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PRIEKŠVĀRDI

Brīvajā pasaulē modra sardzē par brīVību stāv brīvā prese un

grāmatniecība. Latviešiem brīvajā pasaulē prese un grāmatniecība

palīdz arī" saglabāt mūsu kultūras vērtības. ARCHĪVA desmitais

sējums ir veltīls šiem mūsu brīvības un latvietības sargiem.

Latviešu preses biedrības priekšnieks Viktors Irbe sējuma

ievadā raksta par latviešu žurdālistu. Austrālijas latviešu kultūras

fonda priekšsēdis Voldemārs Dulmanis apcer septiņas brīvās pasau-

les latviešu avīzes divdesmit gados. ARCHĪVA redakcija griezās pie

mūsu piecu lielāko avīžu — LAIKA, AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA, LAT-

VIJAS AMERIKĀ, LATVIJAS un LONDONAS AVĪZES - redaktoriem

ar jautājumiem, lai noskaidrotu viņu viedokļus. Redaktoru sniegtās

atbildes paver interesantu ieskatu par to, kā uz savu darbu raugās

šie vīri,kas veido mūsu sabiedrisko domu. Latviešu apvienības Aus-

trālijā zinātnes nozares sekretāre Aija Ozoliņa sniedz pārskatu, kāda

telpa veltīla dažādiem tematiem 1968-69. gadā minētajās avīzēs.

Lai noskaidrotu lasītāju domas par to,kā viņi vērtē mūsu avīžu

saturu,ARCHĪVS izdarīja aptauju starp avīžu abonentiemun jaunatnē.

Abonentiem bija dota iespēja atbildes plašāk komentēt, un šos ko-

mentārus atsevišķā rakstā ir apcerējis rakstnieks un gleznotājs

Egils Kalme. Abonentu un jaunatnes atbildes veidlapās savukārt ir

apcerējis ARCHĪVA redaktors prof. Dr. oec. Edgars Dunsdorfs pēc

tautsaimnieces un statistiķes Brigitas Liepiņas (8.C0m., Dip.E.D. P.)

un tautsaimnieka un matēmatiķa Gunāra Sterna (8.C0m.,B.Sc.) izda-

rītiem elektroniskā skaitļotāja aplēsumiem. Šo ARCHĪVA daļu noslēdz

redaktora sakopotais pārskats par 1968-69. gadā publicētajiem lat-

viešu periodiskajiem izdevumiem brīvajā pasaulē.

Sējuma otra daļa veltīla apskatam par mūsu grāmatniecību un

grāmatu krātuvēm. Flindersa universitātes (Adelaidē) bibliotēkārs

Elmārs Zaļums (8.A.) apraksta Austrālijas latviešu bibliotēkas.

Minesotas universitātes bibliotēkāre Magdalēne Rozentāle (M.S.) ir

izsekojusi, cik un kas šai bibliotēkā lasa grāmatas par Latviju.

Gēteborgas universitātes bibliotēkāre Līvija Vīloliņa sniedz plašu

un lietpratīgu rakstu par latviešu grāmatām Eiropas bibliotēkās, ko

viņa pati apmeklējusi.
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Brīvās pasaules latviešu autoriem technisko zinātņu disciplīnās

lielas grūtības sagādā modernā terminoloģija. LATVIEŠU TECHNIS-

KĀS TERMINOLOĢIJAS VĀRDNĪCAS galvenais redaktors Dr. ing.

Ernests Dravnieks apskata šīs vārdnīcas veidošanu un sniedz arī

vārdnīcas līdzstrādnieku sarakstu.

Latviešu preses biedrības Austrālijas kopas priekšnieks Dr.

Kārlis Ābele ir paveicis lielo darbu, sakopojot ziņas par brīvās

pasaules latviešu kultūras darbinieku godalgotajiem darbiem.

ARCHĪVA redaktors publicē rakstu par pirmo grāmatu, kurā

apcerēti latvieši — INDRIĶA CHRONIKU — un noskaidro, ka mūsu un

cittautiešu literātūrā līdz šim aplami rakstīts par latviešu ciltīm.

Grāmatniecībai veltīts arī Latviešu apvienības Austrālijā skolu lietu

vadītāja Eduarda Silkalna (8.A., Dip.Ed.) raksts — apskatot mūsu

romānu autoru darbos attēloto vidi. Beidzot Melburnas latviešu bied-

rības bibliotēkas vadītāja agronome Lilija Dunsdorfa sniedz pārskatu

par mūsu grāmatniecības pēdējo desmit gadu (1960—1969) ražu.

Raksts pieslēdzas ARCHĪVA I sējumā sniegtam pārskatam par laiku

no 1950. līdz 1959. gadam.

ARCHĪVA redakcija pateicas daudzajiem māksliniekiem, kas

zīmējuši portretus šim sējumam un atļāvuši reproducēt savus darbus

Redakcija var būt lepna, ka ARCHĪVS, sasniedzot X sējumu,

ir guvis lielu ievērību mūsu sabiedrībā. Diemžēl, šo gandarījumu

apēno tas, ka, pārprotot brīvību, ARCHĪVA rakstus un materiālus

sāk bez atļaujas pārspiest citi izdevumi. Lai aizsargātu mūsu auto-

rus, ievietojam titullapā starptautiskajā konvencijā paredzēto formulu

Saskaņā ar konvenciju recenzijās atļauts ievietot īsākus citātus bez

sevišķas atļaujas. Turpretim rakstu pārņemšanai vajadzīga apgāda

atļauja. Redakcija to labprāt dos, bet ar noteikumu, ka jāmin autora

vārds un tas, ka raksts ir pārņemts no ARCHĪVA.

ARCHIVU izdod LAA zinātnes nozare ar Kārļa Zariņa fonda

līdzdalību. LAA priekšsēdis ar 1970. gadu ir Vilis Eglīte (mag. iur.,

8.C0m., L.L.8.), bet kultūras fonda vadīlājs ir redaktors Voldemārs

Dulmanis. Zinātnes nozare ietilpst kultūras daļā, ko vada skolotājs

Ēriks Līdums. Zinātnes nozares vadītājs ir ARCHĪVA redaktors, kas

ir arī K. Zariņa fonda valdes priekšsēdis. Valdes locekļi ir Vilis

Eglīte, konsulārais pārstāvis O. Rozītis, prāvests A. Grosbachs un

A.Ķiploks. Apgāda adrese: 3 Dickens St., Elwood, Vic. 3184, Australia
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IEVADAM

LATVIEŠU ŽURNĀLISTS

Latviešu preses uzdevums ir sniegt ziņas par latviešu sadzīves

notikumiem, objektīvi novērtējot sabiedrisko un kultūras dzīvi. Atkarā

no redaktora viedokļa notikums būs aprakstīts īsāk vai garāk. Viens

un tas pats notikums dažādos izdevumos būs dažādi novērtēts.

Mazo izdevumu publicēšanu bieži vien vada tikai viens cilvēks,

lielajiem laikrakstiem ir redakcijas kollēģijas ar līdzstrādniekiem

ievērojamākos latviešu centros. Atskaitot lielo laikrakstu redakcijas

darbiniekus, neviens no šiem rakstītājiem nesaņem atlīdzību, ar ko

varētu iztikt. Daudzos gadījumos rakstītāji par rakstīšanu pat pie-

maksā.

Šie līdzstrādnieki neraksta ne slavas, ne atlīdzības dēļ, bet tie

jūt pienākumu informēt lasītājus par latviešu dzīves notikumiem vai

tos izvērtēt. Dažos gadījumos tā ir cilvēciskā īpašība uzzināt par

notikumiem pirmām un tad par tiem pastāstīt citiem.Citos gadījumos

organizācijas vēlas paziņot savus lēmumus vai sasniegumus pārē-

jiem ieinteresētiem tautiešiem, un kādam par to ir jāraksta. Tā ir

informācija, kas svarīga kādai lasītāju grupai.

Rakstītājam ir jābūt objektīvam, bet objektīvitātes izpratne ir

dažāda.Cittautiešu izdevumos par pozitīvo un negātīvo raksta vienlīdz

atklāti, bet mums nacionālās jūtas vairākos gadījumos ir bijušas

aizbildinājums dažu ziņu noklusēšanai vai vismaz nepatīkamās daļas
izlaišanai.

Latviešu koncerts vai gleznu izstāde sveštautiešu novērtējumā

būs citādi nekā latviešu laikrakstā. Ja sveštautietis vērtēs tikai

māksliniecisko sniegumu, tad latvieti samērā bieži vadīs nacionālās

jūtas, un vērtējums būs atzinīgāks pat tad, ja vērtētājs vēlēsies būt

godīgs savos spriedumos. Dažreiz mēģinām aizbildināties, ka jāvērtē

saudzīgi, lai neciestu nākotnes darbs, un izvairāmies no kritikas.

Varbūt kritisks aizrādījums laikrakstā šādos gadījumos būtu svētī-

gāks, lai kļūdas varētu novērst vai vismaz mazināt. Latviska īpatnība

ir arī tā, ka laikrakstu ziņojumos jāmin pēc iespējas vairāk darītāju

vārdu, lai neviens nejustos aizmirsts.
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Latviešu preses darbinieki lielā"ko tiesu nav pilna darba laika

strādātāji — šai nodarbībai viņi veltr vakarus vai nedēļas nogales.

Bet, šo darbu sācis, tas no šīpienākuma vairs nespēj atbrī-

voties. Žurnālists ir steidzīgs savā rakstīšanā, viņam bieži jāievēro
redakcijas slēgšanas laiks, lai ziņa nokļūtu nākamajā laikraksta

numurā. Viņam nav laika domāt par labi izstrādātu stilu, bet viņam
jāprot ātri veidot teikumus, dažreiz tos nodiktējot pa tālruni. Ja

rakstnieks vai dzejnieks darba sākumā vai beigās pievieno savu vārdu

(dažos gadījumos sākumā un beigās), tad laikrakstos dažādu notikumu

aprakstos autoru apzīmē tikai daži burti vai kāda speciāla zīme.

Dažreiz nevar pat atrast izdevuma redaktora vārdu. Līdz ar to

žurnālistu vārdi latviešu sabiedrībai mazāk pazīstami nekā literātu.

Latviešu žurnālistu vairums ir gados, kad jāsāk vairāk domāt

par atpūtu un pensiju nekā par darbu. Ja agrāk likās, ka latviešu

laikraksti nevarēs pastāvēt lasītāju trūkuma dēļ, tad tagad šķiet, ka

pietrūks rakstītāju. Redakcijām tomēr līdz šim ir izdevies jaunāko
starpā atrast aizstājējus tiem, kas aizgājuši Dieva priekšā. No Lat-

vijas patstāvības laikā dzimušajiem nākuši jauni redaktori, un ir

pazīmes, ka Minsteres latviešu ģimnāzijā Vācijā radusies latviešu

jaunākā preses darbinieku audze.

Bez iespiestā vārda nav iedomājama latviskuma un mūsu kultū-

ras saglabāšana Tas veido latvisko domu, informē par latviskā darba

veikumiem un nākotnes nodomiem, tas vieno latviešus tuvumā un

tālumā. Visā pasaulē izkaisīti dzīvojot, latviešiem gandrīk nav citas

iespējas savā starpā sazināties, kā tikai ar iespiesto vārdu.

Žurnālisti un literāti apvienoti globālajā Latviešu preses bied-

rībā ar centrālās valdes sēdekli Ņujorkā un atsevišķām kopām
Austrālijā, Kanādā, Dienvidamerikā, Vācijā un Anglijā. Kopējais
biedru skaits visā pasaulē ir 383. Ap 50 žurnālistu un literātu, kas
vairumā dzīvo Zviedrijā, apvienoti PEN klubā, bet apmēram 15 ir

abās biedrībās.

Viktors Inlu
Latviešu preses biedrības

priekšnieks
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LATVIEŠU BRĪVĀ PRESE DIVDESMIT GADOS

Voldemārs Dulmanis

Šai rakstā apskatīts brīvās pasaules latviešu preses posms no

1950. irdz 1969. gadam. Tas iezīmējās jau 1949. gadā līdz ar tālāko

emigrāciju no Eiropas uz aizjūras zemēm—Austrāliju, ASV, Kanādu.

Tur radās jauni preses izdevumi, bet Vācijā un Zviedrijā iznākošie

samazinājās, kurpretim Anglijā, latviešu ieceļotāju skaitam pieaugot,

paplašinājās. Lai noskaidrotu, kādas pārmaiņas brīvās pasaules lat-

viešu presē pēdējos 20 gados notikušas, pētīti šādi laikraksti: LON-

DONAS AVfZE, LATVJU VĀRDS, LATVJU ZIŅAS, LATVIJA, AUS-

TRĀLIJAS LATVIETIS, LAIKS un LATVIJA AMERIKĀ.

Ārējās pārmaiņas

LONDONAS AVfZE, mūsu trimdas preses vecākais izdevums,

iznāk kopš 1942. gada. 1950. gadā to izdeva reizi nedēļā ar 6 lpp. 16

reiz 10,25 collu formātā, no 1952. gada — 8 lpp. 15,5 reiz 10,25 collu

apmērā (par avīžu formātu ir uzskatīts iespiedumlaukums, t.i., mē-

rījot bez avīzes baltajām malām).

LATVJU VĀRDS sāka iznākt 1944. gadā un kopš 1950. gada

iznāca reizi nedēļā ar 4 lpp. 17 reiz 10,25 collu formātā. Šāds apjoms

palika līdz 1954.gadam,bet ar 1955. gadu avīze sāka iznākt nerēgulāri

— tikai 42 reizes, 1958. gadā 35, 1961. gadā 33 reizes un samazinātā

formātā (16 reiz 10 c), 1964. gadā — 30 reizes un 1966.gadā pārgāja

uz divām reizēm mēnesīar 4 lpp. 15,5 reiz 10 c. apmērā.

LATVJU ZIŅAS arī sāka iznākt 1944. gadā. Kopš 1950. gada
laikraksts iznāca reizi nedēļā ar 6 lpp. 14 reiz 9,75 c. formātā, ar

1952. g. septembri tikai reizi pa divi nedēļām ar 8 lpp. 13 reiz 9,5 c.

apmērā.

LATVIJA, kas iznāk kopš 1946. gada, ir vienīgais no Vācijā

izdotajiem latviešu laikrakstiem, kas pastāv vēl tagad. 1950.g. tas

iznāca divreiz nedēļā ar 8 lpp. 16,25 reiz 10,75 c. formātā. Ar 1952.

gadu tas iznāk gan tai pašā apjomā, bet tikai reizi nedēļā.
AUSTRĀLIJAS LATVIETIS sāka iznākt 1949. gadā un ir vienī-

gais latviešu laikraksts, kam sākuma gados ar likumu bija noteikts,

ka 25 % teksta jāiespiež angļu valodā. 1950. gadā tas iznāca reizi
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nedēļā ar 6 lpp. 12,5 reiz 8,5 c. formātā, bet jau minēto ierobežo-

jumu dēļ latviešu tekstam izmantotā platība bija tikai 425 kvadrāt-

collas. 1951. gadā, iznākot ik otru nedēļu, ir 6 lpp. un palielināts

apmērs — 15,25 reiz 10,25 c. 1952. gadā lappušu skaitu palielina uz

6 un izdod ik nedēļas. 1955. gadā, kad atcēla noteikumus par angļu

tekstu, laikraksts iznāca ar 8 lpp. palielinātā formātā — 18 reiz 12,5

c. 1961. gadā tas iznāca reizi nedēļā ar 12 lpp. 15,25 reiz 10,25 c.

apmērā, bet ar 1967.gadu iespiedumlaukums lappusē paplašinājās uz

16 reiz 10,25 c.

LAIKS iznāk kopš 1949.gada, sākot ar 1950. gadu, reizi nedēļā

ar 6 lpp. 20,5 reiz 15,5 c. formātā, bet tā paša gada pēdējos četros

mēnešos divreiz nedēļā. 1952. gadā apmērus nedaudz samazināja (20

reiz 15,5 c), bet palielināja lappušu skaitu otram nedēļas izdevumam

uz 8. 1955. gadā tas iznāca līdzšinējā apjomā — abas reizes nedēļā

ar 8 lpp.
LATVIJA AMERIKĀ sāka iznākt 1951. gadā divreiz nedēļā ar 6

un 8 lpp. 19,5 reiz 14,5 c. apmērā. 1955. gadā abiem nedēļas izdevu-

miem bija 8 lpp. tai pašā formātā. Šāds apjoms palika līdz 1969.

gadam.

Tā kā LAIKS un LATVIJA AMERIKĀ iznāk divreiz nedēļā, bet

pārējie laikraksti tikai reizi, tad, lai būtu iespējams salīdzināt ārējos

apmērus, par mērauklu pieņemta katra laikraksta kopējā iespiedum-

platība (spogulis) kvadrātcollās nedēļā. Kopējā aina par desmit izpē-

tītajiem gadiem redzama tabulā (nemērītie gadi starp tiem apzīmēti

ar punktu, bet gadi, kad avīze neiznāca, ar svītru).

AvTžu iespiedumspogulis kvadrātcollās nedēļa

1950 1951 1952 1955 1958 1961 1964 1966 1967 1969*

Londonas avFze 984 . 1272 1272 1272 1272 1272 . 1272 1272

Latvju vārds 697
.

697 585 488 422 384 310 — —

Latvju ziņas 798
.

646 494 — — — — — —

Latvija 2794
.

2205 1397 1397 1397 1397
.

1397 1397

Austr. latvietis 425 528 704 1800 1800 1838 1876 . 1968 1968

Laiks 2541
.

4340 4960 4960 4960 4960 . 4960 4960

Latvija Amerikā — 3958 3958 4524 4524 4524 4524
.

4524 4524

* I pusgadā.
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Vācijā iznākošās LATVIJAS apmēri samazinās (salīdzinot ar

1950.gadu) par 50 %, jo laikraksts gan patur to pašu formātu, taču

samazina iznākšanas reizes nedēļā no divām uz vienu Abu Zviedrijas

latviešu laikrakstu (LATVJU VĀRDA un LATVJU ZIŅU) apmēri pa-

kāpeniski samazinās, gan samazinot formātu, gan nerēgulāri iznākot.

LATVJU ZIŅAS pilnīgi apstājās 1955.g. jūlijā, bet LATVJU VĀRDS

1966.gadā. Pārējo četru laikrakstu - LONDONAS AVfZES, AUSTRĀ-

LIJAS LATVIEŠA, LAIKA un LATVIJAS AMERIKĀ apmēri turpretim

pieaug un nostabilizējas.

Tabula rāda, ka laikrakstu iespiedumspoguļa platība ir ļoti

dažāda, tāpat ir atšķirības platības sadalījumā dažādiem nolūkiem

(aplēsumi izdarīti tikai par tabulā minētajiem gadiem).

Laikrakstu spoguļa procentuālais sadalījums

c
, Ziņas par avFzi Ilustrā- Sludina"-

Teksta
pašu* cijas jumi

LONDONAS AVfZE

1950 2,3 5,3 7,7 84,7

1952 1,7 2,4 8,2 87,7

1955 1,7 4,8 6,0 87,5

1958 1,7 5,8 8,6 83,9

1961 1,7 4,2 6,4 87,7

1964 1,7 3,7 6,3 88,3

1967 1,7 5,0 4,7 88,6

1969** 1,7 6,3 8,1 83,9

LATVJU VĀRDS

1950 3,2 1,7 1,8 93,3

1952 3,2 5,0 2,9 88,9

1955 3,8 10,7 2,7 82,8

1958 4,5 10,9 6,8 77,8

1961 5,2 5,5 10,4 78,9

1964 5,7 7,6 9,6 77,1

1966 7,1 4,0 8,1 80,8

*
Avīzes galva, ziņas par redakciju, abonēšanas maksa.

** Šai un citām avīzēm aplēsums tikai par 1969. g. I pusgadu.
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Laikrakstu spoguļa procentuālais sadalījums

r , Ziņas par avīzi Ilustrā- Sludinā-
,

Gacls
pašu cijas jumi

leksts

LATVJU ZIŅAS

1950 2,4 2,6 2,7 92,3

1951 2,4 3,1 8,0 86,5

1953 1,9 2,4 5,7 90,0

1955 1,9 2,6 7,5 88,0

LATVIJA

1950 2,3 4,2 3,1 90,4

1952 2,2 7,0 8,1 82,7

1955 2,2 5,4 4,9 87,5

1958 2,2 6,3 4,2 87,3

1961 2,2 1,2 4,0 92,6

1964 2,3 2,7 8,6 86,4

1967 2,3 2,3 9,1 86,3
1969 2,3 2,5 9,6 85,6

AUSTRĀLIJAS LATVIETIS

1950 4,7 7,8 4,0 83,5
1952 3,4 4,3 19,0 73,3
1955 2,5 4,8 21,1 71,6

1958 2,5 6,3 19,7 71,5

1961 2,9 10,1 17,4 69,6
1964 3,6 10,5 17,3 68,6

1967 3,9 7,3 15,5 73,3
1969 4,9 7,4 22,9 64,8

LAIKS

1950 2,5 8,5 9,0 80,0

1952 1,8 5,7 11,2 81,3

1955 1,6 7,9 19,2 71,3
1958 1,6 9,2 28,8 60,4

1961 1,6 9,4 24,8 64,2
1964 1,6 15,3 22,9 60,2
1967 1,6 10,4 28,7 59,3
1969 1,6 13,4 22,1 62,9
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LATVIJA AMERIKĀ

1951 3,7 6,9 11,2 78,2
1952 2,5 8,1 12,6 76,8
1955 2,5 10,2 21,0 66,3

1958 2,5 10,1 18,3 69,1
1961 2,5 8,8 17,3 71,4
1964 2,5 15,4 16,8 65,3
1967 2,5 13,4 18,4 65,7

1969 2,5 9,8 15,7 72,0

Visa posma caurmērs katram laikrakstam ir šāds:

Londonas avīze 1,8 4,7 7,0 86,5

Latvju vārds 4,7 6,5 6,0 82,8

Latvju ziņas 2,2 2,7 6,0 89,1

Latvija 2,3 3,9 6,4 87,4

Austrālijas latvietis 3,6 7,3 17,1 72,0

Laiks 1,8 10,0 20,8 67,4

Latvija Amerikā 2,6 10,3 16,4 70,7

Var teikt, ka tekstam vislielāko daļu no iespiedumspoguļa

platības izmantojušas LATVJU ZIŅAS un LATVIJA. Viskomerciālā-

kais (attieksmē uz sludinājumu daudzumu), viens no visvairāk ilus-

trētiemun vistaupīgākais ar izlietoto platību ziņām par avīzi pašu ir

LAIKS. Ar attēliem visbagātākais laikraksts turpretim ir LATVIJA

AMERIKĀ.

Pārmaiņas saturā

Šai pētījumā laikrakstu tekstam atstātā platība (kas pieņemta

par 100 %) iedalīta sešās grupās: 1) latviskās problēmas, ieskaitot

pašreizējos dzīves apstākļus un notikumus Latvijā; 2) kultūras jau-

tājumi; 3) polītika; 4) dažādi vispārēja satura raksti; 5) humors;

6) sports. No turpmākā izriet, kas ietilpināts otrajā grupā (kultūras

jautājumos). Satura atsevišķo grupu attieksmei dažādos laikrakstos

un tāpat katrā laikrakstā pa atsevišķiem gadiem atšķirības irdiezgan

lielas. — LONDONAS AVĪZES platībai,ko aizņem latviskās problēmas

un kultūras jautājumi, ir tieksme pieaugt, bet tai, ko aizņem polītika

— samazināties. Arī tā satura daļa, ko izmanto informācijai par

pašreizējo dzīvi Latvijā, samazinās, sevišķi strauji ar 1964. gadu.
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Ar dažāda satura rakstiem aizņemtā platība nedaudz pieaug, bet

kopš 1961. gada paliek puslīdz vienādā līmenī". Humoram izmantotā

platība,kas jau tā ir maza, vēl samazinās, bet sportam veltītā pieaug.

LONDONAS AVĪZES procentuālais teksta sadalījums

Latviskam Kultūras
_
. Dažādiem

„ cGads
problēmām jautājumiem

Polltlkai
jautājumiem

Humoram S Portam

1950 28,0 23,0 40,6 4,7 0,6 3,1

1952 20,0 32,2 40,7 2,6 1,8 2,7

1955 25,5 22,7 39,4 7,1 1,7 3,6

1958 38,4 21,0 30,5 5,1 0,3 4,7

1961 36,3 27,8 25,1 5,8 0,3 4,7

1964 35,0 34,8 20,1 5,9 0,3 3,9

1967 30,7 32,0 26,9 5,3 0,2 4,9

1969 38,5 34,1 17,6 5,0 0,1 4,7

No platības,ko aizņēma raksti par latviskām problēmām,dzīvei

un notikumiem Latvijā 1950. gadā bija veltīti 35 %, 1952. g. 32 %,

1955. g. 26 %, 1958.g. 36 %, 1961. g. 23 %, 1964. g. 19%, 1967.g.

12 %, bet 1969.gadā tikai 11 %.

LATVJU VĀRDA procentuālais teksta sadalījums

Gads Latviskam Kultūras
_ „ .

Dažādiem
.... . Politikai Humoram Sportam

problēmām jautājumiem jautājumiem r

1950 45,5 26,9 18,8 5,5 0,6 2,7

1952 39,1 16,0 38,9 2,0 0,6 3,4

1955 51,5 14,2 25,4 3,3 2,8 2,8

1958 25,0 22,3 40,2 6,4 2,3 3,8

1961 23,6 32,5 34,7 3,2 1,6 4,4

1964 35,6 30,4 26,4 2,1 1,3 4,2

1966 26,7 41,4 25,0 2,0 1,4 3,5

No latviskām problēmām veltītā teksta kopplatības rakstiem

par dzīvi un notikumiem Latvijā izmantots: 1950.g. 24 %, 1952. g.

18%, 1955.g. 22 %, 1958.g. 21 %, 1961.g. 24 %, 1964.g. 23 %, bet

1966.gadā 16 %.

Platībai, ko aizņem raksti par latviskām problēmām, bijusi

tieksme samazināties, bet rakstiem par kultūras jautājumiem atvē-

lētajai — pieaugt. Politikai izmantotaiplatībai bija ļoti maza slīdoša

tendence. Tāpat samazinājās platība, ko aizņēma ziņojumi par dzīvi
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Latvijā, raksti par dažādiem vispārējiem tematiem un humors.

Sportam izmantotāplatība turpretim pieauga.

LATVJU ZIŅU procentuālais teksta sadalījums

Rakstiem par dzfvi Latvijā no latviskām problēmām atvēlētās

platības izmantoti: 1950. g. 29 %, 1951.g. 46 %, 1953.g. 57 % un

1955.gadā 46 %. Arr šai Zviedrijas latviešu laikrakstā ar rakstiem

par latviskām problēmām aizņemtā platība samazinājās, bet kultūras

jautājumiem veltītā strauji pieauga,sevišķi kopš 1951. gada. Politiska

satura rakstiem izmantotā platība sākumā pieauga, bet pēdējos
laikraksta iznākšanas gados atkal samazinājās. Dzīves apstākļiem un

notikumiemLatvijā veltītā platība pieauga,bet dažāda satura rakstiem

un humoram, kā arr sportam atvēlētā — samazinājās.

LATVIJAS procentuālais teksta sadalījums

No platības, ko aizņem raksti par latviskam problēmām, par

dzīvi Latvijā izmantots: 1950. g. 10 %, 1952. g. 7 %, 1955.g. 20 %,

1958. g. 21 %, 1961.g. 37 %, 1964. g. 30 %, 1967. g. 30 % un 1969.

gadā 23 %.

Šeit,kā redzams tabulā, latviskām problēmām izmantotā platība

samazinās, bet kultūras jautājumiem un politikai pieaug. Tāpat augoša

tendence ir platībai,ko aizņem ziņojumi par pašreizējo dzīvi Latvijā.

Gads

1950

Latviskām

problēmām

37,2

Kultūras

jautājumiem

26,1

Politikai

20,8

Dažādiem
Humoram Sportam

jautājumiem

9,0 3,7 3,2

1951 37,8 22,4 32,9 2,3 2,4 2,2

1953 25,0 36,5 32,9 2,4 0,9 2,3

1955 25,6 48,4 22,0 1,7 0,7 1,6

Gads

1950

Latviskām

problēmām

43,6

Kultūras

jautājumiem

16,0

Politikai

23,4

Dažādiem
Humoram

jautājumiem

12,5 0,5

Sportam

4,0

1952 50,0 21,0 20,8 6,2 0,4 1,6

1955 39,4 16,1 23,6 16,3 0,8 3,8

1958 40,2 18,7 24,1 14,1 0,6 2,3

1961 38,4 22,6 26,7 10,6 0,4 1,3

1964 36,5 28,4 26,0 6,5 0,6 2,0

1967 31,1 33,7 27,7 5,3 0,5 1,7

1969 36,8 33,2 24,9 4,4 0,4 0,3



18

Ar rakstiem par dažādiem tematiem, tāpat ar sporta ziņām aizņemtā

platība samazinās, bet humoram veltītā, kas ir ļoti maza, caurmērā

paliek tai pašā līmenī".

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA procentuālais teksta sadalījums

Rakstiem par dzīvi Latvijā no latviskām problēmām atvēlētās

platības izmantots: 1950. g. 13 %, 1952. g. 11 %, 1955. g. 12 %, 1958.

g. 18 %, 1961. g. 16 %, 1964. g. 12 %, 1967.g. 17 % un 1969. g. 18 %.

Platība, kas izmantota latviskām problēmām, ieskaitot pašrei-

zējo dzīvi Latvijā, pieaug, bet kultūras jautājumiem un polītikai

samazinās. Platībai, ko aizņem dažāda satura raksti, bijusi tieksme

nedaudz pieaugt, humoram tā samazinājusies, kurpretim sportam

paliek puslīdz vienādā līmenī.

LAIKA procentuālais teksta sadalījums

No latviskām problēmām atvēlētās platības rakstiem par dzīvi

Latvijā izmantots: 1950. g. 16%, 1952. g. 20%, 1955. g. 12%, 1958.

g. 15 %, 1961. g. 15 %, 1964. g. 11 %, 1967.g. 11 % un 1969.g. 12 %.

Gads

L950

Latviskām

problēmām

37,6

Kultūras

jautājumiem

36,5

Politikai

9,1

Dažādiem

jautājumiem

8,5

Humoram

0,7

Sportam

7,6

L952 30,9 36,8 20,2 3,1 1,9 7,1

L955 34,2 35,7 16,4 8,4 0,8 4,5

L958 38,9 28,9 14,3 12,8 0,7 4,4

L961 37,1 35,7 7,9 11,8 0,8 6,7

L964 31,7 40,4 6,8 12,1 0,7 8,3

L967 49,8 29,9 6,1 7,5 0,8 5,9

L969 47,5 26,2 8,6 10,0 0,7 7,0

Gads Latviskām Kultūras Politikai Dažādiem Humoram Sportam

L950

problēmām

26,8
jautājumiem

26,9 31,6
jautājumiem

12,4 1,8 0,5

L952 31,8 20,6 30,0 13,0 1,6 3,0

L955 35,2 22,3 22,7 14,5 2,1 3,2

L958 44,2 20,8 16,4 11,9 3,2 3,5

L961 37,9 19,5 25,3 11,8 3,0 2,5

L964 36,4 18,4 22,6 13,2 4,1 5,3

1967 39,4 21,8 19,5 12,4 2,6 4,3

1969 42,6 20,5 20,6 9,5 3,0 3,8
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Arr šai laikrakstā, kā tabulā redzams, latviskām problēmām

izmantotā platība pieaugusi, bet kultūras jautājumiem un politikai

samazinājusies. Tāpat samazinājusies platība, ko aizņem informācija

par pašreizējo dzfvi un notikumiem Latvijā. Platība, ko aizņem raksti

par dažādiem jautājumiem, caurmērā palikusi tai pašā apmērā, bet

humoram un sportam atvēlētā pieaugusi.

LATVIJAS AMERIKĀ procentuālais teksta sadalījums

Pašreizējai dzīvei un notikumiem Latvijā izmantotāplatība:

1951.g. 6%, 1952. g. 8%, 1955.g. 8%, 1958. g. 9%, 1961. g. 11%,

1964.g. 5 %, 1967. g. 6 % un 1969. gadā 6 %.

Šeit aina ir pretēja nekā citiem laikrakstiem. Platība,ko aizņem
raksti par latviskām problēmām,samazinās,bet kultūras jautājumiem

un polītikai ierādītā pieaug. Par pašreizējo dzīvi Latvijā laikraksts

raksta maz, un šim nolūkam izmantotā platība pēc 1961. gada vēl

samazinās. Rakstiem par dažādiem tematiem piešķirtā platība sama-

zinājusies, humoram pieaugusi, bet sportam mazliet samazinājusies.

Procentuālā caurmēra platība visā posmā

Gads
Latviskām

problēmām

Kultūras

jautājumiem
Politikai .Dažādiem

jautājumiem
Humoram Sportam

1951 42,0 23,2 15,7 14,1 0,6 4,4

1952 39,1 25,9 16,2 14,8 1,1 2,9

1955 32,8 27,0 18,5 16,1 2,4 3,2

1958 33,2 24,6 20,3 15,2 2,8 3,9

1961 32,2 24,2 22,2 14,8 2,3 4,3

1964 31,3 39,5 14,9 7,7 2,4 4,2

1967 36,9 31,5 20,5 5,0 3,0 3,1

1969 35,2 29,5 22,7 6,6 2,7 3,3

Latviskām

problēmām
Londonas avīze 31,5

Kultūras

jautājumiem

28,5

Politikai

30,1

Dažādiem Humoram Sportam
jautājumiem

5,2 0,7 4,0

Latvju vārds 35,3 26,2 29,9 3,5 1,5 3,6

Latvju ziņas 31,4 33,4 27,1 3,9 1,9 2,3

Latvija 39,5 23,7 24,7 9,5 0,5 2,1

Austr. latvietis 38,4 33,8 11,2 9,2 0,9 6,5

Laiks 36,8 21,3 23,6 12,3 2,7 3,3

Latvija Amerikā 35,3 28,2 18,9 11,8 2,2 3,6
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Pēdējo 20 gadu periodā procentuāli lielāko caurmēra platību no

laikraksta satura latviskām problēmām devusi LATVIJA un AUSTRĀ-

LIJAS LATVIETIS, bet mazāko LATVJU ZIŅAS un LONDONAS AVfZE

Kultūras jautājumiem procentuāli lielāko platību no sava saturaveltī-

jis AUSTRĀLIJAS LATVIETIS un LATVJU ZIŅAS, bet mazāko LAIKS

un LATVIJA. Polītikai procentuāli lielāko platību izmantojusi LON-

DONAS AVĪZE un LATVJU VĀRDS, bet mazāko - AUSTRĀLIJAS

LATVIETIS un LATVIJA AMERIKĀ. Dažāda satura rakstiem, kuros

cita starpā ietilpst arī" ceļojuma apraksti, procentuāli vislielāko

platību no sava satura devis LAIKS un LATVIJA AMERIKĀ, bet vis-

mazāko LATVJU VĀRDS un LATVJU ZIŅAS. Humors, lielāko tiesu

karikatūras, procentuāli vislielāko platību aizņem LAIKĀ, vismazāko

— LATVIJĀ, bet sporta ziņām procentuāli vislielāko platību no sava

satura ziedo AUSTRĀLIJAS LATVIETIS, vismazāko LATVIJA.

Visos laikrakstos pirmo triju grupu kopējā caurmēra platība

aizņem 82—92 % no satura. Samērā daudz arī" dažāda satura rakstiem

izmantotās platības: 4—12 %, sporta ziņām 2—7 %, bet ļoti maz

humoram: 0,5—3 %.

Apskatot sīkāk avīzēs kultūras jautājumiem veltīto platību,

klasificējam to septiņās apakšgrupās: a) grāmatu recenzijas, b) teātri,

c) mākslas izstādes, d) koncerti, c) skolas un izglītība, f) daiļliterā-

tūra, g) dažādi — kultūras darbinieki, kultūras problēmas. Pieņemot

kopējo kultūras jautājumiem veltīto platību par 100 %, diagrammās

parādīts, kā šī platība sadalījās starp minētām septiņām apakšgrupām

Kaut nav analizēti visi gadi, bet pēc izlases tikai daži, liekas, ka

kopaina nemainītos, ja izmērītu platību visos gados, un tāpēc no šīs

izlases var spriest par pārmaiņām.
Grāmatu recenzijām izmantotā platība procentuāli pieaugusi

visos laikrakstos. Rakstiem par skolām un izglītību procentuāls pie-

augums vērojams visos tais laikrakstos, kas turpina iznākt. Daiļlite-

rātūra no kultūrai veltītās telpas aizņem samērā lielu platību: no 22 %

(LATVJU VĀRDS 1964. g.) līdz 52 % (LAIKS 1950.g.). Procentuāli šī

apakšgrupa ir lielāka tiem laikrakstiem, kas iespiež romānus turpi-

nājumos, piemēram, LONDONAS AVLZEI (no 29 % 1964.g. līdz 37 %

1967. g.), LAIKAM (no 29 % 1967. g. līdz 52 % 1950. g.), LATVIJAI

AMERIKĀ (1951. g. 23 %, bet 1969. g. 51 %). Laikrakstiem, kas ievieto

mazākus prēzas darbus, procentuālā platība mazāka.
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Par pārējām apakšgrupām var teikt, ka procentuālai platībai,

ko aizņem raksti par teātriem, ir tieksme pieaugt visos laikrakstos,

izņemot vienīgi LATVIJU AMERIKĀ. Mākslas izstādēm izmantotai

platībai ir pieaugums visos laikrakstos, bet koncertiem platība ne-

daudz samazinās LONDONAS AVĪZĒ, LATVJU ZIŅĀS un LATVIJĀ,

kamēr pārējos laikrakstos tai ir pieaugoša tendence. Dažādiem

kultūras jautājumiem veltīla samērā liela platība LATVJU VĀRDĀ,
LATVIJĀ un LATVIJĀ AMERIKĀ.

Vērtējumi

lepriekšējās nodaļās sniegtie skaitļi, tabulas un diagrammas

jau ietver vērtējumus par pārmaiņām brīvās pasaules latviešu presē

pēdējos 20 gados. Var aplēst, ka apskatīto latviešu laikrakstu iespie-

dumspoguļa platība nedēļā no 1951. līdz 1969.g. vidum pieaugusi par

16 %, kaut gan laikrakstu skaits samazinājies no 7 uz 5. Ja ņem vērā

tikai šos 5 laikrakstus, tad pieaugums ir 32 %. Var teikt, ka brīvās

pasaules latviešu preses stāvoklis visumā uzskatāms par nostabili-

zējušos un ir sasniegts pašreizējiem apstākļiem atbilstošs laikrakstu

skaits un to lielākais apmērs. Vērojams, ka 1969. g. otrā pusē dažiem

laikrakstiem lappušu skaits gan ir samazinājies, bet vēl nav pasa-

kāms, vai tā pārejoša vai paliekama parādība.
Par citām ārējām pārmaiņām jāatzīmē, ka apskatītajā periodā

vismazāk mainījusies LONDONAS AVfZE, bet visos pārējos laikrak-

stos procentuāli pieaugusi platība, ko aizņem ilustrācijas (atskaitot

LATVIJU) un sludinājumi. Abos lielajos laikrakstos —
LAIKĀ un

LATVIJĀ AMERIKĀ — pēdējos gados pārējam saturam caurmērā

palicis tikai 61 %, resp. 66 % no visas iespiestās platības.

Pārmaiņām saturā nav vienveidības. LATVJU VĀRDĀ un LAT-

VJU ZIŅĀS procentuāli pieaugusi kultūras jautājumiem veltītā platība,

bet samazinājusies latviskām problēmām un polītikai atvēlētā. LON-

DONAS AVfZĒ, AUSTRĀLIJAS LATVIETĪ"un LAIKĀ turpretim pro-

centuāli pieaugusi platība.ko aizņem latviskās problēmas. LONDONAS

AVĪZĒ, LATVIJĀ un LATVIJĀ AMERIKĀ savukārt pieaugums ir

platībai, kas izmantota kultūras jautājumiem. Polītikai platība pro-

centuāli pieaugusi divos laikrakstos, LATVIJĀ un LATVIJĀ AMERIKĀ,

bet citos samazinājusies. Humoram izmantotajai mazajai platībai

trijos no laikrakstiem, kas joprojām iznāk, ir tieksme vēl vairāk
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samazināties. Acīm redzot, mums ir maz humoristu, jo sevišķi labu

feļetonistu.

Izdoto latviešu grāmatu skaits, kā rāda ARCHĪVA VI sējumā

publicētie dati, pieaug līdz 1955. gadam, pēc tam līdz 1962. gadam ir

neliels atslābums, bet ar 1963. gadu tas sāk atkal pieaugt un 1968.

gadā, pēc laikrakstos publicētām ziņām, ir vislielākais. Spriežot pēc

grāmatu recenzijām izmantotās procentuālās platības apskatītajos

laikrakstos, šāda aina tajos arī"visumā atspoguļojas, atskaitot vienīgi

LATVIJU un AUSTRĀLIJAS LATVIETI, kur šī"platība pēc 1964. gada

samazinās. Ja raksti par koncertiem un teātriem, vērtējot pēc pro-

centuāli izmantotās platības, varētu atbilst aktivitātei šais nozarēs,

tad mākslas izstādēm tā šķiet pārāk maza (atskaitot AUSTRĀLIJAS

LATVIETI).

1950-51. gadā vairāki laikraksti —_LATVJU VĀRDS, LATVJU

ZIŅAS, LATVIJA un LATVIJA AMERIKĀ - ievietoja rakstus par

atbrīvotās Latvijas nākotnes iecerēm un izredzēm, un tie aizņēma
4—19 % no latviskām problēmām izmantotās platības. Ja pēdējos

gados procentuāli samazinās platība rakstiem par pašreizējo dzīvi un

notikumiem Latvijā, tad viens no iemesliem varētu būt tas, ka papla-

šinās tiešie sakari — ierodas atbraucēji no Latvijas, notiek apciemo-

juma braucieni uz Latviju.

Sākuma gados LATVIJA daudz rakstīja par tālāko emigrāciju

un apstākļiem jaunajās zemēs. Sākot ar 1965. gadu, tā daudz lielāku

platību izlieto, rakstot par notikumiem latviešu dzīvē Zviedrijā,

Anglijā, Francijā, Dānijā, Holandē, tāpat ASV, bet mazāk platības

veltīts latviešu dzīvei Vācijā. Vai tas būtu norādījums, ka Vācijā

latviešu sabiedriskā rosme sāktu apsikt? Arī"LONDONAS AVĪZĒ ir

daudz rakstu par latviešu dzīvi pārējās Eiropas zemēs, tāpat tā

cenšas dot apskatus par notikumiem aizjūras zemēs — ASV, Austrā-

lijā, Kanādā, tomēr latviešu kultūras un sabiedriskās dzīves notikumi

Anglijā ieņem galveno vietu. AUSTRĀLIJAS LATVIETIS, LAIKS un

LATVIJA AMERIKĀ tāpat bez rakstiem un ziņām par savas zemes

problēmām un notikumiem sniedz pārskatus par latviešu dzīvi pārējās

zemēs. Pēdējos gados lielāka vērība pievērsta jaunatnei un tās ros-

mei. LAIKS un AUSTRĀLIJAS LATVIETIS ievieto ziņojumus par

universitātes beigušiem un viņu ģīmetnes. Visumā latviešu kultūrālā

un sabiedriskā aktīvitāte mūsu presē ir pietiekami atspoguļota.
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Raksturīgi, ka apskatītajā periodā apstājās abi laikraksti, ko

izdeva Zviedrijā, kur dzīvojošo latviešu daudzums ir par mazu, lai

varētu nodrošināt pietiekamu lasītāju skaitu. LATVJU ZIŅAS bija

liberāļu partijas uzskatu paudējas, bet no avīznieciskā viedokļa vēr-

tīgs laikraksts, kas sniedza nopietnus rakstus par starptautiskām

problēmām, Latvijas tiesisko stāvokli,notikumiem Padomju savienībā

un okupētajā Latvijā. Samērā lielu platību redakcija veltīja arī zināt-

nēm, mākslām, literātūrai un audzināšanas jautājumiem. Ar to šis

laikraksts noteikti atšķīrās no pārējiem.

LATVJU VĀRDS arī" uzskatāms par politisku laikrakstu, kas

pauda, varētu teikt, labā spārna uzskatus. lespieda vērtīgus ievad-

rakstus un apskatus par notikumiem Padomju savienībā un okupētajā

Latvijā. Samērā daudz rakstīja par starptautisko polītiku un pēdējos

gados arīpar kultūras jautājumiem. Abu Zviedrijas laikrakstu starpā

notika pastāvīga apkarošanās. Kaut arī" grūtības abiem sākās ap to

pašu laiku, par ko liecina LATVJU VĀRDA nerēgulārā iznākšana ar

1955. gadu, tomēr tam izdevās noturēties vēl vairāk nekā desmit

gadus. Saskaņā ar Zviedrijas likumu prasībām atbildīgam izdevējam

jābūt Zviedrijas pilsonim. LATVJU ZIŅU atbildīgais izdevējs bija

zviedru mācītājs A. Vegērs, bet tās rediģēja līdz 1950. gada aprīlim

J. Grīns, pēc tam D. Šleiere. LATVJU VĀRDAM, ko parakstīja atbil-

dīgais izdevējs un redaktors zviedru inženieris A. Nurēns, bija liels

skaits faktisko redaktoru, taču visilgāk to vadīja A. Kroders. Pēc abu

šo laikrakstu apstāšanās informācijas ziņā tos centās aizstāt Vācijā

izdotā LATVIJA, daudz vairāk rakstot par Zviedrijas latviešu dzīvi

un notikumiem.

Tagadējos laikrakstus var iedalīt divi katēgorijās: privātos —

AUSTRĀLIJAS LATVIETIS un LAIKS un sabiedriskos — LONDONAS

AVfZE, LATVIJA un LATVIJA AMERIKĀ. Abus privātos laikrakstus

kopš to publicēšanas sākuma vada vieni un tie paši atbildīgie redak-

tori: AUSTRĀLIJAS LATVIETI — E. Dēliņš, kas ir arī tā izdevējs,

un K. Rabācs— LAIKU, ko izdod H.Rudzīša apgāds «Grāmatu draugs?

Tāpēc šie laikraksti visus 20 gadus varējuši augt un veidoties kā

ārējā izskatā, tā saturā nepārtraukti vienā un tai pašā vadībā.

LONDONAS AVLZI izdod Anglijas latviešu sabiedrisko organi-

zāciju un sūtniecības darbinieku izveidots apgāds, LATVIJU — LCK

apgāds un LATVIJU AMERIKĀ
— DV apgāds. Šie izdevēji līdz ar to
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aiT ietekmē laikrakstu ideoloģisko virzienu.Visiem trim laikrakstiem

apskatītā periodā bijuši vairāki atbildīgie redaktori. LONDONAS

AVIZI no 1947. lī"dz 1960. gadam vadīja J.Andrups. Šai laikā notika

laikraksta izveidošanās un nostabilizēšanās. Pēc tam redaktors bija

P.Aigars un tagad P. Priedītis. LATVIJAS galvenais redaktors 1950.

gadā bija V. Lambergs, 1951—1952.g. M.Čulītis, 1952—1959.gadam

P.Klāns, pēc tam O. Kalējs. LATVIJU AMERIKĀ līdz 1952. gadam

vadīja H. Vītols, 1952—1961.g. I. Vīksna, 1961. gadā J. Grīnblats,

1961—1965.g. A.Kundrāts, bet pēc tam A. Vinčels. Vērojams, ka

redaktoru maiņai parasti sekojusi arīpārmaiņa kā ārējā izskatā, tā

saturā.Sākuma gados laikrakstu virsraksti bija emocionālāki, skaļāki,
vēlāk tonis vispār kļuvis racionālāks.

Par laikrakstu saturu nevar teikt, ka būtu kādas lielas un rak-

sturīgas atšķirības starpprivātajiem un sabiedriskajiem laikrakstiem

Visi samērā lielu platību veltīja tādiem nozīmīgiem jautājumiem kā

Latvijas zelta atsavināšanai, Latvijas valsts 50 gadu jubilejai v. c.

Tāpat par mūsu centrālajām organizācijām visi laikraksti raksta

vienādi daudz,tikai privātie izdevumi atļaujas šo organizāciju darbību

arīkritizēt.
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REDAKTORI PAR SAVIEM LAIKRAKSTIEM

Mūsu piecu lielo laikrakstu redaktori snieguši atbildes uz šādu

ARCHĪVA redaktora aptauju:

I. Ko uzskatāt par svarīgāko laikraksta uzdevumu?

11. Vai laikrakstā sniedzat: a) ko vēlas lasītāji, vai b) par ko

domājat, ka tas viņiem būtu jālasa?
111. Ja Jūs uz a jautājumu atbildētu pozitīvi — kā Jūs uzzināt

lasītāju vēlmes? Ja Jūsu atbilde uz b jautājumu būtu pozitīva — kādi

ir principi, pēc kuriem vadāties?

IV. Kādu aptuvenu latviešu procentu (pēc Jūsu vērtējuma) sa-

sniedz Jūsu laikraksts Jūsu zemē un kādu citās zemēs (latviešu

kopskaits ir šāds: ASV 100.000, Austrālijā 25.500, Kanādā 18.200,

Vācijā 12.000, Anglijā zem 10.000, Brazīlijā 6000, Zviedrijā 5000,

Jaunzēlandē 800, citās trimdas zemēs 3000; ģimenē caurmērā ir

3,2—3,9 personas)?

V. Vai Jūsu laikraksta lasītāji ir vecā, vidējā vai jaunā paaudze?

Lūdzu definēt, ko Jūs uzskatāt par veco, vidējo un jauno paaudzi, un

novērtēt, kāds ir to aptuvens sadalījums Jūsu lasītāju starpā.

VI. Pieņemot, ka jaunā paaudze maz lasa latviešu laikrakstus —

kas būtu jādara, lai šo parādību novērstu?

VII. Vai Jūs veidojat savu laikrakstu tā, lai tas būtu lasītājiem

galvenais informācijas līdzeklis vai arī" tikai kā papildinājums trim-

das zemes presei?

VIII. Vai Jūs savā laikrakstā lielāku vērību veltījat ziņu snieg-

šanai vai komentāriem?

IX. Kādā kārtībā pēc svarīguma Jūs savā laikrakstā sarindotu:

a) pasaules notikumus, b) informāciju par Padomju savienību, c) ziņas

par okupēto Latviju, d) ziņas par latviešu sabiedrisko dzīvi trimdā,

c) ziņas par latviešu darbiniekiem trimdā, f) lasītāju vēstules, g) re-

cenzijas, h) nopietnu daiļliterātūru, i) lasāmvielu laika kavēklim,

j) sporta informāciju? Cik lielu vērību Jūs veltījat attēliem un kādās

nozarēs?

X. Kāda ir Jūsu prognēze par Jūsu laikraksta nākotni?

Tālāk seko laikrakstu redaktoru atbildes.
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AUSTRĀLIJAS LATVIETIS

I. Modināt interesi par citu latviešu dzīvi un darbu, lī"dz ar to

veicinot sabiedriski kultūrālo rosību, kas ir pamats mūsu nacionā-

liem centieniem.

11. Labam laikrakstam jāapvieno a un b; jāprot pasniegt b tā, lai

lasītājam liktos, ka viņš lasa a. Tas, saprotams, ir ideāls.

111. Lasītājam latviešu laikrakstā vajadzētu atrast to, ko viņš

velti meklētu citās publikācijās — skat. atbildi uz 1. jautājumu.

IV. Laikraksts sasniedz ap 50 % latviešu Austrālijā. Par citām

zemēm nevaru izteikties.

V. Vecā paaudze (55 gadus vecie un vecākie) ir 50 %, vidējā (35—

55 gadus vecie) 40 %, jaunā (lītlz 35 gadu vecumam) 10 %. Tas ir

aptuvens abonentu (ne lasītāju) vērtējums.

VI. Laikraksti būtu jāmodernizē ārēji, sniedzot daudz vairāk

ilustrāciju, un iekšēji, sniedzot ziņas, kas jauniešus interesē, tādā

apdarē, kādu tie paraduši redzēt mītnes zemes presē. Pirmā lieta

ir visnotaļ līdzekļu jautājums, otra atkarīga no līdzekļiem un līdz-

strādniekiem.

VII. Pēc 20 gadu nodzīVošanas kādā zemē ir jāpieņem, ka arī

mūsu lasītāji par dienas notikumiem izlasa mītnes zemes avīzēs.

Tādēļ:

VIII. Vispārējo (politisko, saimniecisko un taml.) notikumu ap-

gaismojumā svarīgāks par pašu ziņu ir tās komentārs.

IX. Avīžes vielu pēc svarīguma sarindoju šādi: 1) ziņas par lat-

viešu sabiedrisko dzīvi trimdā, 2) ziņas par latviešu darbiniekiem

trimdā, 3) ziņas par okupēto Latviju, 4) informāciju par pasaules

notikumiem, 5) informāciju par Padomju savienību, 6) lasītāju vēs-

tules, 7) recenzijas, 8) nopietnu daiļliterātūru, 9) sporta informāciju,

10) lasāmvielu laika kavēklim.

Attēlu izvēles princips minēts atbildē uz 3. jautājumu. Piebilde:

attēliem jābūt techniski labiem. Labāk viens liels un labs attēls nekā

trīs mazi un vāji.

X. Arī apstākļiem negrozoties, latviešu laikrakstam mūsu sabied-

riskajā struktūrā būs vieta vēl vismaz 20—25 gadi.

Emīls Dēliņš
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LAIKS

I. Svarīgākais ir informēt sabiedrību par to, kas notiek tajā, ap

to un pasaulē.

11. Pirmkārt sniedzam to, ko ieskatām, ka tas lasītājiem būtu

jāzina, otrkārt to, kas ļaudis interesē iedzimtās ziņkāres apmieri-

nāšanai.

111. Lasītāju vēlmju uzzināšanai izdarītas trīs aptaujas (ar kupo-

niem), par to rēgulāri interesējas redakcijas korrespondenti, un

zināmu ieskatu dod arī lasītāju vēstules un, avīzi pasūtinot, izteiktās

vēlmes.

Tas, kas lasītājiem būtu jāzina, pēc redakcijas principa, ir tas,

kas svarīgs lasītāju pašu dzīvei (piemēram, jauni likumi, cenas,

darba iespējas un apstākļi utt.) un kas svarīgs latviešu sabiedrības

nacionālai pastāvēšanai, dzīvošanai tajā un — plašāk — pasaulē.

IV. Noapaļojot skaitļus līdz pilniem desmitiem, LAIKA abonentu

skaits ir šāds: ASV 9550, Austrālijā un Jaunzēlandēkopā 510, Kanādā

1760, Eiropas zemēs kopā 840, Dienvidamerikā 120, Āfrikā 10, Āzijā
10. Bez tam pa visām zemēm kopā LAIKA brīveksemplārus saņem

150 personu. LAIKA kopmetiens ir 13.000 eksemplāru.

V. Kaut cik precīzi atbildēt par lasītāju vecumu nav iespējams.

Spriežot pēc dažām pazīmēm (piemēram, abonentu rokraksta, pēc kā

diezgan droši var pateikt, vai rakstītājam ir angļu valodas skola,

resp. vai viņš nāk no jaunās paaudzes), jaunās paaudzes lasītāju nav

vairāk par 10—15 %. Pārējie sadalās apmēram līdzīgi starp veco un

vidējo paaudzi. Ar jauno paaudzi šeit domātas personas līdz 30 gadu

vecumam, ar vidējo — 30—60 gadu vecie un ar veco paaudzi — pāri

par 60 gadu vecie.

VI. Jaunajai paaudzei jāiemāca latviešu valoda tādāpakāpē, ka

tā pilnīgi saprastu latviešu rakstus, lai lasīšana nesagādātu lielāku

piepūli nekā, lasot rakstus angļu valodā, un lai lasītāji latviešu valodu

ne vien saprastu, bet spētu tajā arī domāt.

VIL Informācija par latviešu dzīvi un notikumiem ir galvenais,

bet par pasaules notikumiem tikai papildinājums mītnes zemes laik-

rakstiem.

VIII. Lielāku vērību veltījam ziņu sniegšanai.
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IX. Laikraksta saturu pēc svarīguma sarindojam šādi: 1) ziņas

par latviešiem un viņu dzīvi trimdā, 2) ziņas par okupēto Latviju,

3) recenzijas, nopietna daiļliterātūra un informācija par latviešu

mākslas dzīvi, 4) sporta informācija, 5) informācija par ASV likum-

došanu un pasaules politiku, 6) informācija par Padomju savienību,

7) lasītāju vēstules un pasaules notikumu apskats, 8) lasāmviela laika

kavēklim (šāds sadalījums neatbilst katrai katēgorijai atvēlētām

telpām laikrakstā, jo, sludinājumu daudzumam stipri variējot, redak-

cijas daļa atsevišķos numuros pēkšņi drastiski jāsamazina vai arī

jāpaplašina, bet gan vairāk redakcijas ieskatījumam par laikraksta

ideālo satura sadalījumu). Tekstam ir priekšroka; attēlos pirmā

vietā ainas no latviešu dzīves un karikatūras.

X. Laikraksta nākotne atkarīga no latviešu valodas izplatības

pakāpes jaunajā paaudzē. Ja tā paliek tagadējā apjomā, tad avīzes

mūžs var būt ierobežots ar apmēram 10 gadiem, bet avīzes pastā-

vēšana vispār ar 15—20 gadiem, pieņemot, ka šai laikā Savienotajās

valstīs un Kanādā neieplūdīs kāds lielāks latviešu emigrantu vilnis

no Latvijas Šo stāvokli var ievērojami grozīt arī iespiedumtechnikas
tālāka attīstība, kas patlaban atrodas straujā maiņā un nākotnē var

samazināt iespiešanas izdevumus.
Kārlis Rabācs

LATVIJA

I. Svarīgākais uzdevums ir sniegt lasītājiem ziņas par trimdas

latviešu saimes dzīvi un sabiedriskajām norisēm, tāpat iepazīstināt

ar iekšējām pārvērtībām okupētajā Latvijā, tur palicēju noskaņojumu
un strāvojumiem Padomju savienībā un citās komunistiskajās valstīs

aiz dzelzs aizkara. Tālākā vietā ir pasaules lielā polītika.

11. Starp lasītājiem aptauja nekad nav izdarīta. Laikrakstā snie-

dzam to, kas varētu interesēt un kas aptuveni arībūtu jālasa. LAT-

VIJAI ir īpatnējs stāvoklis, jo tā ir triju valstu — Vācijas, Anglijas

un Zviedrijas latviešu laikraksts. Šo zemju lasītājiem ir diezgan

atšķirīgas vēlmes, tādēļ saziņā ar Anglijas un Zviedrijas redaktoru

laikraksts tiek veidots tā, lai aptuveni būtu pieņemams vairumam

lasītāju.

IV. Ja pieņemam, ka ģimenē caurmērā ir 3 personas un visas

laikrakstu lasa, tad Vācijā to lasa 27 %, Zviedrijā 38 %, Anglijā
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15 %,' Betijā 30 %, Francijā 20 %, Holandē, Dānijā un Austrijā 30 %,

Norvēģijā 50 % un zemēs ārpus Eiropas 1 %.

V. Lasītāji ir vidējā un vecākā paaudze, ja vidējo paaudzi skaita

no 35 irdz 55 un vecāko paaudzi pāri par 55 gadiem. Jaunās paaudzes

lasītāju skaitu var lēst apmēram 5—6 %. Vecākā un vidējā paaudze

lasa aptuveni līdzīgi.
VI. Trimdā, diemžēl, nav nepieciešamo priekšnosacījumu, lai

izveidotu arf daļai jauniešu pieņemamus latviešu laikrakstus Zemēs,

kur šie jaunieši dzīvo, iznāk īpaši jauniešu laikraksti un žurnāli, ar

kuriem sacensties nevaram. Ka arī" jauniešiem domāts un pašu

jauniešu veidots izdevums, kāds ir rakstu krājums MĒS, negūst

piekrišanu, pierāda tas, ka šis izdevums cīnās ar materiālām grū-

tībām Bez tam grūti saskaņot jauniešu vēlmes ar vairuma laikraksta

lasītāju vēlmēm. Sevišķi grūti tas ir LATVIJAI, kas iznāk tikai

četras reizes mēnesī"8 lappušu apjomā.

VII. Laikraksts ir galvenais informācijas līdzeklis par pašu

trimdinieku dzīvi, bet par pasaules notikumiem tikai papildinājums
trimdas zemes presei, uzsverot pasaules notikumu vērtējumā mūsu

viedokli.

VIII. Lielāku vērību pievēršam ziņu sniegšanai,komentējot tikai

to, kas tai brīdī" nepieciešams.

IX. Pirmajā vietā ir ziņas par pašiem un sabiedrisko dzīvi

trimdā, par latviešu darbiniekiem trimdā, recenzijas, dzeja un

romāns vai stāsti, kultūras dzīves notikumu apraksti, tad seko

strāvojumu vērtējums okupētajā Latvijā un Padomju savienībā.

Pasaules notikumi nav galvenā daļa. Lasītāju vēstules ievietojam,

cik tas nepieciešama Eiropas latvieši nav tik čakli vēstuļu rakstītāji

kā, piemēram, tas ir Austrālijā, Kanādā un ASV. Sporta informāciju

ievietojam nedaudz, jo Eiropā latviešu sportistu ir samērā maz.

Lasāmvielu laika kavēklim ievietojam maz, jo tai vienkārši nav

vietas. Uzņēmumus lielāko tiesu izvēlamies no pašu dzīves. Tie

laikrakstu sadārdzina, un maza apmēra laikrakstā tiem arī nevar

atvēlēt daudz vietas.

X. Par laikraksta nākotni grūti spriest. Visi pesimistiskie

pareģojumi līdz šim nav piepildījušies, un daži trimdas laikraksti

pārsnieguši jau gadsimta ceturksni, vairums jau pāri 20 gadu sliek-

snim. Protams, trimdā dzimušai un uzaugušai paaudzei latviešu
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laikraksti nav tas, kas bija un ir vecajai un vidējai paaudzei. Bez tam

ŠFpaaudze vairs nespēj brīvi iejusties latviešu valodā un savā vecumā

izvēlas to, kas vieglāks. Kā jau teicu, irdz šim visi pesimistiskie

pareģojumi nav piepildījušies, tāpēc būtu aplami noteikt gadu, kad būs

sasniegts „nāves" punkts.
r r„Oskars Kalējs

LATVIJA AMERIKĀ

I. Par svarīgāko laikraksta uzdevumu uzskatām informāciju, bet

organizācijas, ne privātpersonas, izdotam laikrakstam arī ideoloģiju.

Tā kā Kanādā plaši izplatīts arī" LAIKS, kas lielāko tiesu sniedz

informāciju, tad jācenšas mūsu avīzi veidot atšķirīgu. Tā LATVIJA

AMERIKA (turpmāk LA) ir pa pusei laikraksts, pa pusei žurnāls, jo

dodam arī teērētiskus rakstus, diskusijas, referātu pārspiedumus,

apcerējumus utt.

11. Vai laikrakstā maz iespējams sniegt to, ko lasītāji vēlas?

Nav iespējama avīze, kurā visi raksti interesētu visus lasītājus.'

Lasītāju vēlmes ir pārāk pretrunīgas, bet dabiski, ka iespēju robežās

tās cenšamies ievērot. Nenoliedzami, ievietojam arī rakstus, par ko

domājam, ka lasītājiem tie būtu jālasa, bet — vai viņi to arī dara,

protams, nezinām.

111. Lasītāju vēlmes uzzināt simtprocentīgi nav iespējams, pat

par 50 % ne,bet domājam, ka apmēram 25 % lasītāju domas un vēlmes

zinām. Cik vien iespējams, cenšamies tās noskaidrot personiskās

sarunās, ierodoties citās pilsētās Samērā daudz uzzinām arī dažādās

sapulcēs un sarīkojumos, jo lasītāji labprāt ar redaktoriem par

avīzes jautājumiem „pastrīdās". Un — lai cik tas savādi (ievērojot

aptauju nesekmīgumu) — saņemam samērā daudz lasītāju vēstuļu, kas

nav domātas publicēšanai, bet redakcijas informēšanai par lasītāju
domām.

IV. Apmēram kādu Kanādas latviešu procentu mūsu laikraksts

sasniedz, manuprāt ir neatbildams jautājums, jo ir skaidrs, ka bez

abonentiem laikrakstu lasa arī citi, pat daudzi. Avīzi abonē arī

biedrības, liekot savos lasāmgaldos. Viena ģimene abonē LA, otra

LAIKU, tad ar laikrakstiem apmainās. Mūsu lasītāju Kanādā ir divi

trešdaļas, ASV viena trešdaļa, citās valstīs abonentu skaits neliels

(Austrālijā, piemēram, tikai 16, ārpus Ziemeļamerikas vispār tikai
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ap 110). Bet vismaz par Austrāliju gribētos teikt, ka LA tur izlasa

ne mazāk kā 50 personu. Tā secinu no saņemtajām vēstulēm Aptuveni

pareizi būs, ja lēsīsim, ka lasītāju ir trīsreiz vairāk par abonentiem

Te runāju tikai par ģimeņu vienībām, ne atsevišķiem ģimenes locek-

ļiem. Tā kā nav zināms, cik lielas ir ģimenes, kas laikrakstu abonē,

nav iespējams runāt par konkrētiem skaitļiem.
V. Liekas, visvairāk LA lasa vecā paaudze, tad vidējā, samērā

maz jaunā. Par veco paaudzi uzskatu visus pāri par 50 gadiem, par

vidējo — līdz 50 gadiem, par jauno — līdz 25 gadiem.

VI. Kas būtu jādara, lai novērstu to, ka jaunā paaudze avīzi maz

lasa? Nezinu. Burvju līdzeklis nav atrasts, un to arī neatradīs. Fakts

ir, ka vismaz Kanādā latviešu jaunā paaudze maz lasa arīkanādiešu

laikrakstus, tikai nedaudz vairāk klausās radio, bet „atzīst" vienīgi

televīziju. Esam runājuši ar jauniešiem un jautājuši, ko viņi vēlētos

laikrakstā, bet viņi paši nav spējuši to pateikt. Jaunatnes apvienībā

domāja, ka jaunajiem nepatīk „veču" raksti arī par jaunatnes jautā-

jumiem ne, jo — viņi tos neizprotot. Atvēlējām jauniešiem laikrakstā

īpašu daļu slejas vai vairāk apmērā, ja vajadzīgs, pat katrā numurā.

Sākumā viņi spēja dot vismaz vienu rakstu mēnesī, tad pat to vairs

ne.. .Varbūt, ka jaunieši vienkārši par slinkiem, lai lasītu un rakstītu,

varbūt viņi paši nezina, ko grib. Citām tautībām, kas mēģinājušas

laikrakstos dot stāstus komiķu veidā, arī neko labāk nav veicies. Te

var tikai neizpratnē raustīt plecus. Un dīvaini — mūsu līdzstrādnieku

vidū ir divas jaunietes, jaunākas par 20 gadiem, kas darbojas laik-

rakstā arvislielāko interesi un pamazām arīprogresē kā rakstīšanas

stilā, tā valodā un uzdevuma izpratnē. Viena gan raksta tikai par pašu

jauniešu lietām, otra — par savas pilsētas lokālajiem notikumiem.

VII. Cenšamies veidot latviešu laikrakstu, tātad sniedzam lat-

viešu dzīves notikumus, latviešu jautājumu apskatus utt., ko šejienes

laikrakstos nevar atrast. T.s.,ārlietām jeb polītiskajiem notikumiem

veltījam mazāk vērības, bet tie nepieciešami vecajiem, kas mītnes

zemes valodu joprojām pietiekami neprot, lai lasītu šejienes laik-

rakstus un klausītos radio. No ārlietām dodam to, kas mums liekas

interesants un nozīmīgs tieši latviešu lasītājiem.

VIII. Liekas, ka lielāku vērību veltījam ziņu sniegšanai nekā

komentāriem, bet visumā uz šo jautājumu jau ir atbildēts iepriekš.



ALFRĒDS VINČELS

Elmāra Damberga zīmējums
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IX. Pēc svarrguma rakstus sarindotu apmēram šādi: 1) ziņas

par latviešu sabiedrisko dzīvi trimdā, 2) recenzijas, 3) daiļliterātūra,

4) lasītāju vēstules, 5) lasāmviela laika kavēklim, 6) pasaules notikumu

apraksti, ieskaitot Padomju savienību (kas Jums minēta atsevišķi),

7) raksti par latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem trimdā (ja ar to

domāti jubileju raksti, nekrologi un taml.), 8) sporta informācija,

9) ziņas par okupēto Latviju. No pēdējām visumā izvairāmies, jo

baidāmies kādam radīt nepatikšanas. Domāju, ka šai ziņā trimdas

laikraksti visai daudz grēko, rīkodamies neapdomīgi. Ne jau viss,

ko Latvijā dara, ir slikts, bet kaut ko slavēt ir pret „mūsu trimdas

polītiku". Tad jau labāk izvairīties par šiem jautājumiem rakstīt.

Ja rakstām, ka viss, ko tur dara, ir slikts, manuprāt sniedzam

nepareizu informāciju. Tā ir tikai propaganda, pie tam tāda, kas

kļūst neticama.

Attēliem veltījam iespējami lielu vērību, bet visvairāk attieksmē

uz pašu latviešu dzīvi. Speciālas nozares izcelt necenšamies, bet

attēli, diemžēl, atkarīgi no fotogrāfiem. Tos neiesūta pietiekami

daudz, lai ilustrātīvā daļa būtu patiešām vispusīga (daudzi iesūtītie

attēli ir arī" sliktas kvalitātes un mūsu iespiedumtechnikai, pretēji

ofsetam, neder). Mūsu laikraksta nelaime ir tā, ka attēlos visvairāk

varam parādīt Toronto dzīvi, tad Hamiltonu, pēc tam apmēram

vienādi citas Kanādas pilsētas un ASV, bet pavisam maz Austrāliju

un Eiropu, jo attēlus tikpat kā nesūta, kaut tos labprāt izmantotu.

X. Mana prognēze par mūsu laikraksta nākotni ir bēdīga Domāju,

ka pēc pāris gadiem izdošana būs jāpārtrauc. Vispār attieksmē uz

latviešu presi svešumā esmu pesimists. Domāju, ka vēlākais pēc

desmit gadiem mums vispār būs vairs tikai divi, t. s., „
lielie" laik-

raksti — LAIKS un AUSTRĀLIJAS LATVIETIS. Pēdējais pastāvēs,

jo Austrālija pārāk tālu no citiem kontinentiem, lai iztiktu bez sava

laikraksta. LAIKS savukārt ir bagātākais un visplašāk izplatītais
laikraksts ar lielāko abonentu skaitu. Ka avi"ze būs arī vēl Eiropā,
kaut abas pašreizējās apvienojot, to neticu.

Alfrēds Vinčels

LONDONAS AVĪZE

I. Doma par laikraksta izdošanu radusies neilgi pēc Latvijas

neatkarības zaudēšanas LONDONAS AVĪZES apgāda statūti izstrādāti
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1942. gada sākumā. Statūtu pirmā pantā sacīts, ka LONDONAS AVĪ-

ZES svarīgākais uzdevums ir cīņa par Latvijas neatkarības atgūšanu

To uzskatu arī" tagad par laikraksta svarīgāko uzdevumu.

11. lespēju robežās cenšos dot laikrakstā to, ko lasītāji vēlas,

izņemot vienīgi, ja tas grozītu laikraksta politisko līhiju.

111. Darbojoties ilgāku laiku, ļoti labi var izjust, ko lasītāji
vēlas. Pie tam, satiekot redaktoru, lasītāji labprāt mīl izteikt savas

domas un neslēpj, kas patīk un kas ne. Lasītāji mēdz arī piesūtīt

redaktoram vēstules par to, ko laikrakstā gribētu lasīt un ko ne, tāpat

mīl dot visvisādus padomus un sūdzas par nekārtīgu pastu.

