvaru. Iztirzāja vairākus MML programmas variantus: pirmkārt, uzsverot tikai latviešu

valodas mācīšanu (sarunu un rakstu valodu); otrkārt, plašāku programmu ar latviešu

valodu kā galveno priekšmetu (pašreizējais variants); treškārt, uzsverot latviešu kultūras un

vēstures notikumus, ko mācītu angļu valodā, veicinot bērnu pilnvērtīgu piedalīšanos
diskusijās (spējīgi bērni bieži garlaikojas, jo valodas stundas vien tos nespēj pietiekoši
nodarbināt un interesēt); ceturtais, lielāku programmas dažādību ar apmēram trešo daļu laika

veltītu pārrunām angļu valodā par vēsturi, ģeogrāfiju, Latviju šodien, tradicijām un kultūras

jautājumiem. Šo pēdējo variantu ari esam paredzējuši iedzīvināt nākošajā mācības gadā.
Vecāki piedalījās valodas un kultūras vielas tematu izvēlē. MML programmas komiteja
sīkāk izstrādā programmu. Nākošajā mācības gadā vecākus iesaistīs tematu materiālu

savākšanai, izmantojot Latviešu Centra bibliotēkas materiālus un citus avotus. Šos
materiālus novietos Valodiņas bibliotēkā, kur tie būs pieejami vecākiem un skolotājiem
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stundu sagatavošanai un papildus projektu izveidošanai. Jāpiezīmē, ka Valodiņa mācības,

sevišķi vecākās klasēs, saistās ap projektiem, kas apvieno un saista mācības ar kopēju
tematu. Piemēram, Rīga,latviešu sēta, Pirmie latviešu dziesmu svētki reizē māca izmantot

vēstures, ģeogrāfijas, literātūras un folkloras materiālus nozīmīgā veidā.

Jaunāko bērnu temati ir par aktuāliem notikumiem, piem. 18. novembri, Jāņiem,

ķekatām, dziesmu svētkiem. Valodiņas bērni rēgulāri piedalās Vispārējos, kā arī Jaunatnes

dziesmu svētkos. Vairumam bērnu ir tautas tērpi un apziņa par savu tautisko mantojumu.
Bērniem jādod zināšanas, kas paplašina viņu latvietības izpratni, veicina interesi

piedalīties latviešu sabiedrībā un kopt mūsu tradicijas. Tie ir konkrēti pieturas punkti, kas

veicina latviskās apziņas veidošanos un rada interesi dziļāk iesaistīties latviešu dzīvē. Mūsu

galvenais mērķis būtībā ir piesaistīt dzīvus latviešus sabiedrībai, nevis tikai mācīt sausu

valodu. Jaunieši, kas ir atraduši ceļu pie latviešiem, atradīs tālāko ceļu, kā uzlabot savu

valodu. Vairāki Valodiņas absolventi ir mācījušies latviešu vidusskolu iesācēju klasēs,

Rietummičiganas kursos, Divreizdivi latviešu valodas kursos, kas parasti tiek mācīti

vairākos līmeņos, utt. Valodiņa ir nodibinājusi stipendiju fondu, lai atbalstītu savas saimes

tālāko latvisko izglītību. Stipendijas var pieprasīti kā absolventi, tā skolotāji un vecāki.

STIPENDIJAS LATVISKAI IZGLĪTĪBAI

K. Lapiņš

Toronto Latviešu Centra Latviskās izglītības stipendiju nodibināja Centra biedru

pilnsapulce 1985. gada septembri, vienbalsīgi pieņemot Dr. K. Lapiņa ierosināto un J.

Pētersona atbalstīto rezolūciju. Rezolūcija paredz savākt ziedojumos 100,000 dolāru

pamatkapitālu un šī kapitāla augļus izlietot ikgadējām nozīmīga lieluma stipendijām latviskās

izglītības papildināšanai. Stipendijas var piešķirt Kanādas jauniešiem sākot no 16 gadu
vecuma, pirmā kārtā Minsteres Latviešu ģimnāzijas audzēkņiem un Rietummičiganas
Universitātes Latviešu studiju programmas pilna laika studentiem. Stipendiju lielumu

noteikts tā, lai tās segtu studiju izdevumus daļēji vai pilnā apmērā.

Stipendiju komitejā darbojas Ingrīda Mukāne, Inese Kukse, Biruta Rubesa, Uldis

Lūsis, Jānis Pētersons, Valdis Liepiņš un Kārlis Lapiņš (priekšsēdis). Komiteja ir

izstrādājusi un valde apstiprinājusi noteikumus par latviskās izglītības stipendijām un

stipendiju pieprasījumu veidlapas.
Ziedojumu vākšana stipendiju pamatkapitālam sākās 1986. gada 31. janvārī. Līdz

31. maijam 210 ziedotāji devuši 36,860 dolārus. Ziedotāji ir galvenokārt Centra biedri, bet

starp ziedotājiem ir arī krietns skaits tautiešu, kas nav Centra biedri. Pie pēdējās grupas

pieder līdz šim lielākais Hermīnes Egles 3,000 dolāru ziedojums. Sirsnīgs paldies visiem

ziedotājiem!
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1986./87 mācību gadam piedāvāja vienu stipendiju 2,500 dolāru apmērā.

Pieprasījumus bija jāiesniedz lidz 31. jūlijam. Noteikumi par stipendijām un stipendiju

pieprasījumu veidlapas saņemamas Centra birojā vai pieprasāmas rakstot: Latvian

Canadian Cultural Centrē, 4 Credit Union Drive, Toronto, Ontario M4A2NB.

Sasniedzot iecerēto pamatkapitālu, 100,000 dolārus, ar 1987./88 mācību gadu
varēsim piešķirt trīs nozīmīgas stipendijas katru gadu, kā sākotnēji paredzēts.

GAIDAS UN SKAUTI CENTRĀ

vad. Morella Vilka

Toronto latviešu Centrs, piešķirot gaidām un skautiem pa telpai bez maksas, ir

padarījis Centru par galveno satikšanās vietu ne tikai mūsu kustību locekļiem, bet arī viņu
vecākiem. Vecāki bieži izmanto nodarbību laiku savu interešu kopšanai, piem.:

daiļamatnieku vai citos kursos, noklausoties kādu referātu, piem.: "Sievietes Centrā"

ietvaros, vai vienkārši sadraudzībai. Nodarbības Centra telpās un tā ārpusē notiek gunti-

ņām, mazskautiem, gaidām, skautiem, dižskautiem. Ļoti liela priekšrocība ir tā, ka Centra

īpašums dod iespēju izvest āra nodarbības, kad vien laika apstākļi to atļauj!
Varam izvest dažādas sporta spēles, dabas vērošanu, ugunskuru kraušanu, varam

izveidot izejas punktus šķēršļu gājieniem, und darīt visu citu, kas saistās ar āra dzīvi. Mēs

un mūsu darbība katru nedēļu apliecina, ka Centrā ir dzīva vide dzīvai tautai, kurā latviešu

jaunatni māca - augsim vienoti Latvijai!
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WOMEN AT THE CENTRE

Ilze Kalniņš

Redakcijas piezīme: Sekojošais raksts ir iespiests angļu valodā, lai parādītu vienu

pieeju, kas iepazīstina latviešu valodas nepratējus ar mūsu kultūru unpalīdz viņiem iejusties
mūsu vidē.

"Women at the Centrē" has just completed its third successful year asa program

which provides opportunities for Latvian and non-Latvian women to maintain or strengthen
ties with the Latvian community and to discuss topics relevant to the interests of women.

Attendance figurēs alone attest to its success. In the first year the total attendance over

eight dinner meetings was 297 women. By the second year this figurē had risen to 384

attendees. This year we expect attendance to have increased to 500 women. More

gratifying than the attendance figurēs has been the fact that the program has been a catalyst
for promoting avvareness of women's issues among Latvian and non-Latvian speaking
women of all ages. It is a program modei which could be adopted easily m other Latvian

communities.

The success of the program rests on very few principles. Firstly it is timely. It

seeks to support women caught up m the enormous societal changes m vvhich they are

increasingly required to juggle the demands of education, marriage, children and work. To

help women understand and deal with these changes, the program has included sessions on

the position of the Ontario Council on the Status of Women and of REAL women on a

variety of women's issues, the work done by Media Watch m monitoring the presentation
of women m the media, and the implications of the new Family Reform Act. For the

improvement of personai skills, the program has offered sessions on time, stress and

finance management, women's speech pattems and voice modulation, and vvomen's health.

In addition, there have been a number of fashion and beauty shovvs to enable women to

take advantage of the latest trends m dressing for success. The sessions on family and

personai relationships have been particularly popular. These have included discussions of

male and female psvchological development m mid-life and the special problems of being
single, especially within the narrow confines of an ethnic community. Finally, the program
has devoted several occasions to miscellaneous topics, including music and travel.

A second reason for the success of the program is that it is m English. This

decision was made m the light of indications that a sizeable group of people were on the

fringes of Latvian societv because of their inability to speak Latvian. Many of these were

womenwho had married a Latvian and who were frustrated by the fact that the community
offered nothing that vvould help them to understand or participate m their husband's cultural

background. An equally sizeable group were women of Latvian descent who could not

speak the language because they had not learned to do so m childhood or had lost their

language facility asa result of lack of opportunity to use the language subsequently. This
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situation simplv reflects the reality m all ethnic groups of an extremely rapid loss of

language facility by the second and third generation. Loss of ability to write is followed by
the loss of ability to read. Speaking ability and general comprehension are retained the

longest.
Since the activities of most ethnic communities are designed to preserve the ethnic

language and heritage, a program m English can be perceived as very threatening and

unacceptable. Initially, the notion of an English program did cause some constemation m

the Latvian community. However, it was short-lived and within three years has become a

non-issue. The use of English has proved to be a boon. It m no way affects those who are

fluent m Latvian, since they may converse m either language. Hovvever, the use of English
has indeed attracted women with poor Latvian language skills. Even more gratifving is the

fact that the use of English has made it possible for Latvian women to invite their non-

Latvian friends to the Latvian Canadian Cultural Centrē and to share with them their cultural

heritage.
Another unique feature of the program is that it is for women only. Men are invited

once or twice per year for a special topic. This feature also caused some constemation

since, except for sororities and special vvomen's auxiliaries or committees, the Latvian

community does not have a historical tradition of exclusive organizations for women. Both

the title "Women at the Centrē" and the exclusion of men smacked of women's liberation or

feminism. It was meant to and has not been possible to achieve high impact with a

program focused on vvomen's issues. Furthermore, the exclusion of men has also served

to limit attendance to an average of fifty vvomen per session, thereby ensuring maximal

opportunity for audience participation m discussions with the invited guest.

Finally, the success of the program rests on the simplicity of its organizational and

administrative structure. The program was started by Ilze Kalniņš during her tenure asa

board member of the Latvian Centrē. Thus, Women at the Centrē is a program of the

Latvian Canadian Cultural Centrē. It is nota separate organization. Dinner catering is done

by the Latvian women's committee. All proceeds from the program go to the Latvian

Centrē. The program of eight sessions is decided upon at a single informal yearly meeting
of approximately 12 vvomen who come together for coffee and brainstorming. After

pooling all ideas, the group selects those which catch its fancy and for vvhich members feel

they can find a speaker. The person who undertakes to contact a speaker also becomes the

person responsible for that session.

For those who attend any of the sessions, the process is equally simple. There is

no commitment to join anything on a continuing basis. Women may come to as many

sessions as they wish, since each session is a discrete unit. The only requirement is that

for catering purposes they notify the Latvian Centrē the day before a meeting of their

intention to attend.

In summary, we vvould recommend "Women at the Centrē" for other Latvian

communities. The program is simple to organizē, equally simple to run and appears to

meet a neēd.
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RELIĢISKO PĀRDOMU PĒCPUSDIENAS

S.

1980. gada rudenī, kad mācītāji Juris Cālītis un Ivars Gaide sāka trešdienu

pēcpusdienās Toronto Centrā pulcināt ļaudis reliģiskām pādomām, tābija līdumnieka jūsma
- un, kā katrs jauns sākums, tā ari šis sākās ar vērošanu un vērtēšanu. Piecos gados šis

pasākums ir izvērties par Toronto sabiedriskās dzīves sastāvdaļu. Šīs pēcpusdienas nav

dievkalpojumi jeb to paveidi, bet irmeklējumi - pārrunas un dažādo nogrupējumu, konfesiju
un Latvijas novadu ļaužu saskarsme sadzīves jautājumos, šodienas gaismojumā, reliģiskās

patiesības ievirzē.

Šodienas cilvēks ir reliģisko pārdomu centrālā tēma. Šodienas cilvēks veidojies

pagātnes bagātībā un mūsu dzimtenes vēstures gājienā. Dažādos novados attīstība bijusi
citāda un tāpēc ari garīgā seja mums katram īpata. Par šo veidošanos, pagātnes vērtībām un

šodienas ievirzēm referēja Archibīskaps Lūsis, māc. -
A. Celms, J. Cālītis, F. Kristbergs,

A. Čops, vēsturnieki - Jānis Mežaks, Tadeušs Puisāns, Edgars Kiršs. Runāja par 11. gadu

simteņa kronikām, 16 gadu simteņa dokumentiem, brāļu draudžu atstātām liecībām, kas

rādīja kā augām un izaugām - mūsu skolās Kurzemē pie skalu uguns, Latgalē riju skolās un

pie mātes rūcošā vērpjamā ratiņa, Vidzemē brāļu draudzes saiešanās un kristīgā mājas dzīvē.

Māc. Šmits stāstīja par baptistu izcelšanos un darbību brīvajā un šodienas Latvijā. Šī gada
referāti atklāja daudz faktu, ko šodien maz zinām. Tāpēc ir nodoms vērtīgos referātus

sakopot brošūrā, kam priekšdarbi ir sākti.

Referātus, cik vien iespējams, ieskaņo skaņu lentēs, kuras krāj Centra bibliotēka.

Ar jaunās video iekārtas iegūšanu ir plānots Reliģisko pārdomu referātus uzņemt video

lentēs, lai tos varētu darīt pieejamus tiem, kuriem nokļūšana uz Centru ir apgrūtināta vai

neiespējama darba stundu dēļ. Ap 100 lielais dalībnieku skaits nāk vairumā no mūsu vecās

paaudzes. Tas nav ideāli, bet šie vectēvi un vecmātes Reliģisko pārdomu pēcpusdienu

pārrunās gūst zināšanas, ko dot saviem mazbērniem, kam sveša Latvija.

No Reliģisko pārdomu pēcpusdienām izauga ari trešdienas Bībeles studija, ko vada

māc. A. Celms. Šis pasākums izauga no tautas. Bija lūgums radīt Bībeles studijas dienas

laikā. Tajās trešdienās, kad Centrā nav reliģisko pārdomu pēcpusdienas, notiek Bībeles

studija par Jāņa evaņģēliju. Kamēr reliģisko pārdomu pēcpusdienās skata, kā reliģija ir

iespaidojusi jeb nav bijusi spējīga iespaidot musu šodienas cilvēku, Bībeles stundās apskata
kā vajadzētu būt, ja dzīvē cilvēks vadītos no evaņģēlija mācības. Bībeles stundās dalībnieku

skaits ir ap 30, bet arī šeit novērojama saplūšana, jo dalībniekos sastopam klausītājus no

visām draudzēm.
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Šī ļoti īpatā sanākšana ir izrādījusies par svētību Toronto sabiedrībai un šīs

sanāksmes būtu jāuzskata kā papildinājums mūsu baznīcu darbam, jo reliģijai ir dažādas

nokrāsas, ticībai ir dažādi veidi, bet visam kopējais ir patiesība, un patiesība - tā nav

ieliekama vienas konfesijas rāmjos. Vakardienas sasniegumiem, mūsu līdznākošam

garīgam pūram, ir spēks mūsu šodienu izgaismot. Brīvību mēs alkstam un Reliģisko

pārdomu pēcpusdienas mēģina teikt - Jūs atradīsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvus.

PELĪTE CENTRĀ - NĀC, APCIEMO MAKU!

KĀ PIELIETOT DATORU

E. Fogels

1983. g. 15. decembrī Toronto Centrā pienāca reģistrēta vēstule no Otavas. Vēstuli

bija sūtījis J. Mierina Fonds un tai bija pievienots čeks par $25,000.00, kas bija domāts

Centra datora iegādei. Izraudzīja lietpratēju komisiju, kurai bija jāsniedz Centra valdei

ieteikumus par datoru un piemērotu programmu(software) iegādi.
Vairāku iemeslu dēļ datora izvēle kavējās. Beidzot 1986. g. sākumā, kad ieteikumi

bija izstrādāti un valde tos bija pieņēmusi, Centrs iegādājās pazīstamo Makintoša datoru.

Apmēram tanī pašā laikā Centrs arī "atziedoja" naudu Otavas Miera draudzei, lai arī tai būtu

savs dators.

Abi datori pieejami latviešu organizācijām, kurām būtu interese tos izmantot. Liela

priekšrocība Makintoša datoram ir spēja veidot latviskos burtus. To ir samērā viegli izdarīt,

jo "Maks" ir vairāk vai mazāk pamtots uz grafiku, kurpretim IBM stila datori ir pamatoti uz

zināma daudzuma burtiem un simboliem. Centrs ir arī iegādājies IBM stila datoru, kuru

vairāk izmantos grāmatvedības un biedru sarakstu kārtošanai. Arī šeit mēs ceram sistēmu

latviskot, lietojot jauna veida "iededzinātu čipu" vai kristālu elementu un piemērotu

programmu.

Centra Makintoša dators ir visjaunākais modelis: "Macintosh Plus" ar papildus
"disk drive", "Imagewriter" adatu drukātāju, "pelīti" un pāris programmām. Latviskos

burtus programmā ieveda Līga Streipa. Šī sistēma ir pieejama katrai organizācijai, kas to

vēlas lietot. Pašlaik to lietot var biroja darba laikā. Pāris organizācijas jau sākušas datoru

lietot. Pati Centra administrācija to lieto protokolu, ziedotāju sarakstu un vēstuļu rakstīšanai.

Nākošais solis būtu avīzes "Toronto Centrā" ievešana datoru sistēmā. Lai tas labi

izdotos, jāiegādājas piemērota programma un, varbūt, labāks drukātājs, kā piemēram
jaunais "laserwriter", kas pašlaik vēl ir daudz par dārgu. Ja būs pieprasījums, varbūt vēlāk

būs jāiegādājas jaunas mīkstpreces un cietais disks, vai savienojums ar Otavas skaitļotāju,

lietojot telefonisko ierīci, "Modēm". Ar šādu techniku var aizsūtīt vēstules un grafisko
informāciju uz citām pilsētām pāris sekundēs!
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TORONTO LATVIEŠU BRIDŽA KOPA

B. Plūme

Jau vairāk nekā 30 gadu Toronto darbojas bridža kopa, kuras pirmais vadītājs bijis

nel. J. Rolavs. Sākuma gados kopā bijuši ne vairāk par 2-4 galdiem. Spēlējuši latv. b-bas

namā Oslera ielā. Kad tas pārdots, spēlējuši Broadview Imkā, latviešu namā, East York

pagastnamā, pat privātnamā, pat privātās mājās, bet spēlējuši katru nedēļu.
1967. g. latviešu bridža kopai pievienojies Imants Sveķis ar kundzi Tanitu Sveķi.

Viņi kopā ieveduši lielāku dzīvīgumu, sarežģītākas spēles technikas unkonvencijas. Imants

Sveķis ir bridža spēles "Life Master", daudz darījis jaunu bridža kopas dalībnieku

apmācīšanā un devis paskaidrojumos par solīšanas iespējām un spēles techniku.

Ar 1981. gadu kopa rīko savas sanāksmes Latviešu Centrā. Tur drīz vien uz

ziņojumu dēļa parādījās uzraksts "Bridža stundas iesācējiem". Tas radīja lielu interesi.

1985/86. g. spēļu sezonu bridža kopa nobeidza 9. maijā ar trofeju izdalīšanu un draudzīgā
gaisotnē pavadītu vakaru.
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ŅUJORKAS LATVIEŠU KORA DIBINĀŠANA UN

DARBĪBA DESMIT GADOS

Biruta Sūrmane

Dibināšana Dziedam divi, dziedam divi,

Neiet šurpu, neiet turpu;
Kad dziedāja liela pulka,
Kā līgot nolīgoja.

Ņujorkas Latviešu Kora (ŅJK) dibināšanu 1975. gada rudenī ierosināja un veicināja

vairāki šādam pasākumam labvēlīgi apstākļi.
lepriekšējos pāris gados darbību bija izbeigušas vairākas Ņujorkas dziedātāju vienī-

bas, kā Bruno Skultes koris, Dziesmuvaras koris un Ņujorkas kokļu un dziedātāju
ansamblis. Vestčesteras novada tautiešu pulciņā bija nobriedusi atziņa, ka kaut kas jādara,
lai atrastu izpausmi savam dziedāšanas priekam organizētā veidā. No viņiem izveidojās
kodols jauna kora dibināšanai.

Ņujorkas tuvumā dzīvoja Andrejs Jansons, latviešu sabiedrībā pazīstams kā

veiksmīgs Ņujorkas kokļu un dziedātāju ansambļa vadītājs, kā arī bērnu vasaras nometņu

mūzikas programmu izveidotājs un vadītājs. Pēc uzvestajām dziesmu spēlēm vasaras

nometnēsvairākos jauniešos atmodās interese par dziedāšanu organizētā veidā un lietpratīgā
vadībā. Andrejs Jansons pieņēma kora dibināšanas iniciātoru grupas aicinājumu un

uzņēmās ŅLK diriģenta pienākumus, ar vienīgo noteikumu, ka repertuāra izvēlē diriģentam
ir galavārds.

Iniciātori sameklēja agrāk aktīvo koru dziedātāju adreses un aicināja viņus piedalīties
jaunajā korī. Iniciatori mudināja ziņu izplatīt arī radu, draugu un paziņu aprindās. Korī

sapulcējās ap 60 dziedātāju, un pirmais patstāvīgais koncerts notika jau pēc nepilna gada.
Koris ir Ņujorkas valstī inkorporēta vienība ar oficiālo nosaukumu "New York

Latvian Concert Choir, Inc.".

Diriģents Dzied, brālīti, tu pa priekšu ...

Diriģenta A. Jansona pieeja korim ir profesionāla, radot dziedātājiem uzticību viņa
kvalifikācijām. Viņš pazīst laba skolotāja noslēpumu, allaž radīt iespaidu, ka koristi saprot
un spēj mazliet vairāk nekā tas patiesībā ir. Šāda pieeja glaimo un panāk kā vēlēšanos, tā

cenšanos sasniegt diriģenta radīto priekšstatu. Tas veicina iemācīšanās procesu un ceļ

augšup dziedāšanas kvalitāti. Jau_no paša pirmā mēģinājuma diriģents neļauj ignorēt nevienu

mūzikas interpretācijas zīmi. Ātri vien rodas nojauta, kā tam visam jāskan kopā. Bet

vēlamā mērķa un kopsakarību apjaušana kā ceļa zvaigzne palīdz pārvērst mēģinājumus no

mocošas boksterēšanas intriģējošā noslīpēšanā.
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Kora administrācija Grūti bija kunga darbi,

Bargi kunga vagariši.

Katru gadu viena mēģinājuma puslaikā uzstāda kandidātu sarakstu un ievēl septiņus
valdes locekļus. Jaunievēlētie valdes locekļi savā starpā sadala kora priekšnieka, sekretāra,

kasiera un citus amatus. ŅLK priekšniece jau vairākus gadus bijusi Aina Poilova, kura

kopš pensionēšanās ar pilnu jaudu nododas sabiedriskiem pienākumiem.
Valdes pienākumos ietilpst vidutāja loma starp diriģentu un kori un ari administratīvā

un organizatoriskā darba koordinēšana un izpildīšana, vajadzības gadījumā pieaicinot

lietpratējus no koristiem vai ārpuses īpašu uzdevumu veikšanai. Valdes sēdes notiek pēc

vajadzības, gan mēģinājumu starpbrīžos, gan atsevišķi. Sēdēs vienmēr piedalās diriģents.
Valdē beidzamā laikā reizēm manīta tendence rīkoties autonomi, bez sazināšanās ar

kori, nedodot koristiem iespēju balsot par kādu jautājumu un dažkārt tikai "post factum"

informējot kori par kādu, pēc valdes pašas uzskatiem, nokārtotu lietu. Koristos pret šādu

rīcību pacēlušās pretbalsis, un turpmāk sagaidāms demokrātiskāks nokārtojums.

Mērķi un centieni Labāk skaisti padziedam,
Nekā blēņas runājam.

Diriģents korim jau no sākotnes uzstādījis vairākus mērķus, ar ko ŅLK varbūt

mazliet atšķiras no daudzām citām trimdas koru vienībām:

(1) lestudēt un atskaņot latviešu komponistu lielformāta darbus, kam citi trimdas kori

parasti neķeras klāt. To atskaņošanai nepieciešams kuplāks kora sastāvs, jāiesaista

profesionāls orķestris un iemācīšanās prasītu ilgstošu darbu. Spilgtākie piemēri ir A.

Kalniņa operas "Baņuta" koncertuzvedumi Ņujorkas Karnegī zālē un Milvoku un Minsteres

dziesmu svētkos, vairāki B. Skultes simfoniskās poēmas "Daugava" atskaņojumi un rinda

citu latviešu komponistu diždarbu korim un orķestrim.
(2) Veicināt jaunu latviešu komponistu darbu atskaņošanu. ŅLK publiku iepazīs-

tinājis ar vairākiem Ilzes Akerbergas, Daces Štauveres-Aperānes, Anitas Kuprisas un

Imanta Mežaraupa darbiem. Nozīmīgs nenoliedzami ir arī pozitīvais impulss, ko jaunam
skaņradim sagādā sava darba dzirdēšana "dzīvē".

(3) Veicināt jaunu kordiriģentu izaugsmi. ŅLK paspārnē ar diriģenta zizli publikas
priekšā stājušies: Ilze Akerberga, Dace Štauvere-Aperāne, Anita Kuprisa, Silvija Padega,
Ralfs Augstroze, Māris Kristapsons, Imants Mežaraups, Richards Skulte.

(4) Reprezentēt latviešu mūziku ārpus latviešu sabiedrības. Par šī mērķa īstenošanu

liecina recenzijas ASV un Eiropas presē, it sevišķi par "Baņutas" koncertuzvedumiem.

(5) Draudzīgi sadarboties ar kaimiņu pilsētu koriem, kas papildina ŅLK rindas

lielāku darbu atskaņošanai un dod iespēju arī mazāku koru dalībniekiem iepazīties ar latviešu

mūzikas repertuāra diždarbiem.
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Kora darbība ikdienā un svētkos Mūžu dzīvo, mūžu mācies!

Mēģinājumi notiek reizi nedēļā, bet koncertiem tuvojoties arī biežāk. Mēģinājumu
laiks ir pamīšus gan ceturtdienu vakaros no 7:15 - 10, gan svētdienu rītos no 9 - 12:30. Arī

visniknākie kurnētāji, runājot par agro celšanos svētdienu rītos, atzīst, ka rīta stundai zelts

mutē, jo pat tad, ja sestdienas naktī iznācis lustīgi padzīvot, rīta mēģinājumos tomērpadara
vismaz divtik daudz nekā ceturtdienu vakaros pēc nostrādātas maizes darba dienas. Vasarā

ir pāris mēnešu brīvlaika, bet ja dziesmu svētki iekrīt augustā, kā tas bija Minsterē, brīvlaiks

ir ļoti īss, jo septembri atkal jāsāk gatavoties 18. novembra kuplināšanai.

Mēģinājumi sākās ar 10 minūšu ķermeņa atslābināšanas un balss vingrinājumiem, ko

vada diriģents. Pirms pāris gadiem bija pieaicināta profesionāla dziedāšanas skolotāja, kas

pusstundu pirms mēģinājuma apmācīja pareizu ķermeņa stāju, elpošanu, žokļa
atslābināšanu, mutes stāvokli veidojot dažādus patskaņus un līdzskaņus un citus

profesionālus noslēpumus. Kādu laiku koristi varēja pusstundu pirms mēģinājuma

sapulcēties nošu un intervālu teorijas mācībām.

Mēģinājuma pirmajā posmā parasti māca balsis. Koris sadalās sieviešu un vīriešu

balsīs pa divām telpām. Pats diriģents strādā arvienu grupu, diriģenta palīgs (parasti no

koristu vidus) - ar otru. Tā citām balsu grupām nav jāsēž dīkā, kamēr viena grupa kaļ
savu balsi. Balsu apmācīšanas procesā mazāk laika izlieto atsevišķas balss melodijas
iekalšanai un pēc iespējas vairāk liek dziedāt vairākām balsīm kopā, lai pierastu saklausīt

harmoniju un tajā iekļautos. Otrajā posmā diriģents strādā ar visu kori, un tad notiek balsu

kopsakarību apjaušana un skaņdarba muzikālo smalkumu izstrādāšana.

Tālu tautasklausījās
Pa deviņis ezeriņis,
Pa deviņis ezeriņis,
Pa deviņis novadiņis.

Koncerti. Koris uzstājas kādas 6-10 reizes gadā. Tas katru gadu sagatavo
vismaz vienu koncerta programmu, ar ko uzstājas Ņujorkā un apkārtējos latviešu centros.

Kā pateicību par telpu lietošanu mēģinājumiem, koris kuplina Ziemsvētku un Lieldienu

dievkalpojumus latviešu baznīcā Jonkeros. Tradicionāli kļuvuši gadskārtēji adventa

koncerti decembra sākumā. Koris ar sevišķu koncertu vairākkārt atzīmējis Tautas sēru

dienu 14. jūnijā un ik gadu piedalās 18. novembra atceres aktā Ņujorkā vai kaimiņos.
ŅLK piedalās pēc iespējas visos dziesmu svētkos un nereti dziesmu svētku ietvarā

sagatavo ari atsevišķu programmu vai izpilda daļu programmas kādā izlases vai garīgajā
koncertā.
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Kaut man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā.

Kora finances. Nospraustos mērķus un centienus īstenojot, kora budžets pēdējos

gados pārsniedzis $20,000 gadā. Lielākie izdevumu posteņi irkoncertzāļu īre, profesionāla

orķestra honorārs, diriģenta alga, publicitāte, un video un skaņu lentes.

lenākumi rodas no ieejas kartēm koncertos, pārdotiem libretiem un programmām,

labvēļu ziedojumiem, koristu biedru maksām ($12.00 gadā), atlikumiem no koristu rīkotām

līdzekļu vākšanas akcijām ("glaunas" vakariņas, talantu vakari, balles ar bazāru un loteriju,

utt.), ceļa naudas atmaksām no dziesmu svētkiem (koristi nobalsojuši, šos līdzekļus atvēlēt

kora kasei) un piešķīrumiem no Latviešu fonda, New York State Council on the Arts, un

National Endowment for the Arts.

Informāciju par naudas piešķīrumiem no ASV štatu vai valsts fondiem var iegūt

vietējās bibliotēkās. ŅLK vajadzīgos dokumentus kārto korists advokāts Juris Padegs.

Ņujorkas Latviešu Kora vadība:

JANSONS, Andrejs, diriģents PADEGS, Juris, kasieris un advokāts

73 Glenwood Drive 22 Minturn Street

Leonia, NJ 07605 Hastings-on-Hudson, NY 10706

(201) 944-1273 (914) 478-0134

POILOVA, Aina, priekšniece SŪRMANE, Biruta, darbības apraksta
P.O. Box 147 autore

Carmel,NY 10512 42-48 81 st Street

(914) 225-2557 Elmhurst, NY 11373

(718) 779-0691
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KLĪVLANDES BALTIEŠU KOMITEJA

Māris Mantenieks

Klīvlandes baltiešu komiteja (KBK) darbojusies jau 8 gadus. Šodien to uzskata par

aktīvu un respektējamu organizāciju, kas saņem atbalstu noKlīvlandes baltiešu sabiedrības.

KBK mērķi ir: veicināt baltiešu sadarbību, atbalstīt baltiešu nacionālpolītiskos mērķus un

sekmēt informācijas apmaiņu. KLB darbība veicina tādu baltiešu iesaistīšanu, kam pašu
tautas valoda ir vāja vai tās vairs nav.

KBK ir rīkojusi 14. jūnija aizvesto piemiņas dievkalpojumus un baltiešu draudzības

vakarus. Nationālpolītiskā darbībā KBK sadarbojas ar Joint Baltie American National

Committee (JBANC) un Baltie American Freedom League (BAFL). Financiāli tā

atbalstījusi AABS, Baltiešu brīvības kuģi, BAFL, Americans forDuc Process un Coalition

for Constitutional Justice and Security (CCJS). KBK sakopoja un izdeva dokumentu

krājumu Baltie States Yesterday Forgotten, Remembered Today. No 1,000 iespiestiem

sējumiem 100 nosūtīja JBANC, lai izdalītu Ad-Hoc Congressional Committee for the Baltie

States and Ukraine locekļiem. Sējumi arī nosūtīti BAFL, skolām, bibliotēkām, u.t.t.

Pašlaik dokumentu krājums ir izpārdots.
Sadarbība ar baltiešiem vietējos centros beidzamā laikā ir ļoti uzsvērta. Tā ir atzīta

pēdējos ALAs kongresos un ALAs Informācijas biroju semināros Vašingtonā. Pats par sevi

saprotams, ka kopējais liktenis mūs saista, tāpat ir skaidrs, ka spēks atrodas lielākos

skaitļos. Tie ir svarīgi, jo mūsu nacionālpolītiskā darbība Vašingtonā koncentrējas ap

JBANC. Sakarus ar valdības un kongresa locekļiem uztur JBANC. Lai tās darbība gūtu

lielākus panākumus, JBANC vajadzīgs tā saucamais "grass roots" atbalsts no vietējiem
centriem.

KBK patreiz nav saistīta ar JBANC jo mūsu organizāciju struktūrā nav vietas tādai

sadarbībai. Lai gūtu labākus sasniegumus, jāatrod ceļš kā šo sadarbību izveidot.

Sadarbība brāļu tautu starpā Klīvlandē un citur nav maksimāli sekmīga. Tā ir ļoti
teicama ar igauņiem, bet ne tā ar lietuviešiem, kas ir sadalīti divās lielās grupās: Lithuanian

Community un Lithuanian Council. Viena ne vienmēr vēlas atbaltīt otru. KBK no paša
sākuma izvēlējās sadarboties ar Lithuanian Council of Cleveland, jo tā ir pārstāvēta JBANC.

Retrospektā skatoties, tā kā KBK nespēja būt JBANC sastāvdaļa, tad izvēle

sadarboties ar Lithuanian Council of Cleveland ir varbūt kļūda. Lithuanian Community of

Cleveland ir lielāka un aktīvāka, bet līdz šim tā nav sniegusi gandrīz nekādu atbalstu KBK.

KBK sastāv no balsstiesīgiem locekļiem. Latviešus pārstāv Klīvlandes latviešu

biedrība, Daugavas Vanagi un pensionāru kopa. Vēl piedalās locekļi, kam interesē baltiešu

sadarbība. Bieži vien sanāksmes apmeklē līdz 15 locekļu. Sanāksmes notiek apmēram
katru mēnesi. Kārtība sanāksmēs ir informāla. Lēmumus gandrīz vienmēr pieņem

vienbalsīgi, bez lieliem "strīdiņiem". Vadībā sākumā bija latvieši un bija iecerēts to mainīt
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rotācijas kārtībā. Dažādu iemeslu dēļ latvieši nokalpoja pirmos piecus gadus, bet pēdējos
divus ir darbojušies lietuvieši.

Tuvāku informāciju par KBK var pieprasīt pie Māra Mantenieka, 1934 Treadway
Ave., Cleveland, OH 44109, tel. (216) 749-0214.
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III. BAZNĪCAS, AMERIKAS VAI PASAULES

ORGANIZĀCIJAS AR NODAĻĀM LATVIEŠU

CENTROS

Blakus pulciņiem un vietējām organizācijām latviešu centros darbojas arī draudzes un

Amerikas vai pasaules mēroga organizāciju nodaļas. Tiklab draudzēm kā šādu organizāciju

nodaļām raksturīgi, ka to darbība nav tikai vietēja. Tās sadarbojas ar savas baznīcas

draudzēm vai organizācijas nodaļām citos centros. Tās saņem priekšrakstus no baznīcas vai

organizācijas vadītājiem un dod tiem ieteikumus un gādā tiem financiālu atbalstu. No vienas

puses tās veicina kāda latviešu centra draudzes vai nodaļas locekļu sapazīšanos ar savas

baznīcas vai organizācijas locekļiem citos centros, bet no otras puses to darbība un locekļi
var būt sveši lielai vietējās sabiedrības daļai, pat tās sabiedriskajiem darbiniekiem.

Šajā nodaļā četri raksti iepazīstina lasītāju ar divām garīgām (baptistiem un diev-

turiem) un divām jaunatnes (gaidām un ALJApvienību) organizācijām, kuras visas vairāk

vai mazāk aktīvi darbojas latviešu centros.

Neizdevās iegūt vairākus šai nodaļai lūgtos rakstus no garīgām un laicīgām Ameri-

kas un pasaules organizācijām.
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LATVIEŠU BAPTISTI

Uldis Ukstiņš

Latviešu baptisti 1985. gadā atskatījās uz 125 darba gadiem, kopš pirmā latviešu

baptistu draudze sāka darboties Latvijā. Latviešu Baptistu Draudžu Savienībā 1940.

gadā bija ap 12,000 aktīvu locekļu un kopā ap 20,000 aprūpējamo. Ārpus Latvijas

latviešu baptisti jau pirms Pirmā pasaules kara atradās Ziemeļamerikas Apvienotajās Valstīs

un Brazilijā. Uz šīm zemēm tad arī izceļoja laba tiesa Otrā pasaules kara baptistu bēgļu.
Pie Amerikas Latviešu Baptistu Apvienības pieder 8 draudzes: Bostonas, Bukskaun-

tijas, Čikāgas, Filadelfijas, Grand Rapidu, Klīvlandes, Ņujorkas un Toronto draudze.

Izņemot Grand Rapidu un Toronto draudzi, visas minētās draudzes pastāvēja jau pirms Otrā

pasaules kara. Klīvlandes draudzes darbs pirms Otrā pasaules kara apstājās, bet 1951.

gadā atkal atjaunojās. Ik svētdienas draudzes pulcējas dievkalpojumā un svētdienskolā un

reiz nedēļā notiek Bībeles apceres un lūgšanas brīži. Pēc vajadzības notiek arī citas garīga
rakstura sanāksmes. Dievkalpojumos nozīmīga vieta ierādīta kora un draudzes dziedāšanai.

Dievkalpojuma centrā ir svētruna, kurā apcer Dieva Vārdu.

Amerikas Latviešu Baptistu Apvienības darbu vada apvienības padome. Tās priekš-

sēdētājs vairāk nekā 30 gadu bija māc. Fr. Čukurs. Mācītājs Čukurs slimības dēļ no

priekšsēdētāja pienākumiem atteicās, un 1986. gada aprīlī par priekšsēdētāju ievēlēja māc.

Uldi Ukstiņu. Apvienības paspārnē darbojas māsu un koru apvienība. Koru apvienība
katru gadu beidzamā aprīļa svētdienā vienā no pilsētām, kur atrodas latviešu baptistu
draudze, rīko dziesmu dienu - dzied apvienots draudžu koris, jauniešu koris un solisti;

piedalās arī dažādi instrumentālisti. Koru apvienības vadītājs ir Viktors Baštiks, kas

pazīstams kā garīgās mūzikas komponists.
Katru gadu Amerikas Latviešu Baptistu Apvienības īpašumā ziemeļos no Filadelfijas

notiek jauniešu un bērnu nometne, kā arī draudžu nometne un apvienības kongress.
Apvienības īpašumā ari jau daudz gadu latviešu jaunatnei savas durvis ver austrumkrasta

vidusskola Beverīna.

Apvienība izdevusi divas draudzes dziesmu grāmatas, trīs kora dziesmu grāmatas un

ari citas garīga satura grāmatas. Beidzamās apvienības izdotās garīga satura grāmatas ir:

māc. A. Mētera grāmata Tam Kungam kalpojot un māc. V. Dzelmīša grāmata Dzīvā ūdens

lāses. Apvienība izdod ari 10 reizes gadā žurnālu Kristīgā Balss.

Kā jau iepriekš minēts, latviešu baptisti ir aktīvi ari Brazilijā, kur darbojas piecas
latviešu baptistu draudzes, kas visas pieder pie Brazilijas Latviešu Baptistu Apvienības.
Apvienības priekšsēdētājs ir māc. Verners Krīgers.
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DIEVTURĪBA

LATVJU SENTĒVU VEIDOTAIS DIEVA UN PASAULES SKATĪJUMS

Paliepu Jānis

Augstāk dzied cīrulītis

Par visiem putniņiem,

Augstāks Dieva padomiņš
Par to visu pasaulīti.

Kas ir dievturība?

Dievturība ir latvisks skatījums uz Dievu kā visa sākuma sākumu un padomu.

Latviskā dievatziņa pamatojas gadu tūkostošos izveidotajās gara mantās, dienās, paražās,
dzīves ziņā un valodā.

Kas ir dievturi?

Dievturi ir cilvēki, kuri turas pie latviskās dievestības un dzīves ziņas, mūsu senču

mantojuma laikmetīgā izpratnē. To viņi piekopj savrūp, vai arī puduros vai draudzēs.

Lielais vairums trimdas dievturi ir apvienojušies Latvju Dievturu Sadraudzē (L.D.S.) ar

nodaļām visos kontinentos.

Vai dievturiem ir noteikta dogma?
Nav! Dievturība spēj pārveidoties reizē ar latviešu tautu, un pasaules pārmaiņām.

Katrs jauns atradums un pētījums zinātnē, senvēsturē, folklorā un dievestībā līdz pilnībai
tālāk veido un bagātina latvisko dievestību - dievturību. Turot latviskās dzīves ziņas
tikumisko kodolu, šīs pārmaiņas pieļauj dievturības atzinējiem daudzveidīgu Dieva

atskārsmi.

Ej, bāliņ, taisnu ceļu,
Runā taisnu valodiņu.
Tad ijDievs palīdzēs
Taisnu ceļu nostaigāt.

Dievturu darbība

Skatot dabu kā Dieva esamības izpausmi, senais latvietis ir dziļi saaudzis ar dabu un

gadskārtu. Tādēļ dievturijcā ļoti svarīgu atzīst tradiciju kopšanu, kas saistās ar gadskārtu

(Meteņiem, Lieldienām, Ūsiņiem, Jāņiem, Ziemsvētkiem,u.c), tāpat kā visas tās tradi-

cijas, kas saistās ar mūža gadiem (krustabām, vedībām, bedībām). Tradicijas kopjot mēs

mācamies arī sentēvu dzīves ziņu, mācamies tikumus kā vadītājus cauri dzīvei:
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Ne sunīša es nespēru,
Ne uguns pagalītes;
Ir sunītis Dieva laists,
Ir uguns pagalīte.

Latviešiem tikai cieša turēšanās pie latvietības, un neatlaidīga cīņa par latviešu tautas

pašnoteikšanos savas valsts robežās, nodrošinās mūsu tautas pastāvēšanu nākotnē.

"Dievsēta" - pirmo reizi mums zināmā vēsturē latvju dievestības kopšanai ir savs

īpašums. Tas saucas "Dievsēta" un atrodas Viskonsīnas vidienē, ASV. Bez galvenās kulta

ēkas - "Skandavas", ir saimes ēka ar virtuvi, viesu istabām, grāmatu krātuvi un J. Veseļa

piemiņas istabu. Tiek celta vēl skolas ēka bērnu vasaras nometņu vajadzībām.

"Sējas nedēļa" -
ik gadus, vasaras sākumā, dievturi pulcējas Dievsētā. Darbi pie

Dievsētas izbūves mijas ar lekcijām un pārdomām par dažādiem dievturības un latviskās

dzīves ziņas tematiem. Piemērotas nodarbības un mācības bērniem. Vakarēšanas un uguns-

kuri.

"Daudzinājums" - dievturigas sanāksmes, kuras veltītas kādai latviskās dzīves tēmai.

Tā sastāvdaļa ir latviskais Dieva apliecinājums, Viņa aicināšana savā vidū.

Kļūsiet jauni, kļūsiet veci,

Dievs ienāca istabā;

Dievs ienāca istabā,

Stājas mūsu pulciņā.

"Dižvadonis" -dievturu augstākais vadītājs, visas saimes ievēlēts uz 5 gadiem.
"Draugs" -pilntiesīgs dievturu saimes loceklis, kurš pieder tikai šai reliģijai. Gada

ziedojums sākot ar $15.-.

"Labvēlis" -dievturis bez balstiesībām, kurš var piederēt ari kādai citai reliģijai. Gada

ziedojums sākot ar $5.-.

"Labietis" - dievturu apgāds, kurš izdevis bagātīgu dievturigo grāmatu klāstu.

"Labietis" - dievturu izdevums, laikraksts latvietībai. Iznāk 2 reizes gadā. Gada

maksa $6.- ASV naudā.

"Bērnu nometne" - ik vasaru Dievsētā latviski runājošajiem bērniem. Tie pavada
vairākas nedēļas mācoties latviskos tikumus, gara mantas un Dieva izpratni - katram

vecumam pēc tā spējām, līdz ar latviskām rotaļām un citām nodarbībām brīvā laikā.
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LATVIEŠU GAIDU KUSTĪBA

Zigrīda Gaujeniece

Latviešu gaidu kustības noteikumu grāmatas 6. lappusē lasām, ka latviešu gaidu
kustības mērķis ir veicināt meiteņu morālo, intelektuālo un fizisko attīstību, vadot viņu

pašdarbību latviski nacionālā garā pēc gaidisma principiem. Mūsu kustība darbojas pēc

principiem, kurus mums devis gaidisma-skautisma dibinātājs Lords Baden-Powells 1910.

gadāAnglijā.
Gaidisma darbības principus tas izteicis gaidu solījumā un 10 likumos. Vārds

"gaida" nācis no angļu valodas, savā nozīmēapzīmējot ceļa rādītāju. Gaidisms ir jaunatnes
kustība, kuras locekles cenšas augt par krietnām meitām savai dzimtajai zemei un tautai.

Gaidās meitenes un jaunavas atrodas labu draudzeņu pulciņā un pats audzināšanas darbs rit

tīkamās nodarbībās un rotaļās. Gaidismam ir plašas iespējas apmierināt jaunatnes dabisko

tieksmi pēc tāles, plašuma un jauniem piedzīvojumiem. Gaidiskā audzināšana iet roku

rokā ar mājas un skolas audzināšanu, dodot to, ko māja un skola jaunietei nedod, proti, tā

māca patstāvību, vingrinot jaunietes maņas un spriešanas spējas, un attīstot varēšanas

tikumu. Lai jaunietes augtu krietnumā, tās pirms uzņemšanas dod attiecīgās pakāpes
solījumu un tām jāpilda vai jādzīvo pēc attiecīgās pakāpes likumiem.

Mūsu darbam īpatnējs ir āra dzīves moments. Šodien, kad tik daudz jaunatnes

organizāciju un skolu un draudžu bērnu nometnes patapinājušas mūsu skautu-gaidu darbu

metodes, kā piemēram šķēršļu gājienus, āra un nakts rotaļas, ugunskurus u.t.t., mums

mūsu āra dzīvei jāvelta sevišķa uzmanība, to izveidojot arvien pilnīgāku un tā dodot

jaunietēm jaunus pārdzīvojumus un pieredzes.
Audzināšanas darbs gaidu kustībā ir individuāls un iekšējs. Mums jāpanāk, lai

meitenes mācās pašas sev, gādājot par to, lai šī darba veikšanai, mūsu nodarbības būtu

pieteikami vispusīgas gaidisma mērķu sasniegšanai un pietiekoši interesantas, lai tās

meitenes saistītu -nevis tikai sausa, teorētiska viela. Mums jāpatur prātā, ka jaunietes ir

nogurušas no garajām, skolā pavadītajām stundām telpās, tamdēļ darbība pulciņos veido-

jama aktīva un ar pēc iespējas daudz āra dzīves.

Savā darbībā gaidas nenorobežojas no pārējās sabiedrības, bet veicina sadarbību,

paturot prātā, ka mēs savās rindās audzinām nākotnes sabiedrību un tās vadību. Lielā

kustībā ar tālejošiem mērķiem nav vietas sīkumainībai un sīkiem personīgiem panākumiem,
bet katram mūsu darbam ir jābūt pakāpienam šo mērķu īstenošanā.

Gaidisma mērķi un centieni nav jauni, labāko cilvēku acu priekšā tie bijuši jau kopš
senatnes, bet jauni ir tie paņēmieni, tas ceļš, kā šos mērķus sasniegt. Tas ir sirsnīgs
sadzīves un draudzīgu rotaļu un sacensību ceļš, pa kuru ejot, viegli un nemanāmi tuvo-

jamies mērķim.
Veicināma draudzība visu tautu starpā, gaidisms audzina meitenes par krietnām

latvietēm un apzinīgām mītnes zemes pilsonēm.
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Gaidisma darbs ir pietiekami vispusīgs, lai noderētu ikvienas tautas jaunatnes

audzināšanai. Gaidas vispirms mācās atskārst, cienīt un izkopt savas tautas īpatnās vērtības

un augt par savas tautas krietnām meitām.

Tas, nākdamas starptautisko gaidu sanāksmēs, sakaros ar cittautu jaunatni, gaidas
vēro un salīdzina savus sasniegumus ar citiem uņ izveidojas savstarpēja iecietība un

draudzības saites dažādu tautu jaunatnes starpā. Varam teikt, ka gaidisms ir tautisks, starp-

tautisks un vispusīgs.
Pasaules miers ceļams uz starptautisku vēlmi pēc tā. Tas panākams tikai ar iecietību,

saprašanos un cieņu citai pret citu. Gaidisma loma šā darba īstenošanā ir liela. No

pilieniem veidojas jūra, tā tad arī mums jāpieliek roku šajā darbā.

Gaidisms neiejaucas atsevišķu individu reliģiskos uzskatos, bet pamudina savas

ticības pienākumu pildīšanā un savas konfesijas dievkalpojumu apmeklēšanā. Attiecībā uz

reliģiskiem jautājumiem, mēs esam starpkonfesionālas. Mēs neiejaucamies vecāku un

mācītāju darbā - sniegt reliģijas mācības, tikai palīdzam pārraudzīt un vingrināt meitenes

šajā laukā. Galvenais pienākums, kura ikdienas pildīšanu no meitenes prasām, ir krietnums

un palīdzība tuvākajam.
Gaidiskā audzināšana cenšas izkopt katra individa tieksmi pēc personīgas neatkarības

un brīvības, noteiktu paklausību vadītājām, neatlaidīgu pienākumu pildīšanu, kas nepie-
ciešama kopējā darba veikšanai.

Visa mūsu audzināšanas darba nolūks ir tvert meitenes raksturu lielas sajūsmas

posmā, ievadīt to pareizā formā un pamudināt un attīstīt viņas īpatnības, lai meitene pati
audzinātu sevi par labu cilvēku un derīgu pilsoni mūsu dzimtenes nākotnei. Uzvara šajā cīņā
nāks pēc gadiem, kad pati cīņa būs mitējusies.

Mums jāpanāk, lai katra gaida mācās sevis izglītošanai, nevis jādzen un jāiekaļ tām

vielu galvā ar stereotipa sistēmu.

Darbam nepieciešama disciplīna - noteikta paklausība sīkumos. Disciplīnu nevar

panākt ar spaidu līdzekļiem, bet pamudinot un audzinot vispirms pašsavaldībā un

vingrinoties iecietībā. To vislabāk var iemācīt ar piemēru, dodot meitenēm atbildību un

sagaidot augstāko patiesīguma līmeni. lespēju vingrināties dod mūsu kopu sistēma.

Kopniecei, vēsmiņai, saimvedei, jāatbild par visu, kas notiek viņas meiteņu starpā.

Disciplīnu neiegūst sodot bērnu par kādu ļaunu parašu, bet dodot tam labāku nodarbību,

kas spētu saistīt viņa uzmanību un pamazām iemācītu aizmirst un nosodīt ļauno.
Liela nozīme mūsu mērķu īstenošanā ir atbildības sajūtas dēstīšanai, sevišķi

vēsmiņām, kopniecēm un saimvedēm. Dodiet pilnīgu atbildību un izrādiet pilnīgu uzticību

sava pulciņa kopniecēm, sagaidiet no viņām daudz, un jūs daudz mantosiet. leaudziniet

kopa garu un draudzīgu sacensību kopu starpā, un jūs gūsit labus panākumus visur.

Nemēģiniet visu pašas veikt, citādi audzināmās tikai skatīsies un lietas labi neveiksies.

Sekmīgas audzināšans noslēpums nav tikdaudz vadāmo mācīšana, kā tās piedabūt
mācīties kaut ko pašām sev. Mācāmam priekšmetam ir jābūt pievilcīgam un jums "jāķer
zivs ar treknu tārpu", ne ar "sakaltušu garozu". Mūsu sistēmā meiteņu atrīsīšana ir tāda, kas

modina viņās vēlēšanos izturēt dažādus pārbaudījumus zināšanās un rokdarbos un citās tādās

lietās, kas viņu turpmākajā dzīvē varētu noderēt. Tam mums ir arodzīmes. Tad vēl mums ir
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īpaši pārbaudījumi āra, nometnes un dzimtenes* gaidu nosaukumu iegūšanai, kas dod iespēju
meitenēm vingrināties mākās kā topošām mājasmātēm, gan tīri gaidiskās mākās, veiklības

un fizisko spēju attīstīšanā. Mēs pamudinām meitenēs atbildības sajūtu par pašu veselības

un fizisko attīstību, paļaujamies uz viņu godu un sagaidām, ka viņas ik dienu veiks vismaz

vienu labu darbu.

Gaidas valkā vienādu formas tērpu, lai stiprinātu vienotības garu. Gaidas

sasveicinās ar kreiso roku, lai labā paliktu brīva labajiem darbiem. Piegriezīsim lielu

vērību, lai mūsu vadāmās savu formas tērpu valkātu ar lepnumu um mīlestību. Būsim

modras par to, ka mūsu vadāmās to vienmēr valkātu pareizi un tā, kā mūsu noteikumi par

formas tērpu to paredz, jo būdamas nevērīgas pret savu formu, mēs reizē esam arī nevērīgas

pret savu kustību un tās noteikumiem. Sevišķi vadītāja šajā jautājumā brivestības nevar

atļauties, jo tā viņa sagrauj pati savu autoritāti.

Cik iespējams, izkopjamas labā darba parašas jauno guntiņu vecumā. lerosiniet

savāmvadāmām labos darbus, kas ir pa spēkam viņu vecumam, līdz meitene pati iemācīsies

labos darbus saskatīt un tie viņai kļūs par parašu visai dzīvei.

Tā, kopējiem spēkiem katrai veicot labāko, ko spēj, visas būs pildījušas savu solī-

jumu latviešu gaidu kustībai, ceļot to domās, vārdos un darbos.

PASAULES TĀLĒS IZKLĪDINĀTAS-STRĀDĀSIM VIENOTAS

LATVIJAI!
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AMERIKAS LATVIEŠU JAUNATNES APVIENĪBA

Vita Tērauda

ALJA vieno latviešu jaunatni Amerikā kopējos sabiedriskos, izglītības, polītiskos,
kulturālos un cita rakstura pasākumos. Tā cenšas piesaistīt pēc iespējas lielu skaitu latviešu

jaunatnes latviešu sabiedrībai.

Biedri:

300 -600 biedri (16- 30 g.v.)
100 - 500 biedri veicinātāji
9-12 locekļu valde, kuru pārvēl ikgadus apvienības kongresā, parasti novembra

trešajā nedēļas nogalē.
1986./87. gada valdes locekļi (ievēlēti 1986. gada novembrī), kalpos līdz 1987. g.

novembrim.

Priekšsēde Vita Tērauda

5545 Connecticut Ave. NW #622

Washington, D.C. 20008

202 363-4067

Vice-priekšsēdis Juris Bļodnieks
19 N. Mountain Ave.

Montclair, NJ 07042

201 774-2603

Sekretāre Diāna Abula

429 Stanvvood, Apt. #3

Kalamazoo, MI 49007

616 342-9276

Kasiere Anna Karina

1432 Svvann St. NW

Washington, D.C. 20009

202 667-6133

Kasieres palīdze Laila Hildebrante

2825 Lavvndale Ave., Apt. C

Cincinnati, OH 45212

513 631-0964



Politiskās nozares Mārtiņš Hildebrands

vadītājs 2374 S. Henderson

Bloomington, IN 47401

812 339-2569

Informācijas nozares Inga Gorsvāne

vadītāja 2127 Blanchard Ave.

Anaheim,CA 92806

714 758-1738

Vēja Zvanu Kristīna Putene

redaktrises 112 Park Ave.

Hoboken, NJ 07030

201 659-7880

Ilze Kancāne

34 Sunnvside Drive

Yonkers, NY 10705

(914) 969-1894

Biedrzine Ilga Šķinke
28-35 214 St.

Bayside, MA 02139

718 229-8055

Revizijas komisija: 5 locekļi
86./87. gadā: Sigrīda Reine

Māra Sīmane

Ivars Slokenbergs
Juris Ulmanis

Kārlis Zāmurs

Padome: Anita Millere

Mārtiņš Putenis

Eduards Rīsbergs
Katrīna Streipa

Edgars Zālīte

59
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Galvenie projekti (85786. gadā)

Politiski: Demonstrācijas - PROPEACE, lielais miera gājiens 14. jūnija

demonstrācijā Ņujorkā.
Līdzdalība Helsinku procesa konferencē Vīnē

ar jauniešu delegāciju
Citas akcijas - Vēstuļu kampaņa sirdsapziņas cietumnieku labā

Dziesmu svētkos

Sadarbība ar ALA vēstuļu akcijām
Satirizētas padomju himnas izplatīšana

raidstacijām

Sabiedriski: Sarīkojumi - Dziesmu vakari, rokvakars Garezerā,

kongresi, īskursi

Izglītība: Atbalsts Latviešu Studiju Centram

Stipendijas: LSC, VLJK

Publikācijas: ALJA Ziņas (ikmēnesi)

VējaZvani (3x gadā)

Rīgas rokas grāmata

Rīgas karte

Ziemeļamerikas naktsmāju tīkls

ALJA kongresa rīkošanas rokas grāmata
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IV. DAŽĀDI PASĀKUMI,
MODERNĀ TECHNOLOĢIJA

Šajā daļā aprakstīti sabiedrībai nozīmīgi pasākumi, kuru izvedējiem ir vajadzīgas
zināšanas un praktiska pieredze, kādas nav sabiedrisko darbinieku vairumam.

Pirmie pieci raksti apraksta kāda pasākuma netechnoloģiskos aspektus: kāda centra

visu latviešu apzināšanu; latviešu centra, kurā latviskais pieejams arī ikdienā, plānošanu un

pilnveidošanu; vietējos biļetēnus latviešu un angļu valodās; nacionālpolītiskā darba prak-

tiskos aspektus.

Pēdējie trīs raksti apraksta divas modernās technoloģijas - videolentes un datorus -un

to pielietošanu sabiedriskajā darbā.

Daži Garezera 3x3 dalībnieki, sabiedriski darbinieki, pieprasīja rakstus par trijiem
tēmatiem: kā iegūt naudu no ASV federālās valdības, no štatu valdībām un nopašvaldībām;
kā izvairīties no konfliktiem ar ASV nodokļu pārvaldi [Internai Revenue Service] par

privātos kontos glabātiem sabiedriskiem līdzekļiem; kāda ir biedrības valdes locekļu legālā
atbildība par biedrības namā notikušiem likumu pārkāpumiem kā, piem., sabiedriskā miera

traucējumiem. Autori, kuri bija apsolījušies par šiem tēmatiem rakstīt, apsolītos rakstus nav

redakcijai iesnieguši.
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LATVIEŠU APZINĀŠANAS DARBS

Mārtiņš Štauvers

Latviešu apzināšanas darbs brīvās pasaules valstīs, izklaidē, ir ļoti sarežģīts, bet tomēr

risināms un ļoti nozīmīgs. Būs maz tādu centru, kuros ir pieejama puslīdz pilnīga skaitliska

informācija par vairāk nekā 90% attiecīgās sabiedrības locekļu. lemesli tam ir ļoti dažādi -

daudzi ir no latviešu sabiedrības aizgājuši, jaukto laulību dēļ ir grūtības uzvārdu atšifrēšanā,

daudzi uzvārdi neskan latviski, it sevišķi, ja vārda galotnē atmests burts "s" vai notikuši citi

pārveidojumi.
Tomēr ir vairāki veidi, kā šādu latviešu apzināšanas kartotēku varētu izveidot kaut cik

reālu un reizē nozīmīgu. Minēšu te vairākus, kas irpraksē lietoti un devuši rezultātus.

1) Visiem šādu kartotēku kārtotājiem, ja tie vēlas, parasti ir sasniedzamas dažādas

valsts un pilsētu statistiskās ziņas, kas dod pamatu tālākam darbam - par tautas skaitīšanā

reģistrēto latviešu skaitu, cik no viņiem vēl lieto latviešu valodu un tml. Sistēmatiska darba

darītājiem valsts iestādes likumu robežās ir palīdzīgas, ja pieprasītājs apsolās ievērot

saņemto ziņu izmantošanas noteikumus.

2) Mūsu pašu sabiedrībā visplašākie dati ir pieejami draudzēs. Sazināšanās ar

draudzes mācītāju vai ziņojumi gadasapulcēs te ir labs sākuma avots. Izmantojot vairākus

sarakstus vienā reizē, jāuzmanās no divkāršas skaitīšanas un nepilnībām, kas radušās,
neizdarot labojumus, it sevišķi aizceļošanas gadījumos.

3) Labas norādes uz to ģimeņu sastāvu, kas nav atrodamas mūsu sabiedrības

dažādajos sarakstos, sevišķi par ieprecētajiem, dod bērnu dzimšanas paziņojumi un mirušo

nekrologi mūsu pašu un mītnes zemes laikrakstos. Pēc tam tālākas izziņas citos avotos dod

vēl plašākas iespējas kartotēkas papildinājumiem.
4) Draudžu, biedrību un citu organizāciju locekļu vecie saraksti palīdz noskaidrot, vai

šie cilvēki vēl dzīvo ziņu vākšanas centrā. Tajos vieglāk un ātrāk identificējami mazāk

parastie uzvārdi, kurus pēc tam var meklēt telefona grāmatās.

5) Sistēmatiska telefona grāmatu pārbaude un telefona saruna ar varbūtējiem latvie-

šiem arī dos rezultātus, palīdzot uziet jauniebraukušus tautiešus, kas paši latviešu sabiedrību

vēl nebūtu sameklējuši.

6) Dažādu publikāciju adrešu saraksti grūtāk pārbaudāmi un iegūstami, bet reizē

tomēr var atklāt vienu otru nezināmu tautieti.

7) Izmantojami arī profesionālo organizāciju un kongresu dalībnieku saraksti, ka ari

kollēgas un darbabiedri.

8) Ziņas iegūstamas ari individuālā saskarē ar personām, kam tās pieejamas par

nomaļus dzīvojošām personām un dadzīvotājiem atsevišķās ģimenēs.
9) Var izdarīt speciālas aptaujas organizācijās un lokālajās publikācijās.
10) Valsts imigrācijas iestādēs ir pieejami dati par jauniebraucējiem.
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Droši vien, ir vēl citi veidi, kā brīvā sabiedrībā var uzzināt latviešus. Šeit pieminētie
visi praksē devuši iespēju atklāt kādu agrāk neapzinātu tautieti vai paliecināt kartotēkā

pieejamo ziņu pareizumu. Turklāt jāpiezīmē, ka kartotēkas kārtotājam ieteicams darbā

iesaistīt iespējami plašu darbinieku saimi, it sevišķi tos, kas var un vēlas ziedot laiku viena

vai vairāku veida izziņu vākšanā.

Izmantojot minētās iespējas, Montrealas latviešu biedrības mēnešraksta Ziņotāja

redakcijā ir vispusīga montrealiešu kartotēka, kurā 1982. gada sākumā bija apzināts 911

latviešu ar ziņām par šī sastāva maiņu 1981. gadā. Nav šaubu, ka šai ciparā ir sava "kļūda",
kas jāzīlē, izvērtējot un apsverot vietējos avotus. Šķiet, ka šī kļūda nepārsniedz 5%. Skaits

varētu būt tikai lielāks, ne mazāks.

Lai kartotēku uzturētu laikmetīgu un iespējami precīzu, rēgulāri veicami šādi darbiņi:

1) jāreģistrē visi dzimušie, mirušie un aizbraucēji, 2) jāuzzina iebraucēji - imigranti un tie,

kas pārceļas uz dzīvi kartotēkas centrā, 3) vismaz reiz gadā jārevidē dažādie saraksti un

jāizdara nepieciešamie labojumi, saskaņojot tos ar kartotēkas kārtotāju, 4) jāuztur sadarbība

un uzticība dažādo vienību vadītāju starpā apzināšanas darba jautājumā.

Situācija, apzināšanas darbu veicot, ir dažāda un mainīga. Mūsu kartotēkā ir ļaudis,
kas nevēlas, lai par viņiem kāds cits ko zina (tas jārespektē!), kam nav nekādu interešu

latviešu sabiedrībā utt., un ir tādi, kas atkal visu to pēc vairāku gadu desmitu pārtraukuma
vēlas atjaunot. Netrūkst arī tādu, kam vēl ir dusmas par izbijušām lietām vai iebildumi pret

atsevišķām personām. Viņu vairumu mēs parasti zinām. Visi kopā veidojam mūsu

sabiedrību, un joprecīzāk zinām tās locekļu kopskaitu, jo labāk spējam izvērtēt tās fizisko

un garīgo potenciālu.
Tā 1982. gada novembra sākumā Montrealā un apkārtnē minētie 911 latvieši veidoja

380 ģimeņu vienības (ieskaitīti vieninieki un vieninieces). No tām Montrealas latviešu

biedrības ziņotāju saņēma 365 (96%), kas ir ievērojams procents. Tas savukārt liecina, ka

šīs ģimenes ir informētas par šejienes latviešu sabiedrības gaitām un notikumiem.

Protams, šāds apzināšanas darbs prasa laiku, atjautību, pacietību, uzmanību un

darbiniekus. Tas nemitīgi turpināms, un arī tad pilnīgi dati tikpat kā nebūs iespējami, bet lai

tas nemazina šī darba un sasniedzamo datu nozīmi. Ja līdzīgas kartotēkas ziņas būtu

pieejamas katrā latviešu centrā Kanādā, tūdaļ būtu plašāks ieskats latviešu sabiedrībā visas

valsts mērogā.
Montrealas latviešu biedrības ziņotāja kartotēkā pasāktais darbs devis labus un

dažkārt pavisam negaidītus rezultātus. Tā no avīžu ziņām pavisam nejauši atklājām, ka

Montrealā dzīvo ceturtā labākā šachiste Kanādas mērogā - latviete, kas pārstāv valsts krāsas

pasaules sacensībās un māca šacha spēli pamatskolniekiem.
Un netrūkst gadījumu, kad aktīvie ļaudis skatam pazūd un neaktīvie atkal parādās.

Kartotēkas uzdevums ir visu toreģistrēt, ja tikai vien tas iespējams. Svarīgi arī, lai kartotēkā

sakopotās ziņas vismaz reizi gadā tiek tabulētas, tabulas publicējot. Vajadzīga arī rēgulāra
kartotēkas ziņu pārbaude. lespējami pareizākie dati tā kļūst ne tikai interesanti, bet būs

nozīmīgs materiāls nākotnes sociologiem, kas pētīs mūsu gaitas Ziemeļamerikas kontinentā

vai citur brīvajā pasaulē. Še sava nozīme lokāliem "mazās preses" izdevumiem, kuros šiem

datiem ierādāma redzama vieta, lai tie nepazustu.
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KĀPĒC KALAMAZŪ?

Maira Bundža

Vairākkārt ir izraisījušās pārrunas jauno latviešu vidē par latvietības trūkumu ikdienā.

Mēs jūtam un ticam, ka latviskums un latvieši Amerikā tikai tad pastāvēs, ja bērni, jaunieši,
mēs paši to izjutīsim un piedzīvosim ikdienā. Nepietiek ar sestdienas latviešu skolām un

nedēļas nogales sarīkojumiem. Mēs gribam vakaros satikties, priecāties, iet uz filmām,

āzēties ar latviešiem ikdienā. Izveidot draudzības, kuras var izbaudīt vienkāršā dzīves ritmā

un ne tikai lielos sarīkojumos. Lielās pilsētās, kā Čikāgā, Toronto un Ņujorkā latvisku

nodarbību netrūkst, bet bieži vien lielie attālumi un pilsētu straujais temps cilvēkus tā

nogurdina, ka viņiem nav ne laika, ne enerģijas vakaros iziet vai satikties. Jaunām ģimenēm

grūti atrast latviešu bērnaukles un lielpilsētu attālumi neļauj nodibināt latviešu bērnu dārzus.

Tā daudzi bērni nonāk amerikāņu aukļu rokās. Vai nebūtu jauki, ja mēs varētu pārcelties uz

kādu norunātu vietu un veidot savu kopīgo ikdienas dzīvi, sūtīt bērnus latviešu bērnu dārzā,

un atdzīvināt latvisko gadskārtu svinēšanu?

Mēs meklējām piemērotu vietu, kurā īstenot savus sapņus, un tā nonācām pie
Kalamazū. Tā liekas ideāla lieluma pilsēta (apgabalā dzīvo apmēram 200,000 iedzīvotāju),
kur viss viegli sasniedzams un iespēja dzīvot laukos vai pilsētā. Vispār, Mičiganas
ekonomiskais stāvoklis irkrietni uzlabojies un Kalamazū atrodama ekonomiska dažādība.

Kaut algas nav tik lielas kā lielpilsētās, dzīves dārdzība daudz mazāka, it sevišķi māju cenas

un īres. Kulturālais līmenis ir augsts. Šeit ir Rietummičiganas universitāte, četras

kolledžas, teātra trupas, simfoniskais orķestris un mākslas galerijas.

Apkārtne skaista -daudz ezeru, arī ziemas sportu netrūkst.

Kalamazū apkārtnē dzīvo ap 500 latviešu. Te latviešu biedrība, draudzes, skoliņa,
Latviešu studiju centrs, sporta kopas, Daugavas Vanagi, rokdarbu grupa, tautas deju
grupa, skauti, gaidas, utt. Garezers un Latviešu ciems ari ir tuvu. Diemžēl, savā laikā

daudzi jaunākās paaudzes latvieši pārcēlās citur vai nu darba trūkuma dēļ, vai vienkārši laimi

meklēdami, bet tagad jaunieši sāk pārvietoties uz šejieni. Pēc latviešu valodas programmas

vai citu kursu izņemšanas Rietummičigānas universitātē, dažs labs paliek Kalamazū. Citi

pārnāk šeit darba dēļ, citi ieprecās.
Mūsu ideja - latviskā ikdiena, vieta -Kalamazū. Ko tālāk? 1985. gada septembrī
sasaucām dažus pazīstamus un ieinteresētus cilvēkus pārrunāt šo ideju, tās izplatīšanu un

veicināšanu. Tā izveidojās: Kāpēc Kalamazū?, jo nevarējām nonākt pie laba latviska vārda,
kas atspoguļotu mūsu 'communitv' jēdzienu. 'Sabiedrība' par plašu, 'saime', 'kopiena',

'kopība' par šauru, varētu kādam atgādināt 'commune' un no tā gribējām izvairīties. Tā

Kāpēc Kalamazū? ir neformāla, droši vien tikai pirmorganizācija, lai veicinātu latviešu

pārcelšanos uz Kalamazū.
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Darbība un mērķi

Apmēram 35 dažāda vecuma ļaudis ieradušies uz mūsu 3 sēdēm un darbojušies
mazākās darba grupiņās. Pirmais mērķis bija izplatīt informāciju par Kāpēc Kalamazū?

ideju un par Kalamazū pilsētu pašu. Izdevām brošūriņu, tagad otrā izdevumā, iespiestas

pogas, ko izdalīja ALJA kongresā, un avīzē parādījās raksts un reklāmas. Interesentiem

piesūtīta informācija un daži jau ir viesojušies mūsu pulkā.
Otrais nolūks - darba tīkla izveidošana un uzturēšana, lai varētu palīdzēt cilvēkiem

atrast piemērotu nodarbošanos. Darba tīkla aptauju izsūtīja gandrīz visiem Kalamazū

strādājošiem latviešiem un ir uzņemts telefona kontakts ar tiem, kas ir piekrituši palīdzēt.
Dažiem, kas nopietni izteikuši interesi pārcelties, esam iedevuši informāciju par kontakta

cilvēkiem darba vietās un pat sarunājuši intervijas.
Trešā iecere ir pilna laika ikdienas bērnu dārzs. Jau tagad darbojas puslaika bērnu dārzs.

Pētot bērnu dārzu noteikumus atklājām, ka ar 5 pilna laika bērniem, maksājot parastās

amerikāņu likmes, varētu uzsākt pilna laika bērnu dārzu. lespējams, ka naudu bērna dārza

iekārtai varēs dabūt no kāda latviešu fonda.

Protams, galvenais mērķis ir piesaistīt vairāk latviešu Kalamazū. Liels skaits nav

svarīgs, bet gan dedzīgs kodols, kuram jautājums "Vai runāsim latviski?" nemaz neeksistē.

Mēs gribam iesaistīt visus latviešus, kam interese mūsu pasākumā. Mēs negribam, lai mūs

uzskata par izlases sabiedrību, kura meklē tikai profesionāļus, superletiņus vai jaunos.

Izvērtējums

Grūti teikt kādu iespaidu mūsu darbība atstājusi. Galvenokārt esam gribējuši izplatīt
mūsu ideju un liekas, tā ir aizgājusi no krasta līdz krastam, joesam dzirdējuši jautājumus un

komentārus no visām malām. Daži lielpilsētnieki šaubās par mūsu pilsētas izvēli, jo

mazpilsētās nav tik liela dzīves dažādība. Citi domā, ka mūsu ideālismam trūkst praktis-
kuma un realitātes. Tomēr lielākā daļa ir ieinteresēti, pat sajūsmināti par mūsu ideju.

Jau zināmi 9 vieninieki un četras ģimenes, kas pēdējā gada laikā pārcēlušies uz Kala-

mazū. Vai tas ir Kāpēc Kalamazū? nopelns? lespējams vismaz daļēji. Mums arī zināmas

vismaz 5 ģimenes, kas nopietni apsver šo ideju, bet tām jāatrod darbs. Dzīve Kalamazū

ieinteresējusi arī daudzus vieniniekus.

Darba tīkls vēl pilnā sparā nav iedarbojies. Tam vajadzīgs vairāk atbalsta strādājošo
latviešu vidū. Jādara cik spējam, lai visiem kas vēlas pārcelties, palīdzētu un izsekotu viņu
progresam.
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"ZIEMEĻKALIFORNIJAS APSKATS"

Ojārs Celle

Biļetens ZIEMEĻKALIFORNIJAS APSKATS sāka iznākt 1959. gada septembrī.
Tā nospraustais mērķis bija sniegt vispusīgu informāciju un nepieslieties kādai specifiskai

grupai vai novirzienam. Redakciju jau no pirmā numura sastādīja trimdā izglītotie ASV

latvieši, un šī tradicija pastāv arī vēl šodien.

Izdevums izgāja tautā 500 eksemplāros, ar 3 centu pastmarku apmaksāts, un tā

nostājās kā līdzvērtīgs konkurents jau kopš pirmajiem ASV ieceļošanas gadiem

pastāvošajam Ziemeļkalifornijas latv. ev.-lut. draudzes biļetēnam "Zelta Vārtu Vēstis".

APSKATA izdevējs un financiālais atbaltītājs ir vietējā latviešu biedrība.

APSKATA redakcija par saviem uzdevumiem uzskata:

* Kalpot vietējās sabiedrības vajadzībām.
* Informēt par tekošajiem un nākošajiem notikumiem.

* lerosināt pārdomas un domu izmaiņu.
* Ļaut vietējiem autoriem rakstīt par to, kas viņiem uz sirds.

* Palīdzēt saturēt kopā mūsu kopību un veicināt tās rosmes.

* Papildināt lielo presi.
*

Izgaismot mūsu centrālo organizāciju darbu un dot tām lokālu publicitāti.
* Un arī, kā tas pats par sevi saprotams, atbalstīt izdevēju -Ziemeļkalifornijas

latviešu biedrību.

APSKATA redakcijas darba vadlīnijas var raksturot šādi:
* Rakstus rediģēt, bet tā, ka nepazūd pamatdoma un stils.
* Publicēt rakstus kaut arī tie paustu redakcijai pretējus uzskatus.
* Nepublicēt apvainojumus personām, grupām un organizācijām.
* Neieņemt viedokli disputos, bet palīdzēt lasītājiem saskatīt problēmas

dažādās variācijās.
* Nestrīdēties par lasītāju vēstuļu saturu, bet reaģēt tikai uz maldinošiem un

nepareiziem apgalvojumiem.
* Gādāt par to, lai publicētās ziņas būtu pārbaudītas kā pareizas.
* Kalpot vispirms lokālām interesēm, bet neaizmirst arī vispārējos latviešu

kopības mērķus.
* Veicināt jaunuautoru un žurnālistu līdzdalību.

APSKATA techniskā iekārta sastāv no elektriskās rakstāmmašīnas ar latvisko burtu

zīmēm, Geštetnera elektronisko matricu mašīnas, Geštetnera mimeografa un kniedētāja. Bez

redaktora Ojāra Celles un redakcijas darbinieces Māras Celles, kuri abi paveic rakstu

rediģēšanu, pārrakstīšanu un mimeografešanu, ik numurā ar rakstiem piedalās caurmērā kāds

pusducis personu. APSKATA salikšanas un izsūtīšanas darbā strādā vēl 4-5 talcinieki.

Kopš paša pirmā numuraAPSKATAM nav bijusi abonēšanas maksa, bet lasītāji ir

aicināti ziedot (pašreiz sākot ar 7 dol. gadā) izdošanas izdevumu segšanai. Ziedojumi
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vienmēr ir seguši izdevumus, kas tagad nedaudz pārsniedz 3,000 dol. gadā. Visi AP-

SKATA darbinieki strādā bez atlīdzības.

APSKATU izsūta no San Hozē pilsētas galvenā pasta, kur tam ir bezpeļņas

organizācijas "Bulk Mail" atļauja 3. klases pasta izsūtīšanai. Viss sūtījums, ap 575

eksemplāru, ir jāizšķiro pa "zip" kodām, pēc pasta norādījumiem. Atsevišķi uz ārzemēm

tiek izsūtīti kādi 25-30 eks..

Kārtējā APSKATA numurasaturs ir apmēram šāds:

* levadraksts -parasti par aktuālu problēmu, jautājumu vai vēsturisku

notikumu.

* Nākošo sarīkojumu sludinājumi un ziņas.
* lepriekšējā mēneša sarīkojumu un notikumu apraksti, kritikas, vērtējumi.
* PBLA, ALA un ZKLB ziņas.
* Raksti par vietējiem jautājumiem.
* Raksti par vispārējiem jautājumiem un apceres, arī par okupētās Latvijas

mākslas filmām, māksliniekiem un vispār mūsu tautas šodienu.

* Sīkumi.

* Kreditsabiedrības sludinājums.
* Lasītāju vēstules -ja ir ienākušas.

* Sports - ja ir ko ziņot.
* Sarīkojumu kalendārs - par visiem zināmiem gaidāmiem sarīkojumiem, kas

varētu ieinteresēt lasītājus.

Ziemeļkalifornijas Baltiešu padome, Jāņa Jēkabsona redakcijā, izdod četrus "Baltie

News" numurus gadā. Tos pievieno APSKATAM, kā arī lietuviešu un igauņu apkārt-
rakstiem.

APSKATA lasītāju skaits pēdējos 10 gados irpalicis gandrīz nemainīgs. Aizejošās
paaudzes vietā nāk jauni lasītāji. To var pa daļai izskaidrot ar vispārēju latviešu skaita

palielināšanos Kalifornijā, kā ari ar to, ka tie, kas no šejienes pārceļas uz citām ASV vietām

vai ārzemēm, parasti vēlas APSKATU saņemt arī turpmāk. Tā kā Kalifornijas latviešu

skaits arvien vēl turpina pieaugt, par lasītāju trūkumu tuvākos gados nav jābaidās. Ari līdz-

strādnieku pulks vēl tikai nāk brieduma gados.

Informācija APSKATA, ieskaitot ievadrakstus, ir bez liekas personisko uzskatu

klāstīšanas. APSKATA politisko un sabiedrisko virzienu varētu apzīmēt apmēram par

trimdā augušās latviešu paaudzes pieeju dzīvei - vidusceļa nacionālisms un neizpušķots un

reizēm kritisks mūsu sabiedrības skatījums. APSKATS gandrīz nekad nepublicē atmiņu
rakstus par to "kā kādreiz bija". Mēs atbalstām un popularizējam mūsu lielās organizācijas,
bet publicējam par tām ari kritiku. Tā kā Ziemeļkalifornijā iznāk arī draudzes biļetens,
reliģijai APSKATS pieskaras maz.

APSKATA redakcijas un izdošanas darbs nav bez grūtībām. Vecāku gadu gājumu
autoriem apklustot, vietā bieži nestājas jauni. Ir jāpieliek liela piepūle un redakcijai pašai
dažkārt jāuzraksta proporcionāli liela daļa no mēneša numura. Latviešiem trimdā pakāpe-
niski zūd laba rakstu valoda. Ļoti grūti ir izaudzināt un pieturēt jaunus rakstītājus. Tā kā

visi esam aizņemti maizes darbā, ģimenes lietās un dažādos citos pienākumos, brīva laika
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nav daudz. Mēs apzināmies, ka vajadzētu vairāk darīt, lai latvisko sabiedrību saturētu kopā
un palīdzētu vairot tās tālākās dzīvotspējas. Bet biļetena ikmēneša izdošana reizē ir ari

ruūnas darbs, kur īstermiņa prioritātes apēno tālākas, distancētas problēmas laikā un telpā.

ZK Apskata adrese:

962 VVestmont Court

San Jose. CA95117 USA
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ČIKĀGAS ZIŅU - ANGĻU VALODAS PIELIKUMS

CHICAGO LATVIAN NEWSLETTER

Ojārs Kalniņš

Ir grūti ticēt, ka 1986. g. rudenī Čikāgas Ziņas - angļu valodas pielikums,
CHICAGO LATVIAN NEWSLETTER (CLN), izdod 56. numuru. Kad 1980. gadā
Ciānas draudzes mācītājs Vilis Vārsbergs ieguva Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienības
atbalstu uzsākt šo jauno pasākumu, nevarēja zināt, vai iecerētajai publikācijai būs līdz-

strādnieki, lasītāji un atsaucība. Kaut gan sešos gados redakcija un saturs irmainījušies, šis

izdevums ir audzis, ieguvis lielu atbalstu un vēl joprojām turpina ziņot latviski nerunā-

jošajiem lasītājiem par latviešu sabiedrību, tās vēsturi, panākumiem un prasībām.
Ir jāatzīstas, ka iesākums nebija viegls. Bija personas, kas nesaredzēja vajadzību

latviešiem izdot publikāciju angļu valodā. "Mūsu pienākums ir sargāt latviešu valodu," daži

teica. "Kamdēļ trimdas latviešiem ir jāpūlas un jātērē līdzekļi, lai atbalstītu angļu valodas

izdevumu?" Bija bažas, ka tādi latviešu jaunieši, kam vāja latviešu valoda, necentīsies lasīt

latviešu laikrakstus un paļausies uz jauno angļu valodas izdevumu, lai uzzinātu, kas notiek

latviešu sabiedrībā.

Tomēr mācītājs Vārsbergs pastāvēja uz to, ka latviešiem ir jāsarunājas ne tikai ar ame-

rikāņiem, bet arī ar latviešu ģimeņulocekļiem, kas dažādu iemeslu dēļ, nesaprot latviski.

1981. g. janvārī, pirmajā CLN numurā, ievadraksts jautāja "Where are we?" Šis

raksts izskaidroja, kur atrodas Čikāgas latviešu baznīcas, skolas, mūzeji, biedrības un orga-

nizācijas. Bija informācija par koncertiem, latviešu radio raidījumiem un dziesmu svētkiem.

Jaukto laulību dēļ Čikāgā, tāpat kā citos trimdas latviešu centros, ir daudz ģimeņu, kur ne

visi ģimenes locekļi saprot latviešu valodu. CLN deva viņiem iespēju pašiem lasīt un

iepazīties ar latviešu sabiedrību un tās aktivitātēm Čikāgā.
Pirmo CLN numuru iespieda uz vienas 8-1/2 x 11 collas lapas, ar tekstu abās pusēs.

Tā kā tas bija mācītāja Vārsberga ierosinājums, CLN izdošana bija viņa atbildībā. Mācītājs

Vārsbergs uzņēmās atbildīgā un techniskā redaktora pienākumus. Viņš izstrādāja saturu,

sagatavoja rakstus, salīmēja slejas un nodeva pabeigto maketu spiestuvei. Lai ietaupītu

naudu, visu technisko darbu darīja uz vietas. Tekstu uzrakstīja uz rakstāmmašīnas un

virsrakstiem lietoja salīmējamos burtus (t.s. "press type"). Ar laiku nāca palīgi: Māra

Kārkliņa uzrakstīja tekstus ar rakstāmmašīnu un Ojārs Kalniņš deva vairākus ievadrakstus.

Pirmās atsauksmes bija labas un ar laiku CLN saturs paplašinājās. Lai sniegtu

lasītājiem vispusīgu informāciju par latviešu tautu, CLN ievietoja ne tikai ziņojumus par

sabiedriskiem sarīkojumiem, bet arī rakstus par polītiku, vēsturi, kultūru un sportu. Ja bija
kaut kas, ko latvieši darīja vai domāja, kas varētu interesēt arī amerikāņus, to ievietoja.

Tā kā sākumā CLN bija Čikāgas Ziņu pielikums, metiens bija tas pats, kas Čikāgas
Ziņām, aptuveni 1,800 eksemplāru. Lai sasniegtu lielāku cittautiešu lasītāju skaitu, Čikāgas
Ziņu atbildīgais redaktors un CLN atbalstītājs, Ilmārs Bergmanis, sastādīja atsevišķu
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kartotēku, kurā ietilpa vairāku simtu amerikāņu žurnālistu, valdības ierēdņu, cittautiešu

organizāciju pārstāvju u.t.t. vārdi un adreses. Līdz ar to, CLN nebija vairs tikai Čikāgas

Ziņu pielikums, bet neatkarīgs izdevums, ko izsūtīja lielā metienā. Šodien šajā "nelatviešu

kartotēkā" ietilpst vairāk nekā 400 vārdu.

Atsauksmes bija ļoti labas, ne tikai no latviešiem, bet arī no nelatviešiem. Daži

latvieši pieprasīja vairākus eksemplārus no CLN, vai pavairoja tos un izdalīja kaimiņiem un

darba biedriem. Citi to nosūtīja saviem senatoriem un ASV tautas vietnieku nama locek-

ļiem. Kāda Ņujorkas lietuviešu organizācija pati uzsāka savu angļu valodas izdevumu un

bieži ievietoja no CLN pārņemtos rakstus. Pat Čikāgas lielais laikraksts, Chicago Sun

Times, savā ievadrakstu lapā (editorial page) pārspieda vienu CLN satīrisku rakstu par

Juriju Andropovu.
Lai amerikāņu sabiedrību labāk iepazīstinātu ar CLN, tās redakcija sāka izdot preses

ziņojumus, organizēja demonstrācijas un CLN vārdā rakstīja lasītāju vēstules ASV

laikrakstiem. Ar laiku cittautiešu organizācijas sāka sūtīt informāciju un ielūgumus CLN

redaktoriem. Kaut CLN bija tikai mēneša izdevums, ko redakcija sagatavoja savā brīvajā

laikā, tas Čikāgas mērogā bija ieguvis negaidītu cieņu un ievērību. Mūs uzskatīja par

ievērojamu Čikāgas etniskās preses sastāvdaļu!
Sākot ar 1982. g. septembra numuru CLN pārgāja no vienas lapas formāta uz

divām. 1983. gadā mācītājs Vārsbergs, laika trūkuma dēļ, atteicās no CLN redakcijas. To

pārņēma Ojārs un Ingrīda Kalniņi. Kaut gan 1985. g. O. un L Kalniņi pārcēlās uz Vašing-
tonu, viņi turpināja rakstīt un salikt CLN, nosūtot gatavos maketus uz Čikāgu iespiešanai.

Izmantojot informāciju no Čikāgas sabiedrības, ALAs biroja, LAIKA un citiem

avotiem, CLN vēl joprojām turpina iznākt kā īpašs angļu valodas izdevums par latviešu

rosmēm. CLN reti pārspiež rakstus no citiem angļu valodas laikrakstiem, bet lieto gandrīz
visus jaunus, oriģinālus rakstus. Lielāko daļu no šiem rakstiem redakcija sagatavo pati.

Kā 1980. gadā, tā 1985. gadā Čikāgā pacēlās jautājums vai ir vērts turpināt šādu

angļu valodas izdevumu. Kaut gan daži cittautieši ziedoja, lai atbalstītu CLN, lielāko daļu
latviešu lasītāju ziedoja tikai Čikāgas Ziņām. Vai ziedotā nauda bija domāta abiem

izdevumiem? Vai latviešu sabiedrībā bija atsaucība angļu valodas pielikumam?
Lai noskaidrotu šo jautājumu 1985. g. novembra numurā mēs ievietojām aptauju

prasot, lai lasītāji izsaka savas domas par CLN. Resultāti bija vienbalsīgi. No aptuveni
100 atbildēm, visi atbalstīja angļu valodas izdevumu un lūdza, lai to turpina. Visi latviešu

lasītāji atbildēja, ka ziedojumi bija domāti Čikāgas Ziņām un CLN. Saņēmām arī ļoti
pozitīvas vēstules no American Jevvish Committee, igauņu organizācijām un Baltā nama

pārstāvja Linas Kojeļa. CLN nākotne bija nodrošināta.

Pēdējā laikā citas latviešu organizācijas ir izrādījušas interesi uzsākt līdzīgu angļu
valodas izdevumu. Vai tas ir vēlams? Vai tas ir iespējams? Atbilde uz abiem jautājumiem
ir jā! Tas ir noteikti vēlams, jo manā uzskatā informācijas angļu valodā par latviešu

pasākumiem un prasībām nekad nevar būt par daudz. Katrā latviešu centrā ir aktivitātes,

par kurām vietējiem amerikāņiem un cittautiešiem vajadzētu zināt. Valdības ierēdņi un

žurnālisti varētu izmantot šo informāciju un to izplatīt tālāk. Kā mācītājs Vārsbergs teica,
"Ja mēs nesarunāsimies ar amerikāņiem viņu valodā, viņi nezinās, ka mēs eksistējam."
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Kas tad ir nepieciešams, lai uzsāktu šādu publikāciju? Pievienoju dažas domas:

REDAKTORS -Vismaz viens spējīgs cilvēks, kam ir laba angļu valoda, žurnālista

pieredze un apm. 10 līdz 15 brīvu stundu katru mēnesi, ko ziedot izdevuma sagatavošanai.
Latviešu sabiedrībā ir daudz jauniešu, kam ir laba rakstu valoda un, kas mācās žurnālismu.

Ja viņi cer kādreiz kļūt par žurnālistiem, šis būtu labs veids, kā iegūt praktisku pieredzi.
LĪDZSTRĀDNIEKI -jo vairāk, jo labāk. Katra persona, kas var vākt informāciju,

sagatavot rakstus un palīdzēt ar izdevuma salikšanu, var palīdzēt redakcijai. Ja ir tādi jau-

nieši, kas izvairās no darba latviešu sabiedrībā latviešu valodas trūkuma dēļ, šis būtu ideāls

veids, kā viņi varētu atgriezties pie latviešiem un palīdzēt.
INFORMĀCIJAS AVOTI - Tādus var atrast visur. Katrā latviešu centrā irkoncerti,

teātri, skolas un biedrības, par ko amerikāņiem būtu interese. Var arī tulkot rakstus no

vietējiem latviešu izdevumiem, kā ari no LAIKA un organizāciju biļetēniem. Var arī pār-

spiest rakstus no LATVIAN NEWS DIGEST, CHICAGO LATVIAN NEWSLETTER,
BALTIC BULLETIN, u.t.t. Nav nekādas problēmas, ja informāciju pārņem no citiem

izdevumiem, jo ne visi lasītāji saņem visas šis publikācijas. Un, ja vietējais valdības

loceklis redzēs to pašu rakstu vairākos izdevumos, tas ari nekaitē. Viņš to atcerēsies.

TECHNISKIE MATERIĀLI -Viena laba rakstāmmašīna (vai vārdu procesētājs),

papīrs, zīmuļi, biezā plakātu pape, šķēres, līme un lineāls.

LĪDZEKĻI -Protams, ir vajadzīga nauda, lai iegādātos techniskos materiālus, bet tie

ir niecīgi. Lielākie izdevumi ir iespiešana un pasts. lespiešanas cenas mainās no pilsētas uz

pilsētu, bet ir iespējams iespiest 1,000 abās pusēs drukātas 8-1/2 xll collu lapas par $50.

Pasta izdevumus var samazināt, jājauno izdevumu pievieno pie jau esošā vietējā latviešu

biļetēna. Ja vēlaties to izsūtīt ari amerikāņiem un citautiešiem, tad jārēķinās ar 22 centiem

par katru izsūtīto eksemplāru. Ja jūsu baznīcai vai organizācijai ir bezpeļņas statuss, un ja
izsūtāt vismaz 200 eksemplārus, tad variet pieprasīt pasta atļauju lietot samazināto "bulk

rāte".

NEATLAIDĪBA, PACIETĪBA UN ČAKLUMS -Lai uzsāktu un uzturētu kvalitātes

angļu valodas biļetēnu, ir nepieciešami darbinieki, kam ir interese, laiks un griba strādāt

grūti un neatlaidīgi. Sākums ir visgrūtākais, bet ar laiku, kad redakcija un līdzstrādnieki ir

iemanījušies savā darbā un sāk dzirdēt labas atsauksmes, darbs kļūst arvien vieglāks.

Gandarījums, ko var iegūt strādājot pie šāda projekta ir vienreizējs.
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KĀ VAR KĻŪT PAR NACIONĀLPOLĪTISKU DARBINIEKU

Ojārs Kalniņš

Pēdējos gados, kopš nodarbojos ar nacionālpolītiskiem jautājumiem, es esmu

ievērojis, ka gandrīz katru dienu latviešiem (kā arī baltiešiem) ir piegriezta lielāka un lielāka

vērība ne tikai Vašingtonā, bet arī Amerikas mērogā.

lemesli ir vairāki. Vispirms, 45 gados, latvieši ir iedzīvojušies Amerikā un iepazi-

nušies ar tās kultūru, tautu un valdības iekārtu. Latviešu un baltiešu organizācijas, piemē-

ram, Amerikas Latviešu Apvienība, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība, Apvienotā Baltiešu

Komiteja un BATUN iruzstādījušas stingru nacionālpolītisko darbības pamatu un kļuvuši

par pazīstamām un iecienītām balsīm cilvēktiesību forumā.

Otrkārt, vairākas jaunas paaudzes ir izaugušas Amerikā, kas saprot šīs zemes valodu

un izprot iestādes tikpat labi kā amerikāņi. Šie jaunieši ir devuši trimdas latviešu nacionāl-

polītiskajam darbam jaunu sparu un spēku. Viņi ir pierādījuši amerikāņu valdībai un presei,
ka latviešu brīvības cīņa neapstāsies, bet turpinās augt arvien spēcīgāk.

Skatoties no ALAs Arējās Informācijas biroja viedokļa Vašingtonā ir skaidri

redzams, ka potenciālu darbinieku netrūkst. Gandrīz katru dienu tautieši man raksta, sūta

informāciju un prasa: "Ko es varu darīt polītiskajā laukā?"

lespējas ir dažādas. Trimdas latviešu nacionālpolītiskai darbībai ir vairāki mērķi, bet

divi no vissvarīgākajiem ir: iespaidot ASV valdību un iespaidot ASV presi. To var panākt

darbojoties individuāli vai caur vietējām un nacionālajām organizācijām.

Ko indivīds var darīt, lai paceltu latviešu vārdu ASV presē?

Lasītāju vēstules. Indivīdam visvieglākais veids kā iespaidot presi ir rakstīt

lasītāju vēstules ASV laikrakstiem. Gandrīz katru dienu ASV laikrakstos parādāsraksti par

Padomju Savienību, cilvēktiesību jautājumiem, vai kādu citu tēmatu, kas skar latviešus.

Katram laikraksta lasītājam ir tiesības reaģēt uz šādiem rakstiem, izteikt savas domas un

pieminēt savu pieredzi no latviešu viedokļa. Ja raksta īsu, kodolīgu vēstuli, kas slavē vai

kritizē kādu specifisku rakstu, ir iespējams, ka to ievietos.

Telefoniskās sarunas. Bieži televīziju, radio un laikrakstu žurnālisti kļūdās par

faktiem, kas skar latviešus. Piemēram, ABC televīzijas komentātori nosaucapadomju olim-

piskās komandas bobslejistus par krieviem. Vairāki simti latviešu piezvanīja ABC birojam

Ņujorkā un aizrādīja par šo kļūdu. Nākamajā dienā komentātori uzsvēra, ka bobslejisti

bija latvieši. Līdzīga kļūda parādījās ASV avīzēs un žurnālos sakarā ar Černobiļas atom-

spēkstacijas eksploziju, kuros žurnālisti nosauca Padomju Savienību par Krieviju. Vašing-
tonā kāda igauniete piezvanīja Washington Times laikrakstam un sūdzējās, ka ievietotā

padomju kartē neparādījās Baltijas valstu robežas. Šī protesta dēļ nākamajā dienā Washing-
ton Times ievietoja jaunu karti ar pareizajām robežām. Uz šādām aplamībām ir jāreaģē, jo
vienmēr ir cerības panākt kaut ko pozitīvu.
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Saskare ar žurnālistiem. Ar vēstulēm un telefoniskām sarunām bieži var labāk

iepazīties ar kādu žurnālistu. Mazās pilsētās, kur žurnālisti meklē jaunus informācijas

avotus, bieži vien var iepazīties ar kādu redaktoru vai televīzijas reportieri, it sevišķi, ja

jums ir jauna informācija. Piemēram, īsi pēc Černobiļas traģēdijas, prese meklēja latviešus,

kuri bija telefoniski sarunājušies ar radiem Latvijā. Ja laikus piezvana presei un paziņo par

šādu notikumu, ir iespējams, ka var izkārtot intervijas un uzrakstīt kādu rakstu. Ja jūs tikai

pat vienreiz būsit snieguši kādam žurnālistam precīzu, lietojamu informāciju, viņš to

atcerēsies un griezīsies pie jums nākotnē.

Ko organizācijas var darīt, lai paceltu latviešu vārdu presē

Organizāciju iespējas ir tādas pat kā indivīdam, tikai ar potenciāli lielākiem

panākumiem. Ja kāds raksta vēstuli, vai griežas pie preses kādas organizācijas vārdā, prese

informācijai pievērš lielāku vērību, it sevišķi, ja šī organizācija pārstāv vairākumu no

vietējiem latviešiem. Piemēram, ja kāds Milvoku organizācijas priekšsēdis uzraksta vēstuli

avīzei Milsvaukee Journal protestējot pret kādu kļūdu, kas ir parādījusies avīzes rakstā, ir

iespējams, ka vēstuli iespiedīs. Neviens redaktors nevēlas sanaidoties ar kādu vietējo
etnisko grupu un tādēļ vienmēr centīsies atbildēt. Ir arī citas iespējas, ko organizācijas var

izmantot:

Preses ziņojumi (Press releases). Mazās pilsētās prese interesējas par etnisku

grupu locekļu aktivitātēm un panākumiem. Ja jūsu pilsētā ir uzcelta jauna baznīca vai

latviešu nams un irplānots atklāšanas akts, uzrakstiet presei ziņojumu angļu valodā un aiz-

sūtiet vietējām avīzēm. To pašu var darīt ar īpašām jubilejām, valstssvētku aktiem vai

demonstrācijām. Preses ziņojumi jāsūta uz "News editor" vai "City desk" vārda, vai, ja ir

pazīstams kāds žurnālists, tad adresētu viņam. Ja paredzēti atspirdzinājumi, paziņojiet, ka

preses pārstāvjiem tie būs par brīvu. Dienu pirms atklāšanas, piezvaniet žurnālistam, kam

jūs esat nosūtījuši preses ziņojumu. Ja izrādās, ka preses pārstāvji būs klāt, sagatavojiet
vismaz vienu runu angļu valodā, ko varat nolasīt un izdalīt.

Preses pārstāvji. Žurnālistiem ir vieglāk sadarboties ar vienu cilvēku un nevis ar

veselu organizāciju. Tādēļ būtu ieteicams katrai organizācijai iecelt vienu savu locekli par

ASV preses pārstāvi. Protams, viņam vai viņai ir nepieciešama laba angļu valoda. Šis

preses pārstāvis būtu tā persona, kas sagatavotu ziņojumus presei, atbildētu jautājumus un

uzstādītu intervijas ar citiem latviešiem. Šīs personas vārds un telefona numurs (parasti
darbā, kur viņu var sasniegt dienas laikā) jāliek uz visiem preses ziņojumiem.

Kā uzsākt sakarus ar ASV valdības pārstāvjiem

Latviešiem ir svarīgi nodibināt labas attiecības ar saviem valdības pārstāvjiem, sākot

arrajonu, iecirkņu un pilsētas valdības politiķiem, līdz senatoriem un tautas vietnieku nama

pārstāvjiem Vašingtonā.
Kaut gan vietējie rajona un pilsētas politiķi reti iejaucas tādos ārlietu politiskos

jautājumos, kas visvairāk skar latviešus, ir tomēr vēlams kultivēt vietējos politiķus.
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Pirmkārt, viņi var palīdzēt vietējām latviešu organizācijām ar dažādām praktiskām vaja-
dzībām. Piemēram, Ilinojas pavalsts tautas vietnieku nama locekle (State Representative)

Penny Pullen ierosināja īpašu likumu, kas palīdzēja Čikāgas Ciānas draudzei nopirkt zemes

gabalu, kas bija Ilinojas pavalsts īpašums. Otrkārt, vietējie politiķi kādu dienu varētu kļūt

par politiķiem valsts mērogā. Bostonas latviešiem bija ļoti labas attiecības ar kongresmeni
Džonu Kenediju, ko vēlāk ievēlēja par ASV prezidentu.

Tā kā es esmu kontaktā ar politiķiem Vašingtonā, senatoriem un tautas vietnieku

nama pārstāvjiem, es uzsvēršu sadarbību ar viņiem. Metodes, kas ir iedarbīgas Vašingtonā,

var izmantot pie vietējiem politiķiem.

lepazīstaties! Valdības pārstāvju atbildība ir klausīties un reaģēt uz sava vēlēšanu

iecirkņa iedzīvotājiem. Ja jums patīk, ko viņi dara, uzrakstiet viņiem vēstuli un paslavējiet

viņus. Ja jums nepatīk, ko viņi dara, izsakiet to arī. Jo jūs biežāk rakstīsit, jo labāk poli-

tiķis atcerēsies jūsu vārdu un prasības. Bieži tautas vietnieku nama pārstāvji organizē
debates un pārrunas savos vēlēšanu iecirkņos. Piedalieties tajās! Prasiet jautājumus par

ārpolitiku, it sevišķi par viņu viedokli sakarā ar Padomju Savienību unBaltijas valstīm.

Ja jūs kādreiz braucat uz Vašingtonu, apciemojiet savu valdības pārstāvi, kaut vai uz

piecām minūtēm. Ja iepriekš pieteicas šādiem apciemojumiem, ir iespējams, ka var tos

izkārtot. Tas ļoti iespaido tautas vietnieku nama pārstāvi, ja kāds no viņa iecirkņa

iedzīvotājiem atbrauc uz Vašingtonu, lai ar viņu sarunātos.

Vai runātkā indivīdam, vai kā organizācijas pārstāvim? Tāpat kā ar presi, politiķi ir

vieglāk iespaidojami, ja jūs pārstāvat kādu organizāciju viņu vēlēšanu iecirknī. Tas nozīmē,

ka jūs runājat ne tikai vienas, bet gan vairāku simtu personu vārdā. Jums nav jābūt priekš-
sēdim vai kādai citai augstai amatpersonai -pietiek, ka jūs pārstāviet savu organizāciju.

Piedalīšanās politiskās kampaņās. Vislabākais veids, kā kultivēt kādu politiķi, ir

atbalstīt viņa vēlēšanu kampaņu. Ja pazīstiet labu kandidātu, kas atbalsta baltiešu prasības,

palīdziet viņai vai viņam. Visvienkāršākais veids ir ziedot naudu. Ja to dara, tad pieliekat

pavadvēstuli, kas izskaidro, ka jūs esat latvietis un uzdodiet iemeslu kāpēc jūs viņu
atbalstiet. Ja jūs plānojiet ziedot, piemēram, $100.-, nesūtiet visu summu ar vienu čeku,
bet nosūtiet četrus $25.- čekus. Tad jūsu vārds parādīsies biežāk un ir lielāka cerība, ka

viņš jūs atcerēsies.

Ir vēl labāk, ja jūs variet iet talkā kā kampaņas darbinieks, jo tad var labāk iepazīties
ar kandidātu un viņa darbiniekiem. Šāda lieta ir ļoti ieteicama jauniešiem, kas cer uz karjēru
politiskā laukā. Ja kandidātu ievēlē, tad viņa darbiniekus bieži ieceļ svarīgos posteņos

politiķa birojā.
Protams, bezpeļņas orgnizācijas, baznīcas un draudzes nedrīkst ziedot vai atbalstīt

politiskas kampaņas. Tomēr, latviešu organizācijas drīkst aicināt kandidātus vai patreizējos
valdības locekļus kā runātājus sanāksmēs un aktos. Ir vienmēr ieteicams uzaicināt kādu

politiķi uz pieņemšanām vai valstssvētku aktiem, jo kaut arī viņi neatnāks, viņi būs pateicīgi
par ielūgumu. Jo biežāk politiķi kaut ko saņem no vietējām organizācijām, jo ir lielāka

cerība, ka viņi jūs atcerēsies nākotnē.

Ir jāuzsver, ka vēlēšanu gados politiķi ir ļoti atsaucīgi, jo viņi meklē draugus un

atbalstītājus. Ja jums ir kāda īpaša vajadzība vai prasība, dariet to viņam zināmu. Ja jūsu
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valdības pārstāvis atraksta vēstuli, sniedz runu vai izkārto kaut ko jūsu organizācijai,

ievietojiet to jūsu laikrakstos kā ari Laikā, un tad nosūtiet ziņojuma kopiju politiķa birojam.
Pieliekiet vēstuli, kas paskaidro, kas par viņu rakstīts. Tas parāda, ka viņa "labie darbi" ir

atzīti un plaši publicēti latviešu sabiedrībā. Katram politiķim patīk redzēt savu seju vai vārdu

laikrakstos.

Sadarbošanās ar centrālajām organizācijām: ALA, PBLA, ABK.

Amerikas Latviešu Apvienība (ALA), Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA) un

Apvienotā Baltiešu Komiteja (ABK) visi darbojas Vašingtonā un uztur labas attiecības ar

ASV valdības locekļiem. Kaut gan kā organizācijām viņam ir zināma pretimnākšana
valdības aprindās, bez tautas atbalsta un tautiešu piedalīšanās nacionālpolītiskās aktivitātēs

organizāciju darbība ir ierobežota. Kā indivīds var palīdzēt šīm organizācijām politiskajā
laukā?

ALA-ĀIB sakarnieku tīkls. ALAs Arējās Informācijas birojs (AIB) pētī noti-

kumus valdībā, kā tie atspoguļojas presē, kas iespaido latviešu tautu. Kad vien iespējams,
AIB organizē politiskas akcijas un kampaņas, lai reaģētu uz šiem notikumiem. Lai šādas

kampaņas būtu sekmīgas, ir nepieciešams plašs tautiešu atbalsts un piedalīšanās.
AIB sakarnieku tīkls sastāv no latviešiem katrā latviešu centrā, kur viņi ir uzņēmušies

noorganizēt šo plašo, nepieciešamo tautiešu atbalstu. Viņi palīdz AIB izplatīt informāciju,

organizēt vēstuļu rakstīšanu un koordinēt citus AIB pasākumus. Piemēram, sakarā ar NBC

programmu "Highway to Heaven", ĀIB uzsāka protestu akciju pret NBC. AIB savāca

informāciju, sagatavoja paraugvēstules un sniedza attiecīgo informāciju katram AIB

sakarniekam, prasot, lai viņi nodod šo informāciju tālāk tautiešiem savos centros. Sakarā ar

šo akciju NBC sņēma pāri par 200 protesta vēstuļu no latviešiem. AIB sakarnieku tīkls ir

arī palīdzējis uzsākt vēstuļu rakstīšanas kampaņu ASV senatoriem un tautas vietnieku nama

locekļiem, prasot, lai viņi atbalsta Baltiešu Brīvības dienas rezolūciju. ĀIB sakarnieki arī

saņem un izplata lasītāju vēstuļu paraugus angļu valodā, ko nosūtīt vietējiem laikrakstiem

par 14. jūniju un 18. novembri.