IV. Anglijā ir 8600 latviešu. Tos gandrīz visus sasniedz LON-

DONAS AVĪZE. Vispirms to lasa ģimenēs. Tālāk — ja vienā mājā

dzīvo vairāki latvieši, tad nereti savstarpēji vienojas un kopējai

lasīšanai abonē vairākas avīzes. Grāmatgaldos, lasāmgaldos, dažādās

latviešu kopmītnēs un latviešu bibliotēkās laikraksts ir visiem pie-

ejams. Almelijā dzīvo ap 50 latviešu, turp iet divi eksemplāri. DVF

īpašumā Londonā (72 Queensborough Terrace), kur tagad divi blaku

nami, dzīvo arī ne mazāk par 50 latviešiem, un visi var laikrakstu

izlasīt. Ar laiku izveidojies arī paradums pēc izlasīšanas aizsūtīt

avīzi radiem vai draugiem. Avīzes financēm tas nav izdevīgi, bet

darīt neko nevar. Ārpus Anglijas LONDONAS AVĪZI sūtām tikai 139

eksemplārus (uz Jaunzēlandi nevienu). Procentos tas ir pavisam maz,

tāpēc minu skaitu, kas ir šāds: Vācijā 37, ASV 32, Zviedrijā 21,

Austrālijā 11, Kanādā 10, Francijā 7, Dānijā 3, Spānijā un Arģentīnā

pa vienam. Pa divi eksemplāriem saņem Itālija, Šveice, Austrija,

Holande, Beļģija, Brazīlija, Īrija, Latvija.

V. Vairums LONDONAS AVĪZES lasītāju ir vecā un arīvidējā

paaudze, bet jaunā lasa maz. Par veco paaudzi uzskatu pašus vecākos,

kas pie svešuma nevar pierast Vidējā paaudze būtu tie, kas vēl vairāk

vai mazāk Latviju atceras, bet arī pie svešuma ir pieraduši un sa-

mierinājušies ar jaunajiem apstākļiem. Jaunā paaudze ir tie, kas

dzimuši svešumā un Latviju zina tikai pēc nostāstiem. Viņu dzīve

šeit ir normāla, jo citādu dzīvi viņi nav redzējuši.

VI. Lai ieinteresētu jauno paaudzi vairāk lasīt laikrakstu, vaja-

dzētu viņus aicināt visādi darboties līdz un rakstīt laikrakstā. Tāpat

laikrakstā vajadzētu rakstīt pēc iespējas vairāk par jaunatni. Šo

jautājumu gan neviens sekmīgi vēl nav atrisinājis.



40

VII. Cenšos rakstīt par visiem svarīgākajiem jautājumiem. Vis-

vecākie lasītāji šejienes presi nelasa, jo labi neprot svešo valodu.

Arī"tie, kas valodu zina, nereti plašajā materiālā nevar orientēties.

VIII. Lasītāji mīl ziņas kopā ar komentāriem, tāpēc iespējas

robežās to vienmēr ievēroju.

IX. Svarīguma kārtība būtu šāda: 1) ziņas par latviešu sabiedrisko

dzīvi trimdā, 2) nopietna daiUiterātūra, 3) recenzijas, 4) ziņas par

latviešu darbiniekiem trimdā, 5) ziņas par latviešiem brīvajā pasaulē,

6) ziņas par okupēto Latviju, 7) pasaules notikumu apraksti, 8) infor-

mācija par Padomju savienību, 9) sporta informācija, 10) lasāmviela

laika kavēklim.

Attēlus ievietoju gandrīz katrā numurā visās nozarēs, bet gan

par aktuāliem tematiem. Atsevišķos nozīmīgos gadījumos ievietoju

arī sabiedrisku vai politisku darbinieku, sevišķi latviešu, fotoattēlus.

X. Domāju, ka tuvākā nākotnē laikraksts turpinās iznākt tāpat

kā pēdējā laikā. Kas notiks attālākā nākotnē, to šais nemierīgajos

laikos nevar uzminēt. Bet domāju, ka laikraksts turpinās iznākt vēl

ilgi, jo tā izdevēji ir visas šejienes lielākās latviešu organizācijas,

kas katrā gadījumā pratīs atrast izeju.

Pēteris Priedītis

PĒTERIS PRIEDĪTIS

Gleznojis Ēriks Žilinskis
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MŪSU AVĪŽU SATURS

Aija Ozoliņa

Apskatītās avīzes ir LAIKS, LATVIJA AMERIKĀ (LAm), LAT-

VIJA, AUSTRĀLIJAS LATVIETIS (AL) un LONDONAS AVfZE (LA).

Avīžu formāts (ieskaitot baltās malas) bija šāds: LAIKAM 58 reiz 43

cm, LAm 55 reiz 41 cm, LATVIJAI 47 reiz 31 cm, AL 45 reiz 31

cm, LA 45 reiz 29 cm. Pēc gadā izdotā lappušu skaita šīs avīzes

sarindojas citādā kārtībā. 1968. gadā LAm iznāca 103 numuri ar 8

lpp. un 1 numurs ar 12 lpp., kopā 836 lpp. (1969. gadā izdots mazāks

numuru skaits). LAIKAM iznāca 101 reiz 8 un 1 reiz 16 lpp., kopā

824 lpp., AL 47 reiz 12 un 2 reiz 16 lpp., kopā 596 lpp., LA 51 reiz

8 un 1 reiz 12 lpp., kopā 420 lpp., LATVIJAI 46 reiz 8 un 1 reiz 12

lpp., kopā 380 lpp. Paplašinātos numurus šīs avīzes izdeva vai nu

pēc Jaungada, vai Ziemsvētkos, vai abos gadījumos. (Kā aprakstītās

avīzes sarindojas pēc formāta, redzams citā rakstā.)

Metode

Minētajām piecām avīzēm, sākot ar 1968. g. vidu, līdz 1969.g.

vidum no katra mēneša izlozēts viens numurs jeb kopā 12 numuri

katrai avīzei. Visi izraudzītie numuri bija parastā apmērā, tikai AL

izlozē gadījās paplašināts numurs. Izlozētie numuri ir analizēti, lai

noskaidrotu, kāds ir attiecīgās avīzes saturs un cik telpas veltīts

katram jautājumam. Aplēšot vidējo vārdu skaitu vienā kvadrātdeci-

metrā un izmērijot slejas garumuun platumu, konstatēts, cik vārdu

veltīts katram jautājumam.
Šādi aplēstais kopējais vārdu skaits ir lielāks nekā patiesais

vārdu skaits, jo aplēstajā vārdu skaitā ietilpst arī virsrakstu platība

(kas salikta ar lielākiem burtiem un kurā tādēļ mazāks vārdu skaits)

un nav atskaitītas tukšās rindas starp posmiem. Aplēstais vārdu

skaits tomēr ir mazāks par maksimāli iespējamo vārdu skaitu, jo

tajā neietilpst tukšās rindas starp viena raksta beigām un otra sā-

kumu. Tāpat vārdu skaitā neietilpst dzejoļi un krustvārdu mīklu

aizņemtā platība. Analizei ņemtie skaitļi nav ne īstais, ne maksimāli

iespējamais vārdu skaits. Tie raksturo telpu, kas veltīta kādam

jautājumam un kurā ietilptu vārdu daudzums, ja šī telpa būtu pilnīgi
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aizņemta ar attiecīgās avīzes parastā lieluma salikumu. (Parastais

salikums LAIKAM, AL un LATVIJAI ir 8 punktu, LA un LAm 10

punktu burti. Daļa teksta LATVIJAI iespiesta ar 6 punktu, AL ar 10

punktu, bet LAIKAM pat ar 11 un 12 punktu burtiem. Red.)

Avīžu saturs klasificēts pēc tematiem šādi, lietojot decimālo

klasifikācijas veidu: 0. pasaules notikumi, 1. ziņas par Padomju

savienību, 2. ziņas par okupēto Latviju, 3. lokālās ziņas, 4. raksti

par sabiedriskiem darbiniekiem, 5. lasītāju vēstules, 6. recenzijas,

7. attēli, 8. daiļliterātūra, 9. sludinājumi. Klasifikācija izdarīta tā,

ka katru plašāku klasi ierobežo šaurāka klase. Tā 0. klase (pasaules

notikumi) pēc nosaukuma gan varētu aptvert visas pārējās klases, jo

pasaules notikumi taču aptver visus notikumus. Tomēr, piemēram,

ziņas par Padomju savienību šai klasē neietilpstjo izdalītas atsevišķi
1. klasē. Tāpat 1. klasē neietilpst ziņas par okupēto Latviju, kas

izdalītas 2. klasē, utt. Sākot ar 3. klasi, ir radītas apakšklases, bet,

telpu taupot, tabulā publicēti tikai 3. klases apakšklašu skaitļi (sk.

pielikumu).

Satura klasifikācijas apskats

Pasaules notikumi ietilpst 0. klasē. Kā redzams no turpmākā,
šādu ziņu visvairāk LATVIJA (15,0%). Šai avīzē pasaules notikumu

aprakstos apcerētas visvairāk Eiropas ziņas, bet netrūkst arī ziņu

par Ķīnas, Brazīlijas vai Austrālijas politiskajiem notikumiem. Pa-

saules ziņām LATVIJA ir ierādījusi otro vietu, LAIKS tām veltījis

12,1 % un ceturto vietu, LA 8,9 % un trešo vietu, LAm 8,4 % un sesto

vietu, bet AL 6,8 % un piekto vietu. Visas piecas avīzes caurmērā

pasaules ziņām veltījušas 10,1 % un trešo vietu.

1. klasē ir ziņas par Padomju savienību, kurās neietilpst

informācija par okupēto Latviju. Par Padomju savienību visvairāk

rakstījusi LATVIJA, vismazāk AL.

Par okupēto Latviju (2. klasē) visvairāk ziņu ik numurā sniegusi

LATVIJA, bet tā kā LAIKS iznāk divreiz nedēļā, tur rakstiem par

okupēto Latviju veltīts aptuveni tikpat, ja ne vairāk, telpas. LATVIJĀ

šīs ziņas iespiestas katra numura 6. lappusē un arī citur, LAIKĀ

katra numura 4. lappusē. Samērā daudz telpas šai klasei veltī arīLA

(8. lappusē) un AL, kurā ir nodaļa „Humors aiz aizkara", bet ne katrā

numurā. Vismazāk ziņu par okupēto Latviju sniedz LAm arī tad, ja

ņem vērā, ka avīze iznāk divreiz nedēļā.



44

30. apakšklasē ietilpst informācija par mītnes zemes politiku

un kulturāliem notikumiem. Lielākā apakšklase absolūti un relātfVi

visās avīzēs ir 31. — ziņas par mītnes zemes latviešiem. AL šai

klasē ietilpst raksti par latviešu aktivitāti Austrālijā, piemēram, par

kādas pilsētas gatavošanos kultūras dienām. LATVIJĀ tās ir ziņas

par latviešiem Vācijā, LA —par latviešiem Apvienotajās karaļvalstīs

Mazliet savādāk šī klase jāizprot LAIKĀ un LAm. Abas avīzes sevi

uzskata par avīzēm latviešiem ASV un Kanādā, tāpēc 31. apakšklasē
abām tām ir raksti par latviešu aktivitāti kā ASV, tā Kanādā, piemē-

ram, par Kanādas dziesmu svētkiem. Lielāko telpu šim tematam

atvēlējusi LA - 32,8 %, tad AL -31,3 %, LAm - 27,1 %, LAIKS —

23,0 % un vismazāk LATVIJA -19,5 %.

31. apakšklase ir iedalīta vēl tālākās apakšgrupās. Tās ir: 310.

— latvieši saskarē ar mītnes zemi, kas ietver ziņas par latviešu

panākumiem mītnes zemes politikā, izglītības nozarēs, skaistuma

karalieņu vēlēšanās un arīnegātīvas ziņas, piemēram,par latviešiem

sakarā ar noziegumiem vai nelaimes gadījumiem. Šādu ziņu visvairāk

AL, seko LAm, LAIKS, un vismazāk to LA.

Nākamā apakšgrupā — 311. ietilpst latviešu rosība mītnes

zemē, kas, atkal ņemot to pašu piemēru, ietver tādas lietas kā kul-

tūras dienas vai dziesmu svētkus,kuras nevar iedalīt ne organizāciju

ziņās, ne nosaukt vienkārši par koncertu ziņām. Arīšādiem jautāju-

miem visvairāk telpas veltījis AL.seko LAIKS, LAm,LATVIJA un LA

312. — biedrību un citu organizāciju ziņas — ir lielākā apakš-

grupa visās piecās avīzēs un ietver atreferējumus par organizāciju

sēdēm, sapulcēm,sanāksmēm vai salidojumiem,vēlēšanu rezultātiem,

arīpar šo organizāciju mērķiem un panākumiem. Organizāciju sarī-

kojumi, ja tos ir bijis iespējams klasificēt, iedalīti citās apakšgrupās

— ziņas par koncertiem, literāriem sarīkojumiem v. c. 312. apakš-

grupa vislielākā ir LAm, seko AL, LAIKS, LA un LATVIJA.

313. ir ziņas par jaunatni un skolām. Procentuāli tām visvairāk

telpas devusi LATVIJA (22%), ierādot otro vietu 31. apakšklasē.

Citās avīzēs otrā vietā 31. apakšklasē ir 314. apakšgrupa — baznīcas

ziņas. Ziņām par jaunatni un skolām LAIKS atvēlējis 13 %, LAm 11

%, AL 9 % un LA 9 % no 31. apakšklases kopplatības.

315. ir koncertu ziņas,kam visas avīzes veltījušas daudz telpas
316. — mākslas izstāžu ziņas visvairāk ir LAIKĀ. 317. — ziņas par
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literāriem sarīkojumiem visvairāk ir LATVIJĀ; tādu nav LAm. 318.

— teātru ziņas ir otrā vietā no visām ziņām par kulturāliem sarīko-

jumiem. Visvairāk to AL, kamēr LATVIJĀ šādu ziņu izlasē nebija.
319. — sporta ziņām visas avīzes veltījušas vairāk telpas nekā

jebkuram kultūrālam sarīkojumam.

lepriekšējais pārskats par 31. apakšklases apakšgrupām rāda

tās saturu. Tabulā šī"apakšklase sniegta ar vienu kopēju skaitli, kas

ietver visas apakšgrupas.
32. apakšklasē ietilpst ziņas par latviešiem citās brīvās pa-

saules zemēs. Te ietilpst arī" raksti par latviešu ciemošanos pie citu

zemju latviešiem. 320. (par latviešu valodu), 321. (par Latvijas pa-

gātni) un 322. (par Latvijas nākotni) apakšgrupā ietilpst visu brīvās

pasaules latviešu kopējās problēmas. 32. apakšklasei procentuāli

visvairāk telpas veltījusi LATVIJA, tad AL un LA. Mazāku interesi

par latviešiem citās zemēs izrādījis LAIKS un LAm. Par brīvās

pasaules latviešu kopējām problēmām, piemēram, latviešu valodas

saglabāšanu trimdas apstākļos un par Latvijas nākotnes izredzēm

rakstīts ļoti, ļoti maz. Izrādās, ka esmu maldījusies, tās uzskatot

par trimdas latviešu „problēmām". Problēmas, kas mūs, trimdas

latviešus, nodarbina, laikam ir pavisam citas. Visas avīzes tomēr

veltījušas telpu 321. apakšgrupai — Latvijas pagātnei. Tur ietilpst

aculiecinieku stāsti par vēsturiskiem notikumiem,personiski pagātnes

notikumu vērtējumi un taml.

33. ir apakšklase ar rakstiem par baltiešu sadarbošanos un

viņu kopējiem mērķiem.

4. klasē ietilpst raksti par latviešu sabiedriskiem darbiniekiem

neatkarīgi no tā, kurā trimdas zemē viņi dzīvo. Procentuāli šī klase

vislielākā LA un LATVIJAI, vārdu skaits nedēļā par šo tematu vis-

lielākais LAm. Vismazākā tā ir AL. Šī temata apakšklasēs ietilpst

saimniecisko darbinieku, karavīru, mākslinieku, skolotāju, organi-

zāciju amatpersonu un citu jubilejas raksti un nekrologi. Svarīgākie

šai klasē visās avīzēs bijuši raksti par mākslinieku jubilejām, otrā

vietā nāk garīdznieku, skolotāju un organizāciju vadītāju jubilejas.

Nekrologi visvairāk veltīti saimnieciskiem darbiniekiem. Samērā

daudz nekrologu LA, jo ar dažām rindiņām par viņu dzīvi un sasnie-

gumiem tā piemin ikvienu Apvienotajās karaļvalstīs aizsaulē aizgā-

jušo latvieti.
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5. klase veltīla lasītāju vēstulēm. Tām vajadzētu atspoguļot

lasītāju intereses, un, ja tas tā ir, tad jāsecina, ka avīzes raksta

taisni to, kas lasīlājus interesē. Vislielākā apakšgrupa visās avīzēs

ir vēstules par lokālām lietām, tad seko vēstules par biedrību lietām,

apmēram vienāds vārdu skaits veltfts,rakstot par Padomju savienību,

mākslu, sportu.

6. klase ir recenzijas. Visvairāk telpas tās aizņem LAm. LAT-

VIJA recenzijām veltījusi 7,6 % no savas telpas, bet nedēļas apmērā

tām atvēlētā telpa nav tik liela kā LAIKAM, kas recenzijām veltījis

5 % no savas telpas. Jāņem gan vērā, ka LATVIJA recenzijas ir

iespiestas mazākiem burtiem nekā pārējais saturs. Visās avīzēs

visvairāk recenziju veltīts grāmatām. Visām avīzēm otrā vietā ir

recenzijas (kritika) par koncertiem, izņemot AL, kam otrā vietā tās

ir par teātriem. Kā jau tas redzams 31. apakšklasē, AL ir arī" vis-

vairāk ziņu par teātri, kamēr LATVIJAI šo ziņu nemaz nav, nedz arī"

teātra kritikas.

7. klase aptver attēlus. Visvairāk to lielākajā avīzē — LAIKA,

ko varētu izskaidrot ar to, ka LAIKU iespiež ofseta technikā. Visās

avīzēs vairums attēlu ir par latviešu dzīves notikumiem, tikai

LAIKS trešo daļu attēlu ir veltījis pasaules notikumiem. LATVIJA

attēlu mazāk nekā pārējās avīzēs. LATVIJĀ arīvismazāk sludinājumu,

tāpēc varētu domāt, ka šī" avīze būtu piemērota tiem, kas avīzes pērk,
lai tās lasītu.

8. klasei — daiļliterātūrai — visvairāk telpas veltījusi LAm,

otrā vietā ir LAIKS. Šais avīzēs gan daiļliterātūra iespiesta lielā-

kiem burtiem, un īstais vārdu skaits būs mazāks. Daiļliterātūras
vismazāk AL, un, kamēr citās avīzēs tā lielāko tiesu ir romāni, AL

daiļliterātūra ir stāsti un tēlojumi.

9. klase — sludinājumi, visvairāk LAIKĀ, kur to gandrīz tikpat
daudz kā 31. apakšklasē iedalītās ziņas. LAIKĀ daudz telpas aizņem

nāvesziņu sludinājumi, tur ir arī daudz uzņēmumu sludinājumu. LAm

ir uzņēmumu, nāvesziņu, sarīkojumu un DV izdevniecības grāmatu

sludinājumi, AL — uzņēmumu, nāvesziņu un sarīkojumu sludinājumi.
LA sludina nāves gadījumus un sarīkojumus, paretam uzņēmumus.
LATVIJĀ sludinājumu maz, tie ir lielāko tiesu nāves gadījumu,

grāmatu un sarīkojumu sludinājumi.



TELPAS SADALĪJUMS

AVĪZĒM

1968-69. GADĀ
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Pielikumā ievietotajā tabulā ir sniegts mērījuma un aplēsuma iznākums

par kopējo vārdu skaitu, pamatā liekot katras avīzes vairāk parasto salikumu.

Turpretim diagrammās dots šādi aplēstā kopējā vārdu skaita reizinājums ar

gadā izdoto numuru skaitu. Diagrammas zīmējot, ņemts vērā, ka viens no AL

numuriem izlozē bija gadījies paplašināts svētku numurs

PIELIKUMS

n

B
v
H

0

Kopi

LAIKS

Skaits %

48,0 12,1

ējais vardu skaits tūkstošos izlases

LATVIJA AUSTRĀLIJAS
IATVtta i

AMERIKĀ LATVIETIS
lai vija

Skaits % Skaits °ļ0 Skaits %

29,7 8,4 25,3 6,8 39,9 15,0

12 numuros

LONDONAS AVĪZE KOPĀ

Skaits % Skaits %

16,6 8,9 159,5 10,1

1 8,0 2,0 2,7 0,8 1,1 0,2 12,1 4,5 2,2 1,2 26,1 1,7

12,9 3,3 0,1 0,0 9,6 2,6 23,1 8,7 10,0 5,4 55,7 3,5

30 12,5 3,2 13,3 3,8 8,3 2,2 6,8 2,6 2,7 1,5 43,6 2,8

31 91,0 23,0 95,6 27,1 116,6 31,3 52,0 19,5 61,1 32,8 416,3 26,5

32 9,0 2,3 12,3 3,5 30,4 8,1 38,8 14,6 9,5 5,1 100,0 6,4

320 0,0 0,0 - - 0,3 0,0 - — —
- 0,3 0,0

321 4,4 1,1 1,4 0,4 4,5 1,2 4,4 1,7 8,8 4,7 23,5 1,5

322 4,3 1,1 1,0 0,3 6,0 1,6 - — - - 11,3 0,7

33 4,4 1,1 6,1 1,7 6,7 1,8 6,7 2,5 2,1 1,1 26,0 1,7

8,7 2,2 10,0 2,8 ' 7,7 2,1 12,1 4,5 8,7 4,7 47,2 3,0

5 4,4 1,1 4,3 1,2 8,8 2,4 2,1 0,8I — — 19,6 1,2

6 19,7 5,0 29,8 8,5 21,1 5,7 20,1 7,6I 14,2 7,6 104,9 6,7

7 53,2 13,5 42,8 12,1 35,0 9,4 6,5 2,4 12,6 6,8 150,1 9,5

8 24,7 6,2 30,8 8,7 15,2 4,1 19,0 7,1 15,8 8,5 105,5 6,7

9 90,0 22,8 72,4 20,7 76,5 20,5 22,5 8,5i 21,7 11,7 283,1 18,0

opā 39 2 100,0 35 ,3 100,0 37; 1 100,0 26 1 100,0 186,0 100,0 157 7 100,0
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LASĪTĀJU DOMAS PAR LATVIEŠU AVĪZĒM

Egils Kalme

ARCHĪVA aptaujā mūsu avīžu lasītājiem viņiem bija dota iespēja

ne vien atbildēt uz aptaujas jautājumiem (skat. statistisko apstrādā-

jumu),bet arī izteikt savu viedokli vēstulēs. Sekojošais raksts balstās

uz šīm lasītāju vēstulēm. Saņemts 60 vēstuļu no ASV, Anglijas, Aus-

trālijas, Francijas, Kanādas, Vācijas un Zviedrijas,no tām par LAIKU

40, AUSTRĀLIJAS LATVIETI 7, LONDONAS AVfZI 6, LATVIJU AME-

RIKA 4 un LATVIJU 3. Skaitļi iekavās nozīmē vēstuļu rakstītāju

vecumu. Daži lasītāji savus spriedumus rakstījuši nevis atsevišķi,

bet uz aptaujas lapas malām. Technisku apstākļu dēļ pēdējie nav

ņemti vērā.

LATVIJA - 3 vēstules

Nepatīk raksti par bijušiem valstsvīriem un moderno mākslu

(53). Aizrāda uz valodas kļūdām (42).

LATVIJA AMERIKĀ - 4 vēstules

Aizrāda uz valodas kļūdām sludinājumos. Nav apmierināts ar

dzejoļu kvalitāti — daži no tiem neesot oriģināli. lebilst pret gariem

rakstiem par lasītājiem maz zināmām tēmām, piemēram, par izrā-

dēm Austrālijā un par Montrealas biļetenu, ko lasot tikai montrea-

lieši (41). Vēlas īsas sakopotas ziņas no visas pasaules un lokālas

ziņas par ASV. Lokālas ziņas esot tikai par Kanādu (58). «Laikraksta

kvalitāte pēdējos gados uzlabojusies. Laikraksts bagāts ar ideolo-

ģiskiem rakstiem" (60).

LONDONAS AVfZE
- 6 vēstules

„
Lasītāju vēstuļu tikpat kā nav. levietotās vēstules drīzāk ir

paziņojumi nekā atbilde vai kāda raksta papildinājums." Vēlas ziņas

par lietuviešiem un igauņiem un vairāk recenziju (42). leteic sama-

zināt telpu nāvesziņu sludinājumiem, atzīmēt jauniešu rosmes un

iesaistīt redakcijas un ziņotāju darbā jauniešus (49). Nepatīk lasīt

par organizāciju lielīšanos un kariem miera laikā (47). Vēlas sludi-

nājumus par latviešu grāmatām, lai tās varētu pasūtināt pa pastu

(69).
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AUSTRĀLIJAS LATVIETIS - 7 vēstules

Nepieminēšu lietas, kuras viens vēstules rakstītājs ieteic, bet

otrs noliedz.
„
Pārāk daudz iespiedumkļūdu" (63 un 64). (Par iespie-

dumkļūdām žēlojas arī"daudz lasītāju aptaujas lapās. Red.) «Lokā-

lajās ziņās par daudz aprakstīti nenozīhiīgi notikumi." «Lasītāju

vēstules ir labas" (63). Avīze ceļot draugus debesīs un cildinot

personas, kurām niecīga nozīme latviešu sabiedriskajā dzīvē; pret

presi zūdot respekts. Vēlas vairāk lasītāju vēstuļu. lebilst, ka kor-

rektors patvarīgi svītrojot un sakropļojot vēstuļu saturu. Recenzijās

esot rupjas piezīmes. Vēlas, lai tās būtu objektīvākas un lietišķīgākas.

Pretraksti esot pārāk asi (70). Daiļliterātūru vēlas vairāk (85, 63 un

61). Vēlas, lai līdzstrādnieku būtu vairāk (61).

LAIKS — 40 vēstules

34 vēstuļu rakstītāji ir 60 gadu veci un vecāki, bet 6 — jaunāki.

Respektējot jaunās paaudzes ieteikumus un noraidījumus, vispirms

citēšu to domas, kas jaunāki par 40 gadiem.

Šie lasītāji vēlas vairāk rakstu par latviešu kultūras dzīvi citos

kontinentos un par notikumiem ārzemju mākslas dzīvē, jo šādi raksti

«latviešu lasītājam dotu plašākas perspektīvas". Vairāk recenziju

par šeit un Latvijā iznākušām latviešu grāmatām. Vairāk par mūsu

zēniem Vietnamā. Nevēlas mednieku un makšķernieku stāstus, drau-

džu dāmu mielastu galdu aprakstus un kāzu fotogrāfijas. Nevēlas

rakstus par pagātni,piemēram: «Mēs esam tā apkrāvušies ar saviem

senčiem, ka pilnīgi aizmirstam laikmetu, kurā dzīvojam" (32, 34 un

citi).

Vecāko lasītāju ieskati ir šādi. 78 gadus veca pensionāre: «Mums

kaut kā jāaizpilda mūsu tukšās stundas". Viņa pārskatot fotoattēlus

par mūsu sabiedrisko dzFvi, bet visvairāk viņu interesējot literārais

nodalījums, ko lasot tūlīt pēc avīzes saņemšanas, un tad «nāk garas,

tukšas dienas, kamēr atkal pienāk nākošais avīzes numurs. Vecie

latvieši nīkst tāpēc, ka nespēj iet kopsolī" ar vidējo paaudzi un jaunatni

Vidējie sāk pierast pie amerikāniskās dzīves, un jaunatne jūsmopar

televīziju. Lai jūsmotu par to, mums būtu jākļūst kā bērniem." Par

ārzemju ziņām, sportu un par dažiem citiem rakstiem atzinība ar

noliegumu līdzsvarojas tā, ka no nelielā vēstuļu skaita nevar izlobīt

lasītāju vairuma ieskatu. Piemēram, vienam nepatīk nāvesziņu
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sludinājumi,bet otrs raksta: «Vispirms es lasu to lapu, kur sludināti

aizgājušie" Visvairāk atzinības veltīts
„
Lasītāju baismi", bet vis-

vairāk kritizētas lokālās latviešu ziņas. Citēšu dažu lasītāju ieskatus

par šīm nodaļām: «Par lasītāju vēstulēm var dusmoties,var smieties,

var noskumt, bet dažreiz var atrast tajās pa svaigai domai" (73).

«Lasītāju vēstules ir interesantas. Būtu vēlams, ka to būtu vairāk"

(62).«Kādreiz gan ļoti kaitina lasītāju vēstules, jo tajās cilvēki izsaka

visas savas domas, vai pareizas, vai ne" (67). «Lasītāju vēstuļu

nodaļa būtu paplašināma, jo visi to lasa" (69). «Lasītāju vēstuļu

pozitīvā nozīnie ir tā, ka tur parādās kompetentu personu dažos

rakstos pielaisto kļūdu izlabojumi" (62). „ Lasītāju vēstules vēlētos

divtik, trīstik vai vēl vairāk. Taisnība, puse no tām ir mazvērtīgas,

bez satura, muļķīgas vai pārpratumi, bet pārējās interesantas, as-

prātīgas un gudras; var redzēt dažādus cilvēku viedokļus un dzirdēt,
kas citus interesē. Vai redakcija nevarētu samazināt rakstus augstā
tonī"un to vietā likt vairāk lasītāju vēstuļu?" (80). Šī"lasītāja teiciens:

«var redzēt dažādus cilvēku viedokļus un dzirdēt, kas citus interesē",
ir ļoti nozī"mīgs. Tas izteic brīvās preses jēgu. Cits lasītājs, liekas,

domā, ka redaktoram jāietur vadlīnija: «Lasītāju vēstules derīgas,

bet aplamām vajadzētu redakcijas piezīmes" (78).

Atsauksmes par lokālām ziņām ir skarbākas:
„

Lokālās ziņas

pagasta līmenī", kur atkārto tās pašas frāzes — pātaru pliekanība.
Daudz telpas laikrakstā aizņem nevajadzīgi rakstiņi, piemēram, kāds

sabiedrisks darbinieks apraksta savas dievkalpojumu kopas darbību,

bet patiesības ir tikai tik daudz, ka šāda kopa vēl pastāv" (62).

Komentēšu ar redaktora Kārļa Rabāca vārdiem, teiktiem preses

konferencē: «Atsevišķo koloniju lokālie notikumi, no ziņu viedokļa

raugoties, dažkārt nav svarīgi, tomēr laikraksti tos cenšas iespēju

robežās ievietot, lai attiecīgajās kolonijās nerastos aizdomas, ka

redaktors tās personīgi neieredz".

«Netīk kupli sazēlusī"mietpilsonība — godināšanās modes, dažā-

das «zvaigznes", pārspīlēts baznīciskums un lēts fražains tautiskums"

(73). «Ir garu garie raksti par konferencēm. Uzskaitīta vesela virkne

runātāju un rinda apsveicēju, beigās ziņas par noslēgumu ar balli.

Visa garā raksta vietā pietiktu ar paziņojumu par nolemto" (69).

«Rakstiem par sabiedriskiem darbiniekiem bieži ir savstarpējas
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aplaizīšanās nokrāsa. Lokālās ziņas pavisam neapmierinošas: neno-

zīmīgi izrīkojumi, biedrības, sapulces v. c." (65). „Garie apraksti

no visām pasaules malām, kurš kur ievēlēts — skolas valdē vai citās

organizācijās.Kam tas jāzina?" (72). „Lokālo ziņu daļu varētu sama-

zināt, jo lielāko tiesu tur ir ziņas par draudžu un biedrību sapulcēm"

(69).

Pirms vairāk nekā desmit gadiem bijušais redaktors Ēriks

Raisters aizrādīja BRĪVAJĀ VĀRDĀ: «Daudzas lietas, kam būtu

vajadzējis atspoguļoties mūsu trimdas presē visā to skaudrumā, nav

pienācīgi apgaismotas vai pat aizmirstas, kaut arī tanī pat laikā sīki

reģistrēti visādi lokāli sīkumi. Taisni apbrīnojami, cik daudz mūsu

ziņotāji palaiduši garām izdevības paspīdēt ar īsti žurnālistisku

ķērienu. Lasītājiem bieži nācies nosirdīties — nekā jauna un lasāma".

Dažus gadus vēlāk Irma Vīksniņa BRĪVAJĀ VĀRDĀ aizstāvēja ziņo-

tāju viedokli: «Avīžu ziņotāja darbs trimdā ir daudz grūtāks nekā tas,

no malas skatoties, varētu likties. Tam jāsaduras ar problēmām,
kuras no vienas puses izraisa redaktors, no otras vide, kurā ziņotājs
dzīvounpar kuru raksta—avīzes lasītāji. Te nu jāpiebilst, ka pēdējie
nekad nav apmierināti, jo vienmēr gadās, ka kādam tiek kas nodarīts

pāri."

Preses konferencē 1969. g. jūnijā Latviešu preses biedrības

priekšnieks Viktors Irbe arī runāja par ziņotāja viedokli: «Kā lai

reportieris vai vietējā «pagasta" korespondents apraksta sarīkojumu,
kuram redaktors veltīs 10 rindu chronikā, ja jāizdod ceļa nauda,

jāmaksā ieejas maksa? Pēc ziņojuma parādīšanās rakstītājam piede-

vām vēl jādzird pārmetumi, ka viens vai otrs
„

dižgars" rakstā nav

pieminēts. Ko aprakstīt? Vai tikai gaišās puses? Organizācijas lab-

prāt mīl slēpt daļu no pārrunām sēdēs un bieži norāda reportierim,

ko rakstīt un ko ne. Vai reportieris kalpo lasītāju saimei, ja raksta

tikai to, kas «atļauts"? Vai viņš reizē ar to nepārvēršas par bezdomu

ķiparu?
"

Tai pašā konferencē redaktors Kārlis Rabācs teica: «Svešuma

gados izaudzētais īgnums pret pasauli un emigrantu mazvērtības

kompleksus sedzošā paštaisnība atrod presē īsto vietu, kur «norea-

ģēties". Bez tam nabaga redaktorus apkrauj ar recenzijām par

bezgala daudz ģeniāliem latviešu māksliniekiem un par visām lietām

— jubilāriem. .."
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«Pilnīgi trūkst apskatu par lokāliem dzīves un darba apstākļiem"

(78). «Derētu īsi raksti reiz nedēļā par jaunāko zinātnē, medicīnā,

tieslietās un padomi praktiskās dzīves lietās" (78).
„

Tieši neticami,

cik maz mēs dabūjam zināt par lietuviešu vai igauņu rosmēm" (72).

«Vēlos lasīt par latviešu dzīves apstākļiem citās zemēs" (80). «Ļoti

maz tiek doti pārskati par mūsu literātūru" (70). „
Vairāk par liela-

jiem pasaules notikumiem, piemēram, par R. Kenedija, M. Lutera un

spiegu kuģa prāvu" (82). «27 sieviešu vārdā izsaku vēlēšanos, lai

avīzē būtu ievietotas dāmu jaunākās modes" (78). leteic avīzē nodaļu:

«Jaunatnes dzīve" (62). Vēlas objektīvākas un kodolīgākas recenzijas.

Par latviešu modernajām grāmatām tajās esot liels vārdu birums,

bet maz satura (80).

Ir svarīgi, vai vēstules rakstītājs runā par sevi vai citiem.

Citiem vārdiem: vai viņš ieteic rakstus, kurus pats grib lasīt, vai

tādus,kas,pēc viņa domām,būtu jālasa citiem. Sai sakarā komentēšu

62 gadus veca lasītāja ieteikumus, kas nepārstāv vēstuļu rakstītāju

vairumu, bet skar latviešu problēmas. Viņš ieteic nodalījumu avīzē:

«Nacionālā un reliģiskā audzināšana ģimenē un skolā", jo «šai lietā

mums trūkst visminimālāko praktisko norādījumu, kad un kā tādas

lietas darīt". Te lasītājs nerunā par sevi vien, bet arī par citiem,

par «mums". Starp mums ir daudz kvalificētu skolotāju. Vai viņi

nezina, kā bērnus audzināt? Turklāt reliģiskā un nacionālā audzinā-

šana ir divas atsevišķas lietas.Tālāk viņš saka: «Neviens no vecākiem

nezina, kādā vecumā un kā mācīt latviski lasīt". Vai var pieņemt, ka

neviens no vecākiem nav lasījis Amerikas latviešu apvienības kultū-

ras biroja izdoto ĀBECI UN LASĀMGRĀMATU, kur 58. lappusē ir

pastāstīts, kā bērniem ir jāmāca lasīt latviski? Ja kāds ieteic laik-

rakstam audzināšanas funkcijas, tad jājautā, kam šī audzināšana ir

vajadzīga — viņam pašam vai citiem? Ja viņš runā pats par sevi. tad

lieta ir skaidra, bet jāšaubās, vai viņš zina to, kas vajadzīgs citiem.

Ļoti pārsteidz šī lasītāja ieteikums klasificēt latviešus, piemēram,

ja augstskolu beigušais nepieder pie latviešu studentu korporācijas,
bet ir biedrs cittautu studentu organizācijā, tad viņa nacionālā stāja

ir apšaubāma, un viņa fotoattēls laikrakstā nav ievietojams.Latvieši,

kas daudzkārt sijāti un pārbaudīti, redaktoram būtu vēlreiz jāsijā —

jāiedala grupās, jāskalda. Vai tāda rīcība būtu nacionāla? «Skaldi un
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valdi" pieder citai, nevis nacionālai, ideoloģijai. Vienalga, kā vārdā

— kultūras vai politikas — latviešu skaldīšana un klasificēšana notiek,

tā tomēr ir kaitīga. Latvieši emigrācijā ir jāvieno, nevis jāskalda.

Nākošais ieteikums: «Laikrakstam jākalpo latviešu nacionālai

dzīvei svešumā". lepriekšējais piemērs rāda, ka rīcība, ko viens

sauc par nacionālu, otram var likties nacionālismu graujoša, tādēļ,
kamēr nav konkrētizēta abstraktās frāzes «nacionālā dzīve" nozītne,

būtu pareizāk, ja teiktu, ka laikrakstam ir jākalpo latviešu lasītājam.

Redaktors Kārlis Rabācs saka: «Ja presi sāk izmantot kādas idejas

propagandēšanai, tad tas ir apdraudējums presei. Preses galvenais

uzdevums ir ātra un aktuāla informācija. Svētajos rakstos ir teikts —

dodiet cilvēkiem gaismu, un viņi atradīs pareizo ceļu. Brīvība no

sabiedrības neatvairāmi prasa zināmu spriešanas spēju, spēju un

pienākumu domāt katram pašam ar savu galvu, just katram pašam ar

savu sirdi, tikt skaidrībā pašam ar savu apziņu."
«Laikrakstam jākalpo savas valodas kopšanai" (62). Vairāki

lasītāji pārmet avīzēm svešvārdu pareizrakstību. Svešu īpašvārdu
rakstību noteic un vārdnīcas sastāda valodnieki, nevis avīžnieki.

Kamēr valodas likumi un vārdnīcas ir nepilnīgas, pareizrakstība
klibos. Angļiem Vebstera vārdnīcas beigās ir īpašvārdu saraksts,

kur redzams, kā svešie īpašvārdi rakstāmi angliski. Latviešu valodā

šāda īpašvārdu vārdnīca trimdā nav izdota, bet ir gan Latvijā ar

nosaukumu NORĀDĪJUMI par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un

pareizizrunu latviešu literārajā valodā (I — igauņu valodas īpašvārdi,

Rīgā 1960; II — čechu un slovaku, 1961; 111 — vācu, 1960; IV — lietu-

viešu, 1961; V - poļu, 1961; VI — angļu, 1961; VII - spāņu, 1961;

VIII — ASV ģeogrāfiskie nosaukumi, 1962; IX — franču, 1963; X —

somu, 1963; XI — krievu, 1966; XII — itāliešu, 1968). Ja pēc šādas

vārdnīcas būtu pietiekams pieprasījums, tādu varētu izdot arī trimdā

Noslēgums
Par presi izolēti nevar runāt, jo tā iet kopsolī ar sabiedrību. Ne

vien rakstītāji, bet arī lasītāji ir vainīgi, ka latviešu presei ir trū-

kumi. Latvijā līdz neatkarības laika beigām nebija oficiālas žurnālistu

skolas. Nevar teikt, ka tur presei bija augsts līmenis, bet trimdā tas

vēl vairāk noslīdējis. Tomēr labākās latviešu avīzes emigrācijā ir

tuvākas brīvās preses tradicijām nekā avīzes brīvajā Latvijā.
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Daudzi preses trūkumi, kas parādās šodienas emigrantu avīzēs,

ir nākuši līdz no Latvijas. Vēsturisku faktu dokumentācija visu laiku

ir bijusi novārtā. Labam rakstam faktus savācot, paiet daudz vairāk

laika nekā raksta uzrakstīšanai. Cittautu prese mūsu rakstus neie-

vieto īpaši tādēļ, ka tie ir vāji motīvēti ar faktiem un datiem. Līdz

šim dokumentāciju LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ un ARCHĪVĀ veikušas

atsevišķas personas ar saviem līdzekļiem pēc pašu ierosmes. Šodien

vēsturiskus rakstus rakstām pēc atmiņas, bet kas notiks rītu, kad

nāks jaunā maiņa — tai atmiņu krājuma nav?

Pieminēšu vēl vienu latviešu preses trūkumu, kas nācis līdz no

Latvijas — liekvārdība. Latviešu tautasdziesmās liekvārdības nav, tā

ir sazēlusi vēlāk. Divdesmitā gadsimteņa zīmīgākie stila elementi

literātūrā un žurnālistikā vairākās kultūras tautu valodās ir īsums,

skaidrība un vienkāršība. Liekas,ka lasītāju atbalsta tur nevajadzētu,

un liekvārdība būtu tikai rakstītāju lieta, bet tā tas nav. Liekvārdība

ir kļuvusi latviešiem par paradumu runās un presē. To nepamanaun

nepiemin. Ja pēkšņi avīzē svītrotu katru lieko vārdu,lasītājam valoda

liktos sausa un sveša. Divdesmitā gadsimteņa izteiksme, tāpat kā

brīvās preses tradicijas, nevar rasties vienā dienā — tajā jāieaug

pamazām. Redaktors Alfrēds Vinčels nesen teica: «Demokrātijas

izpratnē un nepieciešamajā tolerancē mēs joprojām neesam progre-

sējuši, jo nespējam cienīt un respektēt otra domas, ja tās nesaskan

ar mūsu pašu domām".

Latviešu prese atspoguļo mūs visus. Šai spogulī raugoties, mēs

ieraugām paši savu seju, tādēļ,par spīti preses kļūdām un trūkumiem,

pievienojos 78 gadus vecai lasītājai,kas saka: „Esmu ļoti apmierināta

ar latviešu avīzi. Ar nepacietību gaidu katru numuru."
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LASĪTĀJU VĒRTĒJUMI PAR AVĪZĒM

Edgars Dunsdorfs, Brigita Liepiņa, Gunārs Šterns

Sekojošo apcerējumu rakstījis pirmais autors pēc abu līdz-

strādnieku izdarītajiem aplēsumiem ar elektronisko skaitļotāju.

Aptauja

ARCHĪVS bija iecerējis varbūtības izlases aptauju starp mūsu

piecu lielo avīžu-LAIKA, LATVIJAS AMERIKĀ (LAm), AUSTRĀLI-

JAS LATVIEŠA (AL), LATVIJAS un LONDONAS AVĪZES (LA) abonen-

tiem. Sazinoties ar šo avīžu redaktoriem, izrādījās, ka neviens laik-

raksts nevarēja izsūtīt dažus simtus aptaujas lapu pēc nejaušo skaitļu
tabulām. Tai vietā redaktori ieteica iespiest aptaujas lapas avīzēs un

aicināt brīvprātīgi atsaukties.

Tā kā labāk tomēr ir uzzināt kaut ko par lasītāju viedokļiem
nekā nezināt nekā, šo ieteikumu pieņēmām, un avīzes iespieda veid-

lapu, kas minēta pielikumā. lecerētās varbūtības izlases (probabilitv

sampling) aptaujas vietā līdz ar to sekojošie rezultāti iegūti ar izlasi

(nonprobabilitv sampling), kas neatbilst varbūtības izlases prasībām.

Starpība ir ļoti liela, jo mūsu izlases rezultāti nedod iespēju aplēst

nedz parametrus, nedz izlases kļūdu. Ir mazs mierinājums, ka gan-

drīz visas līdz šim trimdā izdarītās izlases ir tādas pašas (vienīgais

izņēmums ir ARCHĪVA IX sējumā iespiestā aptauja par vecāku vie-

dokli skolu jautājumā — tā ir kopu izlase,angliski: cluster sampling).

Akceptējot redaktoru ieteikumus,cerējām,ka brīvprātīgā atsau-

cība uz avīzēs iespiestām aptaujām būs tāda, ka atbildes varēs

uzskatīt par reprezentātīvām. Kad tās ienāca, izrādījās, ka pirmkārt

no dažām avīzēm bija saņemts ļoti maz atbilžu — no LA 30, LATVIJAS

42, LAm 71. Tikai no AL un LAIKA bija saņemts daudzmaz apmie-

rinošs atbilžu skaits.

Otrs defekts bija, ka atbildes bija saņemtas no gados vecākiem

abonentiem, resp. lasītājiem. Varēja domāt, ka gados jaunākiem

lasītājiem ir cits viedoklis un spriedums par avīzē lasītā vērtējumu,

un saņemtās atbildes tādēļ nav reprezentātīvas.
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Šo divu trūkumu dēļ ARCHĪVS lūdza LA, LATVIJU un LAm

vēlreiz iespiest aptaujas lapu ar aizrādījumu, lai tie, kas lapu bija

atsūtījuši pirmo reizi, to vairs otrreiz neiesūta. LAIKU un AL

savukārt lūdzām iespiest tādu pašu veidlapu, bet ar norādījumu, lai

atbildes iesūta visi, kas dzimuši laikā no 1919. līdz 1939.gadam un

kas nav atbildējuši pirmo reizi. Bez tam, lai uzzinātu mītnes zemēs

dzimušās latviešu jaunatnes viedokli (no kā atkarīga avīžu nākotne),

izsūtījām pārveidotu aptaujas lapu agrāko un pašreiz notiekošo jau-

natnes kursu dalībniekiem Austrālijā un Anglijā. ASV lūdzām atbildēt

uz aptauju DIVREIZDIVI nometnes dalībniekus, Garezera ģimnāzijas

audzēkņus un Bostonas latviešu studentu biedrības biedrus. Svarīgā-

kais pārveidojums aptaujas lapā bija, ka vispirms jautāja, kādus

savas mītnes zemes laikrakstus jaunietis lasa. Otrkārt jautāja, vai

jaunietis lasa jaunatnes žurnālu MĒS a) rēgulāri, b) reizēm vai arī"

c) nemaz. Treškārt — vai mītnes zemes latviešu laikrakstu lasa

rēgulāri, tikai reizēm vai nemaz. Garezera ģimnāzijas audzēkņiem

bija speciāli jautāts, vai lasa rēgulāri, tikai reizēm vai nemaz kā

LAIKU, tā LAm.

Ja augšējā tabulā skaita tikai tos, kas avīzi lasa, tad saņemto

derīgo aptaujas lapu skaits ir 949. Bez tam vēl saņemtas vairākas

aptaujas lapas, kur dati pretrunīgi vai pārāk nepilnīgi — tās nav

apstrādātas un skaitā nav ietilpinātas.

* Ļoti vēlu saņemtas 14 aptaujas lapas, tādēļ dažās turpmākās

tabulās šos datus nebija iespējams ietilpināt (piemēram, 2.tabulā).

Iznākumā visās aptaujās kopā saņemts šāds atfc3il1ŽU !skait

1. Saņemto atbilžu skaits

Avīze No abonentiem
No J aunatnes. ™™

lasa nelasa
Kopā

AL 135 73 9 217

LA 50 44 7 101

LATVIJA 68 2 - 70

LAm 94* 9 39 142

LAIKS 370 104 7 481

Koi 717 232 62 1011
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2. Avržu abonentu un lasītāju grupējums pēc vecuma

•Par 3 personām ziņas ir nepilnīgas.

Vecums

gados
Abonenti

Siev. Vir. Kopi

Ģimenes locekļi
Siev. Vir. Kopā

Paziņas

Siev. Vir. Kopā

Pavisam kopā

Siev. Vir. Kopā"

LTdz 11 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3

11-15 0 0 0 15 8 23 0 11 15 9 24

16—20 0 11 18 23 41 4 4 8 22 28 50

21-25 112 17 9 26 2 2 4 20 12 32

26-30 5 2 7 22 21 43 8 6 14 35 29 64

31-35 9 20 29 22 18 40 6 5 11 37 43 80

36-40 15 22 37 39 22 61 15 15 30 69 59 128

41-45 22 55 77 37 28 65 11 17 28 70 100 170

46—50 28 51 79 56 21 77 19 30 49 103 102 205

51-55 16 39 55 31 20 51 7 20 27 54 79 133

56-60 29 84 113 76 19 95 22 24 46 127 127 254

61—65 18 67 85 53 20 73 24 23 47 95 110 205

66—70 27 86 113 58 10 68 18 21 39 103 117 220

71-75 9 45 54 29 9 38 12 7 19 50 61 111

76-80 5 21 26 20 7 27 11 8 19 36 36 72

81-85 0 11 11 4 8 12 4 1 5 8 20 28

86—90 0 0 0 5 2 7 0 11 5 3 8

91-95 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2

96—98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

? 3 8 11 11 0 11 0 0 0 14 8 22

iopā 187 513 700 518 245 763 163 185 348 868 943 1811
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Bez abonentiem,kas atbildēja aptaujas lapās, avīzes lasīja viņu

ģimenes locekļi un arī paziņas. Saskaņā ar 703 abonentu atbildēm

kopējais lasītāju skaits bija šāds: 703 abonenti, 763 ģimenes locekļi

un 348 paziņas, kopā 1814 personas. Kā šīs personas sadalās pēc

vecuma un pēc dzimuma, redzams 2. tabulā.

Jāpiezīmē, ka abonentu aptaujas lapās atzīmētais vecums nav

visai precīzs. Izrādās,ka vēl joprojām (gluži kā pagājušā gadsimtenī

tautas skaitīšanās Latvijā), jautājot—cik Jūs esat vecs,atbildētājiem

ir tendence gadus noapaļot. Tā starp abonentiem ir nesamērīgi daudz,

kas uzdevuši, ka viņi ir 40, 50, 60 vai 70 gadu veci. Lai šo parādību

novērstu, turpmākās aptaujās būtu jālūdz minēt nevis vecumu, bet

dzimšanas datumu (tā darījām jaunatnes aptaujā). Arī jautājumā par

abonēšanas ilgumu atbildēm ir tendence koncentrēties 10, 15 vai 20

gadu ilgā abonēšanas periodā. So parādību novērst ar citādi formulētu

jautājumu gan būs daudz grūtāk.

No 2. tabulas izriet interesanti spriedumi par to,cik plaši mūsu

avīzes sasniedz brīvās pasaules latviešu lasītājus. Kā redzams,

abonenti ir 39 %no kopējā lasītāju skaita. Ņemot avīžu koptirāžu

22.000, šīs avīzes lasa 56.000 personu jeb 42 % (t.i.,mazāk par pusi)

no visiem potenciāliem brīvās pasaules lasītājiem, vecākiem par 15

gadiem. Aplēsumā gan nav ņemts vērā, ka dažas ģimenes abonē arī

vairākus laikrakstus, bet to skaits būs mazs un mūsu aptuveno

vērtējumu jūtami negrozīs.

3. Atsevišķo avīžu lasītāju samērs pēc atbildēm aptaujā

No kopējā lasītāju skaita abonenti ir: AL 41 %, LA 43 %, LAT-

VIJAI 40 %, LAm 36 % un LAIKAM 38 %.

Abonenti Ģimenes locekļi Paziņas Pavisam 1
Siev. Vlr. Kopā Siev. Vir. Kopā Siev.Vlr. Kopā Siev. Vīr.

kopā

Kopā

AL 31 102 133 86 43 129 37 28 65 154 173 327

LA 16 34 50 18 19 37 9 19 28 43 72 115

LATVIJA 19 49 68 39 24 63 15 24 39 73 97 170

LAm 16 64 80 69 22 91 21 33 54 106 119 225

LAIKS 105 264 369 306 137 443 81 81 162 492 482 974

Šai tabula neietilpst abonenti, kas nav minējuši dzimumu.



61

Rodas jautājums, cik reprezentātfVs ir personu skaits, kas

sniegušas atbildes aptaujā, salīdzinot ar latviešu kopskaitu attiecīgā

vecumā. Latviešu vecuma piramida ir noskaidrota tikai par Austrā-

liju. 1 Tomēr,ņemot vērā faktu,ka tā labi atspoguļo zināmos demogrā-

fiskos faktus, ir iespējams teikt, ka Austrālijas latviešu vecuma

piramida reprezentē visas brīvās pasaules latviešu vecuma uzbūvi.

Ja tā, tad var aplēst latviešu skaitu brīvajā pasaulē katrā vecuma

grupā un salīdzināt ar tiem, kas atbildējuši mūsu aptaujā. SalFdzinā-

jums izdarīts sekojošā tabulā. Lasītāju uzmanība jāvērš uz to, ka

atbildētāju skaitā ir ne vien iepriekšējā tabulā parādītie abonenti, bet

arr jaunieši, kas snieguši atbildes uz aptauju jauniešiem.

4. Latviešu kopskaits un saņemtās atbildes pēc vecuma grupām

Sniegto atbilžu skaits šai tabulā ir mazāks nekā faktiski sa-

ņemts, jo šeit nav uzņemti jaunāki par 16 gadiem un arī" tie, kas

neminēja datus par vecumu.

Kā redzams, relātfvi par maz reprezentēta vecuma grupa no

26 līdz 30 gadiem, bet relātfvi kupli reprezentētas vecuma grupas

Vecums

gados

16-20

Latviešu kopskaits

Vīrieši Sievietes Kopā

6.800 7.400 14.200

Snieguši atbildes

Skaits %

141 1,0

21-25 3.400 3.400 6.800 46 0,7

26—30 6.000 6.500 12.500 16 0,1

31-35 3.400 3.400 6.800 32 0,5

36-40 3.400 3.400 6.800 40 0,6

41-45 8.200 4.800 13.000 82 0,6

46—50 10.200 6.300 16.500 79 0,5

51-55 5.400 4.300 9.700 56 0,6

56-60 7.400 6.800 14.200 113 0,8

61—65 6.500 5.100 11.600 86 0,7

66-70 5.700 5.400 11.100 113 1,0

71-75 3.100 2.600 5.700 54 0,9

76-80 1.700 1.800 3.500 26 0,7

81-85 550 550 1.100 11 1,0

86-90 250 250 500 — 0,0

Ko 72.000 62.000 134.000 895
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no 16 irdz 20, no 66 līdz 75 un no 81 līdz 85 gadiem. To zinot, ir

iespējams korriģēt aptaujā iegūtos datus.

Avizu satura vērtējums

Galvenais aptaujas nolūks bija uzzināt abonentu un jauno lasī-

tāju viedokli par avīzes saturu. Šim nolūkam aptaujā bija lūgts

novērtēt, cik lielā mērā lasītāju apmierina sniegtā viela par šādiem

desmit tematiem: 1) pasaules notikumi, 2) Padomju savienība, 3) oku-

pētā Latvija, 4) lokālas ziņas, 5) sporta ziņas, 6) latvieši citās zemēs,

7) sabiedriskie darbinieki, 8) recenzijas, 9) lasītāju vēstules, 10) daiļ-
literātūra.

Lasītāji savu vērtējumu izteica, atzīmējot procentu skālā 0,

10 utt. līdz 100 %. Kontroles jautājums bija par to, ko lasa pirmo,

ko pēdējo, un, ko nemaz nelasa. Vajadzēja būt tā, ka tie, kas par

kādu tematu nemaz nelasa, to arī nevar vērtēt. Tomēr daži atbildētāji

tematus, ko nemaz nelasa, novērtēja ar 100 % vai ar citu procentu.
Šīs atbildes neņēma vērā.

Pieredze rāda, ka avīžu satura un arī citi vērtējumi negrupējas

pēc normālas līknes, bet ka ļoti daudzi vērtē ar 0 % un ar 100 %; arī

50 % min lielā skaitā. Līdz ar to vairumu mūsu datu nevar apstrādāt

ar metodēm, kam pamatā normālās līknes pieņēmumi, bet jālieto

speciālas metodes. 2

Sekojošā iztirzājumā ietilpst arī jauniešu aptaujas dati, ja vien

nav minēts, ka tie neietilpst.
Sākot pētījumu par iegūtajiem datiem, pirmais jautājums ir:

vai iespējams atbildes par dažādām avīzēm apvienot, vai arī katra

avīze ir jāanalizē atsevišķi? Izdarot Kendala saskaņas pārbaudi,

izrādījās,ka Kendala koeficients lasītāju vērtējuma vidējā aritmētiskā

rangam visām piecām avīzēm par visiem desmit tematiem ir 0,386.

Secinājums ir, ka avīžu lasītāju vērtējumi par katru avīzi pārāk

atšķiras, un tos nevar apvienot. 3

Lai noskaidrotu, vai tomēr nevarētu apvienot lasītāju spriedu-

mus par dažām avīzēm, avīžu pāriem aplēsts Spirmena ranga kor-

relācijas koeficients. 4

Vislabākā lasītāju vērtējuma ranga saskaņa, kā redzams seko-

jošā tabulā, ir starp LAIKU un LAm (0,636). Mēģinot apvienot šo divu

avīžu vērtējumu ar LATVIJU, kas arī ir tuvs, Kendala saskaņas



koeficients bija 0,666. Tomēr kā viens, tā otrs koeficients jāatzīst

par nepietiekamu, tādēļ katra avifce tālāk raksturota atsevišķi.

5. Spirmena korrelācijas koeficients starp avTTzēm pēc lasīlāju

vērtējuma aritmētiskā vidējā ranga

Paskaidrojumi par tālākām tabulām sniegti aiz 10.tabulas. Šais
tabulās ir pētījuma pamatdati, reproducēti no skaitļotāja iespieduma

LA LATVIJA LAm

L

0,164

ATVIJA 0,425 0,188

Am 0,213 0,030 0,335

AIKS -0,994 0,115 0,515 0,636

6.AUSTRĀLIJAS LATVIETIS

Temats

1 Pasaules notikumi

0

14

10

5

Vērtējums procentos

20 30 40 90 60 70 S0

12 12 13 36 12 10 20

90 100

8 45

•5)

187

"i

Jļ Kopā Vidēji

29 216 59,9

2 Padomju savienība 16 10 4 15 11 30 10 11 21 12 34 174 42 216 58,0

3 Okupētā latvi ja 13 12 7 8 12 27 16 10 14 15 42 176 40 216 60,6

4 Lokālas siņas 5 4 3 10 3 29 13 20 23 27 62 199 17 216 73,5

5 Sporta siņas 40 11 3 5 1 17 9 9 19 13 53 180 36 216 57,6

6 Latvte&t citur 2 3 6 6 12 47 14 18 21 18 45 192 24 216 68.0

7 Sabiedr. darbln. 10 7 11 9 6 22 12 17 24 17 46 181 39 216 65,5

8 Recenzijas 13 6 8 17 10 28 16 19 17 15 36 185 31 216 60,2

' Lasīt, vēstules 9 8 11 9 10 26 7 15 24 21 51 191 25 216 66,2

10 Daiļliteratūra
10 21 9 8 23 28 4 10 15 16 33 177 3» 216 55,5

7.LONDONAS AVĪZE

0 10 2U 30 40 50 60 70 80 90 100

1 Pasaulei notikumi 10 2 8 6 7 13 7 8 7 2 18 88 18 106 54,7

2 Padomju savienība 14 4 8 7 10 10 5 6 11 2 11 88 18 106 47,6

3 Okupētā Latvija 5 6 6 9 6 14 6 10 11 3 14 90 16 106 59,6

4 Lokālas siņas 4 3 1 1 2 14 4 10 17 16 26 98 8 106 73,5

9 Sporta ziņas 7 3 3 2 6 8 4 5 3 8 29 78 28 106 67,2

6 •taiutes't citur 3 6 5 9 6 14 7 10 13 4 16 93 13 106 59,0

7 Sabiedr. darbin. 3 2 1 6 5 14 5 8 9 10 23 86 20 106 68,6

8 Recenzijas 8 3 4 5 3 12 3 7 11 9 19 84 22 106 62,4

9 Lasīt, vēstules 10 10 3 10 7 9 5 6 8 5 13 86 20 106 50,0

10 £aiii(terātūra 7 3 2 7 4 13 5 6 4 7 23 81 29 106 62,5
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Temats

0 10 20

8- LATVIJA

Vērtējums procentos

30 40 50 60 70 80 90 100

ts

-XI

•o
■-i

Kopa Vidēj

l Pasaules notikumi 1J 4 2 3 0 10 0 1 4 5 26 65 4 69 63,2

2 Padomju savlēnība 8 2 7 8 4 7 3 4 3 6 13 65 4 69 53,1

3 Okupētā Laivija 8 4 3 4 5 8 2 2 3 3 23 65 4 69 59,8

4 Lokālas jsiņas 7 3 1 2 6 11 3 8 5 3 15 64 5 69 59,5

5 Sporta «ifņas 15 6 3 4 2 8 1 4 2 2 13 60 9 69 45, 0

6 Latvieši citur- 2 2 4 9 4 8 2 0 6 4 25 66 3 69 66,5

7 Sabiedr. darbin. 1 2 2 3 2 13 4 4 5 4 25 65 4 69 71,7

8 ttomMtja* 4 2 1 1 1 10 3 2 9 7 23 63 6 69 72,7

9 Lasīt, vēstules 7 3 4 1 3 10 6 4 4 ū 21 63 6 69 60,6

10 Dailliterātūra 5 6 2 7 0 12 2 2 2 1 25 64 5 69 61,3

9.LATVIJA AXĒRIKĀ

10 20 30 40 50 60 70 80 9o 100

1 Pasaules notiku-ni 5 2 4 3 5 15 7 4 10 9 21 85 0 85 65,3

2 Padomju savienība 4 5 6 5 6 9 5 6 14 5 18 83 2 85 61,4

3 Okupētā Latvija 9 2 11 7 4 15 3 10 6 4 13 84 1 85 52,1

4 Zofcāias bijies 3 6 3 1 3 6 9 5 14 7 28 85 0 85 70,7

5 Sporta ziņas 18 4 5 117 5 7 5 5 26 84 1 85 57,1

6 ciijr 3 2 4 9 4 12 10 11 10 5 14 84 1 85 61,3

7 Sabiedr. darbin. 3 4 5 3 3 11 11 9 15 4 16 84 1 85 63,7

8 Recenzijas 0 2 1 8 5 6 5 9 15 16 17 84 1 85 72,0

9 iasTi. »CftteiM I 4 2 1 4 7 10 4 13 11 28 84 1 85 75,4

10 Daiļliteratūra
4 3 3 6 17 4 6 18 8 24 84 1 85 70,0

0 10 20

10.LAIKS

30 40 50 60 70 80 90 100

1 Pasaules notikumi 25 13 13 22 15 48 26 42 58 38 149 449 24 473 70,2

2 Padomju savienība 19 11 19 27 26 65 19 40 51 32 127 436 37 473 66,9

3 Okupētā Lati i ja 21 12 30 29 26 72 24 38 44 31 111 436 35 473 63,3

4 Lokālas zinac 24 14 20 19 17 67 24 28 61 54 131 459 14 473 68, 4

5 Sporta -iņas 127 19 14 7 13 34 10 29 48 37 103 441 32 473 52,2

6 loii.'tsšJ c I tur 22 8 14 22 22 86 19 34 60 40 118 445 28 473 67,2

7 Sajtt.-iļr. darttri. 7 6 16 23 16 82 25 38 67 54 106 440 33 473 70,0

8 Recenzijas 26 7 13 19 12 65 25 43 55 59 101 425 48 473 68,1

9 Zasī?. yēs<u/33 23 17 21 12 21 51 19 25 46 53 146 434 39 473 69.B

10 Daiļliteratūra 20 8 8 21 8 51 16 33 59 55 156 435 38 473 74,2
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lepriekšējās tabulās (6—10.) sniegts lasītāju vērtējuma savil-

kums par atsevišķiem tematiem. Tabulās minēts, cik lasītāju ar

kādu procentu novērtējuši attiecīgo tematu.Piemēram, AL 14 lasītāji
rakstus par pasaules notikumiem ir vērtējuši ar 0 %, bet 45 lasītāji
ar 100 %. Kopā šo tematu vērtējuši 187 lasītāji, bet nav vērtējuši 29,

tātad pavisam kopā bijuši 216 lasītāji. Aritmētiskais vidējais vērtē-

jums par šo tematu ir 59,9 %.

11. Vidējais nesvērtais vērtējums par visiem desmit tematiem un

neapmierināto, kā arī" sevišķi apmierināto (100 %) lasītāju procents

Neapmierināto lasītāju procents ir aplēsts, skaitot, cik vērtē-

jumu (procentos no kopējā vērtējumu skaita) bijis ar o—4o %.

Tabulā redzams, ka LAIKAM ir ne vien visaugstākais vidējais

vērtējums, bet arī"vismazākais neapmierināto procents.

Par sevišķi apmierinātiem augšējā tabulā skaitīti tie, kas

tematus novērtējuši ar 100 %. Kā redzams,šeit visaugstākais procents

ir LATVIJAI. Saskaitot abas pēdējās tabulas ailes un atņemot no 100,

iegūstams to atbilžuprocents, kas tematus vērtējušas ar 50—90 %.

Sagrupējot atsevišķos tematus 6—lo. tabulā pēc to vērtējuma

ranga kārtībā, dabūjam šādu pārskatu (cipars nozīmē vietu ranga

tabulā — 1 nozīmē pirmo vietu, 2 — otro utt.):

12. Temati pēc lasītāju vērtējuma ranga

Vidējais
vērtējums

Neapmierināto
procents

Sevi?Ķi
apmierināti

procents

AL 62,5 26,8 24,3

LA 60,1 31,2 22,0

LATVIJA 61,3 31,0 32,7

LAm 64,9 24,6 24,4

LAIKS 67,0 22,1 28,4

AL LA LATVUA LAm LAIKS

'asaules notikumi 7 8 4 5 2

'adomju savienība 8 10 9 7 8

kūpētā Latvija 5 7 7 10 9

,okālās ziņas 1 1 8 3 5

porta ziņas 9 3 10 9 10
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Tabula lasāma tā, ka AL lasītāji visaugstāko vidējo procentu

devuši lokālām ziņām,ko darījuši arī" LA lasītāji. Ņemot vērā samērā

vienādo vidējā vērtējuma izkliedi, var kaut ko teikt par visām piecām

avīizēm. Vislielāko lasītāju apmierinātību ieguvuši raksti par sabied-

riskajiem darbiniekiem, kam seko lokālās ziņas. Vismazāk lasītājus

apmierina raksti par Padomju savienību un sporta ziņas.

Lasītāju neapmierinātība par šiem divi tematiem izpaužas ne

vien zemā vidējā vērtējumā, bet arī" lielajā skaitā, kas šos rakstus

nemaz nelasa un līdz ar to nevērtē.

Šai ARCHFVA sējumā ir arī" redaktoru atbildes, kā viņi vērtē

savas avīzes dažādos tematus pēc nozīmīguma. Salīdzinot lasītāju

vidējos vērtējumus ar redaktoru vērtējumiem un aplēšot Spirmena

korrelācijas koeficientu, dabūjam šādus rezultātus: vislabākā saskaņa

starp redaktora un lasītāju vērtējumu ir AL (0,752), seko LAm (0,588),

LA (0,576), LATVIJA (0,430) un pēdējā vietā LAIKS (-0,022). Tā kā

LATVIJAS redaktors nebija precīzi sarindojis tematus kā bija lūgts,

iespējams, ka iznākums par LATVIJU varētu būt arī"citāds. Aplēšot

determinācijas koeficientu,var teikt,ka AL redaktora centieni saskan

ar lasītāju vērtējumu par 57 %. Par LAm attiecīgais iznākums ir

35 %, par LA 33 %, par LATVIJU 18 %, bet LAIKA redaktora vērtē-

jums ir pretējs lasītāju vērtējumam, uz ko norāda korrelācijas

koeficienta minusa zīme.Ja,par spīti redaktora pretējiem centieniem,

LAIKA lasītāji tomēr vērtē tā saturu augstāk nekā citi lasītāji savas

avīzes, tad varam tikai minēt, cik sajūsmināti būtu LAIKA lasītāji,

ja redaktors mēģinātu pieskaņoties viņu vērtējumam.

Līdzšinējā iztirzājumā nodarbojāmies ar lasītāju vērtējuma

rangu — relātīvo sarindojumu zināmā kārtībā. Tagad pievērsīsimies

LAm

jatvieši citur 2 6 3 8 7

labiedriskie darbinieki 4 2 2 6 3

tecenzijas 6 5 1 2 6

jasrtāju vēstules 3 9 6 1 4

)aiļliterātūra 10 4 5 4 1

'irmās vietas vid. % 73,5 73,5 72,7 75,4 74,2

ēdējās vietas vid. % 55,5 47,6 45,0 52,1 52,2
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vērtējumam absolūtā nozīmē. Vispirms apskatīsim, vai vērtējums

par kādu tematu ir atkarīgs no vērtētāja vecuma. Šis jautājums ir

ļoti svarīgs, jo teorētiski varētupieņemt, ka, piemēram, par sporta

informāciju vecākiem lasītājiem nav intereses, bet jaunajiem par to

interese varētu būt, un ka vērtējums par tematu tātad varētu būt

atkarīgs no vecuma. Ja tā būtu unvērtējumam par dažādiem tematiem

būtu sakars ar vecumu,tad mūsu izlase,kaut tā nav varbūtības izlase,

būtu reprezentātīva tadJa izlases lasītāju vecums būtu proporcionāls

visu lasītāju vecumam. Šī iemesla dēļ aplēsts Pīrsona korrelācijas

koeficients starp lasītāju vecumu un viņu vērtējumu par katru

tematu.5

13. Korrelācijas koeficients starp lasītāju vecumu un vērtējumu

(pirmā ailē minēts vērtējumu skaits, otrā korrelācijas koeficients)

Ar zvaigznīti apzīniēts korrelācijas koeficients, kas ir nozī-

mīgs, ja pieņem, ka P = 0,01.

Kā redzam, starp lasītāju vecumu un pasaules notikumu vēr-

tējumu ir sakars trijās avīzēs. Jādomā, ka, saņemot lielāku skaitu

atbilžu par pārējām divām avīzēm, arītām korrelācijas koeficients

izrādītos nozīmīgs.Citās trijās avīzēs rakstu vērtējums par Padomju

savienību un okupēto Latviju arī atkarīgs no vecuma.

Par lokālām ziņām aina ir interesanta, jo LAm un LAIKAM

vērtējuma korrelācija ar vecumu gan nav nozīmīga, bet koeficientam

ir minusa zīme. Tātad vērojama tendence, ka jaunākie vērtētāji

Temati

Austrālijas Londonas Latvija
latvietis avīze Latvija Amerikā

lks

Skaits Korr. Skaits Korr» Skaits Korr. Skaits Korr. Skaits Korrel.

koef. koef. koef. koef. koef.

Pasaules notik. 183 0,24* 88 0,41* 66 0,26 93 0,22 442 0,28*

Padomju savien. 170 0,17 88 0,23 66 0,28 90 0,30* 429 0,17*

Okup. Latvija 173 0,11 90 0,15 66 0,35* 90 0,25 431 0,22*

Lokālās ziņas 195 0,06 98 0,06 65 0,29 92 -0,03 452 -0,02

Sporta ziņas 176 -0,06 78 0,07 61 0,05 92 -0,16 434 0,33*

Latvieši citur 188 0,11 93 0,25 67 0,21 92 0,10 438 0,07

Sabiedr. darbin. 177 0,11 86 0,26 66 0,22 92 -0,03 433 0,11

Recenzijas 181 0,08 84 0,29* 64 0,34* 92 -0,09 418 0,09

Lasīt, vēstules 188 0,13 86 0,38* 64 0,34* 92 -0,01 427 0,17*

Daiļliterātūra 174 0,03 81 0,41* 65 0,18 92 0,13 428 0,10



68

lokālās ziņas vērtē augstāk nekā vecākie. Tāda pati tendence ir par

sporta ziņām AL un LAm vērtētājiem. Tomēr nozīmīgs korrelācijas

koeficients ir tikai LAIKAM, un tas ir pozitīvs — jo vecāki vērtētāji,

jo atzinīgāk viņi vērtējuši sporta ziņas.

Negātīvs, gan arī nenozīhiīgs, koeficients ir par sabiedrisko

darbinieku gaitu aprakstiem LAm.

Recenzijas ar pozitīvu un reizē nozīmīgu koeficientu atkarā no

vecuma vērtē LA un LATVIJAS vērtētāji,bet LAm tendence ir pretēja

— jo jaunāki vērtētāji, jo labāk tiem patikušas recenzijas, kaut koefi-

cients nav statistiski nozīmīgs ar mūsu pieņemto vienprocentīgo
varbūtību. Par lasītāju vēstulēm jāsaka gluži tas pats, kas par

recenzijām,bet bez tam nozīhiīgs un pozitīvs koeficients ir LAIKAM.

Daiļliteratūru vērtējot,sakars starp vecumu un vērtējumu ir nozīhiīgs

tikai LA.

No tabulas izriet, ka tikai par dažiem tematiemdažās avīzēs

(šie gadījumi tabulā apzīmēti ar zvaigznīti) var teikt, ka vērtējums

ir atkarīgs no vērtētāju vecuma. Šis jautājums tomēr prasa vēl

plašāku iztirzājumu. Lieta tā,ka korrelācijas koeficienta nozīmīgums

atkarīgs no atbildētāju skaita,un ka avīzēm,kam bijis maz atbildētāju,

sakars nevarēja parādīties. Ir vēl citi iemesli.

Tas, ka, aplēšot korrelācijas koeficientu starp vērtējumu un

vērtētāju vecumu, dabūjam tik daudz statistiski nenozīmīgu koefici-

entu,izskaidrojams pirmkārt ar to,ka standarta novirze vērtējumiem

ir ļoti liela. Otrkārt, pieņemot varbūtības mērauklu (P = 0,01), mūsu

prasības nejaušību izslēgšanai bija ļoti stingras — ja mums būtu

varbūtības izlase, tad pilnīgi pietiktu ar P = 0,05 vai pat P = 0,1.

Nākošais jautājums ir, vai starp vērtējumiem, ko izdara viena

un tā pati persona, ir kāds sakars. Citiem vārdiem — vai persona,

kas sākusi vērtēt augsti kādu tematu, vērtē augsti arī citus tematus,

un otrādi. Visumā tas apstiprinās — starp vērtējumu pāriem ir augsta

korrelācija. Piemēra dēļ ņemsim AL korrelācijas koeficientus starp

atsevišķiem tematiem.

Tematu saraksts 14. v. 15. tab.: 1. Pasaules notikumi.2.Padomju

savienība. 3. Okupētā Latvija. 4. Lokālās ziņas. 5. Sporta ziņas.

6. Latvieši citās zemēs. 7. Sabiedriskie darbinieki. 8. Recenzijas.

9. Lasītāju vēstules. 10. Daiļliterātūra.
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14. AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA korrelācijas koeficients

starp tematiem

Tabula saprotama tā, ka,piemēram, starp pirmā un otrā temata

vērtējumu korrelācijas koeficients ir 0,54, un tas pats koeficients,

saprotams, ir starp otrā un pirmā temata vērtējumu. Ja P = 0,01,

nozīmīgs koeficients ir, sākot ar 0,24.

Tā kā virs diagonāles atkārtojas tie paši attiecīgie skaitļi, kas

atrodas zem diagonāles, pirmie tabulā nav uzrādīti.

15. korrelācijas koeficients starp tematiem

Ņemot vērā lielo saņemto atbilžu skaitu, visi augšējie korre-

lācijas koeficienti ir nozīmīgi ar P = 0,01, ja vien tie pārsniedz 0,13.

ematts

1

2 0,54

3 0,46 0,75 -

4 0,27 0,21 0,20

5 0,08 0,04 -0,04 0,25

6 0,34 0,43 0,47 0,34 0,23

7 0,22 0,30 0,25 0,47 0,35 0,42

8 0,22 0,16 0,21 0,23 0,27 0,27 0,34

9 0,30 0,30 0,32 0,28 0,18 0,34 0,27 0,28

10 0,36 0,42 0,35 0,19 0,09 0,21 0,30 0,35 0,3

ematts 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 0,56

3 0,49 0,68

4 0,19 0,10 0,22

5 -0,07 0,01 -0,07 0,22

6 0,18 0,23 0,21 0,41 0,28

7 0,27 0,30 0,40 0,34 0,05 0,36

8 0,22 0,15 0,16 0,26 0,18 0,34 0,29

9 0,23 0,26 0,29 0,23 0,06 0,25 0,29 0,18

10 0,21 0,20 0,23 0,20 0,07 0,24 0,30 0,39 0,21
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Piemēram, tabulā nav nozīniīga korrelācija starp lasītāju novērtē-

jumu par sporta ziņām un rakstiem par šādiem tematiem: pasaules

notikumiem, Padomju savienību, okupēto Latviju, sabiedriskiem dar-

biniekiem, lasītāju vēstulēm un daiļliterātūra. Sporta ziņu novērtē-

jumam ir nozīniīga korrelācija tikai ar vērtējumiem par lokālām

ziņām, latviešiem citās zemēs un recenzijām.

Ar multiplās korrelācijas aplēsumiem ir iespējams dažus

korrelācijas koeficientus uzlabot. Multiplā korrelācija, kā zināms,

ir aplēsums, kas noskaidro sakarību starp vienu atkarīgo variāblo

un vairākiem neatkarīgiem variābliem, pēdējos ņemot visus kopā.

Ja, analizējot AL, par atkarīgo variāblo ņemam lasītāju vērtē-

jumu par Padomju savienību un par neatkarīgo variāblo pasaules
notikumu vērtējumu,tad korrelācijas koeficients ir 0,54. Starp rakstu

vērtējumu par Padomju savienību un par okupēto Latviju tas bija 0,75.

Ja turpretim aplēšam korrelāciju starp rakstu vērtējumupar Padomju

savienību un kopēji par pasaules notikumiem un okupēto Latviju, tad

korrelācijas koeficients ir 0,78. Ņemot divus neatkarīgos variāblos

viena vietā,mēs tomēr zaudējam vienu brīvības grādu, tādēļ jāapsver,

vai korrelācijas koeficienta uzlabojums ir nozīniīgs.

Nozūnīgu korrelācijas koeficienta uzlabojumu iegūstam, attie-

cinot rakstu vērtējumu par Padomju savienībupret rakstu vērtējumu

par pasaules notikumiem un latviešiem citās zemēs (0,60). Sf kombi-

nācija dod arī" nozīmīgu uzlabojumu, ņemot par atkarīgo variāblo

rakstu vērtējumu par okupēto Latviju (0,57). Vispār rakstu vērtējums

par okupēto Latviju attieksmē pret rakstu vērtējumu par citiem

tematiem iegūst arī" citās neatkarīgo variāblo kombinācijās.

LAIKA vērtējumos ir iespējams uzlabot divuvariāblo nozīmīgos

korrelācijas koeficientus ar multiplo korrelāciju,kamēr divu variāblo

nenozfhiīgos korrelācijas koeficientus nevar uzlabot, kombinējot

neatkarīgos variāblos. Tā rakstu vērtējuma par Padomju savienību

korrelācija ar rakstu vērtējumu par pasaules notikumiem deva 0,56,

ar rakstu vērtējumu par okupēto Latviju 0,68. Kopā par abiem šiem

neatkarīgajiem variābliem iegūstam multiplās korrelācijas koefici-

entu 0,73.

Multiplā korrelācija ir aplēsta par visām avīzēm, lietojot

visas iespējamās kombinācijas ar neatkarīgo variāblo pāriem, bet

iznākumu telpas trūkuma dēļ šeit neievietojam.
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Ja gribam kādu no variābliem turēt konstantu un noskaidrot,

kāda tādā gadījumā būs korrelācija starp citiem variābliem, tad

aplēšam parciālo korrelācijas koeficientu.

Aplēšot pēdējo tā, ka eliminē vecuma ietekmi, vairums korre-

lācijas koeficientu mūsu tabulās par AL samazinās par vienas simt-

daļas vērtību, piemēram, korrelācijas koeficients starp pirmo un

trešo tematu, kas tabulā par AL ir 0,46, paturot vecumu konstantu,

ir 0,45. Izņēmums šai ziņā ir sporta ziņas, jo, eliminējot vecumu,

attiecīgie koeficienti pieaug, un tā korrelācija starp sporta ziņu

vērtējumu un rakstu vērtējumu par latviešiem citās zemēs ir 0,24,

t. i., to var uzskatīt par nozīmīgu.

LAIKAM starpība starp parciālās korrelācijas koeficientiem,

eliminējot vecumu, ir vēl lielāka, salīdzinot ar tabulā minētiem

koeficientiem. Pirmie ir mazāki, bet par sporta ziņu vērtējumu —

lielāki. Tomēr nenozīhiīgais koeficients, salīdzinot tikai sporta ziņu
un lasītāju vēstuļu vērtējumu, kļūst nozīmīgs, ja eliminē vecumu.

Vienkāršā, multiplā un parciālā korrelācija starp tematu vēr-

tējumu aplēsta arī"par pārējām trim avīzēm, bet telpas trūkuma dēļ

tabulas neievietojam. ARCHĪVA redakcija ir ar mieru tās interesen-

tiem piesūtīt.

No aplēsumiem izriet, ka turpmāk, izdarot aptauju par to, kā

LAIKA lasītāji vērtē avīzes desmit tematus, pietiktu, ja vispār

jautātu tikai par avīzes saturu, no tā izdalot ārā tikai sporta ziņu

un varbūt arī" rakstu par Padomju savienību vērtējumu. Saprotams,

mainoties redaktora pieejai (kaut vai šai rakstā izdarītās analizēs

ietekmē), tā rīkoties vairs nevarētu.

Ko lasa pirmo, ko pēdējo un ko nemaz?

Šie jautājumi bija domātipirmām kārtām kontrolei. Piemēram,

ja kāds par kādu tematu nemaz nelasa, tad dabiski viņš šo tematu

nevar arī" vērtēt. Tomēr pēc atbildēm var spriest arī" vēl ko citu.

Var sagaidīt, ka tas, ko lasa pirmo, interesē visvairāk, un, ko lasa

pēdējo, interesē mazāk. Ko nelasa, tas pavisam neinteresē.

Datus par visām avīzēm apvienojot, izrādās, ka pirmos lasa

rakstus par pasaules notikumiem un politiku. Tā atbildējis 31 %

abonentu. Otrā vietā ar 16 % ir minēti aktuālie notikumi un lokālās

ziņas. Ar pirmo lappusi sāk lasīt 12 % abonentu, ar daiļliterātūru
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9 %, ar rakstiem par okupēto Latviju 5 %. Ar recenzijām sāk 4 %.

Pēc virsrakstiem vadās arī" 4 %. Pārējie 19 % sadalās sīkās apakš-

grupās.

Pēdējo lasa sporta apskatu — no tiem, kas atbildēja — 16 %.

Pēdējo lappusi kā pēdējo lasa 12 %, lokālās ziņas arī" 12 %, daiļlite-

rātūru 9 %, vadoties pēc virsraksta, 8 %, par pasaules notikumiem

7 %, sludinājumus 6 %, lasītāju vēstules 5 %.

Uz jautājumu,ko nemaz nelasa, 33 % atbildējuši,ka tāda temata

nav. Jāaizrāda, ka aplēsums attiecas tikai uz abonentiem. Aptaujā

jaunatnei vairums atbildētāju bija tādi,kas atsevišķus tematus nemaz

nelasa (sk. 17. tabulu).

No abonentiem sporta ziņas nelasa 32 %, sludinājumus 6 %,

rakstus par pasaules notikumiem 5 %, un daiļliterātūru nelasa 4 %.

Lasītāju vēlmes

Aptaujas lapā bija uzņemts jautājums — vai ir temati, kurus

avī"ze neapskata, bet par ko lasītājiem būtu interese, lai tie avīzē

būtu. Apmēram trešā daļa uz šo jautājumu nav atbildējuši, bet daži

tai vietā pierakstījuši, ka avīze viņus pilnīgi apmierina. Tiem, kam

savu vēlmju izteikšanai aptaujas lapā šķita pārāk maz telpas, bija

iespēja tai pievienot izklāstu uz atsevišķas lapas. Atsevišķās izklāstu

lapas,kas saņemtas reizē ar pirmo aptauju,ir apskatījis Egils Kalme,

un par to ir atsevišķs raksts šai sējumā. Sekojošais ir pārskats par

atbildēm, kas ierakstītas pirmajās aptaujas lapās tieši.

Atbildēs izteiktās vēlmes iedalāmas četrās grupās: 1) lai avīze

ievietotu praktiskus padomus, 2) rakstus par kultūras jautājumiem,

3) rakstus par nacionāliem jautājumiem, 4) kritiskus apcerējumus.

No LAIKA abonentiem 43 % uz šo jautājumu nav atbildējuši, un

kāds 65 gadus vecs abonents pat raksta:
„
Par to naudu neko vairāk

nevar gribēt". Starp LAIKA abonentiem, kas izteikuši kādu vēlēšanos,

pirmajā grupā ir 32 %, otrā 24 %, trešā 29 % un ceturtā 15 %. Prak-

tiskus padomus vairāki vēlas par veselības kopšanas jautājumiem,

sevišķi no vecākās paaudzes. Ir arī"lielāks skaits,kas vēlas padomus

mājturībā un dārzkopībā. Daži vēlas padomus par naudas ieguldīju-

miem,lai izvairītos no inflācijas sekām,padomus dzīvokļu remontiem,

padomus nodokļu jautājumos, juridiskos jautājumos, par apdrošinā-

šanu, par testamentu. Ir, kas vēlas bērnu stūrīti avīzē, arī, lai
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avīze gada sākumā iespiež pasta sūtījumu tarifus un rakstus par

filatēliju. Ir lūgums, lai avīzē būtu sieviešu stūrītis un padomi, kā

gatavot tautastērpus. Kāds abonents pat vēlas padomus par zirgu

audzēšanu.' Daži vēlas lasīt, kā atmaksājas tautiešu dzīve citās

zemēs, bet ir, kas interesējas par latviešiem karadienestā — Viet-

namā un Vācijā, arī, kā liekas, ar praktisku nolūku.

Otrā grupā — kas vēlas plašākus rakstus par kultūru — vairāki

abonenti gribētu rakstus par «kultūras sasniegumiem", bet daži ir

izteikušies konkrētāk — viņi vēlas informāciju par lietuviešu un

igauņu kultūras dzīvi trimdā. Lielāks skaits vēlas informāciju par

kultūras dzīvi okupētajā Latvijā. Prāvs skaits ir, kas vēlas lasīt

rakstus par pasaules literātūru un ieteic avīzē sniegt pasaules

izcilās daiUiterātūras fragmentu tulkojumus. Vairāki arī vēlas lasīt

populārus rakstus par tagadējās zinātnes sasniegumiem, bet viens

abonents piezīmē, ka daži līdz šim ievietotie raksti par techniku nav

lietpratīgi. No humānitārām zinātnēm vēlas lasīt par vēsturi, filo-

zofiju un psīcholoģiju. Daži lasītāji vēlas rakstus par reliģiju un

parapsīcholoģiju. Lielāks skaits vēlas apcerējumus par dažādām

mākslas nozarēm. Šai grupā ieskaitīti arī tie, kas vēlas plašākus

politiskus apskatus.

Trešajā grupā — par nacionāliemjautājumiem — dominē prasība,

lai avīze sniegtu rakstus par jaunatnes audzināšanu latvietībai un ar

to saistītām psīcholoģiskām problēmām. Ļoti liels skaits šai grupā

vēlas lasīt rakstus par latviešu valodu. Ir tādi,kas vēlēšanos formu-

lējuši vispārējā veidā, kas vēlas rakstus par «latviešu valodas

problēmām". Ir arī, kas savu vēlmi izteikuši konkrētāk — lai būtu

raksti par latviešu jaunvārdiem, par latviešu valodas nezālēm, kas

tagad ieviešas sarunu valodā, par latviešu gramatiku un par pareiz-

rakstību. Lielāks abonentu skaits vēlas plašāk lasīt par okupēto

Latviju—salīdzinājumos nacionālā plāksnē ar trimdu. Kāds lasītājs

piezīmē, ka vēlas lasīt «par latviešiem Latvijā pozitīvā veidā, jo

tie tur cīnās pret krieviem par latviešu tautas pastāvēšanu". Lielāks

skaits lasītāju vēlas rakstus par latviešu zinātnieku sasniegumiem.

Izteikta arī vēlēšanās lasīt vairāk rakstu ar dziļāku analizi Latvijas

vēsturē. Daži vēlas rakstus par jaukto laulību problēmu un par

latviešu īpatnībām un to saglabāšanu.
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Pēdējā — ceturtā grupā lielā mērā atkārtoti otrās un trešās

grupas ieteikumi, bet tie ir formulēti, novērtējot tagadējos rakstus

kritiski. Piemēram,kāds abonents vēlas «opoziciju oficiālajam trim-

das viedoklim objektīvā skatījumā" (vecums nav minēts.'), kāds cits

vēlas «objektīvu paškritiku, dzīves un politiskā stāvokļa patiesu

izvērtējumu bez sapņiem un aizraušanās" (70 g.). Kāds cits ieteic

neievietot rakstus par jaunatni, jo tā avīzi nelasa (68 g.). Vairāki

abonenti nevēlas jubilejas rakstus un nenozīmīgu lokālu notikumu

aprakstus, bet tai vietā vēlas rakstus par modernās zinātnes sasnie-

gumiem. Domas dalās par latviešu laikrakstos parastiem lielajiem

nāvesziņu sludinājumiem — ir, kas tos slavē, ir, kas domā, ka

vajadzētu bēru sludinājumus iespiest maziem burtiem, kā to dara

amerikāņu laikraksti. Vairāki vēlas kodolīgus ievadrakstus. Tāpat

vairāki protestē pret to, ka GRĀMATU DRAUGA apgāds sludinājumos

un recenzijās izceļ savas grāmatas, un vēlas plašāku apskatu par

citu latviešu apgādu grāmatām. Kāds lasītājs šai katēgorijā raksta:

„Par maz daiļliterātūras un par daudz reklāmas". Vairāki lasītāji

žēlojas, ka pēdējā laikā korrektūras vairs rūpīgi nelasot, un avīzē

sākot ieviesties apkarojamas valodas kļūdas. Šai grupā varētu ie-

skaitīt arī vairākus abonentus, kas vēlētos avīzē, ne vien humoru,

bet arī satiru.

No AUSTRĀLIJAS LATVIEŠA abonentiem 36 % nav izteikuši

vēlmes, par ko vēl gribētu avīzē lasīt. Viens no viņiem paskaidro,

ka tik un tā nevarot visu izlasīt (55 g.). No tiem, kas izteikuši

vēlēšanos lasīt vēl par kādu tematu, 25 % vēlas rakstus par praktis-

kiem jautājumiem, 53 % par kultūras, 17 % par nacionāliem, kamēr

5 % izsakās kritiski un nicinoši par tagadējo avīzes saturu. Attiecīgie

jautājumi šais grupās visumā ir tie paši,kas raksturoti ar piemēriem,

iztirzājot aptauju LAIKA abonentiem. Nacionālā ziņā rūpes sagādā

jaunatne un latviešu valoda, un par tiem abonenti vēlas rakstus un

padomus. Tāpat kā LAIKA abonenti, bet vairāk izteikti, AL abonenti

vēlas, lai latviešu valodas ziņā avīze būtu priekšzīme, tādēļ tai

jāizvairās no pārāk biežajām iespiedumkļūdām, kas reizēm gan

uzjautrinot (piemēram, dziesmas virsraksts «Reiz stāvēja nabags

ceļmalā" iespiests, izlaižot burtu „g"), bet visumā radot nevīžīgu

iespaidu. Jābrīnās, cik tomēr miermīlīgi lasītāji izturas pret šādām

kļūdām, piemēram, kad uzvārds «Rodze" ir iespiests «odze".
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Avīžu nākotne

Aptaujas dati ļauj šo to secināt par avīžu nākotni. Redaktori,

kas par šo jautājumu izteikušies atsevišķā aptaujā, vērtē, ka avīzes

vēl pastāvēs 15—25 gadus. LAIKA redaktors domā, ka avīze varētu

pastāvēt vēl 10—20 gadu. AL redaktors šo laiku vērtē 20—25 gadus.

LAm redaktoram šķiet, ka iepriekš minētie divi laikraksti pastāvēs

ilgāk nekā pārējie, un ka šie pēdējie (ieskaitot viņa paša rediģēto)

iznīks jau pēc dažiem gadiem. Visoptimistiskākais nākotnes paredzē-

jumā liekas LA redaktors.

Aptaujā abonentiem jautājām par abonēšanas ilgumu unabonenta

vecumu. Var sagaidīt, ka abi lielumi ir saistīti un ka lielākam vecu-

mam atbilst ilgāks abonēšanas laiks. AL attiecīgais korrelācijas
koeficients ir 0,218 (ar P = 0,01 koeficients ir nozīmīgs), LA koefi-

cients ir 0,224 (nav nozītnīgs), LATVIJAI 0,250 (nav nozīmīgs), LAm

0,134 (nav nozīmīgs), LAIKAM 0,362 (ir nozīmīgs). Pēc šīs sakarības

tātad varētu spriest par AL un LAIKA nākotni. Pieņemot, ka latviešu

jaunatne, kas turpmāk sasniegs 16 gadu vecumu, vairs AL nelasīs un

to neabonēs, pēc 25 gadiem (kad redaktors domā, ka AL izdošana būs

jābeidz) laikraksts būs zaudējis 22 % lasītāju. Ar to pašu pieņēmumu
LAIKS pēc 20 gadiem būs zaudējis 36 % lasītāju. Izdevējiem būtu

jāpapētī, vai ar šādu samazinātu lasītāju skaitu avīze vēl spētu

pastāvēt. Ka jaunatne valodas neprašanas dēļ vairs latviešu laikrak-

stus nelasīs, saprotams, ir pesimistisks pieņēmums, jo latviešu

sabiedrībaiar pareizi izplānotu kultūras politiku ir iespējams panākt,

lai tā nenotiktu. Meklēt ceļus šādai kultūras polītikai ir mūsu avīžu

interesēs, tādēļ var cerēt, ka avīzes to darīs. Avīžu nākotne ir

jaunatnes ziņā, un sekojošā nodaļā analizēsim jaunatnes atbildes

mūsu aptaujā.

Jaunatnes atbildes

Jau aizrādīts, ka agrākiem un pašreizējiem jaunatnes kursu

dalībniekiem Austrālijā, Anglijā un ASV izsūtīja speciālas aptaujas

lapas. Šī" latviešu jaunatnes grupa ir tā, kam ir sevišķa interese par

latviskumu, un līdz ar to var sagaidīt,ka viņi lasa arī"latviešu avīzes.

No otras puses varēja sagaidīt, ka jaunieši nelasa latviešu avīzes no

pirmās līdz pēdējai lapai, kā to dara vairums vecākā paaudzē. Tādēļ

norādēs par ziņu sniegšanu šajā aptaujā bija sevišķi pasvītrots,

lai nevērtē tematus, par kuriem atbildētājs nelasa (sk. 17. tabulu).
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Aptaujas lapu ievadīja jautājums: kādus mītnes zemes laikrak-

stus attiecīgā persona lasa „rēgulāri" un, „kā pagadās". Par attiecīgo

mītnes zemes latviešu avīzi bija jautāts, vai to: 1) lasa rēgulāri,

2) kā pagadās, 3) nelasa nemaz. Tas pats bija jautāts par jaunatnes

žurnālu MĒS. Iztirzājumu iesāksim ar tiem jauniešiem, kas lasa

mītnes zemes avīzi, nešķirojot, vai to lasa rēgulāri, vai, kā pagadās.

Vispirms sniegsim pārskatu grupējumā pēc vecuma par tiem

jauniešiem, kas piedalījās aptaujā.

16. Jauniešu vecums, kas piedalījās aptaujā

Lai skaitļus saskaņotu ar 1. tabulu, jāņem vērā, ka augšējos

datos neietilpst LATVIJAS un LAm jaunie lasītāji, bet totiesu ietilpst

19, kas 1. tabulā skaitīti pie abonentiem. Lēšot no atbildētāju kop-

skaita, mūsu aptaujā no jaunatnes ievākto ziņu ir šāds procents: AL

- 27,8 %, LA - 32,0 %, LAIKS — 17,5 %. Šī"lielā jaunatnes atsaucība

izskaidrojama ar to, ka ARCHĪVS griezās pie jaunatnes ar sevišķu

aptauju.

Lai noskaidrotu starpību starp jaunatnes un vidējās un vecās

paaudzes vērtējumu,sagrupēsim atbildētājus pēc vecuma trijās grupās

aptuveni tā, kā savus abonentus (ne lasītājus) kādā citā rakstā šai

sējumā ir grupējuši redaktori. Pirmajā grupā skaitīsim līdz 35 gadus

vecos, otrā no 36 līdz 55 gadiem (ieskaitot) un trešajā, sākot ar 56

gadiem.

Pirmais, kas duras acīs, apskatot šo triju grupu vērtējumu

pa avīzēm un tematiem, ir tas, ka pirmā vecuma grupa ir izteikusi

spriedumu tikai par dažiem tematiem. Liels skaits ir to, kam par

atsevišķiem tematiem nav sprieduma, jo šos rakstus nelasa. Šis

jautājums ir tik svarīgs, ka tabulā parādīts to skaits un procents,

kas par atsevišķiem tematiem ir atteikušies spriest.

Vecums gados
AUSTRĀLIJAS

LATVIETIS

LONDONAS

AVĪZE
LAIKS Z

11—15 11 27 38

16-20 58 35 43 136

21—25 19 1 24 44

16 un vairāk 4 9 9 22

Kopa 81 56 103 240
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17. Personu skaits un procents jaunatnes vecuma grupā (līdz 35 g.)

kas attiecīgo tematu nav vērtējušas

Tabula lasāma tā, ka no AL vērtētājiem vecumā irdz 35 gadiem

pasaules notikumus nav vērtējušas 29 personas,kas ir 33 % no kopējā

vērtētāju skaita šai vecuma grupā. Kendala koeficients W par šīm

trim avīzēm ir 0,669, kas liecina, ka ir kopējas lietas, ko jaunatne

nelasa, neatkarīgi no avīzes.

Vismazāk jaunatne avīzēs lasa daiļliterātūru un recenzijas.

Seko raksti par sabiedriskajiem darbiniekiem,par Padomju savienību

Nākošā grupa mazas populāritātes ziņā ir raksti par okupēto Latviju

un sporta ziņas. Visvairāk lasa lokālās ziņas, kam seko apskats par

latviešiem citās zemēs un pasaules notikumiem. Vidējā mērā jauno

lasītāju interesi saista lasītāju vēstules.

Pievēršoties visiem tiem,kas devuši vērtējumu par atsevišķiem

tematiem, un iedalot viņus trijās vecuma grupās, dabūjam šādu ainu:

18. Vērtējumi pēc vecuma grupām

Temati

1. Pasaules notikumi

Austrālijas
latvietis

Skaits %

29 33

Londonas avīze

Skaits %
15 31

Laiks

Skaits %

22 17

2. Padomju savienība 41 47 17 35 36 28

3. Okupētā Latvija 39 44 15 31 34 26

4. Lokālās ziņas 17 19 7 14 11 8

5. Sporta ziņas 34 39 22 45 26 20

6. Latvieši citās zemēs 24 27 13 27 27 21

7. Sabiedriskie darbinieki 35 40 19 39 31 24

8. Recenzijas 31 35 21 43 46 35

9. Lasītāju vēstules 24 27 18 37 36 28

0. Daiļliterātūra 38 43 25 51 37 28

ļ
(H

AUSTRĀLIJAS LATVIETIS

Līdz 35 g. 36 — 55 g. 56g.—

X S X S X s

1. 52 31 62 33 68 30

2. 54 29 56 34 66 33

3. 60 29 58 34 66 34

4. 71 26 77 25 74 29

5. 59 33 60 39 56 45

LONDONAS AVĪZE

Līdz 35 g., 36 — 55 g. 56 g. —

X S X S X s

40 23I 57 36 74 29

43 31 40 27 63 37

54 26 47 29 69 34

72 26 70 30 80 24

65 30 65 36 73 37
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AUSTRĀLIJAS LATVIETIS

Līdz 35 g. 36 — 55 g. 56g —

X S X S X S

6. 65 24 68 26 71 28

7. 63 25 65 33 70 34

8. 54 29 64 31 62 31

9. 60 33 70 28 70 34

0. 55 31 52 34 62 32

x 59 63 66

n 57 67 56

LONDONAS AVĪZE

Līdz 35 g. 36 — 55 g. 56 g.—

X S X S X S

54 25 53 31 75 2i

64 24 62 31 83 2(

54 30 59 34 76 3^

38 30 45 30 72 3J

48 27 61 34 80 3(

53 56 75

32 32 24

LATVUA

Lidz 35 g.
X S

36 — 55 g.
X S

56 g.-
X s

1. 30 14 63 42 69 37

2. 40 26 47 34 62 35

3. 33 25 53 37 70 36

4. 48 32 50 31 71 30

5. 57 19 43 37 46 40

6. 40 23 63 32 73 33

7. 43 28 72 25 75 30

8. 27 38 70 28 80 28

9. 47 25 50 33 72 34

0. 38 37 58 38 65 34

x 40 57 68

n 4 30 32

LATVIJA AMERIKA

Līdz 35 g. 36 — 55 g. 56g —

X S X S X S

80 15 50 34 77 2'

62 31 51 31 73 2i

58 25 41 30 61 3(

80 21 71 27 73 3:

80 29 55 37 55 4]

68 17 59 27 67 2'

78 16 61 30 66 2i

78 20 75 24 70 2 r

76 21 81 22 74 2i

70 24 67 30 75 3(

73 61 69

5 36 51

LAIKS

Līdz 35 g. 36—55 g. 56 g.-

X s X S X s

1. 59 31 61 34 79 26

2. 60 29 61 34 72 28

3. 54 32 57 30 70 29

4. 69 27 64 32 70 32

5. 71 25 53 40 44 43

6. 64 25 65 31 70 30

Līdz 35 g. 36 — 55 g. 56 g.-

X s X s X s

7. 66 23 67 27 72 27

8. 62 27 68 29 70 30

9. 61 31 67 33 74 31

10. 68 27 74 29 76 30

x 63 64 70

n 99 96 24
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Šai tabulā temati numurēti kā iepriekš; n nozfniē vidējo atbilžu

skaitu; x nozīmē vērtējumu aritmētisko vidējo; s ir standarta, resp.

vidējā kvadrātiskā novirze, un x nozīmē visu tematuvidējo vērtējumu.

Ļoti augstā standarta novirze, salīdzinot ar aritmētisko vidējo,

liecina, ka vērtējumiem ir ļoti vāja tendence grupēties ap vidējo.

Izskaidrojums ir, ka ļoti liels skaits atbildētāju tematus vērtējuši

ar 0 vai 100 c'0
,

un kaut arī" prāvs skaits vērtējuši ar 50 %, tomēr

relātfvi maz ir to, kas vērtējuši ar 40 %, 60 % un citiem skaitļiem,
kas grupējas ap 50 %. Vēl jāatgādina teiktais, ka vērtējuma līkne

neatbilst normālai (Gausa) līknei.

Secinājums no šīs tabulas ir, ka vecumam ir noteikts sakars

ar tematu vērtējumu. Ja paskatāmies uz x rindu, tad redzam, ka

vidējais nesvērtais vērtējums par visiem tematiem ir lielāks katrā

nākošā vecuma grupā. Vienīgais izņēmums šai ziņā ir LAm, kur

jaunatne tematus vērtējusi augstāk. Tomēr vērtētāju skaits ir tik

mazs — tikai pieci, ka šis izņēmums ir jāignorē.

Salīdzinot jauniešu un vecās paaudzes vērtējuma rangu, iegūs-

tam šādus Spirmena korrelācijas koeficientus: AL 0,285, LA 0,556

un LAIKAM -0,115. Tātad kārtība, kā pēc nozīmīguma savirknējas

desmit tematu vidējais vērtējums abās paaudzēs, vislabāk saskan

LA, bet LAIKAM tā ir pilnīgi pretēja (uz ko norāda koeficienta

minusa zīme).

Zemākais jaunatnes vērtējums izpaužas vēl citā veidā. Kamēr

AL vecā paaudze devusi simtprocentrgo atsauksmi 28,1 % gadījumu

un o—4o % atsauksmi 26,7 % gadījumu, jaunatnes atsauksmēs šie

skaitļi ir attiecīgi 13,9 un 27,1 %. Par LA vecā paaudze devusi simt-

procentīgo atsauksmi 31,3 % gadījumu un o—4o % atsauksmi 26,8 %

gadījumu, kamēr jaunatnei attiecīgais procents ir 9,8 un 37,0. Par

LAIKU vecā paaudze devusi simtprocentīgo atsauksmi 31,1 % gadī-

jumu, bet o—4o % atsauksmi 22,2 % gadījumu. Jaunatnes simtpro-

centīgā atsauksme dota 13,8 % gadījumu,bet zemā o—4o % atsauksme

arī 22,2 % gadījumu.

Redzējām, ka, ņemot visus atbilžu sniedzējus, bija augsta kor-

relācija starp tematu vērtējuma pāriem. Kāda aina šai ziņā ir par

jaunatni? Tālāk sniegti attiecīgie korrelācijas koeficienti par AL

attieksmē uz jaunatnes atbildēm.
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19. Korrelācija starp jaunatnes vērtējumiem par AL

Korrelētie pāri ir mazākais 31, lielākais 56, un ar P =0,01

nozīmīgais koeficients ir 0,45 irdz 0,33. Jaunatnes vērtējumi liekas

mazāk atkarīgi viens no otra nekā, ņemot visu atbildētāju atsauk-

smes.

lepriekš jau salīdzinājām redaktoru vērtējuma rangu ar visu

to lasītāju vērtējuma rangu, kas piedalījušies aptaujā. Izdarīsim šo

pašu eksperimentu ar jaunatnes vērtējuma rangu.

Par to, kā temati sakārtojas pēc nozītnīguma, Spirmena kor-

relācijas koeficients, salīdzinot redaktora un jaunatnes viedokli, ir

šāds: AL 0,467 (jāatgādina, ka, salīdzinot visu lasītāju viedokli, šis

koeficients ir 0,752); LA 0,467 (visu lasītāju 0,576); LAIKAM 0,214

(visu lasītāju -0,022).

Kā redzams, AL un LA redaktora viedoklis mazāk saskan ar

jaunatnes viedokli nekā ar visu lasītāju viedokli. Totiesu LAIKA

redaktora viedoklis saskan labāk, jo tas bija pretējs visu lasītāju

viedoklim, kamēr ar jaunatnes viedokli tam virziens ir kopējs.

Jāsaka gan, ka šis korrelācijas koeficients, kaut pozitīvs, ir visai

zems, jo saskaņa (determinācijas koeficients) ir tikai ap 5 %.

Sagrupējot no jaunatnes saņemtās atbildes pēc tā, vai avīzi

lasa rēgulāri, kā pagadās, vai nelasa nemaz, iegūstam šādu ainu.

Attiecīgajās zemēs mūsu aktīvākā jaunatne AL lasa rēgulāri 49 %,

reizēm 40 %, nelasa 11 %; LA lasa rēgulāri 47 %, reizēm 39 %,

nelasa 14 %; LAIKU -rēgulāri 45 %, reizēm 49 %, nelasa 6 %. Var

emats

1

2 0,64

3 0,63 0,77

4 0,52 0,12 0,19

5 0,47 0,29 0,26 0,31

6 0,37 0,41 0,44 0,13 0,55

7 0,40 0,40 0,44 0,36 0,32 0,39

8 0,21 0,06 0,08 0,24 0,55 0,28 0,39

9 0,58 0,40 0,30 0,30 0,48 0,32 0,41 0,47

10 0,67 0,46 0,31 0,27 0,34 0,20 0,19 0,33 0,63
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pieņemt, ka no mūsu visapzinīgākās jaunatnes latviešu avīzes nelasa

ap 10 %. Par to, kāds nelasītāju procents ir pārējā jaunatnē, būtu

jāizdara speciāla aptauja.

Par jaunatnes žurnālu MĒS aptauja salīdzinājumā deva šādus

datus. Austrālijā no mūsu aktīvākās jaunatnes to rēgulāri lasa 32 %,
kā pagadās, 35 %, nelasa 33 %. Anglijā rēgulāri lasa 47 %, reizēm

39 %, nelasa 14 %. ASV rēgulāri lasa 45 %, reizēm 49 %, nelasa 6 %.

Atkal jāuzsver, ka dati attiecas tikai uz to jaunatnes daļu, kas ir

izrādījusi aktīvu interesi par latvietību vai vismaz, kuru vecāki ir

mēģinājuši šādu interesi radīt. ARCHĪVA IX sējumā ir publicēts
kādas citas aptaujas iznākums, skaidrojot, cik daudz latviešu papild-

skolu skolēnu vecāki pazīst žurnālu MĒS. Izrādījās, ka to nepazīst

ap 75 % ģimeņu. Pēc toreizējās aptaujas aplēšot iespējamo žurnāla

MĒS metienu, dabūjām ļoti labu saskaņu ar MĒS tagad paziņoto un

šai sējumā publicēto metienu. Tas norāda uz ticamību, ka tikai 25 %

skolēnu vecāku pazīst šo jaunatnes žurnālu.

Tagadējā aptaujā iegūtas arī ziņas par to, kādus mītnes zemes

laikrakstus jaunatne lasa. Mūs te visvairāk var interesēt, vai ir arī

tādi jaunieši, kas mītnes zemes laikrakstus nemaz nelasa. Izrādās,ka

Anglijā tādu ir 2 %, ASV 16 %, bet Austrālijā 20 % no atbildētājiem.

Rodas jautājums, par cik jaunatne ir potenciālie mūsu avīžu

lasītāji nākotnē. Jau minētie dati šai ziņā neiepriecina. Ja 10 %

aktīvākās jaunatnes nelasa latviešu laikrakstus, tad par pārējiem

aina būs vēl bēdīgāka. Zināmu norādījumu par šo jautājumu var iegūt

vēl no citas puses — no mūsu aptaujas, ko izdarīja starp Garezera

vidusskolas audzēkņiem. Skolas vadība kā pēdējo jautājumu aptaujā

bija ietilpinājusi — ja nelasa MĒS, tad kādēļ? ARCHĪVA aptauja bija

sastādīta tā, lai atbildot aptaujas lapā būtu jāraksta ļoti maz teksta.

Turpretim atbilde uz Garezeravidusskolas aptaujas pēdējo jautājumu

mudināja rakstīt garāku paskaidrojumu. No šiem paskaidrojumiem

redzams, cik ārkārtīgi trūcīgas ir ģimnāzijas audzēkņu latviešu

valodas zināšanas. To pašu var spriest arī pēc citām jauniešu atbil-

dēm aptaujā — nedaudzie vārdi, kas latviski bija jāuzraksta, ar maz

izņēmumiem ir kļūdaini. Šīs trūcīgās latviešu valodas zināšanas ir

lielākais drauds avīžu nākotnei. Saprotams, lasīt ir vieglāk nekā

runāt un vēl vieglāk nekā rakstīt. Bet — ja mūsu progresīvākā jau-

natne neprot latviski rakstīt — kas nākotnē pierakstīs mūsu avīzes?
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ARCHĪVA aptaujā redaktoriem sestais jautājums bija veltīts

jaunatnes problēmai — kas būtu jādara, lai jaunatne vairāk lasītu

mūsu avīzes? LATVIJAS un LAm redaktors atbildēja, ka neko šai

ziņā nevar darīt. LATVIJAS redaktors motīvos atsaucās uz MĒS, jo

tas, būdams jaunatnes žurnāls, negūstot atsaucību. Diemžēl, šis

piemērs nepārliecina, jo MĒS iznāk nerēgulāri (šāda rīcība spēj

nonāvēt jebkuru žurnālu), un otrkārt izdevēji maz rūpējas, lai par

žurnāla eksistenci jaunatne uzzinātu; to nepazīst pat organizētās

jaunatnes locekļi.

LA redaktors ieteica aicināt jaunatni darboties līdz avīzē (LAm

redaktors raksta, ka to mēģinājis darīt, bet nav veicies). AL redak-

tors saka, ka jāievieto vairāk attēlu un vispār jāmodernizē avīze, bet

tad piebilst, ka šim nolūkam vajadzīgi līdzekļi un līdzstrādnieki,

liekot saprast, ka trūkst kā vienu, tā otru. LAIKA redaktors raksta,

ka jaunatnei jāiemāca lasīt latviski, tad viss būs kārtībā. Liekas, ka

LAIKA redaktors atradis vislabāko līdzekli, un jācer, ka nākotnē

viņa vadītā avīze palīdzēs šai grūtajā darbā.

leteikumi redaktoriem

Jau konstatējām, bet tas atkārtoti jāpasvītro, ka mūsu aptauja

neapmierina tai ziņā, ka tā nav varbūtības izlases aptauja, un tādēļ

nav iespējams aplēst nedz parametrus, nedz izlases kļūdu. Ja redak-

tori vēlas visādā ziņā apmierinošu aptauju, tad katram laikrakstam

būtu jānoorganizē aptauja starp vismaz 100—200 lasītājiem, kas būtu

izraudzīti no visiem lasītājiem pēc nejaušo skaitļu tabulām. Tad būtu

jāpanāk, lai šādi izraudzītie lasītāji uz aptauju iespējami visi arī

atbildētu.

Vienīgi tad, ja varētu pieņemt, ka tikai tiem lasītājiem, kas

brīvprātīgi atsaukušies uz tagadējo aptauju, ir interese par avīzes

saturu, bet pārējiem lasītājiem ir vienalga, ko avīze iespiež, būtu

jāņem vērā tikai to domas, kas ir atsaukušies. Tāds aptaujas iznā-

kums, protams, derētu par neapšaubāmu rekomandāciju redaktoriem.

Nelaimīgā kārtā, noskaidrot, vai šāds pieņēmums ir pareizs, var

arr tikai ar varbūtības izlases aptauju.

Tagadējās aptaujas galvenā vērtība ir, ka tā dod norādījumus,

kā aptauja būtu jāizdara, lai tā apmierinātu visas modernās statis-

tikas izlases teērijas prasības, un ko no šādas aptaujas varētu
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sagaidīl. Tomēr arī tagadējā aptauja ļauj izdarīt dažus, kaut ierobe-

žotus, secinājumus un dod pamatus dažiem ieteikumiem.

Aptaujas datus par to, cik uz abonentu skaita ir lasītāju no viņu
ģimenes un paziņām, var vispārināt. Attiecinot šos datus uz zināmo

latviešu skaitujau konstatējām,ka mūsu avīzes sasniedz tikai nepilnu

pusi latviešu. Tas nozīniē, ka visām avīzēm ir iespējams palielināt
abonentu skaitu. Ir cits jautājums, vai avīžu izdevēji to mēģinās

darīt, un te ir svarīgs redaktora viedoklis. Daži redaktori jūtas paš-
apmierināti un domā, ka neatmaksāsies pūles, kas būtu jāpieliek, lai

paceltu metienu. Ka tas prasīs pūles, par to neviens nešaubās.

LAIKA redaktors savukārt apstrīd ASV tautas skaitīšanas

datus, kas ir pamatā mūsu aplēsumā minētam kopējam latviešu skai-

tam ASV. Līdzstrādnieku rakstus, kuros minēti 100.000latvieši ASV,

redaktors groza vai arī piebilst, ka ASV ir tikai 50.000 latviešu. Tas

darīts, nemaz nepapūloties ieskatīties ASV tautas skaitīšanas datos.

Var jau būt, ka daļa no tiem, kas dzimuši latvieši, ir subjektīvā

nozīmē pārtautojušies un sevi par latviešiem vairs neuzskata. Bez

pētījumiem šai jautājumā mums tomēr nav nekādas mērauklas, kā

noteikt pārtautojušos latviešu procentu. Pieņēmums, ka no visiem

ASV latviešiem puse ir pārtautojusies, ir pilnīga patvaļa.6

Pēc tautas skaitīšanas datiemvar aplēst,ka ASV latviešu skaits

ir 100.000. Var vērtēt, ka 75.000 no viņiem ir vecumā, sākot ar 16

gadiem. LAIKAM ASV ir 9550 abonenti. Pēc mūsu aptaujas datiem,

šis skaitlis jāreizina ar 2,64, lai dabūtu kopējo lasītāju skaitu —

tātad ASV LAIKU lasa 25.000 personas jeb 33 % no potenciālā lasī-

tāju skaita. Ja būtu pareizs LAIKA redaktora pieņēmums, ka ASV ir

50.000 latviešu, tad no tiem potenciālo lasītāju būtu ap 37.000. Tādos

apstākļos LAIKAM būtu jau 68 % no visiem potenciāliem lasītājiem.

Faktiski LAIKU lasa tikai 33 % no visiem potenciāliem lasītājiem

ASV, un ar zināmām pūlēm šo procentu varētu palielināt, iegūstot

jaunus abonentus. Turpretim, ja ASV LAIKAM būtu 68 % lasītāju no

visu latviešu skaita, tad palielināt abonentu skaitu būtu daudz grūtāk.

Interesants ir arī LA redaktora spriedums. Pēc viņa domām,

LA sasniedz „gandrīz visus", bet tad viņš raksta, ka jaunatne avīzi

maz lasa. Ja pieņemam redaktora skaitli, ka Apvienotajās karaļ-

valstīs ir 8600 latviešu, tad potenciālo lasītāju no tiem būtu 6400.

Apvienotajās karaļvalstīs LA abonē 1400 eksemplārus, kas, pēc
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aptaujas datiem, jāreizina ar 2,3, lai dabūtu lasītāju skaitu. Iznā-

kums būtu 3200 lasītāju, un, pēc šāda aplēsuma, LA lasītu 50 %

latviešu,kas ir pārspīlēts rezultāts. Reālākus skaitļus dabūjam, ja

Apvienotajās karaļvalstīs skaitām ap 10.000 latviešu, jo tad lasītāju

iznāktu ap 43 %.

Mūsu vērtējums par lasītājiem saskan ar to, ko izdarījis AL

redaktors, rakstot, ka Austrālijā šī"avīze sasniedz ap 50 % lasītāju.
No šeit teiktā izriet, ka visas avīzes vēl var palielināt abonentu

skaitu.

Centieni palielināt avīžu abonentu skaitu nav tikai veikalnie-

cisks jautājums, kur jākalkulē, vai pieliktās pūles atmaksāsies, bet

tas ir arī nacionāls jautājums. Tādēļ par to rakstu, labi zinot, ka

iepriekš teiktais negūs redaktoru simpātijas un labvēlību.

Mēs trimdā esam pakļauti ārkārtīgi lielam pārtautošanas

spiedienam. lespiestais vārds ir viens no spēcīgākiem līdzekļiem,
kas šo nacionālās dzīves nožņaugšanu varētu aizkavēt, pat novērst.

No visām publikācijām šai ziņā nozīmīgākās ir avīzes. Tās ir daudz

nozīmīgākas nekā grāmatas vienkārši ar to, ka avīzes pienāk rēgu-

lāri un ir vieglāk lasāmas nekā grāmatas. Nacionālo interešu dēļ

tāpēc jālūdz avīžu izdevēji un redaktori atmest aizspriedumus un

uzņemties neērtības, lai meklētu ceļus, kā celt avīžu metienu. Galu

galā lielāks metiens pēc sākumā pieliktām pūlēm arī financiāli at-

taisnosies, un, ja tas neinteresē sabiedrisko organizāciju izdotās

avīzes, tad vismaz privāto avīžu izdevējiem par šo iespēju vajadzētu
būt interesei.

Roku rokā ar metienu jāiet satura uzlabojumam, un šai ziņā
mūsu aptauja arī dod dažus norādījumus. Visās avīzēs redaktoriem

turpmāk būtu jāveltī uzmanība tematiem, kas prasa pārkārtojumus.

Piemēram, ņemot vērā mazo interesi par sporta ziņām, rodas

jautājums, vai nebūtu samazināma tām ierādītā plašā telpa dažos

laikrakstos. Vecā paaudze tās lasa ļoti maz (apmēram trešā daļa
no vecās paaudzes abonentiem tieši atbild, ka sporta ziņas nemaz

nelasa), un tie, kas lasa, tās vērtē ļoti zemu. Jaunā paaudze arī

maz lasa sporta ziņas, kaut tie, kas šīs ziņas lasa, tās vērtē augstāk

nekā vecā paaudze.

Tālāk — nopietna problēma ir laikrakstu informācija par

Padomju savienību un okupēto Latviju. Šīs informācijas nelasītāju
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vecajā paaudzē ir maz, bet jaunajā paaudzē to ir daudz. Tomēr kā

vieni, tā otri lasfto vērtē zemu. Šai ziņā tad nu redaktoriem būs liels

darbs, lai paceltu šo rakstu kvalitāti. Redaktoriem arī" jāpadomā, kā

par šiem rakstiem ieinteresēt jauno paaudzi, bet varbūt te ir tikai

viena problēma,jo,kvalitāti ceļot,varēs ieinteresētarī" jauno paaudzi.

Arī" šī" problēma ir svarīga no nacionālā viedokļa. Vecā paaudze
ir trimdinieki. Jaunā paaudze sevi par trimdiniekiemvairs neuzskata,

un būtu absurdi, ja mītnes zemēs dzimusī" jaunatne to darītu. Ja vecā

paaudze devās trimdā, protestējot pret varmācīgo brīvās Latvijas

okupāciju, tad šos protestus pavadīja cerības, ka Latvijas brīvību

reiz atkal atjaunos. Šai atjaunošanas darbā būs jāpiedalās arī jaunajai

paaudzei. Tādēļ jaunatne ir jāinformē par to, kas notiek mūsu neat-

karības nolaupītāju nometnē. Jaunatne visu laiku jātur trauksmes

stāvoklī, lai, pienākot īstajam vēstures momentam, tā būtu gatava

reālizēt ideālus, kuru dēļ vecā paaudze devās trimdā. Mūsu avīžu

rakstiem par pasaules notikumiem, Padomju savienību un okupēto

Latviju ir vislielākā nozīhie, lai saglabātu modru mūsu jaunatni.

Redaktoru pienākums tādēļ ir pētīt, kāpēc tagadējie raksti nav apmie-

rinoši, un kas būtu jādara, lai stāvokli uzlabotu. Sai jautājumā ļoti

svarīgs ir tas, ka mītnes zemes prese, ko mūsu jaunatne lasa, nav

spējīga izteikt spriedumus par to, kas notiek aiz dzelzs aizkara, jo

nevienam no šīs preses darbiniekiemnav tādas personiskas pieredzes

kā mums.

Ka jau tas parasts un pierasts, pret šo ieteikumu nikni argu-

mentēs tagadējie Latvijas varasvīri un viņu sulaiņi.Tie arī visu laiku

ar neslēptu prieku vēro un komentē, ka mūsu jaunā paaudze atsvešinās

no latviešu sabiedrības.

Viena no svarīgākām problēmām avīžu izdevējiem un redakto-

riem ir nodrošināt avīzes pastāvēšanu nākotnē. Sai problēmā kā

degpunktā saplūst visas pārējās. Ja avīzei nenāks klāt abonenti no

jaunās paaudzes, tad līdz ar veco paaudzi nomirs arī avīze. Lai

panāktu, ka jaunā paaudze avīzi abonē, redaktoriem rūpīgi jāpētī, ko

jaunatne no avīzes sagaida, un šīm vēlmēm jāpieskaņojas. Tomērarī

šī problēma ir daudz plašāka, un atrisinājums pārsniedz izdevēju un

redaktoru kompetences loku. Ja jaunatne nepratīs latviski lasīt, tad

kļūst lieki visi pētījumi par to, kas jaunatni interesē. Panākt, lai

latviešu jaunatne arī turpmāk prastu latviski lasīt un nekļūtu par
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analfabētiem, ir visas latviešu sabiedrības uzdevums. Tomēr avīžu

redaktori šai virzienā var daudz ko darīt, kaut vai ar rēgulāriem un

neatlaidīgiem aizrādījumiem un mudinājumiem par šo problēmu
domāt. Jāgādā arī, lai pašas avīzes latviešu valoda būtu pareiza, un

arī rūpīgāk jālasa korrektūras, lai novērstu negribēto humoru.

Mūsu skolu vadība dabiski ir optimistiska un lepna par saviem

panākumiem. Sis lepnums starp citu izpaužas pārspīlētos vērtējumos

par bērnu procentu,kas mācās latviešu skolās.Avīzes šos vērtējumus

nekritiski publicē un tā sabiedrībai noslēpj draudošās briesmas. Vai

nebūtu laiks avīzēm izdarīt patstāvīgus pētījumus par to, kāds bērnu

procents īstenībā iet latviešu skolā, un jo vairāk—kādas irskolnieku

zināšanas latviešu valodā? Kad ARCHĪVA IX sējumā bija konstatēts,

ka skolās mācās tikai 6,5 % bērnu, vairākas avīzes priecīgi un paš-

pārliecināti šo skaitli desmitkāršoja, bet — bez jebkādiem pierādī-

jumiem. Sāda strausa polītika ir kaitīga, un tā būtu jāatmet.

ARCHĪVA IX sējumā ievietotajā pētījumā arī noskaidrojās, ka

skolēnu vecāki labprāt gribētu, lai avīzes rēgulāri ievietotu rakstus

par latviešu valodu. To vēlas 73 % vecāku ASV, 83 % Austrālijā un

Jaunzēlandē, 70 % Kanādā, 91 % Anglijā, 77 % Vācijā, 75 % Zvied-

rijā. Diemžēl, neviens redaktors šo ieteikumu nav iedzīvinājis, kaut

attiecīgā raksta autors Andrejs Plukšs optimistiski (un pilnīgi pa-

reizi) rakstīja, ka tas būs pašas avīzes nākotnes interesēs. Mums

vēl ir latviešu valodas pratēji ar vajadzīgo akadēmisko kvalifikāciju,

kas šādus rēgulārus rakstus avīzēm spētu dot. Paies gadi, un šo

speciālistu vairs nebūs. Ir tādēļ pēdējais laiks redaktoriem iekārtot

avīzēs pastāvīgu nodaļu par latviešu valodu.

Mūsu vidū tagad jau ir bērnu vecāki, kas ne vien dzimuši

svešumā, bet nav pat nevienu dienu gājuši latviešu skolā. Tie ir,

kam šādi raksti visvairāk vajadzīgi. Tieši rēgulāri avīžu raksti, kas

spētu ieinteresēt, ir vajadzīgi vispirms, un tad varētu sekot latviešu

valodas mācībgrāmatas tiem, kas vāji prot valodu.

Rūpes par to, lai rastos interese par latviešu valodu, un

pastāvīgā modrība par avīzes saturu ir līdzekļi,kā panākt, lai brīvās

pasaules latviešu avīzes nepastāvētu tikai dažus gadu desmitus, bet

paaudžu paaudzēs.
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VĒRES

IE. Dunsdorfs, TREŠĀ LATVIJA (Melburnā 1968), 113. lpp.

2Sk.: S. Siegel, NONPARAMETRIC STATISTICS FOR THE BE-

HAVIORALSCIENCES (New York etc. 1956).

3 Kendala koeficientu aplēš šādi:

w-W- n)
•

piekam — X(* -tt)'
Rj ir rangs — kārtība, kādā sakārtojas vērtējumi par katru

avīzi; k ir avīžu skaits, N— tematu skaits. Sk.: M. G. Kendall,
RANK CORRELATION METHODS (London 1948), un: S. Siegel, op.

cit., 229. un sek. lpp.

4 Plaši pazīstamā Spirmena ranga korrelācijas koeficienta rs

formula ir šāda: Ā
6

kur d ir ranga starpība starp pāriem un N mūsu gadījumā tematu

skaits, t. i., 10.

5Kaut gan lieki minēt plaši pazīstamā Pīrsona korrelācijas

koeficienta formulu, pārpratumu novēršanai minēšu formulu, kas

dota programmā elektroniskam skaitļotājam:

r
nIXY-{IX)gY)

(

kur n ir korrelēto pāru skaits, bet X un V variāblie.

6 Par šo jautājumu sk.: E. Dunsdorfs,
„
Mistiskais latviešu

skaits", LATVIEŠU BANKU KALENDĀRS 1970, 36. un sek. lpp.;

TREŠĀ LATVIJA, 47. lpp.
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APTAUJA LASĪTAJIEM (/U&KaU^t^O

Pievienotajā skalā apzīmējiet ar aploci, kā jūs apmierina raksti mūsu avīzē.

Ja raksti par attiecīgo tematu nemaz neapmierina, tad apvelciet aploci ap nulli,

ja pilnīgi apmierina — tad ap 100, bet ja vidēji apmierina, tad ap atiecīgo
skaitli.

RAKSTI par

pasaules notikumiem 0102030 40 50 60 70 80 90 (lOo)
Padomju savienību 0 10 20 30 40 6o) 60 70 80 90 100

okupēto Latviju 0 10 20 30 40 Qo) 60 70 80 90 100

lokālas ziņas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

sporta ziņas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

latviešiem citās zemēs 0 10 20 30 40 (5o) 60 70 80 90 100

sabiedriskiem daroin. 0102030 40 50 60 70 80 90 Goti)
recenzijas 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 (}oo\

lasītāju vēstules 0 10 20 30 40 @ 60 70 80 90 100

daiļliterātūra 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Kurus rakstus avīzē jūs lasāt vispirms? t^A^^J^*?//f*** *

Kurus rakstus avīzē jūs lasāt pēdīgo? $ ?.ļ'^. t*^'t*/*!*4~

Kurus rakstus avīzē jūs nemaz nelasāt? fcus- SļSP'iJrt*
Kad jūs lasāt avīzi? pienākšanas dienā.AT nedēļas nogalē

...

nenoteikti
...

Vai ir temati, kurus avīzē nemaz neapskata, bet par kuriem jūs vēlētos lasīt.

Šie temati ir* dm*KGU*
(

(£ik ilgi jūs esat šīs avīzes abonents? K°p?
Lūdzu atzīmējiet attiecīga kvadrātā ziņas par sevi:

Dzimums (sievietes ieraksta S, vīrieši V.) .5...

Vecums (gados).

Ja no jūsu ģimenes locekļiem vēl kāds lasa šo avīzi, tad viņu

dzimums \ļ.

vecums S.O

Vai jūs avīzi dodat rēgulāri lasīt paziņām?

Viņu dzimums

Viņu aptuvens vecums
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BRĪVĀS PASAULES LATVIEŠU PERIODIKA

Edgars Dunsdorfs

Brīvajā pasaulē patlaban (1969-70. gadā) iznāk vismaz 318 latviešu perio-
diskie izdevumi. Tie liecinapar lielu sabiedrisko rosību, un tajos kopsummā ir

ieguldīta milzu enerģija — garīgā un fiziskā — vācot materiālus, sakārtojot tos

izdošanai, pavairojot un izsūtot lasītājiem. Lai dokumentētu šo rosmi nākošiem

trimdas vēsturniekiem, šim rakstam ir pievienotas bibliogrāfiskas ziņas par

visiem šiem izdevumiem un to redaktoru īsbiografijas.par kuriem izdevās iegūt

vairāk vai mazāk pilnīgus datus. Par periodiskiem izdevumiem datus vāc arī"

bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers, un tie parādīsies Daugavas izdevumā LATVIEŠU

TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJAS otrā sējumā. Tomēr no mūsu vākuma

Dr. Jēgera plašā un iespējami pilnīgā bibliogrāfija ievērojami atšķirsies. Pirm-

kārt tā vispirms ietvers laiku lī"dz 1960. gadam, kamēr mūsu dati attiecas uz

tagadni. Otrkārt — un tā ir galvenā principiālā atšķirība — mūsu kopojumā ir ne

vien konspektīvi dati par periodisko izdevumu pašu, bet arī" īsas biogrāfiskas

ziņas par redaktoriem. Jāpiezīmē, ka daudzi redaktori nevēlējās, ka viņus par

tādiem uzskata, aizrādot, ka viņi ir tikai sakārtotāji. Lai nebūtu jālieto divējāda

terminoloģija, vienkāršības dēļ tomēr ari" ziņu sakārtotāji ir saukti par redak-

toriem, jo starpība reizēm ir ļoti neliela.

Trešā atšķirība no Dr.Jēgera bibliogrāfijas ir tā.ka mūsu pārskatā ietilpst

arī, t. s., internie periodiskie izdevumi. To starpā nozīYnīgākie ir studentu

korporāciju un citu akadēmisku organizāciju periodiskās publikācijas. Beidzot,

esam centušies vākt ziņas arī"par tiem izdevumiem svešvalodās, ko rediģē vai

kuru rediģēšanā piedalās latvieši. Šādu datu vākšana arī"nav LATVIEŠU TRIM-

DAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJAS programmā. Tāpat pēdējāneietver sienas un

kabatas kalendārus, kas uzņemti mūsu pārskatā.

Periodikas bibliogrāfijas ir parasta parādība visās kultūras tautās. Tādas

izdod arī" Latvijā, bet tajās neuzņem trimdas izdevumus, atskaitot vienīgi komū-

nistu partijas financētos latviešu izdevumus brīvajā pasaulē. Pēdējos savukārt

neesam uzņēmuši mūsu pārskatos.

Mūsu tagadējoperiodiku ir iespējams sagrupētdesmit lielās klasēs: avīzes,

žurnāli, zinātniski un populārzinātniski izdevumi, kalendāri, jaunatnes izdevumi,

draudžu un mācītāju publikācijas, akadēmisko organizāciju izdevumi, Daugavas

Vanagu izdevumi,citu organizāciju izdevumi un pārējie, kurus nevarēja ietilpināt

iepriekš minētās klasēs. Sekojošā tabula rāda, cik izdevumu ir katrā no šīm

klasēm un kāds to kopmetiens gadā.

Tabulā pirmajā skaitļu ailē ir publikāciju kopskaits attiecīgajā katēgorijā.

Otrā ailē ir to izdevumu skaits, kuriem bija zināms metiens, bet trešajā ailē

šo izdevumu kopējais metiens gadā. Aplēšot metienu, ņemtas redaktoru sniegtās

ziņas par maksimālo gadā izdoto numuru skaitu, to reizinot ar maksimālo

metienu.
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Periodisko izdevumu skaits un metiens

Avizu skaitā ietilpinātas ne vien mūsu lielās avīzes, kas aprakstītas citos

rakstos šai ARCHĪVA sējumā, bet arī"BRĪVĪBA un LATGOLAS BOLSS. Žurnālos

ieskaitīti šādi izdevumi: BRĪVAIS VĀRDS, JAUNĀ GAITA, KARA INVALIDS,
LABIETIS, LĀČPLĒSIS, LAIKMETS, LATVIEŠU LIETISKĀ MĀKSLA, LATVJU

MŪZIKA, LATVJU ZELTENE, SKATUVE, SPORTA APSKATS, STRĒLNIEKS,
TILTS un TREJI VĀRTI. Bez tam šeit pieskaitīts arī" DAUGAVAS VANAGU

MĒNEŠRAKSTS. Pie zinātniskiem un populārzinātniskiem izdevumiem skaitīti:

ACTA LATGALICA, APKĀRTRAKSTS (Latviešu ārstu un zobārstu apvienības

žurnāls), ARCHĪVS, ARCHITEKTS, CEĻI, DZEIVE, LATVIEŠU JURISTU RAK-

STI, MEŽA VĒSTIS, TECHNIKAS APSKATS. Kas ieskaitīts kalendāros, nebūs

sevišķi jāpaskaidro. Jaunatnes izdevumos skaitīti jaunatnes pulciņu un apvienību

izdevumi, gaidu un skautu žurnāli un apkārtraksti, BITĪTE, MAZPUTNIŅŠ, MĒS

un skolu pulciņu izdevumi. Pie draudžu un mācītāju izdevumiem skaitīti ne vien

mācītāju apkārtraksti, bet arī"katoļu apvienību izdevumi un trīs lielākie garīgie

žurnāli: CEĻA BIEDRS, GAISMA un KRISTĪGĀ BALSS. Akadēmisko organizāciju

izdevumos ieskaitīti žurnāli AKADĒMISKĀ DZĪVE un UNIVERSITAS un studentu

organizāciju internie izdevumi.Daugavas Vanagu publikācijas rāda to nosaukumi.

Organizāciju periodiskajos izdevumos skaitīti nacionālo apvienību, biedrību un

citu organizāciju izdevumi, to skaitā AISTIJA, AMERIKAS LATVIEŠU PALĪDZĪ-

BAS FONDA ZIŅAS, LATVIEŠU MEŽKOPJU ...APKĀRTRAKSTS, Latviešu

*Seit pieskaitāms arTprojektētais ALA žurnāls.

Periodikas grupa

Izdevumu

kopskaits

Izdevumu skaits,
kam metiens zināms

Skaits Kopmetiens

Avīzes 7 7 1.968.000

Žurnāli 16* 13 61.020

Zinātniskie unpopulārzinātniskie 9 9 14.430

Kalendāri 13 13 41.000

Jaunatnes 28 28 76.140

Draudžu un mācītāju 87 69 246.096

Daugavas Vanagu 54 51 75.910

Akadēmisko organizāciju 39 36 32.475

Citu organizāciju 60 55 122.013

Dažādi izdevumi 5 3 4.500

Kopā 318 284 2.641.584
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preses biedrības izdevumi, filatēlistupublikācijas, DZELZCEĻNIEKS TRIMDĀ,
KONTRAPUNKTS, Zinaīdas Lazdas piemiņas fondaAPKĀRTRAKSTS. Ja perio-
disko izdevumu izdod kopēji vairākas organizācijas, tas skaitīts vienreiz ar

kopēju izdevēju.

Satura ziņā divas no minētajām avīzēm ļoti atšķiras no pārējām piecām

lielajām avīzēm. BRĪVĪBA ir Latvijas sociāldemokrātiskās partijas izdevums,

kas iznāk Zviedrijā, bet LATGOLAS BOLSS ir izdevums Vācijā latgaliešu dia-

lektā. Kamēr pārējās avīzes ir konservātFvas, BRĪVĪBA pauž sociāldemokrātu

partijas uzskatus, bet LATGOLAS BOLSS Latgales separātistu viedokļus. Abām

šīm avīzēm ir kopēja negātfVa nostāja pret Kārļa Ulmaņa autoritāro laikmetu

Latvijas vēsturē un vairāk vai mazāk antiklerikāla ievirze.

Avīzes izdod iespiedumtechnikā,izņemot LAIKU, kas pēdējā laikā pavairots

ofsetā. Turpretim žurnālus izdod gan iespiestus, gan ofsetā. Starp žurnāliem

atsevišķi izdalāmi karavīru žurnāli -KARA INVALIDS, LĀČPLĒSIS, STRĒL-

NIEKS un DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTS. Literāri žurnāli ir JAUNĀ

GAITA, LAIKMETS, TILTS un TREJI VĀRTI. JAUNĀ GAITA un TILTS sniedz

arī" to latviešu autoru darbus, kas raksta aiz dzelzs aizkara, bet TREJI VĀRTI

cenšas iepazīstināt latviešu lasītājus ar lietuviešu un (mazākā mērā) igauņu

rakstniecību unmākslu.

Mākslas žurnāli ir LATVIEŠU LIETISKĀ MĀKSLA, LATVJU MŪZIKA un

daļēji arrdievturu izdevums LABIETIS.Rokdarbu žurnāls ir LATVJU ZELTENE,

bet SKATUVES un SPORTA APSKATA saturu izsaka to nosaukumi.

No zinātniskiem un populārzinātniskiem izdevumiem Latgales jautājumus

apcer divi — ACTA LATGALICA, kas iznāk pareti, un DZEIVE, kas iznāk

biežāk. CEĻI ir veltīts valodniecībaiun literatūrzinātnei, bet apakštitulā minēta

arī"etnogrāfija. ARCHĪVS ir veltīts latviskām problēmām,sevišķi trimdas dzīvē.

Pārējo publikāciju saturu, kas ietvertas šai klasē, pauž žurnālu nosaukumi.

No kalendāriem literātūrzinātniskus apcerējumus un biogrāfiskus mate-

riālus sniedz RAIŅA UN ASPAZIJAS GADAGRĀMATA.Garīgai celsmei ir veltīts

luteriskaisBAZNĪCAS KALENDĀRSunKATOĻU KALENDĀRS. LAIKAMĀKSLAS

KALENDĀRS sniedz ik gadus 13 gleznu reprodukcijas krāsās. Imantas apgāda

izdotajā LATVIEŠU KALENDĀRĀ ir iestāžu un darbiniekuadreses, kas gan bieži

ir novecojušās. LATVIEŠU BANKU KALENDĀRS publicē rakstus par brīvās

pasaules latviešu kreditkooperātiVu darbību, latviešu trimdas organizāciju

adreses un latviešu saimniecisko uzņēmumu sarakstus, kā arī" šo uzņēmumu

sludinājumus. Saimniecisko uzņēmumusarakstus kalendārs cenšas gadu no gada

papildināt, un, novēršot tagadējās nepilnības, ar laiku tas var izvērsties vērtīgā

informācijas avotā par trimdas latviešu saimniecisko rosību. Mūsu pārskatā

uzņemti arī" sienas kalendāri, kurus parasti bibliogrāfiskos rādītājos neuzņem.

Jaunatnes izdevumu starpā īpaši jāizdala tie izdevumi, kurus izdod jau-

natnei,pašiem jauniešiem maz piedaloties. Tādi ir izdevums bērniem

BITĪTE un Ceļinieka apgāda izdevums bērniem MAZPUTNIŅŠ. Žurnālu MĒS ari"

izdod Ceļinieka apgāds, bet tajā piedalāsarī"pati jaunatne ar rakstiem un attē-

liem. Jaunatne izdod un rediģē skolu žurnālus. To skaitā sevišķu vērību pelnī"
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Minsteres latviešu ģimnāzijas izdotais žurnāls SNĪPIS, Montrealas skolas

izdotais MONTREALAS JAUNIETIS,Bostonas skolas žurnāls unvairāki jaunatnes

izdevumi.Pie jaunatnes izdevumiem pieskaitīti arī"gaidu un skautu organizācijas

apkārtraksti, bet no gaidu un skautu periodikas vēl iznāk Austrālijā (Melburnā)

ZĪLE un Kanādā (Hamiltonā) ZINTIS. Ar nosaukumu ZINTIS iznāca ASV literārs

žurnāls angļu valodā, bet nav datu, vai tas vēl turpina iznākt.

Jaunatnes izdevumu lielākais trūkums ir tas, ka izdevēji nav papūlējušies

tos reklamēt un palielināt metienu. Ja jau izdevēji pūlas žurnālus izdot, tad ir

arī" jāveltī"pūles, lai par žurnālu eksistenci dabūtu zināt tie, kam šis žurnāls ir

domāts. Jaunatnes žurnāli tagadējos apstākļos ir sevišķi svarīgi, jo tie var

palīdzēt novērst pārtautošanās draudu un latviešu valodas aizmiršanu.

Draudžuunmācītāju izdevumi ir dažādarakstura.Te ietilpst jau pieminētie
trīs lielie žurnāli. Draudžu apkārtraksti ir divējādi —

gan tādi, kas sniedz tikai

ziņas par turpmākiem dievkalpojumiem, salaulāto, kristīto, iesvētīto un mirušo

vārdus, pārskatus par ziedojumiem un taml., gan arī"tādi, kas bez šīm ziņām
sniedz plašāku informāciju un celsmes rakstus. Atskaitot pieminētos iespiestos

žurnālus, šīs grupas izdevumi parasti pavairoti ar rotātoru, bet pa retam ir arī"

iespiesti izdevumi,piemēram,LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS DRAUDZES ZIŅAS
un citi.