ALA-ĀIB aicina visus latviešus iestāties ĀIB sakarnieku tīklā, jo ar šādu tīklu mums

ir iespējams ātri un efektīgi uzsākt un izpildīt dažādas nacionālpolītiskās akcijas.
AIB un PBLA kā informācijas avoti. Ja kāds vēlas rakstīt lasītāju vēstules,

preses ziņojumus vai uzsākt sakarus ar valdības un preses locekļiem, AIB var katrā laikā

palīdzēt. Mums ir paraugvēstules, informācija un kontakti ko var izmantot jebkādai

nacionālpolītiskai kampaņai. Līdzīgā kārtā, PBLA ir sagatavojusi vairākus dokumentus un

brošūras par cilvēktiesību jautājumiem Latvijā, ko var lietot kā informācijas avotus

ziņojumiem presē. AIB arī vāc ASV preses rakstus par latviešu vai baltiešu jautājumiem.
AIB tos lieto LATVIAN NEWS DIGEST izdevumā un kā informāciju par žurnālistiem, kas

ir izrādījuši mteresi baltiešu jautājumos. Ja jūsu vietējā laikrakstā parādās šāds raksts, lūdzu

nosūtiet to AIB birojam. Ja jums ir zināms kāds žurnālists, pētnieks, valdības pārstāvis vai

kāda cita persona, kam vajadzētu informāciju par latviešiem, lūdzu paziņojiet to AIB.
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Darba iespējas jauniešiem. Katru gadu ABK pieņem trīs jauniešus, kuri strādā

kā vasaras interni ABK birojā Vašingtonā. Arī ALA un PBLA ir uzsākusi vasaras internu

programmu. Laiku pa laikam ĀIB uzzin par citām darba iespējām Vašingtonā, it sevišķi

Baltajā namā un ASV kongresa birojos. Visiem jauniešiem, kam ir interese iegūt pieredzi

nacionālpolītiskajā darbā Vašingtonā, ir ieteikts pieteikties ALAs birojā.
Ko citu? lespējas ir daudzas. PBLA un ALA bieži rīko demonstrācijas un citas

akcijas Amerikā un Eiropā, kur ir nepieciešami dalībnieki Par šādām akcijām parasti varat

lasīt Laikā. Kopā 1984. gada ALA-AIB ir uzsākusi AIB Nacionālpolītisko semināru

Vašingtonā, kur sniedz sīku un lietišķu informāciju par nacionālpolītisko darbību.

Beidzot, ja kādam ir nopietna interese darboties nacionālpolītiskā laukā, tad rakstiet

vai zvaniet ALA-AIB, PO Box 4578, Rockville, MD 20850. Tel. (301) 340-8174. Mēs

jums piestāstīsim pilnu galvu!
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IZMANTOSIM - IZDZĪVOSIM

jeb "VIDEO KĀ TRIMDAS ZĀLES".

Richards Spuris

No savas zemes tālu esot, ārpus savas tautas dzīvojot, latvju tautas trimdas zars

kalst strauji un droši. Ja arī pēdējos gados ar savu bravūru, uzņēmību, arī devīgumu un

pašaizliedzību, esam veikuši ievērojamus darbus, tomēr arī darītāju latviskā kvalitāte slīd

gads gadā. To vislabāk varēs liecināt skolu darbinieki (ir zināmas pirmskolas klases, kur

neviens bērns nevar latviski parunāt). To izsaka arī laikrakstu vēstījumi. Kad arvien vairāk

parādās "Sirsniņu balles", t.i., ieiešana vietējā kultūrā, mazāk paliek laika un enerģijas

iekopt savu - latvisko.

Trimdas zara dzīvības uzturēšanas līdzekļus meklējot, vispirms ir jākonstatē, ka

visvairāk apdraudētā ir latviskā ģimene, un viens no ļaunākajiem iespaidiem ir televīzijai,
kura mūs iespaido ik dienas ar mītnes zemes kultūru, un tas notiek visās paaudzēs. Tajā pat
laikā jāatceras, ka atjautīgajam ganu zēnam jau it senis ir bijis iespējams lielo milzi pārspēt
un izmantot viņu savā labā.

Ka ari mums tas iespējams, to ļoti labi pierādījusi skaņu lentes izmantošana mūsu

labā. Trimdas latviešu ģimenēs ļoti retos gadījumos vairs atrodama latviska vecmāmiņa un

vectētiņš - pasaku stāstītāji un vispār latvisko tautas gudrību tālāk devēji. Bet Austrālijā ir

aktieru grupa "Pince", kura ieskaņojusi vismaz pusduci interesantu pasaku. To pašu
darījuši Čikāgas Piecīši un Tālis Valdis. Mazais latvietis jau ar trīs gadiem var pats nospiest
lenšu aparātiņa pogu un latviskā pasaka skan atkal un atkal. Tas ir tikai viens lielo iespēju
piemērs. Tikpat lielas iespējas ir video, kur vēl klāt nāk iespaids no acīm redzamā.

Latvisko kultūru uzsverot, būtu labi lietot vārdus "skatu lentes ". Tās ir jau kļuvušas

par neatņemamu sastāvdaļu vietējā sabiedrībā, kur tās galvenokārt kalpo izklaidēšanās un

izglītības sektoros. Latviešiem skatu lentes varētu kļūt par spēcīgām zālēm latvietības uztu-

rēšanai trimdā.

Vispirms minēšu skatu lentes kā sazināšanās, tuvināšanās veicinātāju trimdas saimē.

Lai sazinātos, mēs parasti rakstām vēstules, rakstām ziņojumus laikrakstiem, runājam
telefonā, sūtam fotogrāfijas. To visu var apvienot skatu lentā! Vienalga kādi svētki, akti,

jubilejas, ģimenes godi notiek kādā tālā pasaules stūri, to vienmēr var iemūžināt tieši tā, kā

tas notiek. Un tas ir tikai mazliet sarežģītāk kā uzņemt fotogrāfiju, bet iespējams papildināt
ar daudzu dalībnieku iepazīstināšanu, jeb stāstījumu par notikumiem un dalībniekiem. Tā ne

tikai uzzinām, kas un kā ir noticis, bet iepazīstam dalībniekus, tuvāk iepazīstam apstākļus
notikuma vietā, un intīmāk dalāmies paša notikuma pārdzīvojumā. Un viss šis informācijas
bagātīgais krājums ir saglabāts daudziem gadiem.

Otrkārt, skatu lentes varētu kļūt ļoti nozīmīgas latviskās izglītības laukā. Ne tikai

bērniem, ievadot viņus latviskā pasaku un domu pasaulē sākot jau ar mazbērna gadiem, bet

varbūt vēl nozīmīgāk, pieaugušajiem. Nāk kādi ģimenes godi, vai nu tās būtu kāzas,
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krustabas, bēres, jeb kas līdzīgs, rīkotāji labprāt tajās ietilipinātu kādas sentēvu īpatni
latviskas tradīcijas, bet kas īsti, un kā to veikt, bieži ir visai neskaidri. Ir jau šis tas redzēts

un dzirdēts, bet cik tur ir īsti latviskais, cik toreizējo izkārtotāju personīgā izdoma, tas

parasti nav uzzināms. Šeit ļoti daudz var palīdzēt skatu lente ar stāstīto un parādīto

informāciju. Tāpat skatu lentēs var ietvert labāko speciālistu sniegto par latviešu rakstiem,

krāsām, formām, arī dziesmām, rotaļu un deju soļiem. Tas pats attiecas uz daudzajām

sabiedriskajām norisēm, kaut šeit daudz varam mācīties vietējā sabiedrībā. Ļoti interesanti

un pamācoši būtu redzēt skatu lentes, kas parāda un izskaidro, kas un kā tapa paveikts, lai

par īstenību kļūtu tādi latviešu centri kā Toronto un Rietumu krastā, kur mīt "Kursa ".

Skatu lentes izglītībai trimdas kultūrā ir tuvos rados skatu lentēm, kuras domātas

dokumentācijai. Šeit kā piemērus varētu minēt dažādu mākslinieku, sevišķi gleznotāju, ari

audēju, rotkaļu un citu darba paņēmienu, vides un pārdomu iemūžinājumus, kam

pievienojas pašu darbu "izstādes" ar autoru, jeb citu speciālistu paskaidrojumiem.

Intervijas ar rakstniekiem, dažādiem izciliem sava aroda pārstāvjiem (par Anši. Eglīti, V.

Janelsiņu, V. Krāslavieti, v.c. šādas lentas jau ir pieejamas ), kā piem. architektu Birkertu,

ir gauži interesanti materiāli kā izglītības, tā dokumentācijas laukā. Pie pēdējiem pieskaitāmi
ari dažādi sabiedriski akti, notikumi (Brīvības kuģa brauciens 85. gadā ir ļoti labs piemērs!),
arī izcili koncerti. Ģimenes lokā piemināmi dažādie ģimenes godi un bērnu un jauniešu

pieaugšanas liecinieki, kas pēc gadiem nākamajai paaudzei iespaidīgi liecinās par šodienas

ģimenes sastāvu (aizejošie vecvecāki, tēvoči un krustmātes
. . . ), un sevišķi jau viņu

darbošanos un runas veidu.

Vissvarīgākā nozīme skatu lentei būtu tomēr tieši kā latviskās dzīvības uzturētājai -

veicinātājai. Jau sākot ar skolām, kur skatu lentes izmantojot mēs klases telpās varam

ievest vai visā pasaulē mītošos latviešu izcilākos vīrus un sievas. Aripaši skolēni, sevišķi
vidusskolas gados, ir ļoti piemēroti lietot skatu lentu aparatūru, lai parādītu savas skolas

dzīvi, dažādās jauniešu nodarbības un šādas lentes nosūtītu citām latviešu skolām ar tēmām:

"Lūk, kādi mēs esam, ko mēs paveicam! Kādi esat, ko dariet jūs?" Vēl ciešākas saites

iespējamas ar skatu lentu palīdzību veidot pieaugušajiem. Pat ari ar dzimteni Latviju. Man

bija iespēja noskatīties pēdējos dziesmu svētkus Rīgā, kurus uzņēmis tautietis no ASV ar

jauno Sony 8 mm kameru (HandvCam). Attēla un skaņas kvalitāte bija tik augsta, ka

kuplais skatītāju pulks aizmirsa, ka skatās viena amatiera darba rezultātus un ar lielu interesi

noskatījās visu trīs stundu garo programmu. Cik zinu, šādā veidā šos svētkus uzņēmuši
vismaz četri ASV tautieši. Cik daudz augstvērtīgāki vēl būtu rezultāti, ja viņi būtu savlaicīgi
sazinājušies un savus uzņēmumus saskaņojuši!

Šeit tad arī sākas sabiedrisko darbinieku loma, kur tie paši nav skatu lentu

ieskaņotāji, bet šī pasākuma veicinātāji gan pie uzņemšanas, gan pie lietošanas. Sevišķi tas

būtu svarīgi pie dažādu ansambļu, skolu, nometņu, kursu, v.c. popularizēšanas. Vai

nebūtu pareizāk šodienas iespējamību laikā, vispirms noskatīties kāda ansambļa paraug-

sniegumu skatu lentā, pirms to aicina no tālas vietas vietējās publikas priekšā?
Tas pats attiecas uz dažādo notikumu uzņemšanu, kur savlaicīgi ir jāparedz

uzņemšana sarunājot spējīgākos darītājus šajā laukā un radot apstākļus, lai viņi tiešām arī

varētu savu pienākumu veikt. Ir vajadzīgas pietiekamas gaismas (vismaz pareizi izvie-
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totas!), ir vajadzīgas pareizas kameru novietošanas vietas, lai uzņēmumi būtu tiešām

lietojami. Tas rada mazliet vairāk rūpju un darba, bet cik daudzkārt vērtīgāks būs paveiktais

darbs, ja ar to varēsim lepoties paši un dalīties ar citiem tautiešiem vēl daudzus gadus pēc
kāda nekad vairs neatkārtojama notikuma.

Nav šaubu - šodienas technoloģijas piedāvātās "zāles" latviešu trimdas dzīvības

uzturēšanai ir iespaidīgas un ne tuvu vēl īsti pat izprastas, bet tās prasa daudz darba un tieši

no sabiedriskajiem darbiniekiem. Šai laukā jau darbojas pazīstamākais pasākums LATV

(Latviešu video) Kanādā, Jāņa Valdmaņa un Jāņa Kļaviņa vadībā (telefoni: 416-529-9028

vai 416-627-5055). Jānis Ozoliņš (703-525-5191) austrumu krastā, ASV, jau izdod

"Latviešu notikumu žurnālu", kurā ievieto uzņēmumus no dažādām vietām. Čikāgā Līga

Streipa (312-965-3646) jau sākusi veidot bibliotēku no visām pieejamām latviešu skatu

lentēm. Ir dzirdēts arī par līdzīgiem pasākumiem citur, bet pagaidām tie ir tikai ar lokālu

nozīmi. Vēl daudz ir darba, lai šī iespaidīgā "sasaukšanās" būtu iespējama starp visām

vietām, kur vien mīt latvieši, kuri vēlas tādi palikt un savos priekos un bēdās ar citiem

tautiešiem dalīties. Lai Dievpalīgs ikvienam, kurš šim darbam roku pieliek!
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PERSONĪGO DATORU TAGADNE UN NĀKOTNE

LATVIEŠU SABIEDRĪBĀ

Juris Mazutis

Domā kā vīrs, kas rīkojas;

rīkojies kā vīrs, kas domā.

- Henrijs Bergsons

Tagad un turpmāk

Ja ar terminu 'datoru tagadne' domājam apzīmēt redzamu šīs technoloģijas iedarbību

latviešu sabiedrībā, tad par tādu 1986.g. pavasarī vēl nav ko nopietni runāt.

Par spīti šur tur manāmiem lietotājiem un entuziastiem, kas sāk apsvērt personīgo

datoru izmantošanu plašāku mērķu apgūšanai, patreizējo stāvokli raksturo vispārēja neziņa

par datoru spējām, apmulsums par metodisku datoru iesaistīšanu sabiedriskā darbā, bailes

no nevēlamiem blakus efektiem, un neinformētas debates par visu šo mistrojumu kopā. No

entuziastu pasākumiem un no šo pasākumu izraisītām pārrunām tomēr briest dziļāka
sabiedriska apziņa par visu datoru jautājumu - to nevar vairs viegli ignorēt.

Nākotnē, konsekventi lietoti, datori varētu latviešu sabiedrībā ievest mini-apvērsumu,
vai ari - to vēl vairāk sadrupināt. To izšķirs atbildes pāris vienkāršiem jautājumiem: 1) Vai

latvieši gribēs un pratīs datorus pareizi izmantot? 2) Vai datorus lietos individi,

organizācijas, vai - abi kopā, mijiedirbē? 3) Vai datorus lietos jaunie, vecie, vidējie, vai -

visi?

Pirmā atkāpe: ierodas personīgais dators

Technoloģiskā civilizācijā dzīvojot, vispirms jāsaprot, ka mēs no datoriem nevaram

izvairīties. Ik mēnesi mums pienāk datorā sastādīti rēķini, ceļojumus kārtojam ar datora

virzītām rezervācijām, lasām avīzes, kas ar datoru saliktas. Tiesa, tie ir galvenokārt lielie

(mainframe) datori un to sistēmas, kas tomērmums ļauj ieturēt tādu kā attālumu.

Tagad pie mums ieradies mazs, spēcīgs 'personīgais dators'
,

kas birojā vai mājās

tup uz galda un itkā mums tiešāk draud ar savu aicinošo (vai - izaicinošo) klātbūtni. Ar to

var spēlēties, bet tas spēj paveikt ari vispusīgus, nopietnus darbus. Tas ienes pārmaiņas
mūsu darba tilpumā, ātrumā un kvalitātē.

Ar lieliem datoriem tiešu problēmu nebija. Lai gan iespēju plāns (menu) bija cieši

noteikts un visnotaļ nemainīgs, lietpratēji šos datorus vadīja un mums piegādāja
nepieciešamos pakalpojumus. Par datora 'iekšām', visādu operāciju detaļām un variācijām

nebija nekas jāzin. Bija tikai jāiemācās pakalpojumus pareizi izmantot.

Bet ar personīgiem datoriem ir pavisam otrādi: pašam jāizvēlas, ko darīs un kā to

darīs; faktiski - jāizvēlas dators un programmas. Tādai rīcības brīvībai nāk līdz arī
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pienākumi: vairāk jāzin par datoriem un lietojamām programmām. Tā sāk veidoties

inteliģentais lietotājs, kas rīkojas pats, balstoties uz arvien plašāku, specializētāku literātūru,

uz īpaši izglītotiem padomdevējiem/pārdevējiem, uz izsmeļošu, publisku vērtējumu klāstu un

informācijas apmaiņu ar citiem lietotājiem, pat organizētā veidā, t.s. lietotāju grupās.

Pirmā dialektiskā saruna

lepretim milzīgajai vietējo masai, kurā peldam, kuru var vispārināt līdz sirds patikai -

jo tai domās un izdarībās pāris miljonu bloks šā vai tā neko daudz nenozīmē-mūsu ir tik

maz, ka katra pieeja mums svarīga, katrs uzskats ievērojams. Vēl vairāk, savstarpēji dialogi
(kur tādi vēl risinājās!), kas ir uzskatu dialogi, veido attiecības, veido sabiedrības dinamiku,
kas irarī lielā mērā paaudžu dinamika, pastāvēšanas un turpināšanas dinamika. Tāpēc -ar

vispārinājumu etiķetēm uzmanīgi: mēs tās nevaram atļauties. Mums ir jāzin.

Ko nu atkal pūt! Kāds tam sakars ar datoriem?

Trīs paaudžu kontaktu ar datoriem varētu rādīt tā:

Ar datoriem kontakts bijis

Paaudzei skolā darbā mājās

Jaunajai x x x

Vidējai x x

Vecajai x

Un?

Tas ari dabiski nozīmētu, ka jaunajiem spēcīgākas, svaigākas zināšanas par datoriem;

vidējiem - profesionālas, varbūt; vecajiem - nekas daudz. Ar bailēm no datoriem - tieši

otrādi. Tā:

Paaudze Zināšanas par datoriem Bailes no datoriem

Jaunā xxxxxxxxxx xx

Vidējā xxxxxx xxxxxx

Vecā xx xxxxxxxx

Kas par to?

Kuras paaudzes rokās atrodas sabiedriskās vadības groži? Tātad arī - maiņu,
jauninājumu ievadīšana? Drusku pretrunīgi, ne?
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Otrā atkāpe: tīklošana

No Uz Kādā veidā?

�Izolētas datora, *Kopēju darba darīšanu, *Tiklus uzstādot

darbināšanas vairākiem cilvēkiem/ to *Informāciju apmainot
vienā vietā datoriem sazinoties pāri *Lēnākas saziņas formas aizstājot

attālumiem *Lielākus darbus veicot

�Tradicionālus darba veidus

pārmainot/atvietojot
�Tradicionālas organizācijas formas

pārmainot/atvietojot

Lielu organizāciju saziņu tīkli, kas apvieno lietotājus vairākās pilsētās, zemēs un pat

kontinentos ar tādiem pakalpojumiem, kā elektronisku pastu ir ikdienišķa parādība. Ir

skaidrs, ka modernās organizācijās informācija ir spēks, vara. Tīkli šo informāciju ievāc un

izdala, tātad ievāc un izdala arī varu, veidojot pavisam jaunu elektronisku demokrātiju (t.s.

'consensus').

Līdzšinējie rezultāti rāda, ka notiek maiņas organizācijās, vesela informācijas "masē-

tāju" slāņa (middle management) likvidēšana. (Piemēram, Kraislera firmā atlaida 10,000

biroja darbiniekus reizē ar datorizāciju, bet nevienu strādnieku.) Notiek decentralizācija, bet

reizē arciešu elektronisku sakaru nospraušanu. Drūp piramida un veidojas molekulāra orga-

nizācija, kurā katrs var saredzēt un ātri sasniegt visus tos, kas vajadzīgi darba veikšanai.

Otrā dialektiskā saruna

Tu nu gan sapņo! Datoru dēļ neviens pa simtā stāva logu ārā nelec.

Paskaties vēlreiz. Upurus klusi nones lejā un aizsūta projām ar pārtrenēšanas vai

agrās pensionēšanas ambulancēm.

Bet tas jau dabīgi - tikko uz vecuma pusi, tādi tie draudi vienmēr ir.

Atkal, paskaties. Lielākos robus sit tieši vidējo aprindās! Vairs nepietiek būt
menedžeriem. Mazais (ienīstais?) datoriņš jau spēj lielu daļu no tā, ko informācijas masētājs
spēja, pie tam ātrāk, precīzāk, elegantāk. Tāpēc vidējā paaudze ir tā tramīgākā. Tā iebrau-

kusi pamatīgā krizē: aizstāvēt savas darba pozicijas, vai pāriet pie revolucionāriem? Turēties

pie darba parašām vai tās revidēt? Mēģināt paturēt kontroli vai tīkloties? Un kur nu vēl visu

to pārnest uz latviešu sabiedrību!

Kādā nozīmē?
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Kurioza lieta. Jauno mūsu sabiedrības vadībā irmaz. Vidējās un vecās paaudzes tur

ir daudz. Vecākā paaudze par datoriem maz zin, lielākoties dzīvo atmiņās tik un tā, nemai-

nīsies. Tātad - tieši vidējie varētu datorus ievest latviešu sabiedrībā. Bet, kas noticis? Vai

kaut kur redzams mūsu ekspertu pienesums šai lietā? Nekur. Varbūt tiem ir apnicis ar

vecajiem debatēt par to, kas kontrolēs naudu, kam būs nama atslēgas un tā joprojām.

Vienalga, tie ir tukši aizbildinājumi. Skumjākais, ka visu to laiku jaunie skatās un redz -

lūk, veči(vidējie un vecie) neprot šo iespēju izmantot.

Neskumsti - mēs taču tik un tā pastāvam!

Tā irPotjornkina sādža. Jā, mēs ziedojam -pieminekļiem. Bet cik mēs dodam atdzī-

vināšanai? Cik rūpējamies par to, ka mums būtu datoru izpratēji un izmantotāji, kas tieši

strādā latviešu lietas labā? Protams, dators nav atpestīšana, nav reliģisks pārdzīvojums (lai

gan ir cilvēki, kas zvērētu tieši otrādi!), bet tas ir mūsu laikmeta vieglākais, spēcīgākais
līdzeklis visādu darbu darīšanai, un ir vienkārši dumji, ka mēs to nesaprotam. Ja saprotam,

tad nerīkojamies.

Un tad Tu teiktu, ka šis rakstu krājums ir revolucionārs pasākums?

Absolūti. Ar datoriem salikt grāmatu

Trešā atkāpe: pārmaiņas darbā

No Uz Arkādiem rezultātiem?

*Strādāšanas pa vecam - *Elektronisku strādāšanu- *Mazāk rutīnas darba

ar papīru un tinti, ātru, precīzu, automatizētu, * Uzlabotu kvalitāti

ar rakstāmmašīnu, *Kvalitātes sagaidīšanu
ar pārrakstīšanu, bez pārrakstīšanas, *Uzlabojumu meklēšanu

neizskatīgu produktu viegli izplatāmu *Biežāku sazināšanos

*Tiem pašiem' *Katru kā potenciālu *Plašāku darbinieku loku

strādniekiem palīgu

Rūpīgākas analizēs rāda, ka, līdz ar personīgu datoru sistēmatisku ievešanu darba

vietā un to izvēršanos kā atzīto, resp., normālo, galveno darba riku, notiek tāda kā šķiro-
šana. Tie, kas datoru atzīst un aktīvi to izmanto stāv vienā pusē. Tie, kas pretojas, pat

sabotē, stāv otrā. Protams, tā nav cīņa par vai pret datoriem kā tādiem, bet gan par vai pret

maiņām darba metodēs, darba organizēšanā, noteikšanā. Parasti naudas ieguldījums tādā

gājienā ir tik liels, iespējamie ieguvumi vai zaudējumi peļņā un pārākumā (iepretim sāncenšu

pūliņiem) tik stratēģiski svarīgi, ka bieži lasām skaidri izteiktu Turnas politiku' datoru

jautājumā: mēs lietojam (tādus un tādus) datorus, (tādas un tādas) programmas kā normālu

lietu; katram piedāvāta vajadzīgā apmācība; problēmu gadījumā palīdzību var sasniegt pa

telefonu; mēs sagaidām no mūsu strādniekiem aktīvu iesaistīšanos datoru lietošanā, gaidām
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viņu ierosinājumus; izvērtējot kāda darbinieka attīstību un noderību firmai, mēs ievērosim

arī viņa spējas radoši izmantot datoru.

Tātad praksē debates par vai pret datoriem ir sen cauri. Datoru priekšrocības ir

skaidras, to iejūgšana firmas darba gaitā nepieciešama un tāpēc visiem jāpiedalās.

Personīgai patikai vai nepatikai te vairs nav vietas, runa var būt tikai par to kā ir labāk.

Trešā dialektiskā saruna

Vai ta nu! Izklausās kā tāda diktatoriska pieeja

Apgriezi to otrādi. Vai tik pat diktatoriski, un dumji, nav palikt pie darba metodēm,

kas novecojušas?

Bet nav jau tā, ja mēs runājam par latviešu organizācijām. Ne ar ko mēs

nesacenšamies, pret mums nav vērsts kaut kāds tirgus spiediens. Taču pastāvēsim, izda-

rīsim tik un tā!

Tāda domāšana neredz deguna galam garām. Kamēr paši tīksmināmies par to, ko un

kā esam izdarījuši, pasaule mainās, citi (arī mūsu nelabvēļi) strādā veiklāk, uzlabo metodes.

Vietējā sabiedrība, kurā maiņas ieiet ātrāk, nevar neievērot mūsu atpakaļpalicību. Mūsu pašu

sabiedrībā, lielākoties no jaunās un vidējās paaudzes, ir zināms spiediens metodes moder-

nizēt.

Tā jau tāda normāla veco apstrīdēšana.

Nav vis. Ja vienojamies, ka ir sabiedrisks darbs darāms, tad arī jāvienojas par

metodēm un, domājams, par visefektīvākajām. Metožu revizija mums sen nav notikusi. Vai

tādēļ, ka vadībai nepatīk savu stilu mainīt? Vai tādēļ, ka elektroniska strādāšana nozīmētu

demokrātiskāku strādāšanu?

Strādā jau katrs pēc patikas, nevar būt spiesta lieta. Esam brīvprātīgie!

Pareizi un arī bīstami. Ja vecie par visu naudu grib strādāt pa vecam, bet jaunie pa

jaunam - un pie noteikšanas turas vecie, tad jaunie ilgi tādā vietā nepaliks. Un tā no mūsu

sabiedrības atkal dzīva daļiņa nodrups nost. Jauniem ne vienmēr ir pilnīga taisnība, un

maiņas nav jāveic maiņu dēļ. Bet jaunie ir dabīgi jaunu metožu nesēji; pārņemot jaunas
metodes, mēs viņiem reizē arī paveram durvis. Un citādi organizācijām pārliet asinis nav

iespējams.
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Divi scenāriji 1990. gadam

Tāpat vien. Jānis Bērziņš pēc vakariņām sēžas pie rakstāmmašīnas un beidzot uzsit

vēstuli, kas pieteiks viņa turpmāku nekandidēšanu valdes amatam. Personīgi apstākļi -

faktiski: apnicis. Izkorriģē ar balto tušu, ieliek garumzīmes. Tad - jāpārraksta visi ienākušie

biļetena gabali, tāpat jāizkorriģē, jāsagriež, jāsalīmē. Vēlāk būs jālūdz atkal 'tintotājus' un

'mīlētājus' talkā visu eksemplāru izgatavošanai un izsūtīšanai - ja pasts darbojas. Pēc

vienpadsmitiem, kad lētāk, jāzvana centrālai organizācijai sakarā ar demonstrāciju - par to

nekas nav zināms - un blakus pilsētai par konfliktu sarīkojumu laikrādī. Vienmēr tās pašas

ķibeles, kas aizņems visu valdes sēdes laiku - ja nebūs atkal kasierim jāpalīdz savilkt

skaitļus kopā pārskatam. Trīs stundas pie papīriem - un liekas, ka darāmo darbu saraksts

nekad nemainās. Būtu arī pēdējais laiks ar meitu pārrunāt vasaras kursus, bet informācija

par tiem aizkavējusies, un viņa grib tur, kur draugi, kas arī vēl nezin.

Tā lielā tīklošanās. Jānis Bērziņš pēc vakariņām pārbauda elektronisko pastu, kas

datorā sakrājies un konstatē, ka tur sekretārs ievietojis pēdējās valdes sēdes protokolu. Viņš
tam pievieno pāris piezīmes un nosūta atpakaļ, ar elektroniskām kopijām pārējiem valdes

locekļiem. Beidzot pa drāti ienākuši visi biļetena raksti un viņš, kā redaktors, tos pārlasa, uz

ekrāna izkorriģē, saliek pa lapām un nosūtauz centra datoru, kas pavēlēs lāzera drukātājam

izgatavot labas kvalitātes oriģinālu vēlākai pavairošanai. Biļetens elektroniski aiziet valdei

un elektroniskiem abonētājiem. Pie reizes, viņš nosūta Laikam īsu gabalu. Avīze to uztvers

savā datorā, un tad pārnesis uz chronikas nodaļas salikšanu. Gatavojoties uz nākošo valdes

sēdi, viņš pārbauda kaimiņu pagasta sarīkojumu laikrādi, piezvanot tā datoram. Konfliktu

nav. Nav ari problēmu ar organizācijas finanču kopsavilkumu, ko kasieris valdei jau
nodevis elektroniskam pārskatam. Lai gan pasts patlaban streiko, no centrālās organizācijas
tomēr elektroniski saņemts demonstrācijas izkārtojuma uzmetums, un viņš to ar

komentāriem nosūta tālāk valdei un dāmu komitejai. Kopija aiziet uz centra datoru, lai īpašu

lapu varētu nodrukāt un pievienot biļetenam. Viņš pieprasa anglisku 'press release' tekstu,
kuru tad varētu pavairot un piegādāt vietējām avīzēm un televīzijas stacijām. Elektroniskais

ziņojumu dēlis ar latviešu ziņojumiem vēl atgādina, ka viņš palicis elektronisku šacha

gājienu parādā savam partnerim kontinenta latviešu meistarības turnīrā un, apskatījis

poziciju uz ekrāna, viņš gājienu nosūta. Viņš ir stundu pavadījis pie datora, un papīru nav

aizticis. Viņam tagad jādod vieta meitai, kuras kārta pienākusi sazināties ar skolotāju

Studiju centrā par latviešu literatūras jautājumiem. Un ari viņai pāris vēstules jānosūta

draugiem sakarā ar vasaras projektiem.

Ko varētu mācīties no viena 'īsta' latviešu sabiedrības datoru projekta

1983. g. decembrī Otavas labvēlis J.Mieriņš Sr. ziedoja $25,000. latviešu

organizācijām datoru iegādei. Pagāja divi gadi līdz beidzot 1986.g. sākumā nopirka trīs

datorus un tos nodeva organizāciju lietošanā. Bez ziedotāja aktīvas intereses 1985.g. otrā

pusē, kas izraisīja visādus pārmetumus, 'tā lieta nebūtu kustējusies. Ja no gūtās pieredzes
drīkst vispārināt, tad šodien rodas šādi 'baušļi':
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1) Bez plāna - būs dimba. Te nav runa par naudas izdošanas plānu, bet par

stratēģisko: Kur un kā dators var palīdzēt darbus darīt? Kādus darbus? Tādas mērauklas

jānosprauž pašā sākumā, un to jādara vadībai.

2) Riskanti ziedot naudu līdzeklim, kas nepazīstams. Mūsu organizāciju vadošās

personas, ar dažiem izņēmumiem, nemaz personīgos datorus nepazīst. Tātad - nav spējīgas

par to izmantošanu sakarīgi lemt. Saņēmēja pirmais pienākums ir - ar dāvanu iepazīties!

3) Jo lielāks pavāru skaits, jo sarežģītāka zupas vārīšana. Nav tāda projekta, kuru

var vadīt komiteja. Jābūt vienam darba vadītājam, kuram skaidri zināmas datora īpašnieku

vajadzības.
4) Piesauktiem lietpratējiem uzdotā laikā jāliek visas kārtis uz galda. Jāpieprasa

objektivitāti un disciplīnu, un jāizvairās no politiskiem kompromisiem, kuru rezultātā par

Mierina naudu izlēma pirkt ne tikai trīs 'latviski runājošus' Makintošus, bet klāt arī vēl

vienu nesaderīgu IBM sistēmu.

5) Bez plāna, bez ieteikumiem, bez tiešas projekta vadības, pārrunās dominēs

sīkumi. Varbūt ziedotājiem nākotnē būtu ieteicams naudu turēt pie sevis līdz redzams

konkrēts priekšlikums.
6) Mums jāsaprot datoru potenciāls. Par spīti pārrunām, torontiešu uzskats bija, ka

visus līdzekļus jāizmanto tikai tajā pilsētā, 'lielākam un labākam' datoram. Šāda centra

mentalitāte acīmredzot nepielaiž iespēju, ka datori vairākās latviešu kolonijās, saziņu tīklā

savienoti, būtu efektīvāks un vajadzīgāks darba rīks. Pateicoties J.Mieriņa konkrētam

priekšlikumam, Makintoša tipa datori tagad ir Otavā, Montrealā un Toronto.Tātad ir likti

'latviski runājoša' tīkla pamati.
Vienmēr jāatgādina tālākais mērķis! Un nedrīkst automātiski pieņemt, ka to sapratīs.

Uz J.Mieriņa piedāvājumu vēl katram no pieciem centriem ziedot $1000 sēklas naudu

Makintoša iegādei atsaucās lēni. Piešķīruma ņēmējus bija aktīvi jāmeklē! Tagad fonda

piešķīrumi jau aizgājuši LSC Kalamazū, Ņujorkas (māc. L.Saliņš) un Bostonas draudzēm.

Pilna iekārta piedāvāta MLĢ, Minsterē. Toronto DV, cik zināms, gatavo pieprasījumu.
Sarunas vestas ar 'Jauno Gaitu', LaRAs 'Lapu' un BATUN. Skautu un gaidu žurnālu

'Ķegums' jau veido ar Makintošu.

7) Jāsaprot cilvēki, to vajadzības, grūtības un arī bailes. Viena no svarīgākām
'Makintoša' īpašībām ir tā vieglā lietošana. Ja mēs domājam piesaistīt datoru izmantošanā

cilvēkus, kas nav eksperti, tad šai īpašībai ir izšķiroša vērtība. To jāuzsver, jāuzsver,

jāuzsver. Katrs var nākt talkā. Nekādas svētas mistērijas tur nav!

8) Ar pareizā datora iegādi spēlīte tikai sākas! Nedrīkst nolikt pārāk zemuvienkāršas

fiziskas lietas, kā, piemēram, datora parocīgu novietošanu kādā sabiedriskā īpašumā; datora

noslēgšanu, pieejas kontroli, rezervāciju sistēmu; tekošo izdevumu - papīra, disku,

programmu, telefona rēķinu - segšanu; atbildību par labojumiem un cita veida uzturi; un

lietotāju apmācīšanu. Vajadzīgi lietveži, vēlams no katras lietotājas organizācijas. Lietotājiem
pašiem jāizstrādā lietošanas noteikumi, jāuzņemas atbildība, jāizglītojas datoru izlietošanas

iespējās. Tikai tad tas būs viņu dators, viņi jutīsies kā tā īpašnieki.
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KĀ IZMANTOT DATORU DRAUDZES DARBĀ

Māc. Laris Saliņš

Dators nevar sacerēt sprediķi. Dators nevar noturēt dievkalpojumu. Dators nevar

apmeklēt slimnieku. Dators nevar novadīt valdes sēdi. Dators nevar būt padomdevējs.
Dators nevar lūgt. Dators nevar cept kūkas. Dators nevar apstaigāt baznīcu ar upura šķīvi.
Dators nevar liecināt par mūsu vai par savu ticību.

Ja dators nevar nevienu no šūn lietām darīt, kā tad dators ir lietojams, lai izpalīdzētu
draudzes darbā?

Dators spēj paātrināt rakstu darbus, kuros daudz kas atkārtojas. Šo jautājumu

pavisam vienkāršojot, mēs pat varētukonstatēt, ka tā ir vienīgā lieta, ko dators var darīt. Bet

šo vienu lietu dators dara ļoti ātri, daudz ātrāk, nekā mēs paši to spējam.

Pirmo reiz pats, otro (trešo, ceturto...n°°) reiz dators

Šeit dalīšos ar savu pieredzi, par to kā dators ļauj draudzes rakstu darbus paātrināt un

paplašināt. Nemēģināšu salīdzināt dažādas datoru sistēmas. Stāstīšu tikai par sistēmu, kuru

es lietoju. Es to lietoju draudzes darbā, bet citām latviešu organizācijām ir līdzīgas vaja-
dzības.

Ņujorkas draudzes Salas novads iegādājās "Apple Macintosh Plus" datoru novada

kancelejas vajadzībām. Tā ir vienīgā datora sistēma, kam ir jau plaši pieejama latviešu zīmju
radīšanas programma. Šis dators nav vislētākais, bet tas ir iesācējam visdraudzīgākais

(angliski: "most user friendlv"). Makintoša dators ir viegli lietojams, jo visas programmas

izmanto to pašu tēlos pārskatāmu pavēļu formātu (angliski: "standardized icon-driven user

interface").
Visa sistēma maksā ap 3,000 ASV dolāru. Tur ietilpst dators ar 1024K (kilo) lielu

operatīvu atmiņu, divi 800K diska dzinēji (drives), ekrāns, punktiņu-režģu (dot-matrix)

iespiedējs un attiecīgās rakstīšanas, zīmēšanas un datu sakopošanas programmas.

Dators ātrāk dara tos raksta darbus, kas atkārtojas. Kas ietilpst tajā "rakstu darbu,
kas atkārtojas" kategorijā? Man liekas, ka redzēsim, ka tas ir pamatīgs darbu kumoss.

Redzēsim, ka dators var ne tikai palīdzēt ar to, ko jau darām, bet ka tas arī var mūs

iedvesmot uzņemties šo to jaunu.
Kā otro datora principu gribas minēt kaut ko pavisam teoloģisku:

Pat Dievs dzēš un labo

Ēdenes dārzā viss itkā bija tā, kā tam vajadzēja būt līdz parādījās čūska.
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Mēs lasām Bībeli, lai tur uzklausītu Dieva balsi, bet mēs arī zinām, ka mirstīgi cilvēki

šos Dieva vārdus pierakstījuši. Kā šie Dieva vārdi tika pierakstīti Bībelē ir noslēpumains

process. Tur atklājas Dieva mūžīgais prāts, bet varam iedomāties, ka arī evaņģēlisti un

pravieši ir dzēsuši un labojuši.
Dzēšana un labošana ir nebeidzama daļa no mācītāja un arī citu draudzes darbinieku

darba. Sprediķi, lūgšanas, draudzes ziņojumi, vēstules, raksti, grāmatvedība - lai visi šie

darbiņi būtu rūpīgi sagatavoti, tie prasa uzmetumus un rediģēšanu. Bieži vien papīrkurvītis
kļūst pilns pirms pat viena vienīga lapa ir nobeigta tīrrakstā.

Labas kvalitātes latviešu valodas tīrrakstu sagatavošana bez datora ir liela ķēpa

(vismaz tādiem kā man). Tas parasti nozīmē uzrakstīt vispirms vairākas versijas ar roku un

tikai tad ar kādu novecojušu latviešu rakstāmmašīnu, piesitot attiecīgās zīmes, var uzsist

tīrrakstu. Ja tāda latviešu valodas rakstāmmašīna nav pieejama, tad darbs vispirms jāuz-
raksta uz angļu valodas rakstāmmašīnas, beigās ar spalvu ieķeksējot attiecīgās latviešu

zīmes.

Visprozaiskākā līmenī dators draudzē var būt parocīga latviešu valodas rakstām-

mašīna. Faktiski ne rakstāmmašīna, bet vārdu procesētājs.
Ir vieglāk parādīt nekā izskaidrot, kas ir vārdu procesētājs un kāpēc tas ir parocīgs un

vēlams darba rīks. Vārdu procesētājs ir datora programma, kas pārvērš datora ekrānu par

elektronisku rakstāmmašīnas papīra lapu. "MacWrite", Makintoša datoram sagatavota
rakstīšanas programma, ir visvienkāršākais vārdu procesētājs, kas ir pieejams mikro-

datoram.

Pirmais vārdu procesētāja princips:

Netīrais kļūs tīrs

Visu, kas rakstāms, var sagatavot ar rakstīšanas programmu. Tas nozīmē, ka nav

vairs jāražo dažādas rediģētas versijas ar tīrrakstu tikai pašās beigās. Rakstīšanas programma

padara datora ekrānu par elektronisku lapas pusi, kas gandrīz brīnumaini ir vienmēr no

jauna tīra, gandrīz kā kāds brīnuma vērdiņš, kas vienmēr no jauna spīdīgs kabatā. Raksti,

rediģē, svītro, pārmaini pēc patikas, bet nekad uzrakstītais nav jāpārraksta, lai būtu beigās
tīrraksts. Un pat lielāks brīnums ir tas, ka ar Makintošu var ražot latviešu burtus ar Līgas
Streipas vienkāršām burtu tipu modifikācijām.

Kā šī programma izskatās?

"MacWrite" pamata ekrāns, jeb, tīrā elektroniskā lappuse (ar dažādām paskaidrotājām
piezīmēm) izskatās šāda:
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Makintoša datora sistēma ļauj lietotājam ar "pelīti", tas ir, ar sīku pa galdu bīdāmu

rīku, norādīt uz vajadzīgo pavēli. Tad var pēc patikas rakstīto vai nu daļēji vai pilnīgi
pārveidot.

Ko šāda sistēma spēj paātrināt? Pirmā kārtā dokumenta rediģēšanas procesu, bet vēl

daudz ko citu. Šī sistēma arī ļauj automātiski atrast (tas ir, "Search for") tos vārdus vai

teikumus, ko vēlas pārveidot.
Ja ir rakstu darbi, kuru daļas atkārtojas, tad tās var atsevišķi taupīt un atkal un atkal

izmantot pārkopējot un līmējot (tas ir, "Copy and Paste"). Tādā veidā es atsevišķi taupu

dievkalpojuma formu. Tā izskatās šāda:

1986. g.

Sprediķa teksts:

Lekcija:

Draudzes dziesmas:

1) #

2) #

3) #

4) #

5) #
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Līdzīgā veidā var taupīt standarta vēstuļu formātus, lai tos nevajadzētu sākt vienmēr

no gala.
Atkal drusku teoloģijas:

Nav pasaule (vai arī katrs raksta darbs) jārada "cx nihilo". Viss, kas

pastāv, ir būvēts uz tradiciju pamatiem.
Datorā mēs ierakstām savas "tradīcijas".

Rakstīšanas programma dod tikpat kā neierobežotu brīvību, lai atkal un atkal dzēstu

un labotu, vienmēr būvējot un uzlabojot to, ko esam jau izveidojuši. Un jebkurā dokumentā

var maisīt pēc patikas dažādus burtu tipus un grafiskus elementus. Tas ir varbūt mazāk

svarīgi, kad sagatavo sprediķus un vēstules, kur dokumenta izskats nav sevišķi nozīmīgs

faktors, bet citādi tas ir draudzes apkārtrakstos un dziesmu lapiņās .

Spēja savienot rakstīto ar grafiskiem elementiem jau paver durvis uz plašākām
iespējām, bet līdz šim mēs lielā mērā esamvēl bijuši tajā dārgās rakstāmmašīnas kategorijā.

Dators īpaši lietderīgs grāmatvedības laukā. Pašas rakstīšanas programmas dod

iespēju dokumentus sakārtot kompaktā formātā. Mans pamata dokumentu disks izskatās

šāds:

815/18/86 815/18/86~dziesmas
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Te mēs redzam Makintoša galda virsu ("desktop") ar daudz atvērtiem aktu vākiem

("open folders"). Te ir atspoguļota vāku hierarchija. Katriem atvērtiem vākiem ir savs logs

("window"), kurā var redzēt vāku saturu. Primārie vāki ir "Lara dokumenti". Tajā atrodās

citi vāki, kas saucās "English", "Latvian" utt. Attiecīgos vākos ir citi vāki, kas saucās Vēs-

tules, Sprediķi, utt. Un beidzot ir dokumenti paši, piem., vēstules Vēstuļu vākos. Uz vie-

nas 800K disketes var sakrāt veselu plauktu dokumentu.

Bet dators efektīgāk sakopo informāciju nevis lietojot rakstīšanas programmas, bet

gan specializētās datu bāzes programmas (t.i., "database"). Datu sakopošana un ieraks-

tīšana pati nav vienkāršāka kā tā ir ar parasto spalvu un kladi, bet sekojošā datu analizē,

sakopošana un atjaunošana ir neiedomājami parocīgāka.
Viens no pirmajiem projektiem, ko uzņēmos pēc datora iegādes bija novada statis-

tikas pārrakstīšana. Bija drusku jālauza galvu, lai apgūtu programmas sistēmu (lietoju Mic-

rosoft File). Bija jāizgudro, kā dators saprot kategorijas, ko es vēlētos lietot sijāšanai. Un

bija jāpavada kādas dienas, pārrakstot visu vairāk nekā 550 draudzes locekļu statistiku uz

datora. Bet, reiz datorizēti, draudzes datipirmo reizi tiešām bija pārskatāmi. Lai redzētu, kā

šie dati izskatās, parādīšu sava novada vecākā informācijas tabulu:
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Man liekas, ka lielākā daļa šo kategoriju ir pašas par sevi saprotamas. Bet šis tas būtu

paskaidrojams. "Dzim.:" ir "dzimums" ("gender") un tas ir vai nu "V" (tas ir, vīrietis) vai

"S" (sieviete), "dr.st.:" ir "draudzes statuss" un tas ir vai nu "1" - kristīts un iesvētīts, vai

"2" - tikai kristīts. "DX" vai "NK" nozīmē dāmu vai novada komitejas locekli. "A" nozīmē

- apmeklē angļu valodas dievkalpojumus, "laul.st.:" ir "laulības statuss" un tas ir vai nu

"L" - laulāts, vai "Š"
- šķīries, vai "N" - nelaulāts, vai "A" - "atraitne/ atraitnis". "Rad" ir

īpaši kriptiska kategorija. Tā ir "radniecība", vai cilvēks ir ģimenes galva vai ne. Šo sijāšanas

kategoriju lietoju, lai noskaidrotu vai sūtīt šim cilvēkam apkārtraksta eksemplāru. (To gribu
sūtīt tikai vienu katrai ģimenei.)

Ātrums nav gudrība

Par spīti tam, ka dators spēj rakstīt latviski, tas nepazīst latviešu alfabēta secību.

Tādēļ lietoju kategoriju "A-Z:" - tā ir sijāšanas kategorija, lai tiktu no amerikāniskās uz

latvisko alfabēta secību.

Kad reizi visas šīs kategorijas bija uzstādītas, tad varēju pēkšņi atbildēt daudz dažā-

dus sijāšanas jautājumus. Daži dod nopietnu pārskatu par draudzes sastāvu, citi ir tikai

ziņkārības jautājumi. Sekojošās diagrammas ir uzstādītas ar "Microsoft Chart."

VĪRIEŠI/ SIEVIETES

SALAS NOVADĀ
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Še redzamo diagrammu un attēlu kvalitāte (t.i., grafisko elementu kvalitāte) ir

zemāka, nekā tā ir oriģinālajās versijās. lelīmēšana rakstīšanas programmā rada sīkus sagro-

zījumus. Lai izvairītos no jebkādas sagrozīšanas ir jālieto lappuses izveidošanas programu

(page processing program), bet par to vēlāk.

lepriekšējā diagramma parāda, ka 1920-1930 dekāde ir Salas novada spēka dekāde.

Te ir viegli pārskatāma demogrāfija. Bija mazs pārsteigums redzēt, ka sievietes dzīvo tik

daudz ilgāk kā vīrieši.

Nākošā diagramma ir ziņkārības diagramma. Te skaidri parādās, ka latviešu vīrieši ir

Jāņa bērni.:
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MŪSUVĪRIEŠUPOPULĀRĀKIEVĀRDI

Šīs diagrammas ir radītas ņemot talkā specializētu programmu. Pēc tam tās mazliet

uzlabotas kādā zīmēšanas programmā. Makintoša datoram ir divu veidu zīmēšanas

programmas. Viena ir otas programma ("MacPaint"), kamēr otrā ir vairāk ģeometriski
bāzēta ("MacDraw"). Abas programmas ir ļoti viegli lietojamas. Tās var kārdināt pat

draudzes mācītāju, kuram nav nekāda mākslinieciska talanta
.

Šeit parādīšu skici, ko esmu

izmantojis kādā draudzes publikācijā (radīta ar "MacDraw"):
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Pēdējā attēlā ir mani šī gada iesvētāmie. Tas parādījās iesvētības dienas piemiņas

lapiņā.
To veidoju vispirms uzņemot fotogrāfiju, tad fotogrāfiju fotokopējot un beigās no tā

savukārt ačgārni ražojot datora attēlu. Ir tāds rīks, kas saucas Pērkoņacs (Thunderscan),

kas ir samērā lēts optisks skaitļotājs (optical digitizer) Makintoša datoram. Tas spēj foto-

kopiju pārveidot ekrāna punktiņu sakopojumā. Šī datora attēla kvalitāte ir zemāka nekā

fotokopijas, bet toties to var manipulēt ar datora zīmēšanas programām. Ar datora attēliem,

var darīt visu to pašu, ko ar citiem datora dokumentiem.

Šī formāta priekšrocība ir tā, ka to var tieši nosūtīt jebkuram citam datoram ar

modulātora (modēm) palīdzību. Modems (modulator/ demodulator) ir rīks, kas pārveido
datora informāciju signālos, ko var pārraidīt pa telefonu.

Kā var dators izpalīdzēt draudzes darbā? Par spīti tam, ka dators nevar sacerēt

sprediķi, nevar noturēt dievkalpojumu, nevar apmeklēt slimnieku, nevar novadīt valdes

sēdi, nevar būt padomu devējs, nevar lūgt, nevar cept kūkas, nevar apstaigāt baznīcu ar

upura šķīvi un nevar liecināt par mūsu vai par savu ticību, dators var mums palīdzēt ātrāk

veikt draudzes mechaniskos pienākumus.
Dators palīdz mums darīt to, ko dators nevar darīt.
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V. INFORMĀCIJA, PĒTĪJUMI UN UZSKATI

PAR MŪSU SABIEDRĪBU

Šajā nodaļā atrodam statistisku informāciju un pētījumus, kā arī sabiedrisko darbinie-

ku un vērojošu sabiedrības locekļu uzskatus par mūsu sabiedrību. Katra no zemāk apraks-

tītajām četrām rakstu kopām iesākas ar statistisku informāciju saturošiem vai arī plašāka
satura rakstiem. Vispēdējie ir raksti, kuros indivīdi izteic savu tiešo pieredzi un uzskatus.

Pirmās divas rakstu kopas ir par divām mūsu sabiedrības sastāvdaļām - jauniešiem
[četri raksti] un neseniem emigrantiem no Latvijas [divi raksti]. Seko četri raksti, kas

apraksta mūsu sabiedrības locekļus un viņu attiecības ar latviešu sabiedrību. Visbeidzot ir

četri raksti par mūsu sabiedrības organizātorisko uzbūvi, par tās organizācijām un par

sabiedrisko darbu.

Šīs nodaļas autoriem bija vēl lielāka brīvība nekā pārējo nodaļu autoriem tēmata izvēlē

un savu personīgo uzskatu izteikšanā. Kaut ari šī ir garākā nodaļa, tā var pretendēt uz

pilnību vēl mazāk kā citas nodaļas, jo mēs kā sabiedrība un mūsu uzskati par mums pašiem
ir ļoti komplicēts tēmats.
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ĢIMENES UN APKĀRTNES IETEKMES

JAUNATNES IDENTITĀTES ATTĪSTĪBĀ

Solveiga Miezīte

Doma par latviešu jaunatnes etniskās identitātes pētījumu radās 1975. gadā
Vankūvefas Divreizdivi nometnē, kur intensīvi pārrunājām latvietības nozīmi jauniešu dzīvē.

Kas ir latvietība? Kas jauniešus saista pie latviešiem? Kāda ietekme latvietības apziņas
veidošanā ir bijusi ģimenei un apkārtējai sabiedrībai? Lai gūtu plašāku ieskatu par šiem

jautājumiem, izkārtojām rakstveida aptauju, kurā piedalījās ap simts nometnes dalībnieku.

Ar Latviešu Fonda atbalstu tika izveidota plašāka aptauja pētījuma turpināšanai. Darba

grupā piedalījās: Indra Ancāne, Juris Cālītis, Voldemārs Gulēns, Anda Libere un Solveiga
Miezīte.

Paplašinātā aptaujā atbildes deva 350 jaunieši no vasaras vidusskolām,

Rietummičigenas vasaras kursiem, Divreizdivi un tautas deju kopām. Rezultāti norādīja, ka

jauniešu pašreizējā piedalīšanās latviešu sabiedrībā saistās ar ģimenes īpatnībām un

iepriekšējo pieredzi latviešu vidē.

Lai vēl labāk izprastu sabiedriski aktīvo un neaktīvo jauniešu motivācijas, vērtību

noslieci un latviskās apziņas veidošanos, radās ari interviju projekts. To izveda Toronto

1978.-79. gadā ar Kanādas daudzkultūru ministrijas atbalstu. Šis raksts sniedz īsu pārskatu

par šo pētījumu. Pilnīgāks apraksts ir pieejams angļu valodā "Ethnic Identitv Development
m Second Generation Latvian Youth" (Miezītis, 1981).

Etniskās identitātes uzturēšana

Etniskās identitātes uzturēšana un pārnešana no vienas paaudzes uz otru ir

svarīga problēma minoritāšu grupām, kas tiecas turpināt savu kulturālo un sabiedrisko

dzīvi daudzkultūru vidē. Sabiedriskie zinātnieki pētījumos apskata šo jautājumu no

dažādiem viedokļiem, piemēram - personīgā, sabiedriskā un kollektīvā
. Personīgais

viedoklis saistās ar indivīda etnisko pašapziņu; sabiedriskais ar etniskās vienības,

plašākās sabiedrības un citu etnisko grupu iespaidu un mijiedarbību; kollektīvais

uzsver tās īpatnības, kas palīdz identificēt un atšķirt vienu etnisko grupu no otras un

izprast, kā šīs grupas identitāte veidojas, tiek saglabāta un pārnesta no vienas paaudzes
uz otru.

Etnisko piederību var definēt gan pēc objektīvām, gan subjektīvām mērauklām.

Objektīvās īpatnības, kā valoda, kultūras elementi un fiziskās iezīmes raksturo un atšķir
vienu tautu no citām. Subjektīvā tautiskuma apziņa saitās ar uzskatiem, jūtām un atziņām,
kas uztur emocionālās saites ar tautu, tās vēsturi, tradicijām, simboliem un vērtībām. Aldis

Putniņš (1981) savā etnicitātes definīciju analizē proponē divus latviskās identitātes

kritērijus: latviešu vaJodas prasmi un piederības sajūtu savai tautai. Nepietiek, ka jaunietis
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ir dzimis latviešu ģimenē un runā latviski, lai viņu varētu uzskatīt par latvieti. Ir

nepieciešama arī tautiskās piederības izjūta.

Socioloģe Mcc Yan Cheung proponē divas orientācijas, kas palīdz uzturēt

etniskās piederības apziņu modernās sabiedrībās: instrumentālo orientāciju ,
kas

izpaužas sabiedriski-polītiskā darbībā, un ekspresīvo orientāciju ,
kas veicina kultūras

izpausmi. Katrai no šīm orientācijām ir lielāka vai mazāka loma tautiskās apziņas
uzturēšanā un veidošanā.

Par to, kā imigranti uztur un nodod tālāk etnisko identitāti patvēruma zemēs,

ukraiņu izcelsmes sociologs Isajevs (1977) apraksta trīs dažādus variantus. Pirmais, tā

sauktais pārstādīšanas modelis, ir sevišķi raksturīgs pirmās paaudzes imigrantiem.