Akadēmisko organizāciju izdevumi, kas pieejami plašākām aprindām, ir

Akadēmisko vienību savienības žurnālsAKADĒMISKĀ DZĪVE, ko izdod šo vienību

savienība, un UNTVERSITAS, ko izdod Latviešu korporāciju apvienība. Pēdējais

var lepoties ar ļoti lielu metienu — līdz 6000, kas akadēmiskam izdevumam ir

neparasts un izskaidrojams ar to, ka korporāciju locekļiem žurnāls obligāti

jāabonē. Pārējie akadēmisko organizāciju izdevumi ir interni un lasītājiem, kas

nav šo organizāciju biedri, diemžēl, parasti nav pieejami. Izdevēji šo faktu

motfVē ar apsvērumu, ka šais izdevumos publicē arī"godatiesu spriedumus un

līdzīgus iekšējās darbības jautājumus. Šais izdevumos tomēr bez šīm iekšējām
lietām ir arī" ļoti vērtīgi raksti,un daļu no tiem izdod labā technikā un ilustrētus

No šī" viedokļa jānožēlo, ka šie izdevumi piesniedzami tikai šaurām aprindām,

un tos nevar uzskatīt par ieguldījumu latviešu kopējā trimdas kultūras pūrā.

Varbūt atrisinājums būtu, ja, t. s., internās lietas publicētu apkārtrakstos, bet

rakstus ar vispārēju nozīmi, kas nebūtu domāti tikai organizāciju biedriem,

žurnālos. Ar to būtu panākta ne vien akadēmisko organizāciju plašāka līdzdalība

kopējā kultūras laukā, bet ari" ievērojami atvieglota financiālā nasta, kas jānes

akadēmisko organizāciju biedriem, žurnālus izdodot. Saprotams, būs grūti

pārvarēt inerci, ko parasti sauc nepareizā vārdā par tradicijām. Šī"inerce ir

tik liela,ka no dažiem akadēmisko organizāciju izdevumiem, par spīti ARCHĪVA

vairākkārtējiem lūgumiem, neizdevās dabūt informāciju, vai arī*dabūtās ziņas

bija nepilnīgas.Parastā noslēgtība iet pat tik tālu,kakorporācijukopējā izdevuma

UNTVERSITAS redaktors nesaņem dažus, t.s., internos žurnālus. Akadēmiskā

izglītība nozīmē, ka izglītotie ir ne vien vingrināti kritizēt,bet arī"atzīt motivētu

kritiku un censties kļūdas izlabot. Atliek tikai cerēt, ka tā notiks arī"šoreiz,

kritikai nākot no objektīvas ārpuses.
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Kaut mazākā mērā, šo pašu kritiku par lieko noslēpumainībuvar attiecināt

arī*uz dažiemDaugavas Vanagudarbiniekiem. DV MĒNEŠRAKSTSun DV centrālā

valde savā apkārtrakstā ievietoja ieteikumu, lai DV biļetenu redaktori, sakārto-

tāji un izdevēji sniedz par izdevumiem ARCHĪVA lūgtās ziņas publicēšanai.

Lielais vairums šim aicinājumam sekoja, bet daži tomēr aizbildinājās, ka

izdevums ir jātur noslēpumā, un ziņas nesniedza. Noslēpumainību motivēja ar

to, ka par izdevumu no ARCHĪVA slejām uzzināšot Latvijas okupanti. Te nu

jāsaka, ka ļaunākais, ko DV izdevumu saraksta publicēšana varētu panākt, ir, ka

šie izdevumi saņems komūnistu propagandas lapas, un tās taču bez grūtībām

var iemest papīrkurvī*. Šādu apsvērumu iznākumā arī" vairums DV publikāciju

redaktoru ir lūgtās ziņas snieguši.
DV publikācijas ir divējāda rakstura. Ir tīri techniska satura apkārtraksti

— par nākamām sanāksmēm, par saņemtiem ziedojumiem un to izlietošanu un

taml. Tomēr ir arī"biļeteni, kas sniedz vērtīgus ideoloģiskus rakstus. Vienādi

vai otrādi, šie DV izdevumi arī" ir ieguldījums mūsu kopējā kultūrā, un būtu

vēlams, lai DV nodaļas savā starpā ar izdevumiem apmainītos. Šādam nolūkam

mūsu sarakstam par DV publikācijām varētu būt pirmā tīri praktiskā nozīme.

Par citu organizāciju izdevumiem jāsaka tas pats, ko teicu par draudžu un

mācītāju publikācijām. Arī" šo izdevumu skaitā ir tādi, kas sniedz tikai informā-

ciju, kura attiecas uz organizācijas darbību.bet ir arī"izdevumi ar interesantiem

rakstiem. Piemēram, daži raksti, kas ievietoti Zinaīdas Lazdas piemiņas fonda

APKĀRTRAKSTĀ, būtu jebkura latviešu literātūras žurnāla greznums. Daļa šai

grupā ieskaitītopublikāciju ir tādas, kas ziņkāros tikai lasītājus ar specifiskām

interesēm. Tomēr šai ziņā viegli var vilties. Piemēram, filatēlistu un kollek-

cionāru periodikā sastopami ari"raksti, kas iet pāri šaurajam lokam, uz ko it kā

norāda izdevuma nosaukums. Tāpat DZELZCEĻNIEKS TRIMDĀ un sevišķi Lat-

viešu preses biedrības izdevumi sniedz rakstus ar plašāku un vairāk paliekamu

nozīmi.

Visus šos izdevumus var tomēr uzlabotkā saturā, tā izteiksmē un ārējā

apdarē. To noteikti spēj šo periodisko izdevumu tagadējie redaktori. Liekas,

daudzi redaktori domā, ka izdevums ir tikai vienai reizei, ka tam nav paliekama

nozīme, un līdz ar to nav vērts censties tos uzlabot. Ar to vien, ka ARCHĪVS

tagad sācis par šiem izdevumiem interesēties, ir dots ierosinājums mēģināt

sasniegt labāku kvalitāti saturā un izskatā — tā vismaz ARCHĪVAM atrakstījuši

daži redaktori. Kaut tā arī"būtu.'

Daudzos izdevumos vērojamas viegli novēršamas pareizrakstības kļūdas.
Šai ziņā padoms ir vienkāršs. Ikvienam redaktoram vajadzīga Latviešu valodas

krātuves LATVIEŠU PAREIZRAKSTĪBASVĀRDNĪCA. Tā ir trimdā vairākkārt

izdota. Jaunāko šīs vārdnīcas pārspiedumu 1960. gadā izdeva Amerikas latviešu

apvienības kultūras birojs, un tā pieprasāma: ALA, 806 — 15th Street, Room 913,

VVashington, DC 20005, USA.

Var vērot, ka periodisko izdevumu redaktoriem sevišķas grūtības rada

svešo īpašvārdu rakstība. Latviešu valodā šos īpašvārdus raksta fonētiski un ar

lokāmām galotnēm. Grūtības redaktoriem sagādā arī*sieviešu uzvārdu pareizā
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rakstība. Šai ziņā sevišķi lielas rakstības kļūdas ir draudžu biļetenos. Jaukto

laulību sveštautiešu partneru vārdus mācītāji mēdz biļetenos rakstīt oriģināl-

rakstībā, un arī" sieviešu uzvārdus latviski raksta ar vīriešu dzimtes galotnēm.
Šo parādību var viegli izskaidrot, bet ne attaisnot. Izskaidrojums ir, ka mācī-

tājiem dokumenti, kas iesniedzami iestādēm,jāraksta svešvalodā. Savas ērtības

labā viņi tad arī" latviešu rakstos vārdus un uzvārdus raksta svešvalodā. Šāda

sastingusi pieeja tomēr ne vien bojā paša rakstītāja latviešu valodas izjūtu, bet

arī" arvien vairāk sakropļo rakstīto vārdu. Latviski rakstot, ir arī" jāievēro, ka

latviešu alfabētā trūkst vairāki burti, kas ir svešvalodās, bet totiesu mums ir

citi burti, kuru trūkst citās valodās.

Tas pats ir ar latviešu sieviešu uzvārdiem — svešvalodu adresēs tos

rakstām ar vīriešu dzimtes galotni,vārdu nelocot,bet, rakstot latviski, rakstāma

latviskā sieviešu dzimtes galotne. Mūsu jaunatnes labā redaktori jālūdz atmest

nelāgo paražu uzvārdus nelocīt. Turpmāk tātad nerakstīsim „Auziņš kungs" (arī

ne:
„kungs Auziņš"), bet gan: Auziņa kungs. Latviski rakstot, nevaram teikt:

„
Zvejnieks kundze", bet jāraksta: Zvejnieka kundze; arī ne

„
Inta Zvejnieks",

bet gan: Inta Zvejniece.

Vēl daudz ko varētu teikt par valodas kļūdām mūsu periodikā, bet šai

rakstā nav domāts mācīt latviešu valodas pareizrakstību. Augšējie aizrādījumi
ir tikai par visbiežāk sastopamām kļūdām. Šīs kļūdas tomēr ar labu gribu var

novērst. Pat dzirdētais aizbildinājums, kāpēc AUSTRĀLIJAS LATVIETIS nelieto

mīkstināto
„
r" burtu, lietas tuvāk papētfjot, neiztur kritiku. Trimdāvalodai ir

spēcīga slieksme bojāties, un redaktoriem ir jābūt valodas sargiem.

Par noteikti negatīvuparādību jāuzskata tendence dažos mūsu periodiskos

izdevumos daļu teksta sākt ievietot mītnes zemes valodā.Neapšaubāmi tā domāta

kā koncesija jaunatnei, kas latviski tikai vāji prot. Tomēr šī"koncesija ļaunumu

nenovērš, bet tikai pastiprina. Savā laikā Austrālijā likums noteica, ka 25 %

teksta visos citvalodu periodiskajos izdevumos jāiespiež angliski. Tie, kas toreiz

darbojās līdz šo izdevumu izdošanā, zina stāstīt, ar kādu atvieglojumu visi

latvieši uzņēma ziņu, ka šis likums ir atcelts. Ir dzīves irēnija, ka tagad sākam

paši brīvprātīgi uzņemties šo slogu. Ar prieku jākonstatē, ka minētā tendence

vēl nav pārāk plaši vērojama, bet sauciens būt modriem ir vietā.

Latvieši plašajā pasaulē ir redaktori vai redakcijas locekļi arī" cittautiešu

izdevumiem svešvalodās. Bija nodoms šai ARCHĪVA sējumā publicēt pārskatu

arī" par šiem redaktoriem un viņu rediģētajiem izdevumiem. Tomēr šo nodomu

izdevās tikai daļēji reālizēt. Lieta tā, ka daļa redaktoru, kas rediģē izdevumus

svešvalodās, no latviešu sabiedrības ir atsvešinājušies, vai vismaz var teikt, ka

viņiem nav vaļas lasīt latviešu laikrakstus. Līdz ar to viņus nesasniedza latviešu

avīzēs publicētais aicinājums iesūtīt ziņas. Attiecīgie dati, kas iegūti par šiem

redaktoriem unpublikācijām,ir visai nepilnīgi. Ir mēģināts aicināt latviešu avīžu

lasītājus iesūtīt informāciju, ja kāds pamanītu latvieša vārdu svešvalodas izde-

vuma redaktoru starpā, tomēr arī" šis mēģinājums nedevapanākumus. Kā tikt

pie pilnīgāka pārskata, joprojām ir uzdevums, kam ARCHĪVA redaktors nezina

atrisinājumu.
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So mūsu periodikas īso vispārējo raksturojumu nobeidzot,jāizsaka lūgums
visu periodisko izdevumu publicētājiem un redaktoriem: lūdzu sūtīt visus izde-

vumus bibliotēkai, kuras mērķis ir savākt visu, ko brīvajā pasaulē latvieši

publicē un kas par viņiem tiek publicēts. Tā ir Melburnas latviešu biedrības

bibliotēka. Adrese: Latvian Librarv, 3 Dickens St., Elwood, Vic. 3184,Australia.
Bibliotēka vāc visu trimdas periodiku. To iesien (ja izdodas savākt pilnu kom-

plektu) un uzglabā pieejamu pētniecībai. Par interniem izdevumiem izdevēji var

noteikt, ka tie nav izsniedzami lasītājiem bez izdevēja atļaujas.

Ir dzirdētas skeptiskas piezīmes par to, vai ir vērts publicēt datus par

mūsu mazo presi — apkārtrakstiem un biļeteniem — un vai ir kāda nozīme šos

izdevumus vākt un uzglabāt. Atbilde ir — ja ir nozīme kaut ko vispār izdot, tad

ir arFvērts izdoto reģistrēt un vākt. Katrā ziņā, nākošam trimdas vēsturniekam

būs nozīmīgi arī" šķietami nenozūnigie izdevumi.

Aptaujas organizācija

Lai iegūtu pārskatu par brīvās pasaules periodiskām publikācijām, kas

iznāk 1969-70.gadā, ARCHĪVS ievietoja avīzēs aicinājumus redaktoriem vai

izdevējiem sniegt atbildes uz pieciem jautājumiem par attiecīgo publikāciju un

uz otriem pieciem par tās redaktoru.Kaut aicinājumus vairākas reizes atkārtoja,

bija nepieciešams lūgt pazīstamos sabiedriskos darbiniekus attiecīgajos centros

griezties pie redaktoriem telefoniski.ARCHĪVA redaktors izsaka pateicību šiem

nesavtīgajiem talciniekiem — viņu skaits ir pārāk liels, lai visus minētu vārdā.

Tomēr jāatzīmē, ka sevišķi lielas pūles datu vākšanai veltīja Latviešu skautu

organizācijas trimdas izdevumu vākšanas talkas pārzinis Žanis Ribenieks, tāpat

redaktors Maksis Čulīlis, Jānis Kronlins, Magdalēne Rozentāle, Egils Kalme,

Raimunds Čaks, Marta Krieva, Arturs Zālītis, Jānis Sudrabiņš un ARCHĪVA

pārstāvji Vācijā, kā arī" Anglijā. Pateicība nākas arī"laikrakstu redaktoriem,

kas savās avīzēs ievietoja atkārtotu aicinājumu ziņas sūtīt.

Pēc mudinājumiem un daudzām vēstulēm, ko ARCHĪVA redaktors un

talcinieki bija spiesti rakstīt, tad nu izdevās savākt datus sekojošam pārskatam.

Pastāv tomēr iespēja, ka pārskatā vēl nav visi periodiskie izdevumi. Lūgt

talciniekus, lai viņi griežas pie attiecīgā izdevuma redaktora, vai arī" rakstīt

vēstuli varēja tikai tad, ja bija zināma redaktora adrese vai vismaz izdevuma

nosaukums. Tādas ziņas varēja iegūt tikai tad, ja kāds attiecīgā izdevuma

eksemplārs bija atrodams Melburnas latviešu biedrības bibliotēkā, vai arī", ja

par to ziņas bija bibliogrāfam Dr. B.Jēgeram. Ja turpretim izdevuma eksistence

nebija zināma, un ja attiecīgā izdevuma redaktors avīzēm nesekoja vai arī"

aicinājumu ignorēja,tad tas palika pārskatā neuzņemts. Pārskatā nav arī"uzņemti
komūnistu izdevumi un citas ķengulapas.

Izdevumi, kuru eksistence bija zināma,bet kuru redaktori, par spīti visām

pūlēm, tomēr neatsaucās, pārskatā ir apzīmēti ar +. Saprotamākārtā ziņas par

šiem izdevumiem ir nepilnīgas, jo tās vai nu mēģinātas sameklēt MLB bibliotēkā

atrodamos izdevuma eksemplāros, vai arī"daļēji ievāktas citādā ceļā. Redakto-

riem vai izdevējiem lūgtās ziņas sekojošā pārskatā apzīmētas ar burtiem no a
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irdz j. Tā kā daudzi redaktori bez tam vē"l sniedza citas ziņas, ar burtiem k un

1 vēl apzīmēti dati par izdevuma pārējiem redaktoriem un gads, no kura izde-

vums iznāk.

Jautājumi apzīmēti šādi: a) Periodiskā izdevuma nosaukums, b) Izdevējs,

c) Cik reizes gadā iznāk, d) Abonēšanas maksa, c) Metiens, f) Redaktora vai

sakārtotāja vārds, g) dzimšanas datums un vieta, h) izglītība, i) sabiedriskais

amats, j) adrese, k) Pārējie redaktori. 1) Gads, no kura izdevums iznāk.

Diemžēl, ne vienmēr redaktori bija precīzi minējuši izdevuma nosaukumu

(kā tas parādās izdevumā pašā) un izdevēju. Kur bija piesniedzams pats izde-

vums, datikorriģēti, bet pārējie bija jāievieto, kā ziņots. Kaut vispār mēģināts
ievērot izdevuma nosaukuma un izdevēja rakstību, kāda lietota izdevumāpašā,

tomēr nav atdarinātas kļūdas un izdarīti labojumi garumzīmēs, mīkstinājumos,

pieturas zīmēs un taml. Ja izdevumā rakstība dažāda, ņemts mazāk kļūdainais
variants. Izdevumi kārtoti pēc nosaukuma alfabēta (izņemot DV un LPB publi-

kācijas, ko mēģināts sagrupēt pēc izdošanas vietas alfabēta, un tāpēc lietoti

saīsinājumi un iespraudumi). Ja izdevēja vārds minēts ģenitīvāpirms titula, tas

ietilpst nosaukumā, ja nominātīVā, tad ne. Nosaukumos pilna vārda vietā lietoti

arī"populārākie saīsinājumi. Apzīmējums: L.A.B. pirms DV nav minēts.

Ja organizācijas izdevumu piešķir biedriem bez maksas, tas minēts

abonēšanas maksas vietā ar saīsinājumu: Bm. Redaktora vārda vietā daži

atbildētāji minēja,ka izdevumu rediģē valde, kas techniski nemaz nav iespējams.
Ja neizdevās uzzināt redaktora vārdu, šis jautājums izlaists. Dažiem izdevu-

miem redaktori mainās ik gadus; tiem minēts redaktora vārds, kas darbojās

1969. gadā.

ARCHĪVA redakcija centās noskaidrot arī", kādi latvieši rediģē izdevumus

svešvalodās (latviešu un cittautiešu). Savāktie dati sniegti šī" pārskata beigās,

lietojot tos pašus burtus jautājumu apzīmēšanai, kā iepriekš minēts. Izņēmums
šai ziņā gan ir, ka ar f nav apzīmēts tikai galvenais redaktors, bet jebkurš

latviešu tautības redaktors, kas svešvalodas izdevuma rediģēšanā piedalās.
Kur bija zināms, ir minēts, kādā redaktora amatā viņš darbojas.

Pārskata beigās dots redaktoru saraksts, kā arī"izdevumu grupējums pēc

to izdošanas vietas. Vietu nosaukumu rakstībā visumā sekots Rīgas publikācijai:

NORĀDĪJUMI
par citvalodu īpašvārdu pareizrakstību un pareizizrunu latviešu

literārajā valodā.

ARCHĪVA līdzstrādnieku sniegtās ziņas ir vāktas pēc labākās apziņas, bet

redakcija par ziņu pareizumu atbildību neuzņemas.

SAĪSINĀJUMI

akad. = akadēmisks; ALA = Amerikas latviešu apvienība; apg. = apgabals;

apk. = apkārtnes; apr. = apriņķis; apv. = apvienība; b. = beidzis, beigusi; bapt. =

baptistu; b-ba = biedrība; Bm = biedriembez maksas; c- centi; DV= Daugavas

Vanagu; DVdz = Daugavas Vanadzes; dz. = dzimis, dzimusi; eks. = eksemplārs;

cv. lut. = evaņģēliski luterisks; I = institūta; inform. = informācijas; izdev. =

izdevums; jaun. = jaunatnes, jauniešu; koli. = kolledžas; kons.= konservātorijas;
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latv. = latviešu; lauks. = lauksaimniecības; LCK = Latviešu centrālā komiteja;
LELDAA = Latviešu cv. lut. draudžu apvienība Amerikā; LX = Latvijas konser-

vātorija; LMA = Latvijas mākslas akadēmija; LNAK = Latviešu nacionālā apv.

Kanādā; LU = Latvijas universitāte; mēnešr. = mēnešraksts; N = nenoteikti;

nepab.= nepabeigta; nod. = nodaļa; nos. ■ nosaukums; noz. = nozare; pamatsk. =

pamatskolas; pr-ce = priekšniece; pr-dis = priekšsēdis; pr-ks = priekšnieks;
red.= redaktors, redaktrise; sab.= sabiedrība; stud.= students; tag.= tagadējais;
tauts. = tautsaimniecības; U = universitātes; vad. =vadītājs; vdsk. ■ vidusskolas;

vietn.= vietnieks; žurn. = žurnāls.

PĀRSKATS PAR LATVIEŠU BRĪVO PRESI 1969/70. GADĀ

1 a) ABC (Kalamazū latv. jaun. pulciņa avīze). b) Kalamazū latv. jauniešu

pulciņš, c) 4—6. d) Bm. c) 50—60. f) Austris Ruņģis. g) 1949 Lībekā, Vācijā,

h) Students, i) Pulciņa pr-dis. j) P. O. Box 44, Kalamazoo, MI 49001, USA.

2 a) ACTA LATGALICA. b) Paju sab.
„ Latgaļu izdevniecība", c) Pa divi

gadi reizi, d) $7. c) 500. f) Miķelis Bukšs. g) 1. 6. 1912 Baltinavā, h) LU un

Stokholmas U. i) Latgaļu pētniecības I archīVa, bibliotēkas un publikācijas daļas
vad. j) Sjdvāgen 2,11, S-171 32 Solna, Sweden. k) Prof. Leonards Latkovskis,

dz. 14. 9.1905 Varakļānos; Staņislavs Škutāns, dz. 16.11.1901 Krāslavas pag.

3 a) ADELAIDES LATVIEŠU ZIŅOTĀJS, b) Kopīgi: Adelaides latviešu b-ba,

Latv. cv. lut. draudze, DV Adelaides nod. c) 12. d) sc. eks. tikai organizāciju

biedriem, c) 790. f) 1969: Mirdza Dzintare. h) B-bas darbiniece, j) 20 Frontenac

Ave, Panorāma, S.A. 5041, Australia. 1) 1950 (ar citu nosaukumu).

4 a) AGLONAS VĒSTNESIS, b) Čikāgas latv. katoļu draudze, c) 12. d) Bm.

c) 250. f) Boļeslavs Baginskis. g) 9. 1.1918 Aglonā, h) Nepab. LU, Andželikas

U Romā (lic. theol.), jezuītu bībeles I (lic. theol.). i) Draudzes prāvests, j) 2543

W. VVabansiaAve, Chicago, IL 60647, USA.

5 a) AISTIJA. b) Latviešu un lietuviešu vienības centrālā valde, c) N. d) Bm.

c) 200. f) Jūlijs Bračs. g) 21.5.1909 Rīgā. h) LU (vēsturnieks), Dr. i) Valdes

pr-dis, Latviešu centrālās padomes loc, Lejassaksijas LCK apg. pārstāvis,

j) 3 Hannover, Bonifatiusplatz 16, VVest Germanv. 1) 1949.

6 a) AKADĒMISKĀ DZĪVE, b) Apgāds „

Akadēmiskā dzīve", c) Paredzēts

reizi gadā. d) $ 3. c) 1400. f) Ansis Karps. g) 16. 1.1892 Skrundā, h) LU (psF-

chiatrs). j) 4300 - 13th Ave S., Minneapolis, MN 55407, USA. 1) 1958.

7 a) ALJA ZIŅAS, b) Amerikas latviešu jaunatnes apvienība, c) 2. d) Bm.

c) 500. f) Aina Berķe. g) 8. 9.1945 Flensburgā, Vācijā, h) Studente, j) 5934 N.
,

Camac St, Philadelphia, PA 19141, USA.

8 + a) ALA ŽURNĀLS (paredz izdot 1970). b) ALA. c) 3. f) Alīda Cīrule.

g-h) Sk. 296. nr. j) 806 - 15th St. N.W., VVashington, DC 20005, USA.
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9 a) AMERIKAS LATV. KATOĻU APVIENĪBASAPKĀRTRAKSTS. b) Ame-

rikas latv. katoļu apv. prezidijs, c) 6—B. d) Bm. c) 500. f) Pēteris Daugavietis,

g) 11.2.1916 Latvijā, h) U (mag. iur.). i) Apvienības pr-dis. j) 339 Robbins Rd.,
Grand Haven, MI 49417, USA.

10 a) AMERIKAS LATV. KATOĻU APVIENĪBAS BIĻETENS, b) Amerikas

latv. katoļu apv. prezidijs, c) I—2. d) Bm. c) 500. f—j) Sk. 9. nr.

11 a) AMERIKAS LATV. PALĪDZĪBAS FONDA ZIŅAS (valdes inform. izdev.).

b) Amerikas latv. palīdzības fonds, c) I—2. d) Bm. c) 6000. f) Andrejs Rūdzis,

g) 27. 2.1905 Lutriņos, h) U (Dr. iur.). i) Valdes pr-ža vietn. j) 837 Stanvvood

St., Philadelphia, PA 19111, USA.

12 a) APKĀRTRAKSTS, b) Akad. vienības Austruma Austrālijas kopa. c) 10.

d) Bm. c) 50. f) Juris Rumbēns. g) 1. 11. 1936 Viesīte, h) Technoloģijas I. i) Ko-

pas vecākais, j) 30 Ireland Ave, Doncaster East, Vic. 3109, Australia. 1) 1961.

13 a) APKĀRTRAKSTS, b) ASV jendas gaidu pr-ce. c) Ap 2. d) Bm. c) 70.

f) Māra Eferte. g) 11.12. 1921 Rīgā. h) Kons. un koli. (8.M., M.M., M.S.). ī)ASV

jendas gaidu pr-ce. j) 62 Toxteth St., Brookline, MA 02146, USA.

14 a) APKĀRTRAKSTS, b) ASV skautu jenda. c) 3—4. d) Bm. c) 150. f) Rai-

munds Čaks. g) 6.12.1915 Saikavā, h) Nepab. U. i) Jendas skautu pr-ks, DV

MĒNEŠRAKSTAred. j) 9534 W. Harrison Ave, West Allis, WI 53227, USA.

15 a) APKĀRTRAKSTS, b) Kalamazū un apkārtnes latv.b-ba. c) 2-3. d) Bm.

c) 450. f) K. Kļaviņš. i) B-bas sekretārs, j) 2319 Amherst Ave, Kalamazoo,

MI 49001, USA.

16 + a) APKĀRTRAKSTS, b) KlīVlendas latv. cv. lut. Mārtiņa Lutera draudze.

d)Bm. f) Kārlis Briedis, g) 15.12.1892. i) Mācītājs, j) 1510 Botanv Ave, Cleve-

land, OH 44109, USA.

17 a) APKĀRTRAKSTS (žurnāls), b) Latviešu ārstu un zobārstu apvienība.

c) 2—4. d) Kopā ar biedru naudu $ 10 gadā. c) 1000. f) Jānis Āboliņš, g) 12. 5.

1906 Kraukļos, h) LU (ārsts, docents), i) Latv. akad. apv. Zviedrijā valdes loc.

j) Allmānna Barnbdrdshuset, Stockholm 6, Sweden. 1) 1947.

18 a) APKĀRTRAKSTS, b) LCK izglītības un kultūras nozare, c) N. d) Bm

skolām Vācijā, c) 60. f) Jānis Dagis. g) 1. 6.1908 Rubenē, h) U (agronoms),

i) Nozares vad., apg. pārstāvis Šlēsvigā-Holšteinā, pašpalīdzības fonda pr-dis.

j) 243 Neustadt/Holstein, Schorbenhdft s,West Germanv. 1) 1961 (ar citādu nos.).

19 a) APKĀRTRAKSTS,b) LCK Vācijas apgabalapārstāvis Šlēsvigā-Holšteinā

c) N. d)Bm. e)400. f) Jānis Daģis. g—j) Sk. 18. nr.

20 a) [APKĀRTRAKSTS]. b) Latv. cv. lut. Misijas draudze [Džemaikaplēnā].

c) 6-7. d)Bm. c) 120. f) Nikolajs Ozols, g) 8.12.1910Lugā,Krievijā, h) LU

(lic. theol.). i) Mācītājs, j) 16 OlmsteadSt., Jamaica Plain, MA 02130, USA.

1) 1957.
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21 a) APKĀRTRAKSTS, b) Latv. jaunekļu un jauno sieviešu kristīgās sav.

(JKS) centrālās valdes uzdevumā A. Ludriksons. c) N (2—10). d) Bm. c) 430.

f) Arturs Ludriksons. g) 20. 5. 1911 Ipiķos, h) Techn. augstskolas, i) JKS Vācijā
nacionālais sekretārs un centrālās valdes loc. j) Bielefeld, West Germanv.

22 a) APKĀRTRAKSTS, b) Latv. katoļu studentu apv. „
Dzintars" Vācijas

vienība, c) Ap 4. d) Bm. c) 50. f) Alberts Spogis. g) 9.10.1924 Vārkavā,

i) Vienības seniors, žurn. GAISMAS red. [Sk. arī"2lo. nr. ]

23 a) APKĀRTRAKSTS, b) Latviešu mežkopju un meža darbiniekukopa ASV.

c) 5—6. d)Bm. c) 100. f) Augusts Zelmenis, g) 13. 8. 1886 LSdurgā. h) Nepab.
LU (tauts.). i) Kopas valdes sekretārs, j) 1145 Collindale Ave N. W., Grand

Rapids, MI 49504, USA.

24 a) APKĀRTRAKSTS, b) Latviešu skautu priekšnieks, c) Ap 4. d) Bm.

c) Ap 230 (ASV 140, Austrālijā 35, Eiropā 5, Kanādā 50). f) Fricis Sīpols.

g) 11. 7.1921 Rīgā. h) Skolotāju I Latvijā un U (bakalaura grāds finanču zinībās)
ASV. i) Latviešu skautu pr-ks. j) 1206 West Blvd., Berklev, MI 48072, USA.

1) 1954.

25+ a) APKĀRTRAKSTS, b) Niagaras latv. cv. lut. draudze, c) N. j)J.Prau-

liņš, 83 Martindale Rd., St. Catharines, Ont., Canada.

26 + a) APKĀRTRAKSTS, b) Oregonas latv. cv. lut. draudze, f) Jānis Cilnis,

g) 1.10.1907. i) Mācītājs, j) 5855 N. E. 32-nd Place, Portland, OR 97211, USA.

27 a) APKĀRTRAKSTS, b) Sauleskalna (7.) gaidu vienība un Daugavas (8.)

skautu vienība, c) 4—5. d) Bm. c) 75. f) Māra Eferte. g—h) Sk. 13.nr. k) Aivars

Oga.

28 a) APKĀRTRAKSTS, b) Studentu vienības Ausekļa Austrālijas novads.

c) 12. d)Bm. e)ApSO. f) Voldemārs Cīrulis, g) 5. 5.1901 Ērgļos, h) LU (ārsts),

i) Novada sekretārs, Melburnas latv. organizāciju apv. sekretārs, j) 63 Mc-

Namara St., West Preston, Vic. 3072, Australia. 1) 1953.

29 a) APKĀRTRAKSTS visiem Sv. Jāņa cv. lut. latviešu draudzes locekļiem

b) Sv. Jāņa cv. lut. latv.draudze Toronto,Kanādā, c) N. d) Bm. c) 900. f) Arnolds

Lūsis. R) 30.12.1908 Jaunpiebalgā, h) LU (lic.theol,). i) Mācītājs (archibīskaps).

j) 5 Vallevmede Rd., Toronto 3, Ont., Canada.

30 a) APKĀRTRAKSTS, b) Sv. Krusta draudze Vinipegā, Kanādā, c) N. d) Bm.

c) Ap 100. i) Draudzes sekretārs, j) P.O. Box 214, Rosenfeld, Man., Canada.

31 a) APKĀRTRAKSTS, b) Vankuveras cv. lut. latviešu draudze, c) 5—6.

d) Bm. e)100. f) Eižens Leimanis. g) 10. 4.1905 Kocēnos, h) LU (mag. math.),

Dr. i) Draudzes pr-ks, profesors Britu Kolumbijas U, Vankuverā. j) 3839 Sel-

kirk St., Vancouver 9, B. C, Canada. 1) 1951.

32 a) APKĀRTRAKSTS, b) Zinaīdas Lazdas piemiņas fonds, c) 1. d) Bm.

c) 200. f) Juris Krigens. g) 24. 12. 1898 Rucavā, h) LU (farm. mag.), Vilametas



100

U ķīmijā (8.5.). i) Fonda valdes pr-dis. j) 1910 High St. S. E., Salem, OR

97302, USA.

33 a) APSKATS, b) Austriņš. c) 12. j) P.O. Box 82,D0n Mills.Ont., Canada

34 a) APSKATS, b) Džemaikaplēnas (Jamaica Plain) latviešu cv. lut. drau-

dze Bostonā, c) 11. d) Ziedojumi, c) 400. f) Fricis Ruperts. g) 12.8.1912.

Liepājā, h) LU, Heidelbergas U. i) Draudzes mācītājs, j) 76 Tower St., Jamaica

Plain, MA 02130, USA. 1) 1929.

35 + a) APSKATS, b) Latvijas sūtniecība Londonā, c) 12. d) Bm. j) Latvian

Legation, 87 Eaton Place, London S. W. 1, England. 1) 1945.

36 a) ARCHITEKTS. b) Latvijas architektu biedrība(trimdā), c) 1. d) $ 3.50

c) 600. f) Pauls Kundziņš. g) 4. 2. 1888 Smiltenē, h) U (Dr. arch.), LU profesors,

j) 1234 Church St., HalifaxN. S., Canada. k) Roberts Legzdiņš (Eiropā), dz.

24. 7.1901 Igatē, architekts, adr.: Sigfridsvāgen 25 I, Hāgersten, Sweden. 1) 1950.

37 a) ARCHĪVS (raksti par latviskām problēmām), b) Latviešu apvienības

Austrālijā zinātnes nozare, piedaloties Kārļa Zariņa fondam, c) 1. d) Austrā-

lijā $3, ASV $4, Anglijā £ 1.10.-, Vācijā DM 15, Zviedrijā Kr. 18. c) 1500.

f) Edgars Dunsdorfs. g) 20.11.1904 Saldū, h) LU (Dr. oec.). i) Kārļa Zariņa

fonda valdes pr-dis. j) 3 Dickens St., Ehvood, Vic. 3184, Australia. 1) 1960.

38 a) ATBALSS, b) E.Jurka. c) 12. d) 20 c. eks. c) Ap 150. f) Ernests

Jurka. g) 4. 6.1905 Pabažos, h) Nepab. U. j) 10 Vale St., Red Hill, Qld. 4059,

Australia.

39 a) ATBALSS, b) Kolumbusas (Ohaio) latviešu cv. lut. draudze, c) 10.

d) Bm. c) 80—100. f) Jānis Osis. g) 1. 5. 1906. h) LU (mag.phil.), Mičiganas U

(A.M.L.S.). i) Draudzes pr-ks. j) 994 Euclaire Ave,Columbus, OH 43209, USA.

40 a) AUSEKLĪTIS, b) Toronto latv. b-bas sestdienas skola, c) 1. d) $1.

c) 200—250. f) Lilija Blūma. g) (Ap 35 g.) h) Vdsk. i) Skolotāja, j) c- Mrs.

A. Martinsons, 189 Quebec Ave, Toronto 161, Ont., Canada.

41 a) AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU KATOĻU BIĻETENS, b) Latviešu katoļu
b-bas Austrālijā (LKBA) centrālā valde, c) 11. d) Austrālijā $ 1.40, citur $ 1.90.

c) 600. f)Ādams Blonskis. g) 6. 9. 1905 Ciblā, h) Vdsk. i) LKBA centrālās valdes

pr-dis. j) 16 Brunsvvick St., Footscrav West, Vic. 3012, Australia. k) Selga

Silkalna (pseud.: Karmena Kurzemniece), dz. 13.1.1935 Kuldīgā, b. Minchenes

U, LKBA grāmatu fonda vadītāja. 1) 1958.

42 a) AUSTRĀLIJAS LATVIETIS (laikraksts), b) E. Dēliņš, c) 50. d) $ 10.

f) Emīls Dēliņš, g) 15. 3. 1921 Rīgā. h) Nepab. U. i) Latv. preses b-bas Austrā-

lijas kopas valdes loc. j) Box 23, P.O. Kew, Vic. 3101, Australia. k) Arnolds

Šmits, dz. 14. 3. 1909 Rīgā, izgl.: nepab. U (lauks.); Aleksandrs Zariņš, dz.

18. 11. 1918. 1) 1949.
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43 a) AUSTRUMA VĒSTIS, b) Akadēmiskā vienība Austrums, c) 1. d) Bm.

+ 30 c. sūt. izd. c) Ap 300. f) Pēteris Pūpols, g) 9. 3.1903 Trikātā, h) U. j) 4521

18th St., Tacoma, WA 98406, USA. 1) 1969.

44 a) AVOTS, b) Pokipsi un apk. latv. cv. lut. draudze, c) 3. d) Bm. c) 150.

f) Arvīds Anševics. g) 17. 8. 1902 Latvijā, h) U. i) Mācītājs, j) 298 Garfield Pl.,

Brooklvn 15, NY 11215, USA.

45 a) BAZNĪCAS VĒSTIS, b) [Grandrepidsas] un apk. cv. lut. latv. draudze,

c) 4—5. d) Bm. c) 380. f) Kristaps Hermanis, g) 5. 8.1909 Bērzē, h) LU (lic.

theol.). i) Draudzes mācītājs, j) 15 Trowbridge St. N. E., Grand Rapids, MI

49503, USA.

46 a) BAZNĪCAS VĒSTIS, b) Ročesteras Krusta un Sirakūzu Kristus latv.

cv. lut. draudze, c) 2—3. d) Bm. c) Ap 260. f) Teodors Ziraks. g) 25. 8. 1902

Līgatnes pag. h) LU (lic. theol.). i) Draudžu mācītājs, j) 202 Alanson Rd.,

Svracuse, NY 13207, USA. 1) 1952.

47 a) BAZNĪCAS VĒSTS, b) Bostonas latv. cv. lut. Trīsvienības draudze.

c) 12. d) Bm. c) 200. f) Kārlis Kampe. g) 8. 2. 1903 Priekuļos, h) LU (mag. iur.)

un teol.pārbaudījums, i) Mācītājs, j) 62 Mozart St., Jamaica Plain, MA 02130,

USA. 1) 1940 (1928).

48 a) BAZNĪCAS ZIŅAS, b) Latv. cv. lut. draudze Vašingtonā (DC), c) 10.

d) Bm, ziedojumi, c) 350—420. f) Aleksandrs Veinbergs. g) 24. 9. 1905 Rīgā.

h) LU (lic. theol.). i) Draudzes mācītājs, LELDAA pr-ks. j) 2941 Northampton

St. N. W., VVashington, DC 20015, USA. 1) 1950.

49 a) BAZNĪCAS ZIŅAS, b) Latviešu Sv. Jāņa cv. lut. baznīca (Melburnā).

c) 12. d) Ziedojumi, c) 450. f) Elmārs Kociņš, g) 14.8.1918 Raunā, h) U.

i) Mācītājs, j) 39 Balmoral Ave, Strathmore, Vic. 3041, Australia. 1) 1951 (?).

50 a) BAZNĪCAS ZIŅAS, b) Milvoku [Milvēki] latv. cv. lut. draudze, c) 12.

d) Ziedojumi, c) 333. f) Eduards Putniņš, g) 16. 2. 1909 Pociemā, h) LU. i) Mā-

cītājs un skolotājs, j) 2152 N. 74th St., Mihvaukee, WI 53213, USA. 1) 1952.

51 + a) BAZNĪCAS ZIŅAS, b) Ņujorkas latv. cv. lut. draudze, c) N. d) Bm.

f) Richards Zariņš, g) 6. 12. 1913. i) Mācītājs, j) 564 Second St., Brooklvn, NY

11215, USA. 1) 1951.

52 a) BAZNĪCAS ZIŅAS, b) Sv. Pāvila latv. cv. lut. draudze (Montrealā).

0)11. d)Bm. d) Ap 200. f) Viesturs Sēfers. g) 21.3.1902 Tetelē. h) U. i) LELDAA

Kanādas apg. garīgais vad., prāvests, j) 4571 Coolbrook Ave, Montreal, P. Q.,

Canada.

53 a) BEĻĢIJAS LATV. NACIONĀLĀS KOMITEJAS ZIŅOJUMI, b) Beļģijas

latv. nacionālā komiteja, c) 4—5. d) Bm (katrai Beļģijas latv. ģimenei), c) 140.

f) Jānis Jerumanis. g) 30.4. 1917 Rudbāržos, h) Luvēnas U (inženieris), i) Ko-

mitejas pr-dis. j) 32, Voordelaan, Heverle (Louvain), Belgium.
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54 a) BEVERONIJAS ZIŅOTĀJS, b) Korporācijas „Beveronija" centrālais

prezidijs, c) I—2. d) Bm. c) 300. f) Arvīds Bolšteins. g) 13. 9. 1919 Jelgavā.

h) Nepab. LU. i) Pulkv. Kalpaka skolas pārzinis (Milvēkī), Garezera vdsk. dir.,

Sv. Jāņa draudzes (Milvēkī) padomes loc, DV ASV godātiesas sekretārs, j) 2618

N. 49th St., Mihvaukee, WI 53210, USA. k) V. Porietis, J. Meisters (Čikāgā).

55 a) BĪBELES LASĪŠANAS KARTIŅA (KRISTĪGĀ DRAUGA pielikums),

b) Izdevniecība
„

Palma", c) 2. d) 20 c. c) 800. f) Ģirts Dobelis. g) 4.5.1896

Aizviķos. h) Pilsētas skolas, i) Mācītājs, j) Cx. p. 239, Tupa, C. P. Estado dc

S. Paulo, Brasil.

Piezīme: Visiem Palmas un Kristīgā drauga apgāda izdevumiem atbil-

dīgais red. attieksmē pret valdību ir mācītājs Jēkabs Iņkis (Jacob R. Inke), dz.

3. 9.1907 Brazīlijā, U izgl. (teol. fak.), skolotājs un mācītājs; adrese tā pati.

56 a) BIĻETENS TICĪBAS MĀCĪBAS SKOLOTĀJIEM, b) Latviešu cv. lut.

draudžu apvienība Amerikā, c) 2. d)sl. c) 300. f) Pēteris Nesaule, g) 9.12.1907

Mangaļos. h) U. i) Mācītājs, j) 4423 Limvood Ct.,Apt. 5, Indianapolis, IN 46201,

USA.

57 a) BĪTĪTE (mēnešrakstiņš jaunajai audzei), b) Eduards Putniņš, c) 12.

d) ASV $ 1.25. c) 1995. f) Eduards Putniņš, g-j) Sk. 50. nr. 1) 1948.

58 a) [BOSTONAS LATV. SKOLAS ŽURNĀLS], b) Skolas padome, c) 1.

d)Bm. c) 50-65. f) Arturs Liepkalns. g) 15. 2.1921 Svētē. h)U(M.Ed.). i) Sko-

lotājs, j) 46 Karlvn Rd., Weymouth, MA 02188, USA. k) Žurnāla rediģēšanā

piedalās 8. vai 9. klases skolēni (14—15 g. vecumā). Pēc skolēnu ierosinājuma

žurnālam ik gadus cits nos. (MŪSU RAKSTI, MŪSU DARBI, DEVĪTĀSKLASES

GUDRĪBAS, MŪSU ŽURNĀLS).

59 a) BRISBANES ZIŅOTĀJS, b) Brisbenas latv. organizāciju un draudžu

darbības koordinācijas komiteja, c) 4. d) Bm. c) Ap 260. f) Jānis Kalniņš,

g) 22. 7. 1907 Rīgā. h) Pamatsk. i) Brisbenas latv. b-bas sekretārs, j) 27 Beck

St., Rosalie, Qld. 4064, Australia. 1) 1955 (kopš 1953 ar citu nosaukumu).

60 a) BRĪVAIS VĀRDS, b) Latviešu preses biedrība, c) N. d) $2. c) 500.

f) Rita Gāle. g) 30. 9. 1925 Rīgā. h) Ņuarkas mākslas skolas ASV. i) LPBvice-

priekšsēde. j) 4035 Rombouts Ave, Bronx, NY 10466, USA. k) Viktors Irbe. dz.

22.3.1922Rūjienā, LPB pr-ks; Kārlis Ķezbers, dz. 2. 3. 1914 Vecmokās, Čikāgas

kopas pr-dis. 1) 1957.

61 a) BRĪVĪBA (laikraksts), b) Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku

partijas ārzemju komiteja, c) 10. d) Austrālijā $ 5, ASV unKanādā $ 4, Zvied-

rijā Kr. 16. c) 1000—1200. f) Bruno Kalniņš, g) 7. 5. 1899 Tukumā, h) U (mag.

iur., fil.dr.). i) LSDSP trimdas organizācijas pr-dis. j) Strandliden61.5-162 38

Vžttlingbv, Sweden. 1) 1948.

62 a) BUKSKAUNTIJAS UN APK. LATV. EV. LUT. DRAUDZES BIĻETENS,

b) Draudze, c) 12. d) Bm. c) 180. f) Arvīds Reinsons. g) 16.5.1902 Rīgā. h) U.

i) Mācītājs, j) 115 S. Main St., Quakertown, PA 18951, USA.
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63 a) CEĻA BIEDRS (mēnešraksts kristīgai dzīvei), b) Latv. cv. lut. draudžu

apvienība Amerikā (LELDAA). c) 10. d) $ 4 (pensionāriem $ 3), grupu abone-

mentā $ 3.50. c) 4400. f) Jānis Strautnieks. g) 1.5.1906 Stelpē, h) LU un Čikāgas
lut. teol.semināra, i) Mācītājs, j) 425 Elm St., Glenview,IL 60025, USA. 1) 1956.

64 a) CEĻI (rakstu krājums). b) Akadēmiskā organizācija Ramave. c) Ik

pārgadus, d) Cena mainīga, 12—16 zv. kronas, c) 500. f) Kārlis Draviņš. g) 30.

12.1901 Stendē (Pastendes Peķos). h) U (mag. phil. balt.), doktorands, j) Blid-

vādersvāgen 4L Btr, S-222 28 Lund, Svveden. k) Velta Rūķe-Draviņa, dz. 25. 1.

1917 Valmieras Gaidēs, mag. phil. balt., fil. lic., fil. dr., profesore Stokholmas

U; adr.: Docentbacken 3, str, S-104 05 Stockholm, Sweden.

65 a) CIĀNAS VĒSTNESIS, b) Čikāgas latv. cv. lut. Ciānas draudze, c) 4.

d) Bm, citiem pret ziedojumiem, c) 550. f) Ansis Kramēns. i) Draudzes pr-ka

vietn. j) 5015 W. Ferdinand St., Chicago, IL 60644, USA. 1) 1951.

66 a) ČIKĀGAS LATV. EV. LUT. JĀŅA DRAUDZES ZIŅAS, b) Čikāgas latv.

cv. lut. Sv. Jāņa draudze, c) 4. d) Bm. c) 550. f) Hugo Riekstiņš, g) 14. 6. 1904

Cesvaines pag. h) LU (mag. hist.). j) 50 Superior St.,Oak Park.lL 60302, USA.

k) Vilis Pavasars.

67 a) ČIKĀGAS LATV. INŽENIERU B-BAS APKĀRTRAKSTS, b) Čikāgas
latv. inženieru b-ba. c) 7—9. d) Bm. c) 125. f) Juris Jauntirāns. g) 5. 10. 1933

Cēsīs, h) U (M. S. m civil engineering). i) B-bas pr-ka vietn. j) 4951 N. Albanv

Ave, Chicago, IL 60625, USA. k) E. Bajārs. 1) 1958.

68 a) DĀNIJAS LATVIEŠU INFORMĀCIJAS BIĻETENS, b) Latviešu apv.

Dānijā, c) 4—6. d) 6 dāņu kronas par 10 n-riem. c) 100. f) Valdemārs Briedis,

g) 14. 5. 1900 Lietuvā, h) LU (tauts.). i) Latv. apv. Dānijāpr-dis. j) Postbox 212,
1502 KobenhavnV, Denmark. k) Alfrēds Vegers, dz. 16. 11. 1909, izgl.: nepab.
LU (inženierzin.); Fricis Terliņš, dz. 13.6. 1914, technikuma izgl. 1) 1947 (līdz
1949 ar nos.: LJKS DĀNIJĀ INFORMĀCIJAS BIĻETENS).

69 a) DĀNIJAS LATVIEŠU ZIŅAS, b) Dānijas latviešu nacionālā komiteja,

c) 4—5. d) Bm. c) 200. f) Elizabete Damberga. g) 21. 9.1887 Krievijā, h) Tartu

U. i) DLNK valdes sekretāre, j) Stationsvej 42, 2730 Herlev, Denmark. 1) 1957.

70 a) DARBA DEGSME, b) Sanpaulas fSanpaulo] latv.bapt. draudze (Bra-

zīlijā). c)4—6. d) Ziedojumi, c) 500. f) Andrejs Arājs, g) 5. 3. 1920 Aizputes

apr. h) Mekmastera U (teol. fak.). i) Mācītājs, j) Cx. p. 50, Sao Paulo, Brasil.

71 + a) DARBS, SADARBĪBA, DZIMTENE, b) Studentu korporācija „Lacuania".

c) 1. d) Bm. c) Ap 70. j) c/- K. Znotiņš, 211 St.Louis Ave, VVindsor,Ont., Canada

72 a) [DVdž] KANĀDAS DAUGAVAS VANADZES. b) Kanādas Vanadžu

valde, c) 2—3. d) Bm. c) 400. f) Tamāra Gailīte. g) Latvijā, h) Vdsk. i) Pr-ces

vietniece, j) 12 Green Meadow Rd., Hamilton 56, Ont., Canada.
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73 a) DAUGAVAS VANADŽU [KAPU KOMITEJAS] PAZIŅOJUMI, b) DV

apvienība Demoinā. c) I—2. d) Bm. c) 150. f) Kārlis Lazdiņš. g) 12.3.1888

Vaivē. h) U (architekts un teologs), i) Kapukomitejas pr-dis. j) 1334 Seventh

St., Des Moines, IA 50314, USA.

74 a) DV CENTRĀLĀS VALDES APKĀRTRAKSTS, b) DV centrālā valde.

c) 11-12. d) Bm. c) 60 f) Alfrēds Bērziņš, g) 14. 2. 1920 Popē. h) Nepab. U.

i) DV ģenerālsekretārs, j) Mllnster/W., Grevener Str. 69/3, West Germanv.

k) Pārējie centrālās valdes locekļi. 1) 1955.

75 a) DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTS, b) DV centrālā valde, c) 6.

d) $5.50. e)3100. f) Vilis Hāzners. g) 23. 7. 1905 Vircavā, h) Augstākās kara-

skolas, i) DV centrālās valdes pr-ks (no 1970,agrāk I.vietn.), Komitejas Latvijas

brīvībai pr-dis. j) c/- R.Čaks, 9534 W.Harrison Ave, VVest Allis, WI 53227,

USA. k) Raimunds Čaks, redakcijas sekretārs un red., sk. 14. nr.; Rita Gāle,

literātūras un mākslas nod. red., sk. 60. nr.; TonijaJKrūka-r-vanadžu nod. red.,

dz. 24. 8.1918 Vitebskā, U izgl., DV Kanādas valdes jaunatnes referente; Kārlis

Purmalis, dz. 18. 11. 1903 Jaunsvirlaukā, karaskolas izgl., DV centr. valdes loc.

1) 1951 DV BIĻETENS, 1955 DAUGAVAS VANAGI, kopš 1965 ar tag. nosaukumu.

76 a) DAUGAVAS VANAGU ORGANIZĀCIJAS KALENDĀRS b)DV ASV valde

c) 1. d)s 1. c) 2000. f) Vilis Zobens, g—j) Sk. 103. nr. k) A. Kvēps. 1) 1955.

77 a) DVF [ANGLIJĀ] APKĀRTRAKSTS, b) DV fonda valde Anglijā, c) 10-

-12. d)Bm. c) 220. f) Jānis Frišvalds. g) 10. 6. 1923 Codē. h) Vdsk. i) DVF valdes

pr-dis. j) 72, QueensboroughT-ce, London W. 2, England. 1) 1947.

78 a) [DVF ANGLIJAS ZIEMEĻRIETUMU NOVADA] VĒSTNESIS, b) DVF

Mančestras, Boltonas, Prestonas, Kārlailas, Stokportas un Stokas (pie Trentas)

nodaļa, c) 6. d) 1 šil.eks. c) 180. f) J. Kociņš (pseud.). g) 1915 Latvijā, h) Vdsk.

i) DVF Boltonas nodaļas inform. noz. vad. j) 27a Old Rd., Heaton Norris, Stock-

port, SK4 ISL, England. k) Pēteris Rūtiņš, dz. 8.12.1905 Vestienā.

79 a) DV ASV VALDES APKĀRTRAKSTS, b) DV ASV valde, c) 10. d) Bm.

c) 80—100. f) Arturs Valters, g) 30. 6. 1915 Vecpiebalgā, h) Lauks. vdsk. i) DV

ASV pr-ks. j) 1416 E. 4 St., Brooklvn, NY 11230, USA.

80 a) [DV] ASV ZIEMEĻRIETUMU... APV. UN ZIEMEĻKALIFORNIJAS
DV APV. APKĀRTRAKSTS (vanagiem un vanadzēm, kā ari".

..

latviešu saimei),

b) ASV ziemeļrietumu DV apv. un Ziemeļkalifornijas DV apv. c) 4. d) Bm. c) 900,

f) Eduards Skudra, i) Ziemeļrietumu DV apv. sekretārs un inform. noz. pārzinis,

j) P.O. Box 3935, Portland, OR 97208, USA. 1) 1960.

81 a) DV AUSTRĀLIJĀ, b) DV Austrālijas valde, c) 2. d) Bm. c) 1400.

f) Brunis Andersons. g) 28. 7. 1915 Jaunjelgavā, h) Nepab.LU; Latvijas kara-

skolas, aviācijas skolas, technol. I. i) Valdes pr-ka palīgs un iekšējās inform.

vad., Latv. virsnieku apv. Adelaides kopas pārstāvis, j) 24 DalkeithAve,Dover

Gardens, S.A. 5048, Australia. 1) 1957.
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82 a) [DV BEĻĢIJAS NODAĻAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV Beļģijas nodaļa.
c) 1-2. d) Bm. c) 30-40. f) Elmārs Ozols, g) 20.4.1915 Rīgā. h) Kartogrāfs,

i) Nodaļas pr-dis. j) 2, Place Alb. Leemans, Bruxelles, Belgium.

83 a) DV [BINGENĀ] STABURAGA NODAĻAS APKĀRTRAKSTS, b) Noda-

ļas valde. c)6. d)Bm. c) 60. f) Teodors Rempēters. g) 7.5.1921 Rīgā. h) Arod-

skolas, i) Nodaļas inform. noz. vad. j) 653 Bingen/Rh, Museumstr. 4, West

Germanv.

84 a) DVF BIRMINGEMAS NODAĻAS BIĻETENS, b) Nodaļas valde c) 3-4

d) Bm. c) 90. f) Jānis Rolavs. g) 25.6.1926 Rucavā, h) Vdsk., žurnālistu un

rakstnieku I (Anglijā), i) DVF ārējās inform. daļas referents, DVF Birminge-

mas nodaļas inform. noz. vad., žurnālists, j) „Ventas", 24 MarldonRd., Kings

Heath, Birmingham 14, England.

85 a) [DV BOSTONAS APV. ZIŅU BIĻETENS] . b) DV apvienība Bostonā,

c) Ap 6. d) Bm. c) 550. f) Rūdolfs Liepiņš. g) 13. 5. 1922 Rīgā. h) Vdsk.

i) DV apv. Bostonā valdes loc. j) 23 Kenilworth St., Roxbury, MA 02119, USA.

86 a) [DV BRISBENAS NODAĻAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV Brisbanes

[Brisbenas] nodaļas valde, c) 4. d) Bm. c) 80. f) Ivars Bērzkalns. g) 7. 1. 1926

Kandavā, h) Nepab.U. i) Nodaļas valdes sekretārs, j) Box 2143, G.P.O Brisbane,

Qld. 4001, Australia. 1) 1952.

87 a) [DV BRITU KOLUMBIJAS NODAĻAS] BIĻETENS, b) Kanādas DV

Britu Kolumbijas nodaļa, c) 2. d) Bm. c) 150. f) Kārlis Kinstleris. g) 2. 12. 1905

Gaiķos, h) Pamatsk. i) Nodaļas valdes pr-dis. j) 1020 Victoria Dr., Vancouver

6, 8.C., Canada. 1) 1956.

88 a) [DVF ČESTERFĪLDAS
.. . NODAĻAS INFORM. BIĻETENS] MŪSU

BALSS, b) DVF Česterfīldas, Dārbi, Lesteras, Mensfildas un Notingemas nodaļa

c) 10. d) Bm vai ziedojumi, citiem 12 šil. 6p. jeb 1 šil. 6p. eks. c) 400. f) Oļ-

ģerts Mierīgs, g) 25.8.1925 Karvā, h) Nepab. vdsk. j) 115 Ladvbrook Lane,

Mansfield, Notts., England.

89 a) [DV ČIKĀGAS APVIENĪBAS] APKĀRTRAKSTS, b) Čikāgas DV apv.

c) 6. d)Bm. c) 200. f) Uldis Vītols, h) U. i) Apvienības pr-ks. j) 826 N. Lock-

woodAve, Chicago, IL 60651, USA.

90 a) [DV DEMOINAS APVIENĪBAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV Demoinas

apv. c) 10. d)Bm. c) 125. f) Arvīds Stundiņā, g) 14. 7.1914 Ērgļos, h) Rīgas

technikuma. i) Apv. sekretārs, sarīkojumu lietu kārtotājs, j) 1515 - 12th St.,

Des Moines, IA 503, USA.

91 a) DV DETROITĀ (informācijas biļetens), b) Detroitas DV apvienība,

c) 6, bez tam speciālos gadījumos, d) Bm. c) 180, speciālos gadījumos 350.

f) Arvīds Tīdemanis. g) 19.10.1905 Latvijā, h) Vdsk. i) Apvienības pr-ks.

j) 19414 Shaftsbury, Detroit, MI 48219, USA. 1) 1959.
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92 a) [DV DIENVIDKALIFORNIJAS APVIENĪBAS] VĒSTNESIS, b) DV apv.

Dienvidkalifornijā. c) 3—4. d) Bm. c) 750. f) Edvīns Leimanis. g) 13. 7.

1907 Rīgā", h) Karaskolas, i) Apvienības pr-ks. j) 4924 DennvAve, N. Holly-

wood, CA 91601, USA. k) Nikolajs Zvirbulis, dz. 12. 8.1912 Rīgā, apv. sekretārs;

adr.: 665 Alvin St., San Diego, CA 92114, USA.

93 a) DV APVIENĪBAS FILADELFIJĀAPKĀRTRAKSTS, b) DV apvienība

Filadelfijā, c) 12. d) Bm. c) 80. f) Valdemārs Šmitchens. g) 13. 7.1897 Baldonē.

h) Pamatsk. j) 5113 N. Warnock St., Philadelphia, PA 19120, USA.

94 a) [DV GRANDREPIDSAS APVIENĪBAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV apv.

Grand Rapidos [Grandrepidsā]. c) 3. d) Bm. c) 150. f) Arnolds Balodis, g) 1. 2.

1924 Lestenē, h) Lauks, skolas, i) Apvienības pr-ks. j) 122 - 35th St. S. E.,

Wyoming, MI 49508, USA.

95 a) [DVF HALIFAKSAS NODAĻAS] APKĀRTRAKSTS, b) HalifaksasDVF

nodaļa, c) B—lo. d) Bm. c) Ap 100. j) 8 Lord St., Halifax, Yorks., England.

96 a) DV HAMBURGAS NODAĻAS APKĀRTRAKSTS,b) DVHamburgas nod.

c) 6. d) Bm. c) 300. f) Oskars Baltputns. g) 8. 7. 1921 Piebalgā. h) Nepab. LU.

i) Nodaļas pr-ks, Latviešu centrālās padomes un revīzijas komisijas loceklis,

j) 208 Pinneberg, Leuschnerstr. 24, West Germany.

97 a) [DV HAMILTONAS NODAĻAS] BIĻETENS, b) Hamiltonas DV nodaļa,

c) 2—3. d) Bm. c) 500. f) Edgars Breikšs. g) 27.6.1911 Rīgā. h) Nepab. U.

j) 547 King St. W., Apt. 402, Hamilton, Canada.

98 a) DV [KAIZERSLAUTERNĀ] MEŽOTNES NODAĻAS APKĀRTRAKSTS.

b) DV Mežotnes nodaļas valde, c) N. d) Bm. c) 80. f) [Jānis Cīrulis], i) [No-

daļas valdes pr-dis.] j) 675 Kaiserslautern 1, Postfach 849, VVest Germany.

99 a) [DV KALAMAZŪ APVIENĪBAS] ZIŅOTĀJS, b) DV apv. Kalamazū.

c) 3-4. d)Bm. c) 100. f) Indulis Kāps. g) 27.4.1921 Remtē, h) Nepab. U. i) Apv.

pr-ks. j) 2412 Crest Dr., Kalamazoo, MI 49001, USA.

100 a) [DV KANĀDAS VALDES] APKĀRTRAKSTS, b) DV Kanādas valde

c) 3. d) Bm. c) 1200. j) 125 Broadview Ave, Toronto 250, Ont., Canada.

101 a) DV APVIENĪBAS KLĪVLANDĒ [KLĪVLENDĀ] APKĀRTRAKSTS,

b) DV apv. KlīVlendā. c) 12. d) Bm. c) 200. f) Ernests Daniels, g) 20. 2. 1917

Balvos, h) Vdsk. i)Apvienības pr-ks. j) 7813 Harvard Ave,Cleveland, OH 44105,

USA.

102 a) DV APVIENĪBASKLĪVLANDĒ [KLĪVLENDĀ] ZIŅOTĀJS, b) DV apv.

KlīVlendā. c) Ap 4. d) Bm. c) 1000. f—j) Sk. 101. nr.

103 a) [DV APVIENĪBAS KOLORADO] INFORMĀCIJAS RAKSTS, b) DV apv.

Kolorado valde, c) 4—6. d) Bm. c) 80. f) Vilis Zobens, g) 25. 8.1904. h) Vdsk.

i) Apv. pr-ks j) 1250 E. Amherst Ave, Englevvood, CO 80110, USA.
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104 a) DVF KORBIJAS NODAĻAS BIĻETENS, b) Nodaļas valde, c) 1. d) Bm.

c) 110. f) Augusts Palameiks. g) 7.11.1917 Litenē, h) Pamatsk. j) 98 Llewellyn
VValk, Corby, Northants, England.

105 a) DVF LĪDSAS NODAĻAS VALDES APKĀRTRAKSTS,b) Nodaļas valde

c) 10. d) Bm. c) 170—180. f) Jānis Pētersons. g) 10. 5.1921 Valmierā, h) Nepab.

vdsk. i) Nodaļas valdes pr-dis. j) 2/2a Mexborough Ave, Leeds 7, England.

106 a) DV [LINKOLNAS APVIENĪBAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV apvienība
Linkolnā. c)Ap6. d) Bm. c) 100. f) J. Baumanis. g) 17. 12. 1902. h)U(inž.).

i) Apv. sekretārs, j) c - R. Matulis, 1940 Sumner St., Lincoln, NB 68502, USA

107 a) [DVF LONDONAS NODAĻAS] APKĀRTRAKSTS, b) DVF Londonas

nodaļa, c) 4. d) Bm. c) Ap 250. f) Jānis Misiņš, i) Nodaļas inform. daļas vad.

j) 66, Purford Green, Harlow, Essex, England.

108 a) [DV (MANHEIMĀ) SAULES NODAĻAS] APKĀRTRAKSTS. b) DV

Saules nodaļas valde, c) 6. d) Bm. c) 100. f) Žanis Indriksons. g) 17.3.1922

Puzē. h) Vdsk. j) 68 Mannheim 41, Bensheimer Str. 1, West Germanv.

109 a) [DV MANITOBAS NODAĻAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV Manitobas

nodaļa, c) B—lo. d) Bm. c) 150. f) V. Stenders. g) 12.9.1916 Rīgā. h) Vdsk.

i) Nodaļas pr-dis. j) 183 Royal Ave, Winnipeg 17, Man., Canada.

110 a) DV MELBURNAS NODAĻAS APKĀRTRAKSTS, b) DV Melburnas

nodaļa, c) 3. d) Bm. c) 300. f) Juris Bērziņš, g) 8. 5.1926 Rīfeā. h) Vdsk.

i) Nodaļas valdes sekretārs, j) 16 Brough St., McKinnon, Vic. 3204, Australia.

111 a) [DV MENCHENGLADBACHAS NODAĻAS BIĻETENS] MŪSU DZĪVE

UN DARBS, b) DV Menchengladbachasnodaļas valde, c) 6. d) Bm. c) 250—300.

f) Oļģerts Lapiņš (kpt.). g) 3. 2. 1897 Vietalvā, h) U, Latvijas armijas ģenerāl-

štāba virsnieks, Latviešu leģiona bataljona komandieris, j) 405 Mdnchenglad-

bach, Aachenerstr. 393, West Germanv.

112 a) [MILVOKI DV APVIENĪBAS] APKĀRTRAKSTS, b) Milvoku [Milvoki ]
DV apvienība. c)Apl2. d) Ziedojumi, c) 675. f) Edgars Peniķis. g) 21. 4.1906

Bauskas apr. h) Mežsaimn. skolas, i) Apv. vicepr-dis kultūras lietās, j) 1647

E. Newton Ave, Mihvaukee,WI 53211, USA. k) Raimunds Prūsis, dz. 23.2.1917,

U izgl. (agronoms), apv. sekretārs; adr.: 4141 N. 69th St., Milwaukee, WI

53216, USA. 1) 1952.

113 a) DV APVIENĪBAS MINESOTĀ BIĻETENS, b) DV apv. Minesētā valde.

0)1. d)Bm. e)600. f) Kārlis Augstkalns. g) 11.10.1904. h) Karaskolas, i) Ap-
vienības pr-ks j) 2905 Colorado Ave, Minneapolis, MI 55416, USA.

114 a) DV MINSTERES NODAĻAS APKĀRTRAKSTS, b) DV Minsteres no-

daļas valde, c) 6. d)Bm. e)ApBO. f) Ernests Būmanis. g) 22.4.1910. h) Nepab.

U. i) Nodaļas valdes loc. j) 44 MUnster/Westf., Paul-Engelhardt-Weg 58, VVest

Germanv. k) Ainis Izands, dz. 11.9.1933.
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115 a) [DV MONTREĀLAS NODAĻAS] BIĻETENS, b) DV Montrealas no-

daļas valde, c) N. d)Bm. f) Jānis Skrastiņš. g) 12. 6. 1922 Rīgā. h) Technikuma.

i) Žurnālists, latv. b-bas un latv. inženieru apv. biedrs, j) 336 - 21st Ave,
Two Mountains, Que, Canada.

116 a) DV APV. ŅUDŽERSIJĀ INFORMĀCIJASBIĻETENS, b) Apv. inform.

nozare, c) 3. d) Bm. c) 350—400. f) V. Zutis, g) 19. 1. 1892. h) Latvijas armijas

kapteinis, j) 32 DavtonSt., Newark, NJ 07114, USA.

117 a) [DV ŅUJORKAS APVIENĪBAS] APKĀRTRAKSTS, b) DV apv.Ņujorkā
valde, c) 2—4. d) Bm. c) 275. f) Voldemārs Midziņš. g) 30. 6. 1901 Rīgā. h) U

(architekts). i) Apvienības valdes loc. j) P. O. Box 105, Fair Haven Station,

New Haven, CT 06513, USA.

118. a) DV PĪTERBOROVAS NODAĻAS APKĀRTRAKSTS,b) Nodaļas inform

nozare, c) Ap 4. d) Bm. c) 100. f) Antons Šķietnieks. g) 5. 2. 1924 Alšvangā.

h) Nepab. technikuma. i) Nodaļas valdes pr-dis un inform. noz. vad. j) 32, Lime

Tree Ave, Peterborough, England.

119 a) DV RIETUMVĀCIJAS VALDES APKĀRTRAKSTS, b) DV Rietumvāci-

jas valde, c) 10—12. d) Bm, tikai Vācijas DV nodaļām, c) 170. f) Antons Mežals.

g) 4. 5.1914 Abrenes apr. h) Nepab. U. i) DV Rietumvācijas valdes sekretārs

un kasieris, j) 44 MUnster Westf., Grevener Str. 69, West Germanv. 1) 1950

120 a) DV [ROCESTERAS APVIENĪBAS] ZIŅOTĀJS, b) DV apvienības Ro-

česterā valde, c) 2—4. d) Bm. c) 90—100. f) Aleksandrs Izaks. g) 20. 9. 1918

Skujenē, h) Vdsk. i) Apvienības pr-ks. j) 90 Navarre Rd., Rochester, NY

14621, USA.

121 a) DV SIDNEJAS NODAĻAS APKĀRTRAKSTS, b) DV Sidnejas nodaļas
valde. c)2. d) Bm. c) 290. j) 32 Parnell St., Strathfield, NSW 2135, Australia.

122 + a) DV SIDNEJAS NODAĻAS ŠAUŠANAS SPORTA SEKCIJAS APKĀRT-

RAKSTS, b) Sekcijas valde, f) M. Balodis, i) Sekcijas vad. j) 56 Lucas Rd.,

Burvvood, NSW 2134, Australia.

123 a) DV TORONTO NODAĻAS APKĀRTRAKSTS, b) Nodaļas valde, c) 4.

d) Bm. c) 350. f) Jānis Treijs. g) (55—60 g.) h) Nepab. vdsk. j) 125 Broadview

Ave, Toronto 250, Ont., Canada.

124 a) DVF ZIEMEĻANGLIJAS NOVADA ZIŅOTĀJS, b) Novada valde, c) 6.

d) Bm. c) 450—500. f) Gunārs Tamsons. g) 1.10.1929Varakļānos, h) U (tauts.).

i) DVF Bredfordas nodaļas inform. daļas vad. j) 121, Hawksworth Rd., Nors-

forth, N. Leeds, England. k) P. Radiņš, J. Šmits.

125 a) DV ZVIEDRIJĀ, b) Zviedrijas DV inform. nozare, c) 2—4. d) Bm.

c) 400. f) Z. Dzelme, g) 15. 1. 1923 Ventspilī", h) Vdsk. un technikuma. i) DV

Zviedrijas valdes vicepr-dis un inform. noz. vad. j) Hāstskobacken 3, S-632 31

Eskilstuna, Svveden.
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126 a) DV ZVIEDRIJAS VALDES APKĀRTRAKSTS, b) Zviedrijas DV infor-

mācijas nozare, c) 4—6. d) Bm. c) 120. f—j) Sk. 125. nr.

127 a) DEJU KOPAS
„KAMOLIŅŠ" APKĀRTRAKSTS, b) Kopas valde, c) 4.

d)Bm. e)40—50. f) Ilga Mierina, g) 25. 2. 1931 Skrundā, h) Nepab.vdsk. i) Ko-

pas vadītāja, j) 22 Marlborough Rd., Shiplev, Yorks., England.

128 a) DIENIŠĶĀ MAIZE, b) Teodors Kauliņš, c) 12. d) Bm. c) 510.

f) Teodors Kauliņš, g) 24. 2. 1904 Rīgā. h) Bapt. misijas un bībeles skolas Rīgā

un Erebrū" misijas skolas Zviedrijā, i) Mācītājs (misijas darbinieks), j) 94,

Harehills Ave, Leeds, LSB 4EX, England. 1) 1959.

129 a) DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS INFORMĀCIJAS

BIĻETENS, b) B-bas valde, c) 12. d) Bm. c) 500. f) Aleksandrs Hofmanis.

g) 13. 1. 1921 Rīgā. h) Skolotāju lun koli. i) B-bas inform. vad., cv. lut. Miera

draudzes sekretārs, j) 2114 l/2Bonsallo Ave, Los Angeles, CA 90007, USA. 1) 1951.

130 a) [O.DĪķA SIENAS KALENDĀRS AR LATVIJAS SKATIEM], b) O.DīTds.

c) 1. d) $ 0.75. c) 6000. f) Oļģerts Dīķis, g) 26.1. 1919 Rēzeknē, h) U (agro-

noms), j) R. 2, Waverly, OH 45690, USA.

131 a) DRAUDZES DZĪVE, b) Grand Rapidu [Grandrepidsas] latv. cv. lut.

Vienības draudze, c) 3. d) Bm. c) 126. f) Jānis Lazda, g) 10.2. 1905 Ropažos.

h) LU (lic. theol.). i) Mācītājs, j) 60 Dennis Ave S.E., Grand Rapids, MI 49506,

USA.

132 a) DRAUDZES DZĪVE, b) Sentkatarīhas latv. cv. lut. draudze, c) 12.

d) Bm. c) 150—200. f) Heinrichs Greble. g) 21. 7. 1900 Rīgā. h) Vdsk. i) Drau-

dzes pr-ks. j) 85 Maple St., St. Catharines, Ont., Canada.

133 a) DRAUDZES VĒSTIS, b) Deitonas latv. cv. lut. draudze, c) 4. d) Bm.

c) 150. f) Aleksandrs Dzirne. g) 28. 5. 1907 Cēsīs, h) U (farmaceits). i) Drau-

dzes pr-ks. j) 119 Northwood Ave, Devton, OH 45405, USA. 1) 1952 kā apkārt-

raksts, kopš 1962 ar tag. nosaukumu.

134 a) DRAUDZES VĒSTIS, b) Otavas latv. cv. lut. Miera draudze, c) 6—12.

d) $2. c) 150. f) Edgars Lange. g) 28.12.1907 Liepupē, h) LU (lic. theol.).

i) Mācītājs un skolas pārzinis, j) 364 Pleasant Park Rd., Ottawa, Ont., Canada

1) 1952.

135 a) DRAUDZES ZIŅAS, b) 1. latv. cv. lut. draudze Indianapolē [Indiana-

polisā] . c) 10—12. d) Bm. c) 140. f) Jānis Dombrovskis. g) 9. 5. 1906. Bauskas

apr. h) Teoloģijas semināra, i) Draudzes mācītājs, j) 9502 Broadway, Indiana-

polis, IN 46240, USA.

136 a) DRAUDZES ZIŅAS, b) Montrealas latv. Trīsvienības cv. lut. draudze,

c) 12. d)Bm. c) 280. f) Arturs Voitkus. g) 1. 6. 1911 Liepājā, h) LU. i) Mācī-

tājs, j) 3438 Rosedale Ave, Montreal 262, Que, Canada. 1) 1949.
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137 a) DRAUGAM-TĒVIJAI, b) Korporācija Selonija. c) 1. d) Bm. c) 500.

f) Arvīds Rozentāls. g) 29. 10.1893 Aizviķos. h) LU (mag. iur.). i) Latv. nacio-

nālās padomes Lielbritānijā prezidija loceklis un juridiskās nozares vadītājs,

j) 5 Ashwood Ave, Coventrv, CV6 lET, England.

138 a) DRUVA (Latviešu katoļu biedrības Vācijā biļetens), b) LKBVDruva

valde. c)6. d) Bm. c) 600. f)AtisHomka. g) 2. 2. 1917 Latvijā, h) U. i) Valdes

pr-dis, Frankfurtes latv. kluba valdes pr-dis. j) 6 Frankfurt/Main,Myliusstr.6o,

VVest Germany. k) AndrfVs Namsons, dz. 30.12. 1912 Nautrēnos, Dr. rer. nat.

139 a) DZEIVE (latgaļu žurnāls zynētnei un literatūrai), b) P/s Latgaļu
izdevnrceiba. c) 6. d) $6. c) 500. f) Miķelis Bukšs. g—j) Sk. 2. nr. k) L. Lat-

kovskis — sk. 2. nr.; V. Locis
— sk. 289. nr.; J. Trūps, dz. 27. 6. 1924. 1) 1948.

140 a) DZELZCEĻNIEKS TRIMDĀ, b)Latvijas dzelzceļnieku centrs(L.Dz.G)

— agrāko Latvijas dzelzceļnieku apvienība, c) 1. d) Ziedojumi, c) Ap 350. f) Er-

nests Dravnieks, g) 19.2.1892 Rīgā. h) U (Dr. ing.). i) Latvijas dzelzceļnieku
centra valdes pr-dis. j) c/- King & Gavaris, 7 VVood St., Pittsburgh, PA 15222,

USA. k) Jānis Stakle, dz. 25.9.1895 Burtniekos, izgl.: U (būvinž.), L. Dz. C.

valdes pr-ža vietn., adr.: 414 Scott Ave, Sanford, Florida 32771, USA.; Jānis

Bērziņš, dz. 3. 3. 1894 Praulienā, vdsk. izgl., L. Dz.C. sekretārs, adr.: 41

ClarksonAve, Brooklvn, NY 11226, USA. 1) 1953.

141 a) DZIMTENES BAZNĪCAS BALSS, b) Sv. Jāņa cv. lut. latv. draudze

Kalamazū. c) 12. d) Bm. c) 300. f) Jānis Turks, g) 16.3. 1906 Lielmēmelē.

h) U. i) Apg.prāvests un draudzes mācītājs, j) 122 Cherry Hill Dr., Kalamazoo,

MI 49007, USA. 1) 1957.

142 a) DZINTARJŪRA (Ziemeļvācijas latviešu papildskolu nometnes laik-

raksts), b) LCK izglītības nozare, c) 1. d) Bm nometnes dalībniekiem, c) 70.

f) Jānis Daģis. g—j) Sk. 18. nr. k) Skolēni, nometnes dalībnieki. 1) 1966.

143 a) DZĪVAIS VĀRDS (Jēzus draudzes vēstis), b) Mineapoles [Mineapoli-

sas] latv. cv. lut. Jēzus draudze, c) N. d) Bm. c) 800. f) Edgars Ķiploks.

g) 3.4.1907 Rīgā. h) LU (lic. theol.). i) Mācītājs, j) 3204 Columbus Ave, Min-

neapolis, MN 55407, USA. 1) 1962.

144 + a) ELIZABETES [UN] ŅUARKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES ZIŅAS,
b) Draudzes valde, c) 3. f) Edgars Krūmiņš, i) Draudzes pr-ks. j) 108 Westfield

Ave,Elizabeth,NJ 072.USA. k) Ilmārs Kalniņš, Pēteris Pommers, jun. 1) 1956.

145 + a) ELJA INFORMĀCIJA, b) Eiropas latv. jaunatnes apvienība, c) N.

f) A. Bobkovskis. j) cl- 44 MUnster/W., Wienburg6tr. 52/54, VVest Germany.

1) 1954 kā apkārtraksts, kopš 1955 ar tag. nosaukumu.

146 a) EV. LUT. SV. PĀVILA DRAUDZES ZIŅAS, b) Ev. lut. Sv. Pāvila drau-

dzes padome (Pērtā), c) 3. d) Bm. c) 300. f) Leo Kampe. g) 22. 2.1912 Priekuļos.
h) LU (lic. theol.). i) Mācītājs, draudzes padomes un valdes loc. j) 6 Hurlingham

T-ce, South Perth, W. A. 6152, Australia. Ziņas attiecas uz 1969. gadu.
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147 a) FIDELITAS, b) Latviešu studentu korporācija „Lettgallia". c) 1.

d) Bm. c) Līdz 600. f) Valentīns Šīrants. g) 31. 7. 1905 Rīgā. h) Nepab. U (tauts.).

j) 27 Simmons St., Box Hill, Vic. 3129, Australia.

148 a) FILADELFIJAS LATV. DRAUDŽU UN LAICĪGO ORGANIZĀCIJU SA-

DARBĪBAS CENTRA APKĀRTRAKSTS, b) Sadarbības centrs, c) 2. d) Bm. c) 10

f) Jānis Šmitchens. g) 8.3.1891 Baldonē, h) Vdsk. i) Sadarbības centra pr-ks.

j) 209 W. ChewAve, Philadelphia, PA 19120, USA.

149 a) FILADELFIJAS UN APK. LATVIEŠU DRAUDZES APKĀRTRAKSTS.

b) Draudze, c) 12. d) Bm. c) 70. f) Aleksandrs Līcis, g) 25. 11. 1899 Lielvārdē,

h) Vdsk. i) Draudzes pr-ks. j) 1029 E. Oxford St., Philadelphia,PA 19125, USA.

150 a) „FRATERNITASARCTICA"APKĀRTRAKSTS, b) „Fraternitas Arc-

tica". c)4. d) Bm. c) 40. f) Jānis Nikolajevs. i) Seniors, j) 43 N. Ashland St.,

Worcester, MA 01609, USA.

151 a) „
FRATERNITAS IMANTICA" APKĀRTRAKSTS, b)

„
Fr. Imantica"

konventa1
, c) 4. d) Bm. c) 110. f) Valters Kalnītis. g) 15. 5. 1927 Valmierā,

h) Nepab.U. i) Seniors; latv. skautu vad. j) 2356 W. BecherSt., Mihvaukee,

WI 53215, USA.

152 a) „
FRATERNITAS METROPOLITANA". b) „

Frat. Metr." konvents.

c) 1. d) Bm. c) 260. f) Ludvigs Reiters — sk. 310. nr. — un Egons Rasmanis.

g) Egons Rasmanis dz. 1924 Rīgā. j) c/- R.Vītols, 254 Concord Ave,Cambridge,
MA 02138, USA.

153 a)
„

FRATERNITAS VANENICA" VĒSTNESIS, b) „Fraternitas Vanenica"

konvents, c) 1. d) Bm. c) 100. f) Miervaldis Sīpiņš. g) 15. 1. 1913. h) U. i) Se-

niors un „mag. lit. j) 104-58 107th St., Ozone Parks, NY 11417, USA.

154 a) FRATERNITAS VESTHARDIANAS VĒSTNESIS, b) Korporācija „Fra-

ternitas Vesthardiana". c) 4. d) Bm. c) 70. f) Uldis Laiviņš. g) 25. 10.1930.

h) Nepab. U. i) Fraternitas Vesthardianas „mag. lit." j) 44 Shavvnee Ave, Rocka-

way, NJ 07866, USA.

155 a) GAISMA (latviešu katoļu žurnāls reliģijai un kultūrai), b) Latviešu

katoļu garīgās aprūpes vadība, c) 4. d) ASV $6, Anglijā 30 šil., Austrālijā $5,

Vācijā DM 12, Zviedrijā Kr. 20. c) 2500. f) Pēteris Cirsis. g) 14.11.1915

Bebrenē, h) Gregora U Romā (Dr. theol.). i) Mācītājs (S. J.). j) 28, rue Dr. Dc

Meersman 1070, Bruxelles, Belgium. k) Literārais red. Alberts Spoģis, sk.

22. nr.; administrātors Pēteris Dupats, dz. 10. 11.1922 Alsungā. 1) 1968.

156 a) GANA VĒSTULE, b) Ādolfs Eglītis. c) 6. d) Bm. c) 150. f) Ādolfs

Eglitis. g) 18. 4. 1899. h) Garīgo kursu Maskavā, Londonā, Rīgā, Ņujorkā

i) Ņujorkas latv. bapt. draudzes mācītājs, j) 3804 Grevstone Ave, Bronx, NY

10463, USA. 1) 1947.
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157 a) GAREZERA ZIŅAS (informācijas biļetens). b) Latviešu centrs „Gar-

ezers". c) 4. d) Ziedojumi, c) Ap 800. f) Vilis Vārsbergs. g) 1. 6. 1929 Prau-

lienā, h) Čikāgas lut. teol. semināra (8.A.,8. D.). i) Mācīlājs, skautu vadītājs,

j) Rt. 3, Box 303A, Three Rivers, MI 49043, USA.

158 a) „GERSICANIAS"APKĀRTRAKSTS, b) „
Gersicanias" konvents, c) 3.

d) Bm. c) 200. f) Ilmārs Kildišs. i) Skautu vad. j) 1138 E. Washington Blvd.,

Lombard, IL 60148, USA.

159 a) GODA PRĀTAM, b) „Fraternitas Lataviensis" prezidijs, c) 2. d) Bm.

c) 250. f) Aleksandrs Kristsons. g) 28.12. 1928 Rīgā. h) Techn. U (inž.). i) DV

Gēteborgas nodaļas pr-ks un draudzes revīzijas komisijas loc. j) Ovre Majors-

gatan 3 D, S-413 08 Gdteborg, Sweden.

160 a) GUDRĀ PŪCE. b) Pulkv. Kalpaka skolas Milvokos [Milvokī] audzēkņi.

c) 2. d) Ziedojumi, c) Ap 100. f) Padomnieks: Visvaldis Rumpēteris. h) ASV U.

i) Skolotājs, j) 2909 N. 47th St., Milwaukee, WI 53210, USA. k) Redaktori mai-

nās — no vidusskolas skolēniem.

161 + a) HAMILTONAS LATV. B-BAS ZIŅAS, j) 16 Queen St. N., Hamilton,

Ont., Canada.

162 a) HOLANDES LATVIEŠU NACIONĀLĀS KOMITEJAS APKĀRTRAKSTS

b) Komiteja, c) I—2. d) Bm. f) Oto Makstenieks. g) 9. 4. 1902 Kraukļos, h) U

(ārsts), i) Komitejas pr-dis. j) Oranjelaan 12, Oegstgeest, Holland.

163 a) IDEJAS UN IDEĀLI, b) Toronto latv.bapt. draudze, c) 12. d) Ziedo-

jumi, c) 500. f) Rūdolfs Ekšteins. g) 25. 5.1899 Liepājā, h) Koli. i) Mācītājs,

j) 487 Brookdale Ave, Toronto 382, Ont., Canada. 1) 1954.

164 a) IMERIAS ZIŅAS, b) Imerias konvents, c) I—2. d) $ 1.50. c) 600.

f) Helēna Strautiņa, g) 25. 11. 1907 Rīgā. h) U (Dr. mcd. dent.). j) 1656 N. Avers

Ave, Chicago, IL 60647, USA.

165 a) INDIANAPOLES [INDIANAPOLISAS] LATV. DRAUDZES APKĀRT-

RAKSTS, b) Draudze, c) 6. d) Bm. c) 175. f) Pēteris Nesaule, g-j) Sk. 56. nr.

166 a) INFORMĀCIJAS VĒSTNESIS, b) Izdod kopīgi DV Pērtas nodaļa, Latv.

b-ba Rietumaustrālijā un Austrālijas latv. katoļu b-bas Pērtas nodaļa, c) 6.

d) Bm. c) 300. f) DV Pērtas nod.: Nikolajs Gūtmanis. g) 15.3.1916 Krievijā,

h) Nepab.U. i) DV nodaļas valdes loc, inform. noz. vad. j) 19 Woodlands St.,

VVoodlands, W. A. 6018, Australia. k) Latv. b-bas: Jānis Pētersons, dz. 15.10.

1910 Vestienā; izgl.: nepab. U; b-bas valdes vicepr-dis, adr.: 231 Heytesbury

Rd., Subiaco, W. A. 6008, Australia. Katoļu b-bas: Matīss Purvinskis, dz. 30. 1.

1907 Ilūkstes pag.; vdsk. izgl., katoļu b-bas valdes pr-dis; adr.: 4 Croft Ave,

Dianella, W.A. 6062, Australia.

167 a) INFORMĀTORS. b) Vinipegas latv. b-ba. c) 6—12. d) Bm. ziedo-

jumi, c) Ap 150. j) 14 Rowe St., VVinnipeg 16, Man., Canada. 1) 1951.
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168 a) JAUNĀ GAITA (rakstu krājums kultūrai un brīvai domai), b) Latviešu

jaunatnes literārā b-ba „CeHnieks". c) 6. d) ASV un Kanādā $9, Anglijā £3,

Austrālijā $ 7, Francijā NFr. 38, Vācijā DM 25, Zviedrijā Kr. 40. c) 1450.

f) Laimonis Zandbergs. g) 5. 5. 1932 Liepājā, h) U (8.A.). j) 801 Concession St.,

Apt.4oB, Hamilton53, Ont., Canada. k) Kārlis Ābele, sk. 215. nr.; Jānis Bie-

riņš; Valda Dreimane; Rolfs Ekmanis, dz. 10. 2. 1929; Andris Ezergailis, dz.

10.12.1930; Gunārs Irbe, sk. S 25. nr.; Astrīda Ivaska, dz. 1926; Ojārs Krātiņš,

dz. 11. 1. 1934; Tālivaldis Ķiķauka, dz. 6. 6. 1929; Ivars Lindbergs, dz. 8. 9.1932;
Ilmārs Rumpēters; Imants Sakss. 1) 1955.

169 a) JAUNAIS ABSOLVENTS, b) MLB Daugavas skolas absolventu pulciņš
(Melburnā), c) 2. d) Bm. c) 100. f) Ronalds Komisārs, g) 3. 3. 1953 Austrālijā.

h) Vdsk. i) Absolventu pulciņa dalībnieks, j) 118 Oakover Rd., VVest Preston,

Vic. 3072, Australia. 1) 1964.

170 a) JAUNAIS LAIKMETS, b) Latvju jaunābaznīca ASV. c) 4. d) $ 1.50.

c) 150. f) Rūdolfs Grava, g) 13. 4. 1892 Liepājā, h) Techniska. j) 4 Irving Place,

Pikesville, MD 21208, USA. 1) 1952.

171 a) JAUNAIS VĀRDA DIENU KALENDĀRS, b) Latvju grāmata, c) 1.

d) $ 1. c) 800. f) Juris Konters. g) 25. 8. 1895 Mujānos, h) Lauks, skolas, j) 2409

First St., Peru, IL 61354, USA. 1) 1967 (1968. gadam).

172 a) JAUNATNES ATBALSS, b) Garezera vasaras vidusskola, c) 1.

d) 25 c. ziedojums, c) 200. f) Padomnieks: Eduards Freimanis. j) Rt. 3, Box

303 A.Three Rivers, MI 49043, USA. k) Vidusskolas audzēkņi. 1969. gadā: leva

Ince, Rita Petrovska, Ilze Pičukāne, Judīte Priedniece.

173 a) JAUNATNES CEĻŠ. b) LELDAA. c) 3. d) $4. c) 1000. f) Ivars

Gaide, g) 17.4.1936. h) U (B.M. ,8.D.). i) Mācītājs — jaunatnes darba referents,

j) 1381 Andrews Ave, Lakewood, OH 44107,USA. k) Māc. Juris Cālītis un Edvīns

Auzenbergs.

174+ a) KADETS, b) Latviešu virsnieku apv. prezidijs, c) N: iznācis tikai

l.nr. 1967 (Austrālijā). 2. nr. paredz izdot 1970 (ASV).

175 + a) KALAMAZŪ EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES APKĀRTRAKSTS,

b) Draudze, c) 12. d) Bm. f) Arturs Piebalgs. g) 29. 8. 1908. h) LU (lic. theol.).

i) Mācītājs, j) 828 S. Rose St., Kalamazoo, MI 49001, USA.

176 a) KANĀDAS LATV. GAIDU JENDAS PRIEKŠNIECES APKĀRTRAKSTS.

b) Jendas gaidu pr-ce. c) 4. d) Bm. c) 45. f) Gundega Upīte, g) (45 g.) i) Kanā-

das jendas gaidu pr-ce. j) 5-36 Ray St. S., Hamilton 12, Ont., Canada.

177 a) KANĀDAS LATV. KATOĻU APVIENĪBASAPKĀRTRAKSTS, b) KLKA

c) 2. d) Bm. c) 700. f) Salemons Gabrāns. g) 20. 10. 1913 Tilžā. h) Nepab. U.

i) Valdes pr-dis. j) 33 Hill Crest Dr., Toronto 4, Ont., Canada. k) J. Dauksts,

K.Boriss, V. Koralkevičs.
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178 a) KANĀDAS LATVIEŠU SKAUTU JENDAS APKĀRTRAKSTS, b) Latv.

skautu jendaKanādā, c) 6. d) Bm. c) 70. f) Edgars Dāvidsons. g) 15. 8. 1925.

h) Vdsk. i) Aiviekstes (39.) skautu vienības un Kanādas latv. skautu jendas pr-ks.

j) 18 Kinnell Ave, Hamilton 13, Ont., Canada.

179 a) KARA INVALIDS, b) Latv. kara invalidu apv. centrālā valde Vācijā,

c) l. d) Ziedojumi, c)Ap 5000. f) Vilis Pomelnieks. g) 21.1. 1912 Rīgā. h) Ne-

pab. LU (tauts.). i) Ulmas latv. komitejas pr-dis. j) 79 Ulm/Donau, ThUringen-

weg 22, West Germanv. k) R. Freimanis-BrfVnieks, L. Gutbergs, P. Začs,

R. Ancāns. 1) 1957.

180 a) KATOĻU KALENDĀRS, b) Latv. katoļu žurnāla GAISMAS apgāds,

c) 1. d) $ 1.50. c) 1000. f) Jāzeps Savickis. g) 1913 Aglonā, h) Studējis garīgā
seminārā, i) Prāvests, j) Rev. P. Dupats, sk. 155. nr. 1) 1946—1949. gadam kā

AUSEKĻA KALENDĀRS, kopš 1951 (1952. gadam) ar tag. nosaukumu. N.

181 a) KLĪVLENDAS APVIENOTĀS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES ZIŅAS
b) Draudzes valde un mācītājs I. Gaide, c) Ap 12. d) Bm. c) 600. f) Jānis

Ziediņš, g) 6. 1. 1914 Jelgavā, h) Technikuma. i) Draudzes darbvedis, j) 4513

W. 170thSt., Cleveland, OH 44135, USA.

182 a) KLĪVLENDAS LATV.EV. LUT. MIERA DRAUDZES APKĀRTRAKSTS,

b) Draudze, c) Ap 6. d) Bm. c) 90. f) Oskars Tālnoris. g) 11. 2. 1912. h) Nepab
U (tauts.). i) Draudzespr-ks. j) 3625 W. 214th St., Fairvievv Park, OH 44126, USA .

183 a) KONKORDIJAS „ZELMENIS" APKĀRTRAKSTS, b) Konkordijas „Zel-

menis" prezidijs, c) 4—6. d) Bm. c) 100. f) Alfrēds Vītiņš. g) 25.7.1906

Gatartā, h) LU (agronoms), i) Zelmeņa Vinipegas kopas seniors, Vinipegas latv.

akad. kopas valdes pr-dis, Vinipegas latv. b-bas sekretārs un LNAK pārstāvis

Manitobasprovincē, j) P.O. Box6ol, Morden, Man., Canada.

184 a) KONTRAPUNKTS. b) Koris
„

Dziesmu vairogs", c) I—2. d) $1.

c) 120—250. f) Jānis Avotiņš, g) 5. 10. 1911 Jumurdā, h) Nepab. Rīgas skolotāju

institūta, i) Kora valdes loc., draudzes padomes loc. j) 3322 S. Antoine Ave,

Kalamazoo, MI 49007, USA. 1) 1951.

185 a) KOVENTRIJAS LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU BIĻETENS. b) DVF

Koventrijas nodaļa, Latviešu katoļu b-ba Lielbritānijā, Vidusanglijas draudzes

Koventrijas kopa. c) 12. d) Ziedojumi, c) 224. f) Valentīna Jansone. g) 23.11.

1907 Somijā, h) Vdsk. i) Vanadze. j) 65 Vincent Wyles House, Attoxhall Rd.,

Coventry, CV2 SNG, England. 1) 1954.

186 a) KRĀJĒJS, b) Latviešu filatēlistuapvienība, c) 6. d) ASV, Kanādā

un Austrālijā $4, citur $ 3 gadā. c) 280. f) Jānis Ronis, g) 19. 9. 1912 Džūkstē,

h) Vdsk. un dārzkop. skolas, i) Latv. filatēlistu apv. kasieris, j) 56 Mill St. S.,

Brampton, Ont., Canada. k) A. Vēveris, dz. 29. 12.1907, karaskolas izgl., LFA

pr-ža biedrs; R. Zālamans, dz. 21. 9. 1919, vdsk. izgl., LFA biedrzinis; A. Pet-

revics,dz. 6. 2.1909, vdsk. izgl., LFA valdes revidents. 1) 1967 (ar tag. nos.).
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187 a) KRISTĪGĀ BALSS, b) Amerikas latv.bapt. apvienība, c) 12. d) $5.

c) 1500. f) Rūdolfs Ekšteins. g—j) Sk. 163. nr. 1) 1950.

188 a) KRISTĪGĀ DRAUGA BRAZĪLIJAS LATVIEŠU KALENDĀRS, b) Izdev-

niecība „Palma". o)l. d)sl. c) 1200. f) Aleksandrs Samoilovičs. g) 31. 7. 1904

Pēterpiir. h) Vdsk. i) Draudzes kasieris, j) Cx. p. 239, Tupa, C.P., Estado dc

S. Paulo, Brasil. 1) Ar tag. nos. kopš 1951 (1952. gadam).

189 a) KRISTĪGS DRAUGS (mēnešraksts ticības dzīves kopšanai un misijas

darbam), b) Izdevniecība
„
Palma" [Brazīlijas latv. bapt. apv.]. c) 12. d) $2.

c) 1200. f) Ģirts Dobelis. g—j) Sk. 55. nr. 1) 1940.

190 a) KRUSTA GAISMĀ (Filadelfijas latv. cv. lut. Sv. Jāņa draudzes ziņo-

tājs), b) Draudze, c) 6. d) Bm. c) 500. f) Jānis Šiliņš, g) 19. 9. 1908 Grundzālē,

i) Mācītājs, j) 903 S. 47th St., Philadelphia, PA 19143, USA. k) Viktors Reiss.

1) 1950.

191 a) KURŠU VĒSTIS, b) „
Fraternitas Cursica" Sidnejas kopa. c) 1-2.

d) Bm. c) 150. f) Uldis Šiliņš, g) 26.1.1930 Rīgā. h) Nepab. U (ķīm. inž.).

j) 235 Hume Highway, Greenacre, NSW 2190, Australia.

192 a) LABAIS VĀRDS (prāvesta Kristapa Valtera vēstule draudzes locek-

ļiem — Hudzonā, Skenektadi, Vilimantikā). b) K.Valters, c) 10—11. d) Bm.

c) 100. f) Kristaps Valters, g) 12. 9.1904 Kuldīgas dr. h) LU (teol. fak.). i) Prā-

vests, j) 20 S. Sixth St., Hudson, NY 12534, USA.

193 a) LABIETIS (laikraksts latvietībai), b) Dievturu sadraudze. c) 2. d) $ 3

ASV un Kanādā,citur $ 2.50. c) 600. f) Arvīds Brastiņš. g) 13.4. 1893 Bīriņos,

h) LMA (tēln.). j) 613 Almvra Ave, Youngstown, OH 44511, USA. 1) 1955.

194 a) LĀČPLĒSIS, b) Lāčplēša kara ordeņa kavalieru b-ba. c) 1. d) Zie-

dojumi, c) 1200—1700. f)Arveds Lauris, i) LKOK b-bas sekretārs un kasieris

j) P. O. Box 6, Lancaster, PA 17603, USA. 1) 1951.

195 a) LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS(sienaskalendārs). b)Grāmatu draugs.

0)1. d) $ 1 laikraksta abonentiem,s 1.50 pārējiem, c) 13.000 un vairāk, f) Jē-

kabs Rasmanis. g) 4.1.1908 Jelgavā, h) LU (mag. iur.). j) 160 — 88th St.,

Brooklvn, NY 11209, USA. 1) 1951 (1952. gadam).

196 a) LAIKMETS (ilustrēts žurnāls kultūrai, ģimenei un atpūtai), b) Sēļ-
zemnieka apgāds (Arvīds Eglītis). c) N. d) $ 4.25 par 3 n-riem. c) 1400.

f) Arvīds Eglītis. g) 8.7.1921 Elkšņos, h) Vdsk. i) DV apv. valdes loc, Latv.

nama valdes loc, teātra administrātors. j) 1529 E. Franklin Ave, Minneapolis,

MN 55404, USA. 1) 1953 (ar 13. n-ru).

197 a) LAIKS (latviešu laikraksts Amerikā), b) Grāmatu draugs (Helmārs

Rudzītis). c) 104. d)sl9. c) 13.000. f) Kārlis Rabācs. g) 13. 1. 1902 Palsmanē,

h) Pilsētas skolas, i) Rakstnieks, j) 7307, 3rd Ave, Brooklvn, NY 11209, USA.

k) Arturs Strautmanis; Maksis Čulftis (Toronto, Kanādā). 1) 1949.
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198 a) LATGOLAS BOLSS (latgaļu nedēļas laikroksts). b) P/s Latgaļu iz-

devnīceiba. c) 24. d) $6. c) 500. f) Tekla Laizāne. g) 6. 12.1902 Vārkavā,

h) Rēzeknes tirdzniecības skolas, j) 719 Fillmore St., Apt. 15, San Francisco,

CA 94117, USA. 1) 1946-1954 ar nos. LATGOLA, kopš 1955 ar tag. nos.

199 + a) LAA SKOLU NODAĻAS APKĀRTRAKSTS, b) Latv. apv. Austrālijā

skolu nodaļa, c) 2—3. d) Bm. f) Eduards Šmugajs (līdz 1969). g) 2.12. 1907

Viļānos, h) LU (tauts.), Sidnejas U (M.Ed.). i) LAA skolu nodaļas vadītājs.

200 a) LATVIEŠU ARCHITEKTU B-BAS KOPRAKSTS. b) Latv. architektu

b-ba. c) 2. d)Bm. c) Ap 300. f) Arturs Damroze. g) 26. 5.1910 Rīgā. h) Karls-

ruhes techn. augstskolas (archit.). i) LAB valdes pr-dis. j) 844 VVest Colorado

Blvd., LosAngeles, CA 90041, USA.

201 a) LATVIEŠU AUGŠĀMCELŠANĀSDRAUDZES VĒSTS, b) Latv. cv. lut.

Augšāmcelšanās draudze Argentīnā, c) 12. d) Bm. c) 160. f) Arnolds Liepiņš.

g) 29.6. 1908 Rozēnos, h) LU (lic. theol.). i) Mācītājs,draudzes valdes loc. un

Latv. savstarp. pašpalīdzības b-bas Argentīnā valdes pr-ža vietn. j) Sebastian

Gaboto 1236, Hurlingham, Buenos Airēs, Argentina.

202 a) LATVIEŠU BANKU KALENDĀRS, b) Latv. kredītsabiedrību apvie-

nība, c) 1. d) BrfVs interesentiem, c) 7500. f) Pauls Rasiņš. g) 15. 5. 1893

Ērgļos, h) Vdsk. (mērnieks, taksātors). i) Latv. saimniecisko darbinieku Kanādā

apv. valdes pr-dis. j) 84 Hillsdale Ave E., Toronto 7, Ont., Canada. 1) 1961.

203 a) LATV. B-BAS VAŠINGTONA ŠTATĀ
„
INFORMĀCIJA", b) Biedrības

centrālā valde, c) 12. d) Bm. c) Ap 320. f) Pēteris Sīmanis, g) 15. 3. 1905

Bilskā, h) LU (agronoms), i) Valdes pr-ža vietn. j) 3831 N. E. 92nd St., Seattle,
WA 98115, USA. 1) 1952.

204 a) LATV. EV. LUT. DRAUDŽU APVIENĪBAS PĀRVALDES AMERIKĀ

APKĀRTRAKSTS, b) LELDAA. c) 3—5. d) Bm (mācītājiem, draudžu pr-kiem

v. c). c) 300. f) Aleksandrs Veinbergs. g—j) Sk. 48. nr. 1) 1958.

205 a) LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS DRAUDZES ZIŅAS, b) Draudze, resp.

mācītājs P. Laiviņš. c) 4. d) $ 0.60. c) 520. f) Mintauts Eglītis. g) 18. 5.1911

Vitrupē, j) 63 Cotswold Rd., Strathfield, NSW 2135, Australia. k) Aleksandrs

Zariņš, sk. 42. nr.; Mārtiņš Gauja. 1) Ar tag. nos. kopš 1966.

206 a) LATVIEŠU GAIDU PRIEKŠNIECES APKĀRTRAKSTS, b) Latv. gaidu

pr-ce. c) 4. d) Bm. c) 135. f) MorellaVilka, g) (50 g.) i) Latv. gaidu pr-ce.

j) 442 Woburn Ave, Toronto 382, Ont., Canada.

207 a) LATVIEŠU INFORMĀCIJAS BIĻETENS, b) KlīVlandes [KHVlendas]

latv. b-ba. c) 3—4. d) Ziedojumi, c) 650. f) Aloizijs Piterāns. g) 23. 8. 1917

Ciblā, h) Nepab.U, virsleitnants leģionā, i) B-bas pr-ka vietn., katoļu kopas

loc, skolotājs, j) 1356 VVarren, Lakewood, OH 44107, USA.
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208 a) LATVIEŠU JURISTU RAKSTI (latviešu juristu žurnāls trimdā).

b) Kentas latviešu juristu kopa. c) N. d) $ 1.50 eks. c) 500—550. f) Konstantīns

Ozoliņš, g) 28. 6.1902 Rugājos, h) LU (mag. iur.). i) Latv. grāmatukrātuves vad.

Vesterosas bibliotēkā, j) Kārrbogatan 14, S-723 41 Vāsterās, Sweden. 1) 1959.

209 a) LATVIEŠU KALENDĀRS (kabatas kalendārs), b) Apgāds „Imanta".

c) 1. d) $ 1.20; Austr. $ 0.75; 6 šil.; DM 3; 4 zv. kr. c) 1700. f) Osvalds Frei-

valds. g) 5. 6. 1905 Skujenē, h) Nepab.LU. j) Imanta, Mosekaeret 6, 2880

Bagsvaerd, Kobenhavn, Denmark.

210 a) LATV. KATOĻU STUDENTU APV.
„

DZINTARS" APKĀRTRAKSTS

b) Dzintara prezidijs, c) 6. d) Bm. c) 300. f) Oļģerts Balodis, g) 24.3.1933

Subatē, h) U (M. A.), sociologs, i) Dzintara prezidents, j) 1945 Orchard St. N.,

Merrick, NY 11566, USA.

211 a) LATVIEŠU LIETISKĀ MĀKSLA, b) Latv. daiļamatnieku apvienība

Austrālijā. 0)1. d) $1. 30. c) 1000. f) Lidija Beklešova. g) 31. 3. 1918 Gauros.

h) Rīgas valsts daiļamatniecības skolas i)Apvienības vadītāja, j) 16 Lapage St.,

Belmont, W. A. 6104, Australia. k) Sergejs Beklešovs, Jānis Laduzāns, sk.

266. nr. 1) 1966.

212 a) [LATVIEŠU MĀKSLASVEICINĀTĀJU PĀRSKATS], b) Latv. mākslas

veicinātāju (Zviedrijā) valde, c) 1. d) Bm. c) 500 (1. nr. 2000). f) Leo Jānis-

Briedītis. g) 14.10. 1922 Rīgā. h) Nepab.LMA un studijas Stokholmā, i) LMV

pr-ka vietn. j) cl- Dr. A. Vasko, Lasarettet, S-575 00 Eksjd, Sweden. k) Jānis

Šīhs. 1) 1969.

213 a) LATVIEŠU PRESES B-BAS ANGLIJAS KOPAS BIĻETENS, b) LPB

Anglijas kopas valde, c) 2—3. d) Bm. c) 60. f) Austra Liepiņa, g—i) Sk. 221.

nr. j) 31 Kingsmead Rd., London S. W. 2, England.

214 a) [LATV. PRESES B-BAS ANGLIJAS KOPAS] PRESES VĒSTNESIS,

b) Kopas valde, c) Ik divi gadi preses sarīkojumos, d) 2 šil. eks. c) 100.

f—j) Sk. 213. nr.

215 a) LATVIEŠU PRESES B-BAS AUSTRĀLIJAS KOPAS APKĀRTRAKSTS

b) Kopas valde, c) 2—3. d) Bm. c) 60—80. f) Kārlis Ābele, g) 18. 2.1937 Rīgā.

h) U (Ph. D.), ģeologs, i) Kopas valdes pr-dis. j) 4/123 Tennvson St. ,Elwood,

Vic. 3184, Australia. 1)1951.

216 a) [LATVIEŠU PRESES BIEDRĪBAS CENTRĀLĀS VALDES] APKĀRT-

RAKSTS, b) LPB valde, c) N. d) Bm. c) 240. f) Viktors Irbe. g) 22. 3. 1922

Rūjienā, i) LPB pr-ks. j) 4035 Rombouts Ave, Bronx, NY 10466, USA.

217 a) LATV.PRESES B-BAS DIENVIDAMERIKAS KOPAS APKĀRTRAKSTS

(ar pielikumu MELNS UZ BALTA), b) LPB Dienvidamerikas kopa. c) 4. d) Bm.

c) Ap 130. f) Jānis Lepste. g) 3. 4. 1934 Lielirbē. h) Techniskā. j) Caixa 50,

Sāo Paulo, Brasil. 1) 1967.



118

218 a) [LATV. PRESES B-BAS KANĀDASKOPAS] APKĀRTRAKSTS, b) LPB

Kanādas kopa. c) N. d) Bm. c) 80. f) Biruta Senkēviča. g) 11.11. 1904 Jūrkalnē.

i) Kopas pr-ce. j) 68 Parkdale Rd., Toronto 3, Ont., Canada.

219 a) LATV. PRESES B-BAS VĀCIJASKOPAS APKĀRTRAKSTS. b) LPB

Vācijas kopa. c) 3—4. d) Bm. c) 70—90. f) Andris Aucinieks (Aleksandrs Silis),

g) 2.2.1920 Novorosijskā, Kaukāzā, h) Nepab. LU (archit.). i) LPB Vācijas

kopas sekretārs, j) 6090 RUsselheim/Main, Danziger Str. 17, Viktoria-Apotheke

1) 1966.

220 a) LATVIEŠU TEĀTRU APVIENĪBASAPKĀRTRAKSTS, b) Latv. teātru

apvienība, c) 4. d) Bm. c) 120. f) Arturs Rubenis, g—j) Sk. 272. nr.

221 a) LATVIJA (laikraksts), b) Latviešu centrālā komiteja Vācijā, c) 52.

d) DM 60. c) 2000. f) Oskars Kalējs, g) 5.3.1911 Adulienā, h) Dārzkopības

skolas, j) 242 Eutin/Holst., Ferd. -Tbnnies Str. 11-8, West Germanv. k) Jānis

Rudzītis, dz. 24. 3. 1909 Bērzaunē, izgl.: nepab. LU; Austra Liepiņa (dz. Alksne),

dzim. 2.11.1913 Liepājā, izgl.: LU (mag. iur.). 1) 1946.

222 a) LATVIJA AMERIKĀ (latviešu laikraksts Amerikā), b) Latv. aprūpes
b-ba Kanādā «Daugavas Vanagi", c) 90—104. d) $ 18. c) 2500. f) Alfrēds

Vinčels. g) 5. 7.1920 Maskavā, h) Nepab. LU (tauts.). i) LPB Kanādas kopas

vicepr-dis. j) 125 Broadview Ave, Toronto 250, Ont., Canada. k) Rūdolfs No-

rītis, dz. 6. 5. 1920 Rīgā; Silvija Ancāne, dz. 19. 3. 1917 Rīgā; Viktors Irbe, sk.

216. nr.; Ilze Šīmane, dz. 19. 7. 1928 Rīgā; Dagmāra Vallena, dz. 2.10.1928

Rīgā; Zaija Kēlere, dz. 19. 7.1936 Pļaviņās. 1)1951.

223 a) LATVIJAS BRĪVĪBAI (laikraksts), c) N. c) 3000. j) New York,USA.

224 a) LATVIJAS EV. LUT. BAZNĪCASKALENDĀRS, b) LELDAA. c) 1.

d) $ 1.20. c) 5000. f) Jānis Strautnieks. g—j) Sk. 63. nr. 1) 1948 (1949. gadam).

225 + a) [LATVJU JAUNĀS BAZNĪCAS ASV SVĒTRUNAS], b) Latvju jaunā

baznīca ASV. c) 12. f) Rūdolfs Grava, g—j) Sk. 170. nr. 1) 1952.

226 a) LATVJU MŪZIKA (periodisks rakstu krājums), b) Latviešu koru

apvienība ASV un Latviešu dziesmu svētku b-ba Kanādā, c) I—2. d) $ 2.50. Aus-

trālijā $ 1.80, Anglijā 10 šil., Vācijā DM 6, Zviedrijā Kr. 8 eks. c) 1500—2000

f) Valentīns Bērzkalns. g) 17.9.1914 Izvaltā, h) Studijas LX. i) Mūzikologs,

mūzikas recenzents, j) Madison Manor Apts., F-201, Jenkintown, PA 19046,

USA. k) Longins Apkalns, Irēne Dunkele, Alberts Jērums, Arnolds Kalnājs,

Arvīds Ķiploks, Helmers Pavasars, Arvīds Purvs, Imants Sakss.

227 a) LATVJU ZELTENE, b) Andreja Ozoliņa apgāds, c) 3-4. d) DM 3.20

eks. c) 2000. f) Aleksandra Rugāja, g) 8. 2.1884 Rīgā. h) Vdsk. j) 242 Eutin,

Jakobstr. 20, VVest Germanv. 1) 1948.

228 a) LFA ZIŅU BIĻETENS, b) Latviešu filatēlistu apv. f) Erna Alberinga.

g) 1917. i) LFA sekretāre, j) 55 Woodward Ave, Brampton, Ont., Canada.
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229 a) LLDSAS DRAUDZES VĒSTIS, b) Draudzes valde, c) 3-4. d) Bm.

c) 250. f) Richards Pureniņš. g) 20. 2. 1909 Bārkavā. h) Vdsk. i) Draudzes

pr-ks, DVF valdes loc. j) 22 Ashgrove, Morlev Rd., Bradford 7, England.

230 a) LIELBRITĀNIJAS LATVIEŠU KATOĻU B-BAS UN DRAUDZES AP-

KĀRTRAKSTS, b) Latv. katoļu b-bas Lielbritānijā valde un draudzes prāvests
J. Savickis. c) 6—lo. d) Bm. c) 400. f) Jānis Pauniņš. i) LKBL sekretārs,

j) 110 Lavender Ave, Coventrv, CV6 IDF, England. 1) 1948.

231 a) LINKOLNAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS,b) Drau-

dze, c) 4—5. d) Bm. c) 200. f) Herberts Jesifers. g) 12. 12. 1915 Rūjienā,
h) LU (teol.fak.). i) Draudzes mācītājs, Linkolnas korporāciju kopas seniors,
Ventonias konventa seniors, j) 2144 VVashington St, Lincoln, NB 68502, USA.

232 a) LNAK APKĀRTRAKSTS, b) Latv. nacionālāapvienība Kanādā, d) Bm.

c) 1000. j) 491 College St., Toronto, Ont., Canada.

233 + a) LNJAK APKĀRTRAKSTS, b) Latviešu nacionālā jaunatnes apvienība
Kanādā, c) N. f) Jānis Kļaviņš v. c. (1968. g.). j) cl- Vilnis Pētersons, 53a

Talāra Dr., Willowdale441, Ont., Canada.

234 a) LONDONAS AVĪZE, b) Londonas avīzes apgāds (Latvju b-ba, DVF,
Latv. cv. lut. baznīcas pārvalde, sūtniecības darbinieki un privātas personas),

c) 52. d) 96 šil. c) 1500. f) Pēteris Priedītis. g) 4.4. 1896 Vietalvā, h) LU

(tauts.). j) 72 Queensborough T-ce, London W. 2, England. 1) 1942.

235 a) L[ ONGA] I[ LENDAS] LATV. MEDNIEKU KLUBA APKĀRTRAKSTS.

b) Klubs, c) N, 2—6. d) Bm. c) 45. f) Oļģerts Sproģis-Mastiņš. g) 12.6.1926

Rīgā. h) Nepab. vdsk. i) Longailendas latv. mednieku kluba sekretārs, j) 862

MichiganAve, Bellport, NY 11713, USA.

236 a) MANAS DRAUDZES ZIŅOTĀJS, b) Bostonas latv. bapt. draudze.

c) Ap 3. d) Bm. c) 100. f) Ernests Spīgulis, g) 21.6.1909 Katvaros, h) Ņūtona

teol.l (8.D.). i) Draudzes mācītājs, j) 145 Chestnut St., Brookline, MA 02146, USA.

237 a) MANČESTERAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES ZIŅAS, b) Mančesteras

[Mančestras] latv. cv. lut. draudzes valde, c) 6—lo. d) Bm. c) 210. f) Kārlis

Freimanis. g) 2. 6.1908 Vidzemē, h) LU (lic. theol.). i) Mācītājs, j) 21 Garden

St., Manchester, CT 06040, USA. k) Jānis Binders, draudzes pr-ks; Eduards

Bogmanis, draudzes kasieris; P.Sīmanis, draudzes sekretārs. 1) 1955

238 a) MAZPUTNIŅŠ (mēnešraksts latviešu zēniem un meitenēm visā

pasaulē), b) Latv. jaunatnes literārā b-ba „Ceļinieks", c) 12. d) ASV $ 7.80,

Austrālijā $ 6.50. c) 1600. f) Laimonis Streips. g) 14. 4.1931 Rīgā. h) U (Ph.D.),

ķīmiķis, i) ALA padomnieks, Amerikas latv. republikāņu nacionālās komitejas

valdes loc, Latvijas fonda valdes loc. j) 7012 Church St., Morton Grove, IL

60053, USA. k) Līga Streipa, dz. 14. 5. 1936 Liepājā, stud. Čikāgas mākslas I.

1) 1959.
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239. a) MELBURNAS EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTIS, b) Draudze.

c) 12. d) Ziedojumi, c) 960. f) Arnolds Grosbachs. g) 31. 5.1909 Rīgā. h) U (lic.

theol.). i) Prāvests, baznīcas virsvaldes loc., Austrālijas cv. lut. latv. draudžu

apv. pārvaldes pr-ks. j) 118 St. James Rd., Rosanna, Vic. 3084, Australia. 1) 1953.

240 a) MELNS ZAĻŠ ZELTS, b) Korporācija „FraternitasAcademica". c) 1.

d) Bm. c) 200. f) Akselis Mangulis, g) 27. 3. 1921. h) U (archit.). i) Korporācijas

seniors, Amerikas latv. republikāņu nacionālās padomesprezidija pr-dis, Bos-

tonas latviešu kultūras centra projekta komitejas pr-dis, Bostonas latviešu

kreditbiedrības naudas piešķiršanas komisijas pr-dis, Masačūsetsas latviešu

republikāņu komitejas pr-dis. j) 110 Johnson Rd., VVinchester, MA 01890, USA.

241 a) MĒS. b) Apgāds „Ceļinieks". c) 4—6. d) $ 5 par 6 n-riem. c) 1200

—1500. f) Aivars Ruņģis. g) 21. 9.1925 Vaivē. h) Vdsk. i) Rakstnieks un žurnā-

lists, j) P. O. Box 44,Kalamazoo, MI 49001, USA. k) Lalita Muižniece, Gundega

Michele, Valters Nollendorfs, Jānis Ronis, Vilma Tenese, Zigrīda Daškevica,

Uģis Bērziņš, Modris Zandbergs. 1) 1961.

242 a) MEŽA VĒSTIS (latviešu mežkopju laikraksts trimdā), b) Latvijas
mežu darbiniekuprezidējošā kopa. c) 4—6. d) 3 zv. kr., Amerikā $1. c) 180.

f) Arvīds Padēls, g) 25. 9.1899 Jelgavā, h) LU (mežk. inž.). i) Zviedrijas latv.

centrālās padomes pr-dis, Latviešu palīdzības komitejas pr-dis. j) Kirunagatan

52, S-162 25 VaTlingbv, Sweden. k) L.Rašmanis,E. Silenieks. 1) 1948 (ar tag.nos.).

243 a) MIERA DRAUDZES KALENDĀRS, b) Latv. cv. lut. Miera draudze

Losandželosā. c)l. d) Ziedojumi par labu Minsteres latviešu ģimnāzijai. e)500.

f—j) Sk. 244. nr.

244 a) MIERA DRAUDZES ZIŅAS, b) Latv. cv. lut. Miera draudze Losandže-

losā. c) 12. d)Bm. c) 350. f) Oskars Kleinbergs. g) 1. 9. 1905 Glūdā, h) LU

(lic. theol.), Dienvidkalifornijas U (bibliotēkāra grāds). i) Mācītājs, Dienvid-

kalifornijas latv. kreditbiedrības revīzijas komisijas loc. j) 6343 Albanv St. ,

HuntingtonPark, CA 90255, USA.

245 a) MISIJU BIĻETENS, b) Staņislavs Mozga. c) 12. d) Bm. c) 200.

f) Staņislavs Mozga. g) 30. 10. 1918. h) Gregora U (lic. theol.). i) Mācītājs

(prāvests), j) 137HuronSt., London 11, Ont., Canada.

246 a) MONTREALAS JAUNIETIS, b) Latv. skola Montrealā. c) 2. d) Bm

skolēniem, c) 150. f) Uģis Bickis (1969). Redaktoru uz vienu gadu ievēl ģimnā-

zijas pēdējās klases audzēkņi no sava vidus, j) 6129 Somerled Ave, Montreal

29, Que, Canada. 1) 1967.

247 a) MONTREALAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS ZIŅOTĀJS. b) Montrealas

latv. b-ba. c) 12. d) MLB biedriem 30 c., pārējiem 35 c. eks. c) 240. f) Indulis

Skrastiņš. g) 12. 6.1922 Rīgā. h) Jelgavas valsts technikuma. i) LAIKA un

LATVIJAS AMERIKĀ līdzstrādnieks, j) 336 - 21st Ave, City of TwoMountains,

Que, Canada. 1) 1949 kā ZIŅOTĀJS, kopš 1969 ar tag. nosaukumu.
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248 b) MONTREALAS LATVIEŠU KATOĻU DRAUDZES APKĀRTRAKSTS,

b) Draudzes valde, c) 10. d) Bm. c) 90. f) Antons Laizāns. g) 1921 Rēzeknē,

h) Komercskolas, i) Draudzes pr-ks. j) 1895 -54 Ave, Pointe-aux-Trembles,

P. Q., Canada.

249 a) MŪSU BAZNĪCA, b) Sietlas latv. cv. lut. draudze, c) Ap 6. d) Bm.

c) Ap 300. f) Roberts Āboliņš, g) 18. 5. 1918 Mujānos, h) LU. i) Mācītājs,

j) 9405 - 17th Ave N. E., Seattle, WA 98115, USA.

250 a) MŪSU DRAUDZE (Melburnas latv. 1. cv. lut. draudzes informācija),

b) Draudze (mācītājs —
Arvīds Buģis). c) N, 2—3. d) Bm. c) 250—300 f)Arnolds

Šmits. g—i) Sk. 42. nr. i) Draudzes valdes loc. j) 34 Longstaff St., East Ivanhoe,

Vic. 3079, Australia. 1) 1961.

251 a) MŪSU DZĪVE, b) Siguldas pulka piemiņas fonds, c) 1 (pulka svētkos

20. jūnijā), d) $ 1.50—3.00. c) 350. f) Kristaps Zommers. g) 13. 6.1903 Zem-

galē, h) Vdsk. j) 220 High St., Hartford, WI 53027, USA. 1) 1964.

252 a) MŪSU GAITA, b) Filadelfijas latv. jaunatnes pulciņš. c)4. d) Bm.

c) 100. f) leva Grieze, g) 30. 6.1950 Linkolnā, ASV. h) Studente, j) 5935 N. -

13thSt., Philadelphia, PA 19141, USA.

- a) [NIAGARAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES] APKĀRTRAKSTS, b) Nia-

garas latv. cv. lut. draudzes valde, c) 3—4. d) Bm. c) 60. f) Pauls Treiers.

g) 2. 9.1908 Rīgā. h) LU (agronoms), i) Draudzes pr-ks. j) 706 Eastwood Cresc.,

Niagara Fails, Ont., Canada.

253 + a) ŅUJORKAS LATV. EV. LUT. DRAUDZES ŅUARKAS SKOLAS AP-

KĀRTRAKSTS, b) Skola, d) Bm. f) Arvīds Bļodnieks. j) 19 N. Mountain Ave,

Montclair, NJ 07042, USA.

254 a) OKUPĒTĀ LATVIJA, b) Firma
„

Free Latvian News Service", c) 4.

d) $ i. c) 150. f) Alfonss Lauris, g) 11.9.1903Rīgā. h) Nepab.U (mech. fak.).

j) P.O. Box 465, S-101 26 Stockholm, Svveden. 1) 1954.

255 a) OMAHAS LATVIETIS (Omahas latv. b-bas rakstu krājums), b) B-ba.

0)1. d) 30—75 c. c) Ap 100. f) Marta Šmite. g) 9. 4.1903 Rīgā. h) Vdsk. i) Oma-

has latv. b-bas sekretāre, Linkolnas DV apv. vanadžu kopas sekretāre un

Omahas latv. cv. lut. draudzes padomes loc. j) 4304 Grant St., Omaha, NB 6811 L

USA.

256 a) OREGONIETIS. b) Oregonas latv. b-ba. c) 6-8. d) Bm. c) 250-300.

f) Arkādijs Petrevics. g) 17. 6.1917 PēterpilF. h) Jurists, i) B-bas valdes pr-dis.

j) 830 N. E. Tillamook St., Portland, OR 97212, USA.

257 a) [A. OZOLIŅA APGĀDA] SIENAS KALENDĀRS (ar Latvijas skatiem),

b) A. Ozoliņa apgāds, c) 1 (Ziemsvētkos), d) DM 2, Zviedrijā Kr. 2.50, $ 0.60,

4 šil. 6 p., Austrālijā $ 0.45. c) 500. f) Andrejs Ozoliņš, g) 5.1. 1907 Skrīveros.

h) Nepab. U(ģeogr.). i) Skolotājs, j) 242 Eutin/Holst., Jakobstr. 20,W. Germanv.
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258 a) PATPJAS VĒSTNESIS, b) Korporācija Patria. c) 1-2. d) Bm. c) 28a

f) Kārlis Tannis. g) (70 g.) Dz. Latvijā, h) U. i) LNAK padomes loc. — kasieris,

j) 137 ArundelAve, Toronto 6, Ont., Canada.

259 + a) PAZIŅOJUMS, b) Čikāgas latv. b-bas mednieku un makšķernieku
klubs, c) I—3. f) Jānis RTtiņš. i) Kluba pr-ks. j) 2221 N. Kedzie Blvd.,Chicago,

IL 60647, USA.

260 a) „PHILYRONIAS" VĒSTNESIS, b) Studentu korporācija
„

Philvronia".

c) 1. d) Bm. c) 100. f) Rūdolfs Krauklis, g) 1910 Grobiņas pag. h) LU (jurists),

i) Mekgrovas pilsētas (Ņujorkā) valdes loc. j) 30 South St., McGraw, NYI3IOLUSA

261 a) PIE SVĒTAVOTA (reliģisks laikraksts latv. cv. lut. draudzēm Rie-

tumvācijā). b) Latvijas cv. lut. baznīcas pārvalde Eiropā, c) 4. d) Ziedojumi,

c) 1500. f) Jānis Pīpe. g) 20. 5.1909 Smiltenē, h) Minsteres U. i) Mācītājs,

j) 4811 Heepen, Graf-Bernadotte-Str. 1309, West Germanv. 1) 1945.

262 a) PRO LATVIA. b) Korporācija „Latvia". c) 1. d) Bm. c) 250. f) Jānis

Eglīte, g) 30. 6. 1906 Rīgā. h) LU (mat.un dabzin. fak.). i) Linkolnas korporāciju

kopas „mag. lit." j) 1610 Sumner St., Lincoln, NB 68502, USA. 1) 1950 ar nos.:

KORPORĀCIJAS „LATVIA" ZIŅOTĀJS; ar tag. nosaukumukopš 1951.

263 a) RAIŅA UN ASPAZIJAS GADAGRĀMATA,b) Raiņa unAspazijas fonds

0) 1. d) $ 2.50. c) 1000-1300. f) Velta Rūķe-Draviņa. g-h) Sk. 64. nr. j) Prof.

Dr.V. Rūķe-Draviņa, Docentbacken 3, Stockholm, Sweden. k) Bruno Kalniņš, sk.

61. nr.; Jānis Kārkliņš, dz. 6.1.1891 Jērcēnos, rakstnieks. 1) 1966 (1967.g-am).

264 a) RJGAS (102.) SKAUTU VIENĪBAS UN RĪGAS (1.) GAIDU VIENĪBAS

ZIŅOJUMI, b) Abu vienību pr-ki (Melburnā), c) 2-3. d) Bm. c) Ap 100. f) Zig-

frīds Leitis, g) 10.6.1923 Rīgā. h) Rīgas valsts technikuma. i) Austrālijas

latv. skautu jendas un Rīgas (102.) skautu vienības pr-ks. j) 22 Park Cresc,

Williamstown, Vic. 3016, Australia. 1) 1969.

265 a) ROKU ROKĀ. b) Latv. studentu korporācija Talavija. c) 2. d) Bm.

c) 520. f) Jānis Ķuze. g) 28. 3. 1902. h) Nepab.LU (ķīmiķis), j) 54 Garnock Ave,

Toronto 279, Ont., Canada. k) Visvaldis Šmits, U izgl. (M.A.) ģeogr., seniors,

adr.: 833 E. Old McHenry Rd., Wheeling, IL 60090, USA. 1) 1950.

266 a) ROTAS KORA ZIŅAS, b) Melburnas latv. b-bas jauktais koris Rota.

c) 6-8. d) Bm. c) 80-100. f) Jānis Laduzāns. g) 8.2.1926 Vilēnos. h) Vdsk.

1) Kora vecākais, j) 3 Dickens St., Ehvood, Vic. 3184, Australia. 1) 1964.

267 a) SELONIJA (informācija sēļu saimei Austrālijā), b) Kopēji Selonijas

4 kopas Austrālijā (Adelaidē, Brisbenā, Melburnā un Sidnejā) ar Selonijas ap-

vienotā konventa (MilvoTu, ASV) materiālo atbalstu, c) 2. d) $ 0.50 eks. c) 200.

f) Arnolds Šmits. g—j) Sk. 42. nr. 1) 1962.

268 a) 6 X (Kaskākāpēckurkadko). b) Latv. jaunatnes pulciņš Staburags (To-

ronto). c) 5. d) Bm, citiem $ 2 eks. c) 800 (atsevišķos gadījumos līdz 2000).
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f) Alberts Upeslācis. g) 1951. h) Vdsk. i) Pulciņa valdes sekretārs, j) 164

Willo\vdale Ave. Willowdale. Ont., Canada.

269 a) SIDNEJAS EV. LUT. LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS, b) Draudze.

c) 4. d) $ 0.50. c) 750. f) Jānis Krauklis, g) 5. 7. 1914 Ādažos, h) LU (lic. theol.).

i) Mācītājs un skolotājs, j) 30 Bridge Rd.. Homebush. NSW 2140, Australia.

270 a) SIDNEJAS LATV. BIEDRĪBAS INFORMĀCIJAS BIĻETENS, b) B-ba.

C) 11. d) Bm, citiem $ 1.20. c) 500. f) Mārtiņš Šiliņš, g) 30. 11. 1900 Carnikavā,

h) Nepab. vdsk. i) B-bas valdes pr-dis. j) 235 Hume Highway, Greenacre, NSW

2190,Australia. k) Anita Priedīte, Kārlis Berķis. Arnolds Viba. 1)1950; kopš

1952 ar tag. nosaukumu. Pielikums: SIDNEJAS LATV. TEĀTRA VĒSTNESIS

(red. S. Klauverts, dz. 25. 2. 1920) un „NSW" LATVIEŠU SPORTS (red. J.Tilibs).

271 a) SIDNEJAS SPORTA KOPAS „DAUGAVA" APKĀRTRAKSTS, b) Sporta

kopa Daugava (Sidnejā). c)Ap5. d) Bm. c) 100. f) Jānis Sproģis. g) 4. 1. 1921

Madonā, h) Nepab.U. Studē grāmatvedību Sidnejas techn. koli. i) Sporta kopas

Daugavas pr-ks (līdz 1969). j) 57 Grose St., Parramatta. NSW 2150, Australia.

272 a) SKATUVE (rakstu krājums teātra darbam), b) Latviešu teātru apv.

Ziemeļamerikā, c) 1. d) $2. c) 200. f) Arturs Rubenis, g) 5. 6. 1927 Bērzgalē,

h) U (B.A, M.F.A., M.S.L.S.). i) Apvienības pr-dis, skolotājs latviešu skolā

Klivlendā.skautu vad. Daugavas (51.) skautu vienībā, j) 1460 VVest Clifton Blvd.,

Lakewood. OH 44107. USA.

273 a) SKOLAS ZIŅAS, b) Bostonas latviešu skolas padome, c) Ap 10—14.

d) Bm. c) Ap 175. f) Arnolds Abermanis. g) 20. 6. 1906 Bukaišos, h) LU (filol.

un filoz.fak.). i) Bostonas latv. skolas pārzinis, j) 69 Johnswood Rd.. Boston.

MA 02131. USA. 1) 1954.

274 a) SNĪPIS (Minsteres latviešu ģimnāzijas skolēnu žurnāls), b) Ojārs

Rozītis. jun. c) Ap 4. d) DM 8 par 4 n-riem. c) 700. f) Ojārs Rozītis. g) 20. 9.

1951 Bādenbādenē. Vācijā, h) Nepab. vdsk. i) ELJA INFORMĀCIJAS red. palīgs,

j) 44 MUnster. Dunantstr. 15. VVest Germanv. k) Ar 9. nr. red.: Mārtiņš Būma-

nis. 1) 1967.

275 a) SPORTA APSKATS (mēnešraksts latv. sportistiem svešumā), b) Latv.

sporta padome brīvajā pasaulē, c) N. d) $ 0.50 eks. c) 620. f) Gunārs Gubiņš.

g) 15.3. 1925 Valmierā, h) Komercskolas, i) Latviešu sporta padomes brīvajā

pasaulē prezidija loc. Latviešu sporta apvienības Kanādā valdes loc. j) 55Pine

Crest Rd.. Toronto 161,Ont., Canada. 1) 1952-1956 TRIMDAS SPORTS, kopš

1957 ar tag. nosaukumu.

276 a) STABURAGS (grāmatu un daiļamatniecības izstrādājumu apskats),

b) N. Doičevs. c) I—3. d) Bm. c) 350. f) Nikolajs Doičevs. g) 24.10.1918

Sevastopolē, Krievijā, h) Techn. koli. Anglijā, i)Mančestras latv. cv. lut. draudzes

jauniešu pulciņa nodaļas vad.. Anglijas skautu jendas apgāda noz. pilnvarnieks,

j) 27a Old Rd.. Heaton Norris. Stockport. Ches. SK4 ISL. England. 1) 1962.
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277. a) STĀVOKLIS LATVIJĀ (ziņu kopojums), b) DV Rietumvācijas valde,

c) 4. d) Bm. c) 200. f) Herberts Zāgars. g) 9. 4.1912 Valmierā, h) Nepab.U.

j) 6630, Saarlouis 2, Kolping Str. 27, VVest Germanv. 1) 1960.

278 a) STOKHOLMAS LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES APKĀRTRAKSTS

(Stokholmas unVesterosas draudzei), b) Draudzes valde, c) 2—3. d) Bm. e)Ap

400. f) Oskars Sakārnis, g) 1.6.1902. h) LU (lic. theol.). i) Mācītājs, j) Box

7001, S-103 81 Stockholm, Sweden.

279 a) STRĒLNIEKS, b) Čikāgas latv. strēlnieku kopa. 0)1. d) $ 1. c) 500

—800. f) Pēteris Dardzāns. g) 18. 5.1889 Biržos, h) Pogas politechn. I. i) Latv.

veco strēlnieku globālais pārstāvis, j) 5539 N. Canfield Ave, Chicago, IL 60656,

USA. 1) 1957.

280 a) STUDENŠU KORPORĀCIJAS «GUNDEGA" APKĀRTRAKSTS, b) Kor-

porācijas globālais prezidijs, c) 3. d) Bm. c) 400. j) 118 Ellins Ave, Toronto 9,

Ont., Canada.

281 a) S[TUDIJU] G[RUPAS] BfIĻETENS] . b) Studiju grupa Kalamazū, ASV.

c) 2—6. d) Bm. f) Aivars Ruņģis. g—j) Sk. 241. nr. 1) 1964 (ar 12. n-ru).

282 a) SVEŠUMĀ TĒVZEMEI, b) „Fraternitas Imantica" konvents, c) I—2.

d) Bm. c) 110. f-j) Sk. 151. nr.

283 a) SV. MĀRAS DRAUDZES ZIŅAS, b) Sv. Māras draudze (Jaunzēlandē),

c) Ap 12. d) Bm. c) 100. i) Valdes sekretārs, j) 466 Gloucester St., Christ-

church, New Zealand. 1) 1952.

284 a) SVĒTCEĻNIEKS, b) A. Majoriņš c) 12. d) Bm. c) 125. f) Ādolfs

Majoriņš. g) 29. 4.1909 Latvijā, h) Pamatsk. i) Evaņģēlija sludinātājs, j) Rt. 5,

Boxl4l, Lincoln, NB 68521, USA.

285 a) SVĒTDIENAS BALSS, b) Klīvlendas latv. bapt. draudzes svētdienas

skola, c) 12. d) Ziedojumi, c) 250. f) Arnolds Ūsis. g) 2. 11.1910 Pampāļos,
h) Glazgovas bībeles I. i) Mācītāja palīgs, j) 1653 Glenmont Rd., Cleveland,

OH 44118, USA. 1) 1956.

286 a) SVĒTRĪTA ZVANI (Mineapolisas Sentpēla latv. cv. lut. draudzes

vēstnesis), b) Draudze, c) 12. d) Bm. c) 800. f) Pēteris Langins. g) 15. 4. 1911.

h) LU (lic. theol.). i) Draudzes mācītājs, j) 1622 E. - 32nd St., Minneapolis,

MN 55407, USA. k) Jānis Robiņš, dz. 3. 8. 1925 Rīgā, U izgl. (Dr. chem.), drau-

dzes pr-ks; adr.: 11 LudlowAve, St. Paul, MN 55108, USA. 1) 1951.

287 + a) ŠACHA PASAULE (latviešu šacha mēnešraksts), b) Ziemeļamerikas
šacha apvienība, c) 11—12. d) $7. f) Aleksandrs Liepnieks. j) 1226 S. -

26th

St., Lincoln, NB 68502, USA. k) Edmars Mednis, Alfrēds Kalnājs, Viktors

Ikaunieks. 1) 1954.
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288 a) TĀLAVAS ZIŅAS, b) Toronto Austrumu latv. cv. lut. draudzes Tālavas

pārvalde, c) 1. d) Bm. c) 300—400. f) Arturs Briedis, g) 24. 7.1910. i) Mācītājs,

j) 44 MarvlinCr., Toronto, Ont., Canada. k) Faktiskais red. ik gadus mainās.

289 a) TĀVU ZEMES KALENDĀRS, b) P/s Latgaļu izdevniecība. 0)1. d) $ 2.

c) 500. f) Vladislavs Locis, g) 18.1. 1912 Dricēnos. h) Vdsk. un tautas augstsk.

j) Diamantstr. 1, 8 MUnchen 50, VVest Germanv. 1) 1945.

290 a) TECHNIKAS APSKATS, b) Latv. inženieru apvienība ārzemēs, c) 4,

beidzamā laikā N. d) $5. c) 750—800. f) Aleksandrs Spurmanis. g) 30. 6. 1909

Rīgā. h) LU (būvinž.). i) LNAK pārstāvis, Trīsvienības latv. cv. lut. draudzes

pr-ks. j) 8106 Arcadian Rd., Montreal 267, Que, Canada. k) Maiga Aserite

(8.A.,M.A.); F. Bērziņš (dz. 1919, inž.); E.Dravnieks (dz. 1892, Dr. ing.); I.Frei-

bergs (dz. 1934, prof., M.A.Sc); M. Grietēns (inž.); K. Kazerovskis (dz. 1910,

prof., Dr.pharm.); D.Martinsons (dz. 1933, inž.); M.Straumanis (dz. 1898, prof.,

Dr. chem.). 1) 1954.

291 + a) TERVETLA (apkārtraksts), b) Studentu korporācija „Tervetia". c) 4

c) 200. f) Uldis Baumanis. j) 1 Highgate Dr., Apt. 223, Trenton, NJ 08618, USA.

292 + a) TERVETLA. (žurnāls), b) Studentu korporācija „Tervetia". c) 200.

f) Jānis Kampars (līdz 1969). j) Sk. 291. nr.

293 + a) TILTS (ilustrēts latviešu žurnāls), b) Tilta apgāds (Hugo Skrastiņš).
c) N. d) Austrālijā $ 10 par 12 n-riem. f) Hugo Skrastiņš. h) NepabU (teol. fak.).

j) Box 5226, Powderhorn Station, Minneapolis, MN 55407, USA. 1) 1949.

294 a) TORONTO LATV. B-BAS APKĀRTRAKSTS b) Toronto latv. biedrība,

c) 3—4. d) Bm. c) 650. f) Imants Alksnis, g) 6. 2.1921 Rīgā. h) Nepab. LU (ties.

zin. fak.). i) B-bas valdes pr-dis, LNAK valdes loc, stud. korporācijas „
Letto-

nia"Toronto kopas prezidija loc. j) 491 College St., Toronto 4, Canada. k) Red.

mainās ik gadus, pārvēlot valdi.

295 a) TREJI VĀRTI; b) Firma „Auburn Hall Corporation", c) 6. d) ASV

un Kanādā$7. c) 700. f) Alberts Birnbaums. g) 8. 1. 1903 Balvos, h) U. j) P.O.

Box 61, Three Rivers, MI 49093, USA. k) Zariņu Jānis (dz. 26. 3. 1907 Ogres

pag.); Ansis Karps, sk. 6.nr.; Ella Andersone (dz. 17. 3. 1908 Igaunijā); Eduards

Avots. 1) 1967.

296 a) TREJKRĀSU LOKĀ. b) Korporācijas Selgas prezidijs, c) 3. d) Bm.

c) Ap 225. f) Alīda Cīrule. g) 23. 4. 1907. h) LU baltu fil. (mag. phil.). j) 84 Howe

St., Apt. 210, New Haven, CT 06511, USA.

297 a) TRIMDAS DRAUDZE, b) Bostonas un apkārtnes cv. lut. latv. Trimdas

draudzes valde, c) 10. d) Bm. c) Ap 500. f) Alberts Galiņš, g) 12.3.1899.

h) LU. i) Mācītājs, j) 58 Irving St., Brookline, MA 02146, USA. 1) 1955.

298 a) UNIVERSITAS (Latvijas korporāciju apv. un studenšu prezidija kon-

venta laikraksts), b) Latvijas korporāciju apvienība (Ņujorkā), c) 2. d) $ 1 eks.
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c) 5800—6000. f) Ādolfs Šilde. g) 21. 5. 1907 Rīgā. h) LU (mag. iur.), studējis

vēsturi un socioloģiju Štutgartē, vēsturi Minsteres U. i) Latvijas sarkanā krusta

vicedirektors. j) 44 Mlinster-Coerde, Kbnigsberger Str. 137, VVest Germanv.

k) Gunārs Cimbulis; Nora KlfVe; Jānis Ozols; Pēteris Prieditis, sk. 234. nr.;

Alfrēds Dunkels; Andrejs Komsars. 1) 1954.

299 a) UNIVERSUMS. b) Baltijas pastmarku krājēju biedrība, c) 6. d) DM 6,

$ 2. c) 300. f) Edgars Stalbovs. g) 9. 3. 1903 Sējasmuižā. h) Vdsk. j) 7 Stuttgart

1, Postfach 629, West Germanv. 1) 1949.

300 a) VALDEMĀRIJAS VĒSTIS (konkordijas Valdemārijas interns izde-

vums), b) Konkordijas Valdemārijas prezidijs, c) 2. d) Bm. c) 150. f) Raimunds

Čaks. g—j) Sk. 14. nr.