Jauniebraucēji mēģina īstenot patvēruma zemē tās pašas sadzīves formas un struktūras,

ko viņi pazina savā dzimtenē, pievēršot sevišķu uzmanību kultūras un tradiciju sagla-
bāšanai nemainītā formā. Pārstādītajiem rodas konflikti ar jaunāko paaudzi, kas

dažkārt vēlas pārmaiņas un jauninājumus saskaņā ar patvēruma zemes dzīves veidu un

parašām. Šo jaunatnes reakciju Isajevs apzīmē par sacelšanos
,

kam bieži seko pārmērīga
identificēšanās ar vietējās sabiedrības normām. Abiem modeļiem, pārstādīšanas un sacel-

šanās procesam, trūkst elastīguma un spējas pārveidoties, augt.

Trešais etniskās identitātes uzturēšanas variants saistās ar savas pagātnes un kultūras

apzinīgu atklāsmi
.

Atklāsme nav atkarīga no vecuma; tā saistās ar dziļāku vērtību un

dzīves izpratnes meklēšanu, kas dažkārt arī vēlākos gados, cilvēkus aizved pie savas tautas

simboliem un kultūras mantojuma. Atklājējs izvēlās no sava senču pūra to, kas viņam
liekas vērtīgs, nozīmīgs, tuvs.

Mūsu pētījuma galvenais nolūks ir parādīt, kādos apstākļos unkādu faktoru iedarbē

latviešu ģimenēs un latviešu sabiedrībā var izaugt etniski aktīvi vai neaktīvi jaunieši. Latvie-

tības uzturēšanai nākošajās paaudzēs ir svarīgi izprast apstākļus, kas pie tās saista un kas no

tās atsvešina jeb attālina.

Pētījuma metode, norise, datu analīze

Dalībnieku izvēle. Pētījumā bija paredzēts iesaistīt 30 aktīvus un 30 neak-

tīvus Toronto jauniešus. Griezāmies pie vairākām jauniešu grupām ar īsu pētījuma apraks-
tu un aicinājumu sniegt īsu informāciju par savu līdzšinējo aktivitāti latviešu sabiedrībā

un atzīmēt interesi piedalīties pētījuma projektā. Ap simts, vairums aktīvu jauniešu,
pieteicās projektam. Pētījumam intervējām 58 jauniešus no 16 līdz 26 gadu vecumam.

Aktīvā grupā (15 zēni, 18 meitnes) ieskaitījām tādus jauniešus, kas rēgulāri darbojas vismaz

divos latviešu pasākumos, piemēram, tautas deju kopā, teātrī, korī, skolā, akadēmiskā vai

jaunatnes organizācijā. Neaktīvos (12 zēni, 13 meitenes) izvēlējāmies starp jauniešiem, kam

bērnībā irbijis vismaz minimāls kontakts ar latviešu sabiedrību, apmeklējot latviešu skolu

vai bērnu nometni, bet kas pēdējā laikā latviešu sabiedrībā vairs nedarbojās.
Jaunieši, kuri ir izauguši pilnīgi ārupus latviešu sabiedrības, šajā pētījumā nepie-

dalījās. Tā ir atšķirīga grupa, ko būtu citā pētījumā interesanti salīdzināt ar sabiedriski



100

aktīvajiem un neaktīvajiem jauniešiem, lai gūtu pilnīgāku izpratni par ģimenes apstākļiem,
kas attālina jauniešus no latviešu sabiedrības.

Pētījuma norise. Pētījuma datus savāca divas intervētājas, trīsdesmitgadnieces, ar

iepriekšēju pieredzi latviešu sabiedrībā un jaunatnes aktivitātēs. Intervijas noritēja brīvā

stilā, latviešu vai angļu valodā, pēc jauniešu pašu izvēles, un ilga no pusotras līdz trim

stundām. Aktīvie jaunieši parasti izvēlējās latviešu valodu, bet vairāk nekā puse neaktīvo -

angļu. Līdz ar intervijām jaunieši izpildīja biogrāfisko aptauju, tautiskuma skālu un Rokīča

(Rokeach) vērtību skālu.

Datu analīze. Visi dati, ieskaitot interviju izvilkumus, analizēti ar skaitļotāja

palīdzību. Statistiskās analizēs, apraksti un rezultātu tabulas atrodamas pētījuma oriģinālajā

aprakstā. Šajā rakstā pieminēts tikai analizēs veids un galvenie novērojumi sakarā ar

atsevišķām illustratīvām tabulām pielikumā.

Biogafiskā aptauja ar 29 jautājumiem (sk. tabulu A-l) deva vispārēju ieskatu jau-
niešu latviskajā ievirzē, kas tika papildināta ar dziļākiem motivējumiem un izskaidrojumiem

intervijās. Aptauju rakstīja latviešu vai angļu valodā pēc jaunieša paša izvēles.

Biogrāfiskie dati apstrādāti arī regresīvās (regression) analizēs, lai iegūtu divus

kritērijus: par jauniešu pašreizējo latviešu valodas prasmi un to, cik daudz sava brīvā laika

viņi pavada ar latviešiem.

Tautiskuma skala (sk. tabula A-2) ir pamatota uz jēdzienu salīdzinājumiem. Jaunietis

atzīmē izjusto līdzību starp dažādiem jēdzieniem, kas dod ieskatu par viņa tautiskumu

jeb latvietības apziņu. Skāla sastāv no 15 jēdzieniem, kas ietver sekojošās katego-

rijas: jēdzieni par sevi (es, mani mērķi, mana brīvā laika nodarbošanās un intereses,

kāds es gribētu būt); personīgas vērtības (dzīves priecīgs cilvēks, pienākuma cilvēks,

plaša vēriena cilvēks); nelatvieši (kanādieši, amerikāņi, mani nelatviešu draugi);
latvietības simboli (latvieši, latviešu valoda, latviešu tradicijas/Jāņi, tautas dejas, rotas);
latviešu iestādes (mana ģimene, latviešu skola, latviešu draudze). Katrs jēdziens tiek

salīdzināts uz 9 punktu skālas ar katru no pārējiem, dodot 105 salīdzinājumus. Atbildēt

varēja pēc izvēles latviešu vai angļu valodā.

' Rokīča (Rokeach) vērtību skāla (sk. tabulu A-3) sastāv no diviem vērtību sarakstiem

ar 18 apzīmējumiem katrā. Pirmais saraksts sastāv no galīgām (terminal) vērtībām, kas

attiecas uz esamības mērķiem jeb eksistences stāvokli; otrajā sarakstā ir uzskaitītas t.s.

instrumentālās vērtības, kas apzīmē tos uzvedības veidus, kuri sekmē un veicina galīgo
mērķu sasniegšanu. Katrs vērtību apzīmējums bija iespiests angļu valodā uz atsevišķas
kartiņas; tās bija jāsarindo svarīguma kārtībā

, vispirms attiecinot tos uz sevi, pēc tam uz

māti un tēvu.

Jauniešu vērtību salīdzinājumos parādās vairākas nozīmīgas atšķirības. Aktīvie

jaunieši augstāk vērtē gudrību, atbildību un pašrespektu. Tam kontrastā neaktīvie jaunieši
piešķir lielāku nozīmi laimei un draudzībai. Neaktīvu jauniešu vērtību prioritātes vairāk

līdzinās kanādiešu jauniešu nosliecei, turpretim aktīvo jauniešu vērtības ir lielākā saskaņā ar

viņu vecāku vērtībām.

Kaut gan vecāku vērtībās abas grupas saskata daudz līdzības, ir arī atšķirības:
visi jaunieši uzskata, ka viņu vecāki augsti vērtē ģimenes drošību un atbildības
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sajūtu, bet viņiem trūkst izdomas un plaša vēriena; jaunieši domā, ka tēviem ir

svarīgs pašrespekts, pienākuma apziņa, neatkarība un centība pēc panākumiem, bet mātēm

laime, mīlestība, izpalīdzība, godīgums un spēja piedot. Tātad latviešu jauniešu uztverē tēvi

uzsver personīgās, ar sasniegumiem saistītās vērtības, bet mātes rūpējas par cilvēku savstar-

pējām attiecībām un humānitārām vērtībām. Atkarībā no jauniešu pašu vērtību prioritātēm

parādās viņu atšķirīgās reakcijas.

Interviju analizēs rezultāti norādīja uz uzskatu un motivācijas atšķirībām katrā

no šīm četrām grupām. Aktīvie zēni tiek raksturoti kā nosvērti, apdomīgi, mērķtiecīgi
un samērā tradicionāli savos uzskatos. Viņi ietur līdzsvaru starp savām emocionālām

prasībām un praktiskajām iespējamībām un spēj mērķtiecīgi darboties. Neaktīviem

zēniem trūkst šī līdzsvara un apdomības. Viņiem ir tieksme savu enerģiju izšķiest jūtu

izplūdumos. Aktīvās un neaktīvās meitenes ir tradicionālas savus uzskatos un samērā

apdomīgas, bet tajā pašā laikā emocionālas un nepraktiskas. Viņu emocionālitāte sevišķi
saistās ar latvietību. Aktīvās meitenes ir ideālistiskas un sajūsminātas par latviešiem un

latvietību, turpretim neaktīvās meitenes ir nedrošas, šaubīgas un visumā negatīvas savās

izjūtās.

Interviju materiāli irkatēgorizēti un salīdzināti arī pa galvenajām tēmām. Svarīgākās

atšķirības ir tālāk sniegtajā tēmu diskusijā.

Pētījuma rezultātu izvērtējums

Biogrāfiskās aptaujas dati rāda, ka no 28 faktoriem sekojošie 14 atšķir
aktīvos no neaktīviem jauniešiem: sarunu valoda ģimenēbērniem ar vecākiem, vecā-

kiem ar bērniem, bērniem ar bērniem; pašreizējā latviešu valodas prasme; vecāku līdz-

dalība latviešu sabiedrībā; tuvi latviešu draugi; brīvais laiks, ko pavada ar latviešiem; vai

jaunietis lasa latviešu grāmatas, latviešu periodiku, pārrunā jautājumus par latviešu

sabiedrību un politiku ar draugiem un pieaugušiem; vai jaunietis ir apmeklējis latviešu

ģimnāziju (bet ne pamatskolu, jo neaktīvo grupas kritērijā jau ietilpa kontakts ar pamatskolu

un bērnu nometnēm); līdzdalība jauniešu pulciņā, organizācijā vai kādā kulturālā aktivitātē,

piemēram, tautas deju kopā, teātri; piedalīšanās kādā dziesmu svētku uzvedumā.

Latvietība un ģimene. Aktīvie jaunieši runā latviski ar saviem vecākiem un

vairums (88%) vismaz daļu no laika arī ar brāļiem, māsām un citiem bērniem. Kāpēc?
"Maniem vecākiem bija ļoti svarīgi, ka mēs runājam latviski. Viņi vienmēr ar mums runāja
latviski, un mums tāpat bija jāatbild . . . viņi vienmēr mums to atgādināja." Kaut gan
aktīvo jauniešu vecākiem parasti bijusi stingra nostāja par latviešu valodas lietošanu

ģimenē, paliek tomēr iespaids, ka viņi mēģinājuši vairāk ievirzīt bērnus latviešu kultūrā

un sabiedrībā, nevis to uzspieduši. Sevišķi "padsmitos" gados jauniešiem pašiem ir šajā
ziņā dota izvēle. "Kad pabeidzu 8. klasi, man vecāki deva izvēli... es tomēr nolēmu

iet ģimnāzijā, jo domāju, ka citādi vairs nesatikšu savus latviešu draugus."
Aktīvo jauniešu vecāki paši ir aktīvi latviešu sabiedrībā. Divām trešdaļām vecāki

darbojas vienā vai vairākās latviešu organizācijās, un pārējiem vecāki apmeklē sarīkojumus.
Vecāki ne tikai paši piedalās, bet veicina arī bērnu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē. "Māte
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dziedāja kori, un mēs ar tēvu gājām uz koncertiem. Tad es arī sāku dziedāt kori. Es ari

gribēju piedalīties."
Aktīvie jaunieši uzskata, ka viņu vecāku starpā ir bijusi lielāka vienprātība attiecībā uz

latvietības uzturēšanu. Jauniešiem ir bijis vieglāk šīs vērtības pašiem pieņemt, jo viņu

ģimenēs latviešu valoda un aktivitātes nav bijušas paaudžu ķildu degpunktā.

Turpretim 80% neaktīvo jauniešu latviski runā ar grūtībām vai nemaz vairs nerunā.

Tikai 16% pastāvīgi runā latviski ar saviem vecākiem; neviens nav bērnībā rēgulāri

sarunājies latviski ar brāļiem, māsām un draugiem; trešā daļa nāk no ģimenēm, kas gandrīz
nekad savā starpā nesarunājas latviešu valodā.

Neaktīvo jauniešu ģimenēs izpaužas lielāks konflikts attiecībā uz latvietību gan

vecāku pašu, gan vecāku un bērnu starpā. "Mana māte ir latviete, bet viņa ar mani

runāja angliski .. .
tēvs gan mēģināja runāt latviski." "No sākuma mēs runājām

latviski, jo vecmāmiņa nemaz neprata angliski, bet kad viņa nomira, mēs pamazām

vairs to nedarījām." Kad bērni kļuvuši vecāki un nonākuši draugu ietekmē, latviešu

valoda ģimenē ir izzudusi. Daži neaktīvie jaunieši izteica nožēlu, ka pārtraukuši runāt

latviski, un daži pat pārmeta saviem vecākiem, ka tie nav bijuši uzstājīgāki par latviešu

valodas lietošanu ģimenē. "If my mother had spoken Latvian to mc, it would come to mc

naturally. She gave up too easily."

Kādēļ neaktīvie jaunieši tik viegli piekāpās? Dažos gadījumos vecāki paši nav bijuši

pārliecināti par savu latvisko piederību. "Maniem vecākiem bija citādāka pieeja . . . viņi

uzskatīja, ka ir svarīgāk būt kanadietiem nekā latvietim. Viņi juta lielu spiedienu kļūt pēc

iespējas līdzīgi anglosakšiem."
Neaktīvo jauniešu vecākiem ir mazāka interese par latviešu sabiedrību, un viņi

dažkārt nav atbalstījuši bērnu vēlēšanos piedalīties latviešu nodarbībās. "Es gribēju iet

gaidās, bet māte teica - vēlāk, vēlāk,un tā es nekad neiestājos." Citās ģimenēs vecāki no

sākuma ir bijuši nelokāmi cieti savā nostājā un ir zaudējuši kontaktu ar bērniem. Pusaudžu

vecumābērni ir sacēlušies pret vecāku vērtībām un no latviešiem aizgājuši.
Latviešu skola. Kā aktīvie, tā arī neaktīvie jaunieši parasti ir apmeklējuši

latviešu skolu, bet aktīvie to parasti nobeidza un turpināja latvisko izglītību ģimnāzijā.
Par skolas pieredzi visi jaunieši izteicās kritiski. Viņiem nebija patikusi "vecmodīgā"

pieeja un trūka respekta pret latviešu skolu kā mācības iestādi. Pretestība sevišķi izpau-
dās pret latviešu valodas lietošanu skolas telpās brīvajā laikā. Neskatoties uz jauniešu

negatīvo nostāju, paliek iespaids, ka sevišķi ģimnāzijā nostiprinājās jauniešu draudzības

saites. "Labākais par ģimnāziju bija tas, ka mēs manījāmies ārā no klasēm un gājām uz

restorānu." "Piektdienu vakari bija mūsu labākie vakari nedēļā. Pēc skolas mēs visi gājām
kopā uzdzīvot."

Ir grūti izvērtēt skolas un ģimeņurelātīvo ietekmi latviskajā audzināšanā. Aktīvie

jaunieši ir vismaz gadu apmeklējuši ģimnāziju, vairāk vai mazāk lasa latviešu periodiku un

grāmatas, kā ari pārrunā latviešu politiskos jautājumus ar draugiem un vecāko paaudzi.
Ceturtā daļa neaktīvo ir apmeklējuši ģimnāziju, mazāk nekā puse lasa latviešu periodiku vai

pārrunā latviešu jautājumus, un tikai 16% lasa latviešu grāmatas. Vairums aktīvo nāk no
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ģimenēm, kas lasa un interesējas par latviešu lietām, turpretim neaktīviem parasti nav bijusi
tik pozitīvi rosinoša ģimenes gaisotne.

Draugi un latviešu sabiedrība. Gandrīz visiem aktīviem jauniešiem ir tuvi

latviešu draugi, un viņi pavada vairāk nekā pusi no sava brīvā laika ar latviešiem. Vairums

pieda-lās kādā kulturālā nodarbībā, piemēram, teātrī, korī vai tautas deju grupā, un divas

treš-daļas darbojas kādā jaunatnes orgnaizācijā. Pusei neaktīvo jauniešu arī ir tuvi latviešu

draugi un ceturtā daļa pavada pusi no sava brīvā laika ar latviešiem, daži piedalās tautas deju

grupā.
Kas jauniešus saista pie latviešu sabiedrības? Parastākā atbilde ir

-draugi. Jaunieši

savus latviešu draugus ļoti pozitīvi salīdzina ar kanādiešiem. Latvieši protot dzīvot un

priecāties, ar viņiem būt kopā nekad neesot garlaicīgi.
Jauniešu latviskās aktivitātes apmierina plašas viņu intereses. Visbiežāk jaunieši

izsakās par kultūrālajām nodarībām. Viņiem patīk dziedāt, dejot, mūzicēt un izrādīt savas

mākas sveštautiešiem. Viņi ar lepnumu valkā savus tautas tērpus vai latviskās rotas un

jūtas priviliģēti iepretim saviem sveštautiešu draugiem, jo vienmēr ir kur iet, kur

braukt un ko darīt. Viņiem dzīve nekad nav vienmuļa. Tautas dejas saista arī jauniešus,
kam ir ierobežota latviešu valodas prasme un kas nejūtas līdzvērtīgi, lai piedalītos citās

jaunatnes rosmēs un organizācijās. Par visu vairāk viņiem patīk piedalīties dziesmu

svētkos; lielajā tautas kopībā tiek apstiprināta viņu latvietības apziņa un darbības nozīme.

Latviešu sabiedrība viņiem apmierina arī citas intereses. Dažus saista politiska
darbošanās vai izdevība darboties vadošā lomā jauniešu organizācijās un sadarboties ar

citiem latviešu jauniešiem visās pasaules malās; citi strādā par skolotājiem vai vadītājiem.
Jauniešiem ir arī plašas iespējas parādīt savus radošos talantus. Mums aug jauna rakstnieku

un mūziķu saime, kas spēj sniegt interesantas jaunrades programmas jaunatnes dziesmu

svētkos un jauniešu kultūras sarīkojumos.
Neaktīvie jaunieši, turpretim, bieži uzskata latviešu sabiedrību par "šauru" un

"kliķīgu". Organizētās latviešu aktivitātes viņiem irpar daudz strukturētas un ierobežojošas.

Viņi uzskata tradicionālās latviešu organizācijas un aktivitātes par garlaicīgām, nenozīmīgām
un vēlas meklēt paši savu dzīves jēgu "plašākos" ūdeņos. Latvietība savā tradicionālajā
formā viņus nesaista. Neaktīvo starpā ir ari jaunieši, sevišķi meitenes, kas jūtas nedrošas

un nožēlo, ka viņas neiedras latviešu sabiedrībā draugu, māku vai valodas trūkuma dēļ.
Jauniešu nākotnes ieceres. Aktīviem jauniešiem ir noteikti uzskati par latvietību

un par saviem personīgajiem mērķiem vai nodomiem. Zēni ir sevišķi apmierināti ar savu

darbību un līdzdalību latviešu sabiedrībā. Viņi augstu novērtē savus draugus, interesantās

nodarbības -iespēju izteikties un vadīt vai ietekmēt citus. Meitenes uzsver, cik labi viņas
jūtas starp latviešiem. Latviešu vide viņām irkā mājas. Viņām patīk būt kopā ar draugiem,
dziedāt, rīkoties un palīdzēt veidot sabiedrības dzīvi. Viņas cer, ka šī laimīgā dzīve latvis-

kajā ligzdā nekad nebeigsies. Viņu dzīves misija ir apprecēt latvieti un audzināt latvisku

ģimeni.
Neaktīvie jaunieši ari nav pilnīgi spējuši atraisīties no latvietības saitēm un izjūt

šajā ziņā konfliktus un trūkumus. Apslēptās piederības sajūtas savai tautai visspilgtāk
parādās sakarā ar valodas un tradiciju nodošanu vēlāk nākošajai paaudzei. "I feel
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connected to the Latvian culture, that's why I'd like to send my kids to Latvian

school to teach them the language." "Man ir daudz vieglāk izteikties angliski .. .

tomēr gribētu, ka mani bērni mācītos latviski, lai viņiem būtu otra valoda." Vairāk

zēnu saka, ka gadījumā, ja viņi apprecēs latvieti, tad sieva mācīs bērniem latviešu valodu,

kaut gan paši nejūt vajadzību uzlabot savu latviešu valodas prasmi. Vairums neaktīvo

latviešu tomēr stipri šaubās par to, vai viņi atradīs latviešu dzīves biedru un uzturēs savu

latvietību.

Aktīvie
, turpretim, ir pieņēmuši latvietību tradicionālā jeb ari simboliskā veidā un šinī

posmā ir apmierināti ar sevi, savu dzīvi. Viņi pieņem kā pašu par sevi saprotamu, ka

apprecēs latvieti un turpinās latviskās tradicijas. Ir grūti tomēr paredzēt, kā šie jaunieši
īstenībā rīkosies vēlāk.

Latvietības uzturēšana. Tautiskuma skalas latviskuma apziņa (iepretim identi-

fikācijai ar kanādiešu jeb nelatviešu draugiem) saistās ar sekojošiem faktoriem: latviešu

sarunu valoda ģimenē ar vecākiem un citiem bērniem, tuva draudzība ar latviešiem,

interese par latviešu periodiku, brīvā laika nodarbības ar latviešiem, mācīšanās latviešu

ģimnāzijā, rosmes jaunatnes un kultūrālos pasākumos un piedalīšanās dziesmu svētkos.

Regresijas analīzē latvietības apziņa saistās ar latviešu valodu sarunās arcitiem bērniem

un brīvo laiku, ko jaunietis pavada latviešu vidū. Tautiskuma skālas atbilžu analizē ari

apstiprina, ka aktīvie jaunieši pavada savu brīvo laiku ar latviešu simboliem un intitūcijām.
Intervijās parādās visi trīs iepriekš minētie etniskās identitātes uzturēšanās

modeļi: pārstādīšana, sacelšanās un atklāsme. Daļa aktīvo jauniešu ir pieņēmuši
latvietību gluži automātiski savas ģimenes un sabiedrības ietekmē. Latviešu valodu

viņi apgūst ģimenē; apmeklē latviešu skolu un bērnu nometni; iestājas gaidās, skautos

vai tautas deju kopā un vēlākos gados kādā jaunatnes, sporta vai akadēmiskā organizācijā;
dažiem irkāda atbildīgāka loma kā vadītājiem vai skolotājiem. Jaunieši brauc uz jaunatnes

kongresiem, saietiem, kursiem un dziesmu svētkiem, lai "uzpildītu savas latvietības

baterijas" un iepazītos ar citu pagastu jauniešiem. Šīs aktivitātes viņiem ir samērā intere-

santas un sabiedriski saistošas. Viens otrs gan sūdzas, ka pietrūkstot laika skolas darbiem

un cita veida nodarbībām, bet vairums turpina darboties gadu no gada bez pārmērīgas

apstākļu pārvērtēšanas. Viens otrs pāragri "izdeg" un sāk pagurt vai izjust apnikumu; citi

nonāk laika trūkumā, kas atsaucas uz viņu skolas sekmēm; daži izjūt bažas par iespēju
latvisko dzīvi turpināt pēc studiju beigšanas, jo daudzus darbs aizved tālu no lielajiem
latviešu centriem. Kas notiks ar šiem automātiskajiem latviešiem, kad būs jāatstāj latviešu

vide un jāatrod dzīves biedrs?

Daži aktīvie jaunieši un vairāk neaktīvo saceļas pret latviešu iekārtu. Viņi kļūst ļoti
kritiski par latviešiem, sabiedrību un savu ģimeni. Daži sabiedrību atstāj sarūgtināti un

vīlušies; citi nožēlo, ka viņiem ir liegta iespēja piedalīties aktīvo jauniešu "kliķē". Neaktīvie

uzskata, ka aktīvo grupa ir slēgta sabiedrība, kurā iederas tie, kam ir ilggadīga pazīšanās un

pieredze latviešu aktivitātēs un laba latviešu valodas prasme, kaut ari viņi to ne vienmēr lieto

savstarpējās sarunās. Neaktīviem bieži ir trūkumi visās trīs katēgorijās, un aktīvie nejūt
nekādu vajadzību meklēt jaunus piederīgos savai paplašinātai ģimenei. Neaktīvie jaunieši
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secina, ka ir vieglāk iekļauties kanādiešu grupās, kas irmainīgākas savā sastāvā un draudzī-

gākas pret jaunpienācējiem.
Problēma tomēr ir abpusēja, jo neaktīvie ir neapmierināti, kritiski un ne labprāt

iekļaujas šādā "šaurā", viņiem neinteresantā vidē. Kā aktīvie pārmērīgi ideālizē savu

noslēgto pasauli, tā neaktīvie savukārt to redz pārmērīgi negātīvā gaismā. Šiem pretru-

nīgajiem uzskatiem bieži var atrast pamatu aktīvo un neaktīvo jauniešu vērtību atšķirībās.

Daudzi, kas saceļas pret vecāku un latviešu sabiedrības tradicionālo dzīves veidu, tomēr

turpina satikties ar latviešu paziņām- pasist bumbu, aiziet uz krodziņu un svinēt Jāņus ("the

big Latvian bash - let's go!")
Tas noved mūs pie trešā tautības uzturēšanas modeļa, t.s. atklāsmes

.
Vairums

jauniešu, kas piedalījās šajā pētījumā, nav akli pieņēmuši pārstādīto modeli vai sacēlušies

pret latvietību. Viņi meklēpaši savu latvietības modeli, kas atbilst viņu individuālajām
interesēm un vēlmēm. Domāju, ka šobrīd varbūt svarīgākais ir tieši šis meklēšanas

process, lai radītu jaunas dzīvot spējīgas sadzīves formas trešās un ceturtās paaudzes
latviešu izcelsmes kanādiešiem. Vasaras skolas, koris un nometnes ir sevišķi

piemērotas latvietības apziņas pētīšanai. Latviskā vidē, projām no mājām, ikdienas un

kanādiešu sabiedrības, rodas jauni jautājumi un atziņas. Atceros, kā 2x 2 nometnē

lekcija par sievietes un vīrieša lomu latviešu literātūrā izraisīja nopietnas un iejūtīgas

pārrunas par latviešu sabiedrības stereotipiem un to iespaidu latviešu jauniešu savstarpējo
attiecību veidošanā. Visiem par pārsteigumu, šādas pārrunas agrāk nekad nebija notikušas.

Jaunieši sacīja, ka jautājumus ir interesantāk un vieglāk pārrunāt jaunu paziņu starpā.

Kādi apstākļi veicina pozitīvu atklāsmi un nostiprina jauniešu latvietības apziņu?
Jaunieši bieži piemin atsevišķus momentus, ko viņi uzskata par saviem latvietības izci-

liem pārdzīvojumiem ("peak experience"). Kā drāmatiskāko jaunieši min Latvijas apcie-

mojumu un satikšanos ar tuviniekiem Latvijā. Jauniešiem tas ir apliecinājums, ka viņi

pieder dzīvai tautai, kas dziļi mīl savējos un dziļi nīst apspiedējus, bet kas spēj
izdzīvot un turpināt savu kultūru. Tautas un kultūras piederības apziņa tiek spēcīgi

apstiprināta arī dziesmu svētkos, svinīgos saietos, kā 18. novembra svinībās,

svarīgos politiska protesta gadījumos, kā Helsinku konferences brīvības sardzē, v.c.

Latvietības apziņa un piederības lepnums visspēcīgāk uzplaukst, ja jaunietis pats ir aktīvs

dalībnieks, nevis pasīvs skatītājs, piemēram, piedalīšanās tautas deju lieluzvedumā un

kopīgā noslēguma dziesmā "Daugav' abas malas" pieminētas kā pacilājošs latviskās apziņas
moments jauniešu dzīvē.

Sevišķi nozīmīgi ir jaunatnes dziesmu svētki, "Šī māksla ir jauna" un līdzīgi
notikumi, kur jaunietis spēj parādīt un psīchiski pārdzīvot savas paaudzes sasniegumus
kultūras laukā. Jauniešu radošai darbībai ļoti svarīgs ir mērķis un publiska uzstāšanās.

Pēdējos trīs Rietumkrasta dziesmu svētkos Sietlā, Losandželosā un Portlandē Divreizdivi

mūzikas ievirzes dalībnieki un tautas deju grupa sagatavoja speciālus priekšnesumus svētku

sarīkojumiem. Intensīvā sagatavošanās, priekšnesumu kvalitāte un skatītāju entuziastiskā

atsaucība nevien cēlusi jauniešu pašcieņu un latvisko pašapziņu, bet daudziem rosinājusi
vēlēšanos turpināt aktīvi darboties latviešu kultūras laukā arī uz priekšu.
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Atklāsmi veicina arī iespaidīgi cilvēki un idejas. Jaunieši min skolotājus, skautu

vadītājus un labus lektorus, kas attiecīgā vietā un laikā bija spējuši paplašināt viņu redzes

apjomu, nostiprināt saites ar senču mantojumu un modināt apziņu par latviešu vēstures,

kultūras un tradiciju nozīmi.

Daži secinājumi

Atgriežoties pie Isajeva etniskās identitātes uzturēšanas modeļiem, rodas vairāki

secinājumi attiecībā uz latviešu jauniešu identitātes attīstību. Vispirms, "pārstādīšanas"
modelis, kaut arī mazliet modificētā formā, ir viegli sazīmējams "automātisko" latviešu

attīstības procesā. Vismaz puse aktīvo jauniešu nāk no sabiedriski aktīvām, latviskām

ģimenēm, kas viņiem ir sekmīgi iemācījušas latviešu valodu un ievadījušas latviešu

sabiedrībā, bez kā šie jaunieši būtu jebkad sacēlušies pret ģimenes un sabiedrības parašām
un uzskatiem. Šie jaunieši seko latvietības pēdās pa iemīto taku bez jebkādas sevišķas

vajadzības izvērtēt jeb pārvērtēt. Viņi nav apstājušies pusceļā, lai sev jautātu, kādēļ viņi ir

tieši izvēlējušies šo taku un kurp tā viņus aizvedīs. Šī bezkritiskā latvietības pieņemšana,
kaut arī tā liktos ļoti dabiska, ņemot vērā, ka viņiem ir laba latviešu valodas prasme, plaša

pieredze jauniešu sabiedrībā un tuvas draudzības ar latviešu jauniešiem, kam ir līdzīga

pieredze un intereses, tomēr norāda uz samērā naivu pieeju, kas varētu novest pie vilšanās,
dzīves apstākļiem mainoties.

Studijas ārpus latviešu centriem, iepazīšanās ar citādiem uzskatiem par dzīvi un

sadzīves jautājumiem nelatviešu vidē nedod iespēju reāli izvērtēt savus bērnībā apgūtos
uzskatus un tos salīdzināt ar jauniem iespaidiem. Jaunieši aizraujas ar "jaunām" idejām,
vērtībām und draudzībām, kas noved piejauktām laulībām, kuru sekas tālākā dzīvē paliek
nepārdomātas un neizvērtētas.

Neaktīvo starpā bieži dominē "sacelšanās" tēma. Sacelšanās ir pretējā
reakcija automātiskajai latvietības pieņemšanai, kas izpaužas dažkārt kā stūrgalvīga
un samērā nepārdomāta novirzīšanās no pazīstamās takas. Sacelšanās stadijā jaunieši
ir ļoti kritiski pret visu, kas saistīts ar latviešiem un latvietību un bieži novēršas no

savas ģimenes un atstumj viņu dzīves vērtības bez tā, ka viņi būtu tās izsijājuši un

pārveidojuši savām vajadzībām. Šādi jaunieši bieži jūtas nepieņemti, vientuļi, dusmīgi

jeb vīlušies. Viņi jūtas neapmierināti ar sevi un savu dzīvi un bieži vaino savu ģimeni,
savu nesekmīgo pieredzi latviešu sabiedrībā un latviešu jauniešu "kliķīgumu" pie savas

nelaimes. Jaunietis, kas saceļas pret latvietību, ir tikpat akli pie tās saistīts, kā auto-

mātiskais latvietis, tikai ar negātīvu noslieci, kas ierobežo viņa personīgo attīstību.

Pozitīvākais variants jauniešu identitātes attīstībā saistās ar "atklāsmes" momentu.

Latvietības attīstība un uzturēšana nav noteikts un droši pareģojams process. Pat latviskākie

"automātiskie" jaunieši bieži visiem par pārsteigumu apprecas ar nelatvieti un pilnīgi aiziet

no sabiedrības. Sarūgtināti jaunieši, kas nav spējuši atrast atbalstu savām interesēm latviešu

vidē un ir aizmirsuši latviešu valodu, tikpat pārsteidzoši atgriežas un sāk dedzīgi darboties

latviešos atklāsmes iespaidā.
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Kas ir tie simboli un kritiskie momenti jauniešu dzīvē, kas viņos izsauc dziļu

pārdzīvojumu un latvietības pārvērtēšanu? Atbildes ir dažādas. Dažiem tas ir brauciens uz

Latviju, sastapšanās ar radiem, apziņa, ka viņu saknes vijas pāri jūrām vecāku dzimtenē.

Tautas kopības apziņa, dziedot "Dievs svētī Latviju" svinīgos saietos, dziedot "Daugav'
abas malas", modina lepnumu un spēku darboties un cīnīties. lespēja satikt domu biedrus

un jauniešus ar līdzīgām interesēm un talantiem politiskos, sabiedriskos, mākslas,

literātūras un mūzikas laukos paver iespējas radošai sadarbībai un tālākai talantu attīstībai.

Šādas iespējas veicina vasaras vidusskolas, semināri, Divreizdivi nometne - vides, kurās

jaunieši pavada ilgāku laiku intensīvā latviskā gaisotnē ar talantīgiem vadītājiem un

skolotājiem, kas palīdz jaunietim atklāt un attīstīt savu latvisko identitāti un nostiprināt
savu personīgo piederību, pamatojoties uz saviem talantiem un interesēm.
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PIELIKUMS

Tabula A-l. Biogrāfiskā aptauja

(Izsniegtais latviešu teksts)

Latviešu jauniešu aptauja
Ar šo aptauju mēs mēģinām ievākt informāciju par tava vecuma latviešu jauniešu

latviskiem pārdzīvojumiem.
Šī ir pirmā reize, kad irmēģināts kaut cik zinātniski ievākt statistiku no liela latviešu

jauniešu pulka. Informācija, ko iegūstam no tevis tiks sakopota ar informāciju no daudzām

citām jauniešu grupām. Mēs ceram, ka ar laiku tā palīdzēs sekmēt latviešu sabiedrības

pastāvēšanas mērķus.
Lūdzu izpildi aptauju, apvelkot riņķi katra jautājuma tam atbildes numuram, kas

vistuvāk līdzinās ar tava paša stāvokli vai piedzīvojumiem. Lūdzu atzīmē tikai vienu atbildi

katram jautājumam.

Piemērs: Cik tavi vecāki ar tevi sarunājas latviski?

1. Nekad. 2. Ļoti maz. 3. Dažreiz. 4. Bieži. 5. Vienmēr.

1. Dzimums: 1. Sieviete. 2. Vīrietis.

2. Vecums (gados)
3. 1. Mācos ģimnāzijā. 2. Ģimnāziju beidzis. 3. Studēju. 4. Studijas beidzis.

4. Cik lielā latviešu centrā tu uzaugi/pavadīji skolas gadus?
1. Izolēti no latviešiem, piem., laukos. 2. Mazā centrā - līdz 200 latviešu.

3. Vidējā centrā-līdz 1500 latviešu. 4. Lielā - vairāk nekā 1500 latviešu.

5. Cik bērnu tavā ģimenē?
6. Kurš bērns pēc kārtas tu esi?

1. Vienīgais. 2. Vecākais. 3. Vidējais. 4. Jaunākais.

7. Vai tavi vecāki (vienalga, abi vai viens) ir aktīvi latviešu sabiedrībā?

1. Nepiedalās nekur. 2. let uz sarīkojumiem.
3. Aktīvi darbojas kādā organizācijā. 4. Nezinu.

8. Vai esi iesvētīts? 1. Nē. 2. Vēl ne, bet paredzu iesvētīties. 3. Jā.

9. Cik tavi vecāki ar tevi sarunājas latviski?

1. Nekad. 2. Ļoti maz. 3. Dažreiz. 4. Ļoti bieži. 5. Vienmēr.

10. Cik tu ar saviem vecākiem sarunājies latviski?

1. Nekad. 2. Ļoti maz. 3. Dažreiz. 4. Ļoti bieži. 5. Vienmēr.

11. Cik tu ar brāļiem, māsām, latviešu draugiem sarunājies latviski?

1. Nekad. 2. Ļoti maz. 3. Dažreiz. 4. Ļoti bieži. 5. Vienmēr.

12. Vai kāds no taviem vistuvākajiem draugiem pašlaik ir latvietis?

1. Nē. 2. Jā.

13. Apmēram cik no sava brīvā laika tu šogad esi pavadījis ar latviešiem?
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1. Ļoti maz. 2. Mazāk par pusi. 3. Apmēram pusi. 4. Daudz. 5. Gandrīz visu.

14. Cik tev viegli ir pateikt to, ko tu gribi teikt, latviešu valodā?

1. Ļoti grūti izteikties. 2. Mēreni grūti. 3. Viduvēji.
4. Mēreni viegli. 5. Ļoti viegli, runāju tekoši.

15. Vai tu pagājušā mēnesī esi lasījis latviešu periodiku (avīzi, žurnālu, apkārtrakstu)?
1. Nē. 2. Jā.

16. Vai tu pēdējo trīs mēnešu laikā esi lasījis vai iesācis lasīt kādu latviešu grāmatu?
1. Nē, nevienu. 2. Vienu. 3. Divas. 4. Trīs vai vairāk.

17. Vai tu, vai kāds no tavas tiešās ģimenes (māte, tēvs, brālis, māsa) ir ciemojies

Latvijā?
1. Neviens. 2. Pats. 3. Kāds no ģimenes. 4. Nezinu. 5. Nevēlos atbildēt.

18. Vai pēdējo trīs mēnešu laikā esi piedalījies pārrunās par latviešu politisko stāvokli?

1. Nē. 2. Jā, ar draugiem. 3. Jā, ar vecāko paaudzi. 4. Kādā organizētā
sanāksmē.

19. Vai esi apmeklējis latviešu pamatskolu?
1. Nebija pieejama. 2. Bija pieejama, bet neapmeklēju.
3. Apmeklēju 1-3 gadus. 4. Apmeklēju 4 gadus vai vairāk.

20. Vai esi apmeklējis latviešu ģimnāziju?
1. Nebija pieejama. 2. Bija piejama, bet neapmeklēju.
3. Apmeklēju vienu gadu. 4. Apmeklēju vairāk par vienu gadu.

Sekojošā sarakstā ir galvenās latviešu sabiedriskās aktivitātes, kas tev varēja būt pieejamas.
Lūdzu atzīmē ar krustiņu (x) tās, kurās esi piedalījies.
21. skauti, gaidas 22. Bērnu nometne.

23. jaunatnes pulciņš/organizācija 24. Korporācija.
25. kursi & saieti (2 x 2, 26. i_ Koris, deju grupa, teātra

Mičiganas valodas kursi utt.) vai cits kultūras pasākums.
27. latviešu sporta komanda 28. Latviešu draudze.

vai klubs.

29. Vai esi iepriekš piedalījies kādos latviešu Dziesmu svētkos?

1. Nē, nekad. 2. Jā, kā skatītājs. 3. Jā, kā dalībnieks (dejotājs, dziedātājs, v.c.)

Tabula A-2. Tautiskuma skalas jautājumu un atbilžu daži paraugi.

Salīdzinājumi
Ar šo aptaujas daju mēģinām uzzināt, kā jaunieši jūtas par dažādiem jēdzieniem, un ar

ko viņi saista savas domas par cilvēkiem vispār un par latviešiem un latvietību. Katrā rindā

ir divi jēdzieni Apskati abus jēdzienus un atzīmē, cik, pēc tavām domām, tie ir līdzīgi.
LUDZU NEMĒĢINI LOĢISKI IZDOMĀT - šiem jautājumiem nav nevienas pareizas vai

nepareizas atbildes. Atzīmē to, kas tev liekas visīstākā.
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Ja jēdzieni tev liekas ļoti līdzīgi, apvelc riņķi ap vienu no zemajiem numuriem skalas

kreisā pusē. Ja tie tev liekas ļoti atšķirīgi, atzīmē kādu numuru skālas labajā pusē. Numura

lielumam jāsaskan ar to, cik atšķirīgi šie jēdzieni tev liekas.

1. Latvieši/kanādieši, amerikāņi 12345678 9

2. Mani mērķi/Latviešu valoda 12345678 9

3. Dzīves priecīgs cilvēks /Es 12345678 9

4. Pienākuma cilvēks/Kāds es gribētu būt 12345678 9

5. Plaša vēriena cilvēks / Mana ģimene 12345678 9

6. Mana brīvā laika nodarbošanās /

Mani draugi - nelatvieši un intereses 12345678 9

99. Latviešu draudze/latviešu skola 12345678 9

100.Mani draugi - nelatvieši /

Latviešu tradīcijas 12345678 9

101. Mana ģimene/
Mana brīvā laika nodarbošanās 12345678 9

102. Kāds es gribētu būt/

Plaša vēriena cilvēks 12345678 9

104.Latviešu valoda/

Dzīves priecīgis cilvēks 12345678 9

105.Kanadieši, amerikāņi/Mani mērķi 12345678 9

Tabula A-3. Rokīča (Rokeach) vērtību skālas anglisko

apzīmējumu saraksti

1. Galīgas vērtības

Comfortable life. Exciting life. Sense of accomplishment. World at peace. World

of beautv. Equality. Family security. Freedom. Happiness. Inner harmony. Mature

love. National security. Pleasure. Salvation. Self-respect. Social recognition. True

friendship. Wisdom.

2. Instrumentālās vērtības

Ambitious. Broadminded. Capable. Cheerful. Clean. Courageous. Forgiving.

Helpful. Honest. Imaginative. Independent. Intellectual. Logical. Loving. Obedient.

Polite. Responsible. Self-controlled.

Ticamības pakāpes (5 = ļoti droša): 12 3 4 5
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MINSTERES LATVIEŠU ĢIMNĀZIJA

Māra Klausa

Nezinu īsti, ko sagaidīt. Kāda tad ir tā Minsteres latviešu ģimnāzija? Kā būs

mācīties pilna laika skolā, kur visus priekšmetus (izņemot svešvalodas) pasniedz latviešu

valodā? Kā būs dzīvot veselu gadu internātā ar latviešu jauniešiem? Neziņas un šaubas

drīzumā izgaist.
Pirmās skolas dienās ir mazs apmulsums. Kas tad īsti ir ogļhidrāti, atvasinājumi un

siltumietilpība? Visi mācību stundās klausās ar izbrīnu un domā "kā es spēšu iemācīties

matēmatiku un dabas zinātnes latviešu valodā?" Pēc pāris dienām apmulsums pāriet.

Skolotāji, manot apjukumu jaunajos skolēnos, bieži pārtulko nepazīstamāko terminoloģiju.
Ātri skolēni apjēdzas, ka MLĢ ir cītīgi jāmācās, lai tiktu līdzi klasēs, saprastu stundā

izņemto vielu un saņemtu labas atzīmes. Kā visās citās skolās, MLĢ ir jāizpilda mājas-
darbi, jāraksta sacerējumi, jānoliek eksāmeni -daži pat ilgst piecas pulksteņstundas!

Patīkamākais par MLĢ internāta dzīvi ir tas, ka kopā dzīvo latviešu jaunieši. Tā kā

visi nerunā angliski, vāciski vai zviedriski, ir jāsarunājas latviski. Cenšoties runāt tikai

latviski, vārdu krājums ātri paplašinās. Jaunās draudzības internāta apstākļos rodas ātri. Ir

gandrīz neiespējami neuzsākt sarunu ar nepazīstamu jaunieti. Gaidot uz vannas istabām,

gaidot uz maltītēm, krodziņos, vienmēr ir iespēja uzsākt sarunas ar jauniešiem, kurus vēl

nepazīst.

Internāta likumi parasti visiem jauniem MLĢ-niekiem izliekas bargi. Naktsmiers

desmitos? lerobežotas viesošanās stundas otra dzimuma jauniešu istabās? Šausmas!

Tomēr ar laiku pierod pie internāta dzīves stila. Naktsmiera likumu var pieciest, jo visiem ir

jābūt atpakaļ desmitos. Ja daudzi iet uz pilsētu kā grupa, tad visa grupa ari atgriežas vienā

laikā. Nav tā, ka ir jāatstāj kādas svinības pusceļā. Ar pārējiem likumiem iemācas samie-

rināties un, ja nesamierinājās, tad izvairās. Bet ir jāatceras, ka, ja pieķer likumu pārkāp-
šanā, var droši sagaidīt sodu. Sodi svārstās no mājas aresta līdz kāda gaiteņa jeb telpas
pārkrāsošanai.

MLĢ var dziedāt dažādos koros (skolnieku, baznīcas, jauktā), dejot tautas dejas,

spēlēt kādā ansamblī, sportot (MLĢ ir basketbola un voleja komandas), kā ari palīdzēt izdot

gada grāmatu un AFIŠAS, MLĢ skolnieku žurnālu. Kā bijušā AFIŠAS ko-redaktore varu

liecināt, ka tā ir ļoti saistoša nodarbība. Lielākais gandarījums ir tad, kad pēc visām pūlēm,
mokām un jokiem žurnāls ir salikts un nodots spiestuvē. Kaut kas konkrēts ir radīts, kas

izsaka tā gada unikālismu.

Vārds "unikāls" izsaka daudz par MLĢ. Katrs gads ir īpatnējs. Katru gadu skolēnu

sastāvs mainās, irciti notikumi un pārdzīvojumi. Gandrīz visi, kas ir gājuši MLĢ atceras

Minsterē pavadīto(s) gadu(s) kā laiku, kad daudz mācījušies, daudz priecājušies un daudz

ieguvuši gan kulturālās, gan politiskās zināšanās.

Es ieteicu visiem jauniešiem, kam ir iespējams, mācīties vismaz vienu gadu MLĢ.
Tā ir vienreizēja iespēja, ko tikai retais jaunietis nožēlos.
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KAS SAISTA UN KAS ATBAIDA LATVIEŠU JAUNATNI

Vita Tērauda

Par jaunatnes piesaistīšanu un latviešu sabiedrības nākotni debates ir risinājušas

gadiem, jau sākot ar pirmo trimdā dzimušo paaudzi. Tos pašus jautājumus ar dažādām

atbildēm dzirdam arvien vēl šodien. Šķiet, ka latviešu sabiedrība nav spējusi definēt, kas īsti

ir tas, kas piesaistīs latviešu jaunatni. Kas ir tas vērtīgais, ko vajadzētu uzsvērt, un kas ir tas

nevērtīgais, ko vajadzētu izskaust?

Vispirms - vērtīgais. Tikai ar ko vērtīgu var latviešu jauniešus piesaistīt. Vērtības,

kas šodien saista jauniešus ir divas: latviešu valodas un kultūras glabāšana un latviešu

sabiedrības politiskā ideja - cīņa par brīvību. Abās ievirzēs redzam aktīvu latviešu jaunatni.
Latviešu studiju centrā koncentrējas tie jaunieši, kam rūpes par latviešu valodas un kultūras

nākotni kļuvušas nozīmīgas. Un Vašingtonā, Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības,
Amerikas Latviešu Apvienības un Apvienotās Baltiešu Komitejas paspārnē pulcējas jaunieši,
kuri ar sirdi pieķērušies latviešu tautas un visas cilvēces cīņai par brīvību. Bet kas ir spējis

padarīt šīs divas ievirzes un divas cīņas par aktuālām, saistošām mūsu jauniešiem? Nejau
cēlās idejas un runas par pienākumiem vien. Kā Studiju centrā, tā politiskā darbā Vašing-
tonā galvenais ir tas, ka katrs jaunietis var darboties un definēt savas domas un uzskatus.

Jauniešiem ir sajūta, ka viņi var labvēlīgi ietekmēt nākotni, ka viņi spēj paši kaut ko darīt

lietas labā.

Latviešu studiju centrā jaunieši mācās valodu, savu kultūras mantojumu. Viņi
konkrēti ar savām jauniegūtajām zināšanām var palīdzēt, lai latviešu tauta nepazustu no

zemes virsas. Politiskā darbā Vašingtonā jaunieši runā ar politiķiem, rīko demonstrācijas,
raksta vēstules laikrakstiem, pētī mūsu tautai nozīmīgas problēmas, pētī attīstības okupētajā

Latvijā. Viņi var konkrēti redzēt sava darba rezultātus -ka viņi ir spējuši ietekmēt pasaules
domu. Spilgts piemērs bija Baltiešu Jaunatnes kongresa dibināšana pirms vairākiem

gadiem, kurai sekoja vēl plašāks politisks projekts -Baltiešu Brīvības un Miera kuģis.

Apziņa, ka var mainīt pasauli, labvēlīgi ietekmēt savu un savas tautas nākotni ir

saistošais latviešu sabiedrībā. Laiki un arī jaunieši ir mainījušies. Sarīkojumiem, kong-
resiem, sabiedriskam darbam "latviešu lietas" labā nav vairs tādas sentimentālas pieskaņas,
kāda bija tai paaudzei, kas dzima un auga Latvijā. Jaunieši automātiski salīdzina to, ko

viņi var un spēj darīt plašākā amerikāņu sabiedrībā ar to, kas viņiem tiek piedāvāts latviešu

sabiedrībā.

Mums ir jācenšas, lai latviešu sabiedrības piedāvājums ikreizes būtu pievilcīgāks
nekā amerikāņu sabiedrības. Šī atziņa, šķiet, sniedzas daudz tālāk nekā tikai jauniešu pašu
darbība un iesaistīšanās. To pašu prasību - līdzvērtību ar rietumu pasaulē pieejamo -

jaunieši uzliek visiem latviešu sabiedrības slāņiem. Koncertiem, teātra izrādēm, sarīko-

jumiem nav pievilkšanas spēka vienīgi sava "latviskuma" dēļ. Ja tie nav kvalitatīvi

augstvērtīgi, ja tie nevar līdzināties tam, ko sniedz vietējā sabiedrība, tad tos neapmeklēs.
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Ar šo esam nonākuši pie nevērtīgā, pie tā, kuru jauniešu izpratnē vajadzētu izskaust

no latviešu sabiedrības. Pirmais būtu dubultstandarts. Latvieši no latviešu sabiedrības, no

latviešiem pašiem, sagaida mazāk nekā no amerikāņiem. Latviešu sabiedrība nav mazvēr-

tīgāka kā amerikāņu, kā vācu vai austrāliešu sabiedrība. Jo mazāk sagaidīs, jo mazāk būs.

Standarti, ar ko mēs vērtējam mūsu pasākumus, mūsu sarīkojumus, mūsu kultūras

sniegumus ir jāpaaugstina. Kur palicis latviešu pašlepnums? Piemēram, kāds jaunietis

apmeklē latviešu teātra izrādi, kas viņa uztverē būtu zem katras kritikas amerikāņu
sabiedrībā. Bet tad latviešu avīzēs lasa vienīgi slavas vārdus, recenzijas nepieskaras
trūkumiem. Un kritiķi vēl beidzot priecājas, ka teātra dalībnieki vispār latviski pratuši
runāt. Kādus standartus latviešu sabiedrība sev ir uzstādījusi, ja recenzējot teātrus

jāslavē tas, ka aktieri prot iestudētās lugas tekstu izrunāt?

Kā otra, izskaužama īpašība latviešu sabiedrības iestigšana pagātnē. Patlaban, ja
latviešu jaunietis grib dzīvot savam laikmetam līdzi, grib ievest ko jaunu, pielietot ameri-

kāņu sabiedrībā iegūtos ieskatus, tad viņam ir gaužām maz iespēju. Atceraties, kā gāja
Baltiešu Brīvības un Miera kuģa iniciatoriem, kad ideju pirmo reizi cēla latviešu sabiedrībai

priekšā. Projektam atkārtoti draudēja iznīkšana, jo trūka plašāka atbalsta. Redzējām kā

neskaitāmas organizācijas noraidīja kuģa iniciatom lūgumus ziedojumiem, bet atrada naudu

atliektiem galiem vēl kāda sarīkojuma sarīkošanai, kāda pieminekļa būvei, piemiņas plāks-
nītes izgatavošanai. Par laimi grūtības pārvarēja un, projektu izpildot, tas ar savām

lielajām sekmēm guva latviešu sabiedrības atbalstu un pateicību. Bet fakts paliek tāds,
ka atbalsts būtu bijis derīgāks, projekts vēl sekmīgāks, ja sabiedrība būtu bijusi gatava
uzdrīkstēties un uzticēties jaunā projekta iniciatoriem. Neskaitāmi citi projekti un jaunas

idejas pamestas, jo trūcis atbalsta un uzticības jaunajiem projekta izvedējiem.
Trešais, kas atbaida latviešu jaunatni no latviešu sabiedrības un tamdēļ būtu izskau-

žams, ir latviešu sabiedrības neiecietība un demokrātisko normu neievērošana. Reizēm

šķiet, ka ikkatram latviešu jaunietim, kas šodien ir aktīvs latviešu sabiedrībā, ne vienu vien

reizi ir pārmests, ka viņš vai viņa esot komunists, sarkans, šaubīgs līdzskrējējs, utt.

Pamatojumu šādiem pārmetumiem nav. Jauniešiem uzbrūk, jo viņi interesējas netikai par

to kāda Latvija bija pirms 50 gadiem, bet ari par to, kāda tā ir tagad un kāda tā izskatīsies

nākotnē. Interese izpaužas visādi un netrūkst cilvēku, kuri jūtas, ka šāda interese it

kā apdraudot latviešu sabiedrību trimdā. Latviešu sabiedrība kā tāda nav vēl iemācījusies
demokrātijas pamatprincipu -iecietību arī pret mazākumu. Mazākumam ir tik pat plašas
tiesības un brīvības kā vairākumam. Bet mūsu sabiedrībā bieži nevar pat izteikt mazliet

atšķirīgu viedokli, tūliņ nesaņemot belzienu, kam seko mēģinājumi pārdrošo runātāju no

sabiedrības izslēgt. Tam nāk pat anonīmas draudu vai lamu vēstules. Latviešu jaunieši,
kuri auguši Amerikā vai citās rietumu zemēs iemācījušies to, kā risināt pārrunas, debates un

aktivitātes demokrātiskā garā. Ja latviešu sabiedrība turpinās demokrātisko garu neie-

vērot, jaunieši drīz sabiedrībā nedarbosies.

Ja spēsim ievest šīs maiņas - uzsvērt vērtīgo latviešu sabiedrībā un izskaust

nevērtīgo - tad latviešu jaunatne būs vieglāk piesaistāma mūsukopējam darbam.
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KĀ IESAISTĪT LATVIEŠU JAUNIEŠUS SABIEDRĪBAS

AKTIVITĀTĒS?