301 a) VANKUVERAS LATVIEŠU B-BAS APKĀRTRAKSTS, b) Vankuveras

latv.b-ba. c) 4—5. d) Bm. c) 150. f) Arnolds Vēveris. g) 12. 9. 1909 Salgalē.

h) Rīgas pilsētas technikuma. i) B-bas pr-ks. j) 7112 Gray Ave, Burnaby 1,

B. C., Canada.

301 a) VĒSTIS, b) Akadēmiskā vienība Lī"dums. c) 12. d) Bm. c) Ap 25.

f) Jānis Ātrens. g) 9. 8.1903 Kaukāzā, h) LU (būvinž.). i) Pr-dis un sekretārs

vairākās Adelaides latv. organizācijās; Lieluma teicējs, j) 33 MillerSt., Unley,

S.A. 5061, Australia. 1) 1965.

303 a) VĒSTIS (cv. lut. ticīgiem latviešiem Venecuēlā), b) Karakasas cv.

lut. Augšāmcelšanās latviešu valodas draudze, c) 12. d) Bm. c) 330. f) Alfrēds

Gulbis, g) 19. 7. 1913 Balvos, h) LU (lic. theol.). i) Draudzes mācītājs, j) Apar-

tado 60. 559, Caracas, Venezuela. I) 1952.

304 a) VĒSTIS (Detroitas latviešu inform.biļetens), b) Sv. Pāvila cv. lut.

draudze un Latviešu apvienībaDetroitā. c) Draudze izdod savu nr. reizi mēnesi",

apvienība —ik otru mēnesi, d) Bm. c) 320. f) Draudzes izd. red.: Valters

LīVentāls. g) 27. 3.1916. h) U. i) Mācītājs, j) 19195 Gainsborough,Detroit, MI,

48223. k) Pauls Reinholds, dz. 13.7.1900, U izgl., adr.: 26640 Pattow, Rose-

ville, MI 48066, USA. Fēlikss Lūkins, dz. 4. 4. 1896 Valkā, U izgl. (mag. iur.),

Detroitas latv. cv. lut. Kristus draudzes sekretārs, adr.: 180 W. Longwood,

Detroit, MI 48203, USA. 1) 1951.

305 a) VĒSTIS, b) Takomas latv.cv. lut. draudze, c) 6. f) Pēteris Mazītis.

i) Draudzes pr-ks. j) 907 S. "M" St., Tacoma, WA 98405, USA. k) P.Pūpols,

sk. 43. nr.; Edmunds Mačs, dz. 9. 4. 1904, mācītājs.

306 a) VĒSTNESIS, b) Baltiešu kristīgās studentu apvienības latviešu noz.

c) 4. d) Ziedojumi, c) 400. f) Jāzeps Urdze, g) 7. 9. 1909 Akmenes pag., Lietuvā,

i) Mācītājs, Baltiešu kristīgās stud. apv. ģenerālsekretārs, j) Annabergerstr.

400, 532 Bad Godesberg, VVest Germany. 1) 1952.
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307 a) VĒSTULE DZINTRĀM, b) Korporācija Dzintra. 0)1. d) Bm. c) 550

f) Elza Liepa (1967—1969). g) 29. 6. 1898 Liepājā, h) Nepab. U (tauts.). i) Dar-

bojas vairākās latv. organizācijās, j) 15953 San Juan Dr., Detroit, MI 48238,
USA. k) Redakcija mainās ik I—3 gadus.

308 + a) VIA NOSTRA. b) Studentukorporācija
„

Fraternitas Livonica". c) 1.

d) Bm. c) 160. j) c/- A. Birkens, 3340 N. Keeler Ave, Chicago, IL 60641, USA.

309 a) VILMINGTONAS UN APK. LATVIEŠU EV. LUT. DRAUDZES ZIŅAS.
b) Draudze, c) 6—7. d) Bm. c) Ap 100. f) Arturs Vatvars. g) 29. 7.1920 Saldū.

h) Delavēras U ķīmijā (M.S., M.B.A). i) Draudzes pr-ks, stud. korporācijas

Beveronijas seniors, j) 8 Ravine Rd., HighlandVVoods, VVilmington, DE 19803,

USA.

310 a) VISIEM ALTS BIEDRIEM, b) Amerikas latviešu tautiskā savienība

(Bostonā), c) 3—5. d) Bm. c) 200. f) Ludvigs Reiters. h) Agronoms, i) Valdes

pr-dis. j) 64 Sigournev St., Jamaica Plain, MA 02130, USA.

311 a) VISKONSINAS VĒSTIS, b) Fondilakas un apkārtnes Mārtiņa Lutera

latviešu draudze, c) 12. d) Ziedojumi, c) Ap 200. f) Valdemārs Strautmanis.

g) 26.1.1893 Latvijā, h) LU. i) Mācītājs, j) 266 Ellis St., Fond dv Lac, WI

54935, USA. 1) 1954.

312 a) VITA FRATRUM. b) „
Fraternitas Lettica"prezidijs, c) 2. d) Bm.

c) 200. j) c/- G. Vīloliņš, 6 Monica Dr., Edison, NJ 08817, USA.

313 a) VITA NOSTRA. b) „
Lettonias" konvents, c) I—2. d) Bm. c) 700.

f) Augusts Rumpēteris. j) c/- G. Cimbulis, 216 E. - 203rdSt., Bronx, NY 10458,

USA. k) Arvīds Dzirkalis, Jānis Grīhblats, Laimonis Embrekts, Kārlis Pēter-

sons, Gunārs Cimbulis.

314 a) ZELTA VĀRTU VĒSTIS, b) Ziemeļkalifornijas latv. cv. lut. draudze.

c) 6—12. d)Bm. c) 700. f) Arnolds Ernstsons. g) 28.10.1909. h) LU (lic. theol.).

i) Prāvests, j) 289 Gravstone T-ce 3, San Francisco, CA 94114, USA. 1) 1952.

315 a) ZIEMEĻKALIFORNIJASAPSKATS, b) Ziemeļkalifornijas latv. b-ba.

c) 12. d) $5. c) 900. f) Ojārs Celle, h) Kalifornijas U Berklejā (8.A.), ģeologs,

j) 8708 Merribrook Dr., Sacramento, CA 95826, USA. k) Māra Celle; Dagmāra

Lejniece; Jānis Skujiņš.dz. 13.4. 1926 Liepājā; Andris Trapāns, Jānis Trapāns.

1) 1959.

316 a) ZĪLE (vadītājiem — agrākie ZIŅOJUMI), b) Austrālijas latv. gaidu

un skautu jenda. c) 6. d) $ 0.60. c) 100. f) Arturs Stendze. g) 30. 7. 1924 Lie-

pājā, h) Lietiskās mākslas vdsk. i) Latviešu skautu vad., Austrālijas skautu

jendas revīzijas komisijas pr-dis, Austrālijas gaidu un skautu jendas foto-

archīVa vad., Rīgas vienības dižskautu pulciņa vecākais, j) 131 Duke St., Sun-

shine, Vic. 3020, Australia. 1) 1953; ar tag. nosaukumu kopš 1969.
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317 a) ZINTIS. b) Aiviekstes (39.) skautu vienība (Hamiltonā, Kanādā),

c) 4. d) $1. c) 50. f) Edgars Dāvidsons. g-j) Sk. 178. nr.

318 + a) ZIŅAS, b) Vilimantikas latv. cv. lut. draudze, f) Voldemārs Rolle.

g) 4. 5.1907. i) Draudzes mācītājs, j) 76 WindhamRd., VVillimantic,CT 06226,

USA.

Dati par Niagaras latv. cv. lut. draudzes apkārtrakstu saņemti ar noka-

vējumu, tāpēc ievietoti bez n-ra (aiz 252. nr.) un neietilpst pārskatā 90. lpp. Par

„DV Londonas nod. ziņām" (Kanādā) datus vairs nemaz nebija iespējams ievietot.

SVEŠVALODU IZDEVUMI, KO REDIĢĒ LATVIETIS

51 a) ACTA BIOLOGICA VENEZUELICA. b) [Venecuēlas universitāte],

c) N. d) $ 6.25. c) 2500. f) Jānis (Juan) Rācenis, g) 10.4.1915 Rīgā. h) U.

j) Escuela dc Biologia, Apdo. 10098, Caracas, Venezuela.

52 a) ALL ABOUT OIL. b) The Shell Group of Companies mAustralia, Ltd.

0)1. d) Bm, vdsk. skolotājiem, c) 6000. f) Arnis Verbickis. g) 9. 8.1946 Šlēs-

vigā-Holšteinā, Vācijā, h) Nepab. U (tiesl. fak.). j) Fiat 4, 8 Lambert Rd. ,

Toorak, Vic. 3142, Australia.

53 a) AMANHECER (portugāļu valodā), b) Uniao Missionaria. c) N. d) Zie-

dojumi, f) Roberts Janševskis. h) Bapt. garīgās koli. Riodežaneiro. i) Mācītāja

j) Cx. p. 3172, Capital Sao Paulo, Brasil.

54 a) ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS AND ANALYSIS. b)Springer

Verlag (Berlin,Heidelberg,NewYork). c) 3—4 sējumi pa 5 burtnīcām, d) DM 116

sējums, k) Redakcijas loc: Eižens Leimanis, sk. 31. nr.

55 a) THE ARMY LOGISTIC STUDY PROGRAM. b) ASV armija, c) 4.

c) 750. f) V. Kukainis, g) 1930 Rīgā. h) U (HA.). 1) 1968.

56 a) THE AUSTRALIAN ECONOMIC REVIEVV. b) Institute of Applied

Research, Universitv of Melbourne. c) 4. d) $ 10. j) Universitv of Melbourne,

Parkville, Vic. 3052, Australia. k) Statistikas asistente: Daina Brēmane, dz.

17.7.1945 Vācijā, U izgl. (8.C0m.).

57 a) THE AUSTRALIAN JOURNAL OF EDUCATION. b) Departmentof

Education, Universitv of Sydney. c) 3. d) $ 3.20. j) University of Sydney, Sydney,

NSW,Australia. k) Redaktora palīdze (editorial assistant): Vija Sieriņa (dzim.

Veidemane), dz. 2.7.1931 Rīgā, U izgl. (8.A.).

58 a) THE BALTIC REVIEW. b) Komitejas Igaunijas,Latvijas un Lietuvas

brrvībai. c) 3,beidzamā laikā N. d) $ 1.50. c) 3200. f) Alfrēds Bērziņš (kopīgi

ar Leonhardu Vachteru un Broņu Ņemicku). g) 21.10.1899 Geros (Jēros),

h) Karaskolas, i) Komitejas Latvijas brrvībai loc un Apspiesto Eiropas tautu

asamblejas (ACEN) latviešu delegācijas vadītājs (asamblejas pr-dis kopš 1969).

j) 29 W. - 57thSt., 10 Floor, New York, NY 10019, USA.
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S9 a) BALTIC STUDENT NEWS. b) Baltie Student Federation. c) 1. d) Bm.

c) 600-1000. f) Uldis Šutka. g) 30. 8.1940 Rīgā. h) U (M.A.). j) 4708 W. Huron

St., Chicago, IL 60644, USA.

S 10 a) DER BALTIKUM SAMMLER. b) Edgars Stalbovs. c) 6. d) DM 6, $ 2.

c) 500. f) Edgars Stalbovs. g—j) Sk. 299. nr.

S 11 a) BOA SEMENTE (LABĀ SĒKLA - bērnu žurnālītis portugāliski).

b) Izdevniecība „Palma". c) 1. d) 20 c. c) 2300. f) Marija Mellenberga. g) 11. 4.

1894 Dundagā, h) Vdsk. i) Misijas darbiniece,skolotāja, j) Cx. p. 239, Tupa,

C.P. Estadode S. Paulo, Brasil.

S 12 a) BOLETIN HORARIO. b) Observatorio Astron6mico dc la Universidad

Nacional dc La Plata, c) 4—6. d) Bm. c) 50. f) Sergejs Slaucītājs, g) 6.11. 1902

Jaunlaicenē, h) U (Dr. rer. nat.). i) Latv. savstarpējās pašpalīdzības b-bas

Argentīnā valdes pr-dis. j) Prof. Dr. S. Slaucītājs, Universidad Nacional dc La

Plata, Rep. Argentina.

Sl3 a) BOOKS ABROAD. b) University of Oklahoma Press, c) 4. d) $5.

f) Ivars Ivasks (Ivask). g) 1927 Rīgā. h) U (Ph. D.). j) Sk. b).

Sl4 a) THE CANADIAN WEEKLY PUBLISHER (official publication). b) The

Canadian Weekly Newspapers Association. c) 12. f) Valdis Baltkalns.

Sl5 a) CARLOS GRUBER
„ NEVVSBREEZES". b) Carlos Gruber. c) N, ap 6.

d)Bm. c) 500. f) Kārlis Purgailis (Carlos Gruber). g) 20. 10. 1909 Rīgā. h) Koli.,

semināra unnepab. U. i) Evaņģēlists,misionārs un mūziķis, j) Box 6143, SFA,

Nacogdoches, TX 75961, USA.

S 16 a) COMMENTATIONES BALTICAE. f) Baltisches Forschungsinstitut.

c) N. f) Latviešu redaktors: Jēkabs Ozols, g) 27. 11. 1922 Rīgā. h) U. i) Baltijas

pētīšanas I valdes loc. j) 53 Bonn, Am Hof 34, West Germany. 1) 1953.

Sl7 a) THE DISPENSATORY OF THE UNITED STATES, b) ASV valdība,

c) Ik pa divi gadi. f) Arturs Ozols, g) 1. 12. 1905 Rīgā. h) U (Ph.D.).

SlB a) DRUŽESKOJE SLOVO (DRAUDZĪGS VĀRDS, krieviski). b) Izdev-

niecība
„

Palma", c) N. d) Ziedojumi, c) 1500. f) Kārlis Grigorovičs. g) 24.12.

1901 Līvānos. h)USanpaulo (filol. un filoz.fak.). i) Baptistu mācītājs, j) Cx. p.

3438, S. Paulo, Estado S.Paulo, Brasil. k) Ģirts Dobelis.

S 19 a) EKCO. b) Edwards and Kelcey. Engineers and Consultants. j) New-

ark, New Jersey. k) Mākslas redaktors: Tālivaldis Grīhbergs.

S2O a) EVENING REVIEVV (Niagara Fails, Int.Canada). c) Dienas avīze,

k) Pilsētas ziņu redaktors: Juris Koļesnikovs. h) Nepab.U (tiesl.).

S2l a) DAS HAUS. b) Boriss Piekalnītis. f) Judīte Piekalnīte. h) U (Dr.).

j) 7 Stuttgart N, Birkemvaldstr. 105, VVest Germany.
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S 22 a) JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY. b) The

National Council of Crime and Delinquency. c) 2. d) $ 4.50. f) Pēteris Lejiņš.

g) 20. 1. 1909 Maskavā, h) U (Ph. D.), profesors, i) ALA pr-dis. j) 44 E. 23 St.

New York, NY 10010, USA.

S 23 a) LATVIAN INFORMATION BULLETIN. b) Latvian Legation (Latvijas

sūtniecībaASV). c) 4. d) Bez maksas, c) Pāri par 1000. f) Rūdolfs Šillers.

g) 17.3. 1896 Rīgā. h) Nepab.LU (vēsture), i) Preses atašejs, j) 4325 Seventh

St. N. W., Washington, DC 20011, USA.

524 a) LIBER ANNALIS INSTITŪTI BALTICI - ACTA BALTICA. b) Insti-

tutum Balticum. c) 1. d) DM 15 (broš.), DM 20 (iesiets), c) 2000 un 200 novil-

kumi, f) Andrīvs Namsons. g—h) Sk. 138. nr. i) Latv. katoļu stud. apv. Dzintara

Vācijas vienības viceseniors, Latv. katoļu b-bas Vācijā Druvas vicepriekšsēdis.

j) 624 KOnigstein/Taunus, Bischof-Keller-Str. 3, VVest Germanv.

S 25 a) LOKO-NYTT(Utredningsinstitutets interna kontaktblad). b) Statistiska

Centralbvrāns utredningsinstitut. c) 4. d) Bm. c) 900. f) Gunārs Irbe. g) 10. 2.

1924 Rīgā. h) Stokholmas U (fil. kand.). i) Rakstnieks, j) Statistiska central-

byrān (National Central Bureau of Statistics), Fack, S-102 50 Stockholm 27,

Sweden.

526 a) MACLEAN'S MAGAZINE, CANADA'S NATIONAL MAGAZINE (Tor-

onto). c) 12. k) Mākslas redaktors: Imants Āboliņš (b. Ontario mākslas koli.).

Fotouzņēmumu redaktors: Jānis Zichmanis.

527 a) MARE BALTICUM. b) Ostseegesellschaft c. V. c) 4. d) DM 20.

c) 5000—12.000. k) Latviešu redaktors: Arturs Landsmanis. g) 9.9. 1913 Val-

mierā, h) LU (mag. oec.). i) Latv. nacionālā fonda valdes pr-ža vietnieks un

(Zviedrijas) Baltijas komitejas sekretārs, j) H. Domizleff, 2000 Hamburg 52,

Elbchausee 191, West Germany.

S2B a) MELBOURNE UNIVERSITY LAVV REVIEVV. b) The Law Book Co.
,

Ltd. c) 1. j) Law School, University of Melbourne.Parkville, Vic.3052, Aus-

tralia. k) Redakcijas loceklis: Pēteris Rozītis, dz. 22. 1.1950 Londonā;students

529 a) MITTEILUNGEN AUS BALTISCHEM LEBEN. b) Baltische Gesell-

schaft. c) 3—4. j) 8 MUnchen 15, Lessingstr. 5, VVest Germany. k) Latviešu

redaktors: Andris Aucinieks (Aleksandrs Sīlis), sk. 219. nr.

S 30 a) MONATSHEFTE FŪR DEUTSCHEN UNTERRICHT.DEUTSCHESPRAr

CHE UND LITERATUR. b)Department of German at the University of VVisconsin.

c) 4. d) $5, ārzemēs 50 c. vairāk, j) Van Hise Hall, University of Wisconsin,

Madison, WI 53706, USA. k) Redakcijas loceklis: Valters Nollendorfs, dz.

22.3.1931 Rīgā, U izgl. (M.A., Ph.D.).

S 31 a) NACHRICHTEN AUS DEM BALTIKUM. b) Estnischer Nationalfond,

Estnischer Nationalrat und Lettischer Nationalfondm Skandinavien. d) $ 2.50.
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e)Ap 1000. j) Drottningsgatan 85, Stockholm C, Sweden. k) Latviešu redaktors:

Arturs Landsmanis, sk. S 30. nr.

532 a) NEVVSLETTER FROM BEHIND THE IRON CURTAIN. b) Estonian

Information Centrē, Estonian National Council and Latvian National Founda-

tion, c) 4. d) $ 2.50. c) Ap 1200. k)—j) Sk. S 31. nr. 1) 1947.

533 a) NOTICIERO DE LOS PAISES BALTICOS. b) Fundacidn Letona en

Escandinavia con Representacidn en la Argentina; Fundacidn Nacional Estonia;

Consejo Nacional Estonio. c) I—2. f) Visvaldis Gusts, j) Casilla dc Correo

4150, Buenos Airēs, Argentina.

S 34 a) REPORTS OF THE SOVIET-OCCUPIED RIGA BROADCASTING

STATION. b) Firma:
„
Free Latvian News Service". (Pēc iesūtītiem datiem

grūti spriest, vai šis izdevums ir svešvalodā, vai latviski, un par cik tas ir

analogs 254. n-ram.) c) 52. f) Alfonss Lauris, g—j) Sk. 254. nr.

535 a) SHELL DIGEST. b) The Shell Group of Companies m Australia, Ltd.

c) 6. d) Bm. c) 8000. f) Arnis Verbickis. h—j) Sk. S2. nr.

536 a) SHELL TIMES, b) The Shell Group of Companies m Australia, Ltd.

c) 12. d) Bm. c) 10.000. f) Arnis Verbickis. h—j) Sk. S2. nr.

537 a) THE SLAVIC AND EAST EUROPEAN JOURNAL, b) University of

VVisconsin. c) 4. d) $ 10. j) Journal Department, The University of VVisconsin

Press, Box 1379, Madison, WI 53701, USA. k) Valdis Zeps, dz. 29. 5. 1932

Daugavpilī", U izgl. (Ph.D.).

S 38 a) SPRAKLIGA BIDRAG. Meddelanden frān seminarierna fdr slaviska

sprak, jāmfdrande sprākforskning, finsk-ugriska sprāk och Ostasiatiska sprāk.

b) Lunds Universitet. c) I—2 burtnīcas, d) Kr. 20. j) Finngatan 12, Lund, Swe-

den. k) Redakcijas sekretārs: Kārlis Draviņš, sk. 85. nr.

S 39 a) ÜBA INFORMATION SERVICE NEVVS RELEASE. b) Organizācija

„
United Baltie Appeal, Inc." c) 30—40. d) $ 10. c) 200, speciālos gadījumos

līdz 1000. f) Dagmāra Vallena. g) 2. 10. 1928 Rīgā. h) Nepab.U. i) Organizā-

cijas
„

ÜBA-BATUN" darbvede, j) 2789 Schurz Ave, Bronx, NY 10465, USA.

S4O a) VARSITY. b) University of Toronto. c) Dienas laikraksts, k) Filmu

apskatu redaktors: Kaspars Dzeguze (līdz 1969. g. aprīlim, pēc tam Toronto

THE GLOBE AND MAIL filmu kritiķis), U izgl.

S 41 a) THE VOICE OF THE BALTIC PHILATELIST-NUMISMATIST.b)Baltic

Philatelist Club. c) 4. d) $3. c) 300. f) Augusts Greblis, g) 1912 Gulbenē,

h) Pamatsk. j) P.O. Box 5, Roxboro, P. Q., Canada.

542 a) VOYAGEUR. b) H. Skrastiņš. c) 4. d) $9. f) Hugo Skrastiņš. j) Sk.

293. nr. k) Ilze Šķipsna (Rothrock), dz. 17. 2. 1928 Rīgā, U izgl. (8.A., M.L.Sc).
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543 a) WINDSOR STAR (Canada). c) Dienas avī"ze. k) Grāmatu recenziju

redaktrise: Dagmāra Jaunzeme (dz. Gribusta), U izgl. (8.A.).

544 a) YESTERDAY-TODAY-TOMORROW. b) The Free Press (V. Grund-

manis). c) 1. d) 25 vai 10 c. eks. c) 3000—5000. f) V.Grundmanis. g) 21.4.1908

Kijevā, h) Nepab. vdsk. j) 3116 N. Pennsvlvania St., Indianapolis, IN 46205,

USA. 1) 1965 (ar citādu nosaukumu).

545 a) ARSBOK. b) Slaviska institūtionen vid Lunds universitet. c) 1.

d) Kr. 20. j) Sk. S 38. k) Redakcijas sekretārs: Kārlis Draviņš, sk. 64. nr.

PAREDZ IZDOT 1970. GADĀ

a) BULLETIN OF BALTIC STUDIES. b) The Association for the Ad-

vancement of Baltie Studies. j) c/- J. Gaigulis, 471 Bay Ridge Ave, Brooklvn,
NY 11220, USA.

a) TERINS UNITED NATIONS PHILATELIST. b) A. Tēriņš, d) $ 6.50

par 12 n-riem. f) A. Tēriņš, j) 810 Second Ave, New York, NY 10017, USA.

PERIODISKO IZDEVUMU PUBLICĒŠANAS VIETAS

lekavās minēts attiecīgās valsts apzīmējums: A—ASV, An — Anglija,

Au — Austrālija, Ar — Argentīna, B — Beļģija, Br — Brazīlija, D — Dānija,
H

— Holande, J — Jaunzēlande, X — Kanāda, V — Vācija, Ve — Venecuēla,

Z — Zviedrija. Skaitļi nozīmē periodisko izdevumu saraksta kārtas numurus.

Svešvalodu izdevumi reģistrā neietilpst.

Adelaide (Au) 3,81,302. Badgodesberga (V) 306. Berkli (A) 24. Bile-

felda (V) 21. Bingena (V) 83. Birmingema (An) 84. Bostona (A) 13,20,27,34,

47,58,85,152,236,273,297,310. Bredforda (An) 124,127,229. Bremptona (X)

186,228. Brisbena (Au) 38,59,86. Brisele (B) 82,155,180. Buenosairesa (Ar)

201. Česterfīlda (An) 88. Čikāga (A) 4,65,66,67,89,164,259,279,308.

Deitona (A) 116,133. Demoina (A) 73,90. Detroita (A) 91,304,307.

Donmilsa (X) 33. Dženkintauna (A) 226. Edisona (A) 312. Egstgesta (H) 162.

Ekšē (Z) 212. Elizabete (A) 144. Eskilstuna (Z) 125,126. Eutīha (V) 221,227,257.

Filadelfija (A) 7,11, 93,148,149,190, 252. Fondilaka (A) 311. Frankfurte (V) 138.

Gēteborga (Z) 159. Grandhevena (A) 9,10. Grandrepidsa (A) 23,45.

94,131. Halifaksa (X) 36,95. Hamburga (V) 96. Hamiltona (X) 72, 97,161,168,

176,178,317. Hanovera(V) 5. Hartforda(A) 251. Hēpena(V) 261. Indianapolisa

(A) 56,63,135,165. Jangstauna (A) 193. Kaizerslauterna (V) 98. Kalamazū (A)

1,15,99,141,175,184,241,281. Karakasa (Ve) 303. KlMenda (A) 16,101,102,

173,181,182,207,220,272,285. Kolorado (A) 76,103. Kolumbusa(A) 39. Kopen-

hāgena (D) 68,69,209. Kērbi (An) 104. Koventri (An) 137,185,230. Kraistčerča

(J) 283. Kvēkertauna (A) 62.

Lenkastera (A) 194. Lī"dsa (An) 105,128. Linkolna (A) 106,231,262,

284, 287. Lombarda (A) 158. Londona (An) 35,77,107,213,214, 234. Londona (X)
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245. Longailenda (A) 235. Losandželosa (A) 92,129,200, 243, 244. Lunda(Z)64,
Luvēna (B) 53. Mančestra (A) 237. Manheima (V) 108. Mekgrova (A) 260.

Melburna (Au) 12,28, 37,41,42,49,110,147,169,214, 215, 239, 250, 266, 267, 316.

Menchengladbacha (V) 111. Milvēki (A) 14,50,54,57,75,112,151,160,282,300.
Minchene (V) 2, 139, 198, 289. Mineapolisa (A) 6, 113, 143, 196, 224, 286, 293.

Minstere (V) 74,114,119,145,274, 298. Montreala (X) 52,115,136,246, 247, 248,
290. Mortongrova (A) 238.

Neištate (V) 18,19,142. Ņūhēvena (A) 296. Ņujorka (A) 22,44,51,60,

79,117,153,156,195,197,210,216,223,253,313. Omaha (A) 255. Otava (X) 134.

Paiksvila(A) 170,225. Pērta (Au) 146,166,211. Pīterborova (An) 118. Pitsburga

(A) 140. Portlenda (A) 26,80,256. Ročestera (A) 120. Rokeveja (A) 154.

Sakramento(A) 315. Sanfrancisko (A) 314. Sanpaulo(Br) 217. Sēlema

(A) 32. Sentkaterīna (X) 25,132. Sidneja (Au) 121,122,191,199, 205, 269, 270,
271. Sietla (A) 203,249. Sirakūzas (A) 46. Skenektadi (A) 192, Stokholma (Z)

17,61,242,254,263,278. Stokporta (An) 78,276. Štutgarte (V) 299.

Takoma (A) 43, 305. Toronto (X) 29, 40, 100, 123, 163, 177, 187, 202,

206,218,222,232,233,258,268,275,280,288,294. Trentona (A) 291, 292. Triri-

versa (A) 157,172,295. Tupana (Br) 55,70,188,189. Ulma (V) 179.

Vankuvera (X) 31,87,301. Vašingtona (A) 8,48,204. Vesterosa (Z)
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LATVIEŠU BIBLIOTĒKAS AUSTRĀLIJĀ

Elmārs Zaļums

Pirmo latviešu bibliotēkuAustrālijā nodibināja piektā gada revo-

lūcijas bēgļi Sidnejā. Tā galīgi likvidēta 1968. gadā. Trimdinieku

ierašanās Austrālijā pēc Otrā pasaules kara saistījās ar aktīvu

latviešu organizātorisko darbību un sabiedrisko rosību. Dibinājās

kori, tautas deju grupas un teātri. Bibliotēku noorganizēšanu lielākos

centros parasti uzņēmās latviešu biedrības, un šie pasākumi strauji

vērtās plašumā. Mazākas bibliotēkas nodibināja arī"pie citām orga-

nizācijām, piemēram, svētdienas skolām, kā arī" privāto lasītāju

pulciņu ietvaros. Pēdējo mūžs lielāko tiesu bija samērā īss, un to

nozīhie nav bijusi paliekama.

Pirmo pastāvīgo bibliotēku 1949. g. 21. janvārī"nodibināja Ade-

laides latviešu biedrība. Biedrības uzdevumā to noorganizēja tās

literārā kopa, un pirmās grāmatas lasītājiem izsniedza Rekabiešu

zālē, Grotes ielā. Bibliotēka pēc tam pārcēlās un darbu turpināja

Jauno sieviešu kristīgās savienības atvēlētajās telpās, līdz beidzot

nonāca pašu telpās Latviešu namā Tālavā.

Pēc mācītāja L. Kampes ierosinājuma 1950. g. 15. janvārī" Pērtā

sāka organizēt tagadējo Latviešu biedrības Rietumaustrālijā biblio-

tēku. Pērtā latviešu biedrību toreiz nevarēja nodibināt, tādēļ sabied-

risko un kultūrālo darbu veica bibliotēkas biedrības (Latvian Librarv

Club) vārdā un aizsegā. Sākumā bibliotēka darbojās V.Lielmaņa mājā

Mēnesi vēlāk (1950. g. februārī) toreizējā Melburnas latviešu

biedrības priekšnieka profesora E.Dunsdorfa vadībā nodibināja šīs

biedrības bibliotēku. Arī šeit sākumā grūtības radīja telpu jautājums,

un bibliotēka savā pirmajā darbības laikā izmantoja Jauno sieviešu

kristīgās savienības telpas Rasela ielā.Pēc tam tā novietojās Koling-

vudas pilsētas nama telpās un beidzot pašu telpās Latviešu namā.

1951. gada martā dibināta Sidnejas cv. lut. draudzes bibliotēka.

Nākošā (1952.) gada martā pēc J. Zosāra ierosinājuma sāka veidot

Brisbenas latviešu biedrības bibliotēku. Sidnejas latviešu biedrības

bibliotēka sāka darboties 1953.gadā. Gadu vēlāk (1954.g.) ar B. Kokles

enerģiju un pūlēm savu bibliotēku ieguva arī Kanberas latvieši.

Tasmānijā nodibinājās Sv.Pāvila cv. lut. latviešu draudzes bibliotēka.
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Biedrības sagādāja līdzekļus bibliotēku iekārtošanai. Tās arī

sedza bibliotēku telpu īri un citus izdevumus un piešķīra ik gadus

līdzekļus grāmatu iegādei.Pagājušā darbības gadā bibliotēku grāmatu

iegādei piešķīra: Melburnā 500, Adelaidē un Sidnejā 300, Brisbenā

140, Pērtā 100 un Kanberā 90 dolāru. Bez šiem tiešajiem naudas

pabalstiem bibliotēkas izmanto arī citus ienākumu avotus, piemēram,

mantu un grāmatu ziedojumus Bibliotēku darbs balstās uz brīvprātīga

darbaspēka. Neatlīdzinātos bibliotēkām pienākumus ilgāku vai īsāku

laiku veikušas šādas personas: Kanberā: E.Vēliņa, B. Kokle un

L.Kokle; Adelaidē: J.Sīlis, J.Saulītis, A.Brante, L.Vītola, K.Kapele

un E. Radziņa; Melburnā: V. Remkina, L. Dunsdorfa un L.Rozīte ar

daudziem palīgiem, starp kuriem ilggadīgas darbinieces E. Kučere un

Z.Caune; Pērtā: A.Kriškāns un J.Kļaviņš; Brisbenā: V.Buks, D.Ka-

rika, S. Znotiņš, A. Biela, J.Rudzītis, Lāce un J. Zosārs; Sidnejā:

Briedis,E.Šmugājs,J.Āboliņš un R.Trankels. A.Kriškāns un R.Tran-

kels bibliotēkās strādājuši jau Latvijā. Sidnejas un Adelaides biblio-

tēka atlīdzina ceļa izdevumus saviem bibliotēkāriem. Pārējie bib-

liotēkāri darbu veikuši bez jebkādas atlīdzības, pie tam vēl rēgulāri

atbalstot bibliotēku arī financiāli. Talku kārtā bibliotēkām palīdz
studentu organizācijas. Piemēram, Akadēmisko vienību savienības

locekļi Melburnā 1966-67. darbības gadā apstrādāja 52 periodikas

sējumus, izrakstot vairākus tūkstošus kartīšu periodikas rakstu

katalogam.
Bibliotēku ikgadējie darbības pārskati rāda arī naudas ziedoju-

mus. Melburnā ienākumi ar ziedojumiem 1966-67. darbības gadā

bija $ 97.30 un 1967-68. darbības gadā $ 123.52.
1

Visas bibliotēkas

ņemkavējuma naudupar laikā neatdotām grāmatām.Kavējuma naudas

nolūks ir nodrošināt grāmatu atdošanu noteiktā laikā, bet līdztekus

tā vairo arībibliotēkas ienākumus. Melburnas bibliotēka no šī avota

(ieskaitot sīkos ziedojumus) 1967-68.darbības gadā ieguva $ 75.76 un

iepriekšējā darbības gadā $ 125.65. Sidnejas bibliotēkas lasītāji šai

ziņā liekas piesardzīgāki, jo bibliotēkas ienākumi ar kavējuma naudu

ir caurmērā $ 10 gadā. Brisbenas latviešu biedrības bibliotēka tur-

pretim no viena lasītāja ieguvusi $ 11.10 kavējuma naudas,kas,liekas

būs rekords. Materiālais atbalsts bibliotēku darbam izpaužas arī

citādā veidā.Kanberasbibliotēku atbalsta ar brīvām privātām telpām,

Brisbenas draudzes un DV nodaļa atbalsta financiāli kapitāldarbu
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iegādi savas pilsētas latviešu bibliotēkai.Melburnasbibliotēkai telpas

Latviešu namā īrē Melburnas latviešu biedrība.Draudzīgā aicinājuma

atceres sarīkojumu ienākumi un loteriju atlikums veido tālākus ienā-

kumus Brisbenas, Pērtas un Kanberas bibliotēkai. Pērtā Latviešu

biedrība Rietumaustrālijā 1952. gadā atvēra grāmatgaldu, gan apzī-

mējot šo uzņēmumu ne „par peļņas avotu, bet tikai par līdzekli

kultūras mērķu sekmēšanai, latviešu valodas saglabāšanai". 2 Grā-

matgalda peļņa dod biedrībai turpat pusi no tās ienākumiem, un daļa
no tās arī izmantota bibliotēkas darba atbalstam.

Nodibinoties bibliotēkām, tās izstrādāja arī noteikumus par

grāmatu izsniegšanu lasītājiem. Tālāk sekojošie Melburnas bibliotē-

kas noteikumi ar maziem grozījumiem raksturīgi arī citām latviešu

bibliotēkām Austrālijā.

MELBURNAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS BIBLIOTĒKA

Noteikumi lasītājiem

Grāmatas izsniedz lasīšanai ikvienam latvietim saskaņā ar

tālāk minētiem noteikumiem. Pieaugušajiem lasītājiem (sākot ar 18,

resp. 21 gada vecumu) jābūt Melburnas latviešu biedrības biedriem,

t. i., jāmaksā 25 centi mēnesī"un vienreizēja iestāšanās nauda. Tas

nepieciešams, lai bibliotēka gūtu līdzekļus jaunu grāmatu iegādei.

Jauniešiem līdz 18 gadiem (jaunatnes vai studentu organizāciju aktī-

viem dalībniekiem līdz 21 gadam), tāpat no biedrumaksas atbrīvotiem

pensionāriem, bibliotēkas lietošana ir pilnīgi brīva.

Visiem lasītājiem jāiesniedz kāda MLB biedra vai citādi pazīs-

tamas personas parakstīta galvojuma zīme. Bērniem galvojumu

paraksta vacāki vai skolotāji.

Lasīšanas laiks — divi nedēļas. To var pagarināt vēl līdz divi

nedēļām: ierodoties personīgi, ar paziņu starpniecību, atrakstot

vēstuli vai piezvanot pa tālruni. Nepagarinot lasīšanas laiku, jāmaksā

kavējuma nauda 10 centi par katru grāmatu un katru nokavēto nedēļu

lekasēto kavējuma naudu bibliotēka izmanto jaunu grāmatu iegādei.

Lasīšanai izsniedzamo grāmatu skaits nav ierobežots.

Lasītājiem jārūpējas, lai grāmatas netiktu bojātas. Pamanītie

bojājumi jāpieteic, grāmatas atdodot atpakaļ. Par nepieteiktiem bojā-

jumiem atbild ikviens attiecīgās grāmatas lasītājs. Lūdzam lasītājus

pašiem bojājumus nelabot — nekādā gadījumā ar lipīgām līmlentām.
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Bibliotēka atvērta piektdienas vakaros no pīkst. 18 irdz 21 un

sestdienās no pīkst. 13.15 irdz 16.15. Grāmatas var apmainft arī

svētdienas v. c. vakaros kora mēģinājumu starpbrīžos.

Bibliotēkas adrese: Latvian Librarv, 3 Dickens Street, Elwood,

Vic. 3184.

Kanberā lasīšanas laiks grāmatām nav ierobežots,bet tur pastāv

lasītāju nodeva 10 centu apmērā vienai ģimenei par katru grāmatu.

Pensionāriem šī" nodeva ir 5 centi.

Adelaidē latviešu biedrības biedriem grāmatas izsniedz par

brīvu, nebiedriem par katru grāmatu ir jāmaksā 5 centi. Lasīšanai

neizsniedz vairāk par 4 grāmatām,un tās drīkst paturēt divi nedēļas

Bibliotēka atvērta sestdienās no pīkst. 10 irdz 13. Kad būs iekārtots

jauniegūtais īpašums blakus Tālavai, paredzēts bibliotēku pārcelt uz

turieniun atvērt lasītavu, kas būs pieejama publikai vairākas reizes

nedēļā.

Pērtā bibliotēka un grāmatgalds atvērti sestdienās no pīkst. 13

irdz 19. Bibliotēkārs pārzina abas nozares, un grāmatgalda pakalpo-

jumus iespējams izmantot arī" citā laikā. Grāmatas izsniedz visiem

par brīvu, parasti ne vairāk par 5 grāmatām, un tās drīkst paturēt

ne ilgāk kā 3 nedēļas. Bibliotēkai kopš 1959. gada ir arī" nodaļa

Nortemas pilsētā, ap 60 km no Pērtas. Grāmatas tur apmaina reizi

mēnesī".

Sidnejas latviešu biedrības bibliotēka atvērta lasītājiem otrdie-

nās no pīkst. 10 irdz 14 un piektdienās no pīkst. 17 irdz 20. Izsnie-

dzamo grāmatu skaits ierobežots ar 4 grāmatām, un tās var paturēt

četras nedēļas. Draudzes bibliotēka pieejama ik dienas.

Brisbenā bibliotēka, lai pavairotu lasītāju skaitu un atvieglotu

grāmatu apmaiņu,l9ss. gadā atvēra divi jaunas grāmatu izsniegšanas

vietas, bet mazā lasītāju skaita dēļ šr ideja neattaisnojās, un nodaļas

pēc trim gadiem likvidēja. Šis nodoms atkal atdzīvināts 1965. gadā,

un grāmatas tagad dabūjamas divās izdales vietās. Lasītāji var ņemt,
cik grāmatu vēlas, un var tās paturēt divi nedēļas. Kopš 1953. gada

par grāmatu lasīšanu jāmaksā atkarā no grāmatas cenas — par 2—4

dolāru dārgām grāmatām 8 centi, par 20 dolāru dārgām — 70 centu.

Lasītāju maksas dod pusi no bibliotēkas ienākumiem. Lai gan par

bērnu grāmatām maksa ir par 50 % zemāka, tas lasītājus neietekmē
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— bērnu grāmatām lasītāju trūkst. Interesanti, ka izsniedzamo

grāmatu skaits nav ierobežots Brisbenas, Kanberas un Melburnas

bibliotēkā.

Bibliotēku darbības laiks parasti pieskaņots skolas darbības

laikam vai citām rēgulārām sabiedriskām sanāksmēm. Neinventāri-

zētas literātūras bibliotēkās tikpat kā nav. Grāmatu krājumi labi

piesniedzami lasītājiem. Parasti lieto kartīšu sistēmu. Grāmatas

sakārtotas plauktos pēc autoru alfabēta vai chronoloģiskā iegūšanas

kārtībā. Melburnas bibliotēka lieto Djuvija klasifikācijas sistēmu,

pieskaņotu latviešu vajadzībām. Piemēram, 812 apakšklase ir pare-

dzēta latviešu drāmas darbiem. Bibliotēkas darbu atbalsta alfabētis-

kais, sistēmatiskais un periodikas rakstu katalogs. Literātūras

apraksti katalogu kartītēs ir pārskatāmi un apmierina kā lasītāju, tā

arī" bibliogrāfu prasības. Jāpiezīmē, ka pašreizējā bibliotēkāre pir-

mās bibliogrāfiskās zināšanas ieguva ārzemju preses referentes

darbā Latvijas lauksaimniecības kamerā. Arī Sidnejā bibliotēka ar

sekmēm lieto Djuvija decimālo klasifikāciju grāmatu kataloģizēšanai.

Bibliotēkas iesāka savu darbu ar pieticīgu grāmatu skaitu, kas

parasti veidojās no tautiešu ziedotām grāmatām. Tā Melburnas

bibliotēkai 1950. gada maijā bija 83 ziedotas grāmatas, 32 Latviešu

skautu organizācijas aizdotas grāmatas un laikraksts AUSTRĀLIJAS

LATVIETIS.3 Adelaides bibliotēkas grāmatu skaits darbības sākumā

(1949. g.) bija 55 sējumi.

levērojamu papildinājumu bibliotēkām deva Latviešu nacionālās

padomes Vācijā grāmatu fonda piešķirtās grāmatas. Likvidējoties

latviešu nometnēm Vācijā, LNP bija savākusi ap 50.000 latviešu

grāmatu, kas bija paredzētas bibliotēku darbības turpināšanai Eiropā

un aizjūras zemēs. Melburnas bibliotēkas grāmatu skaits 1950. gada

beigās ar LNP atsūtītām grāmatām sasniedza 1414 sējumus. Pērtas

bibliotēka līdz 1951. g. 1. augustam saņēma no LNP kopskaitā 1186

grāmatas, žurnālus un brošūras. Diemžēl, ne viss bija augstas

kvalitātes. Daudz grāmatu bija vairākos eksemplāros un krietni

nolietotas, tādēļ īstais ieguvums bibliotēkām no LNP fonda bija ma-

zāks nekā to rāda skaitļi.
Tālāk sekojošā tabula rāda grāmatu skaitu 1958. un 1968. gadā.

Tā kā par 1958. gadu nav visu bibliotēku dati, grāmatu kopskaitu šais

gados nav iespējams salīdzināt. Katrā ziņā var droši pieņemt, ka
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grāmatu skaits bibliotēkās kopš 1958. gada ir rēgulāri pieaudzis.

Sairdzinājumu traucē termina
„grāmata" atšķirīgā definīcija.

Tagad grāmatas papildina divējādi: pērkot un iegūstot kā ziedo-

jumu. Bibliotēkas sāka grāmatas pirkt drīz pēc darbības uzsākšanas.

Melburnas bibliotēka jau 1950. gada beigās bija nopirkusi pirmās

grāmatas 5 mārciņu vērtībā. Pašlaik grāmatu komplektēšana lielāko

tiesu notiek pērkot. Sidnejas bibliotēka 1968.gadā nopirka 84 grāmatas

un saņēma 57 ziedotas. Līdzīgs stāvoklis atspoguļojas arī" pārējo

bibliotēku pārskatos. Izņēmums šeit ir Melburnas latviešu biedrības

bibliotēka. 1967-68. darbības gadā tā nopirka 170 grāmatu un saņēma
ziedotus 455 sējumus (vairumā periodisko izdevumu). 1966-67. gadā

pirktas 147 grāmatas un ziedotas 239.4

Melburnas latviešu biedrības bibliotēkas mērķis ir savākt visas

latviešu publikācijas brīvajā pasaulē, kā arī" to, kas par latviešiem

unLatviju ir publicēts. Līdz šim tā bija vienīgā sabiedriskā bibliotēka

ar šādu mērķi. Latviešu zinātnieku un reizēm arī" rakstnieku atsaucība

bijusi dzīva, ar ko izskaidrojams lielais ziedoto grāmatu skaits.

Grāmatu vākšanas akcijā piedalās gan Austrālijas, gan aizjūras talci-

nieki. Piemēram, Latviešu skautu organizācija ASV, atzīmējot Lat-

vijas 50 gadus, bija savākusi 166 meklējamos izdevumus. Skauti šo

akciju nav pārtraukuši un to ar sekmēm turpina. Rezultātā zinātnisko

un reto grāmatu skaits bibliotēkā ir samērā augsts. Tās krājumus

izmantojuši zinātnieki Austrālijā un aizjūrā, gan ar bibliotēku sav-

starpējo aizdošanas sistēmu, gan tieši. Līdz ar to šai bibliotēkai nav

tikai lokāla nozīme. mlb bibliotēka —*■

jrāmatu skaits Austrailijas latviešu 1bibliotēkās

1958.gadā 1968.gads

Melburnā 2766 6905

Pērtā nav datu 3854

Adelaidē nav datu 3053

Sidnejā nav datu 2200

Brisbenā 899 1662

Sidnejas dr. bibl. nav datu 1442

Kanberā 521 771

Tasmānijā nav datu 517

20.404
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Vairums grāmatu bibliotēkās ir latviešu valodā un ar dažiem

izņēmumiem lielāko tiesu daiļliterātūra. Pērtas bibliotēkā 1968. gadā

bija 3 % zinātniska satura un skolasgrāmatu,2 % grāmatu svešvalodās

un 95 % latviešu daiļliterātūras. Brisbenā 1968.gadā bija 89 % daiļ-

literatūras, 10 % zinātniska satura grāmatu un 1 % žurnālu. Sidnejas
bibliotēkā tai pašā gadā daiļliterātūras procents bija 87 un atlikums

— zinātniski darbi un grāmatas svešvalodās. Valodniecība Sidnejas
bibliotēkā reprezentēta ar 30 grāmatām. Melburnas bibliotēkā šai

klasē ir apmēram 200 grāmatu, un grāmatu skaits sabiedriskās

zinībās ir tuvu pie 600 sējumiem. Zinātnisko grāmatu skaits Mel-

burnā ir apmēram 40 % no visām grāmatām. Daudzas no tām ir

svešvalodās. Bibliotēka krāj arī" latviešu autoru skaņdarbus. Visas

bibliotēkas arī"abonē laikrakstus un citus periodiskos izdevumus, no

kuriem populārākie: AUSTRĀLIJAS LATVIETIS, JAUNĀ GAITA,

MĒS, MAZPUTNIŅŠ, DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTS, LĀČ-

PLĒSIS, STRĒLNIEKS v. c. Melburnas latviešu biedrības bibliotēka

abonē visus brīvās pasaules grāmatu tirgū iegūstamos latviešu pe-

riodiskos izdevumus, pārējos saņemot kā ziedojumu. Brisbenas

bibliotēkai ir arī" virkne pirmskara izdevumu, kā: ATPŪTA 1936—

1940, SENATNE UN MĀKSLA 1939, ILUSTRĒTAIS ŽURNĀLS 1928-

-1936, DAUGAVA 1935-1940, AIZSARGS 1939, MEDNIEKS UN MAK-

ŠĶERNIEKS 1939, SĒJĒJS 1939-1940, BURTNIEKS 1935, DABA UN

ZINĀTNE 1939 un FIZISKĀ KULTŪRA UN SPORTS 1939-1940.

Lasītāju un izsniegto grāmatu skaitu Austrālijas latviešu biblio-

tēkās ilustrē tabula (iekavās pievienots lasītāju skaits bibliotēkas

dibināšanas gadā) par 1968. gadu:

Lasītāju un izsniegto grāmatu skaits

Melburnā
Lasītāju skaits; Izsniegto grāmatu s

188 (124) 4680

:ait

Pērtā

Sidnejā

100 (40) 2500

150 (50) 2410

Adelaidē 120 (52) 2145

Brisbenā 30 (10) 356

Tasmanijā 6 258

Kanberā 40 235

Sidnejas dr. bibl. 55 (15) 155

Kopjā 689 12.739
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Mēģinājumam iegūt datus par lasītāju vecumu, diemžēl, nebija

sekmju. Vairākām bibliotēkām trūka arī" dati par lasītāju skaitu 1958.

gadā. Melburnas bibliotēkā pēdējos gados jauniešu ir ap 30 % no

attiecīgajā gadā jaunpienākušo lasītāju skaita. Piemēram, 1967-68.

darbības gadā bibliotēkai no jauna pievienojās 27 lasītāji, starp tiem

10 skolēnu un jauniešu. s Arī" Sidnejas bibliotēkas dati rāda, ka pašlaik

par 40 gadiem jaunāku lasītāju skaits ir 30 % no lasītāju kopskaita.

Zīmīgi tomēr ir Brisbenas bibliotēkas dati par 1952., 1958. un 1968.

gadu:
Lasītāju procents pēc vecuma Brisbenā

1952 1958 1968

Jaunāki par 40 gadiem 80 50 10

40 gadu veci un vecāki 20 50 90

Pieņemot, ka Brisbenas dati lasītāju vecuma ziņā ir raksturīgāki
latviešu bibliotēkām nekā Melburnā un Sidnejā, latviešu bibliotēku

nākotnes izredzes ir bēdīgas. Visdrīzākā laikā kaut kas jādara, lai

palielinātu jauno lasītāju skaitu. Jautājums būtu jāatrisina ar pašu

jauniešu palīdzību, izmantojot jauniešu sanāksmes, kursus un skolas.

Ja to nespēsim, tad grāmatām vairs nebūs lasītāju, un bibliotēkas

pārvērtīsies par grāmatu noliktavām, lai gadu tecējumā pamazām

ietu bojā.
Ir izteiktas domas,ka, izbeidzoties latviešu lasītājiem, grāmatas

varētu nodot publiskām valsts ununiversitāšu bibliotēkām,kur tās būtu

interesentiem piesniedzamas. Ļoti jāšaubās, vai pašlaik Austrālijas

pavalstu bibliotēku komisijas un valsts bibliotēkas būtu ieinteresētas

šādā projektā. Ja arī tas daļēji izdotos, jāatceras, ka šīs bibliotēkas

telpu trūkuma dēļ parasti dažādā ceļā ātri atbrīvojas no grāmatām,

ko nelasa. No Austrālijas universitātēm pašlaik vienīgi Flindersa

universitātei ir zināms skaits latviešu grāmatu, jo latviešu valoda ir

mācību kursā. Turpmākie jaunie materiāli būs lielāko tiesu tikai

valodniecības laukā.Pārējo universitāšu bibliotēkās latviešu grāmatu

ir maz. Konkrēti vienīgā iespēja atrast latviešu grāmatām paliekamu

mājvietu būtu tās ievietot Austrālijas nacionālā bibliotēkāKanberā,

kur tās būtu pieejamas, izmantojot bibliotēku savstarpējo aizdošanas

sistēmu, un kur nebūtu jābaidās, ka tās varētu iznīcināt. Tomēr šāda

problēma neradīsies, ja pratīsim grāmatu lasīšanā ieinteresēt mūsu

jaunatni.
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VĒRES

1 Melburnas latviešu biedrības (MLB) bibliotēkas darbības pārskats par

1966-67. d.g., [3.] lpp., un par 1967-68. d.g., [3.] lpp.

-AUSTRĀLIJAS LATVIETIS, 996. nr. (1969. g. 5. septembrī"), 7. lpp.

LATV. BIEDR. RAKSTI 1950 (Melburnā), 35. lpp.

4
MLB bibliotēkas pārskats 1966-67.g., [I.] lpp., un 1967-68. g.,[ I.] lpp.

s
lbid., 1967-68. g., [I.] lpp.

PIELIKUMS

Raksts pamatojas uz 1969. g. sākumā bibliotēkām izsūtīto aptauju:

Aptaujas lapa par latviešu bibliotēkām Austrālijā

1) Bibliotēkas pilnīgs nosaukums un dibināšanas datums.

2) Dibinātājuvai ierosinātāju uzvārds un vārds un viņu sabiedriskie amati

latviešu organizācijās dibināšanas laikā.

3) Vai bibliotēka dibinātakā pastāvošas sabiedriskas organizācijas nozare

(organizācijas pilnīgs nosaukums), vai kā autonoma grāmatu krātuve?

4) Kā bibliotēku financē: gadskārtējs pabalsts, no kā, kādā veidā (grā-

matas, brīvas telpas, naudas pabalsts); publiski nerēgulāri pabalsti, no kā,

kādā veidā (grāmatas, nauda); privāts atbalsts ziedojumu veidā (grāmatas,

nauda); lasītāju nodevas, to lielums vienai personai, ģimenei, bērniem, jaunie-

šiem; ienākumi no sarīkojumiem, priekšlasījumiem; citi ienākumi.

5) Bibliotēkas atvēršanas laiks un ilgums.

6) Cik ilgi lasītājs var grāmatas paturēt?

7) Cik daudz grāmatu lasītājs var ņemt vienā reizē?

8) Visu līdzšinējo bibliotēkāru uzvārds, vārds un nodarbošanās ilgums.

9) Vai darbojušies šai profesijā jau pirms ierašanās Austrālijā?

10) Vai bibliotēkāra darbs ir atalgots?

11) Lasītāju skaits dibināšanas gadā; 1958. gadā; 1968. gadā.

1?) Lasītāju skaits virs 40 gadiemunzem 40 gadiemprocentos (dibināšanas

gadā; 1958. gadā; 1968. gadā).

13) Caurmēra lasītāju skaits dibināšanas gadā; 1958. gadā; 1968. gadā.

14) Izsniegto grāmatu skaits dibināšanas gadā; 1958. gadā; 1968. gadā.

15) Grāmatu skaits nodibināšanas laikā; 1958. gadā; 1968.gadā.

16) Žurnālu un avīžu skaits un nosaukums dibināšanas gadā;l9sB.g.;1968.g

17) Vai bibliotēka lieto klasifikācijas sistēmu? Ja lieto, tad kādu?

18) Katalogafiziskā forma (piemēram, kartīšu sistēma).

19) Proporcionālais grāmatu saturs bibliotēkā nodibināšanasgadāun 1968.g

šādās grupās: daiļliterātūra (romāni, stāsti, noveles, dzejoļi, lugas, atmiņas);

zinātniska satura grāmatas (medicīna, vēsture, valodniecība, mūzika, māksla

v. c.); grāmatas svešvalodās.

20) Budžeta lielums dibināšanas gadā, 1958. un 1968. gadā grāmatām,

žurnāliem, iesiešanai.
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KAS UN KO LASA PAR LATVIJU UN LATVIEŠIEM

Magdalēne Rozentāle

Lai noskaidrotu, kas un cik bieži lasa grāmatas par Latviju un

latviešiem amerikāņu bibliotēkās, varētu izdarīt aptauju zināmā

sabiedrības grupā. Otrs ceļš būtu izpētīt, kas lasa grāmatas, kuras

glabājas bibliotēkās. Pēdējā metode liktos vieglāka, jo viena persona

varētu ar šo jautājumu darboties vienā vai vairākās mācībiestāžu vai

publiskajās bibliotēkās. Tomēr, lai gūtu pārskatu par plašāku terri-

toriju, būtu nepieciešama lielākas latviešu bibliotēkām gmpas sa-

darbība kopējam projektam. Diemžēl, to vēl nevaram, jo mums nav

savas bibliotēkām organizācijas, kas varētu šādu projektu orga-

nizēt un vadīt.

Tā kā darīts šai virzienā vēl nav nekas, tad īsu ieskatu varētu

gūt arī" no vienas bibliotēkas. Izvēlējos grāmatu krātuvi, kurā pati

strādāju — Minesotas universitātes bibliotēku. 1969. gadā tajā bija

ap 2,8 miljoni grāmatu. Studentu skaits tai pašā laikā bija ap 42.000.

Latviešu grāmatu skaitu precīzi nav iespējams noteikt, jo tās nav

vienuviet ne plauktos, ne klasifikācijas sistēmā. Tās novietotas

plauktos saskaņā ar decimālo klasifikāciju pēc zinātnes nozarēm.

Arī" katalogā ar šķirkli „Latvia" atrodama tikai daļa no latviešu

grāmatām un grāmatām par Latviju.

Pētījuma grūtības vēl ir šādas: 1) Visām grāmatām nav iespē-

jams konstatēt to lasītājus, jo tikko grāmatas kartīte ir pilna ar

lietotāju parakstiem, to tūdaļ iznīcina un aizstāj ar jaunu. Cik necik

spriest par lasītājiem var vienīgi gadījumos, kad kartīte nav vēl ar

jaunu apmainīta, vai arī", ja ievākti daži paraksti jaunajā kartītē.

2) Grāmatas lietotāja paraksts nenorāda, kādam nolūkam viņš grā-

matu paņēmis un vai tā vispār lietota. Nav arī" iespējams konstatēt,

kas grāmatas lasījuši turpat uz vietas bibliotēkā, kur ir ērtas lasī-

šanas iespējas visai dienai.

Universitāšu bibliotēkās no lasītāju parakstiem var gan secināt,

kādi studenti grāmatu lasījuši, cik daudz mācībspēku, kādām valodām

dota priekšroka, kā arī" aptuveni pēc uzvārda, kādas tautības bijis

lasītājs.
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Universitāšu bibliotēkās vairums ir zinātniska satura darbu.

Maz ir daiļliterātūras,bet, ja ir,tad lielāko tiesu tulkojumi nolatviešu

valodas vāciski, angliski, franciski un citās valodās.

Vēstures, literatūrzinātnes un valodniecības grāmatas, kas

attiecas uz Latviju un latviešu kultūru, Minesētas universitātes bib-

liotēkā ir šādās valodās:

lepriekš minētajās lielajās grupās neietilpst šādas sīkākas:

bibliogrāfija, valsts iekārta, tautsaimniecība, paidagoģija, etnolo-

ģija, starptautiskās tiesības, sociālā dzīve, antikvitātes, archfvi,

ģeogrāfiski apraksti, leksikoni, mūzikas literātūra, mākslas grā-

matas,Rīgas iestāžu publikācijas. Atsevišķi klasificētas un novietotas

arī" vēl retās grāmatas, kuru vidū ierindo tās, kas iespiestas pirms

1800. gada, piemēram, Vecā Stendera vārdnīca LETTISCHES LEXI-

KON (1789). Atsevišķi katalogizētas sērijas, no kurām dažas novie-

totas žurnālu nodaļā (piemēram, ARCHIV ftlr Geschichte Liv-, Est-

und Curlands, Tērbatā 1888—1895). Atsevišķi novietotas ari plānās

brošūras, t.s., pamfletu kollekcijā. Tā kā brošūras iesietas vairākas

kopā, tad no kartītes nevar zināt, kuru no brošūrām lasītājs lietojis.

Atsevišķi ir arī dažas disertācijas.

Vēstures grāmatas par Latviju

No 162 vēstures sējumiem par Latviju visvairāk ir vācu valodā

— 83. Starp to autoriem ir 78 vācieši un tikai 5 latvieši. Vairums

vācu grāmatu (49) ir publicētas pirms 1918. gada. Tās dod informā-

ciju par mūsu territorijas vēsturi no baltvācu viedokļa.
Divos gadījumos vecās grāmatu kartītes aizstātas ar jaunām,

tāpēc nezinām, kas un cik šīs grāmatas lasījuši kopš to iegādes.

Grāmatu skaits

Vēsturē Literatūrzinātnē Valodniecībā

Vācu 83 26 7

Angļu

Latviešu (iesk. dialektus)

41

11

6 3

21 12

Krievu 12 3 2

Zviedru 10

Franču 4

Kopā 161161 56 2456 24
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Tā kā divas grāmatas iznākumu maz ietekmē, tad ietilpinu tās kopējā
pārskatā. No 49 grāmatām 17 nemaz nav lasītas. 32 lasītām grāma-
tām pārsvarā (22 gadījumos) ir bijis viens lasītājs. No šiem 22

gadījumiem 17 lasītāji ir baltieši (11 latvieši un 6 igauņi) un tikai 5

amerikāņi (3 studenti, viens profesors, un viena grāmata nosūtīta

citai bibliotēkai lietošanā uz zināmu laiku grāmatu aizdošanas sistē-

mas ietvaros).

Vairāk nekā viens lasītājs bijis tikai 10 grāmatām. Grāmatai:

E.Seraphim, LIVLANDISCHE GESCHICHTE (1897-1904) bijuši pieci

lasītāji — 2 amerikāņi, 2 latvieši, 1 igaunis. Grāmatai: DIE DEUT-

SCHEN OSTSEEPROVINZEN RUSSLANDS; von Kennern der balti-

schen Provinzen (1915) bijuši četri lasītāji (1 amerikānis, 1 igaunis,

2 latvieši). Trīs grāmatas lasījuši vienā gadījumā amerikānis, lat-

vietis un igaunis, otrā gadījumā amerikānis un divi latvieši. Divi

lasītāji bijuši 5 grāmatām — 2 gadījumos amerikānis un latvietis,

1 gadījumā amerikānis un igaunis, 1 gadījumā latvietis un grāmata

nosūtīta lietošanai uz citu bibliotēku, 1 gadījumā divi amerikāņi, kas

lasījuši komentēto Jurija Samārina darbu vācu tulkojumā: J.Eckhardt

(tr. et rec.), JURI SAMARINS ANKLAGE gegen die Ostseeprovinzen

Russlands (1869).

Mazāks ir pēc 1918. gada vāciski publicēto vācu autoru darbu

skaits — tikai 29. No tiem 13 grāmatas neviens kopš to iegādes nav

lasījis. No pārējām 16 grāmatām trīs lasītāji (visi latvieši) bijuši

grāmatai: L.Arbusow, FRUH GESCHICHTE LETTLANDS (1933). Divi

lasītāji lasījuši 3 grāmatas: J. Renner, LIVLANDISCHE HISTORIEN

1556-1561 (1953), A.v.Tobien, DIE LIVLANDISCHE RITTERSCHAFT

I& II (1925). Rennera grāmatu lasījis latvietis un igaunis,bet Tobīna

divi sējumi divreiz sūtīti uz citām bibliotēkām (Prinstonas un Indiā-

nas universitāti). 12 grāmatas lasītas tikai vienu reizi; lasītāji: 6

latvieši un 6 igauņi jeb pareizāk: viens igaunis lasījis 6 grāmatas.

Šai grupā tātad neredzam neviena amerikāņu lasītāja,kaut tādi varētu

būt bijuši bibliotēkās, uz kurieni grāmatas nosūtītas.

Latviešu autoru darbi vācu valodā šai nodalījumā ir tikai trīs:

M.Bukšs,DlE RUSSIFIZIERUNG DER BALTISCHEN LANDERN (1964)

— iegādāta 1967. g., lasījis 1 latvietis; A. Ceichners, WAS EUROPA

DROHTE (1943) — lasījuši 3 latviešu studenti un latvietis no pro-

vinces; M.Valters, DAS VERBRECHEN GEGEN DIE BALTISCHEN
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STAATEN (1962) — iegādāta 1968. g., nav lasīta. Esmu pie šīs grupas

pieskaitījusi COMMENTATIONES BALTICAE(1953—1968), kas iesieti

2 sējumos 1968. g. Sējumos ievietotas jaunas lasītāju kartes, tāpēc

par agrākiem lasītājiem nevaru spriest. Šīs vācu valodā sarakstītās

grāmatas lasījuši vienīgi paši latvieši. Vedas secināt, ka vācu valoda

ir šķērslis amerikāņu studentam, vēstures avotus lietojot.

Nākošā lielākā grupa ir vēstures grāmatas angļu valodā — 41

grāmata. Šai grupā aina jau gluži citāda. Grāmatas lasījuši latvieši,

amerikāņi un citu zemju studenti. Apmēram puse no šīs grupas ir

latviešu autoru grāmatas. Ļoti noderīgas bijušas latviešu sūtniecības

Vašingtonā dāvinātās grāmatas, tajās ietilpst sūtņa A. Bīlmaņa grā-

matas, kas labi lietotas.

No 20 grāmatām, kuru autori nav latvieši, bet citas tautības,

šķiet, samērā bieži lasītas 8 grāmatas, jo tām jaunas kartes iegā-

dātas kopš 1965. gada, tātad nezinām, kas lasījis pirms tam, bet

caurmērā vienā kartītē var parakstīties ap 10 lasītāju. Pēc jauno

kartīšu ievietošanas šīs 8 grāmatas katru lasījis vismaz vēl viens

amerikāņu students. Tās ir šādas: E.VV. Nevvman, BRITAIN AND

THE BALTIC (1930); H.G.Wanklyn, THE EASTERN MARCHLANDS

OF EUROPE (1941); National Council of American-Soviet Friend-

ship, THE BALTIC SOVIET REPUBLICS (1944); F.W. Pick, THE

BALTIC NATIONS (1945); A.Oras, BALTIC ECLIPSE (1948), J.A.Swet-

tenham, TRAGEDY OF THE BALTIC (1952); A. V. Tarulis, SOVIET

POLICY TOWARD THE BALTIC STATES (1959); H. A. Grant-VVatson,

LATVIAN REPUBLIC (1965). No pārējām 12 cittautu autoru grāma-

tām angļu valodā visvairāk lasīta: B.Nevvman, BALTIC BACKGROUND

(1948), kuru kopš 1954. g. lasījuši 3 latvieši, 5 amerikāņi. Seko:

W. F. Reddaway, PROBLEMS OF THE BALTIC (1940) — lasījis viens

latvietis un 6 amerikāņi. Divas grāmatas ir lasījuši 6 amerikāņu

studenti, 3 grāmatas lasījušas 5 personas (divas 2 amerikāņi un 3

latvieši; vienu 2 latvieši, igaunis, amerikāņu students un amerikāņu

profesors), vienu grāmatu 4 personas (2 latvieši, 2 amerikāņi), vienu

3 personas (2 amerikāņi, 1 latvietis), vienu 1 persona (amerikānis).

Tikai 2 grāmatas nav nemaz lasītas. Lietotāji pārsvarā ir amerikāņu

studenti. Ja kartītē ir tikai viens profesora paraksts, tas tomēr

nenozīmē, ka profesori nelasa. Viņi bieži to dara bibliotēkā, grā-

matu uz māju neņemot, tāpat daudzos gadījumos to dara studenti.
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No latviešu autoru 21 grāmatas angļu valodā lasītas visas.

Lasītāju vidū ir paši latvieši, amerikāņi un citu tautību studenti, arī

no citām zemēm. Visvairāk no šīm grāmatām lasītas (jo kartītes

apmainītas pret jaunām) šādas: A. Bīlmanis, BALTIC ESSAYS (1945)

un: LATVIA AS AN INDEPENDENT STATE (1947); A. Kalme, TOTAL

TERROR (1951); A.Spekke, HISTORY OF LATVIA (1951); A.Bērziņš,
THE UNPUNISHED CRIME (1963); šeit ietilpst arī kāda latviešu

komūnista grāmata: G. Meiksins, THE BALTIC RIDDLE (1943). No

pārējām grāmatām 7 amerikāņu studenti lasījuši A. Bīlmaņa darbu:

BALTIC STATES AND WORLD PEACE (1945). 6 lasītāji bijuši divām

grāmatām: A. Bīlmanis, LATVIA IN THE MAKING (bez gada), lasījuši
2 amerikāņi, 3 latvieši, 1 ķīnietis; A. Bļodnieks, THE UNDEFEATED

NATION (1960), lasījuši: 1 amerikānis, 4 latvieši, 1 ķīnietis. Trim

grāmatām bijuši pieci lasītāji: A. Bīlmanis, BALTIC STATES IN

POST-WAR EUROPE (1943) - lasījuši 5 amerikāņi; LATVIA IN 1939

-42 — lasījuši 2 amerikāņi,2 latvieši, 1 ķīnietis; A.Bīlmanis, THREE

STARS BETWEEN THE ANVIL AND HA.MMER (1942) - lasījuši 4

amerikāņi, 1 latvietis. Četri lasītāji lasījuši A. Bīlmaņa: A HISTORY

OF LATVIA (1951) — visi amerikāņi. Trīs lasītāji bijuši četrām

grāmatām: A. Bīlmanis, FACTS ABOUT LATVIA (1944) -2 latvieši,

1 amerikānis; A. Bīlmanis, WHAT LATVIA VVISHES FROM THIS

WAR?(1944) —3 amerikāņi; LATVIA. Actual conditions and possibil-
ities... (1922) — 2 amerikāņi, 1 ķīnietis; A. Bīlmanis, THE BALTIC

STATES and the freedom of the Baltie Sea (1943) — 1 amerikānis,

1 igaunis, 1 latvietis. Vienai grāmatai bijuši divi lasītāji: A. Spekke,

THE ANCIENT AMBER ROUTES (1957) - amerikāņu students un

profesors. Viens lasītājs bijis nesen iegādātajām trim grāmatām:

J. Rutkis, LATVIA, countrv and people (1967) — latvietis; A. Spekke,

BALTS AND SLĀVS (1966) — amerikāņu students; A.Berķis, THE

REIGN OF DUKE JAMES IN COURLAND (1960) -amerikāņu studenta

leraksti kartītēs rāda, ka divas no jau minētām grāmatām

bijušas obligāta lasāmviela kādā kursā, jo tās bijušas novietotas

rezerves grāmatu nodaļā lasīšanai uz vietas bibliotēkā un uz zināmu

ierobežotu laiku. Tās ir: A. Tarulis, SOVIET POLICY TOWARD THE

BALTIC STATES (1959); A. Bīlmanis, A HISTORY OF LATVIA (1951).

TātadBaltijas autoru darbi angļu valodānoder par studiju un mācības

vielu arī dažos kursos.
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Citās svešvalodās Latvijas vēstures grāmatu ir samērā maz.

No Padomju Latvijas saņemtās 12 grāmatas krieviski par Latviju

nav lasījis neviens, ja neskaita vienu grāmatu par Baltijas archaio-

loģiskām atradnēm, ko lasījis viens amerikānis.

Tā kā Minesotā ir samērā daudz skandināvu izcelsmes ameri-

kāņu, tad varēja sagaidīt vairāk lasītāju grāmatām par Latviju

zviedru valodā. No 10 grāmatām zviedriski vispār lasītas tikai trīs.

F. Baloža grāmata DET ĀLDSTA LETTLAND (1940) lasīta visvairāk,

jo kopš 1961. g. tai ir jauna kartīte, kas gan vēl ir tukša. Pārējām

divi grāmatām katrai bijis pa vienam lasītājam (amerikāņu students

un lietotājs citā universitātē).

No četrām vēstures grāmatām franču valodā, starp kuru auto-

riem arī divi latvieši (Z. Liģers, HISTOIRE DES VILLES dc Lettonie

et d'Estonie, 1946; A.Švābe, HISTOIRE DU PEUPLE LETTON, 1953),

nav lasīta neviena. Katrā ziņā, svešvalodu neprašana nozīmē studiju
materiālu ierobežojumu kā amerikāņu, tā latviešu studentiem.