Juris Bļodnieks

No latviešu skolas gaitām, no vecāku audzināšanas jeb kāda cita iemesla daudziem

jauniešiem ir sirdī ieslēgts latviskais gars. Bet liela problēma ir tā, ka šis latviskais bieži nav

atklāts. Jaunieši dažkārt baidās, ka citi viņus uzskatīs kā latviešu sabiedrības "pielūdzējus"
vai "memmes dēliņus", ja viņi parādīs savas latviskās jūtas. Latviskajām jūtām būtu bieži

jāparādās, ja ceļo pa parastajām aktivitāšu sliedēm latviešu sabiedrībā.

Viens veids, kā var izmantot jauniešu latvisko izjūtu bez "memmes dēliņa" komp-
leksa rašanās ir iesaistīt jauniešus demonstrācijās. Viens, kas ir saistīts ar latvisko (t.i.

katrs, kuram latviskais ir sirdī to izjutīs), ir naids pret krieviem. Tas gandrīz katram

jaunietim, kuram krūtīs tek latviešu asinis, ir atklāts un aktuāls. (Piemēram, šīs jūtas
redzamas lielajā piekrišanā, ko saņem "Nyet, nyet Soviet" krekli - tos pērk un valkā ar lielu

prieku daudzi, kas latviešu sabiedrībā maz piedalās.) Līdz šim neesmu novērojis, ka tas,

kurš demonstrācijās darbojas, tiek uzskatīts par parasto latviešu sabiedrības piekritēju, tādu,

kam dzīvē itkā nav nekā cita labāka ko darīt.

Pēc tam, kad demonstrācija ir cauri, tad šis jaunietis, kas agrāk nav piedalījies, sāk

domāt mazliet citādi, ka latviešu sabiedrība nav tomērnav tik slikta un nākotnē pastāv liela

iespēja, ka viņš atbalstīs arī cita veida latviešu pasākumus



115

JAUNATBRAUKUŠO EMIGRANTU IEKĻAUŠANĀS
PROBLĒMAS LATVIEŠU SABIEDRĪBĀ

Jaunais emigrants

Šajā rakstā es īsumā aplūkošu atbraukušo emigrantu polītisko, socioloģisko,
nacionālo statusu, viņu mērķus un uzdevumus, atšķirības starp veco un jauno dzīvi, un arī

dažāda rakstura šķēršļus.
Atbraukušie emigranti pa lielākai daļai ir jauktu laulību ģimenes - inteliģences

pāstāvji, kuriem padomju iekārtas bezjēdzība iracīm redzama. Kopš 1970. gada Padomju
Svienība (PS), zemRietumu sabiedriskās domas spiediena, sāka izsniegt izceļošanas vīzas

ebrēju, vāciešu, armēņu ģimenēm apvienošanās nolūkos ar saviem radiem ārzemēs. Emigrā-

cijas procesu vada un materiālu palīdzību sniedz vairākas krievu, ebrēju, katoļu organi-

zācijas Eiropā un Amerikā. No PS likumiem seko, ka nevienai "tīrai" latviešu ģimenei nav

juridiska pamata izceļošanai. Atbraukušo emigrantu ģimenes ir jāaplūko kā divu naciona-

litāšu ģimenes, šai gadījumā latviešu un ebrēju, krievu, vāciešu, armēņu, u.t.t. Līdz ar to

emigrantu intereses, sabiedriskā aktivitāte un materiālais atbalsts dalās starp latviešu, otra

ģimenes locekļa kopienas un amerikāņu pasākumiem.
Kādi ir galvenie cēloņi, kāpēc emigranti ir izvēlējušies iet cauri visām neaprakstāmām

grūtībām un riskam atstāt savu ierasto dzīvi Latvijā. Nedomāju, ka kādu no lasītājiem

pārsteigs apgalvojums, ka mēs visi atbraucām šurp no demoralizētas sabiedrības, sabied-

riski un politiski pasīvi, noguruši no ikdienas meliem visapkārt, no piesardzības neizteikties

pretpadomju garā, no dzīves bez nākotnes. Katrs emigrants savā iepriekšējā dzīvē cīnījās ar

pirmās nepieciešamības preču sagādes problēmām, dzīvoja bez politiskām un demokrā-

tiskām brīvībām. Tāpēc jāsaprot,ka emigrants par pirmo uzdevumu jaunajā dzīvē stāda

materiālās dzīves uzlabošanu. Ne visi Amerikas latviešu sabiedrības politiskie mērķi ir

tikpat svarīgi emigrantam. Pēdējais vairāk piegriež uzmanību konkrētiem un tuvākās

nākotnes uzdevumiem, kā piemēram, cīņai par cilvēka tiesību jautājumiem PS, PS

pārkāpumiem starptautisko normu neievērošanā pasta darījumos, tūristu ceļojumu ierobe-

žošanā, u.t.t. Emigrantam ir zudusi ticība un nav attīstīta pieredze aktīvi darboties vai

atbalstīt tādus tālus mērķus kā PS sabrukumu, nacionālo republiku atbrīvošanu, u.t.t.

Vismaz ne pirmajos gados.
Neaizmirsīsim vēl vienu apstākli, kas atšķir atbraukušo jauno emigrantu no tiem, kas

atstāja Latviju 2. pasaules karā. Tā ir reliģiskā piederība. Daudzi jaunie emigranti ir

dzimuši 2. pasaules kara laikā vai vēlāk, tātad, izauguši jau padomju audzināšanas un izglī-
tības sistēmā, kur nav vietas reliģijai. Audzināti stingri ateistiskā garā un kā tādi ari izvei-

dojušies, emigranti nevar kļūt "uz burvju mājiena" reliģiski un droši vien nekad vairs tādi

nekļūs. Līdz ar to viņi nepiedalīsies daudzos reliģiska rakstura pasākumos.
Pie dažiem subjektīva rakstura traucējošiem faktoriem emigranta sabiedriskai aktivi-

tātei es gribētu uzskaitīt sekojošus. Te, Rietumu demokrātijas zemēs, visas labdarības,
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sabiedriskās un politiskās organizācijas darbojas ar sabiedrības ziedotiem līdzekļiem.
Jaunais emigrants pirmo reizi dzīvē sastopas ar dienā vidēji 1-2 ziedojumus prasošām
vēstulēm. Tas ir daudz vairāk nekā emigrants var un grib atļauties. Zināma paruna: ja

prasīsi par daudz - nedabūsi nemaz.

Otrs faktors ir emigranta emocionālo jūtu komplekss. Atstājot PS, emigrants cer, ka

viņa emocionālās jūtas un nacionālais pašlepnums nu vienreiz netiks aizvainots. Un tenu ir

vilšanās. Ģimenēm, kur viena persona ir ebrēju nacionalitātes, daudzu latviešu pasākumu

gaitā emocionālās jūtas tiek aizvainotas, dzirdot ebrēju uzrunāšanu par žīdiem, žīdenēm,
redzot starp Ziemsvētku eglītes rotājumiem zīmes, ko vācu nacisti lietoja - kāšu krusta

zīmes; samērā bieži Laikā lasot rakstus ar acīmredzamu antisemitisku nostāju pret ebrējiem
Amerikā. Padomju Savienībā šīs lietas nav oficiāli atļautas, bet katrs, kas grib izrādīt savu

antipātiju pret ebrējiem, šīs uzrunas lieto, tādā veidā aizskarot ebrēju nacionālās jūtas. Un

te, demokrātiskā sabiedrībā, emigrants to redz un dzird atklāti no latviešu cilvēkiem un

avīzēm.

Rezultātā šīs ģimenes sāk izvairīties no piedalīšanās pasākumos, kur var tikt aizvai-

notas viņu jūtas. Tas pats attiecas uz emigrantu ģimenēm, kur viena puse irkrievu tautības.

Ir jāprot šodien atšķirt vārdu "krievs" un "padomju". Mēs visi esam pret padomju neliku-

mībām, bet nav pareizi tās dēvēt par krievu, jo krievi kā nācija ir cietusi no padomju
iekārtas tāpat kā citas nācijas.

Lai latviešu sabiedrība Amerikā būtu sekmīga, jauno emigrantu iesaistīšanā, es

gribu vērst latviešu sabiedrības uzmanību uz šai rakstā aplūkotām objektīvām un

subjektīvām problēmām un ņemt tās vērā. Es gribu apstiprināt jau pausto domu, ka tikai

visiem kopā apvienojoties - latviešiem un lietuviešiem, krieviem un ukraiņiem, ebrējiem un

gruzīniem - visām nācijām, kas cieš zem PSRS jūga, mūsu sabiedriskie un politiskie
pasākumi būs daudz efektīvāki, daudz vairāk atbalsosies starptautiskā arēnā un līdz ar to

nesīs daudz vairāk augļu mūsu darbam un ieguldītajam dolāram.
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NESEN NO LATVIJAS IZBRAUKUŠĀ PROBLĒMAS

Māris Ozols

Problēmas ierodoties mītnes zemē

Bieži dzird domas, ka Latvijā cilvēki esot atpalikuši. Nu, par to vēl var strīdēties. Ir

zudusi lielā izglītības un kultūras starpība starp pilsētniekiem un lauciniekiem, starp trūcī-

gajiem un bagātajiem. Viss ir caurmērā nolīdzināts. Kā izņēmums ir valdošā nomenklātūra.

Seit raksturīgā vienaldzība pret visu nav šodienas Latvijā, sistēmā ar ierobežotu kustības,

informācijas un tirdzniecības-ražošanas brīvību. Tādēļ cilvēks tur interesējas par visu, ko no

bērna kājas noklausās, lasa, mācās, pēta; tas klausās dažādās ārzemju radio balsis, laužās

cauri radiotraucētāju "zāģim", meklē dažos pieietamos ārzemju techniskos žurnālos patie-
sību. Tā visa rezultātā cilvēki Baltijā ir daudz vispusīgāk izglītoti kā Krievijā.

Turienes latvieši caurmērā ir ļoti sabiedriski attīstīti un šejienieši ir bieži par to

pārsteigti. Taču uzspiestās sistēmas dēļ ir arī daudz dziļu robu, ar kuriem jāsaskaras šeit

brīvajā pasaulē. Kulturālais līmenis šeit ir zemāks, materiālais un brīvības -daudz augs-

tāks. Kad cilvēks izsprucis no iežogojuma, tam interesē viss un viņš vēlas piesātināties ar

to, kā viņam trūka otrā pusē. To varētu salīdzint ar novēlotiem kumeļa gadiem. Šejie-
niešiem der atminēt, ka pēckara bēgļi un šodienas izlaistie nav viens un tas pats ne sociālā,
ne laika izpratnē. Jaunatbraucēji trimdai politiski vairāk vajadzīgi, kā viņiem trimda.

Katrs esošais vai tikko bijušais padomju cilvēks sagaida, ka ar viņu apiesies tāpat kā

krievi apietos ar kādu no rietumiem pārbēgušo. Viņu tie aprūpētu no pirmiem metriem uz

padomju zemes - politiski, čekistiski, cilvēcīgi un materiāli. Viņš saņemtu vienu no daudz

gadus gaidītiem labajiem dzīvokļiem, saņemtu automašīnu, labu darbu, labu atvaļinājumu,
viņš būtu labākā stāvoklī kā parastie miljoni. Viņam gan nekad pilnīgi neuzticētos, taču tas

neatsauktos uz viņa dzīves apstākļiem.

Padomju cilvēks, it sevišķi baltietis, ir dziļi pārliecināts, ka ārzemēs viss ir labs -

preces, cilvēki, cilvēku attiecības, v.c. Kādēļ? Saskaroties no laika gala ikdienas ar

visāda veida ierobežojumiem un aizliegumiem cilvēks sāk ienīst sistēmu. Ikdienā nākas

saskarties ar ārzemēs ražotām daudz labākām precēm, precīzas technoloģijas un datoru

sasniegumiem, teicamo preču iepakojumu padomju papīra bada apstākļos, lasot pieietamos

ārzemju techniskos žurnālus, klausoties dažādās ārzemju radiobalsis, tūristu stāstus,

skatoties pa labai ārzemju filmai. Pašsuģestija nostabilizē šo uzskatu. Šī rozā mākoņa
pārplīšanu ar troksni ir jāaizkavē trimdas pārstāvjiem ar iejūtību, saprātu.

Mani ieteikumi

• Katru atbraucēju jāsagaida vai jāapciemo tūliņ pēc pārkļūšanas dzelzs priekškaram.
Tas jāattur no liktenīgām politiskām un juridiskām kļūdām un jāiemāca materiāli izdzīvot.
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• Jāizgaismo viņa juridiskais statuss. Kādas ir viņa tiesības kā bezpavalstniekam

(neviens putns nedziedās viņam pakaļ, kā vēlāk noskaidroju Itālijā). No kā jāizvairās.
Kādas varētu būt provokācijas. Kā kārtot iebraukšanas vīzu jaunā zemē. Kas ir travel

document, aliens #, parole, kas ir green card, kas ir baltās ielīmes viņa pirmajā travel

dokumentā un cik svarīgi ir atstāt kopijas pie pavalstniecības saņemšanas. Jaunās mītnes

zemes pase.

• Trimdas latvietim ir jāsaprot atbraucējs un viņa apstākļi jāatvieglo, jo jaunajā zemē

viņš klīdīs viens daudzus gadus, nevis tā kā tūkstoši un tūkstoši no DP nometnēm, kas visi

ieradās ar vienām un tām pašām problēmām.
• Jāizskaidro, kur lai jaunais labāk iepērkas un kad. lebraucējs vēl ilgi nevarēs

izprast, ka to pašu preci dažādos veikalos var pirkt uz pusi lētāk. Kas ir pārdošana par

zemāku cenu (sale), ka sale ir pastāvīga parādība iknedēļas, ka produkts uz sale ir tikpat
labs, kā pārējie. Jāizskaidro, ka preces te saražotas visur tik daudz, ka fabrikas un

veikalnieki izdomā visādus trikus, lai no tām tiktu vaļā. Par tavu naudu. Ari smaids

pārdevēja sejā pazudīs tikko tava nauda iekritīs viņa kasē.

• Jāiemāca krāt un taupīt. Nav jāsteidzas ko nopirkt, jo rit un parīt manta būs veikalā.

• Jāiemāca kapitālisma sistēmas ekonomikas principi un praktiskās lietas ar ko

nāksies saskarties. Viss te grozās ap naudu un vēlreiz ap naudu. Protams, katram

Latvijas iedzīvotājam pret to būtu saprotams sašutums. Taču to šeit der iegaumēt.
• Kā saņemt sociālās apdrošināšanas numuru un, līdz ar to, tiesības strādāt. Kā

saņemt auto vadīšanas tiesības un kā tās nepazaudēt. Šeit nav jāreģistrējas namu pārvaldē un

milicijā nav pases. Kā īrēt dzīvokli unkas priekš tam vajadzīgs.
• Jāiemācās ASV ceļa zīmes un braukšanas noteikumi. Tie atšķirīgi, Latvijā jau

vismaz gadus 15 lieto starptautiskos noteikumus. Ja irLatvijas auto vadīšanas tiesības, tās

var atvieglināt situāciju. Šeit auto vadītājiem nav jāsaprot nekas no motora un ritošām

daļām.
• Kā pārvarēt veikalu un banku neuzticību, kā nodibināt labu "credit record". Kā

saņemt pirmo preci uz nomaksu un cik svarīgi ir nenokavēt maksājumus par vienu dienu.

Tāpat, kā saņemt pirmo kreditkarti (parasti desmitām reižu noraida).
• Kad un kā pirkt savu pirmo automašīnu, nevis kā luksa priekšmetu, bet gan kā

nepieciešamību. Praktiski Amerikā trūkst publiskā transporta. Vai ir jāņem draugi līdz.

Vai ir jāņem draugi līdz pirmās piecas reizes labojot savu "jauno" veco auto.

• Jāpalīdz izskaidrot, ka Amerikā, kapitālismā, nav praktiska sabiedriskā īpašuma.
Savā brīvajā laikā, pavasari, vasarās, rudenī, nedēļu nogalēs Latvijā katrs var atlaisties,
uzcelt telti, pārnakšņot jebkurā mežā, pļavā, ezeru un upju krastos, pat ceļmalā. Nevar tur,

kur burtiski sēta apkārt vai parkā. Te to nevar. Te viss kādam pieder, viss jau ir pārdots
un nopirkts.

• Nav ierobežojumu tirdzniecībā. Var katrs pirkt vienu, divas vai simts automašīnas,

mazu mājiņu vai debesskrāpi ar desmit fabrikām tam klāt. Ja tik ir nauda.

• Seit jārēķinās tikai ar oficiāli izpelnīto algu vai peļņu. To nedrīkst noslēpt no valsts.

Tā pieprasa maksāt nodokļus. Ar valsts nodokļu pārvaldi labāk nejokot. Padomju sistēmā

ilgā periodā ir iesakņojusies labi saprotama tradīcija. Visi labi tur saprot, ka nesaņem
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pelnīto algu. Tādēļ cilvēki piesavinās, zog un pārdod, zog un paši lieto. Protams, neviens

nelieto vārdu zagt, jo tā to arī nedomā. Tur cilvēki "dala sabiedrisko mantupēc savām

iespējām, vajadzības un talanta". Tas palīdz izdzīvot.

• Jāuzsver, ka šeit jādzīvo citādi. Te nezog un tas te skaitās liels netikums. To dara

tikai viszemāk attīstītās sabiedrības grupās, kam pilsoņa atbildības izpratne ir tikpat sveša kā

mēness otra puse.

• Vislielākais noslēpums no draugiem un kolēģiem šeit Amerikā ir cik tu pelni. Šeit

nav prēmiju sistēmas.

• Kādreiz te tik progresīvā arodbiedrību sistēma nu ir kļuvusi par regresīvu, brem-

zējošu faktoru. Tā traucē saņemt augstāku algu tam, kas ātrāk kustas.

• Darba meklēšana, principi, taktika, resume, ieteikumi. Nav kadru daļas ar darba

grāmatiņu un partijas komiteju sistēmu. Teātris darbu meklējot un teātris, kad tu jau strādā.

Tas nepieciešams.
• Smaids, ņirga un 'hai*. Izrādīšanās un uzspēle (balonev) te ir ievērojama daļa no

dzīves. Uz kādiem principiem te var tikt pie lielākas algas.
• Atlaišana darbā. Ja esi arodbiedrībā, tad atlaišana nav liels drauds. Ja arodbiedrībā

nesastāvi, tevi var atlaist jebkurā dienā, it sevišķi piektdienās. Atlaiž, kad firmai tas ir

izdevīgi, bez iepriekšējas paziņošanas. Sevišķi kantora un inženiertehnisko personālu.

Tāpēc jāiekrāj vismaz trīs mēnešu alga šādam gadījumam.
• Kā ātri un labi apgūt angļu vai citu vietējo valodu.

• Kā dalās vietējās tautas sabiedrība un kādā grupā jaunais ir tagad. Kādā viņš varētu

būt pēc gada, pieciem, desmit.

• Nemeklēt darba vietās dušas un atpūtas zonas, sporta laukumus un sekcijas,
māksliniecisko pašdarbību unkorus.

• Mājas un zemes iepirkšanas principi. Kas ir mortgage ,
dividends, stocks un

%%, pamatiemaksa, u.t.t.

• Katrā zemē ir savas tradīcijas pilsētbūvniecībā un pilsētu sadzīvē. Latvijā, Baltijā,

Eiropā pierasts, ka jo tuvojies tuvāk pilsētas centram, jo tīrāka, lepnāka, drošāka,

smaržojošāka un puķaināka paliks pilsēta, tur varēs klaiņot svešs vai vietējais cauru nakti un

baudīt pilsētas burvību un viesmīlību. Amerikā ir pretēji.
• Der iepazīstināt ar kriminālstatistiku valsts un atsevišķu pilsētu mērogā, tās rajonos.

Kādēļ cilvēks šeit kļūst par aplaupīšanas, noslepkavošanas vai izvarošanas upuri. Kā to

novērst un kādus sodus šie kriminālisti saņem. Karstais un aukstais ierocis daudzos

rajonos ir parasts ari pa dienas laiku.

• Kāda ir caurmēra amerikāņa pieeja redzot, ka kāds tiek apdraudēts, sists, durts,

izvarots. Ko no tā var mācīties. Kādas sekas var būt, ja jaunais turpinās savas vecās

tradicijas sniegt ātru palīdzību šādam nelaimē nokļuvušam.
• Šķiet, Viduskrievijas krievam ar savu plašo stepju filozofiju, krieva cilvēka

vienkāršību un savu parasti vienu ielu sādžas vidū būs šeit daudz vieglāk atrast kop-

saucēju, sevišķi vidējās un mazās pilsētās. Starpība tik tā, ka te var darīt, ko grib un

tukšo sādžas veikalu vietā te ir noliktavas. Vēl vieglāk iedzīvoties šeit žīdu tautībai un viņi
ari to sekmīgi dara.
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• Tikai tad, kad jaunais ir ievadīts pa jaunās dzīves kāpnēm, daudzas lietas ir

atkārtotas vēl un vēl un palīdzēts pārvarēt ļoti sāpīgās tēvzemes, ierasto apstākļu un daudzo

radu un draugu zaudējumus, var sākt prasīt - kāds tev ir skats uz trimdu.

Pirmie iespaidi par trimdu

Pirmais skats bieži ir ļoti trāpīgs plašumā, taču ne dziļumā. Dziļumam vajag laiku.

Trimdu jaunais bija iedomājis kā monolitu grupu ar pretēju domāšanu kā oficiālā

padomju. Šeit izrādās, ka tā ir raiba kā dzeņa vēders, saticība ne vairāk kā Francijas

parlamentā, decentralizēta, šķiet, pat chaotiska. Katrā pilsētā sava biedrība, baznīca un citi

latviešu iestādījumi. "Činas" nespēj saskaitīt. Rodas jautājumi: Kāda vajadzība šādai

sadrumstalotībai? Kāda loma ir gandrīz obligātajai baznīcai katrā latviešu centrā? Tālāk-

kur ir klubs mākslinieciskai pašdarbībai un kur ir sporta veidu klubs vai biedrība, sporta

laukumi? Tās ir vietas, kur Latvijā apgrozās savos brīvos vakaros un darbdienās katrs

jaunietis līdz pat 30 - 40 gadu jaunumam. Tikai dzērāji tur nav iemīļoti viesi, tiem savas

intereses. Bet tos taču sabiedrība neciena ne Latvijā, ne šeit! Dabiski, ka jaunatbraucējs šīs

vietas te meklē. Meklēs arī gaišas, saulainas kafejnīcas, kur satikt jaunos trimdas draugus.

Tālāk, kur šeit ir tās militāri aktīvās grupas, spiegi, diversanti, izpletņu lēcēji,

padomju varas gāzēji no kā tā baidījās vara Baltijā visos šos pēckara godos? Tas kladzināts

tūkstošs reizes. Kad jautāju te, atbilžu vietā tāds kaunīgs smaids. Ahā, tātad negrib atklāt!

Kur ir tās varenās ideoloģiskās pretpadomju dzirnavas, kas maļ ikdienu un nakti, kas

iesūta pretpadomju materiālu tonnas un no kā mūs tur, "par laimi", pasargāja robežsargi
ar suņiem, muita, cenzūra, radiobalsu zāģi un čeka?

Pats par sevi saprotams, ka visas pretpadomju aktivitātes, ieskaitot avīzes, žurnālus,

grāmatas, biedrības, centrus un baznīcas uztur vietējās zemes speciālie dienesti.

Kur ir tas daudznāciju emigrantu bloks, kas tā apdraud draudzīgo padomju tautu

saimi?

Skaidrs, ka internacionālisms ir laidis Padomju impērijā dziļas saknes
.

Tam ir savi

mīnusi un savi plusi. Mīnusus mēs visi zinām, taču par tiem nedrīkst atklāti runāt un

rakstīt, plusus bungā ar visa kalibra bungām jau turpat 70 gadus, tiesa, Baltijā tikai 40

gadus. Rezultāti parādās.
Daudzās tautas, kam uzspiesta padomju vara vēlētos to nomestkaut rit no rīta. Taču

grūti būs atrast daudzus plašāk domājošus cilvēkus šodienas Latvijā, kas Latvijas laukus

vēlētos atkal redzēt sadalītus mazos pleķīšos ar grāvjiem gar malām. Tātad jautājums -kur

te ir apspiesto tautu vienība?

Savā ikdienas solī Latvijas iedzīvotājs neizlaiž domu: šī ir mana un manu tēvu zeme,

lai kāds karogs un himna te pagaidām valda. Viņš zin, ka padomju vara sargās no plašās

politiskās trimdas un, ka tā stāv par viņu. Viņš to gaida grūtos brīžos.

Jautājums: Kur ir tie neatlaidīgie trimdas latviešu pulki, kas sistēmātiski cenšas

palīdzēt praktiski tautai Latvijā, palīdzēt tā, lai viņi to jūt?
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Kads ir jaun atbraucēja skats pēc gadiem?

lepazīstoties savās gaitās ar ļoti daudziem, pat tūkstošiem, citu tautību izceļotājiem no

PSRS un salīdzinot kā tos un mūs pirmajā laikā aprūpēja nacionālās vai internacionālās

bēgļu organizācijas, radās jautājumi: vjetnamieši, poļi, ukraiņi, armēņi, krievu/ ukraiņu/
latviešu/ gruzīnu/ baltkrievu/ dienvidslāvu žīdi tika sagaidīti neatkarīgi no tā, kādus viņi
amatus pildījuši padomju territorijās. Viņus visus, tāpat kā mūs, pārbaudīja zemes-

uzņēmējas speciālie dienesti un imigrācijas pārstāvji. Tiktālu visi bija vienādi. Tālāk sākās

nacionālo palīdzības apvienību darbs. Tas izveidoja savus klubus bēgļiem ērtās svešo

pilsētu vietās Itālijā un Austrijā. Tur vismaz reizi nedēļā, citreiz divas, pulcējās pārstāvji,
kas apkalpoja bēgļus, palīdzēja nodibināt sakarus ar garantu organizācijām (sponsor)
nākošo mītņu zemēs, kārtoja nepieciešamo medicīnisko palīdzību, materiālos pabalstus,

stipendijas, kārtoja dzīvokļu un valodas kursu jautājumus. Bēgļiem nebija naudas, tie

pārdeva tās dažas mantas, ko bija atļauts izvest. Trīs līdz 11 mēnešus bēgļi bija spiesti
dzīvot uz neziņas šķautnes. Daudziem radās psicholoģiski traucējumi. Bēgļiem bija

kategoriski aizliegts strādāt, krievi bija izsnieguši $90.- uz katru visai dzīvei. Daudzos

žīdus aprūpēja materiāli viņu apvienība HIAS, armēņus viņu organizācija, krievus

Tolstoja fonds un mūs beidzot piekrita aprūpēt starptautiskais IRA fonds, apmaksāja
dzīvokli un uzturu. Taču savā un daudz citu latviešu gadījumā pārliecinājos, ka mums

nav centralizēta un ātra darbība šajā jautājumā.

Jautājums: Kādēļ mēs esam tik nemīloši pret jauniebraucējiem, it sevišķi vēl, ja tos var

gadā saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem? Mēs esot nabagi, žīdi esot bagāti. Varbūt.

Taču pēdējo 10 gadu laikā apmēram 450,000 žīdu tika izlaisti un miljonus izdeva šim

nolūkam. Vai tādu pat dolāru skaitu kāds ir izdots par katru izlaisto žīdu nevarētu arī

atļauties parkatru latvieti?

lebraucot Amerikā žīdu ģimenes tika uzņemtas no garantu puses, tie sagādāja

apmaksātu (uz gadu) dzīvokli ar visu nepieciešamo, pat ledusskapis bija sapildīts.

Ģimenes galvām neļāva strādāt kaut kādu darbu, to sūtīja pirmo pusgadu brīvos inten-

sīvos angļu valodas kursos un tad savas specialitātes kursos. Kad viņš bija gatavs startam,

to iekārtoja darbā. Arī sieva mācījās angļu valodu. Kad abi pelnīja, tad vairs dzīvokli

par brīvu nedeva. Bērnus iekārtoja privātskolās ar piemaksu, jo parastu skolu līmenis

neatbilda to līmenim. Tātad, vietējās žīdu organizācijas bija iepazinušās ar "jauno" spējām
un potencēm un neļāva tiem noslīdēt līdz trauku mazgātāju un sētnieku līmenim, ja tie

spēja vairāk. Vēlāk arī daudziem bijušiem ārstiem, māsām un inženieriem izkārtoja dip-
lomus uz vietas šeit. Noruna pastāv - mēs jums palīdzēsim tikt uz ceļa un pēc tam jūs
neaizmirstat mūs, žīdu organizācijas. Ja viņi to aizmirst, tad viņus izslēdz no viņu
sabiedrības ar visām sekām. Pie tam viņi nepaceļ mūžīgi smirdīgo jautājumu vēl un vēl -

diez, kas viņi bija, kas viņi ir, diez kā viņi tika ārā?

Jaunatbraucēji var arī iet citu ceļu - paši lauzdamies caur svešās zemes un jo
sevišķi, svešās zemes sistēmas biezputrai, nostabilizēties ātrāk uz kājām, veltot visu enerģiju
tikai materiālam jautājumam. Var saglabāties neizpratne un ziemeļnieku vēsums, robeža

(tie viņi un šie mēs) un jaunie var nolemt varbūt nemeklēt laimi vecajās biedrībās. Šādas
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politiskas tuvredzības dēļ visvairāk gan zaudētu esošā trimdas saime. Kā Krilova fabulā,

gulbis rauj debesīs, vēzis rauj atpakaļ, bet līdaka velk ūdens dziļumos.

Kopīgam darbam gan polītiskā, gan ekonomiskā jomā nenāk par labu daudzie

priekšnieku krēsli, ap kuriem grupējas visdažādāko nosaukumu orgnanizācijas. Lai to

pamatotu, pievedīšu dažus piemērus. Vidējās Amerikas pilsētās parasti dzīvo pāri par

tūkstoti latviešu. Taču, kad vajag sanākt kopā, izrādās, ka aktīvo ir ne vairāk kā 100-250.

Tad nu priekš šiem 100 vai 250 latviešiem pēc pēdējā gada Latviešu kredītsabiedrības

kalendāra Milvokos ir 24, Detroitā22, Klīvlandē 19, Filadelfijā 14 dažādas organizācijas

ar visu no tā izrietošo. Cik lielus kalnus šo daudzo organizāciju priekšnieki un vietnieki ir

gāzuši nav mans uzdevums iztirzāt. Es piekritu izteikt savus vērojumus ar domu, ko

varētu darīt nākotnē labāk. Tālāk, kopīgas koordinējošas organizācijas šajās un visās

pārējās pilsētās nepastāv. Katrs velk uz savu pusi, mēģina aizskriet otram priekšā,

priekšnieki bieži nesatiek viens ar otru. Nav brīnums, ka jāsūdzas par klausītāju un

skatītāju trūkumu. Katrs trešais taču ir priekšnieks.

Vispirms jau katrā lielākā latviešu centrā jānodibina organizāciju padome ar rīcības

spējīgiem pārstāvjiem no katras organizācijas. Tā apspriež un apstiprina sīko organizāciju

kopīgo kalendāru plānu, pie tam savlaicīgi. Sabiedriski un nacionāli politiskiem pasā-

kumiem jādod priekšroka, maznozīmīgiem, tāpat arī kāzām, iesvētībām v.c. atstāj tukšos

logus plānos. Kā par brīnumu šādas padomes pastāv Kanādā tikai divās vietās, Sv.

Katrīnās un Montreālā un ASV trīs vietās, Ņujorkā, Ņudžersijā un Čikāgā. Daudzos

centros kūsā rosība, izdoma, veselīga sacensība, turpretim ir pietiekami daudz vietu, kur

kūtrums ir iesēdies kaulos, vairāk domā par izdzīvošanu un krēslu nekā par veselīgu
risku Kā zināms, katrs pasākums ir financiāls risks.

Pēdējos gados daudzos centros ir apvienotas draudzes, uzcelti jauni centri. Jaunais

Toronto latviešu centrs var būt pārējiem par paraugu. Apvienošanās darbs un kopīgu jaunu
centru izveidošana (biedrība un baznīca vienā īpašumā) jāturpina visur, jāizvācas no

apzīmētiem un noziedzīgu elementu apdraudētiem rajoniem.
Daudzos centros trūkst vēriena, tiem būtu jābrauc pieredzes apmaiņā. Ir vietas, kur

latviešu centru vadītāji māk iekasēt ieziemiešu naudu, tā financiāli nostiprinot savas

pozicijas, izīrējot zāles, rīkojot kāzas, banketus organizācijām, u.t.t. Daži piemēri -

Priedaine, Toronto latviešu sabiedriskais centrs, Mūsmājas un Straumēni Anglijā v.c. Ir

vecs teiciens: Kur nabadzība pa vienām durvīm iekšā, tur mīlestība pa otrām ārā. Jāmāk

norīt vecais burbulis un jāmācas no žīdiem. Tie izsenis ir iekasējuši apkārtējo ieziemiešu

liekos dālderus.

Runājot par sportu, gadiem ejot pierasto 20 sporta veidu vietā te populāri ir labi ja 5 -

7. Labi, ka tomēr ir sporta entuziasti, kas trennē un satur kopā sporta jaunatni. Tas ir

pārbaudīts un veselīgs tautas pulcināšanas veids. Sports te maksā naudu.

Dažos sabiedriskos centros ir ari mākslinieciskā pašdarbība, taču, diemžēl, tā parasti
ir Latvijas lauku ciemu līmenī. To bieži var teikt arī par koriem, daži mazpilsētu līmenī.

Protams, ar prieku tos klausos, jo esmu latvietis, tie ir mūsu kori, mūsu dziesmas, un -

labāku nav pagaidām. Jāsaka liels paldies koru vadoņiem un dziedātājiem par ieguldīto
laiku un pūlēm.
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Baznīcas trimdā bez sava tiešā, kristīgās ticības sludināšanas, mērķa veic ari tautas

kopā saturētajās, kā arī nacionālpolītiskā faktora lomu. Tā baznīca šeit veic tautai Latvijā

diezgan neparastu uzdevumu, un paldies par to.

Daudzi neticības gadi ir aiz muguras, nu varu teikt -Amerikas valsts iestādes ne tikai

neuztur, bet bieži pat piebremzē dažādas pretpadomju akcijas no trimdas puses. Par

saziedoto tautiešu naudiņu pastāv ari visas biedrības, baznīcas un citas organizācijas.

Padomju sistēmas parastās valsts dotācijas te pat nav iedomājamas.
Sabiedrība, šķiet, dalās apmēram šādi: neskatoties uz daudzu ļoti talantīgu, aktīvu un

mērķtiecīgu trimdas pārstāvju aktivitātēm nacionāli politiskā laukā un tad vēl vērā ņemamu

kustināmu masu, lielum lielais tautiešu vairums irpolitiski truli. Tie pārņēmuši lielu daļu
ieziemiešu ideālu. Ērtība un dzīšanās pēc tām, mantu kults, lielīšanās ar sevi un savu

apkārtni, pārēšanās un tad sekojošā mešanās uz diētu, tās ir lietas, kas nostūmušas sāņus
domas par savu tēvu zemi un tautu tur aiz dzelzs aizkara.

Intereses bieži nav zinātkāras, ir tikai ziņkārība. Par veciem bijušiem laikiem katrs ar

mieru stundām runāt. Tas ari ir dabīgi. Par šodienas apstākļiem tur, par veidu kā tautatur

ar asarām acīs mēģina izdzīvot, to bieži negrib. Viņi paši mēģina mums stāstīt, viņi labāk

zinot. Paši gan
bieži tur nav bijuši.

Interesants ir jautājums -cik trimdas latviešu brauktu mājās, ja gadījumā Latvija

atbrīvotos. lemesli nebraukt ir dažādi. Bērni labi iekārtojušies, saprecējušies ar citām

tautām, nemāk savu valodu, Latvija būs izpostīta un būs viss jāceļ no drupām un naba-

dzības, u.t.t. Tā visa rezultātā mājās brauks labi ja 10%! Tā nu ir, piedodat, suņa pase.

Kāda jēga tad zināmās aprindās klaigāt "Mēs atbrīvosim Latviju, kad Latvija būs brīva, tad

mēs..." Kurus te grib apmānīt, paši sevi vai citus?

Rīga Jāņu vakarā kā pamirusi, visi latvieši, kam vēl kājas kust traucas pa visiem

ceļiem ārā uz laukiem, ezeru un upju malām, svinēt savu tēvu tēvu svētkus. Taču te bija
tādi, kas kliedza "nebrauciet pie tiem sarkanajiem latviešiem tur ..." Nu jau cik gadus mēs,

jaunatbraucēji, braucam Jāņus svinēt uz Priedaini. Lepni autiņi, dārgi gredzeni, vecas

un jaunas latviešu sejas, zaļumballe, cilvēku 500 - 800! Jāņu dziesmas nedzird.

Vienu lietu nevar saprast - kā tas iznācis, ka Latvijā neredz tādu fenomenu kā

paaudžu plaisa! Un te viņa ir t-iiiiii-kplata! Kādēļ? Kur tā kļūda pielaista un kas to

pielaida?

Izkaisījumā, kur latvietis ilgojas pēc latvieša, tīri garīgi un fiziski, viņš pēkšņi
ierodas no tālienes kādā biedrības sarīkojumā. Visi 'letiņi' sēž grupās, grupās ēd un savās

grupās dejo. lenākušais drīz nojauš, ka lieks un nevajadzīgs un atkal pazūd no tās grupu

sabiedrības uz pusgadu, gadu, pavisam!
Kas attiecas uz sabiedrības mākslīgu sašķelšanu divos blokos (kas brauc un kas

principā nebrauc uz okupēto Latviju), tad, paldies Dievam, laiks ir pierādījis, ka ir jābrauc
pie pamattautas, lai paši un bērni uzlādētos ar puspazaudēto latvietību un, lai uzturētu morāli

augstu Latvijas latviešos. Šī pastāvīgā riešanās šajā pusē daudz ļauna padarīja, ieskaitot no

latviešiem aizgājušo vidējo paaudzi.
Kultūras apmaiņa ir svētīga lieta. Tikai tai jābūt abpusējai. Šīs puses pārstāvjiem,

tiekoties ar čekas biedriem, jābūt pareizi un vienā pakāpē izglītotiem. Reti tas tā ir. Taču
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ignorēt, boikotēt un nenovērtēt no Latvijas atsūtītos kvalitatīvos māksliniekus ir abpusēji

politiski muļķīgi. Mēs atsakāmies no kvalitātīvas mūsu mākslas, atsakāmies no iespējas to

pavadītāju paraut gaisā, pie kam atklāta diskusija, kā zināt, ir viņu vājā puse. Šī uzraugu

gaisā paraušana nepaies garām arī pašiem māksliniekiem un tie to pateiks tālāk. Vajag
izmantot un meklēt katru iespēju tikties publiski ar jebkuriem funkcionāriem šinī pusē

žogam. Toties vajag izvairīties to darīt ciemojoties Latvijā. Daudzi grēko.
Tautai Latvijā vairāk kā ēst ir vajadzīga nemitīga morāla, polītiska, reliģiska un

ekonomiska palīdzība. Kauns klausīties tos daudzos šeit, kas saka "man tur tuvu radu vairs

nav, brālis vairs neraksta gadiem, ko man tur vairs braukt un ko sūtīt." Tātad citi domās,

ka viņš ir daļa no latviešu tautas, taču viņš pats izslēdzas no tās savā mazā ģimenes lokā! Kā

saka, ar ...
nav aršana.

Uzkrīt tiešām šaurā nacionālā aprobežotība. Katrs mēs esam latvietis ar savu stāju,

mugurkaulu, lepnumu uz savu senču mantojumu un uz savas tautas talantiem. Taču

viss jāskatās pārējo tautu sasniegumu kontekstā. Mēs te esam ierāvušies savā čaulā. Kāpēc
mēs visos savos pasākumos nepieaicinām citu draudzīgo kultūrtautu pārstāvjus. Ne visur

mēs piedalāmies regulāri apspiesto tautu demonstrācijās, tautu festivālos (zinu, ikgadus

piedalās mūsējie Pitsburgā, Toronto, v.c). Nav ko raudāt, ja mūs neievēro TV, prese. Ja

mēs aktīvi rīkotu 10-15 tautu mākslas izstādes, demonstrācijas, šovus un tračus - būtu arī

rezultāti. Tad ar šo iespaidīgo grupu rēķinātos štata un valsts mērogā ievēlētās personas.

Trūkst vēriena! Padomju pusē, ja negrib, piespiež. Šinī pusē, ne spiež, ne arī grib. Tātad:

1:0 padomju labā!

Nobeigumā gribu uzsvērt: brīvās Latvijas idejai jābūt pāri visam. Dažādu

nosaukumu interešu un ego sprunguļu sētas jānojauc, lai nebūtu jāmīņājas. Ļeņina sauklī

Visu zemju protetārieši savienojaties atrodamā savienošanās ideja noder arī mums. Brīvu

Latviju neredzēs neviens, ja visa impērija tajā pusē necelsies kājās. To darīs tautas, kas tur

dzīvo. Taču mūsu uzdevums viņām nemitīgi palīdzēt.
Lai Dievs uz to mums palīdz!
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KANADAS LATVIEŠI: MĀTES VALODAS PRASME

UN JAUKTĀS LAULĪBAS

Juris Dreifelds

Kanādas tautas skaitīšanas (cenza) dati, kuri ievākti 1981. g. jūnijā, var noderēt

mūsu trimdas sabiedriskās dzīves izprašanā un tālākveidošanā. Varbūt dažam šie skaitļi
izliksies pārāk drūmi un tie pacels rokas izmisumā -ko vairs var darīt. Citi tomēr apzi-
nāsies, ka labāka realitātes izprašana var veicināt mērķtiecīgāku un sekmīgāku pieeju mūsu

trimdas sabiedrības uzturēšanā. Derētu ari brīdināt lasītājus, ka jebkura statistika sociālajā

plāksnē var būt tikai aptuvena, jo tautības apziņā un valodas lietošanā ir ārkārtīgi lielas gra-

dācijas, bet tautas skaitīšanas anketā kategorijas jau daudz rupjākas.
Cenza lapas Kanādā pieprasa atbildi četriem etniski svarīgiem jautājumiem: etniskai

izcelsmei, mātes valodai, mājas valodai un laulāto tautībai.

Līdz pat 1976. gadam etnisko izcelsmi noteica pēc tēva tautības, vienalga cik pats

aptaujātais jutās latvisks, anglisks vai čigānisks. Sākot ar 1981. gadu cilvēki nebija spiesti
uzdot tikai vienu vienīgu izcelsmi, bet varēja uzdot izcelsmi tiklab no tēva kā no mātes

puses. Tas rada grūtības salīdzināt šī gada rezultātus ar iepriekšējiem tautas skaitīšanas

datiem. Grūtības arī rada īpatnējais apstāklis, ka Kanādā, dažādu politisku iemeslu dēļ
(franči protestēja), neviens savu izcelsmi nedrīkst uzdot zem "kanādiešu" kategorijas. Šādas
"kanādiešu" kategorijas iztrūkums pats par sevi jau rada lielāku etnisko grupu apziņu nekā

tā patiesībā ir.

1961. gadā latviešu izcelsmes cilvēku bija 18,194, desmit gadus vēlāk - 18,180.

1981. gadā - 18,510, no tiem vienas tautības (latviešu) cilmes pilsoņu bija 16,145. 2,365

pilsoņiem latviešu asinis bija jauktas ar citu tautu asinīm, t.i., tie bija latviešu un "citu"

tautību atvases. Procentuāli jaukto tautību pilsoņu skaits varētu likties samērā mazs, t.i.

12.8%. Varbūt šeit būtu vieta zināmam optimismam (glāze 87% pilna!) Toties, ja sīkāk

analizējam šos datus (sk. 1. diagrammu), redzam, ka vecuma grupā no 0-14 gadiem

jauktas izcelsmes bērni sastāda 55.4% no kopskaita. (Jāņem vērā, ka 1986. gadā, šīs

vecuma grupas locekļi bija 5-19 veci.) Vecuma grupā no 15-29 gadiem jau daudz mazāks

jaukto procents - 19.8%. Starp pensionāriem, kā jau varētu sagaidīt, jaukta izcelsme ļoti
zema - tikai 1%. Mums, aktīviem latviešu sabiedrības dzīves kopējiem, viskritiskākā

parādība ir tā, ka no jaukto laulību bērniem gandrīz neviens nerunā un pat nesaprot latviešu

valodu. (Vienas tautības latviešu, vīriešu un sieviešu, vecumu sadale rādīta 2. diagrammā.)
Tautas skaitīšanā valodas jomā ir divas atsevišķas kategorijas: mātes valoda un

valoda, kuru visbiežāk lieto mājās. Mātes valoda ir valoda, kuru cilvēks lietojis bērnībā un

kuru vēl saprot. Mājas valoda laikam pasaulē unikāls cenza jautājums. To ieviesa tikai

1971. gadā, galvenokārt tāpēc, ka Kanādas francūži vēlējās konstatēt asimilācijas robus savā

vidū. Sī kategorija nav arī bez savām niansēm. Ja cilvēks dzīvo viens, tad protams pie
normāliem apstākļiem mājās daudz nerunās. Tādā gadījumā atļauts atzīmēt valodu,
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Diagramma 1. Visu latviešu un vienas tautības latviešu Kanādā sadale vecuma grupās.

Diagramma 2. Vienas tautības latviešu sieviešu un vīriešu Kanādā sadale vecuma grupās.
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kuru lieto ikdienā darbā un citur. Tas nozīmē, ka it sevišķi jaunu, neprecētu cilvēku

vidū, kuri dzīvo bez ģimenes, mājas valoda gluži precīzi neatspoguļo latviešu valodas

lietošanu sabiedrībā.

Starp visām jaukto tautību atvasēm, tikai niecīgi 3.4% uzdeva latviešu mātes valodu

un 1.7% latviešu mājas valodu. No 2005 jauktām atvasēm zem 29 gadu vecuma, tikai 20

individi uzdeva latviešu mātes valodu un neviens neuzdeva latviešu mājas valodu (cenzā

skaitļi noapaļoti līdz tuvākajam piecniekam).

Starp vienas tautības latviešiem situācija daudz labvēlīgāka: 78.6% par mātes valodu

uzdod latviešu valodu un 44.9% mājās lieto latviešu valodu. Bet arī starp šiem tīrasiņu
latviešiem vecumā no 0-14 gadiem tikai 36.8% uzdeva latviešu mātes valodu un 24.4%

latviešu mājas valodu (sk. 3. un 4. diag.). Visbiežāk latviešu mājas valoda lietota tur, kur

vairāk latviešu. Ontario provincē atrodas gandrīz 3/4 no visiem Kanādas latviešiem (72.2%

vienas tautības latvieši). Tur vairāk nekā puse, t.i. 50.6% lieto latviešu valodu mājā.
Rietumu provincēs latviešu mājas valodu lieto tikai 25.6% no visiem vecumiem un

Austrumu provincēs 24.3%.

Diagramma 3. Vienas tautības latviešu mātes un mājas
valodas
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Diagramma 4. Kanādas baltiešu izcelsmes iedzīvotāju
mātes valoda 1951.-1981. g.

Ja Kanādā atrodas jauktu tautību atvases, tad protams tur jābūt arī zināmam skaitam

jaukto laulību (sk. 5. diag.). 59% latviešu vīriešu precējušies ar latvietēm, t.i. 2920 no

4945), bet zem 50 gadu vecuma mazāk nekā ceturtā daļa precējušies ar savas tautības

sievietēm.

Bez augšminētiem "tautiskās apziņas" faktoriem jāmin arī vecuma sadali -jo arī tā

šodien izvērtusies par sabiedriskās dzīves noteicēju. Normālos apstākļos vecuma un

dzimuma līkne veido trijstūri, kur veco gadu gājums mazs un sastāda trijstūra smaili, bet

jaundzimušo skaits liels, un veido piramīdas pamatu. Latviešiem piramīda iznāk gandrīz

otrāda - vecais gals resns, jaunais - tievs (sk. 6. diag.). No vienas tautības latviešu

izcelsmes cilvēkiem absolūtos skaitļos vairāk ir piecgadu vecumā no 70-74 nekā visā 15

gadu grupējumā no 0 - 14, t.i., 1180 un 1005. Ja apskatām (3. diag.) latviešu mātes

valodu starp vienas izcelsmes cilvēkiem, tad aina vēl bēdīgāka: piecgadu grupai
vecumā no 55 līdz 59 ir 2110 ar latviešu mātes valodu -šī grupa viena pati pārspēj visus

30 jaunāko gadu cilvēkus ar latviešu mātes valodu (2055). Ja pieņemam, ka latviešu

sabiedrībā latviešu valoda ir atslēga, kas nosaka piedalīšanos trimdas dzīvē, tad iznāk, ka

tiem, kuri dzimuši no 1922. līdz 1926. gadam ir 6 reizes lielāks svars nekā tiem, kuri

dzimuši pēc 1950. gada. Te, protams, paceļas jautājums, vai nevajadzētu pieļaut parallēlu
darbošanos angļu valodā tiem, kuriem latviešu valodas nav vai arī tā ir ļoti vāja.

Ačgārnā vecuma sadale arī liek domāt par potenciālu katastrofu mūsu sabiedriskajā
dzīvē tad, kad šie pensionāri, kuri patlaban ir visas trimdas dzīves mugurkauls, aizies

aizsaulē. Kas tad notiks ar biedrībām, avīzēm, namiem, centriem, nometnēm, baznīcām,
utt.? Jāņem vērā, ka pavērsiens būs ļoti straujš. Vajadzētu jau laikus sagatavoties šai

Ulmaņa laika "padsmitnieku" paaudzes noiešanai no dzīves skatuves.
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Diagramma 5. Latvisko un jaukto laulību sadale vecuma

grupās 1981. gadā

Diagramma 6. Kanādiešu un visu Kanādas latviešu sadale

vecuma grupās
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KAS PIESAISTA VAI ATRAIDA TAUTIEŠUS NO LATVIEŠU

SABIEDRĪBAS

Līga Ruperte

Šo darbu veicu ar LF sēklas naudas palīdzību, mēģinot iepazīties ar kādas tautiešu

grupas attieksmēm pret latvietību kopš ieceļošanas patvēruma zemē. Intervijās ar šiem

cilvēkiem, es vaicāju par viņu gaitām un dzīvi vispārējos vilcienos, kā arī par iemesliem

kāpēc viņi identificējas ar latviešu sabiedrību vai no tās attālinājās, kļuva par aktīviem orga-

nizētās sabiedrības locekļiem vai neizjūta piederības sajūtu un atbildību par tās pastāvēšanu.
Es arī mēģināju izprast, kāpēc cilvēku aktivitātes līmenis bieži mainījās dažādos to dzīves

posmos, ar ko šīs maiņas saistījās unkas tās ietekmēja.
Mans pētījums, ja šo darbu tā varētu saukt, ir ļoti elementārā līmenī un vairāk salīdzi-

nāms ar izmēģinājumu jeb pilot pētījumu. Tā rezultātus nevar vispārināt uz citām grupām

un citiem apstākļiem, bet tie varētu palīdzēt rosināt domas par to, kādos veidos un virzienos

izvest turpmākos pētījumus un kā to rezultātus apskatīt un iztulkot psicholoģisko un socio-

loģisko teoriju ietvaros.

Lasot un dzirdot latviešu sabiedrības publiski deklarētos mērķus, mudes, plānus un

ziņojumus varētu secināt, ka Latvijas atbrīvošana, latvietības saglabāšana un latviskā audzi-

nāšana ir svarīgākās latviešu vērtības. Taču mazais aktīvo latviešu, līdzekļu ziedotāju,
latviešu skolnieku un sabiedrisko amatu labprātīgu pildītāju skaits norāda uz nesaskaņu

starp oficiālo ideoloģiju un prioritātēm, kuras parādās darbībā. Tas, ka latviešiem vērtību

nesaskaņas irkļuvušas gandrīz par daļu no latviskās dzīves, novērojams arī bieži manāmajā
skepsē, neuzticībā un negatīvismā iepretim grupām un individiem, kuri ar kāpinātu latviskās

aktivitātes līmeni mēģina iedzīvināt oficiāli deklarēto ideoloģiju. Šo kāpinātās aktivitātes

neatzīšanu motivē dažādi, visbiežāk konstatējot, ka tā nebūs 100% sekmīga: "Ar danco-

šanu" jeb "Ar sabiedrisko centru pirkšanu Latviju neatbrīvos!' jeb pierakstot aktīvajiem
sabiedrības locekļiem kādus slepenus, savtīgus, sabiedrībai nepieņemamus motīvus, kā

tieksmi pēc varas, kreisas vai vismaz liberālas tendences, un vēlēšanos sašķelt tautu trimdā,

jeb - vienkārši uzskatot tos, kas cenšas kaut ko padarīt, par naiviem muļķīšiem, kuri nezina,

ko viņi dara. Sabiedrisko komunikāciju uzmanības centrā atrodas oficiālā ideoloģija, dekla-

rētās vērtības, idealizētais stāvoklis, latvieši un latviešu sabiedrība, kādiem tiem vajadzētu
būt, kādus mēs tos vēlētos redzēt, nevis, kādi tie ir ikdienas dzīvē.

Caurmēra ikdienas latvieti, kura mērķiem un nodarbībām ir tikpat maz kopēja ar

latviešu sabiedrības oficiālo ideoloģiju un tās paudējiem, kā ar nedaudzajiem latviešu aktī-

vistiem un to projektiem, visā visumā ignorē, vismaz ignorē kā svarīgu personu, kam varētu

būt noteicoša loma latviešu sabiedrības nākotnē, viņa pašnoteikšanas rezultātā un nevis

tāpēc, ka tas reaģēs uz citu pelšanu un kaunināšanu jeb darbosies tā, kā to paredz citu uzstā-

dītas programmas pret pārtautošanos jeb kultūrpolītiskie darba plāni. Taču šie latvieši

sastāda sabiedrības vairākumu un tas, kā viņi uztver latvietību, ko viņiem latvietība nozīmē,
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sastāda sabiedrības vairākumu un tas, kā viņi uztver latvietību, ko viņiem latvietība nozīmē,

ko viņi vēlas un var no latvietības iegūt un, kas viņus piesaista jeb atsvešina no latviešu

organizētās sabiedrības, man šķiet, galu galā noteiks vai latvieši spēs pastāvēt kā vitāla,

stabila, daudzpusīga grupa.

Tāpēc man likās svarīgi mēģināt iepazīties ar dažiem latviešiem -ar viņu pieredzi,
dzīves filozofiju, mērķiem, priekiem un bēdām. Galvenokārt gribēju zināt, ko viņi domā

par latvietību, par latviešu sabiedrību un sevi kā latviešiem, kāda ir viņu latviskā pagātne,

tagadne un nākotne un kādi personīgi jeb sabiedriski faktori ir bijuši svarīgi viņu attieksmēs

ar latvietību. Svarīgi arī likās mēģināt saprast, kā šie latviešu bērni un jaunieši, kuri 1949.

un 1950. gadā ieradās Amerikā, Kanādā un Austrālijā no pavisam citas pasaules ar savu

īpatnējo emocionālo un kulturālo bagāžu, mainīja savus ieskatus, parašas un dzīves veidu

un kā šīs pārmaiņas ietekmēja viņu attieksmes ar latviešu sabiedrību.

Es intervēju 20 latviešus, sākotnēji cerot iegūt piecas intervijas ar cilvēkiem, kuri kopš

ieceļošanas vienmēr ir bijuši aktīvi latviešu sabiedrībā, piecas ar tādiem, kuri aktīvi nav

bijuši nekad, piecas ar agrāk aktīvajiem, kuri kļuvuši neaktīvi un piecas ar tādiem, kuri

agrāk irbijuši neaktīvi un kļuvuši aktīvi. Taču tas izrādījās pārāk komplicēti, lai to veiktu šī

darba ietvaros, jo bija grūti definēt aktivitāti un neaktivitāti un atrast piemērotus cilvēkus.

Tikai dažas no intervētajām personām, subjektīvi un objektīvi vērojot, likās tīri skaidri

ietilpstam kādā no minētajām kategorijām, bet lielākā daļa bija kaut kur pa vidu. intervijas

bija samērā nestrukturētas, 60-90 minūšu garumā. To galvenais nolūks bija iegūt infor-

māciju, kas varētu palīdzēt iepazīties ar latvietības saglabāšanas un zaudēšanas iemesliem,
vairot izpratni par svarīgiem vispārējiem priekšstatiem jeb jēdzieniem, norādīt uz iespēja-
miem virzieniem turpmākajiem pētījumiem un precīzāk formulēt problēmas.

Intervētie bija 38-59 gadus veci, 13 no tiem starp 40 un 50 gadu vecumu, 13 sievie-

tes un 7 vīrieši. Vienam bija nepabeigta vidusskolas izglītība, 4 - vidusskolu beiguši, 4 -

nepabeigta kolledžas izglītība, 7 - bakalaura, 2 - maģistra un 2 - doktora grādi.
Visi intervētie teica, ka viņi un viņu bērni uzskata sevi par latviešiem un lepojas ar

savu latvietību. Visi intervētie uzskatīja latviešus par savu galveno references grupu un

visiem bija latviešu draugi, ar kuriem tie regulāri satikās, bet, izņemot divus aktīvākos

intervēto grupas locekļus, neviens neidentificējās ar organizēto latviešu sabiedrību centrālo

organizāciju līmenī vai ar tās deklarētajiem mērķiem un ideoloģiju. Uz jautājumu, ko tiem

nozīmē latvietība, atbildes bija dažādas. Neaktīvākajiem tā bija subjektīva un pasīva: būt

latvietim nozīmē būt dzimušam latviešu ģimenē un justies kā latvietim. Ne visiem likās, ka

latviešu valodas lietošana ir nepieciešama latvietības sastāvdaļa. īpaši attiecībā uz saviem

bērniem tie uzsvēra, ka svarīgākas nekā latviešu valoda ir labas attiecības ar tiem un viņu
sekmes skolā un dzīvē. Lai gan visi intervētie runāja tekoši latviski, daļa no tiem ar citiem

sava vecuma latviešiem draugu un ģimeņu grupās runāja daļēji jeb pilnīgi angliski. Lielā-

kajai daļai no intervētajiem bērni bija gājuši latviešu papildskolās jeb tās beiguši. Gandrīz

visi no intervētajiem vecākiem domāja, ka skolu programmas ir nereālas un nepiemērotas
mūsu apstākļiem, ka bērni nesaprot mācību vielu un īpaši ALA's gadskārtējos pārbau-
dījumus. Reizēm vecāki un bērni jutās vienādi negatīvi par skolu, bet turpināja vecvecāku
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iespaidā. Visi vecāki jutās bezpalīdzīgi kaut ko mainīt un atbildību uzvēla skolas vadībai,

ALAi jeb vecākajai paaudzei vispār.
Lai gan gandrīz visiem intervētajiem, izņemto divus aktīvākos, bija sajūta, ka latviešu

sabiedriskās aktivitātes noteic "no augšas" un individam ir maz iespēju kaut ko mainīt,

uzlabot, ietekmēt, kas notiek tagad un notiks nākotnē, šī sajūta samazinājās proporcionāli

viņu pašu aktivitātes līmenim. Citiem vārdiem, jo vairāk kāds darīja latviešu sabiedrībā, jo

pozitīvāks bija viņa viedoklis, it sevišķi, ja viņš sekmīgi darbojās kādas grupas vadībā, kur

viņam bija iespēja lemt par darbību un ietekmēt savu un citu grupas dalībnieku likteni.

Visi intervētie, izņemot divus aktīvākos, domāja, ka noteikšana latviešu sabiedrībā ir

vecākās paaudzes rokās, kas nevēlas savus amatus uzdot un justos aizvainoti, ja kāds uz

šiem amatiem kandidētu. Bez tam, lielākajai daļai bija zināma pretestība pret amatu

pildīšanu, jo tiem šķita, ka tāda atbildība nozīmē daudz grūta darba un tikpat daudz citu

sabiedrības locekļu kritikas - daļēji atspoguļojot savu nostāju pret pašreizējiem amatupildī-

tājiem, kas bieži irkritiska un ne sevišķi izpalīdzīga. Šķita arī, ka pieredze un izglītība citur

nekā Latvijā vai latviešu sabiedrībā netika pietiekoši augsti novērtētas, kas sarūgtināja dažus

potenciālos sabiedrības darbiniekus.

Vispesimistiskāk par latviešu sabiedrību jutās tie, kuri kādreiz bija bijuši aktīvi, bet

tagad kļuvuši neaktīvi kādas negatīvas pieredzes rezultātā. Lai gan visvairāk tos uzsvēra šī

grupa, sekojošie apstākļi, kas cilvēkus atraida no latviešu sabiedrības, bija pieminēti visu

intervēto atbildēs; atšķirības bija tikai svarīgumā, ko šiem apstākļiem piešķīra. Intervētie

domāja, ka latvieši dzīvo pagātnē; atzīst tikai Latvijā sasniegto; mēģina visu darīt kā to

darīja pagātnē un svin par daudz atmiņu un piemiņu dienu; to prasības no savas sabiedrības

locekļiem ir nelokāmas; tie nepiemērojas apstākļiem, it sevišķi skolās; izliekas labāki par

citiem; vienmēr visu zin labāk par citiem un grib visus pamācīt; ir intelektuāli pavirši, jo
īstenībā maz zin par politiku, mākslu, zinātnēm, vispār par to, kas pasaulē notiek; pārspīlēti
slavē amatieriskus teātrus un koncertus, ignorējot faktu, ka tie ir amatieriski un diletantiski;
latvieši irkritiski pret visu, ko tie nepazīst un atraida visu jauno, neierasto; tie ir neuzticīgi,
nesadarbīgi un ķildīgi un vienmēr sašķeļ sabiedrību "mēs" un "viņi" grupās, uzsverot

savstarpējās atšķirības; ignorē kopīgos mērķus, lai plēstos par mērķu sasniegšanas veidiem.

Intervētos no sabiedrības atraidīja sajūta, ka tos neuzskata par līdzvērtīgiem, piederīgiem,
vērtīgiem; ka tos vienmēr mēra un vērtē, nevis pieņem tādus, kādi tie ir. Tie jutās, ka

viņiem nedod darīt atbildīgas, svarīgas lietas; ka tos bieži un nepamatoti kritizē kritizēšanas

dēļ, nevis, lai uzlabotu kādu lietu. Viņiem ari bija nepieņemama pārmērīgā emocionālitāte

un sentimentālitāte, ar kuru vecākā paaudze piegāja daudzām lietām un kādu prasīja arī no

viņiem, bet "es tur nebiju, un es nezinu, par ko viņi runā". Intervētos atsvešināja ari labi

domājošie aktīvisti no visām paaudzēm, "superletiņi", kuri lika tiem justies vainīgiem un

nevērtīgiem, jo tie nedarīja to, ko darīja un no viņiem prasīja šie "superletiņi". Bieži šo aktī-

vistu ieceres un projekti viņiem likās tikpat tāli un nereāli, kā vecākās paaudzes cenšanās

atgriezties pagātnē. Daudziem nepatika latviešu biežā dzeršana un augstais alkoholiķu
procents.

Bija viegli redzēt, ka visiem intervētajiem ir daudz kas sasāpējies, sakrājies īgnums.
Tomēr, bez izņēmuma, visi intervētie atzina latviešu kultūras vērtības, un lielākā daļa nožē-
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Bija viegli redzēt, ka visiem intervētajiem ir daudz kas sasāpējies, sakrājies īgnums.
Tomēr, bez izņēmuma, visi intervētie atzina latviešu kultūras vērtības, un lielākā daļa nožē-

loja, ka zin tik maz par latviešu tradīcijām, literatūru, mākslu, mūziku. Viņi arī atzina, ka

latviešiem ir daudzas pozitīvas īpašības - ka tie izpilda, ko sola, ir čakli, godīgi, centīgi,

viesmīlīgi un augstu novērtē izglītību.
Gandrīz visiem svarīga bija sajūta, ka tie pieder pie latviešiem, neskatoties uz to, ka

daudzas latviešu sabiedrības īpašības tos no šīs grupas atsvešina. Tie samērā reti piedalījās

mītņu zemju organizētajā sabiedrībā, bet vairāk pavadīja savu brīvo laiku kopā ar ģimeni un

draugiem. Ne reti tie jutās aizņemti darbā un brīvajā laikā vēlējās ceļot, kopt dārzu, uztu-

rēties vasarnīcā, lasīt, apmeklēt labus koncertus, teātrus, izstādes un citādus sarīkojumus,
ieskaitot latviešu, ja tādi notiktu tur, kur tie būtu viegli un parocīgi pieejami. Neviens

nejūtas no latviešu sabiedrības pilnīgi aizgājis, pat neaktīvākie izjuta piederību un saites un

it kā neapzinājās, cik maz viņu dzīvē šī piederība reālizējas. Tie runāja it kā piedalīšanās
šādā vai tādā latviešu aktivitātē būtu gluži iespējama un uzskatīja to par pašsaprotamu, ka tas

vienmēr būs iespējams, respektīvi paļāvās, ka latvieši kā grupa pastāvēs un būs viņiem
pieejama.

Jo augstāks bija intervēto aktivitātes līmenis, jo pozitīvāk tie jutās par latviešu sabied-

rību. Sajūta, ka pats var kaut ko mainīt, ietekmēt, ka viņa vārdi un darbi ir svarīgi, darīja
cilvēkus atbildīgākus pret sabiedrību. Tie deva daudz vairāk no sava laika, līdzekļiem un

enerģijas un ieguva daudz vairāk pašapmierinājuma, piederības sajūtas, sasniegumu, cieņas
un atzinības, kas savukārt kāpināja viņu aktivitāti. Kā aktivitāte, tā neaktivitāte darbojās
spirālveidīgi, tikai viena uz augšu, otra uz leju. Vispozitīvāk un optimistiskāk par latvie-

šiem jutās divi visaktīvākie intervēto grupas locekļi, bet mazākā mērā viņiem līdzinājās citi

intervētie, kuri bija aktīvi un pildīja atbildīgus pienākumus.
Aktīvie šai grupā bija 40 un 57 gadus veci un atbildīgos amatos jau kopš 20 un 30

gadu vecuma, sākumā savā vietējā sabiedrībā, vēlāk arī plašākas latviešu sabiedrības

mērogā. Viņi izjuta atbildību pret savu tautu un pienākumu strādāt, lai nodrošinātu tās

pastāvēšanu nākotnē. Lai gan šie cilvēki latviešu sabiedriskajam darbam veltīja gandrīz visu

savu brīvo laiku un daudz materiālo līdzekļu, viņi to neuzskatīja par uzupurēšanos. Gluži

pretēji, viņi skaidri apzinājās, ko šī darbība viņiem dod, kādas vajadzības apmierina un kā

viņu dzīves kļūst caur to bagātākas. Viņi uzskatīja latviskās identitātes saglabāšanu un

latviskās aktivitātes kā pašmērķus, vērtīgus būtiski, nevis tikai kā līdzekļus citu mērķu

sasniegšanai Lai gan Latvijas brīvība un latviešu pašnoteikšanās tiesības viņiem bija tikpat

svarīgas, pat svarīgākas nekā pārējiem intervētajiem, to iegūšana nebija priekšnoteikums

viņu darbībai. Respektīvi, viņi nevaicāja, vai tas, ko mēs darām, ir to vērts, ja nav drošs,
ka Latvija būs brīva, latvieši saglabās savu identitāti, izdzīvos, pastāvēs. Viņi dzīvoja
pilnīgu un vērtīgu latvisko dzīvi tagadnē, neprasīdami garantijas no nākotnes.

Pie latviešu sabiedrības viņus saistīja pašu dziļi izjustā latviskā identitāte. Viņiem
darbība izraisījās dabīgi, jo tie jutās, ka kā latvieši tie citādi nemaz nevar dzīvot. Pie

latviešiem viņus saistīja arī mīlestība pret latvisko un vēlēšanās, lai tas neizzustu, piederības,
drošības un stabilitātes sajūta, ko tie guva, perspektīva uz sevi ne tikai kā uz individuālu

būtni, bet kā daļu no kaut kā lielāka, no savas tautas, un kā svarīgu locekli paaudžu virknē,
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būtni, bet kā daļu no kaut kā lielāka, no savas tautas, un kā svarīgu locekli paaudžu virknē,

kam jāsaista iepriekšējā paaudze ar nākošo un jādod tālāk saņemtais latviskais mantojums.

Viņus saistīja arī iespēja paveikt kaut ko svarīgu, uzsākt kaut ko jaunu, justies kompe-
tentiem un spējīgiem pozitīvi ietekmēt citus un to, kas notiek latviešu sabiedrībā. Viņi

priecājās par paveikto un labprāt uzņēmās jaunus izaicinājumus, ko piedāvā sabiedriskais

darbs. Tie neizjūta ilgstošu rūgtumu par neveiksmēm, neuzņēma kritiku savam darbam kā

personīgu apvainojumu, prata izvērtēt negatīvisma avotus un iespējamos cēloņus un,

neprasot nekādas garantijas, raudzījās ar optimismu nākotnē. Izņemot savu profesionālo

organizāciju ietvaros, tie brīvajā laikā ar sveštautiešiem nesatikās tikpat kā nemaz, lai gan

jutās labi to sabiedrībā un varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi arī bez latviešu sabiedrības, ja tā

nebūtu pieejama.
Latviešu sabiedrībā viņiem nepatika sadalīšanās grupās un savstarpējā apkarošanās,

nesadarbība, aizdomība, neuzticība, neiecietība, tendence redzēt cilvēkus un notikumus tikai

no viena, savtīga viedokļa, amatpersonas, kuras, ilgi paliekot amatos, samazina sabiedrības

vitalitāti un darbinieki, kuri savu darbu dara apātiski un pavirši. Viņus no latviešu sabied-

rības reizēm atsvešina konservatīvisms, bailes no pārmaiņām, izteikts radošā trūkums, kas

padara aktivitātes nepiemērotas nākošajām paaudzēm. Tie domā, ka sabiedrībai, lai tā spētu

savus locekļus paturēt un piesaistīt, ir jāspēj dot kaut ko vērtīgu, jārada dažādība nodar-

bībās, jāpiedāvā kaut kas visu prasībām.
Sīs intervijas liek domāt, ka cilvēku personālitāte, mijiedarbībā ar latviešu sabiedrības

īpašībām un mītnes zemes radīto situāciju, ietekmē aktivitātes līmeni un nosaka vai cilvēks

jutīsies latviešu sabiedrības saistīts vai atraidīts. Katrs cilvēks uztver notikumus savādāk,
katram cilvēkam arī ir savādākas tieksmes un prasības, tāpēc ir iespējams, ka latviešu

sabiedriskās aktivitātes negatīvie aspekti var vieglāk aizbaidīt tos, kam ir mazāk spēka,

pašapziņas, sabiedrisko māku un vēlēšanās būt sabiedrībā, sasniegt, iegūt citu apbrīnu un

atzinību. Neskatoties uz individuālajām atšķirībām liekas, ka droši varam teikt, ka latviešu

sabiedrībā ir daudz negatīvisma, nesaudzības pret dažādiem cilvēkiem un dažādiem uzska-

tiem, augstas prasības un daudz kritikas pret sabiedriskiem darbiniekiem jeb sabiedrībā

aktīvajiem un maz atbalsta, sadarbības un savstarpējas iecietības un izpalīdzības. Par daudz

reti strādā ar prieku un par daudz reti atrodama izpratne par to, kāda privilēģija ir spēja
darboties un piedalīties tādā grupā, kāda ir latviešu sabiedrība.

Latviešu sabiedrībai ir potenciāls saviem piederīgajiem dot to, kā bieži trūkst šinīs

laikos - saites ar citiem sev līdzīgiem, ilgstošu, stabilu un paredzamu grupu, kuru kopā tura

kopīgas saknes un kopīga vēlēšanās saglabāt savu latvietību. Līdz ar to, latviešu sabiedrības

locekļi var gūt svarīgu atbalstu savas emocionālās jeb garīgās veselības saglabāšanā, jo
piederība un līdzdalība stabīlās atbalstošās grupās palīdz novērst daudzas problēmas, ko

rada mūsdienu dzīve. Bez tam, iesaistīšanās latviešu sabiedrībā spēj sniegt arī mērķus, kas

ir pārāki par paša materiālo labklājību, ideālus, kādu irmaz mūsu ikdienas dzīvē.

Darbošanās latviešu sabiedrībā spēj dot sasniegumu, kompetences sajūtu, apmie-
rināt prasības paveikt, iegūt atzinību, drošību, tuvību un sirsnību, ko var būt neiespējami
iegūt ikdienas dzīvē. Taču tas ir iespējams tikai tad, ja latviešu sabiedrības locekļi apzinās,
cik svarīga un tai pašā laikā vāra un viegli iznīcināma ir šī sabiedrība, jo tā var pastāvēt
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cik svarīga un tai pašā laikā vāra un viegli iznīcināma ir šī sabiedrība, jo tā var pastāvēt
tikai par tik, par cik cilvēki piedalās tās organizētajā dzīvē. Neviena grupa jeb sabiedrība

nevar pastāvēt bez formālām orgnizācijām, institūtiem, jo bez tiem nevarrasties kollektīva,

paredzama pieredze, kas ir nepieciešama, lai grupas locekļiem būtu "mēs" sajūta.
Tā tad, lai mēs varētu pastāvēt, mums ir jārodkopīga pieredze, kopīga mācīšanās,

lietas, ko mēs visi zinām un esam izjutuši un darījuši, cilvēki, ko mēs pazīstam un, kas

pazīst mūs. Šis ir tas latviešu sabiedrības potenciāls, privilēģija, ko mēs neizmantojam,
lai vairotu pozitīvo latviešu sabiedrībā. To var izdarīt, un daudzi no mums to apzinās un

iegūst neaprakstāmi daudz, bagātina savas dzīves, mācās un sasniedz latviešu sabiedrībā to,

ko tie nekad nevarētu dzīvojot tikai sev. Bet lai latviešu sabiedrība būtu spēcīga un daudz-

pusīga, tai ir nepieciešams piesaistīt dažādās aktivitātēs un dažādos aktivitātes līmeņos vairāk

un dažādus latviešus. Tāpēc arī būtu nepieciešami sistēmatiski iepazīties ar to, ko sabiedrība

var savā darbībā mainīt, jeb vēl pašos pamatos mainīt uzskatus par to, kas palīdz un kas

kaitē tās pastāvēšanai.
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TRIMDAS LATVIEŠI

Uldis Bluķis

I Atsvešināšanās

Tiem, kuri piedalījās Dziesmu dienās Minsterē, bija reta iespēja satikt latviešus, kas

dzīvo dažādās pasaules malās. Parastajā satikšanās vietā - telts krodziņā "Jautrais Ods" -

varēja vērot, ka daudzi no mums šo reto iespēju neizmanto. Jauniešus, rakstniekus un dzej-

niekus, mūziķus, teātriniekus un pasaules mēroga organizāciju darbiniekus redzēja bieži

sarunājamies ar cilvēkiem no dažādām zemēm. Bet daudzus citus varēja atkārtoti vērot tikai

savu pašu mājās sastopamo draugu un paziņu vidū.

Intereses trūkumu tikties un runāties ar latviešiem ārpus sava tuvāko paziņu loka var

novērot jo bieži. Man nesen stāstīja par divām Austrālijas latviešu ģimenēm, kas savā

ceļojumā pa Ziemeļameriku apmeklējušas kādu latviešu sarīkojumu, kurā ne tikai neviens

nenācis klāt iepazīties, bet "tas trakākais bija, ka uz mums bieži lūrēja." Sanāksmēs, kurās

piedalās, piemēram, torontieši un ņujorkieši, redzami visai tīri vienas vai otra pilsētas
latviešu grupējumi. Ja vēlos sabiedrībā satikt zināmus Ņujorkas apkārtnes latviešus, tad

vienīgā iespēja ir iet uz Daugavas Vanagu namu Bronksā. Ar citiem vienīgā sabiedriskā

iespēja tikties ir ejot uz viņu korporācijas sarīkojumiem. Visbeidzot, ir latvieši kurus nav

iespējams satikt jebkādā latviešu nogrupējuma sanāksmē.

Par šādiem latviešiem raksta ALA's Ārpusskolas izglītības biroja vadītāja Dr. Līga

Ruperte pētījumā "Kas piesaista vai atraida tautiešus no latviešu sabiedrības?" [Sk.

iepriekšējo rakstu.] Daži no Dr. Rupertes intervētajiem latviešu sabiedrībā nepiedalījās, bet

sevi uzskatīja par latviešiem, jo viņi bija dzimuši latviešu ģimenēs,jutās kā latvieši un nebija

kļuvuši par amerikāņu sabiedrības locekļiem.
Šīs parādības ir līdz šīm visai maz ievērotas, lai gan tās ir mūsu sabiedrības pastā-

vēšanai visai svarīga dabīga procesa simptomi. Šis process ir savstarpēja atsvešināšanās.

Lietojot divu dažādu identitāšu jēdzienus, procesu izskaidro igauņu sociologs, Merilendes

universitātes profesors Tonu Pairnings. Varam teikt, ka atsvešināšanās vājina mūsukollek-

tīvo latvisko identitāti; t.i. sajūtu, ka mēs piederam latviešu sabiedrībai un, ka sabiedrība

mūs pieņem. Turpretim atsvešināšanās neskar mūsu individuālo latvisko identitāti. To

noteic katrs pats par sevi: "Es esmu latvietis, jo es tā jūtos." Vai: "Es esmu latvietis, jo
mani vecāki ir latvieši". Dr. Rupertes intervētie vientuļie latvieši ir cilvēki, kuru kollektīvā

latviskā identitāte, bet ne individuālā latviskā identitāte, ir lielā mērā zudusi.

Pieņemu kā patiesu psichologa Alda Putniņa konstatējumu [sk. Aldis L. Putniņš
Latvians m Australia :Alienation and Assimilation, Australian National Universitv Press,

Canberra, 1981], ka atsvešināšanās ir process, kas notiek neatkarīgi no asimilācijas[sk.
diagrammu]. Lai precīzāk raksturotu asimilācijas un atsvešināšanās procesu iespaidu uz

trimdas latviešu sabiedrību, ir sīkāk jāapskata kur un kā šie procesi notiek.
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Gandrīz visi strādājam vai skolojamies mītnes zemes sabiedrībā. Tāpat iepērkamies
un citas praktiskas vajadzības kārtojam mītnes zemes nelatviešu uzņēmumos. Arī daudz

informācijas un vērtējumu par notikumiem pasaulē iegūstam no mītnes zemes ziņu avotiem.

Visos šajos veidos mēs neizbēgami un dabīgi asimilējamies. Tikai ģimenē un sabiedriskajā
dzīvē, kas norit ārpus darba vai skolas mēs varam dzīvot latvisku dzīvi. Šāda mūsu dzīve

kā minoritātei, mītnes zemes tautas vidū, ļoti atšķiras no kādreizējās dzīves Lavijā, kur

parasti dzīvojām latviskā vidē.

Kas ar mums ir noticis pēc turpat 40 gadu dzīves kā minoritātei, mītnes zemes iedzī-

votāju vairākuma vidē? Dabīgi, ka daudzi irpilnīgi no latviešiem atsvešinājušies un asimi-

lējušies. Citaceļa īstenībā nebija tiem, kuriem svarīga bija tikai profesionāla izglītība, darbs

vai materiālā labklājība, jo latviešu sabiedrība nevarēja tur daudz palīdzēt. Piemēram, daudzi

no maniem Vācijas DP nometņu skolas biedriem, kuri pašreizējās mītnes zemēs ieceļoja kā

padsmitgadnieki, vairs sen nav manīti latviešu sabiedrībā un droši vien, lielāko tiesu, ir

pilnīgi iekļāvušies savas mītnes zemes majoritātē. To, kas ir atsvešinājušies no latviešu

sabiedrības pilnīgi, bet nav asimilējušies savas mītnes zemes majoritātē, liekas, būs mazāk

nekā latviešu izcelsmes amerikāņu, kanādiešu, austrāliešu, utt.

Trešā lielā grupa ir daļēji asimilētie trimdas latvieši. Visvairāk asimilētie latvieši

vissekmīgāk pārstāv latviešus pie mītņu zemju valdībām, pašvaldībām, kārto mūsu lietas ar

mītnes zemes komerciāliem uzņēmumiem.
Bet mūsu izkliedētība citu tautu vidū, ierobežotais latviskajai dzīvei veltāmais laiks

un svarīgas nelatviskas intereses veicina samazinātas zināšanas par visu latvisko, paviršas
pazīšanās, vienaldzību un nesaprašanos. Gala rezultāts ir trimdas sabiedrības locekļu sav-

starpēja atsvešināšanās un šīs sabiedrības sadrumstalošanās sīkās latviešu sabiedrībiņās.
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Ne vienmēr atsvešināšanās ir negatīva parādība. Ja tā notiek starp divām lielām

vienas tautas daļām, tad rezultātā rodas divas jaunas dzīvotspējīgas tautas. Tā, piemēram,
no angļu tautas pāris gadu simteņos ir izveidojušās amerikāņu, kanādiešu un austrāliešu

tautas. Turpretim tādai citu tautu starpā dzīvojošai minoritātei kā trimdas latviešiem savstar-

pēja atsvešināšanās var nozīmēt tikai pamazinātu dzīvotspēju un pirmo soli ceļā uz pilnīgu
asimilēšanos. Tāpēc jādomā par veidiem kā savstarpējo atsvešināšanos varam bremzēt.

II Saglabāšanās

Dabīgs process trimdas latviešu sabiedrībā ir savstarpēja atsvešināšanās. Tā notiek

tur, kur sabiedrības kopības apziņas saglabāšanas darbs netiek veikts pietiekami labi.

Kopības apziņas saglabāšana, pretēji apziņai par savu latvisko izcelsmi, ir aktīvs process,

kurš prasa pastāvīgu šīs apziņas veicinošu tikšanos ar citiem latviešiem. Šī trimdas latviešu

dzīvās sabiedrības saglabāšanās ir kas vairāk nekā daudzkārt minētā latviešu kultūras sagla-
bāšana. Latviešu kultūru var lielā mērā saglabāt archīvos, bet dzīvu latviešu sabiedrību

archīvā saglabāt nevar. Dzīva trimdas latviešu sabiedrība ir kopā pavadīts laiks, kopīgi
veikts darbs.

Kopīgi varam veikt darbu latviešu kultūras druvā, latviskajā izglītībā, latviešu tautas

pašnoteikšanās tiesību atgūšanā. Mums gandrīz nekad nav iespējas pelnīt sev maizi vai

iegūt profesionālu izglītību latviešu sabiedrībā. Mūsu situācija kā minoritātei lielu tautu

vidū tik krasi atšķiras no kādreizējās dzīves dzimtenē, ka galīgi nerealizējams kļūst ideāls

dzīvot tādu latvisku dzīvi kādu dzīvojām Latvijā. Vienīgā reālā iespēja ir sekot sakām-

vārdam: "Mūžu dzīvo, mūžu mācies!" Mums jāmācās dzīvot jauna veida latvisku dzīvi.

Tādu dzīvi, kāda ir praktiska minoritātei.

Domāju, ka it īpaši izglītībā to jau itin sekmīgi esam iemācījušies. Mums ir tādi

trimdas sabiedrībai īpatni pasākumi kā sestdienas skolas, vasaras viduskolas, Divreizdivi

un Trīsreiztrīs nometnes vasarās, Minsteres Ģimnāzija un Latviešu studiju centrs Kalamazū.

Visos šajos pasākumos izglītojamies brīvprātīgi, nevis likuma spiesti. Šie pasākumi mums

piedāvā izvēli latvisko mācīties reizi nedēļā ziemā, vai kādas nedēļas vasarā, vai arī pilnu
mācības gadu. Tādā veidā katrs var atrast situāciju, kas piemērota viņa interesēm un

iespējām un, kas samazina konfliktu ar darbošanos mītnes zemes sabiedrībā. Trīsreiztrīs

nometņu pieaugušā populāritāte norāda, ka visas timdas paaudzes tagad jūt vajadzību pēc
latviskās izglītības. Sekmīgākajos no mūsu izglītības pasākumiem mācāmies ne tikai

latviskās zināšanas, bet arī pazīt citus, just draudzību vai respektu pret citiem. Tas viss

veido mūsu kopības apziņu un palīdz saglabāt mūsu sabiedrību.

Mūsu apstākļos saglabāšanās nav viegla. Bet mēs pie tās varam sistemātiski un

neatlaidīgi strādāt. Kāds lietuviešu katoļu mācītājs, stāstot par savas universitātes studentu

saimi, kura slavena ar savu draudzības un kopības garu, pamācīja apmēram tā: "Zini, tas

jau nenotiek pats no sevis. Manā pirmajā dienā universitātē pie manis pienāca klāt kāds

seniors, sevi iepazīstināja un apsolījās mani iepazīstināt ar citiem un palīdzēt iedzīvoties

universitātes saimē."
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Katras biedrības valdē vajadzētu būt vienam valdes loceklim, kura amats varētu

saukties "namatēvs" vai "namamāte", ar uzdevumu gādāt, lai visi svešinieki biedrības

sarīkojumos labi jūtas, tos iepazīstināt ar biedrības biedriem, mēģināt viņus iesaistīt bied-

rības dzīvē. Namatēvs varētu arī palīdzēt savā kolonijā jaunieradušamies iedzīvoties jaunajos

apstākļos un meklēt no latviešu sabiedrības atsvešinājušos latviešus, kā to tik sekmīgi dara

Mārtiņš Štauvers Montreālā [sk. pirmo rakstu IV nodaļā].
Lai saglabātos kā sabiedrība un lai palēninātu atsvešināšanos mums vajadzētu veicināt

visdažādāko pulciņu dibināšanu [Sk. I. nodaļu un rakstus par pulciņiem LCT 11. nodaļā.]

Pulciņa dalībniekiem būtu jāstrādā vai jādzīvo ne vairāk kā vienas stundas brauciena

attālumā no pulcēšanās vietas kāda dalībnieka mājās, darba vietā, restorānā, latviešu namā,

baznīcā vai lētās īrētās telpās.

Pulciņa dalībniekus saistītu kāda kopēja interese, kā reizi mēnesīkopīgi paēst resto-

rānā un parunāties latviski vai angliski par latviešu lietām, spēlēt bridžu vai šachu vai

volejbolu, iet kopīgi iepirkties, kopīgi uzraudzīt un sapazīstināt bērnus, palīdzēt mūsu

vecākās paaudzes cilvēkiem, palīdzēt no citurienes atnākušiem iedzīvoties jaunajā vietā,

vakarēt, kopīgi lasīt daiļliteratūru vai tautas dziesmas, informēties par un pētīt mūsu sabied-

riskās un politiskās problēmas.
Kā piemēru minēšu Studiju grupu, kas Dr. Ģirta Zeidenberga ierosmē nodibinājās

Ņujorkā pirms vairākiem gadiem. Tā sanāk vairākas reizes gadā, un tās pāri par desmit

dalībnieki irŅujorkā un apkaimē strādājošu dažādu profesiju locekļi. Daļa ir aktīvi latviešu

sabiedrībā, citiem Studiju grupa ir galvenā latviskā nodarbība. Viens dalībnieks atsāka

piedalīties latviešu sabiedrībā caur studiju grupu un tagad jau ir sekmīgs ALA's valdes

loceklis. Savās sanāksmēs Studiju grupa ielūdz runātājus par visdažādākajiem tēmatiem vai

ari kāds dalībnieks sagatavo īsu lekciju kā ierosmi tālākām pārrunām. Sanāksmēs pārru-
nātas mūsu skolu problēmas un skolēnu trūkums, jauniešu vandālisma iemesli jaunatnes
saietos un dziesmu svētkos, sabiedriskās dzīves problēmas, alkoholisms Latvijā [rezultātā
radās A. Keires raksts par alkoholismu Latvijā žurnālā Latvija Šodien ], 1983. gadā Studiju

grupa sarīkoja Ziemeļamerikas mēroga sanāksmi Katskiļi Četriun 1987. gada martā rīko

līdzīgu, latviešu kultūrai veltītu sanāksmi Katskiļi Kultūrai..

Latviešu lokāla mēroga un centrālajām organizācijām tīri savtīgās interesēs vajadzētu

palīdzēt pulciņus dibināt un atbalstīt to darbu, jopulciņos var audzināt nākošos biedrību un

centrālo organizāciju valžu locekļus, tur var vākt ziedojumus, caur tiem var informēt

sabiedrību par mums svarīgām lietām. Piemēram, vietējo un centrālo organizāciju kartotēkas

varētu palīdzēt iepazīties potenciāliem pulciņa dalībniekiem, kas ik dienas var būt viens

otram paiet vai pabrauc garām.
Varam mēģināt arī ko grūtāku, proti, jaunos veidos veicināt kopības garu kādas

zemes, kontinenta un visas pasaules mērogos. Domāju, ka mums būtu svētīgi lasīt mūsu

laikrakstos nevis pašreizējos sausos un formālos aprakstus par notikumiem citu pilsētu
latviešu sabiedrībā, bet gan siltus un cilvēcīgus aprakstus par latviešu dzīvi mums nepazīs-
tamās vietās, par interesantiem latviešiem, par viņu uzskatiem. Sistēmātiski pārbaudot divu

dažādu kontinentu trīs dažādus latviešu laikrakstus atklājas, ka visi trīs laikraksti ir visai

lokālpatriotiski: par latviešiem citos kontinentos pat tās pašas sausās un formālās ziņas ir
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ļoti īsas un nesistemātiskas. Gribētos lasīt vairāk pašam grūti uzzināmas ziņas par latvie-

šiem citur.

Būtu interesanti apmeklēt plašākos sarīkojumos, kā Dziesmu svētkos, skates par

kādas pilsētas vai zemes latviešiem, paklausīties pastāstos par viņiem, ar viņim iepazīties.
Par tradīciju varētukļūt vienas mītnes zemes kultūras darbinieku ilgāka atalgota darbošanās

citas zemes latviešu vidū. Piemēram, Ziemeļamerikas latviešu teātra dzīvi stimulētu un tās

apvāršņus paplašinātu kāda citur dzīvojoša talantīga režisora, kā Zviedrijā dzīvojošo Māras

vai Jura Rozīša, ilgāka darbošanās Ziemeļamerikā. Jāapsveic Minsteres ģimnāzijas četru

absolventu uzņemšana uz gadu Ziemeļamerikas latviešu ģimenēs. Vai nav pienācis laiks

iedzīvināt ari atkārtoti pārrunāto ideju par mājām lielākajos universitāšu centros, kurās

varētu dzīvot latviešu studenti? Katrs lasītājs pats var turpināt šo mūsu kopības garu veici-

nošu jaunu pasākumu sarakstu.

Izkliedētajai trimdas latviešu sabiedrībai jāsaprot arī moderno saziņas un transporta

līdzekļu lielā nozīme mūsu sabiedrības saglabāšanā. Bez automašīnām mūsu sarīkojumi
būtu daudz tukšāki un mēs viens otru redzētu daudz retāk vai nekad. Darbība starpkonti-
nentālā apjomā, kā Minsteres dziesmu dienas, nebūtu iespējama bez lidmašīnas un telefona.

Pašlaik pasaule ieiet radikāli jaunā informācijas apstrādes un saziņas technikas laikmetā.

Un mēs jau tagad tai ejam līdzi. Latviešu organizācijas informācijas apstrādei un tās nosū-

tīšanai saviem locekļiem jau izlieto datorus. Mūsu zinātnieki pēta tautas dziesmas ar datoru

palīdzību. Toronto un citur ir videolenšu aktīvisti. Vēl lielāki jauninājumi sagaidāmi
nākotnē. Nevar būt tālu vairs laiks, kad latviešu sabiedrība sāks informēties ar elektronisku

pastu, ziņu dēļu un enciklopēdiju palīdzību. Nākošo 20 gadu laikā droši vien notiks pirmais

starpkontinentālais dzīva latviešu sarīkojuma telepārraidījums un starpkontinentāla PBLA

valdes telesēde. Šo uzskaiti lasītājs var turpināt pats.
Lai varētu izvērtēt par cik aprakstītās iespējas ir praktiski reālizējamas un noderīgas,

mums būtu jāmācas sevi un savu situāciju labāk pazīt un izprast. Tas jādarakatram, bet it

īpaši lūgsim palīgā mūsu zinātniekus. Mums jau tagad ir labi pētījumi par latviešiem trimdas

sabiedrībā. Bez jau pieminētajiem Rupertes un Putniņa pētījumiem varam minēt arī

Solveigas Miezītes pētījumus par faktoriem, kas palīdz vai kavē mūsu jauniešu iesaistīšanos

latviešu sabiedrībā (skat. rakstu 98. lp.). Būtu vēlams, lai mūsu prese mūs ar šiem pētīju-
miem sīkāk iepazīstinātu. Mums vēl jāpēta mūsu sabiedrība kā viens visums. Cik lielu

varam mūsu sabiedrību sagaidīt pēc 10 vai 20 gadiem? Kādu sadalījumu pa vecuma

grupām varam sagaidīt? Par cik un kā mūsu sabiedrisko darbu iespaido asimilācija un

atsvešināšanās? Piemēram, Juris Dreifelds AABS konferencē Montreālā, 1985. gadā
referēja, balstoties uz Kanādas tautas skaitīšanas datiem, par latviešu valodas lietošanu

dažāda vecuma latviešu izcelsmes Kanādas iedzīvotāju grupās (skat. rakstu 125. lp.).
Mazāk nekā 20% starp 30-39 gadīgiem lieto latviešu valodu ikdienā. Par cik šos latviešus,
kas dzimuši laikā, kad latvieši nesen bija ieceļojuši Kanādā, ir ietekmējušas ierobežotās,
latviskās izglītības iespējas viņu skolas gadu laikā? Kādi citi īpatni faktori ietekmējuši šo

paaudzi? Vai šie dati atspoguļo tipisku trimdas latviešu sabiedrības locekļa mūža gaitu? Vai

tie parāda vismazāko interesi par latviešu sabiedrību savas profesionālās karjēras sākuma

gados? Atbildes uz šiem jautājumiem mums palīdzētu veidot dzīvotspējīgāku sabiedrību.
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Mēs nevaram gaidīt uz sabiedrības vadītājiem, jo tiem nav ne likuma, ne administ-

ratīvas varas kādam ko likt darīt, kā tas ir savā valstī. Vadītāji var rādīt tikai priekšzīmi.
Bet katrs sabiedrības loceklis savu spēju un interešu robežās, ar iecietību un izpratni

iepretim citiem, var dot savu pienesumu mūsu sabiedrībai.
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LATVISKUMA MĀCĪŠANA SVEŠUMĀ

Imants Steprāns

Par latviskuma motivāciju, valodas mācīšanu nelatviešiem, jauktām laulībām u.t.t.

runājot, mēs bieži sadūrāmies ar iekšējām pretrunām pašos jēdzienos vai vismaz neskaid-

rībām. No vienas puses šie jēdzieni šķiet universāli, no otras puses atkal tie katrā kultūrā

tiek izprasti atšķirīgi. Tā, piemēram, Amerikā ir plašs paidagoģiskās literātūras klāsts par

mācīšanu etniskās grupās, bet tas mainās politiskai situācijai mainoties, un tajā būs grūti
sameklēt kaut ko, kas noderētu mums. Tajās kultūrās, kas iemācījušās eksistēt ārpus savas

pamatzemes robežām, šī literatūra ir tik izkopta, ka to vienkārši nevar saprast neiedziļinoties

attiecīgās kultūras vēsturē. Katrā kultūrā, kas, pretstatā ģeogrāfiskai, pretendē uz universālu

eksistenci, tieši šis jēdzienu krājums ir tas, kas norāda uz šīs kultūras patiesām atšķirībām -

ne tautas tērpi, ēdieni, pat ne valoda, ja tā šos jēdzienus nebūs izkopusi.
Mums jāapzinās, ka esam kāda pilnīgi jauna latviešu kultūras posma sākumā un, ka

tādēļ šie jēdzieni mums vēl visai miglaini. Tādēļ arī grūti vienoties par audzināšanas prog-

rammām un instrukcijām, jo šie jēdzieni mūsu darbu nevis vieno, bet gan šķeļ - mēs

tulkojam tos dažādi un pat pretrunīgi. Tie audzinātāji, kas saskatījuši šo pamatproblēmu, it

viegli sāk orientēties techniskajā literatūrā un sīkās instrukcijas neprasa, bet nekādas zinā-

šanas psicholoģijā un citās audzināšanas mākās pašas par sevi nespēj aizstāt mūsu pamat-

problēmu neizprašanu. Tādēļ jaunā gaismā parādās vienkāršā patiesība, ka latviskās moti-

vācijas audzināšanā vissvarīgākā ir šī motivācija audzinātājos pašos.
Šajā rakstā vispirms pieskaršos problēmām, kas saistās ar mūsu jēdzienu pārņemšanu

jaunajās situācijās un tad jautāšu, kā mēs varētu tos veiksmīgāk pielāgot un veidot nākotnes

prasībām. Tā tad mēs nerunāsim tik daudz par latviskuma mācīšanas paņēmieniem, kā par

audzināšanas mērķiem
Mūsu šīsdienas situācija irpilnīgi jauna, mumsnav tradiciju šajā laukā, jopirmo reizi

pasaulē devusies viengabalaina tautas masa, kas sevi par tādu apzinās. Mēs esam gan

tūkstošiem gadu vecas valodas ķēdes locekļi, bet tajā pat laikā arī kādas jaunas ķēdes pirmie
locekļi. Mūsu valoda svešumā jau ir mainījusies, tā arī var sastingt un sarukt, kļūt litur-

ģiska, bet no tās mums būs jāsmeļas, lai izteiktu to, ko citās valodās izteikt nevaram. Un tas

nozīmē, ka mūsu sadzīvē nostiprināsies jēdzieni, kas visā pilnībā izprotami tikai mums

pašiem.
Tomēr arī te mumsir zināmas vēstures laipas liktas un neesam iemesti pilnīgi jaunos

muklājos. Jau Latvijā ne visi runāja latviski. Tādēļ arī mūsu valsts satversme bija dota ne

latviešu tautai, bet Latvijas tautai. Pirmajā brīdī tas liekas viegli saprotams, bet kā tad nu

būtu ar latviešu valodu un Latvijas valodu? Varbūt tieši te slēpjas atbilde arī mūsu patvē-
ruma zemēs dzīvojot. Par visām lietām mums jāapzinās, ka nevadāmies un nedrīkstam

vadīties no politiskā oportūnisma vai konjunktūras ar valodas grūtībām saduroties, bet ka

mums ir pieturas punkti vēsturē, kurus tikai jāiemācās saredzēt.



143

Nākošais jēdziens, kas radījis daudz neskaidrību ir t.s. jauktās laulības. Tas ir

jēdziens, par ko mums bailes domāt. Mēs palasāmies draudžu statistikā par jauktām
laulībām un mums bezcerībā nolaižas rokas. No otras puses, atkal tieši šīs jauktās laulības

mums dod iemeslu domāt par latvietības mācīšanu nelatviešiem un tādejādi līdzsvarot mūsu

dilšanas procesu.

Būtībā ikviena laulība ir jaukta laulība, jo jau Bībele saka, ka "tu atstāsi savu tēvu un

māti" laulībā dodoties, tā tad, pametīsi arī tēvu tēvu liktās laipas. Tā nav tikai loģikas
lauzīšana, jo mūsu dienā un mūsukontinentā mēs to varamikdienas vērot šķiršanās prāvās.
Laulība pati par sevi nav tik vienkāršs iestādījums, kā pirmajā brīdī varētu likties. Labs

piemērs tam ir ģermānisko sentautu - par mums pašiem nemaz nerunājot - sīkstā turēšanās

pretī laulībām baznīcā, jo laulības tika uzskatītas par civīlu darījumu ģimeņu starpā.

Padomāsim ari par dainu laikmetu, kad dižais mātes gods pienācās nevien "pašu

māsiņai", bet arī "prūšu zeltenītei". Arīpavisam nesen Latvijā jauktās laulības bijakrietni

citāds jēdziens šaipus Aiviekstei nekā viņā pusē. Kamēr Latgalē par jauktām laulībām runāja
no ticības viedokļa, pārējā Latvijā izšķirošais bija tautības viedoklis. Ar to, noDieva puses,

nebūtu domāts, ka latgalieši ir vājāki latvieši - mūsu tautas tradiciju saglabāšana rāda pretējo
- bet tikai, ka laulību un ģimenes jēdziens ir visai sarežģīts. Un cik daudz mums irnejaukto
laulību, kur latviešu valoda vairs neskan -un ne tikai "jauno" starpā vien, bet tikpat labi

zīmējoties uz Latvijā dzimušajiem un pat uzaugušajiem. Varbūt kāds statistiķis varētu

izrēķināt, kā salīdzināms tīro un jaukto laulību iespaids uz otrās paaudzes latvietību. Un te

būtu jāieskaita nevien tie bērni, kas latviski nerunā, bet arī tie,kuru mums vispār nav.

Šie divi jēdzieni vien jau tā var mūs samulsināt, ka jāmeklē pēc definīcijām, bet tās,

protams, neko glābt nevar. Mēs tikai nonākam pie tādiem tautoloģijas ziediem kā "latvietis

ir tas, kas cēlies no latviešu vecākiem". Mūsu vērtību pārvērtēšanas laikmetā definīcijas

kļūst kā sīpola mizas, kuras lupinām vienu pēc otras kamēr izbailēs atklājam, ka nevaram

atrast kodolu. Un tomēr arī pats sīpols eksistē, tādēļ es domāju, ka definīciju vietā mums

jāķeras pie paraugu un piemēru krāšanas. Citiem vārdiem runājot, mums jārada modeļi, kas

palīdzētu audzinātājiem risināt viņu ikdienas problēmas svešumā latviskumu audzinot.

Lai izskaidrotu, ko es domāju ar modeli, es došu par piemēru modeli vēstures mācī-

šanā. Šis modelis var palīdzēt mācot par mūsu vēstures posmu no krusta kariem Baltijā līdz

tautas atmodas laikmetam. Šinī modelī mūsu tauta ir nocietinājusies aiz trīs aizsargvaļņiem
- aiz mūsu senču ticības, sadzīves tradicijām un valodas. Otrā pusē ir mūsu pretinieku

līnijas - muižniecība un vēl tālāk augstākā vadība (ķēniņi). Nemieri un kari tad nu iedar-

bojas dažādā veidā uz dažādiem nocietinājumiem, ar laiku tie viens pēc otra sadrūp, tiek

pārveidoti, atjaunoti utt. Ar šādu modeli mēs pamazām noskaidrojam vēstures ritējumu,
tuvāk pie vēsturnieciskajām problēmām nekavējoties.

Kādi tad nu būtu elementi mūsu nākotnes kultūras modelim? īstenībā tie rastos mūsu

pārrunu, literātūras un mākslas paspārnē, audzināšanas pieredzes gaitā. Es še ierosinā-

jumam došu vienu piemēru, gan tūliņ uzsverot, ka šajā modeļa radīšanas darbā noteikti

iesaistāmi mūsu jaukto laulību partneri un svešatnes draugi - te slēptos mūsu centienu

kontrole.
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Latvijā principā valsts reliģijas nebija, tomēr zināmas dominējošas reliģijas neizbēgami

bija. Kaut kā radās jēdziens par latviešu reliģijām (un es nedomāju še dievturus, bet gan

kristīgās konfesijas) pēc vairākuma principa. Mūsu skolās mēs vēl tagad mēģinām neievērot

starpību starp katoļu un luterāņu Tēvreizēm, kaut arī darām to ļoti pieklājīgā formā. Bet te

būtu jāievēro mūsu dainu kultūras lielā iecietība pret reliģijām un jāizprot, ka šo vērtību

varam pārnest tieši mūsu jaunajā universālajā kultūrā. Mums ir daudz jaukto laulību part-

neru citās reliģijās - ārpus kristīgajām -un mums jāmācas nepatronizēt tos savas konfesijas

paspārnē. Par to būs jādomā mūsu svētku aktu orgnizētājiem nākotnē.

Tā nu šāda modeļa veidošana mūs pamazām noved pie mūsu darba plānošanas
nākotnē, kas ir šī modeļa mērķis. Un tomēr šāds modelis ir tikai analoģija un kā tāda

nepilnīgs. Mēs varam jautāt, kā tad ir ar mūsu analoģijas kāpura un tauriņa Dieva doto un

mūžīgo dvēseli. Mēs varam jautāt: ja nu "pastāvēs, kas pārvērtīsies" un viss būs pārvērties
no Latvijas uz universālo kultūru ejot, kas tad galu galā pastāvēs? Kur irmūsu latviskuma

dvēsele, kuru kopt būs jāmāca mūsu nākotnes audzinātājiem? Vai mums atkal tam būs

jāmeklē jauni modeļi?
Nē. Atbilde un modelis mums te jau dots, dots mūsu mitoloģiskajā vēstures mācībā

par Lāčplēsi. Mūsu latviskuma audzinātājiem, tāpat kā Lāčplēsim, būs jānokāpj nogrimušās
Burtnieku pils istabās un jāmeklē senajos rakstos un zintīs. Mums jāmeklē Vārds, jo "ja
kas vārdu uzminētu, augšām celtos vecā pils". Ja mēs to uzskatīsim par tukšu lāpīšanos, tad

ari savu audzināšanas darbu nespēsim veikt, bet ja mēs šim Lāčplēša mītam mācēsim sekot,
tad latviskuma audzināšanai svešatnē šķēršļu nebūs. Vēstures lapas pusēs ir liecību gana par

citām tautām, kas to spējušas un jācer, ka viņu pulkā spēsim nostāties ari mēs.

Nacionālrepublikāniskā valsts forma nav vienīgais atrisinājums mūsu kultūras

saglabāšanai. Baltu kultūras šūpulī mēs dzīvojam gadu tūkstošiem atsevišķās apmešanās
vietās citu tautu starpā no Baltijas līdz Kaspijas jūrai, bez robežām. Tagad mums jāmācas
dzīvot globālajā ciemā kā universālajam cilvēkam - un te varam nostāties kādas jaunas
kultūras straumes pirmajā vilnī.
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MŪSU SABIEDRĪBAS UZBŪVE

Laimonis Streips

1940./41. gada pārdzīvojumi bija tik briesmīgi, ka brīvprātīgā trimdā devās ap

190,000, bet ar varu aizveda 50,000 latviešu, jeb kopā ap 240,000 cilvēku. Kara sajukuma
laikā, gan tāpēc, ka sarkanarmija ļoti ātri lauzās uz priekšu (īpaši tai apkārtnē, kur latviešu

ģimenes, zirgu vilktos ratos centās tikt uz rietumiem), gan tiešu frontes apstākļu dēļ, kam

cauri izgāja lielumlielā latviešu daļa, gan smagās angļu/amerikāņu bombardēšanas dēļ (piem.
Drēzdenē), 1945. gadā mūsu bija palicis ap 120,000. Tikai ap 2000 no mums pēc kara

atgriezās Latvijā, to starpā tie,ko vācu okupācijas vara bija aizvedusi uz Vāciju. Irarī ziņas,
ka nedaudzi no šiem cilvēkiem nokļuva Latvijā.

Bet tādā veidā - aiz naida un dzīvības briesmās - ārpus Latvijas bija nonākusi liela

tautas daļa, kurai turklāt bija daudz tādu cilvēku, kas vēl nesen Latvijā bija bijuši dažādi

sabiedrības vadītāji: mākslinieki, skolotāji, daudz garīdznieku, u.t.t. Uz šiem cilvēkiem un

to pēcnācējiem tagad bāzējas visa plašā latviešu sabiedrības uzbūve ārpus mūsu dzimtenes.

Jāapsveic mūsu toreizējās vadības (prof. Kārļa Kundziņa, prof. Friča Gulbja, prof.
Arvēda Švābes, min. Alfrēda Valdmaņa, Voldemāra Korsta, Jēkaba Poruka un citu) enerģija
un tālredzība, 1945. gada 15. augustā, tātad tikai nepilnus četrus mēnešus pēc kara beigām,
nodibinot Latviešu Centrālo Padomi (LCP) un tās izpildorgānu, Latviešu Centrālo Komiteju
(LCK). Jāpiezīmē, ka LCP vēl tagad aktīvi darbojas Vācijā. Tās paspārnē ir Minsteres

ģimnāzija un laikraksts Brīvā Latvija..

Nepieciešams uzsvērt, ka pirmo LCP ievēlēja vispārējās, demokrātiskās vēlēšanās

1945. gadā Vācijā un Austrijā, kas gulēja drupās, ar sporādisku pasta un ļoti lēnu vilcienu

satiksmi.

Jau 1948. gadā nodibinājās pirmā centrālā aizjūras organizācija. Tā bija Latviešu

Nacionālā Apvienība Kanādā. To Konrāda Dobeļa un Marisa Vētras iniciatīvā nodibināja
latviešu biedrību un delegātu sapulcē Toronto. Pie LNAK pašlaik darbojas Skolu klēts un

Latviešu archīvs.

Nākošā bija Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā, dibināta 1950. gadā. Latvieši

Lielbritānijā ir labi organizēti sabiedrisko īpašumu iepircēji, tāpat dažādu sabiedrisku svētku

rīkotāji.

Nākošajā gadā, 1951., dibinātas divas lielas un spēcīgas valstu organizācijas:
Amerikas Latviešu Apvienība un Latviešu Apvienība Austrālijā. Pirmās dibināšanā aktīvi

piedalījās Latvijas sūtnis ASV, Jūlijs Feldmanis, bet ilggadīgs priekšsēdis bija prof. Pēteris

Lejiņš. Otru dibināja vairākas organizācijas un draudzes.

Bet tai pat gadā mūsu diplomāti, sūtņi Kārlis Zariņš, Arnolds Spekke, Jūlijs Feld-

manis, Oļģerts Grosvalds un Roberts Liepiņš, un sabiedrības pārstāvji no vairākām Eiropas
valstīm nodibināja Latvijas Atbrīvošanas Komitejas Eiropas Centru. Jau sākumā, diplo-
mātisku iemeslu dēļ, "atbrīvošanu" nācās atvietot ar "atjaunošanu". Šai organizācijai bija
loģiskas cerības sagaidīt LAK arī ASV, Kanādā, Austrālijā un citur. Tādā veidā jau 1951.
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gadā būtu radusies globāla latviešu pārstāvība. Tas nenotika, bet LAK EC ir bijusi ļoti
aktīva Eiropas latviešu pārstāve. 1953. gadā arī Zviedrijas latvieši, kas bija ilgāku laiku

pavadījuši diezgan niknos partiju cīniņos (un te domātas Latvijas brīvvalsts partijas),

nodibināja savu centrālo organizāciju. Te jāatzīmē aktīvā un brīvās Eiropas parlamentos
atzītā un pieņemtā LSDSP. Ar savām aktivātēm ārpus Latvijas (un Latvijā pašā) šī organi-

zācija ir tā sariebusi mūsu zemes kakla kungiem, ka izpelnījusies daudz valodās izdotu

ķengu grāmatu par šo mūsu vienīgo kreisā spārna organizāciju.
1974. gadā Latviešu Apvienība Austrālijā kļuva par Latviešu Apvienību Austrālijā un

Jaunzēlandē. 1977. gadā, māc. Jēkaba Mekša ierosmē, nodibinājās Dienvidamerikas

Latviešu Apvienība. Ar to noslēdzās valstu un kontinentu centrālo organizāciju dibināšana.