Beidzot — vēstures grāmatas latviski bibliotēkā ir pavisam 11:

E.Andersons, LATVIJAS VĒSTURE 1914—1920 (1967); E. Dunsdorfs,

LATVIJAS VĒSTURE 1600—1710 (1962); E. Dunsdorfs, A. Spekke,

LATVIJAS VĒSTURE 1500-1600 (1964); V.Kaminskis, LATVIJA

(1947); A.Krīpens, KALPAKA BATALJONS UN BALOŽA BRIGĀDE

(1963); A. Šilde, BEZ TIESĪBĀM UN BRĪVĪBAS (1965); St. Skutāns,

MISIONĀRU DARBEIBA LATGOLĀ (1953); K. Stalšāns, KRIEVU EK-

SPANSIJA un rusifikācija Baltijā laikmetu tecējumā (1966); A. Švābe,
STRAUMES UN AVOTI, 3 sējumi (1962, 1963, 1965). īpatnēji vērot,

ka no latviešu autoru grāmatām vēsturē lasīts pavisam maz. Krīpena

grāmatu lasījis viens latvietis (bibliotēkas darbinieks), bet Kaminska

grāmatu 7 lasītāji (trīs amerikāņi un četri latvieši). Pēdējā ir visai

populārā valodā, un līdzās tulkojums angliski. Tas norāda ne vien,

ka šejienes latviešu studenti ignorē materiālus svešvalodā, bet arī,

ka viņi nelasaplašākus pētījumus par savu vecāku dzimteni, apmie-

rinoties ar īsākiem un populārākiem apcerējumiem.

Latviešu literātūrzinātnes un literātūras grāmatu kopā ir 56.

Latviešu literātūras klasifikācijā ir gan literātūras vēsture, gan paši

literārie darbi, parasti tulkojumā. Oriģināldarbi nav pirkti, bet

dāvināti. No minētām 56 grāmatām latviski ir 21, vāciski 26, angliski

6 un krieviski 3.
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Latviešu valodā ir šādas grāmatas: Kr.Barona LATVJU DAINU

IZLASE I un II (1949), E. Bleses LATVIEŠU LITERATŪRAS VĒSTU-

RE (1952), M.Bukša LATGAĻU LITERATŪRAS VĒSTURE (1957),

A. Švābes v. c. red. LATVIEŠU TAUTAS DZIESMAS, 12 sējumi (1952

-1956), T.Zeltiņa red. PAŠPORTRETI (1965), E.Dārziņa PAVASARA

STRAUMES (1961), F.Dziesmas LĪVZEME (1963), E. Freimaņa DUM-

PJU DŪDAS (1963) un A.Kraujietes ES ESMU VASARA (1963). No šīni

grāmatām visvairāk lasītas latvju dainas (lasītāji lielāko tiesu paši

latvieši). Kāds amerikānis ir ieskatījies dainu izlases II daļā, un

LATVIEŠU TAUTAS DZIESMU I sējumu, kā arī" Bleses literātūras

vēsturi lietojuši divi (amerikānis un latvietis). Daiļliterātūras grā-

matas, kas nereprezentē labākos darbus, ne arī dod kādu šķērsgrie-

zumu, jo nav sistēmatiski pirktas, bet dāvinātas, nav lasījis neviens.

No 26 latviešu literātūras grāmatām vācu valodā 10 grāmatas

nav lasītas nemaz, deviņām bijis tikai 1 lasītājs. Z. Mauriņas DENN

DAS VVAGNIS IST SCHON (1953) lasījuši četri amerikāņi un divi lat-

vieši; trīs personas (amerikānis un 2 latvieši) lasījušas: E. Eckardt

-Skalberg, LETTISCHE LYRLK (1960), bet 5 grāmatas ņēmušas lasī-

šanai divas personas: A. GUnther, ALTLETTISCHE SPRACHDENK-

MALER (1929) — 2 latvieši; Rainis, JOSEPH UND SEINE BRŪDER

(1921) — 2 latvieši; R.Blaumanis, NOVELLEN (1921) — amerikānis

un latvietis; Z. Mauriņa, UM DES MENSCHEN WILLEN (1955) -

amerikānis un latvietis; K.Raudive,DAS UNSICHTBARE LICHT (1956)

— 2 latvieši (bibliotēkas darbinieki).

Latviešu literātūra angļu valodā varēja būt vairāk. Ir tikai 6

grāmatas, no kurām visvairāk lasītā bijusi Minesētas universitātes

pašas apgāda izdotā: K. Lesiņš, WINE OF ETERNITY (1957). Kartītē

ir 5 paraksti (3 latviešu, 2 amerikāņu),bet nav zināms, cik tā lietota,

divi gadus (1957—1959) atrodoties studentu lasāmā istabā (Browsing

room). Seko: J.Andrups, V.Kaive, LATVIAN LITERATURE (1954),

ko lasījis amerikānis un 5 latvieši; L. A. Marshall (comp. & tr.),

THE BUILDERS OF NEW ROME andotherLettish tāles (1924) -viens

latvietis un 2 amerikāņi; A. Rubulis, LATVIAN LITERATURE (1964)

— divi amerikāņi. Nav lasītas: Anši. Eglītis, AJURJONGA (1955) un

A. Upītis, OUTSIDE PARADISE and other stories (Maskavā bez gada;

iegādāta 1960).
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Latviešu literātūras grāmatas krieviski ir tikai trīs, un tikai

vienu no tām ir lasījis kāds latvietis. Pat Raiņa dzejoļus un UGUNI

UN NAKTI nav lasījis neviens.

No trim lielajām grupām mazākā ir valodniecības grāmatu

grupa. Tajā visvairāk grāmatu ir latviski — 12. Divas no tām nav

lietotas, jo tikai nesen kā iegādātas (M. Bukšs, PĪZEIMES par senēju

latgaļu resp. latvlšu volūdu (1948); E.Grīnberga, LATVIEŠU VALO-

DAS SINONĪMU VĀRDNĪCA, 1967). 7 lasītāji (2 amerikāņi, 5 latvieši)

lietojuši: J.Endzelīns, LATVIEŠU VALODAS GRAMATIKA (1951) un

(6 amerikāņu studenti, 1 profesors): J. Roze, LATVISKI-ANGLISKA

VĀRDNĪCA (1948). 5 lasītāji (3 amerikāņi, 2 latvieši) mājās lietojuši
E.Turkinas LATVISKI-ANGLISKO VĀRDNĪCU (1948). 3 amerikāņi

lietojuši J.Brēmaņa MAZO LATVISKI-VĀCISKO VĀRDNĪCU (1962).

K. Mīlenbacha, J.Endzelīna un E. Hauzenbergas LATVIEŠU VALODAS

VĀRDNĪCAS (1953—1956) 6 sējumus lietojuši gan pa divi, gan vienam

lasītājam (4 pirmos sējumus latvietis, 5. un 6. sējumu latvietis un

amerikānis).

Lingvistikas grāmatas vācu valodā lietotas mazāk. No septiņām
grāmatām visvairāk lietotā bijusi J. Endzelīna LETTISCHE GRAM-

MATIK (1923), jo 1967. g. tai dota jauna kartīte, kurā ir jau kāda

latvieša paraksts. 3 personas (2 amerikāņi, 1 igaunis) lietojušas:

R. Ekblom, DIE LETTISCHENAKZENTARTEN(1933). 2 personas lie-

tojušas: (latvieši) A. Bezzenberger, LETTISCHE DIALEKTSTUDIEN

(1885), (amerikāņi) H.Brentano, LEHRBUCH DER LETTISCHEN

SPRACHE (bez gada). Pārējās grāmatas: A. Bezzenberger, ŪBER

DIE SPRACHE DER PREUSSISCHEN LETTEN (1888); V. Rūķe-Dra-

viņa, DIMINUTIVE IM LETTISCHEN (1959); J. Sehwers, SPRACH-

LICH-KULTURHISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN (1953), nav lasījis

neviens.

Valodniecības grāmatas angļu valodā ir biežāk lietotas. Pieci

lasītāji (2 amerikāņi, 3 latvieši) ņēmuši J. Dravnieka ANGLISKI-LAT-

VISKO VĀRDNĪCU [1957], četri lasītāji (3 amerikāņi, 1 ķīnietis)

lietojuši T. Lazdiņas TEACH YOURSELF LATVIAN (1966), un trīs

lasītāji (amerikānis un 2 latvieši) — E.Turkinas ANGLISKI-LATVISKO

VĀRDNĪCU [1958]. Tāpat kā iepriekšējās grupās, vismazāk ir lasītas

grāmatas krievu valodā. Divas valodnieka J. Lojas grāmatas nav

lietotas nemaz.
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Grāmatas, kas ietilpst dažādās sīkākās klasifikācijas grupās,

visas nepārbaudīju, jo aina ir līdzīga kā trijās lielajās grupās —

grāmatas krievu valodā nelasa tikpat kā nemaz, vācu valodā samērā

maz, Padomju Latvijā izdotās grāmatas nemaz, brīvajā pasaulē

izdotās latviešu grāmatas ļoti maz.

Interesanti atzīmēt pāris autoru grāmatas,kuras lasītas vairāk

nekā citas no šīm dažādām grupām: E. Šturms, DIE ĀLTERE BRON-

ZEZEIT IM OSTBALTIKUM (1936) — lasījuši 3 latvieši, 2 amerikāņi;

M. Skujenieks, LATVIJA — zeme un iedzīvotāji (1922) — pēc jaunas

kartītes ievietošanas lasījis 1 latvietis; Z. Liģers, VOLKSKULTUR

DER LETTEN (1942) — grāmatai jauna kartīte, tātad lasījuši vismaz

kādi 10; E.Andersons (cd.), CROSS ROAD COUNTRY LATVIA (1953)

— jauna kartīte no 1966. g., kopš tā laika lasījis vēl 1 amerikānis;

U. Katzenelenbogen, THE DAINA. Anthologv of Lithuanian and Latvian

folk songs (1935) — jauna kartīte no 1966. g., pēc tam lasījis viens

latvietis; THESE NAMES ACCUSE (1951) - 2 latvieši; L.Ēķis, LAT-

VIA. Economic resources and capacities (1943) — latvietis un ame-

rikānis; P. Šmits, LATVIEŠU TAUTAS TEIKAS UN PASAKAS (1962)

- tikai 1 latvietis; J.Misiņa LATVIEŠU RAKSTNIECĪBAS RĀDĪTĀJU

par 1585—1910.g. (1924—1937), kas atrodas referenču nodaļā, divi

reizes pieprasījušas citas universitātes (Indiānas un Kalifornijas);

lasītāju skaitu konstatēt nevar, jo referenču nodaļas grāmatām nav

kartīšu (tās uz mājām nedod).

Paliek neapskatīti materiāli par visiem minētiem tematiem

periodiskos izdevumos, kam arī nav kartīšu.

Visumā jāsaka, ka Minesētas universitātes studenti gaužām

maz ir interesējušies par Latviju un latviešu valodu. Nedrīkstētu

secināt, ka tā ir arī citās universitātēs. Lai gūtu cik necik vispārēju

pārskatu par latviešu grāmatu lasīšanas izplatību, būtu jāizpētī šis

jautājums vismaz vēl kādās desmit universitātēs un, protams, arī

tikpat daudz publiskās bibliotēkās. Visumā varēs teikt, ka svešvalodu

neprašanas dēļ arī citur visvairāk lasītāju būs grāmatām par Latviju

un latviešiem angļu valodā.
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LATVIEŠU GRĀMATAS DAŽĀS EIROPAS BIBLIOTĒKĀS

Līvija Vītoliņa

Runāt par latviešu grāmatām ārzemju bibliotēkās nenākas viegli,

jo jāskatās acīs nepatīkamai, pat ļoti nepatīkamai patiesībai, ka

neesam bijuši pietiekami tālredzīgi.
Nevaram gan nevienampārmest, ka līdz Latvijas valsts nodibi-

nāšanai izdotās latviešu grāmatas ārzemju bibliotēkās nokļuvušas tik

niecīgā skaitā. Vainojami toreizējie apstākļi. No tā laika latviešu

iespiedumdarbiem tagad ārzemēs, izņemot Helsinku universitātes

bibliotēku, varam sastapt vienīgi legālos un nelegālos politiskos

izdevumus, ko sarakstīja un izdeva emigranti. Viņu raksti sastopami

arī mītnes zemes valodā. Tā kā viņiem toreiz nebija iespējams

parakstīties īstajā vārdā, lietoti dažādi iniciāļi un segvārdi. Visus

tos tagad pilnīgi neiespējami atšifrēt, bet tas ir svarīgs nākotnes

uzdevums.

Totiesu tas, ka Latvijas patstāvības laikā izdoto latviešu grā-

matu tik ļoti maz nokļuvis ārzemju bibliotēkās, ir mūsu pašu vaina.

Te būs bijuši vairāki iemesli. Neapdomība, vienaldzība un varbūt

arī tas, ka mums likās (un liekas vēl tagad), ka ārzemēs zināšanas

un interese par mums ir daudz lielāka nekā patiesībā. Tādēļ domājam,
ka bibliotēkām pašām vajadzētu iegādāties visus mūsu izdevumus.

Tomēr, ja mēs par savas literātūras izvietošanu ārzemju bibliotēkās

neliekamies ne zinis un to pieprasām pavisam maz vai nepieprasām

nemaz lasīšanai, kā varam gribēt, lai bibliotēkas to iegādātos un

uzglabātu? Ja paši latviskos izdevumus nepopulārizējam, kā biblio-

tēkas var zināt, vai mēs trimdā vispār ko izdodam, un, ja to darām,

tad ko un kur? Nepietiek, ka stāstām vai noliekam ārzemniekiem

priekšā statistiskus datus, cik grāmatu un periodisku izdevumu mēs

savā īsajā patstāvības laikā esam izdevuši un cik tagad trimdā

izdodam, jo skaitļi nekā konkrēta nedod un aizmirstas. Ir jādod

redzami un taustāmi pierādījumi, bibliogrāfija ar norādījumiem, kur

katrs darbs atrodams un lasītājiem pieejams.

Vēl līdz šim nepārspētā Jāņa Misiņa bibliogrāfija LATWEESCHU

RAKSTNEEZIBAS RAHDITAJS, Valsts bibliotēkas biļetens, kā arī

LATVIEŠU ZINĀTNE UN LITERATŪRA: periodikā iespiesto rakstu



158

rādītājs — tagad noder kā palīglīdzekļi — rokasgrāmatas agrāk izdotās

latviešu literātūras meklēšanai. Par trimdas laikā izdoto literātūru

iznākusi Dr.Benjamiņa Jēgera LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMUBIB-

LIOGRAFIJA 1940—1960 (Stokholmā 1968). Pirmais sējums aptver

neperiodisko literātūru, bet otrs sējums būs veltīts periodiskiem

izdevumiem. 1

Bibliogrāfiju ar norādījumiem, kurās bibliotēkās attiecīgie darbi

atrodami, par ASV bibliotēkām publicējusi Zelma Ozola: LATVIA,

A SELECTEDBIBLIOGRAPHY (Vašingtonā 1963), 144. lpp. Diemžēl,

šī" bibliogrāfija ignorē daudzas ASV lielākajās bibliotēkās esošās

Latvijas patstāvības laika publikācijas.
2

Pilnīgāka bibliogrāfija ar

grāmatu atrašanās vietas norādījumiem lieti derētu ne tikai ārzem-

niekiem, bet arī" mums pašiem.

Ja līclz šim, cik man zināms, Eiropā latviešiem nav radīta

centrāla kartotēka, kur kartītēs būtu atzīmēts, kurās bibliotēkās

attiecīgā grāmata dabūjama, nav ko sapņot par šādu bibliogrāfiju
kaut tikai Zviedrijas apjomā vien. Pirms gadiem bez panākumiem

ierosināju jautājumu par centrālas kartotēkas radīšanu kādā lielākā

Zviedrijas latviešu organizācijā, piemēram, Nacionālā fondā, kur

kartotēkas sākums jau bija.Toreiz vēl Zviedrijas bibliotēkās strādāja

daudz latviešu, t.s., archfVa darbos, tā ka ar labu gribu katrs būtu

varējis dot pārskatu par savā darbavietā esošo latviešu literātūru, ja

arī" ne izrakstīt katram darbam atsevišķu kartīti.Laikrakstā LATVIJA

vairākkārt lasīts, ka dažas latviešu organizācijas Stokholmā sākušas

„apzināt latviešu grāmatas zviedru bibliotēkās un privātos krājumos",

bet, cik tālu darbs jau veikts, vai domāta kāda centrāla kartotēka

utt., nav vēl ziņots. Tāpat nav ziņots, kas notiktu ar minētās
„

apzi-

nāšanas" rezultātiem, ja organizācijas dabiski beigtu pastāvēt. Jāņem

vērā, ka vecākā paaudze pamazām aizejam, bet jaunatne ļoti kuplā

skaitā pārzviedrojas.

Grāmatu izvietošanas ziņā mums jāmācās daudz no kaimiņiem

igauņiem, kas patstāvības laikā un tagad dāvinājuši un dāvina savu

literātūru bibliotēkām visās pasaules malās. Ja gribam, lai mūsu

grāmatas saglabājas vēlākām paaudzēm, neatliek nekas cits,kā sekot

igauņu paraugam un tās dāvināt, kur vien iespējams. Tas būtu plašs

un svarīgs uzdevums latviešu organizācijām un grāmatu izdevniecī-

bām visā pasaulē.
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Pirms kāda laika lasīju laikrakstā LATVIJA aizrādījumu, ka

vislabākā trimdas literātūras saglabāšanas vieta esot Rīga, kādēļ
visi izdevumi būtu sūtāmi turp. Man šis ierosinājums šķiet vairāk

nekā naīvs, jo, ja Rīgā iznicināta liela daļa agrāko izdevumu, kā gan

tur saglabātu trimdā izdotos? Un kam tie būtu lasīšanai vai pētīšanai

pieejami? Nevienam.' Diemžēl, vairumam latviešu,kas palika Latvijā,

nemaz nav zināms, ka šai pusē dzelzs aizkaram latviešiem ir savas

grāmatas un laikraksti.

Taivietā mums vajadzētu gādāt,lai katrā kontinentā un lielākajās

Eiropas valstīs kādās bibliotēkās nonāktu visi mūsu trimdas laika

izdevumi, resp. radīt lielus krājumus vienkopus. Ja Eiropā būtu kaut

viena vienīga tāda bibliotēka, tā būtu liels atvieglojums zinātniekiem,

kas tomēr diezgan kuplā skaitā interesējas par mūsu agrāko un taga-

dējo kultūru.
_ . . , . .. „

Latviešu darbi Somija

No ziemeļvalstu zinātniskajām bibliotēkām plašākais vecāko

latviešu grāmatu krājums atrodas Helsinku universitātes bibliotēkā

(Universitetsbiblioteket, Helsingfors 17, Finland). Sevišķi liels tur

ir cenzūras eksemplāru krājums, saukts „Lettonica". Krājums radies

saskaņā ar Krievijas 1828. gada likuma par cenzūru 52. paragrāfa,

kas nosaka, ka viens nokrievu cenzūrai nododamiem eksemplāriem

jānosūta tagadējai Helsinku universitātes bibliotēkai. Krājums aptver

laiku no 1820. līdz 1917. gadam, un tajā ir apmēram 10.000 vienību,

to skaitā apmēram 7250 grāmatu, 220 gadagājumu laikrakstu, 270

gadagājumu žurnālu, kā arī tūkstošiem dažādubrošūru un gadījuma

rakstura izdevumu.

„Lettonica" nodaļai ir atsevišķs katalogs. Diemžēl, tas visai

nepilnīgs un aptver lielāko tiesu tikai daiļliterātūras (A) un teoloģijas

(R) nodaļu. Tā kā trūcis valodas pratēju un speciālistu latviešu

literātūras jautājumos, katalogs kļūdains. Nav bijis iespējams atrast

īstos autorus anonimiem un ar segvārdu apzīmētiem darbiem. Tādēļ

katalogā,piemēram, atrodam autorus kā: „Barons fon Kamp A Ausim"

(īstā vārdā: Pēteris Gūtmanis), „Kahds Gaujmalneeks" (Leonhard

Kari Ludwig Heerwagen), Roberts Skarga (Kārlis Jēkabsons), „
Lih-

goschu Ernests" (Ernests Vīgners) v. c. lielos vairumos. Šo iemeslu

dēļ nebija iespējams nokopēt katalogu, bet bija jābrauc ar Baltiešu

humānitārās apvienības un Helsinku universitātes sniegto atbalstu uz
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Helsinkiem un jākatalogizē viss minētais krājums bez izņēmuma.
Nekas cits neatlika, kā ķerties pie latviešu pseudonimu saraksta

sastādīšanas un autoru meklēšanas anonimiem darbiem.
„

Lettonica"

krājuma pilnīga pārstrādāšana man prasīja apmēram divi ar pus

gada laika.

Darbu sākot, bija paredzēts par „
Lettonica" krājumu izdot bib-

liogrāfiju. Tā kā izdevējs nebija varējis dabūt pietiekamu skaitu

subskribentu, no tā nekas neiznāca, un lielā darba rezultāts pilnīgā

lietošanas gatavībā atdusas mūžīgā mierā manā pagrabā.

„
Lettonica" sadalīta 21 nodaļā. No tām vislielākā ir daiļliterā-

tūras (A) ar apmēram 2750, tad teoloģijas (R) ar apmēram 1550

sējumiem. Visās nodaļās ir kā oriģināldarbi, tā tulkojumi, gan

vērtīgi, gan sēnalas.
„

Lettonica" spilgti atspoguļo tā laika līmeni

visās dzīves nozarēs, bet mēs to nekādā ziņā nevaram vērtēt ar

šodienas mērauklu, jo katram laikam ir sava seja. Tādēļ nav ko

smieties vai tulkotājiem pārmest, ka A nodaļā pludo dažādi „sirdi

aizgrābjoši", pamācīgi „patiesīgi notikumi" un laupītāju stāsti,stāstiņi

un romāni.

Tulkojumos velti meklēt dzejoļus. Totiesu liels vairums dažāda

satura viena līdz piecu cēlienu lugu un ludziņu. Vecākie tulkojumi

bieži lokālizēti tā,ka pat virsraksts, vietu un cilvēku vārdi pārgrozīti

līdz nepazīšanai, un par autoru uzdevies tulkotājs, piezīmējot,pie-

mēram:
„ savai tautai sarakstījis. ..

".

īsto autoru atrašana tāpēc prasīja daudz laika un pūļu (tālākā

rakstā tikai tituli atzīmēti oriģinālrakstībā, bet autoru vārdi v. c.

mūsdienu rakstībā; telpu taupot, grāmatu tituli likti pēdiņās, kaut

īstenībā tā būtu apzīmējami raksti periodikā vai krājumos — red.).

Ja stāsts vai ludziņa tulkoti vairākkārt dažādā laikā, vienam un tam

pašam darbam radušies pat vairāki autori. Sevišķi tas sakāms par

Kristofa fon Šmita (Christoph von Schmid), Franča Hofmana (Franz

Hoffmann) v. c. darbiem. Tāpat nav viegli izlobāms, kas ir Ernesta

Dinsberģa paša sacerējums un kas tulkojums, un viņš nav vienīgais.

Cittautu autoru atrašanā labi noderēja J. Misiņa „
Latweeschu rakst-

neezibas rahditajs" un
„

The British museum general catalogue".

Cik varu spriest, nebūs daudz mūsu tā laika rakstnieku darbu,

kas trūktu
„
Lettonica" krājumā. Jo sevišķi tas sakāms par lugām.
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Latviešu bībeles pirmā izdevuma (1689—1694) teksta pirmālappuse.Šībībele

atrodama 14 bibliotēkās ārpus Latvijas. 3
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Populārāko autoru darbi ir vairākos izdevumos (piemēram, Aspazijas,

Blaumaņa, Andrieva Niedras Andreja Upīsa v. c). Šķiet, ka vismazākais

iztrūkums ir tagad maz pazīstamu vai mazāk ievērojamu rakstnieku darbos,

piemēram, Lapas Mārtiņa, Kārļa Mačernieka v. c.

Teoloģijas nodaļā sastopam bībeli vairākos izdevumos. Vecākā no tām ir

BIBLIA, tas irr: Ta Swehta Grahmata... ,
izdotaKēnigsbergā (Karaļaučos) 1739.

gadā (2. izd.). Tālāk dažādas sprediķu grāmatas ar Jēkaba Frīdricha Bankava

(Jakob Friedrich Bankau) plaši pazīstamo, četros izdevumos (1849—1901)

publicēto darbu priekšgalā; līķurunas, rokasgrāmatas pērminderiem, runas,

līgavu un līgavaini no mājām izvadot, utt. — visas lielā vairumā un daudzos

izdevumos. Tad nāk norādījumi par dievkalpojumu kārtību, dziesmugrāmatas

Vidzemes un Kurzemes draudzēm, dažādu garīgu dziesmu krājumi, ieskaitot

Hūgenberģera (Kari Friedrich Jakob Hugenberger)
„Garrigas dseesmas.

..

Pir-

mais-zettortajs saschUums"(Jelgavā 1844—1846), milzīgs vairums Lutera kate-

chismu visdažādākos izdevumos ar un bez izskaidrojumiem, bībeles pantu un

nodaļu izskaidrojumi, bībeles stāstu un baznīcas vēstures grāmatas (Kaudzītes

Reiņa, Viļa Olava, Pētera Paukšēna v. c. garīgu rakstu autoru darbi, pat irdz

11 izdevumiem), vairāku Vidzemes draudžu vēsture (Vecpiebalgas, Ēveles,

Drustu, Umurgas, Tirzas, Matīsu un Pēterpils Jēzus draudzes); Anša Leitāna

darbi:
„

Tas ar azzim redsehts zeļschss us debbesim" divos izdevumos (1849),

„
Stahsti par to kristigu dseesmu=taisitaju Georg Neimark" (2. iesp. Rīgā 1860)

un
„Zeeniga Rihgas Jahņa draudses wezzaka mahz. Heinrich Gottlieb Pehsch

dsihwes=gahjums" (Rīgā 1849).
No Vecā Stendera (Gotthard Friedrich Stender) rakstiem teoloģijas nodaļā

sastopam darbu
„Kristīga mahziba.. .taggad no jaunapahrraudsita, skaidrota un

wairota no wiņņa dehlaAlexander Johann Stender. No jauna zettortu reisi eesp.

un wair." (Jelgavā 1850) un „Masa bihbele" (1839 un 5. izd. 1864). Pēdējā ir

arī"J. Švānberga (Jahnis Schwanbergs) pārstrādājumā (1882 un 2. izd. 1893).
Ir arī" daži materiāli par brāļudraudzēm, starp tiem Kaudzītes Matīsa

„Brahļu=draudse VVidsemē" (Rīgā 1877) un izdevumi pret baptistiem (piemēram,

mācītāja Valtera un Tauriņu Ģirta) un strīdi ar viņiem kristīšanas un citos

jautājumos. Diezgan daudz rakstu par pareizticības izcelšanos Latvijā. Tur ir

pareizticīgo dievkalpošanas kārtības apraksti (Kirilla, Izidora, Metodija), kate-

chismi, svētrunas v. c. Liekas, ka šie materiāli varētu noderēt arī"latviešu

pārkrievošanas laika pētniekiem.

Katoļiem ir daudz vairāk izdevumunekā pareizticīgiem — arī"katechismi

un bībeles stāsti, bet sevišķi daudz lūgšanu un dziesmu grāmatu. Apmēram

puse izdota Viļņā un Latgales dialektā, piemēram: „Gromota Lvugszonu uz Guda

Diwa Kunga ikszan trvadibas winiga wyssu swatokas Jumprawas Marvas un

Diwa Swatu. Ar dzismiem un eysu Katoliszku mocieybu diel waiadzieybas

Latvviszku izdrukawota" (Viļņā 1833 un trīs citi izdevumi 1845, 1863 un 1864);

Jonis Kurmins, „
Jaunas mocibas uz abskaydryniszanas laužu sprostu atbiecey-

buswatu un irodumim.. ." (Viļņā 1859); vairāki Simforiāna Mieleško(Simworianus

Mieleschko) sacerējumi un tulkojumi; „Wyss mocieyba katoliszka.. (1863) v.c.
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Plašāki materiāli R nodaļā vēl ir par baptistiem, sākot ar J. Rīsa (Riess)

„
Latweeschu baptistu draudschu iszelschanās un wiņu tahļakā attistiba" (ar

daudziem attēliem) un beidzot ar dziesmu un lūgšanu grāmatām, svētrunām,

draudžu statistiku, ļoti daudz pašu autoru (J. A. Freija, Jāņa Iņķa un Pētera

Lauberta) darbiem un no citām valodām tulkotiem garīga un pamācīga satura

rakstiem.

B nodaļa (literātūras vēsture, biogrāfijas, grāmatu katalogi) nav liela,
bet tajā ir daudz vērtīga, piemēram: Ādolfa Alunāna

„ Eewehrojami Latweeschi"

I—2. burtn. (Jelgavā 1887—1889); „Aspasija un muhsu kritika" I—2 (Liepājā

1896—1897, autors laikam Jānis Kreicbergs); Luža Bērziņa „Neredsigais

Indriķis un wiņa dseesmas" (RLB derīgu grāmatu nodaļas apgādā Rīgā 1900);

B(ernharda) Dīriķa «Latweeschu rakstneeziba" (Rīgā 1860); Ernesta Dinsberģa

«Metrika ar tahm wajadsihgahm dseijas mahkslas siņahm" (Liepājā 1890); Jāņa

Asara «Kritiski apzerējumi par latweeschu literatūru" (Rīgā 1910 — J.Asara

kopoti raksti 111, 1); Jāņa Jankava „Wezee elki muhsu jaunākajā literatūrā"

(Rīgā) un „Wiņu mahksla" (Rīgā 1910); Jāņa Jansona «Domas par jaunlaiku

literatūru" (Rīgā 1894), «Fauni waj klauni?" (Pēterpilī* 1909) un «Muhsu mo-

dernās jaunawas un wiņu naidneeki literatūrā" (Rīgā 1898);Kalninieka (Kaudzītes

Matīsa) «Pahrstrauta Jahnis un wiņa domas par tautiskahs dsejas nodibina-

schanu" (Rīgā 1882); Kārļa Kundziņa «VVezais Stenders sawā dsihwē un darbā"

I (Jelgavā 1879); S.Olava (Friča Mendera) „Jankawisms" (Rīgā 1914); Jāņa
Pārstrauta «Domas par tautiskās dsejas nodibinaschanu" (Rīgā [un] Tērbatā

1881); Līgotņu Jēkaba (Jēkaba Rozes) „
Latweeschu literatūra" (Rīgā 1906);

Teodora Zeiferta («Seiferta")
„

Larvveeschu rakstneezibas chrestomatija ar

literatur=wehsturiskām peesihmēm 2—3. laikm. (1750—1890)" (Rīgā 1906—

1907); Ķibuļu Andreja (Andreja Spriņģa) «Aspasija, prese unstrahdneeki" (Rīgā

1912) un daudz citu.

C nodaļā ar apmēram 550 sējumiem ir bērnu un jaunatnes literātūra,

ieskaitot ludziņas un lielu skaitu ābeču, lasāmgrāmatu un bilžugrāmatu. Tur ir

Pētera Abula «Skolas druwa", A(ndreja) S(pāģa) „Behrnupreeks" (7 izdevumi)

v.c. Interesantākie darbi tomēr šeit ir: Bitnera (Johann Georg BUttner) «A.B.C.

preekseh Slehkas skohles", 16 lpp. (Liepājā 1834) un [Berkholca] (Christian

August Berkholz) «Oppekalna draudses maseem skohlas behrneem pirmā lassi-

schanas grahmatiņa", 24 lpp. („Brihw driķķeht...Rihgā 1838tā gaddā"). Pēdējā

sākas ar ābeci, tad pāriet uz ģeogrāfiskām ziņām par draudzes atsevišķiem

pagastiem, ko autors sauc par valstīm, un beidzas ar pamācībām par kristīgu

dzīvošanu, katechismu, baušļiem un ticības apliecinājumu.

D nodaļa aptver valodniecību, un tajā ir kā latviešu, tā svešvalodu

(visvairāk vācu un krievu) mācibgrāmatas, vārdnīcas un tulkošanas pamācības.

Tur redzam, piemēram, Kaspara Biezbārža („Beesbardis") „
Musu waloda un

wiņas rakstība. Pirmais meteens" (Rīgā 1869); J(āņa) Endzelīha un K(ārļa)

Mīlenbacha
„

Latweeschu walodas mahziba" (Rīgā 1907); Jura Neikena «Wahzu

wallodas mahziba preekseh Latweescheem" I, 11, vairākos izdevumos (ar

rokas zīmējumiem);A(ndreja) Spāģa «Pahrzehlejs,kas mahza skohlas=behrneem
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weegli no latweeschu wallodas us Wahzu wallodu pahrzeltees" (Jelgavā 1847 un

[2. izdevums] 1860).
E nodaļā ir skolasgrāmatas dažādās matēmatikas nozarēs.

F nodaļā — ģeogrāfija: skolasgrāmatas ģeogrāfijā, ceļojumu apraksti,

Liepājas, Ventspils un Rīgas plāns, dažādas kartes. levērojamākais šai nodaļā
ir vairākas Matīsa Šiliņa zīmētas Latvijas kartes un Rīgas plāns.

G nodaļā ir dabzinātnes, H nodaļā — medicīna.

J nodaļa aptver etnogrāfiju. Visvērtīgākais šeit ir Kr. BaronaunH.Visen-

dorfa „Latwju dainas" (pirmizdevums 1894, bet nepilnīgs un stipri saplēsts).

Tālāk: „Herodota skūti un musu weztewu zilts-stasti, kua rakstuas zēlis Kaspar

Bešbardis, zitkart Biašbardis" (Rīgā 1883); Fr(icis) Brīvzemnieks (Frīdrichs

Treulands), „Muhsu tautas pasakas" I (trīs izdevumi); Ansis Lerchis-Puškaitis,

„Latweeschu tautas pasakas" I—3 (Jelgavā 1890—1891); [G. Merķelis] , „
Lat-

weeschi... ", 1. un 2. izdevums Aleksandra Bīlmaņa tulkojumā [1905] ; Andrejs

Pumpurs, «Lāčplēsis, latvju tautas varonis" (Rīgā [1888]); K(ārlis) Skalbe

„Latwju daiņu islase" I—3 (Pēterpilr 1912) un vesela rinda tautasdziesmu,

pasaku, teiku unmīklu dažādos izdevumos.

X nodaļa ietver vēsturi. Tajā ir skolasgrāmatas šai priekšmetā un daudz

vispārējās vēstures materiālu. levērojamākie darbi šeit ir: Jāņa Asara kopotie

raksti I—4; viņa „Spihdsinaschanas Baltijā (anon., konfisc.); (Kārļa) J(ūlija)

Daniševska «Pruschu junkuri Latwijā 1812.—1914" (Rīgā 1914); Augusta Deglava

„Latweeschu attihstibas solis no 1848—1875.g." (Rīgā 1893); Aleksandra Dulbes

„Kas Baltijā sagatavvoja semneeku rewoluziju?" (Rīgā 1906); [Jāņa Jankava]

„Progresiwo demokrātu sinatne latweeschu wehstures jautājumos" (Rīgā 1910),

un
„Sozialdemokratija ir kungu=inteliģentu, bet nevvis strahdneeku partija"

(Rīgā 1907; beigu trūkst,konfisc); J.A.Jurjena „Baltija sem Kreewijaseespaida
un waldibas" (Rīgā 1910); J(āņa) Krodera «Kā sawilkās mahkoņi pahr Baltijas

zeemeem" (Rīgā 1908; konfisc); K(ārļa) Landera
„Latwijas wehsture" I—3

(Pēterpilr 1908—1909), kas presē izraisīja daudz pārrunu; Garlība Merķeļa

«Widsemes senatne" (G. Merķeļa raksti 1) Kaudzītes MatTsa tulkojumā (Cēsūs

1906); A. Reņņikova (Aleksandr Apollonovič Selitrennikov) «Brihnumu semē.

Pateesiba par Baltijas wahzeescheem" (Pēterpilr 1915); M(iķeļa) Valtera «Lat-

weeschu semneeziba kā politiska partija" (Rīgā 1917).

Bez tam X nodaļa ļoti bagāta ar Kautska un citu darbu tulkojumiem.

L — tieslietas. Nodaļu veido neoficiālie likumu un noteikumu izdevumi.

Tur ir, piemēram: J. Dns (Kārlis Jūlijs Daniševskis), «Jaunee likumi par

strahdneeku apdroschinaschanu" (Rīgā 1913); E. W. Jakobi, «VVidsemes semneeku

likumi" (pēc 1860. g. likumiem; Rīgā 1899); «Ķeisara Aleksandra II teesu

ustawi", jūrniecības unkonsulātu likumi, pilsētu likumi, likumi par lauku skolām,

karaklausību, policijas reformu Baltijas guberņās, par vēlēšanām; nolikumi

par dzīvokļu nodokli, nosacījumi par atlīdzību nelaimes gadījumos strādniekiem

un kalpotajiem (1903. g.), soda likumi miertiesnešiem utt., kā arr Eduarda

Veidenbauma «Soda likumu wehsturiskā attihstihba unwiņu filosofiskais pamats"

(Ed. Veidenbaumakopoti raksti 3).
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M — tautsaimniecība. Nodaļā ir lielāko tiesu tulkojumi, piemēram, no

Bebela, Kautska, Lībknechta un citu rakstiem. Daudz pretalkohola izdevumu.

No pašu autoriem jāmin: G.Alunāns, «Tautas saimneeziba" (Jelgavā 1867);
Aronu Matīss, „

Eewads tautsaimneezibā" 1 (RLB derīgu grāmatu nodaļas izde-

vums Rīgā 1908); «Fabrikas strahdneeks 19tā gadsimtenī*' („Latw. no Kalnineeku

Fritscha" [Friča Bergmaņa] Rīgā 1884); J(ānis) Jansons, «VVehsturiskais mate-

riālisms" I (Rīgā 1908); A-tis (Pēteris Pekmanis),
„

Sindikalisti wahrdos un

darbos" (Rīgā 1908); M(arģers) Skujenieks, «Nazionalais jautājums Latwijā"

(Pēterpilr 1913) un «VVeetejā paschwaldiba Baltijā" (Maskavā 1916); «Kr.VVal-

demara domas par juhrskolām un kuģneezibu" (A. Bandreviča tulkojums; Ragā

1904); Krišjānis Valdemārs, «Muhsu juhrneeki un kuģneeziba" (Rīgā 1904) un

«VVehstules Kursemes juhrmalneekeem" (Rīgā 1876; „Sewischki nodruk. is

Baltijas VVehstnescha").

N — filozofijas nodaļā no latviešu pašu darbiematzīmējami vienTgi Jāņa

Asara «Kopoti raksti" I—4 (Rīgā 1908—1912) un viņa brošūriņa „
Mahksla un

tikumība" (Rīgā 1904), unbeidzot: «Sehta, daba,pasaule" 4—B (Rīgā [un] Jelgavā

1873—1893). Viss pārējais tulkojumi.

O — paidagoģija. Neliela nodaļa, kur visvairāk tulkojumu. Kā svarrgākos

var minēt Jāņa Purapuķes izdevumu «Baltijas skolotājs", l.burtn. (Rīgā 1894),

Krogzemju Mikus izdevumu
„
Paidagoģiska gada=grahmata 1876.'"

„
Latweeschu

Isglihtibas beedribas gada=grahmata" I—s (Rīgā 1909—1913); n
Paidagoģisku

rakstu krahjums" (K. Stepermaņa apgāds Bauskā 1897—1900) un «Zehsu apriņķa

ewang. lauk'skolotāju gad=sapulces" protokoli 1878—1879, 1881—1882 un 1884-

-1885.

P — dažādu biedrību statūti un gada pārskati, lielāko tiesu tulkojumi no

krievu valodas. Gada pārskatiem klāt biedru un valžu locekļu saraksti.

Q — lauksaimniecībaun amatniecība. Sevišķi daudz rakstu par biškopību.

Daži lauksaimniecības izstāžu katalogi un zemkopju sapulču protokoli, piemē-

ram, Richarda Tomsona «Pirmās Latweeschu semkohpu sapulzes protokolls

Rihgā, Latweeschu beedribas nammā 19. juhnijā 1871"(RTgā 1871).

S — mūzikas nodaļa. Tajā ir ne tikai garīgu un laicīgu dziesmu notis ar

tekstiem, bet arr operu un operešu teksti lielā vairumā. Daudz JurjānuAndreja,

Emīla Melngaiļa, Ādama Ores, Straumes Jāņa, JāzepaVītola, vrgneru Ernesta

un Jāņa Cimzes darbu, kā arr dažādi materiālipar pirmajiem četriem latviešu

dziesmu svētkiem.

T un V nodaļa: visu nozaru laikraksti, žurnāli, kalendāri. Šie krājumi

ļoti plaši un vērtīgi. Tur atrodas «Mahjas Weesis" un tā
„
Mehneschraksts"

,

«Austrums", »Awots", «Balss peelikums", «Baltijas lauksaimneeks", «Sernkopis",

«Basnizas wehstnesis", «Seme", «Sinatne un dsihwe", „Wahrdotajs", „Wehro-

tajs" v. c. Visi latviešu laikraksti mikrofilmēti, tā ka no filmiņām var pasūtināt

kopijas. Par to man ir pilnīgs saraksts.

Tā kā kalendāru ļoti daudz, varbūt nav aplami pieņemt, ka Helsinku uni-

versitātes bibliotēkas «Lettonica" nodaļā atrodami visi vecākie, ar nelieliem

robiem gadagājumos.
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U nodaļa — dažādi izdevumi. Tās saturs visai raibs. Pavāru un

sapņu grāmatas,pamācības dažādās spēlēs,paraugi albumu pantiņiem,

mīlestības vēstulnieki, ar ko sevišķi pūlējies Lapas Mārtiņš, laimes

vēlējumi dažādos gadījumos un svētku runas, zīlēšana, padomi par

pieklājīgu un
„

smalku" uzvešanos utt.

Latvijas neatkarības laikā izdoto latviešu grāmatu Helsinku

universitātes bibliotēkā tikpat kā nav. Par mazumiņu, kas tur atro-

dams,sastādīju kartotēku.Man ir arī maza kartotēka par izdevumiem,

kas konfiscēti līdz mūsu patstāvības laikam, bet par laiku līdz krievu

pirmajai okupācijai datus vēl apstrādāju.
Tā kā

„
Lettonica" krājums stipri nolietots un, rodoties vairāk

pieprasītājiem, tas nolietotos vēl vairāk, Nacionālais fonds Skandi-

nāvijā nāca talkā kā ar grāmatu ziedojumiem, tā naudas dāvanām

grāmatu iesiešanai un labošanai. Pirms trim gadiem minētai biblio-

tēkai nebija zināms, ka latviešiem trimdā ir tiklab sava periodika,

kā grāmatas.' Pēc tam bibliotēka bija sākusi saņemt grāmatu un

naudas ziedojumus no privātpersonām (sevišķi no ASV), un ceru, ka

saņem arī tagad.

Vislielākais paldies pienākas žurnālistam Raitam Ritumam

Vācijā, ar kā gādību un palīdzību man izdevās izglābt no bojā ejas

atkritumu kastē vai krāsnī vairākus simtus trimdas pirmajos gados

izdoto latviešu grāmatu un uzdāvināt Helsinku universitātes biblio-

tēkai. Cik zinu, viņš šo svētīgo darbu, nesdams smagus upurus,

turpina arī tagad. Ja somi mūsu literātūru saglabājuši cauri diviem

pasaules kariem un divām revolūcijām, nav nekāda pamata domāt,

ka tas nenotiktu arī turpmāk. Somi ar vislielāko prieku un pateicību

pieņem katru mūsu dāvanu.

Tā kā Helsinku universitātes bibliotēka saņem kā dāvanu, tā

maiņas ceļā gandrīz visu, kas latviski tagad iznāk Rīgā, ir pamats

domāt, ka tur atrodas viens no vislielākiem latviešu grāmatu krāju-

miem Eiropā.

Bez minētā Helsinku universitātes bibliotēkā ir liela slavu, resp

krievu nodaļa (toreiz bija apmēram 160.000 sējumu). Man neatlika

laika izskatīt milzīgo krievu kartotēku, bet tur noteikti ir daudz

grāmatu un rakstu par Latviju un citām Baltijas valstīm.

Kā visās lielākās ārzemju bibliotēkās, literātūras par mums

svešvalodās ir ārkārtīgi daudz. Laika trūkuma dēļ paguvu tikai
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ieskatīties un izrakstīt dažus svarīgus izdevumus no viņu lielā, ar

roku rakstītā nominālā kataloga un redzēju, ka tam gandrīz katra

trešā vai ceturtā lapa „baltiska". Sistēmatiskā kataloga par visvecāko

literātūru vēl nav, tātad nevar dabūt kopēju pārskatu. Varētu no

kartītēm dabūt kseroksa kopijas vai mikrofilmas, bet tas prasītu

mēnešiem ilgu darbu un maksātu lielas summas.

Beigās nevaru pamest nepieminētu viņu, t.s., „Russica" nodaļu,
kas faktiski ir

„
Livonica" vācu un franču valodā. Tikai apmēram

puse no tās katalogizēta, un tajā daudz vērtīgu datu. Nekatalogizēts

ir apmēram 31 tekošs metrs grāmatu, kalendāru, dažādu brošūru.

Nekatalogizētā daļā paspēju tikai pavirši ieskatīties,bet tomērredzēju

retumus un vērtības. Katalogizētās daļas kartotēku paguvu nokopēt,

bet tā būtu pārstrādājama,jo rakstīta ļoti sen atpakaļ pēc novecojušās

sistēmas, tā ka grūti pārskatāma.

Ne tikai Helsinku universitātes, bet arī" citās somu bibliotēkās

atrodas latviešu izdevumi, kaut gan samērā maz. Tur visvairāk

Latvijas neatkarības laika darbu, tā ka tur var atrast šo un to citur

neatrastu.Par mūsu un pārējo Baltijas valstu jaunākā laika literātūru

esmu sastādījusi nominālo kartotēku pēc somu iespiestiem katalo-

giem Somijas bibliotēkās, kas sastādīti ļoti moderni un rūpīgi, tā ka

viegli pārskatāmi. Jāsaka, ka šai kartotēkā pirmajā vietā atkal ir

Zviedrijā

Kopš 1922. gada Zviedrijā likums nosaka, ka no katra valstī"

iespiestā darba pa vienam eksemplāram bez atlīdzības jānodod

Gēteborgas, Lundas un Upsalas universitātes bibliotēkai, kā arī"

Karaliskajai bibliotēkai Stokholmā. Šis likums pilnos apmēros gan

sākts reālizēt tikai ar 1950. gadu. Diemžēl, Zviedrijas latviešu

izdevniecības šo likumu ne vienmēr izpilda, jo trūkst kontroles. Tas

nozīmē, ka visu Zviedrijā izdoto latviešu grāmatu bibliotēkās tomēr

nav.

Vecāko latviešu grāmatu krājumi Zviedrijas bibliotēkās pavisam

mazi, jo visvairāk iegūti dāvanu veidā no zviedru zinātniekiem, kas

paši tās saņēmuši kā dāvanas no latviešu zinātniekiem. Negribēdami

tās paturēt, viņi vai arī" viņu mantinieki, ja nav varējuši tās pārdot

ūtrupē kopā ar citu mantoto literātūru, atdevuši šīs grāmatas biblio-

tēkām. Maiņas ceļā iegūtās grāmatas ir vairāk biedrību un citu
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organizāciju, kā arī" valsts un pašvaldības iestāžu periodiskie, t. s.,

„Acta" izdevumi. Jāpriecājas, ka to samērā daudz.

Lai gan bibliotēkas visā pasaulē mēdz iegādāties enciklopēdijas,

bibliogrāfijas,biogrāfiju sakopojumus un citus tamlīdzīgus izdevumus,

nevaru teikt, ka visi šī" veida mūsu izdevumi būtu iekļuvuši visās

minētajās Zviedrijas bibliotēkās. Tā kā pilsētu, resp. tautas biblio-

tēkās ir vai vienīgi daiļliterātūra, droši vien, šīs pairgliterātūras tur

nav nemaz. Tā ir viena no vissmagākām kļūdām, ko esam izdarījuši,

sevišķi tādēļ, ka saskaņā ar vispārējo starptautiski pieņemto praksi

palīgliterātūra piesniedzama lietošanai vienīgi bibliotēku lasāmzālēs.

Ja vienā vietā tās nav, un nav iespējams uz attiecīgo bibliotēku

aizbraukt, pie vajadzīgiem materiāliem klāt netiek. To esmu pati

vairākkārt piedzīvojusi. No minētajām bibliotēkām vismazāk latviešu

palīgliterātūras un vispār latviešu grāmatu ir Gēteborgas universi-

tātes bibliotēkā (GOteborgs universitetsbibliotek, Box 5096, S-402 22,

GOteborg, Sweden).

Lai nākotnē novērstu grūtības tik ļoti svarīgās un nepieciešamās

palīgliterātūras atrašanā, vispirmā kārtā mums vajadzētu rūpēties

par visu mūsu bibliogrāfiju,biogrāfiju, atmiņu krājumu un tamlīdzīgu

izdevumu izvietošanu vismaz zinātniskajās bibliotēkās visā pasaulē,

jo ne vienmēr katram,kam vajadzība, līdzekļi atļauj visas iegādāties.

Ļoti svarīgi būtu tādus Latvijas neatkarības laikā izdotos darbus

iespiest no jauna, kaut arī mazākā eksemplāru skaitā. Mums vairāk

nekā nepieciešams pamatīgs un pareizs īsu biogrāfiju krājums.
No Zviedrijas zinātniskajām bibliotēkām vislabāk pazīstu Gēte-

borgas universitātes bibliotēku. Lai gan Igaunija un Vidzeme kādreiz

diezgan ilgi bija Zviedrijas provinces, interese par mums un mūsu

kultūru šai bibliotēkā bijusi un ir gluži mikroskopiska.

Neizprotamā kārtā šeit bija gadījušies divi eksemplāri «Latviešu

zinātne un literatūra" par 1912—1930.g. Lai gan bibliotēka šo otru

sēriju būtu varējusi apmainīt pret ko citu retu vai pārdot par dārgu

cenu — tā pagājušā gadā bija sadedzināta.' Telpu trūkuma dēļ.Tiešām

telpu trūkums ir ārkārtīgs, bet, ja milzīgu vecas alusdarīlavas

noliktavu ziedo dažādu dublētu uzglabāšanai,no kā pat sīku daļu nekad

nevarēs nekur izmantot, īstais iemesls ir bijis pavisam cits. Otrs

piemērs: lai dzīvoklī rastu vietu savai lielajai kartotēkai, dāvināju

viņiem laikraksta LATVIJA pilnus gadagājumus.Tie nogulēja pagaldes
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plauktos dažus gadus. Tad vienā jaukā dienā nejauši satiku liftā

sētnieku, kas ar tiem bija ceļā uz krāsni bibliotēkas pagrabā.' Izglābu
tiešām pēdējā mirklī". Tomēr šoziem man izdevās dāvināt un izgādāt

Mīlēju kataloģizēšanu apmēram 20 trimdas pirmajos gados Vācijā

izdotiem latviešu daiļliterātūras darbiem. Pēdējā laikā dažas Zvied-

rijas latviešu grāmatu izdevniecības pēc atkārtotiem aizrādījumiem

tomēr sākušas bibliotēkai piesūtīt gandrīz visus savus izdevumus. Tā

kā pēdējos gados Zviedrijā izdotiem darbiem katalogus izstrādā

Stokholmā, grāmatas stāv noliktavās nezināmas gadiem ilgi un gaida

uz kartītēm no Stokholmas. Atkal pašu latviešu, šoreiz gan stokhol-

miešu, vaina. Ja viņi Karaliskajā bibliotēkā (Kungliga biblioteket,

Humlegārden, Box 5039, S-102 41, Stockholm) pieprasītu jaunizdotās
latviešu grāmatas, kataloģizēšanu izdarītu, ja ne tūlīt, tad ļoti drīz.

Tagad ar to pavisam nesteidzas un nesteigsies, jo lasītāju nav. Tikai

Zviedrijā izdotie mūsu zinātnieku lielie kapitāldarbi svešvalodās

lasītājiem kļūst ātrāk pieejami.

Aiz šī iemesla ne tikai Gēteborgā, bet arī citu zviedru bibliotēku

plauktos sarodas vai vienīgi tagad Latvijā izdotā dažādu nozaru

literātūra,ko saņem maiņas ceļā, sevišķi periodiskie izdevumi. Grūti

izpildīt ieteikumus pirkt ārpus Zviedrijas izdotās latviešu grāmatas,jo

šiem izdevumiem augstas cenas. Totiesu nav iebildumu pret Rīgā

izdoto zinātnisko darbu pirkšanu, ja tādu nav jau citās Zviedrijas
bibliotēkās. Šeit liela loma Rīgas lētajām grāmatu cenām, ne tikai

politiskiem ieskatiem vien.

No visvecākās literātūras latviešu valodā Gēteborgas universi-

tātes bibliotēkā nav nekā. No Latvijas neatkarības laika izdevumiem

kā svarīgākie jāmin: LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŽURNĀLS,

LATVIJAS UNIVERSITĀTES RAKSTI (pilns komplekts), IZGLĪTĪBAS

MINISTRIJAS MĒNEŠRAKSTS (pilns komplekts), ARCHAIOLOĢIJAS

RAKSTI, Latvijas mežu pētīšanas stacijas raksti, Latvijas bioloģijas
biedrības raksti, Valsts statistiskās pārvaldes biļetens, Rīgas latviešu

biedrības rakstu krājumi[B—22](lß93—l937), SENATNE UN MĀKSLA

un svarīgās bibliogrāfijas: VALSTS BIBLIOTĒKAS BIĻETENS (viss)

un LATVIEŠU ZINĀTNE UN LITERATŪRA (1763-1910,1920:2—1932).

Rīgā sākts izdotpēdējās lielo iztrūkumu — starp 1908. un 1919. gadu.

Pārstrādāts un apstrādāts Ģintera gatavais manuskripts,kas glabājās
Valsts bibliotēkā. Līdz šim izdoti sējumi līdz 1910. gadam, bet tā
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pārveidoti, ka ārzemju zinātniekiem un mūsu pašu jaunajai paaudzei

būs tīrā ķīniešu ābece. Tie iespiesti jaunajā ortogrāfijā, „ch" vietā

„h", un reizēm pirmajā vietā pseudonims, reizēm autora īstais

vārds. levadā teikts, ka jaunā ortogrāfija lietota tādēļ, ka neesot

vecās ortogrāfijas burtu. Vai arr saturs pārgrozīts,to grūti konstatēt

No Latvijas laika daiļliterātūras Gēteborgā ir apmēram 60

grāmatu,ieskaitot LATVJU DAIŅAS. Varbūt tikpat daudz būs trimdas

laikā izdotās daiļliterātūras, ieskaitot manis dāvātās 20 grāmatiņas.

Agrāk bibliotēka tomēr pirkusi kādus latviešu zinātnieku darbus

svešvalodās — angļu un vācu. Tādēļ pārējās nodaļās, visvairāk vēs-

tures nodaļā irAlfrēda Bīlmaņa, Arveda Švābes, Edgara Dunsdorfa,

Arnolda Spekes un Miķeļa Valtera darbi. Pilnīgi saprotams, ka

bibliotēkas vairāk interesējas par grāmatām, kas rakstītas viņiem

saprotamā, nevis pilnīgi svešā valodā. Tā bibliotēka pirkusi visas

Zentas Mauriņas grāmatas, kas izdotas vācu un zviedru valodā.

Tāpat kā visās citās ārzemju bibliotēkās, svešvalodās publicēto
darbu par Baltijas valstīm un to ietvarā par Latviju Gēteborgā ir

nesalīdzināmi vairāk. Jau gadus 12 ziedoju visu brīvlaiku kartotēkas

sastādīšanai, ko varētu nosaukt
„ ,Baltica' Gēteborgas universitātes

bibliotēkā" un kas aptver ne tikai baltiešu pašu literātūru vien, bet

arīgrāmatas, periodiku un cittautu periodikā izkaisītos rakstus. Šis

darbs,aptuveni lēšot,ir vēl tikai apmēram pusējo periodikā izkaisīto

rakstu sameklēšana prasa ārkārtīgi daudz laika, bet man jau ir ap

70.000 kartīšu. Laika un līdzekļu trūkuma dēļ neesmu paguvusi

izstrādāt sistēmatisko katalogu, kas ļoti apgrūtina pārskatāmību.

Parallēli tam jau 1958. g. janvārī nokopēju no lieliskā Lundas

universitātes bibliotēkas (Lunds universitetsbibliotek, Box 1010,

S-221 03, Lund) sistēmatiskā kataloga visas baltiešu nodaļas. Šis

katalogs man tagad būtu pārkontrolējams un papildināms,jo bibliotēka

iegādājusies daudz jauna. Arītur grāmatu latviešu valodā nav daudz

vairāk nekā Gēteborgā.

Par latviešu grāmatām pārējās Zviedrijas zinātniskajās biblio-

tēkās varu spriest tikai pēc iespiestiem vispārējiem katalogiem, kas

sākas tikai ar 1886. gadu. Kā visi iespiestie katalogi, tie ir stipri

nepilnīgi,tā ka īsti pareizu pārskatu par latviešu grāmatu krājumiem

Zviedrijas bibliotēkās pēc tiem nav iespējams dabūt.
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Upsalas universitātes bibliotēkā (Uppsala universitetsbibliotek,
Box 510, S-751 20, Uppsala) mūsu autoru darbu un literātūras par

mums ir visvairāk, bet tur trūkst sistēmatiskā kataloga grāmatām,

kas izdotas pirms 1958. gada. Esot sākts tādu izstrādāt, bet, cik tālu

darbs veicies,man nav izdevies noskaidrot. Tas nozīmē — ja gribētu

dabūt skaidru pārskatu par latviešu literātūru, kas tur atrodas,

vajadzētu izskatīt visu viņu katalogu kartīti pēc kartītes un attiecīgās

nokopēt. Tātad galīgi neiedomājama lieta.

Vispār rodas iespaids, ka tur bieži vien labā roka nezina, ko

kreisā dara, kā tas pierādījās nupat ziemā, kad meklēju kādu vecu

baltiešu mācītāju biogrāfiju krājumu,kas minēts iespiestajā katalogā
Pirmā atbilde bija, ka grāmata izsniegta lasītājam, lai gaidot kārtu

rindā. Pēc vairākiem atgādinājumiem dažu mēnešu laikā beidzot

pienāca atbilde, ka tādas grāmatas tur vispār neesot.' Tā nav vienīgā

dīvainība, ko man nācies piedzīvot ar Upsalas universitātes biblio-

tēku.Apmēram to pašu un vēl mazāk izprotamas lietas nācies dzirdēt

no vairākām pusēm, tiklīdz tas attiecies uz zinātnisko literātūru.

Totiesu daiļliterātūras pasūtinājumus viņi izpilda tikpat korrekti kā

Stokholmā un Lundā. Pirkta pat Amerikā izdotā mūsu daiļliterātūra.
Dzirdēts un lasīts laikrakstā,ka Upsalas universitātes bibliotēkai

dāvinātās grāmatas it kā nozudušas vai arī guļot pagrabos pētīšanai

nepieejamas. Spilgtākais piemērs tam ir Pinebergas Baltijas univer-

sitātes archīvs.Viss tas izliekas pēc zinātniska darba tīšas kavēšanas

aiz nesaprotamiem iemesliem.

Zviedrijā ir noteikums, ka no ārzemju bibliotēkām var pasūtināt

vienīgi tās grāmatas, kuru nevienā Zviedrijas bibliotēkā nav. Tādēļ
man minēto biogrāfiju dēļ bija jābrauc uz Kopenhāgenu.'

Ziemeļu mūzeja bibliotēkā (Nordiska museets bibliotek, Djur-

gārden, Stockholm) atrodas mūsu etnogrāfiskā literātūra, sākot ar

LATVIJAS SAULI un beidzot ar LATVJU RAKSTIEM.

Zviedru akadēmijas Nobela bibliotēkā (Svenska akademiensNobel

bibliotek, BiJrshuset, S-11l 29, Stockholm) ir kopskaitā 42 latviešu

autoru grāmatas,visas saņemtas kā dāvanas.Tur sastopam Kr.Barona

LATVJU DAINU 2. izdevuma (1922) 6 sējumus, tikpat daudz sējumiņu

LETTISCHE LITERATUR, kurā ir Akurātera, Blaumaņa, Skalbes un

Raiņa darbi (JOSEPH UND SEINE BRŪDER, 1921, un DAS GOLDENE

R055,1922). Tālāk nāk Raiņa DŪNAVVIND, Riga 1927), EdvartaVirzas
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veseli desmit darbi, ieskaitot STRATJMĒNUS latviski un vāciski, un

Skalbes, Rupaiņa, Raudives un dažu citu darbi. Ka Rainis jebkad būtu

minēts kā Nobela prēmijas kandidāts, tur nekas neesot zināms.' Tādēļ

visi strīdi un savstarpējie apvainojumi šai jautājumā bijuši lieki.

Riksdāga bibliotēkā (Riksdagsbibliotek, Fvrverkarbacken 13-17,

S-100 26, Stockholm) un varbūt vēl kādā citā lielākā Zviedrijas bib-

liotēkā atrodas mūsuSatversmes sapulces un saeimas sēžu protokoli
Vai visi, nav izdevies noskaidrot. Tur vajadzētu būt visai mūsu

juridiskajai literātūrai.

Sākot ar pagājušo gadu, lielāku skaitu (vairākus simtus) trimdas

laika latviešu daiļliterātūras darbu iegādājusies Vesterosas bibliotēka

(Stifts- och Landsbiblioteket, Vāsteris). Tik daudz nebūs nevienā citā

Zviedrijas bibliotēkā. Par to pateicība pienākas mag.iur. K. Ozoliņam
un pret latviešiem neparasti draudzīgai bibliotēkas vadībai. Šo izcilo

un Zviedrijā vienreizīgo pretimnākšanu varēsim paturēt arī turpmāk,

ja būsim cītīgi lasītāji no visām Zviedrijas malām. Saskaņā ar

bibliotēku noteikumiem zviedri grāmatas izsūta lasītājiem ar attie-

cīgās vietas vai zemes bibliotēku starpniecību bez maksas uz visām

pasaules malām. Tas pats sakāms arīpar Somiju.
Minētā Vesterosas bibliotēka pagājušo rudeni izsūtīja citām

bibliotēkām jauniegādāto latviešu grāmatu sarakstu. Tagad bibliotēka

aicina iesniegt pērkamo grāmatu ieteikumus. Šī izdevība jāizmanto.

Dānijā

Karaliskajā bibliotēkā Kopenhāgenā, Dānijā (Det Kongelige bib-

liotek, Christians brvgge 8, DK-1219, Kobenhavn, Denmark) latviešu

grāmatu tikpat kā nav. Ir no trimdas laika izdevumiem varbūt pāris

desmit daiļliterātūras sējumu, bet no vecākiem nebūs pat tik daudz.

Svarīgākās grāmatas tur ir: Jāņa Misiņa „
Latweeschu rakstneezibas

rahditajs" I, SENATNE UN MĀKSLA 1938-1940, A. Švābes STRAU-

MES UN AVOTI (RTgā 1938), H.Kreicera lEVADS LATVIEŠU RAKST-

NIECĪBĀ (Augsburgā 1946) un vēl dažas. Totiesu tur ir ļoti daudz

vērtīgu visvecāko izdevumu par mums svešvalodās. No visas baltiešu

kartotēkas esmu iegādājusies kopijas.

Anglijā

Liels latviešu grāmatu krājums, cik pēc katalogiem (British

Museum, General catalogue of printed books, London) varu spriest,
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atrodas Britu mūzeja bibliotēkā Londonā. To pieminu tikai, garām

ejot, jo apskats par Angliju prasa atsevišķu rakstu. Vecākā laika

latviešu autoru darbu tur ir mazāk nekā Latvijas neatkarības laikā

un tagad izdoto. Tomēr lielākais daudzums tagadējā laika izdevumu

nāk no Latvijas.
No vecākā laika izdevumiem kā ievērojamākie minami: Genrik

Allunan & L. Oknov, „Kratkoje rukovodstvo dlja izučenija latvšskago

jazvka" (Jelgavā 1886); Krišjāņa Valdemāra darbi vāciski un krieviski

par zemnieku stāvokli, skolu un jūrniecības jautājumiem, tad Friča

Brīvzemnieka: Theodor [J] Treuland,
„ Latvšskija narodnvja skazki"

(1887) un viņa rediģētie: „Trudy etnogr. otdela... Materialv po etnogr.

latvšskago plemeni... "

(1881), kā arī" Kr. Barona un Henrija Visen-

dorfa LATVJU DAINU pirmā izdevuma 4 sējumi (Jelgavā, Pēterpilr

1894—1910).

Svarīgākie Latvijas laika izdevumi ir Jāņa Akurātera, Aspazijas

(Elzas Pliekšānes), Rūdolfa Blaumaņa, Annas Brigaderes, Kārļa

Skalbes, Eduarda Vulfa un citu kopotie raksti. Ir arrdaudz minēto un

citu rakstnieku atsevišķu darbu, no tiem vairāki angļu tulkojumā,

daudz monogrāfiju, visas mūsu nedaudzās bibliogrāfijas, vēsturnieku

un citu nozaru zinātnieku darbi un arrkādi periodiski izdevumi. Tā

kā minētais katalogs aptver 263 sējumus un irdz šim 50 pielikumu

sējumus (par 1956—1965.gadu), tā pilnTga izpētīšana un visas latviešu

literātūras saraksta sastādīšana prasītu ārkārtīgi daudz laika un

lielus izdevumus. Nav domājams,ka kāds to gribētu uzņemties. Britu

mūzeja bibliotēka neizsūta grāmatas uz citurieni, bet dabūjamas

kopijas kseroksa un foto technikā.

Vācijā

Herdera institūta bibliotēkas (Bibliothek des Johann-Gottfried-

Herder-Instituts, Emil-von-Behring-Weg 7, 355 Marburg-Lahn,

Deutschland) pamati likti jau Rīgā. Pēc repatriācijas 1939. g. rudenT

grāmatu vākšana un krāšana turpināta, un, frontei tuvojoties, biblio-

tēka nogādāta drošā vietā Mārburgā, kur tā atrodas vēl tagad. Daļa

grāmatu pirmajā laikā pēc kara kopā ar citām no Vācijas izvestām

vērtībām nokļuvusi Amerikā. Pēc ilgu gadu meklēšanas un sarakstes

tikai nesen viņiem izdevies visu aizvesto grāmatu krājumu saņemt

atpakaļ. Strādājot ar lielu valsts atbalstu, bibliotēka cītrgi vāc kopā
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visu austrumu valstu zinātnisko literātūru, izņemot medicīnisko un

technisko. Daiļliterātūru Herdera institūta bibliotēka nekad nav

vākuši.

Bibliotēka gan novietojusies Mārburgas pils parka agrākās kafej-
nīcas plašajās telpās, tomēr tās ir par mazām, jo grāmatu krājumi

ļoti strauji aug, pat stipri straujāk nekā citās daudz lielākās biblio-

tēkās. Nesen esot saņemti līdzekļi jaunas bibliotēkas ēkas celšanai,

tā ka priekšdarbi veikti un celšana varot sākties jau vai nu ši~gada

beigās, vai nākamā gada sākumā. Jaunā bibliotēkas ēka atradīsies

ne vairs augstajā kalnā, bet lejā, pašā pilsētas centrā, kādēļ būs

lasītājiem ērtāk sasniedzama.

No visām bibliotēkām,ko es pazīstu, šai bibliotēkai zināmā mērā

līdzināties var vienīgi Helsinku universitātes bibliotēka. Tās viena

otru papildina, jo Helsinku bibliotēkā atrodas visvairāk vecākās lat-

viešu zinātniskās literātūras (arrdaiļliterātūras), bet Herderainstitūta

bibliotēkā — tieši tas, kā Helsinkos gandrīz nav: Latvijas patstāvības

un tagadējā laika literātūra, vienalga, vai tā izdota okupētajā Rīgā,
vai trimdā. Nodaļu iedale katalogos gandrīz vienāda.

Kā no grāmatu krājumiem redzams, laiks, līdzekļi un lietpratīga

interese par mūsu un tāpat arr citu austrumu valstu literātūru nav

tikuši un netiek žēloti. Tā kā varēju šai bibliotēkā nostrādāt tikai divi

nedēļas, laika bija maz, kādēļ paspēju puslīdz kārtrgi izskatīt vienīgi

Latvijas.kā arīlgaunijas un Latvijas kopējās nodaļas katalogu,nokopēt

svarīgāko, ko citur nekur nebiju atradusi, kā arīdabūt dažas svarīgas

rakstu kopijas, kas nepieciešamas manam pseudonimu katalogam.

Latvijas nodaļa sastādīta tik rūpīgi, lietpratīgi un objektīvi, ka

tajā atrodas visi mūsu valsts patstāvības laika svarīgākie izdevumi

ne tikai latviešu, bet arī citās valodās. Bez tam nav izlaisti citu

Latvijas minoritāšu autoru, piemēram, žīdu, darbi. Netrūkst viņu

disertācijas darbu ārzemju universitātēs. Ko par kādu atsevišķu

jautājumu vai nozari rakstījuši latvieši, vācieši, krievi vai žīdi,

varam noteikti atrast Herdera institūtabibliotēkā Mārburgā.
Seit dara arī to, ko nav darījusi neviena citabibliotēka, izņemot

varbūt kādus ārkārtīgus gadījumus: lai gan raksti atrodami žurnālos

vai gadagrāmatās, no tiem tomēr krājumos ievietoti atsevišķi iespie-

dumi, kas ārkārtīgi atvieglina pētīšanu. Nekas nav aizmirsts vai

mēģināts noslēpt. Ja kur aiz saprotamiem iemesliem radušies robi
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un to aizpildīšanai nav varēts dabūt oriģinālu, iegādātas mikrofilmas

un pēc tām kopijas. Sis darbs turpinās vēl tagad. Krājumus papildina

visiem līdzekļiem, lai tie būtu pēc iespējas pilnīgi.

Tātad vispirms Herdera institūta bibliotēkā ir Latvijas un Igau-

nijas vāciešu raksti. Sākot ar tautas atmodas laikmetu, nākuši klāt

svarīgākie latviešu darbi, piemēram, Krišjāņa Valdemāra, un citu.

Pirmā pasaules kara laikā, protams, radies atslābums, bet ar 1918.

gadu sākts vākt viss svarīgākais. Parallēli viņu pašu un latviešu

grāmatām bibliotēka iegādājusies lielu vairumu darbu par Latviju un

tās apstākļiem dažādās citās valodās, ko sarakstījuši ārzemnieki.

Kas bijis attiecīgais lietpratējs, man neizdevās noskaidrot.

Trimdas laikā līdz aiziešanai pensijā pirms dažiem gadiem tas bija
bibliotēkas direktors Dr. Helmuts Veiss (Hellmuth Weiss) no Igauni-

jas, kas, būdams vecs bibliotēkas darba speciālists un daudzu valodu

pratējs, šim darbam vēl tagad nododas ar sirdi un dvēseli. Viņš jau

ilgus gadus sastāda nevainojamu, tiešām izmeklētu, īsu bibliogrāfiju

par trimdas laika baltiešu izdevumiem katrā atsevišķā gadā, ko

iespiež žurnālā ZEITSCHRIFT FŪR OSTFORSCHUNG. Šis darbs pat

tādam speciālistam bibliogrāfiskā darbā kā viņam nav viegls, ņemot

vērā, ka minētajā izdevumā vietas tikai apmēram 200 tituliem gadā,
kas sadalāmi starp visām trim Baltijas valstīm. Tomēr šai mazajā

bibliogrāfijā viņš vienmēr prot ievietot visu svarīgāko, kas attiecīgā

gadā izdots kā Latvijā, tā trimdā, kādēļ bibliotēkām un citiem inte-

resentiem ieteicams iegādāties tās atsevišķos novilkumus.

Bibliotēkas Latvijas nodaļas papildināšana un paplašināšana

notiek arī tagad direktora Dr. Hāna (Hahn) vadībā tikpat objektīvi un

ar nemazinātu interesi. Viņš žēlojās, ka latviešu grāmatu izdevēji

bibliotēkai nepiesūtot savu izdevumu katalogus un nepaziņojot par

svarīgākiem jaunizdevumiem atsevišķi. Es tomēr bibliotēkā redzēju

nesen iznākušās grāmatas. Izdevēju pašu interesēs būtu savus izde-

vumus nekavējoties pieteikt visām ārzemju bibliotēkām.