Brīvās Pasaules Latviešu Apvienība bija iecerēta jau tad, kad dibinājās atsevišķo
valstu apvienības. 1955. gadā pieņēma tās darbības noteikumus. īsti enerģiski šī organi-

zācija sāka darboties ap Helsinku konferences laiku un kopš tamir bijusi ļoti aktīva.

Kaut kad starplaikā šo organizāciju pārdēvēja par Pasaules Brīvo Latviešu Apvienību
(PBLA), simboliski norādot to, ka tai pieder arī okupētās Latvijas tautieši, kas jūtas brīvi

savā sirdī. Pēc Helsinkiem, PBLA ar bagātīgiem materiāliem un jūsmīgu jauniešu atbalstu

ir aktīvi darbojusies Latvijas labā Belgradē, Madridē, Otavā, Budapeštā un Vīnē. Brīvības

fonda ap 2000 dalībnieki ar savām $500.- iemaksām un ziedojumi, kas ienāk ik gadu ir

avots, kas dod līdzekļus PBLA darbam. Ir neapšaubāmi, ka jauniešiem visos laikos ir

patikusi aktivitāte. PBLA pasākumi, tālredzīgā veidā piesaistot jauniešus, ir tā aktivizējuši
mūsu jauno paaudzi, ka tā tagad ar lielu izdomu strādā pret mūsu tautas apspiedējiem. Ir

prieks un gandarījums, piemēram, redzēt jauniešus (kas dzimuši 20 gadus pēc tam, kad

viņu vecāki atstāja Latviju) pieķēdējoties pie viņu tautas apspiedēju sūtaiecības sētām, tad

nevainojamā savas zemes valodā izstāstot presei, kāpēc un tad, tikpat nevainojamā latviešu

valodā sasaucoties, aizbraucot uz cietumu!

Jāpiezīmē, ka šajās skopajās rindās aprakstītās zemju/kontinentu centrālās organi-
zācijas aktīvi pabalsta latviešu kulturālo un politisko dzīvi savās zemēs, aizstāv Latvijas
intereses (Latvijas zelts - LAK EC un LNPL; Austrālijas nostāja pret Latvijas okupāciju -

LAA) un pabalsta PBLA.

Šais organizācijās bez tam darbojas latviešu biedrības, draudzes, korporācijas,
Daugavas Vanagu (skat. tālāk) apvienības un - LAK EC ietvaros - latviešu politiskās
partijas un daudz atsevišķu tautiešu, kas ASV gadījumā, piem. ALA-s mūža biedru skaitu ir

ievērojami palielinājuši.

Daugavas Vanagu organizācija, dibināta gūstekņu nometnēBeļģijā 1945. gadā, ir

svarīga vairākos apjomos: tā ir globāla organizācija, kas dara ļoti nozīmīgu nacionālu

kultūras darbu (īpaši Eiropā) gan atsevišķās latviešu apmetnēs, gan plašāk; piedalās
atsevišķo zemju/kontinentu centrālo organizāciju pasākumos un dara ievērojamu darbu

aprūpējot trūkumā un grūtībās nonākušus tautiešus, arī okupētajā Latvijā. Bet īpaši atzīmē-

jama Daugavas Vanagu nacionālā stāja, ciktāl tā vēršas pret mūsu dzimtenes okupācijas
varu. Par to Daugavas Vanagi ir izpelnījušies naidu no šīs varas, reizē izraisot, varbūt

netieši, ar Padomju Savienības "pierādījumiem" atbalstītās, t.s. 2. pasaules kara noziedz-

nieku medības un reizē ļoti apsveicamo Patiesības Fondu.
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Tikpat ievērojamas ir dažādo konfesiju latviešu draudzes un to apvienības. Tās, bez

garīgās aprūpes, atbalsta latviešu skolas, korus un citus latviešu sabiedrības laicīgus pasā-
kumus. Te jāmin latviešu luterāņu draudzes visā brīvajā pasaulē; katoļu draudzes tur, kur

visvairāk latviešu katoļu, īpaši ASV; baptistu draudzes Brazilijā un ASV. Šur tur ir latviešu

pareizticīgo kopas. Aktīva irLatviešu Dievturu sadraudze ASV un Kanādā.

Ļoti nozīmīgas ir latviešu biedrības; tās daudzās vietās ir vienīgās tautiešu rosi-

nātājas. Var sacīt, ka latviešu biedrību darbs lielākajās latviešu apmetnēs ir zināmā mērā

parallels gan DV, gan draudžu darbam. Šķiet, ka bieži aktīvākā no šīm trimorganizācijām ir

tā, kam enerģiskākā vadība. Latviešu biedrības vairākās ASV pilsētās(piem, Bostonā, Fila-

delfijā un Čikāgā) ir sasniegušas ievērojamu vecumu. Pirmās divas ir dibinātas šī gadu

simteņa sākumā, bet ČLB - 1935. gadā.
Ar visiem spēkiem latviešu vīri un sievas atsevišķos centros veic skolu darbu, lai

izglītotu jaunas audzes mums svarīgajam Latvijas atbrīvošanas darbam. īpaši atzīmējamas
vasaras vidusskolas (Garezera, Kursas, Beverīnas un Austrālijas), kas šķiet visvairāk

atbildīgas par to, ka jaunieši lielo latviešu sarīkojumu laikā liftos un citur daudz biežāk nekā

agrāk runā latviski. Tas ir milzīgs panākums. Lielu atbalstu skolām materiālā ziņā dod

ALA, un arī LNAK un LAAJ. Ar ievērojamām summām šo darbu atbalstījušas daudzas

latviešu organizācijas: latviešu biedrības, DV apvienības, korporācijas, v.c. Ar uzsvaru

jāpiemin fondi. Tādu ir daudz, un laba daļa atbalsta īsti šauru sabiedrības, parasti skolēnu,

daļu. Šai īsajā apskatā noteikti piemināmie fondi: PBLA Kultūras fonds, Brīvības fonds,

kas ar saviem ienākumiem atbalstījuši tās PBLA aktivitātes, kas pieminētas agrāk; Latviešu

fonds, kas ir ienesis latviešu sabiedrībā jaunu definīciju kultūras dzīves atbalstam; jau

pieminētais Patiesības fonds, kas aizstāv tos mūsu tautiešus, ko Padomju Savienība apsūdz
-ar ASV iestāžu atbalstu -kara noziegumos un -kultūras laukā -Latviešu Korporāciju

Apvienības Tēvijas fonds.

Dažādajām jau pieminētajām centrālajām organizācijām līdzās dibinātas centrālās

jauniešu organizācijas: Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība, Eiropas Latviešu Jaunatnes

Apvienība, Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā, Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvie-
nība Kanādā un Dienvidamerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība. Lai arī šo organizāciju
darbība irbijusi sporādiska, atkarīga no valdes enerģijas, tad tomēr notikuši 7 Vispasaules
Latviešu Jaunatnes kongresi, ar ievērības cienīgām rezolūcijām gan politiskajos, gan

latviešu kultūras jautājumos. Tātad visvairāk jāuzsver tas, ka arī šīs organizācijas - lielā

mērā latviešu vecāku un latviešu sabiedrības dēļ -turpina būt ļoti aktīvas. Padomāsim, ka

tās jau tagad vada jaunieši, kuru vecāki atstāja Latviju kā mazi bērni, vai pat ir dzimuši ārpus
tās. Un vēl labāk - latviešu skolās aiz šiem nāk jauni darbinieki!

Ko vēl lai stāsta par organizētajiem latviešiem? Noteikti par korporācijām (ar to

augstvērtīgo žurnālu Universitas un spožajiem jubileju svētkiem) un citām slēgtajām akadē-

miskajām organizācijām, kuras piešķir lielas summas - Talavija 1985. gadā, savā 85 gadu

jubilejā atvēlēja $55,000.00 latviešu sabiedrības vajadzībām. Nav nekādas garantijas, ka

mūsu sabiedrība var noturēt jaunekļus un jaunavas mūsu sabiedrībā; minētās akadēmiskās

organizācijas šai ziņā ir bijušas sekmīgākas nekā vispārējā sabiedrība.
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Dziesmu svētku apvienības un tie, kas rīko šos milzīgos latviešu kultūras un gara

svētkus, kas sasilda sirdis tālākajam darbam: ASV, Austrālijā (ik gadus!), Kanādā un

Eiropā.
Un tūkstoši tautiešu, kas raksta, komponē, grebj, kaļ, auž, māca, mācās, izdod, pērk,

pārdod un ziedo, ziedo, ziedo
...

Šī ir aktīva sabiedrība, kam ir grūti sasniedzams mērķis: sagraut Padomju Savie-

nības kolosu, kas savās važās tur lielu skaitu brīvību alkstošu tautu. To skaitā arī mūsējo,
kas tikai grib savu neatkarību, un kura tauta tad to negrib?
Piezīme: Latviešu centrālo organizāciju pašreizējo vadītāju vārdus un adreses var atrast

Toronto Latviešu kredītsabiedrības gadagrāmatā.
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IDEJAS LATVIEŠU DZĪVĀ SPĒKA SAGLABĀŠANAI

Miervaldis Janšēvics

Šodien mūsu sabiedrība ir nogurusi - nav vairs tā spraiguma, tā gribas spēka, kāds

bija 50-os gados latviešiem ASV.

Kas ir noticis? Es līdzīgi citiem, kritizēju mūsu sabiedrību, bet kritizēšana bez prob-
lēmu atrisinājuma irpelavu kulšana, no kuras tikai rets grauds izkrīt.

Ideāli organizācija labi darbojas, ja individuālās intereses un sabiedrības intereses ir

tās pašas. Tālāk organizācijas vadības uzdevums ir dot individiem tādus apstākļus, lai viņi
var pilnīgi attīstīt savu potenciālu organizācijas mērķu sasniegšanai. Vietējā amerikāņu
sabiedrībā šāda situācija ir viegli sasniedzama, jo ir liela cilvēku jūra, no kuras var smelt pēc

vajadzības. Latviešu mazajai sabiedrībai tādu privilēģiju nav. Tas nozīmē, ka

organizāciju vadītājiem ir jābūt profesionāli sagatavotiem, lai dabūtu maksimumu no

minimālām iespējām.
Bet šodien mūsu organizāciju lielāko daļu vada pensionāri un pašas organizācijas, ar

maziem izņēmumiem, atgādina pensionāru biedrības. Šodienas stāvoklis ir nemākulīgas
vadības produkts.

Vietējai biedrības vadībai ir jāizlabo nevien pagātnē pielaistās kļūdas, bet ari jāuzsāk
darbība ar ļoti minimāliem spēkiem. Mums par katru cenu ir jāsaudzē latviešu dzīvais

spēks.
Trimdas dzīves problēmas. Liela trimdas latviešu daļa nav lepna uz savu

tautību. 50-tajos gados mūsu skolas uzturēja labu latviešu valodas līmeni, bet nesagatavoja
mūsu jaunatni politiskam darbam - šodien viņi, ar maziem izņēmumiem, nav mūsu

sabiedrībā.

Zema dzimstība. Liela trimdas daļa neatzīst daudzbērnu ģimenes; to pašu var teikt ari

par mūsu sabiedrību.

Ļoti daudzi no trimdas sabiedrības uzskata mūsu skoliņas par "spēļu lietām".

Vasaras vidusskolas ari vēl nesaņem pietiekoši daudz atzinības, lai gan viņas ir tās,

kuras ir sagatavojušas stipru polītiski motivētu, lepnu latviešu paaudzi.

Ļoti liels procents uzskata mūsu augstāko latvisko izglītību par nevajadzīgu. Viņi
kritizē mūsu jauniešus, kuri ir ieguvuši maģistra grādu vai doktora grādu latviešu valodā un

zinātnē. Dzirdam: "Nu, ko tad tu iesāksi ar to grādu?" Šādas runas ir sarūgtinājums
jauniešiem, kuri ir pavadījuši savu jaunību mācoties, lai pēc tam palīdzētu latviešu tautai.

Neviens nopietni negādā par mūsu pensionāriem.
Neviens negādā par mūsu bāreņiem.
Sabiedrība nepieņem vieniniekus savā vidū.

Sabiedrība vēsi saņem jaunus iebraucējus, vai nu no Latvijas vai no kaimiņpilsētas.
Jaunieši vēl vienmēr nav iesaistīti mūsu kopējā darbā. Minētās problēmas mēs šodien

varam sākt atrisināt. Es ļoti šaubos, vai mūsu vecā organizāciju vadība padosies kādiem
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ieteikumiem vai maiņām. Ir iespējams, ka vienīgais veids kā lēnu maiņu varēs panākt, ir ar

speciāli sagatavotiem mūsu jauniešiem, kuri, līdzīgi misionāriem, darbotos mūsu centros.

Normāli sabiedrība nepieņem maiņas, un mēs varam sagaidīt to pašu. Tātad būs

daudz kritiku, pesimistu u.t.t. Tas nozīmē, ka programmai, kuru mēs iedzīvināsim, ir jābūt

ļoti labi izstrādātai. Te noteikti ir jāiesaista mūsu zinātnieki (mums viņu ir daudz, un viņi ir

ļoti labi un pretimnākoši). Plāna izstrādāšana un iedzīvināšana ir svarīgākais darbs, ko

mēs šodien trimdā varam izdarīt. Kamēr mūsu zinātnieki un atbildīgie sabiedriskie

darbinieki strādā pie programmas izstrādāšanas, ir lietas, kuras mēs jau varam sākt atrisināt.

levērosim, ka mēs piederam pie organizācijām tāpēc, ka tās mums dod kaut ko pretī.
Ko tad dod viena latviešu biedrība? Sarīko pāris balles, 18. novembra aktu un balansē

budžetu. Ja uz ballēm neiet, tad satiekamies vienreiz gadā - 18. novembrī, jo uz biedrības

pilnsapulci ierodas ļoti mazs procents biedru.

Nākošais, pirms mēs ķeramies pie jaunu ideju īstenošanas, mums ir jāzin ģeogrāfiski
kur dzīvo tautieši, viņu izglītības līmenis, ko viņi vēlas no vietējās biedrības. Vadībai ir

jāzin locekļu potenciāls un problēmas, ja tā grib atbildīgi strādāt.

Hipotētiska lielpilsēta, kur dzīvo latvieši.

Lielpilsētā dzīvo apmēram 7000 latviešu, darbojas vairākas draudzes, biedrība,

dažādas organizācijas un ļoti augstvērtīga skoliņa; - skoliņu apmeklē 135 audzēkņi.
Attālums no viena pilsētas stūra līdz otram- apmēram 70 jūdzes.

Zema dzimstība. Kā mēs varam palīdzēt mūsu ģimenēm? Pasniedzot goda rakstu

18. novembra aktā daudzbērnu ģimeņu mātēm, nav panākts nekāds iespaids. Šodien
daudzas mātes strādā un atstāj bērnus bērnudārzā. Ir jāatrod, kurā pilsētas malā ir vairums

šo jauno ģimeņu, un ir jānodibina bērnudārzi. Jāievēro, ka neviens vecāks nebrauks 70

jūdzes, lai atstātu mazuli bērnudārzā. Bērnudārzam ir jābūt tuvumā. Šeit biedrība var spēlēt

nopietnu lomu jaunajām ģimenēm. Ar bērnudārzu biedrība palīdzēs vecākiem, bet biedrībai

būs iespēja mācīt latviešu valodu (8-9 stundas dienā) bērniem, tā sagatavojot viņus sest-

dienas skolai. Šāda palīdzība vecākiem var pozitīvi iespaidot ģimenes lielumu. Vecāki kļūs
par aktīviem biedriem.

Mūsu skola. Vietējā skola ir novērtētakā viena no labākajām ASV. Skolu apmeklē
135 audzēkņi. Konservatīvi aprēķinot, lielpilsētā vajadzētu būt apmēram 1000 bērniem.

Mūsu skolu neapmeklē apmēram 865 bērni. Te ir darbs mūsu jaunajiem misionāriem. Ir

jāatrod iemesli, kāpēc vecāki nesūta savus bērnus mūsu skolā. Jāatrod veids, kā palielināt

audzēkņu skaitu.

Vasaras vidusskolas. Tikai 18 bērnu apmeklē vasaras vidusskolas. Šeit visai

latviešu sabiedrībai ir jāpiestrādā, jo vasaras vidusskolas ir pēdējais posms jauniešu dzīvē,
kad mēs vēl varam viņus iespaidot. Daudzi vasaras vidusskolas beigušie ir jau arī beiguši
universitātes un strādā atbildīgos amatos. Šī grupa varētu būt iespaidīgs palīgs vasaras

vidusskolu popularizēšanai mūsu sabiedrībā, bet biedrībām un draudzēm ir jāatbalsta šīs

skolas netikvien fīnanciāli, bet arī morāliski. Vasaras vidusskolām ir jāiegūst tā cieņa un

respekts, ko tās ir nopelnījušas. Centrā, kur ir 1000 bērnu, vajadzētu būt vairāk nekā 18
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audzēkņiem, kas apmeklētu vasaras vidusskolas. Mums viņiem ir jāaprāda, ka vasaras

vidusskolas dod ne vien akadēmisku izglītību, bet galvenokārt dod iespēju jauniešiem
sadraudzēties ar citu latviešu centru jauniešiem, tā izveidojot stipru pazīšanās tīklu, kas ir

ļoti svarīgs mūsu pastāvēšanai.

Augstākā latviskā izglītība. Mēs ar virtuves valodu vien trimdā nepastāvēsim.
Mums ir vajadzīgi kompetenti skolotāji, zinātnieki. Ir jāatrod veids, kā nodarbināt jaunos
zinātniekus. Bez kultūras mēs trimdā izputēsim, jo jaunieši ies tur, kur ir labi attīstīta kultu-

rālā dzīve.

Pensionāri. Mēs esam atstājuši savus pensionārus novārtā. Kā lai mēs saturam

trimdas tautas daļu kopā, ja noteikti zinām, ka tad, kad mēs sasniegsim zināmu vecumu,

sabiedrība mūs atstās. No materiālā viedokļa skatoties, palikt latviešu sabiedrībā ir kļūda.
Ir tāds teiciens: tauta, kura negādās par saviem varoņiem un pensionāriem, aizies bojā. Kā

redziet, mums ir daudz ikdienas problēmu, kuras, atsevišķi apskatot, neliekas tik svarīgas,
bet kopsummā tās mūsu sabiedrību gremdē.

Vēl šodien ASV nav nevienas sabiedrības atbalstītas pensionāru mītnes. Mēs ska-

tāmies iznīcībai acīs, bet neko nedarām, lai sevi glābtu.
Mums ir jāuzbūvē pensionāru centrus vietās, kur ir mīlīgāks klimats, kā Floridā,

Kalifomijā, Vašingtonas štatā. Nauda atradīsies, ja vien reāls projekts tiks uzsākts. Vadībai

ir jānāk no visu organizāciju vadības. Lielāki latviešu centri, kā minētais ar 7000 tautiešiem,

ir spējīgs savu pensionāru centru uzcelt vai nu uz vietas, vai kādā citā štatā. Kā jau iepriekš

minēju, biedrībai ir jāzin, ko tās biedri grib. ASV ir daudz pilsētiņu, kuru iedzīvotāju skaits

ir mazāks par 7000. Bet tās uztur skolas, slimnīcas, ceļus ,
u.t.t. Saprotams, ka viņiem

ir tiesības saņemt nodokļu naudu, bet ari mums ir tiesības to saņemt, varbūt ne tik tiešā

veidā, bet tomēr tāda iespēja ir.

Bāreņi. Vēl vienmēr dzirdam, ka daudzi mūsu bērni aiziet vietējās valdības aizgā-
dībā, jo ir pazaudējuši abus vecākus. Kur nu irmūsu baznīcas? Kāpēc mums nav nevienas

organizācijas, kas gādātu tikai par mūsu bāreņiem? Mēs ziedojam naudu ārmisijai, bet

mūsu bāreņi aiziet svešos ļaudīs. Biedrību un draudžu uzdevums ir apzināt savus locekļus
un palīdzēt viņiem. Saprotams, ka vietējai draudzei un biedrībai bieži nav līdzekļu tiešai

palīdzībai. Tas nenozīmē, ka ir jāuzdod. Biedrība vai draudze var ieņemt starpnieka lomu

un lūgt palīdzību, sludinot avīzēs, no tautiešiem visā pasaulē. Es domāju, ka atsaucība būtu

liela.

Mūsu vieninieki. Vieninieki ir vislielākais neizmantotais spēks mūsu sabiedrībā.

Parasti vieniniekiem ir vairāk laika un naudas. Viņiem ir caurmērā ari augstāka

izglītība, bet latviešu sabiedrība viņus nepieņem. Sabiedrība zaudē, un mūsu vieninieki

sarūgtināti meklē citus draugus ārpus latviešu sabiedrības.

Pilsētā, kur ir 7000 latviešu, vieninieku skaits ir ļoti liels. Kā viņus var apvienot?
Latviešiem, līdzīgi citām tautām, ir visādi aizspriedumi. Tos var atrast pat mūsu dainās.

Aizspriedumiem tikt pāri ir gandrīz neiespējami. Sietlā darbojas TxT (tu un tu) grupa. Cik

es zinu, vienīgā tāda veida grupa ASV. Tieši dažādu aizspriedumu dēļ grupas citur nav

varējušas nodibināties.
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Dibinātājam ir ieteicams būt ģimenes cilvēkam. Lai spertu pirmos soļus, uzaicina

visus apzinātos vieniniekus uz kokteiļu vakaru ar vai bez referātiem. Reiz šī vienība

sadraudzējas, tās locekļi paši izkārtos nākamo saietu. Sietlā katru mēnesi notiek viens saiets

kāda locekļa mājā vai dzīvoklī. Nav nekādas problēmas ar vietas atrašanu. Galvenā prob-
lēma ir ar vadības atrašanu, jo neviens īsti negrib uzņemties grupas vadību. Te ir jāatrod
viens latvietis, kuram mūsu tautas intereses ir tik svarīgas, ka viņš ir ar mieru ziedot savu

laiku un enerģiju.
TxT ir devusi daudziem iespēju atkal atrast sevi un aktīvi piedalīties sabiedrības

dzīvē.

Jaunie iebraucēji. Labos ASV rajonos pastāv "Welcome Wagon" vai citādā veidā

grupas, kuras uzņem jaunos iebraucējus savā vidē. Šīs grupas iepazīstina jaunatbraucējus ar

vietējiem dzīves apstākļiem, kaimiņiem u.t.t Latvieši savus iebraucējus bieži uzņem tik vēsi,

ka viņi pilnīgi atstāj mūsu sabiedrību.

Biedrībai vai draudzei ir jāizveido speciāla komiteja, kura gādā par jaunatbraucējiem.
Nekas labs neiznāk, ja šo darbu garāmejot veic dāmu komiteja. Darbu jāizdara lietpratīgi un

smalkjūtīgi, lai jaunatbraucējs tiešām jūt, ka viņš ir gaidīts organizācijas loceklis.

Mūsu jaunieši. Jaunieši nekad nav gājuši vecāku pēdās, tā tas ir dabā ierīkots.

Tātad ar jauniešiem strādājot, ir vispirms jāpieņem, ka lietas tiks izdarītas citādā veidā. Lai

jauniešus iesaistītu, viņiem ir jādod darbs, atbildība un atzinība. Jauniešu iesaitīšanu nevar

atstāt priekšnieku rokās - vadību ir jāuzņemas pieredzējušiem ASV vidusskolas skolo-

tājiem. Skolotāji šo darbu veiks profesionāli, sev un citiem par prieku.
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PAR DARBĪGĀM LATVIEŠU ORGANIZĀCIJĀM

Paliepu Jānis

Tā kā es vados no latvju dievturu dzīves ziņas, tad mani padomi problēmu iztirzāšanā

varētu noderēt lielākai latviešu trimdas kopībai. Piederot pie mazākuma, es šaubos vai

lielākā daļa pievienosies, kaut ari daļēji, dievturu uzskatiem. To saku tāpēc, ka dievturu

uzskati ir "latviski fundamentālas" dabas un tāpēc skar arī visu pārējo latviešu dziļāko

garīgās pārliecības struktūru. Un šis ir ļoti jūtīgs un sāpīgs jautājums patreizējā latviešu

trimdinieka uztverē. Dievturi to labi apzinās un tāpēc arī neuzbāžas citiem. Protams,

mēs neesam arī tik kautrīgi, lai nesniegtu informatīva satura rakstus, mūsu darbības

aprakstus, kā ari informāciju par dievturu organizāciju.
Katrā darbīgā organizācijā panākumu atslēga slēpjas tajos pasākumos un izdarībās,

kurām cilvēki pieiet ar pašpārliecību. Pagātnē mūsu tauta par daudz paļāvās vai pielīda
lielāko un stiprāko tautu palīdzībai un tāpēc piedalījās pasākumos, kuri vēlāk kaitēja un vēl

kaitē visai latvju tautai. Ari ārpus tēvzemes, ar nekritisku pielāgošanos vietējiem apstākļiem,
mēs paātrinām asimilāciju.

Briesmu periodos tauta meklē glābiņu pati savās "mājās", t.i. savā dzīves ziņā/miņā.
Kas tad nu tā dzīves ziņa tāda ir? Mums jau ir daudz svešvārdu, kurus lietojam to apzī-

mējot, kā "worldview", "Weltanschauung", u.t.t. Šī katras tautas dzīves ziņa tomēr ir pats

dziļākais pamats, kurā atspoguļojas tautas tradicijas un dažādās kulturāla rakstura izpaus-
mes.

Kāpēc visu šo atkārtoju, ja visiem tas jau ir labi zināms? Zināms gan, bet vai

pārdomāts? Vai mēs bieži vien publiski daudz ko darām un deklarējam, bet to pašu,

pāriedami mājās, mēs neturpinām savās ģimenēs? Tādā veidā kopējie pasākumi pārvēršas

par sava veida "uzvedumiem bez dziļākas pārliecības" un kalpo tikai pašapmānīšanai un

"patriotisko paģiru" lāpīšanai. Un, patiesi, vai tad nav vieglāki aiziet pa gadam uz kādu

lielāku sarīkojumu, nekā mājās diendienā mācīt latviešu valodu un kopā ar bērniem

lasīt mūsu pašu vērtīgās dainas?

Un te nu mēs nonākam pie tā "latviskā fundamentālisma", ko minēju agrāk. Man, kā

dievturim, pa to ir viegli runāt, jo savā pārliecībā uzskatu, ka bērnu audzināšana (latvju

parašas, latviešu valodas mācīšana un dainu iztirzāšana ģimenē) ir vissvarīgākais

pamatnoteikums un bāze citu mērķu sasniegšanai. Esmu ari pārliecināts, ka latvju dzīves

ziņa - latvju dievestība - piedāvā mūsu paaudzei līdzīgu, ja ne labāku, ētiskās un morālās

dzīves satversmi, pie kuras ir vērts arī turēties. Katrs domājošs individs turēsies pie tādas

dzīves mācības, kas ir vismaz vienā līmenī jeb pārāka par citām. Šis ir pamatnoteikums.
Kā latvju tautas gadskārtu un godu paražas izvest ikdienā, jau būs daudz patīkamāk,

pārliecinošāk un ari vieglāk izvedams. Un pēc tam, tie, kuri būs garīgi spējīgi pieda-
līties sabiedriskā darbā, to arī darīs bez pārliecīgas skubināšanas un rezultātā sabiedriskā

darba darītāju netrūks.



154

NO PIEREDZES SABIEDRISKĀ DARBĀ

Ilga Dinberga
Amer. Latv. Taut. Savienības(ALTS), Bostonā,

bij. priekšniece un tagadējā valdes locekle

Par ALTS priekšnieci mani ievēlēja 1975. gadā. Kopš šīs organizācijas
nodibināšanas 1918. g. 7. septembri, biju pirmā sieviete šai postenī. Pirms tam biju valdē

strādājusi kā sarīkojumu daļas vadītāja kādus 4 gadus, un organizējusi dažādus reprezen-

tatīvus sarīkojumus visiem latviešiem Bostonā. Pēc nodarbošanās esmu ārste, strādāju

pašvaldības darbā, savā profesijā. Darba laiks ir normēts. Esmu studējusi ari tautas vese-

lības administrāciju.
Manas atziņas galvenos vilcienos ir šādas:

1) Ir iespējams sastrādāties ar dažādu ieskatu cilvēkiem, ja pēdējie nav ietiepīgi un

nepieder galējo spārnu pārstāvjiem ar "klapēm" uz acīm un fanātisku pārliecību, ka viņu
iebrauktais ceļš ir vienīgais pareizais, kaut arī tas beigtos ar ieskriešanu mūri vai purvā.

2) Sastrādāšanos var panākt ar respekta un mierīgu diskusiju pielietošanu, paturot

prātā kopēju mērķi.

3) Katrs loceklis ir sabiedrībā svarīgs, bet sabiedrībai vajaga vadītāju ar idejām un ar

spējām sastrādāties ar tās atsevišķiem locekļiem.
4) Kaut arī administrācijas kursos universitātēs māca, ka vadītājs ir rīkotājs un neiz-

nieko savu laiku un enerģiju zemāko posteņu darbos. Latviešu organizāciju praksē tas

pilnībā nav izvedams. Bieži priekšniekam/-cei jābūt visu darbu priekšgalā un jāraujas
melnās miesās, lai iecerēto mērķi sasniegtu. Deleģēt atbildību teorētiski ir pareizi, bet bieži

to grūti praksē pielietot.
5) Mūsu mazajā latviešu kolonijā Bostonā (kaut cik aktīvo latviešu skaits ir pāris

simtu; lielos svētkos un sevišķos gadījumos ir sanākuši ap 500, taču ļoti, ļoti reti), ir

vairākas organizācijas un trīs draudzes. Ja saskaita visus mazākos nogrupējumus, korus un

koru vienības, tad organizāciju sanāk turpat pie 30. Bieži tas pats aktīvais cilvēks ir kādās

četrās vai piecās no tām. (Tagadējais ALTS priekšnieks pat septiņās!) Sastāvēt kaut kur

tikai kā biedram ir viena lieta, bet būt aktīvam visās, ir tiešām par daudz, ja neesi brīvkunga
vai brivkundzes kārtā. Daudzi, protams, izjūt zināmu lojalitāti tikai vienai organizācijai un

nav piedabūjami kaut ko darīt citas organizācijas labā, kaut ari skaitās tās biedri.

6) Bostonā ir novērojama parādība, ka organizāciju un draudžu priekšnieki tik drīzi

nemainās. Laicīgajās organizācijās esam nonākuši tik tālu, ka ir jau zināmas grūtības atrast

vadītāju. Tas ir nepārtraukta darba postenis un cilvēki vairs tā necenšas pēc slavas lauriem

(izņemot, ja tos var iegūt sviedrus nelejot). Ir, protams, izņēmumi. Kad pēc pieciem
gadiem ALTS priekšnieces amatā vēlējos, vēlējos lai kāds cits šo daru turpina, man bija ļoti
grūti atrast kandidātu ALTS priekšnieka postenim. Beidzot pēc 9 gadiem amatā man izdevās

pierunāt toreizējo ALTS vicepriekšsēdi kandidatūru nenoņemt.



7) ALTS valdē jau no manas "administrācijas" paša sākuma esmu centusies piesaistīt
visas paaudzes. Sadarbība liekas laba. Kādreiz, kad mana (vidējā) paaudze bija jauna
mums, kaut arī gribējām, bija grūti iekļūt vadības posteņos, par priekšniecību nemaz

nedomājot.

8) Ar jauniešiem sadarbojoties ir jāņem vērā, ka viņi pēc rakstura nav sevišķi

organizēti un atstāj ļoti daudz ko pašplūsmei ("Lietas izkārtosies pašas no sevis"). Bet, ja ar

viņiem prātīgi aprunājas, viņus ieinteresē un no paša sākuma iesaista kā līdzvērtīgus ,
tad

palīgus var dabūt un šo to var tīri labi izdarīt. ALTS valdes jaunieši ir sekmīgi novadījuši
Valsts svētku aktus un citus sarīkojumus. Protams, viņiem bija jāpiepalīdz. No agrākajām
ALTS valdēm vairāki jaunieši ir tagad jau daudz dzīvē sasnieguši, piemēram, Juris Kaža,

Daina Ūle un Inga Grīnberga, kas ir ļoti aktīva skolā, tautas dejās, jauniešos, draudzes kori,

studentu biedrībā un piedalījās ari Brīvības kuģa braucienā. Tagadējās valdes loceklis

Dzintars Kalniņš piedalījās Šatakvas konferencē.

9) ALTS valde ir vienmēr centusies atbalstīt pašu jauniešu pasākumus, latvisko

izglītību, kultūras un nacionālpolītiskos pasākumus. Tām vajadzībām izlieto 80-85% no

budžeta.

Par mana laika vadību runājot, savos plusos ieskaitu:

a. Samērā labu sadarbību arcitām organizācijām, kuras rezultātā varēja noorganizēt
lieliskus reprezentācijas sarīkojumus.

b. Jaunu biedru piesaistīšanu. Pilnīgi personīgā iniciatīvā, pie katra individuāli

griežoties, 9 gados gandrīz dubultoju ALTS biedru skaitu (no kādiem 130 uz pāri par 200).

c. Sadarbību ar jauniešiem.
d. Ka beidzot tomēr atradu kandidātu ALTS priekšnieka postenim, kaut ari tas

prasīja ilgāku laiku nekā bija domāts.

Mīnusi:

a. Nespēja izveidot dāmu komiteju - visas jau bija pārstrādājušās savās draudzēs.

b. Nespēja atrast jaunu priekšnieku pēc 5 nokalpotiem gadiem.
Visā visumā varu sacīt, ka sabiedriska darba darītājiem ir jāapbruņojas ar pacietību

un iecietību. Nav jāiztop visiem, bet irari nopietni jāizanalizē konstruktīva kritika, piedzī-

vojušu darbinieku un profesionālu cilvēku padomi un idejas.

Mīnusi:
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VI. PADOMI UN INFORMĀCIJA:

ADRESES UN TELEFONA NUMMURI

Šajā nodaļā atrodamas adreses un telefona nummuri, kuri noderēs, ja vēlaties:

a] uzņemt sakarus ar rakstu autoriem vai ar citām personām, kas interesējas par

sabiedriskā darba problēmām un vēlas tās pārrunāt ar citiem;

b] tuvāk informēties par tautas dziesmu maratonu;

c] sagādāt lektorus, mūziķus v.c, kā arī filmas un videolentes jūsu centra sarīko-

jumiem vai citām vajadzībām.
Šeit un pārējās nodaļās atrodamās adreses un telefona nummuri saņemti, galvenokārt,

no rakstu autoriem, kuriem tika lūgts rakstiem pievienot adreses un telefona nummurus, ar

kuru palīdzību varētu iegūt plašāku informāciju par rakstā aprakstīto vai ari uzņemt sakarus

ar rakstā minētiem latviešu centriem vai organizācijām. Daļa no šādā veidā saņemtajām
adresēm un telefona nummuriem ir atrodamas pirmajās piecās nodaļās, parasti tuvu pie kāda

raksta beigām. Satura rādītājā šādi raksti ir apzīmēti ar •.

Šis adrešu krājums nav nedz sistēmatisks, nedz jebkādā nozīmē pilnīgs. Viens no

plašākajiem sistēmatiskiem latviešu sabiedrisko darbinieku, organizāciju, ārstu, firmu u.tml.

adrešu krājumiem, kas labi papildina še atrodamās adreses un telefona nummurus, var atrast

Latviešu Kredītsabiedrību gada grāmatā, ko izdod Latviešu Kredītsabiedrība Toronto -

Kanādā un ko pārdod visos grāmatu galdos. Daudzām organizācijām, draudzēm vai

pasākumiem kā 3x3 ir locekļu vai dalībnieku adrešu un telefonu saraksti.

Ja šī nodaļa palīdzēs iesākt kontruktīvus kontaktus starp kaut nedaudziem

sabiedriskiem darbiniekiem, tad tā var izrādīties par vissvarīgāko nodaļu šajā rakstu

krājumā. Trimdas latviešu sabiedrībai skaitliski sadilstot [sk. Jura Dreifelda rakstu piektajā

nodaļā], plaši kontakti un savstarpēja palīdzība starp latviešu centriem kļūs vēl svarīgāki
mūsu sabiedriskajā darbā nekā līdz šim.
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RAKSTU AUTORI UN CITI, KAS INTERESĒJAS PAR

SABIEDRISKĀ DARBA PROBLĒMĀM

Lūdzu sk. ari satura rādītājā ar • apzīmētos rakstus un 3x3 rakstu krājuma ievirzes

dalībnieku sarakstu vi lp.

Mrs. Biruta Abuls

702 No. 7th St.

Cambridge, OH 43725 Dace Aperāne
RFD #2

11 Cat Rocks Dr.

Bedford, NY 1050

Mr. Vilnis Apse
54 Kelvinway Drive

Agincourt, Ont. MIW IN6

Canada Mr. Juris Bļodnieks
19 No. Mountain Ave.

Montclair, NJ 07042

Dr. Ilga Dinberga
34 Sunnyside Ave.

Reading, MA 01867 Dr. Juris Dreifelds
211 Geneva St.

St. Catharines, Ont. L2R 4P7

Canada

Inta Gāle Carpenter
3637 W. Prather Rd.

Ellettsville, IN 47429 Mrs. Zigrīda Gaujeniece
3394 Wayne Ave.

Bronx, NY 07605

Mr. Miervaldis Janšēvics

24007-48th Ave. W.

Mountlake Terrace, WA 98043 Mr. Ojārs Kalniņš
c/o ALA's Ārējās Informācijas Birojs
400 Hurley Ave., P.O. Box 4578

Rockvilk, MD 20850-0071

Miss Māra Klausa

29 Beaumont Dr.

Melville, NY 11747 Ms. Nora Kūla-Priedīte

29 Beverley Rd.

Nevvton Hills, MA 02161

Valdis Liepiņš
84 John

VVeston, Ont. M9N IJ7 Raimonds un Līga Matisoni

127 Ralston Ave.

So. Orange, NJ 07079
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Mr. Juris Mazutis

16 Beaverton Ave.

Ottavva, Ont. K2E 5K4

Canada Dr. Solveiga Miezīte

34 Ellis Park Rd.

Toronto, Ont. M6S 2V3

Canada

Mr.Māris Ozols

2119 Parkview Ave.

Abington, PA 19001 Paliepu Jānis

2020 Pharmacv Ave., Unit 8

Scarborough, Ont. MĪT IHB

Canada

Dr. Līga Ruperte
2141 Brunsink, NE

Grand Rapids, MI 49503 Māc. Laris Saliņš
35 Beaumont Dr.

Mellville,NY 11747

Mr. Richards Spuris
153 Forest Glen Rd.

Wooddale, IL 60191 Mrs. Dagnija Staško

20 Corktown Rd.

Nepean, Ont. K2H 582

Canada

Mr. Mārtiņš Štauvers
291 Lorraine Dr.

Baie D'Urfe, PQ H9X 2R2
m .

Canada Mr. Laimonis Streips
7012 Church St.

Morton Grove, IL 60053

Ms. Biruta Sūrmane

42-48 81 st Street

Elmhurst, NY 11373 Ms. Vita Tērauda

5545 Connecticut Ave. NW #622

Washington, DC 20011

Mrs. Dagmāra Vallena

lOOOverlook, Apt. 118

New York, NY 10040 Uldis Zommers

217Three Vallevs Dr.

Don Mills, Ont. M3A 3L7

Canada
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TAUTAS DZIESMU MARATONA SAKARNIEKI

1. sējums BOSTONA Ritvars Asbergs, 21 Revnolds St., Canton, MA 02121

(617) 828-1193

NoraKūla-Priedīte, 29 Beverlv Rd., Nevvton Hlds, MA 02161

(617)332-3104

2. sējums ŅUJORKA Uldis Klauss, 29 Beaumont Dr., Mellville, NY 11747

3. sējums VAŠINGTONA, D.C. Anita Tērauda, ALA, 400Hurley AVe., Rockville Md, 20850-0071

17-149 lp. (301)340-1914

3. sējums MINEAPOLĒ AldonaPone, 630 SE 7th St., Minneapolis, MN55414

150-175 lp. (612)331-2693

3. sējums FILADELFIJA Maija Medne, Box 357RDI, Blackvvood, NJ 08012

176-277 lp. (609)227-2520

3. sējums PITSBURGA Aija Spilnere, 119 Allcyne Dr., Pittsburgh, PA 15215

303-486 lp. (412)781-2016

4. sējums KLĪVLENDA Silvija Rūtenberga, 911 Balboa Ct., Painesville OH 44007

1-276 lp. (216)357-7525

4. sējums GRANDRAPIDI Ausma Linde, 2541 Chatam Woods, SE, Grand Rapids, MI 49506

299-438 lp. (616) 343-0254

5. sējums J. RIEKSTIŅA Maira Bundža, Latvian Studies Center, 1702 Fraternity Dr.,

1 -154 lp./ CENTRS Kalamazoo, MI 49007

171-400 lp. (616)343-0254

5. sējums INDIĀŅA Sarma Pūtele, 542 Ripple Rd., Indianapolis, IN 46208

401-454 lp. (317)253-4620

6. sējums DEITONA, OH VerēnaDzenis, 4733 BurnhamLane, Dayton, OH 45429

1-63 lp./ (513)299-9045
99-239 lp.

6. sējums KOLUMBUS, OH Jānis Osis, 994 Euclaire Ave., Columbus, OH 43209

240-375 lp. (614) 231-0763

6. sējums TOLEDO, OH L Briga, 2323 GrovelandRd., Toledo, OH 43613

376-502 lp. (419)474-6812
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7 sējums ČIKĀGA Gundega Michele, 1414E. Rochdale PL, Chicago, 11. 60615

1-155 lp./ (312)288-3889

185-267 lp.

7 sējums ONTARIO Dagnija Staško, 20Corkstown Rd., Nepean, OnLK2H 582,

267-476 lp. Canada (613) 820-3483

8. sējums AIOVA Aija Sedliņa, 1236 - 9th st., Des Moines, IA 50314

35-179 lp.

8 sējums KENTAKUA Astra Kidd, M.D., WoodlandMedical Clinic, 912 WoodlandDr.,

180-310 lp. Elizabeth, KY 42701

8 sējums FLORIDA A. Kalniņš, MD, 797-34th Ave., NE, St. Petersburg, FL 33704

311-393 lp./ (813)896-4445

9

1

LjumsP'

ARIZONA Māra Trapāne, ThunderbirdCampus, Glendale, AZ85306

31-89 lp. (602)978-2415

9 sējums ZIEMEĻ- Baiba Strada, 2339 Stuart St., Berkeley, CA 94705

105-261 lp. KALIFORNUA (415)540-5748
~ A «4,™

Skaidrīte Rubene, 2317 Parker St., #2, Berkeley, CA 94704

(415)841-8677

9 sējums KOLORADO V. Jaunarājs, 623 Elate St., Denver, CO 80204

262-408 lp. (303)988-2293

10 sējums VISKONSINA Ēriks Krūmiņš, 715 E. Juiper Lane, Fox Point, WI 53217

39-247 lp (414) 352-5583

Tupēšu Jānis, 2043Oakland Park, Cambridge, W153523

(608) 423-4146

10 sējums DENVTD- Nora Mičule, 1218 E. Sycamore AVe., El Segundo, CA 90245

256-371 lp./ KALIFORNUA (213)640-0196

līdums' OREGONAS & Biruta Zommere, 1905PheasantDr., Aloha, OR 97006

30-260 lp. VAŠINGTONA (503) 649-7880

11 sējums NEBRASKA Herta Lorencis, 4710 Linden St.,Lincoln, NE 68506

261-519 lp. (402)489-2424

12 sējums NAVUZDOTS Esam dzirdējuši, ka 12. sējumu naski lasot vairākos latviešu centros,

ganskaļi, ganklusi, ganbarā, ganmazās grupās, ganvienatnē.

Mēsceram, ka šie labie ļaudis pārvarēs latviešiem raksturīgo iedzimto

kautrību un zinospresei un ALA-i par progresu, kaut vai anonīmi.
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ALA - KULTŪRAS BIROJA TALANTU KLĒTS!

Šie talantu klēts dati atspoguļo aptaujas rezultātus, kādi bija savākti līdz 1985. gada 1.

septembrim. Lūdzu paziņojiet ALA Kultūras Birojam (400 Hurlev Avenue, P.0.80x

4578, Rockville, MD 20850-0071, tel. 301 340-1914) par papildinājumiem, kļūdām vai

nepilnībām.

lEROSINĀJUMI SARĪKOJUMU RĪKOTĀJIEM:

Šie cilvēki ir izteikuši interesi uzstāties dažāda veida sarīkojumos. Sazināties ar izvēlēto

personu, lai noskaidrotu piedalīšanās tēmatu, veidu un honorāru.

Ja neesat personīgi pazīstams ar izvēlētās personas sniegumu, tad par sniegumu var

informēties pie cilvēkiem centros, kur izvēlētā persona ir agrāk uzstājusies, piem., personas

dzīves vietā. Sk. arī avīzes, Latvju enciklopēdiju, tās papildsējumus utml.

ALA Kultūras birojs cer, ka pievienotais saraksts sarīkojumu vadītājiem atvieglos

izplānot vispusīgu sarīkojumu programu, kas latviešu centru publikai dos iespēju uzklausīt

un redzēt dažādu mākslinieku un sabiedrisku darbinieku sniegumus. ALA Kultūras Birojs

turpinās talantu klēti papildināt, ja ienāks informācija par šajā sarakstā neatrodamiem

tēlojošās un lietiskās mākslas pārstāvjiem, rakstniekiem un mūziķiem.

PASKAIDROJUMI:

1. NODARBOŠANĀS

2. INTERESES: Referātu temati; latviešu kultūras lauks, kurā darbojas.
3. SNIEGUMS: Ko dara: Lasa referātus? Dod koncertus? Ko citu?

4. AUDITORIJAS: Latviešu vai amerikāņu publika; lielos, mazos, vai visādos

centros.

5. lEROBEŽOJUMI: Darba apstākļu noteikti uzstāšanās laiki un attālumi no dzīves

vietas.

6. ATLĪDZĪBA: Minimāla atlīdzība ir ceļa izdevumi un nakstmājas.

Pieprasītais honorārs iegrupēts šādi:

A -Pēc organizācijas spējām - zem $50.-

B - $50. - $100.

C-$lOO-$l5O.

D-Vairāk nekā $150.

E -Pēc vienošanās

7. PIEZĪMES: Speciāli temati un pasākumi, kur var piedalīties; ar
* atzīmēti

paskaidrojumi pie pārējās ailēs ievestās informācijas.
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VĀRDS

ADRESE

NODARBO

INTERESES

SNIEGUMS
AUD.

IEROBE

ATL.

PIEZĪMES

Alchimovics,
Georgs

1249
W.

Liii

Ķīmiķis

Teātris

Rīkot

Latv.

Nav

D*

Fotogrāfija
un

video

*Pēc

izdev.atlīdz.

Chicago,
IL

60614

312-348-4030 Arjerāns-Štauvers,
Dace

RFD2,
11

CatRocks
Dr.

BedfonLNY
10506

914-234-3339

Komponiste, skolotāja

Mūzika Jaunatnes
dz.

svētki

Referāti Mūzikas nometnes

Latv. Amer.

Ned.nog.
E

Sniegt

bērnu

progr.
ar

kokļu
un

git.

pavad.

Asons,
Guna

13136

LanternRd.

Biroja
darb.

Teātris

T.

dejas

Visādas

Vidiene

A

Noblesville,
IN

46060

317-849-2019 Auzenbergs,
Edvīns

1270

Arlington
Dr.

Lakewood,
OH

44107

216-226-7357

Inženieris

Teātris Sab.

zin.

Referāti

Latv. Amer.

Ned.nog.
A

Ziema.pav. vidiene

Avens,

Voldemārs
191-6

39th

Ave.

Architekts

Dzeja

Savi

darbi

Visādas

Ned.nog.
A

Pavasaris

Trimda,
daba,

trimdas

kritika,māksl.portreti

Flushing,
NY

11358

Rudens

Bluķis,
Uldis

Brooklvn
College

Chemistrv
Dept

Brooklvn,
NY

11210

212-780-5455

Univ. māc.

spēks

Sab.

zin.

zin.

vēst

Referāti

Latv. visādas

Nav

A

Ref.

par

latv.

sab.

brīvajā

pasaule

Briska,

Bonifacijs
298

Washington
Ave.

Albany,
NY

12203

518-465-5631

Pensionārs

Literatūra K.vest.pr.

Savi

darbi
Referāti

Latv.

Vasaras

A

Sarīkot
latg.
gr.

galdu

ar

apm.
100

grāmatām



164

Cakars,

Oļģerts

742

N.

Lombard
Ave.

Mācītājs

Dzeja

Savi

darbi

Visādas

400

jūdz.

A

no

māj.

Psicholog.
probl.

dzīves
jēga

Oak

Park,
IL

60302

maks.

Dambrans,
Verēna

2294

Medford
Pl.

Columbus,
OH

43209

614-237-3469

Mūzikas profesore

Muziķa

Klavieru koncerti, lekcijas*

Visādas

Vasara

E

ned.nog.

*Muzika
un

architektūra

Dreimane-Melngaile,
Valda

Profesore

Dzeja

Savi

darbi

Nav

Dec.-Jan.
A

Klasiķu
un

šodienas

90

Hull

St.

Referāti

Mai.-Sep.
A

dzeja
un

folklora

Newtonville,
MA

02160

617-965-4797 Duļevskis,
Staņislavs

55

Himelfarb
St.

Žurnālists

Sab.

zin.

Referāti

Latv.

Nav

A

"Kāpēc
latvieši

izmirsi

Millis,
MA

02054

617-376-5489 Galiņš,
Ivars

Celtniecība

Literatūra

Savi

darbi

Latv.

Ned.

nog.

A

Teātris,

kulturvest.

20

Lakeshore
Dr.

Mūzika

Ziema

problēmas

Westwood,
MA

02090

617-329-7026 Gleške,
Lilija

1920
E.

65th

Street

Pensionāre

Mūzika

Koncerti

Visādas

Nav

A

Indianapolis,
IN

46220

317-253-9630 Grants,
Valdis Krāslavietis

Pensionārs

Literatūra

Savi

darbi

Latv.

Vidiene

A

2311

SL

James
St.

Rolling

Meadows,
IL

60008

312-392-2595 Grava,
Uldis

122

Highwood
Ave.

Leonia,
NJ

07605

201-947-1296

Tirgzinis

Sab.

zin.

Referāti

Visādas

Ned.nog.
A

Nac.

pol.probl.
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Grieze,
Gunārs

9415Cherry
HillsLn.

Ilustrators

Literatūra Teātris

Savi

darbi
Referāti

Latv. Lokāli

Rietumos

San

Ramon,
CA

94583

415-828-1713

Sab.

zin.

Hildebrants-Līdums,

Mūzikas

Mūzika

Koncerti-

Visādas

Nav

E

Skaidrīte

skolotajā

soprans

133

Celeste
Circle

Chapel
Hill,

NC

27514

919489-2587 Ivaska,

Astrīda

632

East

Boyd
St.

Norman,
OK

73071

Dzejniece

Dzeja

Savi

darbi

Visādas

Nav

A

Dzejiska
proza,

dabi

mīlestība,
nāve

408-329-5715 Jansons,
Andrejs

73

Glenwood
Ave.

Leonia,
NJ

07605

201-944-1273

Komponists Diriģents Obojists Lektors

Muziķa

Referāti Koncerti

Latv. Amer.

Nav

E

Jaunarāja,
Rudīte

2422
S.

Holland
St.

Mājas
māte

Sab.

zin.

Teātris

Sab.

darb.

Latv.

Vasara

A

Jauno
latv.

gim.

atl

Lakewood,
CO

80227

303-988-2293

T.

dejasTēl.māksla

Kadilis,
Jānis

2000

S.EadsSL,
#1102

Arlington,
VA

22202

703-979-5617

Rakstnieks

Literatūra Mūzika Teātris

Referāti

Latv.

Vaš. Ņujorka

A

Vāja

veselība

Kalniņa,
Laima

Rakstniece

Literatūra

Savi

darbi

Visādas

Klīdzējs,
Jānis

3015

Old

Sonoma
Dr.

Klinikalais sociologs

Literatūra sab.

zin.

Savi

darbi
referāti

Latv.

Ziemeļ-Kalif.

Napa,
CA

94558

(pens.)
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Kramens,
Jānis

Tirgzinis

Sab.

zin.

Referāti

Latv.

Ned.

nog.

A

Kodolieroču
iesaldēšana

3918
W.

Argvle

Chicago,
IL

60625

312463-7455

Politika

Mazos

Kūla-Priedlte,
Nora

Laborante

29

Beverlv
Road

Newton

Highlands,
MA

02161

617-332-3104

Literatūra Teātris

Referāti Vadīt
disk.

Sab.

zin. Tulkošana

Latv. paneļus

Austr.

A

Ziema, vēls

pav.

Folklora,

mitoloģija,
tautiskais

mantojums

Ķ

irsons,
Māris

Mācītājs

222

W.

Rittenhouse
Sq.

Philadelphia,
Pa

19103

215-735-5590

Sab.

zin.

Visādas

Ne

svētd.

A

*

Pēc

vajadzības

Ķ

uzulis,
Kārlis

Režisors*

10309

Duvawn
Pl.

Teātris Mūzika

Izrādes
un

Latv.

Ned.

nog.

A

Vidiene

*Voice
of

America
radi»

raidījumu
galv.
rež.

Silver

Spring,
MD

20902

301-649-5683

turnejas

Langens-Kalnajs,
Daira

Mūzika

1374
St.

Joseph
Circle

Paidagoģe

St.

Joseph,
MI

49085

616429-7380

Mūzika

Klavieru koncerti

Latv. lielos sarik. turnej.

Nav

D

Latkovskis,
Leonards

Profesors

Literatūra*

Referāti

Latv.

Ned.nog.
A

*

Vadīt

filoloģijas
vai

1449

Goddard
Ave.

Vasara

kultūrvēstures
sem.

Louisville,
KY

40204

502451-0264 Līdums,
Roberts

Pensionārs

Literatūra

Referāti

Latv.

Nav

E

1415

Spruce
Ave.

Sab.

Zin.

Wilmington,
DE

19805

302-998-5130

K.v.

probl.

Mainis,
Berta

Skolotāja

1317

Hamilton
Ave.,
NW

Grand

Rapids,
MI

49504

616454-2743

Literatūra kultūrvēst.

Referāti

Latv.

Vidiene

A
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Mangulis,
Jānis

Redaktors

900DeWittPlace

Sab.

zin.

Referāti

Latv.

Ned.nog. Vidiene

A

Chicago.IL
60611

312-642-7020

Austr.

Mežaraups,
Imants

Mūzikas

607
S

42nd
St.

skolotājs

Mūzika
un

citi

mākslas

Koncerti Referāti

Visādas

Vasarās, citi

laiki

E

Philadelphia,
PA

19104

215-388-2832

lauki

pēc

iesp.

Millers,

Antonija

Pensionāre

1429

MLK
Jr.

Way,

Apt.
C

Berkeley,
CA

94709

415-524-1575

Literatūra

Savi

darbi
Referāti Paneļdisk.

Latv.

Kalif. Ņujorka

A

Pareizrakstības
jaut.

Muižniece,
Lalita

Profesore

23

18

Guli

Road

valodās
un

Literatūra

Savi

darbi
Referāti

Latv. Amer.

Ned.nog. Apr.-jūn.
A

Pēd.gadu
trimdas
dzeja

Latv.
bēru

dziesmas

Kalamazoo,
MI

49001

lingvistika

616-345-4211

Mazas

Norvilis,
Pēteris

Dr.

phil.

Literatūra

Referāti

Latv.

Ned.

nog.

A

Latvietības
uzturēšana

2475-11

Southern
Blvd.

Sab.

zin.

Austr.

pētījumi
un

problēmas

Bronx,
NY

10458

212-295-3321

Vidiene

Osītis,

Izabella

Pensionāre

1039

Walker
Ave.

Mūzika Teātris

Sab.

darbs

Latv.

Nav

A

3x3

nometnes
darbā

Oakland,
CA

94610

Sab.

zin.

415-893-6651 Ozols,

Māris

Inženieris

2119

Parkview
Ave.

Abington,
PA

19001

215-657-7564

Sab.

zin.

K.v.

probl. Tulkošana

Referāti

Latv. Amer.

Ned.

nog.

A

Dzīve

šodienas
Latvijā

Padega,
Laura

Suzuki

607
S.

42nd
St.

vijoles

Philadelphia,
PA

19104

skolotāja

215-386-2832

Mūzika

Vijoleskoncerti

Visādas visā pasaulē

Nav

E

Mācīt,

sastādīt lekcijas-lektorus
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Pērkons,
Auseklis

Tieslietu

Muziķa

Referāti

Visādas

Nav

Priekšlas.,

33

Rose

Ave.,
Apt.
3

Toronto,
Ont.

M4X

1N7

zinātnes

latv.dz.ziņa Dievturība

koru

vad.

Canada Pramniece,
Marta

79

Pine
St.

Studente

Muziķa

Ērģeļu
un

klavieru

Latv. Amer.

Vasara rudenī

C

*ari
ar

ans.

Varavīksne

Kārlis

Prāmnieks-ten.

Garden
City,
NY

11530

516-248-0919

koncerti
*

turnej.

ned.

nog.

Jānis

Prāmnieks-
bass

Marta

Prāmniece-sopr.

Pūriņš,
Ģirts2109LeithWayPittsburg,

PA

15217

412421-2081

Mākslin. Univ.

māc.

spēks

Tēlojoša māksla

Izstādes Referāti

Vasara ned.

nog.

E

Ref.

temati:
"Krāsa,
daba
un

māksla

"Dabas
iztulk.

mākslā"

Pūtele,
Sarma

542

Ripple
Rd.

Indianapolis,
IN

46208

317-253-4620

Skolotāja

Literatūra Teātris

Latv. Amer.

Vasara

A

*izveidot
tautiskus

uzvedumus,
vakarus
un

literāros

pulciņus.

Robiņš,
Jānis

11

Ludlow
Ave.

Ķīmiķis

Sab.

zin.

Referāti

Latv. Mazos

Nav

A

St.

Paul,

MN

55108

612-646-1980

Konfer.

Ruņģis,
Aivars

223

Reed

Street

Rakstnieks

Literatūra

Referāti Savi

darbi

Latv.

Nav

E

Latv.

sadzīves
probl.,

daž.

latv.

dzīves
vietās

Kalamazoo,
MI

49001

616-343-3478 Ruņģe,
Valija

223

Reed

Street

Literatūra recenzijas

Referāti

Latv.

E

Par

daž.

iespējām,
kopā
ar

Dr.

Ruņģi

Kalamazoo,
MI

49001

616-343-3478

tulkošana

Ruperte,
Liga

2141

BrunswickNE
Grand

Rapids,
MI

49503

616-456-8023

Socioloģe/ psīcholoģe skolotāja

3x3 sab.

zin.

Referāti

Latv.

Vasara ned.

nog.

A

3x3, video

lentes
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Simone,
Guna

Zobārste

Teātris

Teātra
izr.

Latv.

Rietumi

A

Piedalīties
teātra

5936

Ascot
Dr.

Muziķa

grupā

Oakland,
CA

94611

415-531-2413

T.

dejas

Širmanis,
Jānis

210

Academv
Place

Syracuse,NY
13207

315469-8795

Rakstnieks

Literatūra

Savi

darbi

Latv.

Nav

A

Silenieks,
Juris

Profesors

Literatūra

Referāti

Visādas

Austr.

A

8766

Washington
Hts.

Ave.

Pittsburg,
PA

15237

412-366-0158

Vidiene

Sinate,

Rasma

678

W.

Marshall

Bibliotekāre

Literatūra

Referāti

Latv. Mazās

Nav

A

Vidiene

Par

Baronu.Brigaderi,
Lazdu,
Raini,

Aspaziju

Ferndale,
MI

48220

313-547-6521

Konfer.

Austr.

Šlesere,
Maija

30

Kevvadin
Rd.

Grafiķe

Literatūra
Tēl.

māksla

Savi

darbi
Izstādes

Visādas

Nav

A*

Vasara

�Galvenā
atlīdzība
ir

recenzijas
presē

Waban,MA
02168

617-969-1321 Šmite,

Aleksandra
426

-15th

Ave

NE

Pensionāre

Tēlojoša māksla

Izstādes

Latv.

E

St.

Petersburg,
FL

33704

813-895-8685 Spilners,
Ilgvars

7423

Ridge

Blvd.,Apt
4M

Brooklvn,
NY

11203

212-680-6260

Redaktors

Sab.

zin.

K.v.

probl.

Savi

darbi
Referāti

Visādas

Ned.

nog.

A

Stāvoklis
Latvijā,

nac.

pol.

tēmati,

slīdnīšu

izrāde

Stokes-Strautnieks,
Inese

6001
W.

Jody
Ln.

Tinley

Park,IL
60477

312-532-3471

Direktore

Literatūra Mūzika Teātris Tēl.

māksla

E

Tuvāku

informāciju
pieprasīt
referentei.
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Strazdiņa,
Ilga

3076
N.

Newhall
St.,

#2

Milwaukee,
WI

53211

414-962-7857

Sekretāre

Literatūra Teātris

Referāti

Ned.

nog.

A

Vidiene

Piedalīties
literārās

pēcpusdienās

Stumbrs,
Olafs

Dzejnieks

Literatūra

Savi

darbi

Ned.

nog.

A

Mācīt
latv.

skolas.

3325

Wood

Terrace

Teātris

Referāti

ziema

Kultūras
un

ikdienas

Los

Angeles,
CA

90027

213-662-3030

Sab.

zin. K.v.probl.

dzīve

šodienas
Latvija

Surmane,
Biruta

42-48
8

lst

Street

Atalgošanas speciāliste

Tulkošana

E

Elmhurst,NY
11373

212-779-0691 Sventeckis,
Konstanuns

Inspektors

Sab.

zin.

Referāti

Latv.

Ned.

nog.

A

5632
N.

Oxford
St.

Teātris

Indianapolis,
IN

46220

317-255-1211 Šturma,

Eleanora

Vesturniece

Tēl.

māksla

Referāti

Latv.

Ned.nog.
C

8

Magaw
Pl.,

Apt.

51-B

New

York,
NY

10033

212-568-8985

Konfer.

Šturms,

Arnolds

Mūzikas

Muziķa

Referāti

Latv.

Vasara

C

8

Magnaw
Pl.,ApL
51-B

New

York,
NY

10033

212-568-8985

skolotājsKomponists, Flautists

Rautas koncerti

sank. Konfer.

Neg.

nog.

ASV

Austr.

Tauriņa-Mintika,
Elza

3012
N.

Bartlett
Ave.

Pensionāre

Literatūra Teātris

Nav

A

�Piedalīties
literāros

sarīkojumos

Milwaukee,
WI

53211

414-962-4627 Treimanis,
Valdis

2511
N.

Kimball
Ave.

Chicago,
IL

60647

312-486-5533

Mūzika pianists ērģelnieks skolotājs

Mūzika

Koncerti solistu pavad.

Latv.

Nav

A
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Viksniņš,
Juris

3731

TSt.,NW Washington,
DC

20007

202-342-0402

Profesors

Sab.

zin.

Referāti

Latv.

D

Ekonomijas
zinātnes,

naudas
teorija

un

saimn.

attīstība
Āzijas

zemēs

Vilks,

Hermanis
1030

Sulphur
Springs
Rd.

Pensionārs, māksla

Literatūra savi

darbi

Referāti

Latv.

Nav

A

RR3

sab.

zin.

izstādes

Dundas,
Ont.

L9H

5E3

416-628-8138 Zalane-Vallena,
Paulīne

6079
S.

Steele
St.

Skolotajā

Literatūra K.v.probl.

Savi

darbi
Referāti

Latv.

Vidiene Ned.

nog.

A

Lasa

dzejas.

Referēt
par

literatūru,
folkloru
un

Littletown,
CO

80121

303-798-0765

nacionālam
problēmām

Zeidenbergs,
Ģirts

65

Cedar
Rd.

Inženieris

Sab.

zin.

Referāti

Latv. Visādas

Nav Ned.

nog.

A

Katonah,
NY

10536

914-232-7438 Zuika,

Roberts
723

Kendall
Ave.

Pensionārs Mūziķis

Muziķa

Koncerti

Latv.

Vasara ASV

A

Kalamazoo,
MI

49007

616-349-7897

vidiene

Zvejnieks,
Kārlis

1123
N.

3rd

Street

Ārsts

Literatūra

Savi

darbi

Latv.

Vasara Ned.nog.
A

Aberden,
SD

57401

605-225-6269
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DARDEDZE

DARDEDZE, Inc.

54 Kelvinway Drive

Agincourt, Ont. MIW IN6

Canada

Vilnis Āpše

Dardedze ir bezpeļņas organizācija, inkorporēta Ontario provincē, Kanādā, 1978.

gadā. Tās galvenais mērķis ir uzturēt, veicināt, atbalstīt un glabāt latviešu valodu, mūsu

tautas kultūras mantojumu un tradicijas. Dardedzes statūti pieprasāmi no organizācijas
vadības.

Laika gaitā latvieši svešumā attālinās no tautas Latvijā. Dardedze šo procesu mēģina
aizkavēt:

1) lepazīstina šī kontinenta latviešus ar mākslas, zinātnes un literatūras jaunākajiem

sasniegumiem Latvijā. Dardedzes izvēlētās Latvijas filmas, māksliniekus un literātus bieži

sagādā no PSRS ar Latvijas komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs starpniecību.
2) Sagādā iespējas izcilākajiem Latvijas kultūras dzīves pārstāvjiem viesoties

Kanādā ilgāk par parasto divu nedēļu tūristu grupas ceļojumu, lai dotu iespēju tikties,

iepazīties, apmainīties idejām un domām, kā arī vērot dzīvi šai kontinentā un tautiešu vidē.

Tā kā pēc ciemošanās nevienam (ne viesiem no Latvijas, ne mājiniekiem Kanādā) nekas

ļauns nav noticis, tad Dardedze domā darbību šai virzienā paplašināt.
3) Dodot iespēju trimdas latviešu jaunatnei papildināt zināšanas par kultūras dzīves

jaunradi Latvijā.

Organizācijas pastāvēšanas laikā, līdz 1986. gada vasarai, Toronto bija sarīkotas 13

filmu izrādes, 18 koncerti, literāri sarīkojumi un teātra izrādes. Ar Dardedzecs starpniecību
filmu izrādes un sarīkojumi ir notikuši arī citur Kanādā un ASV.

Dardedze izīrē video lentes. Tiek meklēti veidi kā popularizēt latviešu kultūras sasnie-

gumus vietējā kanādiešu sabiedrībā.

Dardedzes darbībā lielākais šķērslis ir tas, ka trimdas latviešu laikraksti nepieņem
reklāmas par gaidāmiem sarīkojumiem, kā arī neievieto recenzijas. Vai katram apzinīgam
latvietim nebūtu jāprasa laikrakstu un preses biļetēnu redakcijām: kur ir informācija par

latviešu kultūras sasniegumiem un sarīkojumiem, par Dardedzes paveikto un iecerēto?
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LAIKMETS

Uldis Bluķis

Laikmets rīko koncertu, teātra izrāžu un lekciju turnejas Ziemeļamerikā. Informāciju

par turnejām latviešu koloniju sarīkojumu rīkotāji var pieprasīt Laikmeta valdes priekšsēdim

Ģirtam Zeidenbergam:

Dr. Ģ. Zeidenbergs
65 Cedar Rd.

Katonah, NY 10536

914 232-7438-m

697-7187 -d

Visi Laikmeta valdes locekļi: Uldis Bluķis, Uldis Klauss, Astrīda Jansone (Klīv-

landē), Pauls Purkalns, Jānis Zārds, Ģirts Zeidenbergs, Ivars Zušēvics, labprāt pieņem

ierosinājumus par visu, kam sakars ar turneju rīkošanu.

Laikmets ir bezpeļņas organizācija, kuru nodibināja 1983. gadā, Ģirta Zeidenberga

ierosinājumā. Organizācijas mērķi ir: meklēt jaunus talantus; palīdzēt jauniem talantiem atrast

savu latviešu publiku; piesaistīt jaunatni sarīkojumu rīkošanā; pielietot moderno vadības

māku rīkojot koncertu, teātra un lekciju turnejas arī tad, ja tās saistītas ar lielāku financiālu

vai citādu risku; palīdzēt latviešu kolonijām, it īpaši mazākajām, sarīkojumus izkārtot.

Pirmajos četros pastāvēšanas gados Laikmets ir sarīkojis ap 15 turneju. Katrā turnejā

ietilpst sarīkojumi līdz pat deviņās dažādās vietās. Turnejas sarīkotas skaņu māksliniekiem

Rasmai Lielmanei, Lilijai Zobenai, Tālim Valdim, El Leton [Andrim Kārkliņam], un

Brigitai Miezei, Stokholmas latviešu teātrim [ar Latviešu Fonda naudas atbalstu], Sanfran-

cisko Mazajam Teātrim, un lektoriem Fredim Launagam un Gvido Augustam.
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Indekss

AABS skat Association for the Advancement of Baltie Studies

ABK skat Apvienotā Baltiešu Komiteja
adrešu saraksti skat kartotēkas

Afišas 111

AIB skat ALA Ārējās Informācijas birojs
akadēmiskās organizācijas 3, 15, 22, 29, 104, 136, 146, 147

skat arī Austrums, Daugaviete, Dzintra, Tālavija, Varavīksne

ALA skat Amerikas Latviešu Apvienība
ALJA skat Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība
ALJA Ziņas 60

alkoholisms 132, 139

ALTS skat Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība

amerikāņi skat vietējā sabiedrība

Amerikas Latviešu Apvienība (ALA) 24, 25, 26, 48, 60, 67, 72, 75, 112, 132, 145, 146

147

ALA Arējās Informācijas birojs (AIB) 72, 75

ALA Ārpusizglītības birojs 136

ALA Informācijas birojs 48

ALA Kultūras birojs 2, 3, 7

Amerikas Latviešu Baptistu Apvienība 52

Amerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība (ALJA) 15, 16, 17, 58-60, 147

Amerikas Latviešu Tautiskā Savienība 154

Anglija skat Lielbritānija

angļu valoda 18, 23, 34-36, 37-39, 69-71, 92, 100, 121, 128, 131

ansambļi 4, 10, 11, 46, 78, 111

skat aiī Čikāgas Piecīši, Kolibri ansamblis

apmeklētāju skaits 20, 21

sanāksmēs, referātos, kursos 6, 25, 40, 46

sarīkojumos 18, 20, 22, 25, 39, 40, 123

aptaujas 18, 62, 65, 66, 98, 100

Latviešu jauniešu aptauja 108-110

Apvienotā Baltiešu Komiteja (ABK) 48, 72, 76, 112

apzināšana skat latviešu apzināšana
arehitekti 28,30
arehīvi 34, 145

asimilācija 19, 137, 153

Association for the Advancement of Baltie Studies (AABS) 48, 140

atsvešināšanās (no latviešiem) 99, 104, 106, 136 -138
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audzināšana 35, 51-52, 102, 114, 142-144, 153

Austrālija 2, 25, 34, 77, 131, 136, 148

Austrums 3

autori skat rakstnieki

avīzes skat laikraksti

azaidi 29, 31, 32

BAFL skat Baltie American Freedom League
Baltie American Freedom League (BAFL) 48

Baltie Appeal to the United Nations (BATUN) 26, 72, 86

Baltie Bulletin 71

Baltie Friends (Otavā) 23

Baltie News 67

baltieši 14, 23, 48-49, 72

skataiī igauņi, lietuvieši

Baltiešu Brīvības un Miera kuģis (BBMK) 48, 78, 112,113, 155

Baltiešu Jaunatnes kongresi (BYC) 112

baptisti 41, 52, 147

BATUN skat Baltie Appeal to the United Nations

baznīcas skat draudzes

bērnu dārzi 64, 65, 150

bērnu nometnes 35, 44, 52, 54, 56, 99, 104, 105

Beverīna 52, 147

bezpeļņas organizācijas 24, 67, 71, 74, 172

skataiī reģistrētalabdarbība
Bībeles mācība 41, 52

bibliotēkas 8, 22, 29, 34-35, 36, 41, 79

biedru maksas

skat finances

biedru skaits

draudzēs 15, 16, 22, 91-3

organizācijās 22, 25, 62, 146, 155

pulciņos 12, 18,22,44, 139

Bostona 2-3, 6, 8, 11, 25, 52, 74, 147, 149-150

Brazīlija 52, 147

bridžs 29,43, 139

Brīvā Latvija 145

Brīvās Pasaules Latviešu Apvienība skat Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība
Brīvības Fonds skat Latviešu Brīvības Fonds

Brīvības kuģis skat Baltiešu Brīvības un Miera kuģis
budžeti skat finances

Bukskantija (PA) 52

ceļojumi uz Latviju skat Latvijas apciemošana
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Chicago Latvian Newsletter 69-71

Ciānas draudze (Čikāgā) 69, 74

Čikāga 13, 15,52,69-71, 147

Čikāgas Latviešu Organizāciju Apvienība 69,120 <

Čikāgas Piecīši 77

Čikāgas Ziņas 66

daiļamatnieki 29, 38, 78

skataiī rokdarbi

dainas skat tautas dziesmas

dalības maksas skat finances

dalībnieku skaits skat apmeklētāju skaits

darba sadale 22, 26, 31, 63

darbu tīkls 65

Dardedze 172

datori 42, 80-86, 87-95, 100

latviešu burti 86,87,88

Daugavas Vanagi un Vanadzes(DV) 9-11, 14, 16-17, 22, 29, 48, 64, 86, 136, 146, 147

Daugaviete 3

Deitona (OH) 7

dejas skat tautas dejas

demogrāfija 29,62-63,92-3, 125-129

demonstrācijas 16, 17, 26, 60, 66, 76, 85, 112, 114, 124

Dienvidamerikas Latviešu Apvienība 146

Dienvidamerikas Latviešu Jaunatnes Apvienība 147

Dienvidkalifornijas biļetens 3

Dievsēta 54

dievturi 53-54, 153

diriģenti 42-43

Divreizdivi 37,98, 105, 138

divu tautību ģimenes skat jauktās laulības

dokumentācija 78

draudzes 16, 62, 74, 87, 100, 120, 147

baptistu 52, 147

katoļu 147

locekļu skaits 15, 16, 22, 91-3

luterāņi 147

pareizticīgo 147

skataiī Ciānas draudze (Čikāgā), Latvju Dievturu Sadraudze, Miera cv. lut.

draudze (Otavā), Ņujorkas cv. lut. draudze, Pokipsijas latviešu draudze, Trimdas draudze

(Bostonā), Ziemeļkalifornijas cv. lut. draudze 66

DV skat Daugavas Vanagi
dziedāšana 8, 10, 11, 13, 52, 103
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skataiī kori

dziesmu svētki 12, 18, 78, 103, 105, 136, 148

dzimstība 149, 150

Dzintra 3

dzīvais spēks 105, 149-152

ebrēji 115, 116, 119, 121

Eiropa 2, 17, 148

Eiropas Latviešu Jaunatnes Apvienība (ELJA) 147

emigranti (nesen izbraukuši no Latvijas) 63, 115-116, 117-124, 149

etniskā identitāte skat latviskā identitāte

Filadelfija 4, 52, 147

filetālisti 29

filmas, filmu izrādes 20, 25, 67, 172

finances 28, 31,32, 36, 66, 66, 71, 85, 87, 120

biedru un dalības maksas 6, 25, 47, 54

budžeti 8,24,47

skataiī grāmatvedība
Florīda 151

skat arī Sv. Pētersburga
folklora 9, 53

skataiī tautasdziesmas

fondi 147 skataiī J. Mierina Fonds, Latviešu Brīvības Fonds, Latviešu Fonds, Latviešu

Korporāciju Apvienības Tēvijas fonds, PBLA Kultūras Fonds, Patiesības Fonds

gadskārtu svinēšana 53, 64, 105, 123

gaidas 4, 29, 38, 55-57, 64 64, 104

skataiī skauti

Garezers 64, 147

gastronomijas kursi 29

glezniecība skat māksla

grāmatas 7-8, 10, 11, 34, 101, 111

grāmatnīcas 29

grāmatvedība 85, 88, 88

Grand Rapidi 8, 14, 52

ģimenes 18, 28, 98 -106, 114, 139, 150

ģimnāzijas skat Minsteres latviešu ģimnāzija, vidusskolas

Helsinku konference 105, 146

igauņi 48, 67, 128

skataiī baltieši

intervijas 17, 73, 78, 98 -100, 101, 104, 131-134

īskursi 6, 16, 76
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izdevumi 48, 52, 56, 54, 60, 66-68, 85, 85, 88, 95

apkārtraksti 22, 26, 63

izplatīto eksemplāru skaits 63, 67

Labietis (dievturu apgāds) 54

skat arī Aūšas
,

ALJA Ziņas ,
Baltie Bulletin

,
Baltie News, Chicago, Latvian

Newsletter
, Čikāgas Ziņas , Dienvidkalifornijas biļetens

,
Jaunā Gaita

, Kristīgā Balss
,

Ķegums, Labietis
,
LARAs Lapa, Latvian News Digest , Latvija Šodien

,
Montrealas

Latviešu Biedrības Ziņotājs ,Toronto Centrā
, Universitas, Vēja Zvani, Zelta Vārtu Vēstis

Ziemeļkalifornijas Apskats

izglītība
latviskā 4, 6, 7-8, 9-11, 12, 18, 29, 36-37, 77, 138, 149-150

vispārējā 121, 137, 138

skat arī skolas, vidusskolas, Divreizdivi, Rietummičigānas kursi

izstādes 11,25, 33, 78

skat arī māksla

J. Mierina Fonds 42,83-84

Jāna Riekstiņa latviešu studiju centrs skat Latviešu studiju centrs

jauktās (tautības) laulības 18-19, 23, 32, 39, 62, 69, 106, 115, 125- 128, 129, 143

Jaunā Gaita 86

jaunatbraucēji (no Latvijas) skat emigranti

jauniebraucēji (svešā pilsētā) 62, 136, 138, 146-147

jaunieši 14-17, 31-32, 51-53, 54-56, 76, 98 -110, 111, 112-113, 114, 147, 149, 152,

155

JBANC (Joint Baltie American National Committee)
skat Apvienotā Baltiešu Komiteja

Jundas vīru koris 22

Kalamazū 64-65

skataiī Latviešu studiju centrs

kalendārs skat sarīkojumu kalendārs

Kalifomija 67, 151

skat arī Losandželosa, San Hozē, Sanfrancisko

Kanāda 2, 4, 79, 120, 125-129, 131, 147, 148

skat arī Londona, Montreāla, Otava, Sv. Katrīnas, Toronto, Vankūvera

Kanādas Latviešu Centrs Toronto 28-43, 78, 120

kanādieši skat vietējā sabiedrība, cittautieši

Kāpēc Kalamazū 64-65,

kartotēkas 16, 42, 62- 63, 66, 139

Katskiļi Četri 139

Katskiļi Kultūrai 139

Klīvlande 4, 14, 25, 48, 52

Klīvlandes baltiešu komiteja 48-49

Klīvlandes latviešu biedrība 48

Jauna Gaita 86

Kalamazū 64-65

Kalifomija 67, 151
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Kolibri ansamblis 4

Kolumbuss (OH) 7

kompjūteri skat datori

komponisti skat mūziķi
koncerti 20, 25, 46, 78, 172

Konektikata 25

kori 29,52,102,105,111,120
skat ari ansambļi, Jundas vīru koris, Ņujorkas Latviešu Koris, Otavas latviešu koris

korporācijas skat akadēmiskās organizācijas
kredītsabiedrības 29, 67

ieguldījumu sabiedrība 'Rīga' 29

Kristīgā Balss 52

kritika (par latviešu sabiedrību) 67, 102 -104, 113, 132, 136, 149, 155

kultūras izmaiņa 123, 172

Kursa 78, 147

Ķegums 86

Labietis 54

Laikmets 173, adrese 173

laikraksti 17, 34, 62, 72, 73, 139

skatari Brīvā Latvija ,
Laiks

, Latvija Amerikā

Laiks 3,34,66,71,75,85, 116

LARAsLapa 86

lasīšana (dzeju, t.dz., lugu, utt.) 1, 2-5, 6-8, 10, 11, 139

lasītāju vēstules 67, 66, 72, 75, 112

LATS 29

LATV (Latviešu video) 79

Latvian Canadian Cultural Centrē skat Kanādas Latviešu Centrs Toronto

Latvian Ne ws Digest 71,75
Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) 145,146, 147

latviešu apzināšana 7, 22, 24, 62 - 63

Latviešu Atbrīvošanas Komitejas Eiropas Centrs(LAK-EC) 145,146
Latviešu Brīvības Fonds (LBF) 24, 146, 147

Latviešu Centrālā Komiteja (LCK) 145

Latviešu Centrālā Padome (LCP) 145

Latviešu ciems (MI) 64

Latviešu Fonds 24, 47, 98, 131, 147, 173

Latviešu Jaunatnes Apvienība Austrālijā (LJAA) 147

Latviešu Korporāciju Apvienības Tēvijas fonds 147

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK) 29,34,145, 147

Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā (LNJAK) 29, 32, 147

Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā 145
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latviešu skaits 145

dažādos pasākumos 3, 31, 34

Kanādā 125-129

pilsētās 16, 22, 63, 64, 67, 122, 154

skatarī apmeklētāju skaits, biedru skaits, skolas-bērnu skaits

latviešu skolas skat skolas

Latviešu studiju centrs (LSC) 4, 15, 25, 55,56, 64, 86, 112, 138

skat ari Rietummičiganas universitātes latviešu kursi

latviešu valoda 17, 36, 39, 67, 125, 127-128, 131

prasme 6, 30, 98, 100, 102, 103, 109

Latvija Amerikā 34

Latvija Šodien 139

Latvijas apciemošana 26,78, 105, 115, 123

Latvijas komiteja kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs 172

Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija (LSDSP) 146

latviskā identitāte 98-110, 128, 131, 133, 136

latviski nerunājošie 18, 39-40, 69, 102

Latvju Dievturu Sadraudze 53, 147

lekcijas skat referāti

Lielbritānija 145

Liesma (Grand Rapidos) 14

lietuvieši 14, 48, 67, 66, 116, 128

skat ari baltieši

literatūra 6, 9, 133

literārie pulciņi un sarīkojumi 7-8, 172

LNAK skat Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā

LNJAK skat Latviešu Nacionālā Jaunatnes Apvienība Kanādā

Londona (Kanādā) 18-19

Londonas latviešu kopa 18

Losandželosa 3, 105

loterejas 19,29,47

LSC skat Latviešu studiju centrs

LSDSP skat Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija

Luivile(KY) 8

maksas skat finances

māksla 11, 31, 33, 124, 134

mākslinieki 3, 8, 33, 67, 78, 124, 172

Masačuseta 25

skat ari Bostona

Mičigana skat Grand Rapidi, Kalamazū

Miera cv. lut. draudze (Otavā) 22

Mierina Fonds skat J. Mierina Fonds
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Mineapolē 15-16

Minesota skat Mineapolē, St. Paula

Minstere 136

Minsteres latviešu ģimnāzija (MLĢ) 17, 37, 86, 111, 138, 140, 145

Montreāla 62 - 63, 86, 120, 140

Montreālas latviešu biedrība 63

Montrealas Latviešu Biedrības Ziņotājs 63

motivācija 101, 142

Mudžeklītis (Londonā) 18

Mūsmājas (Anglijā) 120

mūziķi 42-43, 52, 103, 136

nacionālpolītiska darbība skat politiska darbība

naktsmāju tīkls 60

New York Latvian Concert Choir, Inc. skat Ņujorkas Latviešu Koris

nometnes skat bērnu nometnes, Divreizdivi, Trīsreizrīs

novadu vakari 9-11

Ņudžersija 12, 13,25, 120

skataiī Priedaine

Ņujorka 2, 4, 9-11, 20, 25, 46, 52, 120, 139

Bronksa 136

Bruklīna 20

Jonkeri 46

Longailenda 25, 87

Manhetena 20

Vestčestera 20, 25, 44

skataiī Pokipsija

Ņujorkas cv. lut. draudze 86, 87

Ņujorkas Latviešu Koris 44-47

Ņujorkas organizāciju padome 24

Ohaijo skat Deitona, Klīvlande, Kolumbuss

organizāciju padomes 120

Otava 4, 22-23, 86

Otavas Latviešu biedrība 22

Otavas latviešu koris 22

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība (PBLA) 67, 72, 75, 112, 146

PBLA Kultūras Fonds 147

pasts 67, 71, 115

elektroniskais pasts 82, 85, 140

Patiesības Fonds 146, 147

PBLA skat Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība

Pensilvānija 25

skataiī Bukskauntija, Filadelfija, Pitsburga
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pensionāri 20,48, 128, 149, 151

Otavas senioru klubs 22

'Zelta vecuma" klubs 29

periodika 34, 102, 104

skat ari izdevumi

Pērkonītis (Mineapolē) 16

piederības sajūta 99, 102, 133, 135

Piektvakara puduris (Bostonā) 2-3,11

Pince (Austrālijā) 77

Pitsburga 124

Pokipsija 20, 24-27

Pokipsijas latviešu draudze 27

Pokipsijas un Ņujorkas apkārtnes latviešu biedrība 20, 24-

-politiska darbība 22, 48, 72-76, 103, 105, 112, 115, 120,

skat ari demonstrācijas
Portlande (OR) 105

prese (ne latviešu) 17, 45, 66, 72-70, 75, 124

latviešu prese skat izdevumi, laikraksti

preses ziņojumi 66, 73, 85

Priedaine (NJ) 120, 123

priekšlasījumi skat referāti

profesionālisms 11,28,44, 149

radio 17,69,72, 117

rakstnieki 6-8, 9-11, 66, 78, 103, 136, 172

rakstnieku trūkums 67

referāti 6, 7, 9, 15, 16, 18, 23, 25, 29, 39, 40, 139, 173

reģistrēta labdarbība 28

skat ari bezpeļņas organizācijas
reklāma 17,26,47,65

skat ari sludinājumi

reliģisku pārdomu pēcpusdienas 29, 41-42

skat ari Bībeles mācība

Rietumkrasta latviešu izglītības centrs 78

Rietummičiganas universitātes latviešu kursi 37, 64,98

skat ari Latviešu studiju centrs

Ritenītis (Sanfrancisko) 16

rokdarbi 11,56, 64

Rotaļa (Otavā) 22

sadarbība starp organizācijām 24, 27, 51, 72-73, 120, 155

sakarnieki 2-4

sakarnieku tīkli 26, 75, skataiī tīkli

San Hozē 67

123, 146
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Sanfrancisko 3, 8, 15, 20, 25

Sanfrancisko Mazais Teātris 173

saraksti skat kartotēkas

sarīkojumu kalendārs 67, 85, 120

Saules Josta (Austrālijā) 25

saziņu tīkli 82, 86

skataiī tīkli

semināri skat īskursi

Sietla (WA) 105, 151

Sievietes Centrā (Toronto) 29, 39-40

skaitļotāji skat datori

skaits skat apmeklētāju skaits, biedru skaits, latviešu skaits, skolas - bērnu skaits, izdevumi

- izsūtīšanas skaits

skaņu lentes 41,45,77

skatu lentes skat video

skauti 4, 29, 38, 64, 104

skataiī gaidas

skolas 4, 6, 16, 29, 34-36, 78, 102, 104, 131, 138, 150

bērnu skaits 16, 22, 35

Otavas Latviešu skola 22

Valodiņa (Toronto) 29, 35-37

skataiī vidusskolas

slīdītes, slīdīšu izrādes 11, 12, 23, 26

sludinājumi 3, 13, 65, 67, 172

skataiī reklāma

sports, sporta komandas 13, 17, 22, 64, 67, 72, 104, 111, 120, 139

St. Paula (MN) 15-17

starptautiski festivāli, sanāksmes 16, 22, 56, 124

statistika 91-93, 100, 125-129

stipendijas 8, 26, 29, 36-37, 60

Stokholmas latviešu teātris 25, 173

Straumēni (Anglijā) 120

Studiju grupa (NY) 139

Sv. Katrīnas (Kanādā) 120

Sv. Pētersburga (FL) 4

Šatakvas konference 155

Šī Māksla ir Jauna (ŠMIJ) 33, 105

Tx T (tu un tu) grupa (Sietlā) 151

Tālavija 147

tautas deju kopas 29, 64, 98, 100, 103 -104, 111

skataiī Liesma (Grand Rapidos), Mudžeklītis (Londonā), Pērkonītis (Mineapolē),
Ritenītis (Sanfrancisko), Rotaļa (Otavā), Saules Josta (Austrālijā), Trejdeksnis (Ņujorkā)
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tautasdziesmas 10,153

maratons 2-5, 160-161

tautas tērpi 9, 12, 103

teātris 10, 25, 113, 140, 172, 173

teātru grupas 14, 29

skatari Pince (Austrālijā), Sanfrancisko Mazais Teātris, Stokholmas latviešu

teātris

telefona kontakti 4, 20, 22, 26, 62, 65, 73

skat ari tīkli

televīzija 4, 17, 25, 72, 75, 77, 85, 124

tīkli skat darba tikli, naktsmāju tīkli, sakarnieku tīkli, saziņu tīkli, telefona kontakti

Toronto 28-44, 52, 86, 99, 124

Toronto Centrā 42

Toronto Centrs skat Kanādas Latviešu Centrs Toronto

Toronto latviešu centrs skat Kanādas Latviešu Centrs Toronto

Toronto Latviešu nams 28

tradīciju piekopšana 12, 13, 18, 24, 36, 53, 78, 99, 100, 104, 133

transports 20, 118, 140

Trejdeksnis (Ņujorkā) 25

Trimdas draudze (Bostonā) 3, 6, 86

Trīsreiztrīs (3 x3) 12, 138

turnejas 173

Universitas 147

Vācija 145

vakarēšana 12, 13

valdības pārstāvji 66, 73-75

Vankūvera 98

Varavīksne 3

vasaras vidusskolas skat vidusskolas, Beverīna, Garezers, Kursa

Vašingtona (DC) 25, 48, 72-76, 112

Vašingtonas štats 151

skataiī Sietla

Vēja Zvani 14,60

vēstuļu rakstīšanas akcijas 26

skat ari lasītāju vēstules

video 41, 45, 77-79, 140, 172

vidusskolas 102, 104, 105, 138, 147, 150

skataiī Beverīna, Garezers, Kursa, Minsteres latviešu ģimnāzija
vieninieki 18, 151

vietējā (ne latviskā) sabiedrība 4, 7, 19, 23, 24, 45, 66-70, 98 - 100, 112, 120, 134- 137

Vilmingtona (DE) 25

Viskonsīna 54
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Vispasaules Latviešu Jaunatnes kongresi (VLJK) 32, 60,147
Zelta Vārtu Vēstis 66

Ziemeļkalifornijas Apskats 3, 66-68

Ziemeļkalifornijas Baltiešu padome 67

Ziemeļkalifornijas cv. lut. draudze 66

Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība 66, 67

Zviedrija 140, 146

žīdi skat ebreji
žurnālisti 66, 70, 72, 73, 75

2x2 skat Divreizdivi

3x3 skat Trīsreiztrīs

18. novembra sarīkojumi 17, 18 ,25, 29, 46, 75, 105, 150
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Personu rādītājs

Piezīme: tumša druka atzīmēts personas

raksts

Abula, Biruta 2, 7-8, adrese 158 Brikmane, Anna 20

Abula, Diāna adrese 58 Briška, Bonifacijs tai. klēts 163

Adamsons, Ēriks 6
Bulmanis, Nikolajs 33

Akerberga, Ilze 45 Bundža, Maira 4, 64-65, adrese vii &

Ancane, Indra 98 150

Andersons, Edgars 10,11 Cakars, Oļģerts tai. klēts 164

Andersons, Sigurds adrese 23 Cālītis, Juris 41, 98

Annuss, Augusts 34
Carpenter, Inta adrese 158

Aperāne, Dace 24-27, 45, adrese 158, Catlos, Dzintra 18-19

tai. klēts 163 Cekule, Laine 17

Aperans, Jānis 24, adrese 27 Celle Māra 66

Āpše, Edīte 31 Celle', Ojārs adrese vii, 66-68

Apše, Vilnis 172, adrese 158 Celms, A. 41

Asbergs, Ritvars 3, jidrese 160 Cheung Mcc Yan 99

Asons, Guna tai. klēts 163 Csapo, Daina 18-19

Augstroze, Ralfs 45 Čops, A. 41

Augusts, Gvido 173 Čukurs, Fr. 52

Austriņa, Mudīte 11 Dambrāns, Verēna tai. klēts 164

Austriņš, Pēteris adrese vii_ Delvers, Markus 11

Auzenbergs, Edvīns tai. klēts 163 Deviet, Aina 18-19

Avens, Voldemārs tai. klēts 163
Dinberga, Ilga 154-155, adrese 158

Baden-Povvells 55 Dobelis, Konrāds 145

Barona, Lidija 4 Dreifelds, Juris 125-129, 140, adrese

Barons, Krišjānis 2 15g

Baštiks, Viktors 52 Dreimane-Melngaile, Valda tai. klēts 164

Bergmanis, Ilmārs 69 Dreimanis, Aleksis 18

Bergmanis, Kārlis 31
Duļevskis, Staņislavs tai. klēts 164

Bērziņš, Jānis 85 Dzelmltis, V. 52

Bičole, Baiba 11 Dzelzgalvis, I. 24

Bierne, Hedviga 12 Dzenis, Verēna 7, adrese 160

Birkerts, Gunārs 28, 30, 78 Endzelīns, 34

Bluķis, Uldis adrese vii, 20, 136- Egle, Hermīne 37

141, 173, tai. klēts 163
Eglītis, Anšlavs 78

Bļodnieks, Juris adrese 58 & 158, 114 FJ Leton skat Andris Kārkliņš
Briga, Irēne 8, adrese 160 Eris (gleznotājs) 3

Brigmanis, Edmunds 24 Ezeriņš, Jānis 6
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Feldmanis, Jūlijs 145 Jēkabs, hercogs 11

Fogels, E. 42 Jēkabsons, Jānis 67

Freimane, Ilga 8 Johansons, Andrejs 10

Freimane, Izolde 31 Jurevska, Laila 15-16

Freimanis, Raitis 32 Kadilis, Jānis tai. klēts 165

Gaide, Ivars 41 Kalniņa, Ingrida 70

Gaiķe, 20 Kalniņa, Laima tai. klēts, bez adreses

Galdiņa, Ligita 23, adrese 23 165

Galiņš, Ivars tai. klēts 164 Kalniņš, Dr. A. 4, adrese 161

Gaujeniece, Zigrīda 55-57, adrese 158 Kalniņš, Dzintars 155

Geistauts, M. 34 Kalniņš, Ilze 39-40

Gleške, Lilija tai. klēts 164 Kalniņš, Ojārs 69-76, adrese 158

Gorsvāne, Inga adrese 59 Kalns, Alfons 31

Grants, Valdis (Krāslavietis) tai. klēts Kancāne, Ilze adrese 59

164 Karina, Anna adrese 58

Grava, Uldis tai. klēts 164 Kārkliņa, Māra 69

Grāvleja, Rita 33 Kārkliņš, Andris (El Leton) 173

Grieze, Gunārs tai. klēts 165 Kaža, Juris 155

Grigora, Zane 31 Kenedijs, Džons 74

Grigors, Richards 31 Kidd, Astra adrese 161

Grīnberga, Inga 155 Kiršs, Edgars 41

Grosvalds, Oļģerts 145 Klausa, Māra 111, adrese 158

Gulbis, Fricis 145 Klauss, Uldis 4, adrese 160, 173

Gulens, Voldemārs 98 Klīdzējs, Jānis tai. klēts 165

Gustavs, E. Uldis 28, 30-31 Kļaviņš, Jānis 79

Gustavs, Gunilla 33 Kojelis, Linas 70

Hildebrante, Laila adrese 58 Kopmanis, A. 34

Hildebrants, Mārtiņš adrese 59 Korsts, Voldemārs 145

Hildebrants-Līdums, Skaidrīte tai. klēts Kramēns, Jānis tai. klēts 166

165 Krigers, Verners 52

Indriķis, chronikas autors 11 Kristapsons, Māris 45

Isajevs 99 Kristbergs, F. 41

Ivaska, Astrīda tai. klēts 165 Kronītis, Ēriks 14

Janelsiņa, V. 78 Kronvalds, Atis 1

Jansone, Astrīda 173 Krāslavietis, Valdis 78

Jansons, Andrejs 44-47, adrese 47, tai. Krūmiņš, Ēriks adrese 161

klēts 165 Kukse, Inese 37

Janševics, Miervaldis 149-152 Kūla-Priedīte, Nora 2-5, adrese 158,
Janševskis, Jānis 10, 11 160, tai. klēts 166

Jaunarāja, Rudīte tai. klēts 165 Kundziņš, Kārlis 145

Jaunarājs, Vitauts adrese 161 Kuprisa, Anita 45

Jaunsudrabiņš, Jānis 10 Ķ irsons, Māris tai. klēts 166
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Ķ uzulis, Kārlis tai. klēts 166 Nīgals, Uģis 33

Lapiņš, Kārlis 37-38 Norvilis, Pēteris tai. klēts 167

Langens-Kalnājs, Daira tai. klēts 166 Osis, Jānis adrese 160

Latkovskis, Leonards tai. klēts 166 Osītis, Izabella tai. klēts 167

Launags, Fredis 173 Ozoliņš, Jānis 79

Lazda, Egons 30 Ozols, Māris 117-124, adrese 159, tai.

Lejiņš, Pēteris 141 klēts 167

Libere, Anda 98 Ozols, Visvaldis 31

Līdums, Roberts tai. klēts 166 Padega, Laura tai. klēts 167

Lielmane, Rasma 173 Padega, Silvija 45

Liepiņš, Roberts 145 Padegs, Andris 24

Liepiņš, Valdis 28-30, 37, adrese 158 Padegs, Juris 47, adrese 47

Linde', Ausma adrese 160 Paliepu Jānis 53-54, 153, adrese vii &

Lorencis, Herta adrese 161 159

Lupmanis, Ēriks 31 Palmere, Lilija 31

Lūsis, archibīskaps 41 Parming Tonu 136

Lūsis, Uldis 37 Patterson, Inga adrese vii

Ļeņins 124 Pelēce, rita 17

Mainis, Berta tai. klēts 166 Pērkons, Auseklis adrese vii, tai. klēts

Mangulis, Jānis tai. klēts 167 168

Mantenieks, Māris 48, adrese vii & 49 Pētersons, Jānis 37

Matisone, Ligita 12, adrese 158 Plūdonis, Vilis 10

Matisons, Raimonds 13, adrese 158 Plūme, B. 43

Mazutis, Juris 80-86, adrese 159 Poilova, Aina 47, adrese 47

Medne, Maija 4, adrese 160 Pone, Aldona adrese 160

Mekšs, Jēkabs 146 Poruks, Jēkabs 145

Mēters, A. 52 Prāmniece, Marta tai. klēts 168

Mežaks, Jānis 41 Puisāns, Tadeušs 41

Mežraups, Imants 45, tai. klēts 167 Pullen, Penny 74

Mežulis, Dzintars 33 Pūriņa, Laura 14

Michele, Gundega adrese 161 Pūriņa, Sarma 6

Mičule, Nora 3, adrese 161 Pūriņš, Ģirts tai. klēts 168

Mieriņš, Jānis 42, 85, 86 Purkalns, Pauls 173

Mieze, Brigita 173 Pūtele, Sarma adrese 160, tai. klēts 168

Miezīte, Solveiga 35-37, 98-110, Putene, Kristīna adrese 59

137, adrese 159 Putenis, Mārtiņš 59

Millere, Anita 59 Putniņš, Aldis 98, 136, 140

Millers, Antonija tai. klēts 167 Raudsepa, Ilze 6

Mīlenbachs 34 Reine, Sigrida 59

Mjartāns, Dainis 16-17 Rēvalde, Zane 32

Muižniece, Lalita tai. klēts 167 Rīsbergs, Eduards 59

Mukāne, Ingrīda 36 Robiņš, Jānis tai. klēts 168
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Rolavs, J. 43 Sūrmane, Biruta 10, 44-47, adrese 47

Rozenberga, Vivita 17 & 159, tai. klēts 170

Rozentāls, Jānis 34 Sveķe, Tanita 43

Rozīte, Māra 140 Sveķis, Imants 43

Rozītis, Juris 140 Sventeckis, Konstantīns tai. klēts 170

Rubene, Skaidrīte 3 Svilāns, Miķelis adrese 23

Rubesa, Biruta 37 Širmanis, Jānis tai. klēts 169

Rubess, Balvis 33 Šķiņķe, Uga adrese 59

Ruģele, Rasma 34-35 Šlesere, Maija tai. klēts 169

Ruņģe, Valija tai. klēts 168 Šrnidchena, Daina 15

Ruņģis, Aivars tai. klēts 168 Šmite, Aleksandra tai. klēts 169

Ruperte, Līga 130-135, 136, 140, Šmits, (māc.) 41

adrese 159, tai. klēts 168 Štauvere-Aperāne, Dace skat Aperāne,

Rusleja, Antonija 20 Dace

Rūtenberga, Silvija 4, adrese 160 Štauvers, Mārtiņš 62-63, 135, adrese

Saliņš, Laris 86, 87-95, adrese 159 159

Sedliņa, Aija adrese 161 Štrausa, Mirdza 12

Silenieks, Juris tai. klēts 169 Šturma, Eleanora tai. klēts 170

Sīmane, Māra 59 Šturms, Arnolds tai. klēts 170

Simone, Guna tai. klēts 169 Švābe, Arvēds 10, 145

Sināte, Rasma tai. klēts 169 Tauriņa-Minaka, Elza tai. klēts 170

Skalbe, Kārlis 6, 11 Tērauda, Anita adrese 160

Skulte, Bruno 44, 45 Tērauda, Vita 58-60, adrese 58, 112-

Skulte, Richards 45 113, adrese 159

Slokenbergs, Ivars 59 Trapāne, Māra adrese 161

Spekke, Arnolds 145 Trautmanis, Alfrēds 91

Spilnere, Aija adrese 160 Treimanis, Valdis tai. klēts 170

Spilners, Ilgvars tai. klēts 169 Toma, Velta 11

Spuris, Richards 77-79, adrese 159 Tupēšu Jānis adrese 161

Staško, Dagnija 4, 22-23, adrese 23 & Ukstiņš, Uldis 52

159, 161 Ule, Daina 155

Steprāns, Imants 142-144 Ulmanis, Juris 59

Stokes-Strautnieks, Inese tai. klēts 169 Upeslācis, Alberts 32

Strada, Baiba 3, adrese 161 Urjāne, A. 8

Straubergs, K. 10 Vāgners, Valdis 31

Strazdiņa, Ilga tai. klēts 170 Valdis, Tālis 74, 173

Streipa, Katrīna 59 Valdemārs, Krišjānis 1

Streipa, Līga adrese vii, 42, 79, 88 Valdmanis, Alfrēds 145

Streips, Laimonis 145-148, adrese 159 Valdmanis, Jānis 79

Strēlerte, Veronika 10 Vallena, Dagmāra 9-11, adrese 159

Stumbrs, Olafs tai. klēts 170 Vārsbergs, Vilis 69, 70

Stūrāns, Māris 24 Veselis, Jānis 10
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Vētra, Mariss 145

Vētra, Vija 3

Vīksniņš, Juris tai. klēts 171

Vilka, Morella 38

Vilks, Hermanis tai. klēts 171

Vilsone, Velta 31

Zālāne-Vallena, Paulīne tai. klēts 171

Zāmurs, Kārlis 59

Zārds, Jānis 173

Zariņš, Kārlis 145

Zeidenbergs, Ģirts 24, adrese 27 & 173,

139, tai. klēts 171

Zeltiņš, Teodors 10

Zigmonte, Dagnija 11

Zobena, Lilija 173

Zommere, Biruta adrese 161

Zommers, Uldis adrese 159

Zone, Rasma 31

Zuika, Roberts tai. klēts 171

Zušēvics, Ivars 173
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APTAUJA

Jūs variet daudz palīdzēt šī rakstu krājuma uzlabošanā izpildot un nosūtot, ne vēlāk kā ap 1988.

gada janvāri, šo aptauju U. Bluķim, Chemistrv Dept., Brooklvn College, Brooklvn, NY 11210. Lūdzu

atzīmējiet ar x tikai tos rakstus, kas jums deva a] sabiedriskā darbāderīgu informāciju vai idejas; b] mūsu

sabiedrības izpratnei noderīgu informāciju vai uzskatus.

Sabiedriskā darbā Sabiedrības

izpratnei
I PAŠDARBĪBA PULCIŅOS ļoti derīgs derīgs ļoti derīgs derīgs

NoraKūla Tautas dziesmu maratons
___

Ilze Raudsepa Latviešu literatūras īsskurss Bostonā

Biruta Abula Latvietis un viņa grāmata

Dagmāra Vallena Novadu vakari

Līga Matisone Vakarētāju vakari

R. Matisons Dziesmu vakari

Mēs, mēs, mēs: Jaunatnespulciņu darbība

Ēriks Kronītis Klīvlandē

LauraPurina GrandRapidos
Daina Šmidchena Čikāgā
Laila Jurevska Sanfrancisko

Dainis Mjartāns Dvīņu pilsētās
Dz. Catlos,... Londonas(Kanādā) divvalodupulciņš
Uldis Bluķis Palīdzēsim kājniekiem tikt uz

...

II Vietējās biedrības, centri, kori, baltiešu komitejas

Dagnija Staško Otavas latvieši

Dace Aperāne Ņujorkas un Pokipsijas apkārtnes ...

Kanādas Latviešu Centrs Toronto:

Valdis Liepiņš Sākuma posms

ValdisLiepiņš Latviešu Centrs aug un aug!
E. Uldis Gustavs Centra NamaKomiteja

Centraazaidi

A. Upeslācis Jaunieši strādā par labu jauniešiem ...

Rosmīgs gads Centra mākslas gal... .
Gunilla Gustavs Šī Māksla Ir Jauna

Rasma Ruģele Centra bibliotēka

Solveiga Miezīte Valodiņas pieredze Mēs mācāmies...
K. Lapiņš Stipendijas latviskai izglītībai
Morella Vilka Gaidas un skauti Centrā

Ilze Kalniņš Sievietes Centrā - Women at theC...

— Reliģisko pārdomu pēcpusdienas

Egils Fogels Pelīte Centrā - Nāc, apciemo Maku!

— Toronto latviešu bridža kopa
Biruta Sūrmane Ņujorkas latviešu kora dibināšana

...

M. Mantenieks Klīvlandes baltiešu komiteja

111 Baznīcas, Amerikas vai pasaules organizācijas ar vietējām nodaļām

Uldis Ukstiņš Latviešu baptisti

Paliepu Jānis Dievturība

Z. Gaujeniece Latviešu gaidu kustība

Vita Tērauda Amerikas latviešu jaunatnes apvie...
______



IV Dažādi pasākumi, modernā technologija

Mārtiņš Štauvers Latviešu apzināšanas darbs

Maira Bundža Kāpēc Kalamazū?

Ojārs Celle Vietējais biļetēns: Zicmeļkalifor.. .

Ojārs Kalniņš Čikāgas ziņu angļu valodas pielik...

Ojārs Kalniņš Kā var kļūt par nacionālpolītisko...
Richards Spuris Izmantosim -Izdzīvosim jeb "Vid...

Juris Mazutis Datoru tagadne un nākotne latvieš...

Laris Saliņš Kā izmantot datoru draudzes darbā

V Informācija, pētījumi, uzskati par mūsu sabiedrību

Solveiga MiczīteĢimenes un apkārtnes ietekmes jau...
Māra Klausa Minsteres latviešu ģimnāzijā
Vita Tērauda Kā iesaistīt latviešu jaunatni latvi...?

Juris Bļodnieks Kā iesaistīt latviešu jaunatni sabi...?

Anonīms Jauniebraukušoemigrantu iekļauša...
Māris Ozols Nesen no Latvijas izbraukušo prob...
Juris Dreifelds Kanādasbaltieši: mātes valodaspr...

Līgaßuperte Kas piesaista vai atraida tautiešus...?

Uldis Bluķis Trimdas latvieši

Imants Steprāns Latviskuma mācīšana svešumā

Laimonis Streips Sabiedrības uzbūve

M. Janšēvics Idejas latviešu dzīvā spēka saglabāš...

Paliepu Jānis Par darbīgām latviešu organizācijām

IlgaDinberga No pieredzes sabiedriskā darbā

VI Padomi un palīdzība: adreses un telefona nummuri

Rakstu autori un citi interesenti par...

Tautas dziesmu maratona sakarnieki

ALA Kultūras biroja talantuklēts

Vilnis Āpše Dardedze

Uldis Bluķis Laikmets

Lietu rādītājs
Personu rādītājs

Vai esiet ieteicis Jāstrādākopā citiem jūsu centra darbiniekiem? Jā Nē

Vai Jūs pirktu jaunu uzlabotu rakstu krājuma izdevumu pēc apmēram diviem gadiem? Jā Nē ?

Vai Jūs pirktu rakstu krājuma papildinājumus, kas iznāktu apmēram katru pusgadu? Jā Nē ?

Vai jūs vēlētos rakstu krājumā lasīt rakstus par latviešiem ārpus Ziemeļamerikas? Jā Nē ?

Lūdzu pierakstiet, ja nepieciešams uz atsevišķas lapas: a] tēmatus, par kuriem Jūs vēlētos rakstus jaunā
izdevumā vai papildinājumos; b] cilvēkus, ieskaitot Jūs pašu, kas varētupar Jūsu minētajiem tēmatiem

rakstīt; c] šo cilvēku adreses un telefonus.
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