Salīdzinājumā ar citām bibliotēkām ir interesanti,ka par nekata-

logizētām grāmatām izraksta pagaidu kartītes, un tā šīs grāmatas

lasītājiem tūlīt pieejamas. Lai gan bibliotēka nekādā ziņā nevar

lepoties ar lielu personālu, pasūtinājumus izpilda nekavējoties, un

lasītājiem nav lieki jātērē laiks gaidot.
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Lai gan šī bibliotēka ir atsevišķas organizācijas, ne valsts vai pilsētas,

Tpašums, grāmatas tāpat izsūta uz visām pasaules malām ar lasītājam tuvākās

bibliotēkas starpniecību. Sūtīšanas izdevumi gan jāsedz pasūtinātājam. Tāpat

tur nekavējoties pagatavo kopijas ar kādu jaunveida japāņu aparātu,kas ir daudz

lētākas nekā kseroksa kēpijas, bet tikpat labas. Lappuse maksā DM 0,25, un tā

kā bieži vien var 2 lappuses nokopēt uz vienas, kopēšana stipri lēta, kaut arr

jāpieskaita sūtīšanas izdevumi. Mikrofilmēšanu viņi pagaidām neizdara. Tāpat
kā Helsinkos, visas grāmatas nav iesietas. Būtu vēlams no tām, uz ko vairs

neattiecas starptautiskie noteikumi par autora tiesībām, iegādāties novilkumus.

Pārejot pie atsevišķu nodaļu īsa apraksta, jāaizrāda, ka telpas trūkuma

dēļ varu pieminēt tikai svarīgākās latviešu grāmatas, bet ne cittautiešu darbus

vai mūsu autoru darbu tulkojumus svešvalodās.Vienīgais izņēmums būs Latgales

lietu aizstāvja Gustava Manteifela (1832—1916) pāris citur ļoti reti sastopamie

darbi. Aiz šī" paša iemesla un arr tādēļ, ka tie visumā vēl tomēr kaut kur

dabūjami, neminēšu ne tagadējos trimdas, ne RTgas izdevumus, lai gan no tiem

visi svarrgākie bibliotēkā atrodas, tā ka tos var droši pasūtināt.
Pirmā nodaļā atrodas kalendāri (gadagrāmatas), adrešu grāmatas un

bibliogrāfijas. Piemēram: «Daugavas gada grāmata" 6—ll (Pogā 1922—1927);

«Latvijas adrešu grāmata" CXLI, 196, 80 lpp. (Rīgā 1936); Lētas izdevumi

(Rrgā): «Pirmais gads" : 15.5.1934—15.5.1935; „
Otrais gads" : 15.5.1935—

15. 5.1936; „
Piektais gads" : 15. 5.1938—15. 5. 1939. Tālākbibliogrāfijas: «Lat-

vijas universitātes filoloģijas un filosofijas fakultātes Bibliogrāfisks pārskats"

I—2 (Rīgā 1926—1930); Kārlis Straubergs, «Latvijas universitātes filoloģijas

un filosofijas fakultāte. Bibliogrāfisks pārskats" 2: 1925—1930, 31 lpp. (Rrgā

1930); Gustaw Manteuffel, «Bibliografia inflancko-polska (Obejmuje dziela trak-

tuja.ce o Inflantach polskich a wydane w cia,gu ostatnich 5-ciu stuleci,mianowicie
od r. 1567 do 1905-go), 30 lpp. (Poznaņā 1906); atsevišķs novilkums no: «Rocznik
Tow. Przyj-Nauk w Poznaniu. T. 32".

Otrā nodaļa — ģeogrāfija ar diezgan plašu karšu pielikumu un statistika.

No ģeogrāfiskiem izdevumiem jāmin Nikolaja Maltas un Paula Galenieka redi-

ģētais rakstu krājums „ Latvijas zeme, daba un tauta", 2. sēj.: Latvijas daba...,
640 lpp. (Rīgā 1936); „ Ispostītā Latwija" (skatu albums) 1, 40 lpp. (Rrgā 1920).

Sevišķs retums gan būs Krišjāņa Valdemāra brāļa sastādītā grāmatiņa: Johann

Heinrich VVoldemar, „Alphabetisches Postadress- und Tourbuch fUr Kurland

und die nāchsten Ortschaften der angrenzenden Gouvernements.
. . nebst einer

lith. Karte" VI, 132 lpp. (2. pārstrādātais izdevums Jelgavā 1873); Gustaw

Manteuffel-Szoege,
„

Polnisch-Livland.
.. ", 95 lpp. (Rīgā 1869) — atsevišķs

novilkums no laikraksta
„
Livl. Gouvernem.-Zeitung 1868", 126—144. nr.

Statistiskie materiāli ļoti lielā skaitā. Sevišķi daudz Valsts statistiskās

pārvaldes izdevumu par dažādām nozarēm, bet vai tie ir visi, nebija izdevības

noskaidrot.

Trešā nodaļa — etnogrāfija, latviešu attieksmes ar minoritātēm, sevišķi

vāciešiem, v. c. Piemēram: A. Fortiņš, «Vācbaltu politisko mērķu dokumentā-

cija", 158 lpp. (Rrgā 1932); Viliberts Krāšņais, „
Latviešu kolonijas", 578 lpp.
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Gustava Manteifela brošūras POLNISCH-LIVLAND titullapa

Titullapas attēlā parādīta vecās Daugavpils rekonstrukcija. To 1842.

gadā zīmējis grāfs Ādams Plāters, izmantojot Helmsa chronikas

spalvas zīmējumu un iepazīstoties ar toreiz vēl saglabājušamies pils

drupām. Vecā Daugavpils celta 1277.gadā apmēram 16 km gar Dau-

gavu uz augšu no tagadējās Daugavpils pilsētas, vietā, ko tagad sauc

par Vecpili.
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(Rrgā 1938); „Izceļojušo vācu tautības pilsoņu saraksts. ..

"

(Rīgā 1940); «Lat-

viešu tautas tērpi", Arv(rda) DzērvFša un V(aldemāra) Ģintera red., 1, 64 lpp.

(RFgā 1936); Arnolds Spekke, «Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi", 41 lpp.

(Rrgā 1934); Anna Bērzkalna, „Dziesma par žēlumā nomirušo puisi", 105 lpp.

(Rrgā 1942).

Visplašākā, protams, ir vēstures nodaļa. Neparasti liela vērība veltīta

Indriķa chronikai (Heinrici Chronicon Livoniae), iegādājoties visus tās tulkoju-

mu izdevumus un atsevišķu nodaļu pētījumus kā vācu, tā latviešu valodā. Seit

jāmin: Vilis Biļķins, «Indriķa Livonijas chronika vidus laiku gara gaismā", 112

lpp. (Rrgā 1931). Samērā maz materiālupar Kurzemes hercogrsti.

Tas pats sakāms par tautas atmodas laikmetu, kur svarīgākie darbi ir

šādi: „C[hristian] VVoldemar —
Vaterlāndisches und Gemeinnlitziges" 2, 352 lpp.

(Maskavā 1871); Ernests Blanks, „
Latweeschu tautiska kustiba", 191 lpp. (Rrgā

1921) un «Latviešu tautas atmoda. Kultūrvēsturisks apskats", 231 lpp. (Rrgā

1927) — Māju un ģimeņu bibliotēka 8; Ansis Bandrevičs, «Notikumi dzimtenē

latviešu atmošanās laikmetā — Jānis Krauklis, Juris Allunans, Kaspars Biez-

bārdis, Kr. Valdemārs, Kr. Barons", 43 lpp. (2., papild. izdevums RTgā 1925);

«Kr. Valdemārarakstu izlase" Kārļa Eliāsa sakārtojumā, 361 lpp. (Rīgā 1938).

Liela apakšnodaļa par latviešu strēlniekiem, brīvības cīņām un Latvijas

armiju. No periodiskiem izdevumiem ir tikai trrs: «Militārais apskats" (1936:

I—2, 1938:1 un 1939:1); „
Latviešu strēlnieki", vēsturiski materiāli unatmiņas

(1929, 1935:2, 1936:3—10, 1937:11—13) un «Kaija, Imantas pulka strēlnieku

žurnāls 6 skrējienos. Izlasītu rakstu krājums. .. ", 181 lpp., ilustr. (Rrgā 1922).
No pārējām grāmatām minēšu tikai retāk sastopamās: Harijs Valnovskis, «Mūsu

skolas jaunatne brīvības cīņās. Rrgas skolnieku rota", 153 lpp., ilustr. (Rrgā

1938); Kārlis Goppers, «Strēlnieku laiki", atmiņas, 96 lpp., ilustr. (Rrgā 1931);
Jānis Goldmanis, „Latweeschu strehlneeki wehstures swaru kausos un deklarā-

zija Taurijas pilī par Latwijas atdalischanos no Kreewijas" ar Kārļa Skalbes

priekšvārdu, 32 lpp. (Rrgā 1934); «Latvju varoņu gaitas", brīvības cīņu chres-

tomatija, red. Fr(icis) Virsaitis, 266 lpp. (Rrgā 1938); Līgotņu Jēkabs, „
Lat-

weeschu strehlneeku bataljoni..." 80 lpp. (Pēterpilr 1916); Fēlikss Krusa,

«Kalpaka bataljona 15 gadu atcerei", 20 lpp. (Rrgā [1934]) v. c.

Ne mazāka nodaļa ir par valsts nodibināšanu un pirmajiem neatkarības

gadiem, kā arrpar Andrievu Niedru un viņa valdību, ieskaitot
„

Tautas nodeweja

atmiņas". Laiks neatļāva visas grāmatas izskatīt, tādēļ lai lasītāji neļaunojas,
ja piemēru izvēlē man nebūtu visai laimējies. Minu arr šeit visvairāk meklētos

un līdz šim neatrastos izdevumus, kā:
„ Latwijas walsts pasludinaschana 18.

nowembri 1918. g." 44 lpp., 1 titullapa, 1 portrets (Rīgā 1918); Lrgotņu Jēkabs,

«Latvijas valsts dibināšana" (Latviešu pagaidu nacionālā padome), Latvijas
valsts tapšanas pirmais posms (irdz 18. nov. 1918), 510 lpp., ilustr. (Rīgā 1925);

Oto Nonācs, «Ziemeļlatvija", 175 lpp. (Rīgā 1928); Kristaps Bachmanis, «Latvju

tauta bēgļu gaitās", 314 lpp., ilustr. (Rīgā 1925); F(elikss) Cielēns «Vēstures
tiesa par muižniecību", 40 lpp. (Rrgā 1924); Jānis Lapiņš, „Latwija mijkrehsir.

Peesihmes par Latwijas walsti", 27 lpp. (Rīgā 1917);Spricis Paegle, «KāLatvijas
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valsts tapa", 382 lpp. (Rrgā 1923); J.Seskis,
„Latwijas walsts iszelschanās un

wiņas isredses", 103 lpp. (Rīgā 1921); Ādolfs Klfve, „Latwijas brihwwalsts"

54 lpp. (Rrgā 1920); Jānis Bankavs, «1919. gads. Lielo notikumu mazās epizodes"

158 lpp., ilustr. (Rīgā 1935); Jānis Augškalns-Aberbergs, «Latvijas sociāldemo-

krātiskā strādnieku partija", vēsturisks atskats, 151 lpp. (Rīgā 1929).

Rīgai veltīta atsevišķa nodaļa,kurā sakopots viss,kas uz to attiecas, sākot

ar dibināšanu, dažādu vēsturisku notikumu aprakstiem, architektūru, dažādu

nozaru statistiku un beidzot ar izdevumu «Rīgas pilsēta un agrārreforma", rakstu

krājums T.LFventāla sakopojumā ar 2 plāniemun 1 schēmu, 136 lpp. (Rīgā 1924).

Tālāk nāk valodniecība, kur kā vienmēr un visur pirmo vietu ieņem prof.

Jāņa Endzelīna pētījumi. Šeit gribu pieminēt: Alv(ils) Augstkalns, «Piezīmes

par veclatviešu rakstiem", 21 lpp. (Rīgā 1930): Filologu biedrības raksti 10;

E(rnests) Blese,«Latviešu personu vārdu un uzvārdu studijas 1. Vecākie personu

vārdi un uzvārdi (13.—16. g.s.)" XII, 359 lpp. (Rrgā 1929).

Literātūras vēstures nodaļa maza. Kā svarīgākie darbi šeit atrodas:

«Latviešu literatūras vēsture" I—4, virsred. Ludis Bērziņš, red. Kārlis Egle

[v. c. ] (Rrgā 1935); Teodors Zeiferts, «Latviešu rakstniecības vēsture" 2—3

(RTgā 1923—1925); Andrejs Upītis, „
Latweeschu jaunākās rakstneezibas wehs-

ture (1885-1920)", pārstrād. un papild. izd., I—2, VI, 427 lpp. (Rīgā 1921);

Jūlija Vanaga rediģētais
„

Literatūras kalendārs", 142 lpp. (Rrgā 1941).

Vienpadsmitā ir bazmcas vēstures nodaļa, kur sastopami šādi darbi:

Lauma Sloka, «Vidzemes draudžu kronikas" I—3 (Rrgā 1925—1927): Valsts

archīva raksti 3—5; «Kurzemes draudžu kronikas" 1, 231 lpp. (Rrgā 1928):

Valsts archfVa raksti 7;
„RTgas archibrskapi, senās VVidsemes waldneeki", 72

lpp., ilustr. (Rrgā 1928); «Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznrcas satversme"

(pieņemta 1928.g. 26.janv.), 40 lpp. (Rrgā 1928); Jānis Sanders, „
Mūsu kulta

reforma..." 63 lpp. (Rīgā 1923); Ludvigs Adamovičs, «Latviešu brāļu draudzes

sākumi un pirmie ziedu laiki 1738—1743" (Rrgā 1934 — Vidzemes baznrca un

latviešu zemnieks 1710—1740..., 503—580. lpp.); Indriķis Straumīte, «Pareis-

tiziba pee Latvveescheem", 11 lpp. (Rrgā 1906): Indriķa Straumītes raksti 1840-

-----1845. Jāpiezīmē, ka par pareizticības nodibināšanu Vidzemē, resp. pārkrievo-

šanu te ļoti plaši materiāli vācu valodā.

Divpadsmitā nodaļa veltīta tieslietām. Tur visvairāk darbu vācu valodā —

likumu tulkojumi un paskaidrojumi. No latviešu darbiem minami:
„Latwijas

Satwersmes Sapulces stenogrammu satura rādītājs" (213 sēdes no 1920. gada

1. maija irdz 1922. g. 3. nov.), sastād. H. Kārkliņš, 335 lpp. (Rīgā 1925); «Vietējo

likumu kopojums 3. Vietējo civillikumu kopojums" (Rrgā 1928); «Likumu un

ministru kabineta noteikumu krājums": 1921, 1923—1935, 1937—1940 (Rrgā 1921

— 1940); „Latwijas Tautas Padome" I—2 (RTgā 1920); «Tieslietu ministrijas
vēstnesis" [1] (1920) —[6] (1925), 8(1927), 10(1929)—21(1940) (RTgā 1921—1940);

Latvijas republikas saeimas stenogrammas: 1. ses. (23 sēdes no 1922. g. 7.11.

irdz 1923. g. 23.3.), 3. ses. (19 sēdes no 1923. g. 9.10. līdz 1923. g. 14.12. ar

satura rādītāju), 5. ses. (30 sēdes no 1924.g. 29. 4. līdz 1924.g. 18. 6., ar satura

rādītāju); Latvijas republikas II saeimas stenogrammas: l.ses. 1925. g., sastād.
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H.Kārkliņš (Rrgā 1925); Latvijas republikas IV saeimas stenogrammas: 3. ses.

1932, ar satura rād., sastād. H.Kārkliņš (Rīgā 1932); Juris Vīgrabs, «Vidzemes

zemnieku tiesiskais stāvoklis 18. g. s. pirmā pusē..." I—2 (Rīgā 1927—1930):

Valsts archfVa raksti 6, 8; Andrievs Niedra, „Latwijas walsts teesiskee pamati",

29 lpp. (RFgā 1924): Politiskā tautas bibliotēka 8; ~Valsts civildienesta nolikums."

Saeimas kodifikācijas nod. izd., 112 lpp. (Rrgā 1932); „Vidzemes pagastu paš-

valdības", 94 lpp., ilustr. (Rrgā 1937); «Latvijas republikas satversmes Likums

par Saeimas vēlēšanām... "3. izd., 32 lpp. (Rrgā 1923).

Trīspadsmitā nodaļa — tautsaimniecība — ir ļoti liela, ar daudziemlatviešu

darbiemvisās tās nozarēs, no kuriem šeit iespējams nosaukt tikai dažus. Tur ir,

piemēram: Ā(dolfs) KlfVe, „
Latweeschu pilsonibas saimneeziska politika 1918—

1928.g." 43 lpp. (Rrgā 1928); Pēteris Starcs, «Latvijas agrārreformas taut-

saimnieciskie rezultāti", 88 lpp. (Rrgā 1939); Kārlis Ulmanis, „Kā pacelt un

padarīt ienesrgu mūsu lauksaimniecību.. . ", 398 lpp. (Rrgā 1929); Alfrēds Ceich-

ners, «Lauksaimniecība un zemnieki — Latvijas pamats", 398 lpp. (Rrgā 1937);
Aleksandrs Mednis, «Agrārais jautājums un zemes reformas Latvijā... ", 357

lpp. (RTgā 1924); Edgars Dunsdorfs, «Vidzemes arklu revīzijas 1601—1638",

288 lpp. (Rrgā 1938): Latv. univers. raksti. Tautsaimn. un ties. fak. ser. 4:1;

Jēkabs Jurevics, « Latvijas valsts finanses", red. V. Salnais: 1918-20—1931-32,

204 lpp. (Rrgā 1932); «Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu

likumu: Valsts budžets [un] Pārkārtotais valsts budžets" 1930-31, 1931-32,

1933-34, 1934-35, «Pārkārtotais valsts budžets" 1935-36—1940 (Rrgā 1930—

1940).
Tālāk nāk kultūras vēsture, kur jāmin: Augusts Deglavs, „

Latweeschu

attihstibas solis no 1848—1875. g.", 114 lpp. (Rrgā 1893); Ernests Brastiņš,

«Latvija, viņas dzrve un kultūra", 240 lpp., ilustr. (Rrgā 1931); Edvards Virza,

«Laikmeta dokumenti", 376 lpp. (Rrgā 1930); Miķelis Valters, „
Latw. kultūras

demokrātija, wiņas spehki un usdewumi", 26 lpp. (Rrgā 1913); «Kultūras fonds

1920—1928", 239 lpp., ilustr., 1 karte (Rrgā 1928) v. c.

No Latvijas laika periodiskiem izdevumiem ir:
„

Domas. Mēnešraksts lite-

ratūrai, mākslai un zinātnei", atbild, red. R. Bīlmanis, 2 (1925)—8(1931) ar

trūkstošiem numuriem;
„Latvijas-Igaunijas biedrības mēnešraksts" 1(1933)—

6(1938) (Rrgā 1933—1938); „

Senatne un māksla" red. F. Balodis (1936—1940 ar

robiem); «Izglītības ministrijas mēnešraksts" 1920—1939 (ar robiem); «Burt-

nieks. Mēnešraksts gara kultūrai", red. L(ongins) Ausējs, 2(1928): 1-2 — 4 (1930)

:1; „Filologu biedrības raksti" 1(1927)—20(1940).

Paidagoģijas nodaļā atrodas: Kārlis Ozoliņš, „
Valkas-Valmieras skolotāju

seminārs 1894—1919" (Rrgā 1936); Jānis KroiūTns, «Latvijas skolas 1939-40.

mācības gadā", red. J. Celms (Rrgā 1940).

Arr no biogrāfijām varu minēt tikai mazu izlasi, piemēram, «Latvijas

vadošie darbinieki" P. Šmita virsredakcijā, 500 lpp. (Rrgā 1935); N. Pētersons,

«Latviešu kritušo un mirušo atbrīvošanas kara varoņu piemiņai" 1, 108 lpp.,

ilustr. (Rrgā 1938); Kārlis Lejnieks, «Ādolfs Allunāns.
.. ", 188 lpp., ilustr.

(RTgā [1937]): Latvju izcilie darbinieki6; Āronu Matrss, «Manas dzīVes atmiņu
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grāmata", 283 lpp., ilustr. (RīgāJ93B); Ādolfs Alunāns, „Jura Alunāna dsihwe.."
46 lpp. (Jelgavā 1910); «Jānis Čakste", ilustr. piemiņas rakstu krājums, red.

Ansis Kurmis, 231 lpp. (Rīgā 1928); Kārlis Goppers, «Tschetri sabrukumi. .. ",
atmiņas, 184 lpp. (Rīgā 1920); Emīls Mačs, «Viena gaita", kareivja atmiņas un

pārdomas 1914-1917, 133 lpp. (Rīgā [1925?]); Jānis Bankavs, «,Ministru pre-

zidenta' Andreewa Needras nolaupischana. .. ", 32 lpp. (Rīgā 1921); Kristaps
Bachmanis, «Andrejs Spāģis un viņa laikmets", 511 lpp. (Rīgā 1932); Āronu

Matīss, «Krischjanis VValdemars sawā dsihwg un darbā..." 54 lpp. (Jelgavā

1892); Jānis Balodis, «Jānis Zālīts. Pirmais Latvijas apsardzības ministrs...",
116 lpp., ilustr. (Rīgā 1925).

Kā no piemēriem redzams, Herdera institūtabibliotēka pelna

vislielāko uzmanību un arī"pateicību. Atcerēsimies, ka tā ir privātas

organizācijas īpašums. Lai kādu interešu dēļ šī" iestāde arī" būtu

vispusīgo bibliotēku radījusi, mēs tagad varam to izmantot. Tāpat

ievērosim, ka bibliotēku turpina paplašināt ar latviešu grāmatām.
Ar smagu nožēlu nācās konstatēt, ka arī" Mārburgā neesam

godīgi izlietojuši dāvāto uzticību: nozudusi kāda grāmata, kuras nav

nekur citur brīvajā pasaulē. Ar neapdomātu soli, lai noklusētu plaši
zināmus notikumus un rīcību un iznīcinātu par tiem pierādījumus,

kaitējam paši sev, radot neuzticību ārzemju bibliotēkās. Iznākumā

— retos izdevumus vairs neizdos pētīšanai, kas dažās bibliotēkās

jau noticis fakts.

Ne mazāk svarīga ir Herdera institūta bibliotēkas atsevišķā
centrālā kartotēka, kurā ieraksta pašu un apmēram 40 citās Vācijas

bibliotēkās esošo baltiešu v. c. literātūru, norādot kartītēs, kurā

bibliotēkā katrs atsevišķs darbs atrodams un tātad pieejams. Šī

centrālā kartotēka vēl vairāk paceļ Herdera institūta bibliotēkas

nozītni. Ja pieprasītās grāmatas tur nav, pēc kartotēkas paziņo

pieprasītājam, kur tā dabūjama. Centrālā kartotēka, cik paguvu tajā

ieskatīties, ļoti plaša.

Prūsijas valsts bibliotēkā (Staatsbibliothek derStiftungPreussi-

scher Kulturbesitz, Universitātsstr. 25, 355 Marburg/Lahn) noteikti

bija vēl lielāki Latvijas neatkarības laika literātūras krājumi, ie-

skaitot dienas laikrakstus v. c. periodiskos izdevumus, ja toreiz

pilnos apmēros ievēroja noteikumu,ka no visiem latviešu iespiedum-

darbiem viens eksemplārs nogādājams uzglabāšanai uz Berlīni. Par

spīti plašu aprindu protestiem,Bonnas valdība nolēmusi,ka Austrum-

eiropas literātūra pārvedama atpakaļ uz Berlīni. Pārvešana sākta
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jau pirms dažiem gadiem. Pagājušo rudeni tā galīgi nobeigta, un

Berlīnē" tagad atrodas visas grāmatas, katalogi un arr personāls, lai

gan bibliotēkas telpu jautājums neesotvēl galīgi atrisināts. Šī" iemesla

dēļ kā grāmatas, tā katalogi glabājoties pavisam nepiemērotās telpās

vecās noliktavās un neizsaiņoti no kastēm. Ja arr telpas drrzumā

dabūtu, visi grāmatu krājumi tomēr nebūs lasītājiem pieejami varbūt

vēl pāris gadu. Vai šāda austrumu nodaļu bibliotēkas pārvešana uz

Berlmi bijusi gudra un attaisnojama, rādrs nākotne. Sašutums par to

liels ne tikai Mārburgas bibliotēku un universitātes aprindās vien,bet

visā Vācijā. Objektīvi no malas skatoties, atliek ņemt vērā, ka uz

Berlmi pārvestā literātūra var palikt nepieejama ļoti ilgu laiku.

Noslēgums

Kā pēc teiktā redzams, daļa mūsu literātūras tomēr nonākusi

ārzemju bibliotēkās. Cik īsti, laikam nekad neuzzināsim, vismaz

Eiropā ne, jo maz ticams, ka atmetīsim noklusēšanas un slēpšanas

politiku. Liekas, ka visiem mums vēl nav īstas skaidrības par mūsu

literātūras un vēsturiskās patiesības vērtību.

Beigās jāsaka, ka agrākās kļūdas mēs nevaram izlabot, jo

visas Latvijas patstāvības un vēl agrākā laika grāmatas nav pieeja-

mas. No svarīgākām un visvairāk vēl vajadzīgām būtu jāgādā jaun-

izdevumi.

Pašu un mūsu tautas nākotnes labā mums jāparāda lielāka

interese un jānes arr materiāli upuri, lai vismaz latviešu šr laika

literātūru pilnos apmēros izvietotu ārzemju bibliotēkās un tā radītu

lielus krājumus vienkopus. Pēc mums būs vēl daudz latviešu paaudžu,
kurus viņu pagātne interesēs, un tieši tas mums tagad ņemams vērā.

VĒRES

1 Redakcijas papildinājums.

2 Sk. E. Dunsdorfa recenziju: AUSTRĀLIJAS LATVIETIS 750.

nr. (1964. g. 4. septembrī) — red.

3Sarakstu par 16. un 17. gadsimteņa izdevumiem latviešu valodā

ar norādi, kādās bibliotēkās tie atrodas, sk.: B. Jēgers, „Verzeichnis

der lettischen Drucke des 16. und 17. Jahrhunderts", ZEITSCHRIFT

FUR OSTFORSCHUNG 1960, 556-583. lpp. Red.
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LATVIEŠU TECHNISKĀ TERMINOLOĢIJA
Ernests Dravnieks

Nodibinoties neatkarīgai Latvijai, valsts saimniecības depar-
tamentiem un izglītības iestādēm (Latvijas universitātei, techniku-

miem, arodskolām, vidusskolām v. c.) jau ar pirmo dienu bija jā-

risina nopietnā problēma — kā novērst techniskās terminoloģijas

trūkumu. Lielā steigā bija jārada jaunvārdi, jo darbs ministrijās

un mācību iestādēs negaidīja.

Izglītības ministrijā izveidoja īpašu terminoloģijas komisiju
(IMTK), kuras uzdevumos ietilpa esošo terminu izvērtēšana, kā arī

jaunu zinātnisku un technisku terminu izraudzīšana vai apstiprinā-

šana. Komisijā piedalījās ievērojami speciālisti un valodnieki. Darbs

noritēja septiņās sekcijās: dabzinātņu, fizikas un matēmatikas, tech-

niskā, finanču un tautsaimniecības, militārā v. c. IMTK sagatavotos

terminus publicēja IZGLĪTĪBAS MINISTRIJAS MĒNEŠRAKSTĀ, kura

redaktors bija Teodors Zeiferts. Lasītājus aicināja iesūtīt komen-

tārus un ieteikumus, ko tad IMTK vērtējot apsprieda. 1920—1921.

gadā terminoloģijas komisija savāca 7000 terminu, no tiem technisko

terminu ap 2000. Tā kā terminu joprojām trūka, tad blakus IMTK šo

pašu darbu veica arī attiecīgie resori (piemēram, Latvijas dzelzceļu

virsvalde).
Samērā īsā laikā savāca nepieciešamos techniskos terminus,

bet papildinājumi un grozījumi nāca klāt visā brīvās Latvijas laikā,

jo valodai bija jāpielāgojas technikas attīstībai. Daži sākumā radītie

jaunvārdi neieviesās, bet to vairums ir lietošanā vēl šodien. Neat-

karīgās Latvijas laikā radās vairākas techniskās vārdnīcas, bet, pēc

šī raksta autora domām, to varēja būt krietni vairāk. No plašākām

vārdnīcām varētu pieminēt:

Izglītības ministrijas terminoloģijas komisija, ZINĀTNISKO

TERMINU VĀRDNĪCA (Rīgā 1922) — 7000 terminu. A. Malvess (ar-

chitekts), TECHNISKĀ VĀRDNĪCA būvvielām, būvdarbiem un kon-

strukcijām (autora izdevums Rīgā 1931), 688 lpp. Teksts latviski,

vāciski un krieviski. Matēmatisko zinātņu darbinieku biedrība,

MATĒMATIKAS, KOSMOGRAFIJAS UN FIZIKAS TERMINU KOPO-

JUMS (Rīgā 1935) — ap 1300 fizikas terminu. V.Auziņš (techniskais
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direktors), GRĀMATRŪPMECĪBAS VĀRDNĪCA (Valstspapīru spies-

tuves izdevums Rīgā 1939—1940), 688 lpp.
Otrā pasaules kara laikā krieviem un vē"lāk vāciešiem okupējot

Latviju, techniskās terminoloģijas darbs apsika. Vienīgi tautsaim-

niecības terminoloģijā rosīgu darbu uzsāka Latvijas universitātes

tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes terminoloģijas komisija
Laikā no 1943. līdz 1944. gadam Saimniecības literātūras apgāds
izdeva TAUTSAIMNIECĪBAS VĀRDNĪCU profesora Dr. Edgara Duns-

dorfa redakcijā. Paspēja publicēt četras burtnīcas, kopā 576 lpp.

(no burta A irdz H).

Rodoties apstākļiem, kas norādīja uz otras krievu okupācijas

draudiem, daļa latviešu inženieru un techniķu izceļoja uz Vāciju.

Pirmie bēgļu gadi pagāja nogaidot, un irdz 1948. gadam nekas netika

darīts inženieru un techniķu saimes vienošanā. Minētajā gadā Vācijā

(Eslingenā) nodibinājās Latviešu inženieru apvienība ārzemēs (LIAA),

kuras darbība vēlāk, kad bēgļu vairums bija emigrējis uz aizjūras

zemēm, pārsviedās uz turieni. Tomēr vajadzēja vēl vairākus gadus,
līdz nobrieda doma par LIAA žurnāla izdošanu un par terminoloģijas

veidošanu. 1954. gadā radās TECHNIKAS APSKATS, kas par vienu

no saviem svarīgākajiem uzdevumiem uzskatīja techniskās termino-

loģijas kopšanu un veidošanu tālāk.

Žurnāla terminoloģijas nodaļas vadību uzņēmās profesors

R. Rafaels (ASV), kam jau toreiz bija padomā darbs gar plašāku

latviešu technisko vārdnīcu. Viņš norādīja, ka ir visai svarīgi pa-

sargāt no aizmirstības jau Latvijā radušos techniskos terminus, kā

arīpaplašināt to krājumu jaunās techniskās disciplīnās. Talkāaicināja

visu technisko saimi. Sākās diskusijas un ierosinājumi TECHNIKAS

APSKATA slejās par terminoloģijas jautājumiem. 1956. gadā nodi-

binājās terminoloģijas komisija.kurā bez vadītāja R.Rafaela darbojās

līdz elektrības inženieri E.Jurevics un B.Mangolds, profesors

R. Pāvels un valodnieks J.Bičolis. Diemžēl, arī šīs komisijas darbība

izbeidzās. 1957. gadā R.Rafaels veselības apstākļu dēļ bija spiests

atteikties no terminoloģijas komisijas vadības, un ilgāku laiku nebija

neviena, kas iesākto darbu turpinātu.

1958. g. sākumā LIAA prezidijs profesora V. Burkevica vadībā

nolēma aktīvizēt terminoloģijas darbu un uzaicināja šīs organizācijas

toreizējo viceprezidentu (šī raksta autoru) izstrādāt galvenos metus
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un plānu terminoloģijas darbam,paredzot nākotnē latviešu techniskās

terminoloģijas vārdnīcas (LTTV) izdošanu. Šis darbs prasīja ilgāku

laiku, jo vadlīnijas un plāns bija jāsaskaņo ar inženieru un techniķu
biedrību (kopu) ieteikumiem un jāpārrunā LIAA prezidijā. Tai pašā

gadā inženieru konferencē Toronto (Kanādā) autors jau varēja iepa-

zīstināt konferences dalībniekus ar LTTV sastādīšanas plānu un

vadlīnijām darbā. Konference vienprātīgi atzina, ka laiks LTTV

izdošanai ir nobriedis. Vispārīgs ieskats bija, ka vārdnīca sevišķi

nepieciešama ārzemēs studējošiem, lai viņiem būtu iespējams saga-

tavot rakstus un diskutēt par technikas problēmām latviešu valodā.

Terminu vākšanas instrukcijas pirmpublicējums parādījās
TECHNIKAS APSKATA 28. numurā (1960. g.), bet 1962. gadā LIAA

prezidijs izdeva īpašu 27 lappuses biezu brošūru, kurā bez minētās

instrukcijas ietilpa dažādi norādījumi un elektrības inženiera A.Ada-

moviča vispārīgs ievads universālā decimālā klasifikācijā (UDK) —

„Universal Decimal Classification (UDC)" jeb „
Dezimalklassifika-

tion (DX)

Galvenās vadlīnijas terminu vākšanā ir šādas: 1) Termini

sakopojami trijās valodās: latviešu, angļu un vācu. Vācu terminiem

jāparāda dzimte, bet angļu terminiem jāparāda rakstība (amerikāņu

vai britu).

2) Termini sakopojami pa nozarēm, pie kam kā pašas nozares,

tā arT to sīkāks iedalījums sistēmatizējams pēc UDK. Šādai terminu

klasificēšanai ir vairākas priekšrocības: a) termini neatkārtojas, jo

katrai nozarei un apakšnozarei ir sava noteikta vieta (kods); b) vārd-

nīca ir ļoti pārskatāma, jo ikvienas technikas disciplīnas termini

sakopoti vienā vietā; c) vārdnīcu var lietotarT nelatvieši, jo attiecīgo

nozari pēc UDK kēdiem var viegli atrast.

3) Vārdnīcā ievietojami arī ar techniķu saistītie tīro zinātņu

(matēmatikas, fizikas, ķīmijas v. taml.) termini.

Liels darbs LIAA prezidijam bija jāveic līdzstrādnieku vervē-

šanā. Izsūtīja pāri par 400 vēstuļu, uz kurām apmēram 10 % nemaz

neatbildēja. 1961. g. beigās bija atsaukušies ap 90 līdzstrādnieku,

bet 1962. gadā to skaits jau pārsniedza 150.1 Ja zinām, ka gar

pazīstamo Šlomana (Schlomann) daudzvalodu vārdnīcu ir strādājuši

ap 200 līdzstrādnieki, tad liekas, ka LTTV darbā iesaistīto skaits nav

pārspīlēts. Laika tecējumā tas ir nedaudz mainījies un pieaudzis.
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Visai nopietns kļuva iesūtīto terminumanuskriptu rediģēšanas

jautājums. Neizdevās nodibināt redakcijas kollēģijas vienai un tai

pašai nozarei tikai vienā ģeogrāfiski piemērotā vietā. Darba vadība

tāpēc izšķīrās par šādu kārtību:

1) Manuskripts vispirms nonāk techniskajā sekcijā, kur to

pārbauda no klasifikācijas (UDK) viedokļa, vajadzības gadījumā to

pārkārtojot. Pēc tam terminu sarakstu pārraksta vairākos eksem-

plāros, no kuriem pa vienam nosūta autoram, valodniecības sekcijai,

LTTV sastādīšanas darba vadītājam un LTTV archīvam.

2) Valodniecības sekcija saņemto sarakstu nosūta kādam no

sekcijas valodniekiem. Pēc saraksta saņemšanas atpakaļ to nosūta

LTTV sastādīšanas darba vadītājam.

3) Atkarā no valodnieku ieteikumiem sarakstu sūta vai nu

autoram atsauksmei (ja valodnieka komentāri skar termina būtisku

grozījumu), vai kādam citam tās pašas disciplīnas lietpratējam

izvērtēšanai. Šāda kārtība, ka sarakstus izskata un izvērtē vēl viens

vai divi tās pašas nozares inženieri, izrādījās visai lietderīga.

Vajadzības gadījumā sarakstu vēlreiz sūta autoram atsauksmei.

Zināmus panākumus deva sarakstupublicēšana TECHNIKAS APSKATA

slejās, bet ierobežotā telpa ļāva ievietot tikai nelielu terminu daļu.

4) Pēc tam saraksts atkal nonāk techniskajā sekcijā, kur to

vajadzības gadījumā vēlreiz pārraksta.

5) Sarakstus pēc tam pārbauda vēl: a) angļu un vācu valodas

lietpratējs no pareizrakstības viedokļa; b) valodniecības sekcijas

vadītājs.

6) Tā izskatīti, saraksti nonāk izdevniecības sekcijā, kur tos

pārraksta ar „IBM" rakstāmmašīnu. lespiešana paredzēta pakāpe-

niski uz atsevišķām lapām, ko ikviens vārdnīcas abonents varēs

ievietot UDK kodu kārtībā īpašos atsperu vākos. Šādam iespiešanas

veidam ir priekšrocība, ka sarakstus var iespiest pakāpeniski, kad

tie sagatavoti, nenogaidot visu manuskriptu saņemšanu. Jāatzīmē, ka

liela daļa irdzstrādnieku terminusarakstus vēl nav iesūtījusi — līdz

šim saņemti terminu saraksti tikai 42 nozarēm, kas ir nepilna treš-

daļa no kopskaita. Līdzstrādnieki, kas lielāko tiesu iesaistījušies

zinātniskā vai praktiskā darbā, atlikuši terminoloģijas darbu otrā

vietā, bet ir izredzes, ka agrāk vai vēlāk viņi to paveiks. Daži līdz-

strādnieki jau aizgājuši mūžībā, nepaspējot iesākto darbu pabeigt.
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LTTV sastādīšanas darba vadībā darbojas: darba vadītājs Dr.

ing*. E. Dravnieks (ASV), darba vadītāja vietnieki: kultūrtechnikas

inženieris I.Popelis (Kanādā),elektrotechnikas inženierisAAdamovičs

(ASV), Dr.agr. E. Žubeckis (Kanādā), būvinženieris V. Zerviņš (ASV),

kultūrtechnikas inženieris A.Arājs (Kanādā). Techniskā sekcijā:
I. Popelis un E. Žubeckis. Valodniecības sekcijā: vadītāja filoloģe
M.Aserīte (ASV); valodnieki latviešu valodā: doc. E. Hauzenberga-

Šturma (Vācijā), Dr. phil. J.Zaube (ASV), filoloģijas maģistri:

J. Zariņš, A.Kalniņš, V. Bērziņa-Baltiņa (ASV) un H. Vīks (Kanādā);

angļu un vācu valodā: būvinženieris Ctßerlīns (Vācijā). Izdevniecības

sekcijā: LIAA viceprezidents būvinženieris A. Palejs (ASV).

Mēs, kas dzīvojam ārpus Latvijas, labi apzināmies, ka tech-

niskās terminoloģijas laukā neesam vienīgie darba darītāji. lespēju

robežās terminus vāc un kopo arī dzimtenes latvieši, kaut viņiem šo

darbu ierobežo reālie apstākļi. Padomju savienībā dzīvo ap 120

dažādu tautu un etnisko grupu, un sakarā ar to rodas problēmas.

Ļeņins savā laikā deklarēja, ka nevar pieļaut, lai krievu valoda

dominētu, un noteikt to par obligāto valodu. Attiecīgi norādījumi šai

virzienā doti arr Padomju savienības konstitūcijā, kādēļ varētu

domāt, ka no likuma viedokļa ikvienas tautas valodai ir līdzvērtīgas

tiesības ar krievu valodu. Tomēr tā tas ir vienīgi teorijā. Praksē

Padomju savienības funkcionāri savus ieskatus klāsta citādi. Piemē-

ram,agrākais premjērs Chruščovs Austrumvācijas darba konferencē

Leipcigā 1959. gada 7. martā paskaidroja:

«Komūnisma uzvara pasaules mērogā — kā to māca marksisms

un ļeņinisms — novedīs pie tā,ka valstu robežas izzudīs. lespējams,

ka līdz zināmamlaikam vēl pastāvēs etnogrāfiskas robežas, bet arī

tām būs vairāk vēsturiska nozīme.. ." 2

Padomju savienības zinātņu akadēmijas materiālos par termi-

noloģiju (1961) ir atrodams šāds «apsvērums": «Visas padomju

republiku tautas vieno kopējas dzīves intereses, un kā viena ģimene

tās iet pretim vienam mērķim — uz komūnismu. Tāpēc jautājums

par robežām starp Padomju savienībā ietilpstošām republikām zaudē

savu agrāko nozīmi."

Padomju birokrātija ir daudz vairāk rigoroza nekā cara laika

birokrātija,tāpēc dzimtenes tautiešiem cīņa par pastāvēšanu ir grūta,

bet daudz pazīmju liecina, ka šī cīņa netiks zaudēta.
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Par dzimtenē terminoloģijas laukā paveikto ziņo R. Grābis

krievu valodā izdotajā Zinātņu akadēmijas rakstu krājumā: 3 „1945.

gadā pie izglītības ministrijas nodibināja terminoloģijas komisiju.

Tajā piedalījās augstskolu mācībspēki, iestāžu un organizāciju vadī-

tāji un valodnieki. 1946. gadā nodibinājās Padomju Latvijas zinātņu

akadēmija,kurā ietilpināja agrāko terminoloģijas komisiju. Šīs komi-

sijas uzdevumos ietilpst sistēmatisks terminoloģijas darbs: terminu

vākšana, klasifikācija, jaunvārdu radīšana un materiāla uzkrāšana

vārdnīcu izdošanai. Komisijā ietilpst 14 apakškomisijas: bioloģiskā,

ekonomisko zinātņu, sporta, ģeoloģijas, ģeogrāfijas, juridisko zinātņu,

lauksaimniecības, mākslas, marksisma un ļeņinisma, medicīnas,

mežsaimniecības, valodas, literātūras un vēstures. Apakškomisijas
savukārt sadalās sekcijās. Sekcijās un apakškomisijās sagatavotos

terminus nodod terminoloģijas komisijas plēnumam.

Terminoloģijas komisija periodiski publicē īpašus biļetenus,
kas aptver arītechnikas nozares. Laiku pa laikam šos terminu kopo-

jumus izdod atsevišķos sējumos vārdnīcu veidā. Tiem ir divi daļas:
latviešu-krievu un krievu-latviešu."

Līdz šim ir iznākuši šādi mums zināmi sējumi: 1958.g.:Metallu

technoloģija un mašīnu elementi — 120 lpp. 1959. g.: Fizika, matēma-

tika,astronomija — 203 lpp., 596 termini. 1960.g.: Ķīmija un ķīmijas

technoloģija — 92 lpp. 1964.g.: Fizikas terminu vārdnīca — 465 lpp.,

6859 termini. 1968.g.: Radiotechnikas, elektrosakaru, automātikas

un skaitļošanas technikas terminu vārdnīca — 604 lpp., 8037 termini.

Pēc šiem izdevumiem, kā arī Zinātņu akadēmijas biļeteniem

var spriest, ka desmit gadu laikā technisko terminu raža nav bijusi

diezcik iespaidīga. Katrā ziņā tā nesasniedz LTTV iecerēto apjomu.

Kā LTTV līdzstrādnieki, tā arī dzimtenes tautieši, kas strādā

terminoloģijas laukā, galu galā kalpo vienai idejai. Abu šo grupu

darbs aptver technisko terminu vākšanu, jaunradi un latviešu tech-

niskās valodas saglabāšanu. Strādājot terminoloģijas darbu ārpus

Latvijas, mēs nevēlamies šķelt latviešu valodu, bet gan, kaut arī

atšķirīgā vidē dzīvojot, kopējiem spēkiem to attīstīt un saglabāt

nākotnei atbilstoši modernās technoloģijas prasībām.

1 TECHNIKAS APSKATS, 34. nr.
2 PSRS zinātņu akadēmijas

izdevums VOPROSY TERMINOLOGII (1961), 39. lpp. 3AKADĒMIJA

NAUK (1961), 205-207. lpp.
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PIELIKUMS

LTTV līdzstrādnieku saraksts (UDK kēdu kārtībā)

Par profesoriem un docentiem apzīmētas ne vien personas, kam tagad ir

šāds amats, bet arr tādas, kas šai amatā bijušas agrāk. Ja tā pati persona

sarakstā minēta vairākkārt, amats, grādi un dzīvesvieta nav atkārtoti. Sarakstā

vispirms minēta klase, kēds, nozare, tad līdzstrādnieka vārds. Ar * apzīmētas

personas, kas lūgtas darboties līdz, bet vēl nav atbildējušas.

0. Vispārējā klase: 006 Informēšana un sazināšanās — prof. V.Līnis, M. S.,

Ph.D. (Kanādā); Dr. phil. R. Drillis (ASV).

5. Matēmatika, dabzinātnes: 518 Matēmatika — V. Līnis. 511—519 prof. Dr.

rer. nat. E. Leimanis (Kanādā); 528 Ģeodēzija, mērniecība — prof. Dr. ing.
J. Balodis (Kanādā); prof. Dr. ing. E. Laimiņš (ASV). 527 Navigācija — prof.

E. Ābele, mag. math. (ASV); prof. Dr. math., Dr. sc. L. Slaucītājs (Austrālijā).
531 Mechanika — prof. Dr. ing. N. Rozenauers (ASV). 532 Šķidrumu mechanika,

hidraulika, hidrostatika — būvinž. K. leleja, M. S. (ASV). 533 Gāzu mechanika,

aeromechanika — ārk. prof. Dr. ing. aer. J. Muižnieks (Austrālijā). 534 Akustika

— doc. J. Fridrichsons, mag. math. (Austrālijā). 535 Optika, gaisma — J. Frid-

richsons. Siltumtechnika, termodinamika — prof., mech. inž. R. Rafaels (ASV).

536.2 Siltuma pārvade — Dr. techn. V.Aserītis (ASV). 537 Elektrība
— prof. Dr.

math. R. Siksna (Zviedrijā). 538 Magnētisms — R. Siksna. 539 Kodolfizika —

inž. J. Mednis (Zviedrijā), inž. E. Daģis (Zviedrijā), ķīm. inž. E. Sietnieks (Zvied-

rijā). 539.3/.4 Stiprības mācība — N. Rozenauers. 541—546 Teērētiskā ķīmija
— koordinātors prof. Dr.chem. M. Straumanis (ASV). Eksperimentālā, analitiskā

un neorganiskā ķīmija — M. Straumanis un N. Bojārs, M.S., Ph.D. (ASV). 547

Organiskā ķīmija — prof. Dr. chem. A. Tauriņš (Kanādā). 548—549 Kristallo-

grafija,minerāloģija — prof.Dr.se. O.Mellis (Zviedrijā), inž. L. Reiters (ASV).

550.3 Ģeofizika -L.Slaucītājs. 550-550.93; 551.1-551.49; 551.7-551.8; 552.1

—552.6; 553.06—553.99 Ģeoloģija un tai radniecīgas zinātnes — prof. A. Dreima-

nis, mag.rer.nat.,Dr.(Kanādā). 551.46 Hidroloģija — būvinž. J. Baumanis (ASV).

551.5 Meteoroloģija — ārk. prof. P. Putniņš, mag. math. (ASV).

6. Lietojamās zinātnes, technika: 614.83 Eksploziju, ugunsgrēka un citu

nelaimes gadījumu apkarošana — sk. 699.81 Nedegamo celtņu būvniecība —būv-

techn. E. Tiltiņš (Kanādā). 620.1 Materiālu pārbaude — prof., inž. V.Burkevics

(t). 620.9 Enerģijas saimniecība, avoti un izmantošana — mech. inž. A. Kroms

(ASV). 621.1—621.964 Mašīhbūvniecība (vispārīgi) — mech. inž. E.Eglītis (ASV).

621.01 Virzuļu tvaikmašīhas — prof. Dr. ing. mech. J. Inveiss (ASV). 621.039

Kodolenerģijas un atomenerģijas izmantošana, reaktori — inž. V.Spakovskis

(Anglijā), ķīm. inž. E. Sietnieks (Zviedrijā). 621.11 Tvaika spēkstacijas (vispā-

rīgi) — A. Kroms (ASV). 621.12 Tvaikmašīhas kuģos, sk. 629.12 Kuģu dzinēji —

mech. inž. J. Zaķis (ASV). 621.13 Dzelzceļu tvaika lokomotīves, sk. 625.2

Dzelzceļu ritekļi, lokomotīves v. c. 621.15 Pārvietojamās tvaikmašīhas —

J. Inveiss (ASV). 621.161 Virzuļu tvaikmašīhas —J. Inveiss. 621.165 Tvaika

turbīnas — doc., mech. inž. A.Vickopfs (t). 621.17 Tvaika mašīhu stacijas,
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kondensācija — A. Kroms. 621.221—621.223 Hidrauliskās enerģijas izmantošana

— cl. inž. I.Frišmanis (Kanādā). 621.224 Hidrauliskās (ūdens) turbīnas — A.Vic-

kopfs (t). 621.3 Elektrotechniskās inženierzinības — koordinātors vājstrāvā cl.

inž. A.Adamovičs (ASV), koordinātors stiprā strāvā cl. inž. E.Jurēvics (ASV),

irdzstrādnieki: cl. inž. F. Bērziņš (ASV), cl. inž. P. Černauskis (Kanādā), cl. inž.

A.Goba (Kanādā), cl. inž. R. Heniņš (ASV), cl. inž. L.Pāvels (ASV), prof. ĪLPutna-

ērglis, M.S. (Kanādā), doc., cl. inž. O. Salka (Zviedrijā), cl. inž. H. Vilks (Ka-

nādā). 621.311 Elektriskās spēkstacijas (apakšstacijas) —cl. inž.A.Jagars (ASV).

621.315/316 Elektriskās enerģijas pārvadīsana, pārvadīsanas līnijas utt. — mech.

inž. E.Osis (Kanādā). 621.32 Elektriskā apgaismošana, spuldzes — cl. inž.

J. Strausmanis (t). 621.38 Elektronu spuldzes — A.Adamovičs. 621.369 Radio-

komūnikācija — A.Adamovičs. 621.43 lekšdedzes dzinēji — prof., mech. inž.

A. Dumpis (Dienvidafrikā). 621.43.019 Ķīmiskās un fizikālās degvielu īpašības —

A. Dumpis. 621.438 Gāzes turbīnas — A. Vickopfs. 621.45 Raketes un strūklu

motori — ārk. prof., technol. inž. R. Rūtiņš. 621.5 Pneumatiskās mašīnas, kom-

presori — mech. inž. S. Miķelsons (Kanādā). 621.6 Sūkņi — priv. doc. Dr. ing.

P. Priedīlis (ASV). 621.65/69 Sūkņi ugunsapkarošanai — E. Tiltiņš. 621.791 Me-

tināšana — ķīm. inž. N. Bredžs-Briedis (ASV). 621.7 Darbnīcu prakse (vispārīgi)
— doc, techn. inž. H. Pestmalis (t). 621.81 Mašīnu elementi — mech. inženieris

A.Mitenbergs (ASV). 621.9 Darbarīki, darbarīku mašīnas,apstrādes paņēmieni —

techn. inž. R. Mancs (ASV). 622 Kalnrūpniecība — ķīm. inž. A.Oliņš (ASV). 623.82

Karakuģu būvniecība — J. Zaķis. 624.04 Būvmechanika (statika) —
būvinženieris

R. Karlsons (Kanādā), būvinž. A. Bernups (Kanādā). 624.014 Metallabūves —

prof. Dr. art. ing. E.Veiss (t). 624.11 Dziļbūves, pamati (izņemot tiltus) — kultūr-

inž. A. Balodis (Kanādā). 624.131 Ģeotechnika, zemes darbi — *prof. Dr. ing.,Dr.

techn. A. Jumiķis (ASV). 624.19 Tuneļu būve — ceļu inž. J. Leimanis (t). 624.21

Tilti — būvinž. E. Zemīlis (ASV). 624.9 Inženieraugstbūves (izņemot koka un

betona) — E.Veiss (t). 624.92 Inženieraugstbūves (betona un dzelzbeLona) —
ko-

ordinātors būvinž. N. Zoldners (Kanādā), būvinž. A. Vikmanis (Kanādā), būvinž.

E. Ģērmanis (Austrālijā), būvinž. E. Skuja (Kanādā), būvinž. M. Grietēns (ASV).

624.93 Inženieraugstbūves (koka) — prof. Dr. ing. E.Jākobsons (Kanādā). 625.1,

625.3—/61 Dzelzceļu būve un uzturēšana — būvinž. J. Stakle (ASV). 625.2 Dzelz-

ceļu ritekļi: lokomotīves un vagoni utt. — Dr. ing. J. Caune (Zviedrijā). 625.62

lelu dzelzceļi (tramvaji) — būvinž. A. Bulderis (ASV). 625.71/74 lelu, ceļu, šoseju

un autoceļu klasifikācija, ceļu ietaises un ierīces — prof. Dr. ing. E. Dravnieks

(ASV). 625.72 Ceļu projektēšana — būvinž. A. Muižnieks (ASV). 625.73 Ceļu būve

— inž. V.Gobiņš (ASV). 626.0—627.18, izņemot 626.8: Ūdensbūves, kanāļi —

būvinž. E. Palde (ASV) ,* būvinž. J. Lasmanis (ASV). 626.8 Meliorācija un ap-

ūdeņošana — būvinž. J.Baumanis (ASV). 627.2 Ostas — būvinž. A. Spurmanis

(Kanādā), būvinž. P. Lāčgalva (Zviedrijā). 627.3 Ostu daļas, doki, piekrastes

krāni utt.; peldošie doki — sk. 629.12 —A. Spurmanis, P. Lāčgalva. 627.4/5

Upju rēgulēšana, plūdu novēršana —J. Baumanis. 627.8 Dambji un aizsprosti

— būvinženieris J. Švanks (Kanādā). 627.9 Signālierīces, drošības ierīces un

ietaises iebraukšanai — kapteinis F. Dambekalns (t). 628.1 Ūdensapgāde —
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būvinženieris V.Zerviņš (ASV). 628.2—628.6 Kanalizācija (notekūdeņi) — Dr. ing.

B.Skulte (ASV), būvinž. A. Podnieks (Kanādā). 629.1—629.11.02 Automobiļi un

autorūpniecība— techn. inž. A. Skuja (ASV). 629.11.011 Automobiļi un autorūp-

niecība (tikai šasijas) — techn. inženieris J. Dumpis (Dienvidafrikā). 629.12

Kuģu būvniecība — koordinātors J. Zaķis; doc, kuģu būvinženieris E.Freimanis

(Zviedrijā); mech. inženieris A. Zālīte (Kanādā). 629.13 Aviācija un gaisa sa-

tiksmes līdzekļi — koordinātors lidmašīhu konstruktors K. Irbītis (Kanādā);

aeron. inž. K. Radziņš (Kanādā). 631.3 Lauksaimniecības mašīnas un darbarīki

— mechinž. V. Āboliņš (Kanādā). 634 Mežsaimniecība — prof. Dr. rer. for.

R.Markus (ASV). 637.1 Piensaimniecība —

agr. K. Liepiņš (ASV). 637.3 Siers

— Dr.agr. J. Zariņš (Kanādā). 637.4 Olas — agr.H.Curišķis (ASV). 637.5 Putni

— H. Curišķis. 637.5 Gaļas rūpniecība — ķīm. inž. L.Undups (Kanādā). 641 Vita-

mīni — agronoms F. Danga (ASV). 656.1 Satiksme pa ceļiem un autoceļiem —

A. Muižnieks. 656.2 — Dzelzceļu satiksme un ekspluatācija — būvinženieris

J.Stakle, sen. (ASV). 656.4 lelu dzelzceļu satiksme —A. Bulderis. 656.6

Kuģu un celtuvju satiksme — F. Dambekalns (t). 656.7 Gaisa satiksme — V. Dā-

bols (ASV). 657 Grāmatvedība —*E. Ziplāns, mag. oec (Kanādā). 66 Ķīmiskā
rūpniecība un tai radnieciskās nozares — koordinātors prof. Dr. chem. B. Jir-

gensons (ASV). 662.1—662.5 Sprāgstvielas, spridzināšana — būvinž. J. Šmits

(Kanādā). 662.6—662.9 Degvielu technoloģija (izņemot kūdru) — prof. Dr. ing.

P. Krūmiņš (t). 662.641, 662.812, 665.44 Kūdras rūpniecība, sk. arī 553.97 —

kultūrinž. A.Arājs (Kanādā). 663.1 Techniskā mikrobioloģija, fermentācija —

biol. J.Kozulis (Kanādā). 663.2/3 Vīhrūpniecība — ārk. prof. Dr. agr. E. Žu-

beckis (Kanādā). 663.4 Alus rūpniecība — Dr. agr. A. Bāra (Kanādā). 663.5 Spirta

un alkoholisko dzērienu rūpniecība — E. Žubeckis. 663.6 Minerālūdeņu, sīrupu

un saldējuma rūpniecība — E. Žubeckis. 664 Pārtikas vielu technoloģija— koor-

dinātors E. Žubeckis. 664.6/7 Miltu rūpniecība, dzirnavas, maize, ceptuves —

agr. B. Zobs (ASV). 664.8 Pārtikas vielu konservēšana —E. Žubeckis. 664.9,

arī664.3 Gaļas ražojumu konservēšana —ķīm. inž. L.Undups. 665.3 Eļļas, tauki,

vasks (dzīvnieku un augu ražojumi) — ķīm. inž. N. Grundmanis (ASV). 665.4

Minerāleļļas — N. Grundmanis. 665.5—665.8 Naftas technoloģija — ķīm. inž.

J. Bumbulis (Kanādā). 666.3—666.75 Māla izstrādājumi, keramika, ķieģeļu rūp-

niecība — ķīm. inž. E. Groskaufmanis (Kanādā). 666.76 Nedegamo materiālu

produkti — ķīm. inž. V. Svīķis (Kanādā). 666.8 Ģipša rūpniecība, māksirgie akmeņi,
šīferis —

*
techn. inž. M. Proriņš (Kanādā). 666.94, 666.95 Cementa rūpniecība

—ķīm. inž. E.Leja (Kanādā). 666.97 Javas,betons — N.Zoldners. 666.98 Stiegr-

betons, spriegbetons — būvinž. O. Bikša (ASV). 667 Krāsvielu rūpniecība — Dr.

agr. J. Zusevics (ASV). 668 Dažāda organiskās ķīmijas rūpniecība — J.Bumbulis

669.00 Būvju tāmes,darba normas — būvinž. J.Palieps (Kanādā). 669.01—669.09

Metallurģija — V. Burkevics (t). 669.1—669.18 Dzelzs un tērauda rūpniecība—

techn. inž. O. Bērziņš (Austrālijā). 669.2—669.6 Dažādi metalli, varš, svins v. c.

— V. Burkevics (t). 669.7 Alumīnija rūpniecība — mech. inž. V. Golde (Kanādā).

674 Kokrūpniecība, kokiz strādāšana — R.Markus. 675 Adrūpniecība —

*

ķīm.
inž. J. Liniņš (Kanādā). 676 Papīrrūpniecība —

* ķīm. inž. E. Langins (Kanādā),
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*ķīm. inž. B. Liepkalns (ASV). 677 Tekstilrūpniecība — *ķīm. inž. O.Līcis (ASV).

678 Makromolekulāro vielu rūpniecība, gurnijrūpniecība, mākslīgo vielu rūp-

niecība — ķīm. inž. J. Riekstiņš (Kanādā), ķīm. inž. A. Dinbergs (ASV). 681.14

Elektroniskie skaitļotāji — Maija Švanka, B. A. Sc. (Kanādā). 681.2—681.26

Mērinstrumenti
— R. Mancs. 682,683 Kalējamatniecība, atslēdznieku darbi—

R.Mancs. 684 Ratu būve,mēbeļrūpniecība— R.Mancs. 69 Būvmašīhas un darba-

rīki
— būvinž. J. Popelis (Kanādā). 691.1 Būvmateriāli, būvdaļas —

architekts

A.Birkhāns (Kanādā), arch. O. Krauze (Kanādā). 693 Mūrnieku darbi un radnie-

cīga amatniecība, tērauda skeleta būve — Latviešu architektu biedrība, turpmāk:

LAB; koordinātors arch. P.Lazdāns (ASV). 694 Namdaru darbi, būvgaldniecība

— LAB. 696 Cauruļlicēju darbi, installācija — LAB. 698 Pārējā būvamatniecība:

krāsotāju darbi, iestiklošana, tapsēšana, aizsardzība pret uguni un mitrumu,

izolācija — LAB. 697 Apkure, vēdināšana, klimatizācija — mech. inženieris

O. Dzērvītis (Kanādā). 711 Pilsētu un apdzīvotu vietu plānošana (izņemot 711.7)
— LAB. 711.7 Satiksmes ceļi pilsētās un masu transporta sistēmas — prof. Dr.

ing. A. Pakalniņš (Kanādā). 712 Apvidus izdaiļošana, parki, dārzi, rotaļlaukumi
—

LAB. 718 Kapsētu plānošana — LAB. 72 Architektūra
— LAB, koordinātors

P.Lazdāns. 738 Podniecība un mākslas keramika — M. Romāne (Kanādā). 778.5

Filmrūpniecība, kinematogrāfija — cl. inž. A. Jekste (Kanādā) un A.Adamovičs.

LTTV valodas konsultante: M. Aserīle, M.A. (ASV).

VAKANTĀS NOZARES

Redakcija aicina pieteikties līdzstrādniekus šādos jautājumos (adrese:

Dr. E. V. Dravnieks, c o King & Gavaris, Pittsburgh, PA 15222, U. S. A.).
51.46 Okeanogrāfija. 621.14 Tvaika vilces. 621.18 Tvaika katli. 621.39

Telekomunikācija, ieskaitot kibernētiku. 621.47 Solārās enerģijas izmantošana.

638.1 Biškopība. 64 Mājturība. 651—654 Tirdzniecības un satiksmes organizā-

cija un technika. 655 Grafiskā un poligrāfiskā rūpniecība. 656.8 Pasta satiksme

659 Publicēšana. Sludināšana. Reklāma. 661 Ķīmiskie ražojumi šaurākā nozīmē.

666.1/.2 Stikla rūpniecība. 666.92 Kaļķa un magnēzija ražošana. 671 Ražojumi

no dārgakmeņiem un cēlmetalla. Rotaslietas. 672 Dzelzs un tērauda ražojumi.

673 Ražojumi no citiem metalliem. 679 Dažādu vielu rūpniecība. Akmeņu ap-

strādāšana. 681.6 Pavairošanas un iespiešanas mašīnas. 685 Sedlniecība.apavi,

ceļojumu un sporta piederumi v.c. 686 Grāmatsiešana. 687 Apģērba rūpniecība.

688 Galantērijas preces. Rotaļlietas v. c. 744 Techniskā zīmēšana. 771—778

Fotogrāfija.
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BALVAS LATVIEŠU KULTŪRAS DARBINIEKIEM EMIGRĀCIJĀ

Kārlis Ābele

Sim pārskatam par dažādām balvām, godalgām un prēmijām,

kādas latviešu organizācijas emigrācijā ir piešķīrušas latviešu kul-

tūras darbiniekiem un zinātniekiem, informācija iegūta, izskatot

periodiskus v. c. izdevumus, kā arī sarakstes ceļā (sevišķa pateicība

par sniegtajām ziņām pienākas V. Irbēm, arī S. Klauvērtam, V. Locim

un T. Staprānam). Vērēs nav minēti visi izdevumi, kur gūtas ziņas

par piešķirtām balvām un to saņēmējiem; tas darīts gan tad, ja

publicēti balvu piešķiršanas noteikumi vai balvu piešķīrēju organizā-

ciju un to darbības raksturojums.
Pārskats nav pilnīgs, jo ir bijis iespējams izskatīt tikai samērā

nelielu daļu no periodiskiem izdevumiem. Pārskatu sastādot, lielāka

vērība veltīta balvām, kas piešķirtas atkārtoti un rēgulāri ik gadus
vai ar vairāku gadu atstarpi. Ņemts vērā arī ar balvām saistītais

prestižs, kas daļēji (bet ne vienmēr) noprotams no balvu materiālās

vērtības. Ignorēti gandrīz visi goda vai atzinības raksti, gadījuma
rakstura vai citādi mazāk nozīmīgas balvas, kā arī dažādi līdzekļu

piešķīrumi ansambļiem v. c, kas uzskatāmi vairāk kā pabalsti vai

atbalsti sekmīgai darbības turpināšanai, nevis kā balvas.

Visvairāk balvu piešķīrušas, t. s., centrālās organizācijas vai

to nozares un kultūras fondi: Brīvās pasaules latviešu apvienība

(BPLA), Latviešu centrālā komiteja (LCK — Eiropā), Eiropas latviešu

kultūras fonds, Latvijas atjaunošanas komitejas Eiropas centrs (LAK

EC). Amerikas latviešu apvienība (ALA) un kopā ar Latviešu nacionālo

apvienību Kanādā (LNAK) radītais Ziemeļamerikas latviešu kultūras

fonds (ZLKF), Latviešu apvienība Austrālijā (LAA), Amerikas lat-

viešu jaunatnes apvienība (ALJA), Latviešu nacionālās jaunatnes

apvienība Kanādā (LNJAK) un Eiropas latviešu jaunatnes apvienība

(ELJA). Turpmāk šai rakstā lietoti šo organizāciju nosaukumu saīsi-

nājumi.

Godalgošanā aktīvi bijuši arīciti, no šīm centrālām organizā-

cijām neatkarīgi fondi: Ģenerāļa Kārļa Gopera fonds, Raiņa un Aspa-

zijas fonds, Zinaīdas Lazdas piemiņas fonds, Jāņa Jaunsudrabiņa

prēzas balvas fonds un Andrieva Jurdža fonds. Komponistu jaundarbi
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godalgoti konkursos, kas saistīti ar dziesmu svētkiem vai dziesmu

dienām. Par literāriem darbiem un rakstiem periodikā balvas ir

piešķīruši Daugavas Vanagi, Latviešu preses biedrība (LPB) v. c.

organizācijas.

Minēto centrālo organizāciju mērķi un darbības lauks ir visai

plaši un šai rakstā nav tuvāk apskatīti; lielāka vērība gan veltīta

dažādo balvu piešķiršanas noteikumiem. Kultūras darbinieku apbal-

vošana ir tikai viena no daudzajām rosmēm, kādās izpaužas šo

organizāciju vai to kultūras fondu darbība, ne galvenais uzdevums.

Piemēram, pat apbalvošanā visaktīvākā fonda — ALA kultūras fonda

(KF) noteikumi neatļauj izlietot goda balvām vairāk par 25 %no

attiecīgajā gadā ieņemtajiem līdzekļiem. Dažkārt ir izteiktas domas,

ka arī šāda godalgām izlietojama līdzekļu daļa ir par lielu;
1 ir minēti

arī citi iebildumi pret balvu piešķīrumiem.2
No centrālām organizācijām neatkarīgo fondu darbībā godalgo-

šanai nereti veltīta lielāka vērība (lai gan ne visos gadījumos balvu

piešķiršana uzskatāma par fonda galveno uzdevumu), tādēļ šo fondu

mērķi un darbība šai rakstā raksturoti tuvāk.

Vieglākas pārskatāmības dēļ informācija par balvu saņēmējiem,

godalgotiem darbiem v. c. šai pārskatā parasti ievietota bez tuvākiem

paskaidrojumiem šādā secībā: 1) gads, kad balva piešķirta vai kad

godalgotais darbs veikts,publicēts vai iesniegts godalgošanai, 2) kul-

tūras nozare,kurā ietilpst godalgotais veikums, 3) balvas apzīmējums

— pirmā, otrā, trešā vai citādi apzīmēta godalga, 4) balvas saņēmēja
vārds un uzvārds, 5) godalgotā darba īss raksturojums un/vai nosau-

kums un 6) balvas materiālā vērtība. Ne vienmēr sniegtas ziņas par

visiem minētiem jautājumiem. Ja godalgots periodiskā izdevumā

publicēts darbs, dažkārt pievienota arī vairāk vai mazāk pilnīga

bibliogrāfiska norāde. Par godalgotām grāmatām minēts apgāds,
izdošanas vieta un gads.

Tautas balva

Visievērojamākā no pēdējos gados piešķirtām balvām ir BPLA

Tautas balva, kas idejiski uzskatāma par neatkarīgajā Latvijā nodi-

binātās Tēvzemes balvas un emigrācijas agrākajā posmā nerēgulāri

piešķirtās Trimdas tautas balvas 3 turpinājumu. Ar Trimdas tautas

balvu apbalvojamo izvēle un līdzekļu vākšanas organizācija bijusi
lielā mērā atkarīga no privātu aprindu iniciātīvas; vācot ziedojumus
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visā brīvajā pasaulē, balva piešķirta izciliem latviešu kultūras dar-

biniekiem par viņu mūža nopelniem. Par pirmo Trimdas tautas balvu

uzskata Ādolfam Ābelēm viņa 60 gadu jubilejā 1949. gadā dāvātās

klavieres, iegūtas par Eiropas latviešu ziedoto naudu. Vēlākos gados

Trimdas tautas balvu saņēma Teodors Reiters 70 gadu jubilejā 1954.

gadā, Jānis Jaunsudrabiņš 80 gadu jubilejā 1957. gadā, Jānis Mediņš
70 gadu jubilejā 1960. gadā, Herta Lūse 70 gadu jubilejā 1961. gadā
un Pēteris Ērmanis 70 gadu jubilejā 1963. gadā (bez Trimdas tautas

balvai atbilstoša panākuma bijusi līdzekļu vākšana, lai apbalvotu Ludi

Bērziņu, tuvojoties viņa 85 gadu jubilejai 1954. gadā). Dažkārt balvu

materiālā vērtība bijusi visai liela (piemēram, J. Mediņam ap 40.000

zv. kronu, H. Lūsei 5400 dolāru).

BPLA 1963.gadā apstiprināja šādus Tautas balvas noteikumus:4

Tautas balvas noteikumi

1) Lai apliecinātu cieņu un izteiktu brīvā pasaulē dzīvojošo
latviešu pateicību izciliem zinātnes, nacionālpolītiskiem, sabiedris-

kiem un mākslas darbiniekiem, jaunatnes audzinātājiem un izciliem

fiziskās kultūras reprezentantiem, kas ar saviem darbiem un sasnie-

gumiem palīdzējuši izprast cittautiešiem latviešu tautas brīvības

centienus, cēluši godā un populārizējuši latviešu vārdu, stiprinājuši

latvisko apziņu un neatlaidību cīņā par brīvību un valsts neatkarības

atgūšanu, kas snieguši paliekamas mākslas vērtības un pašaizliedzīgi

ilgus gadus strādājuši jaunatnes audzināšanas darbā, BPLA nodibina

Tautas balvu.

2) Tautas balvas piešķiršanas tiesības ir BPLA valdei.

3) Tautas balvu ierosināšanas tiesības ir BPLA apvienoto

latviešu centrālo organizāciju valdēm: ASV — Amerikas latviešu

apvienībai, Eiropā — Latvijas atjaunošanas komitejas Eiropas cen-

tram, Kanādā — Kanādas latviešu nacionālai apvienībai un Austrālijā
— Latviešu apvienībai Austrālijā.

4) Lēmumampar Tautas balvas piešķiršanu jābūt vienprātīgam

5) Tautas balvu nevar piešķirt vienai personai vairāk nekā

reizi mūžā.

6) Tautas balvas lielums ir 1000 [ASV] dolāru, ko apbalvotam

reizē ar Tautas balvas diplomu izsniedz Latvijas neatkarības paslu-

dināšanas svinīgā atceres aktā 18. novembrī.
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7) Līdzekļus Tautas balvai ņem no BPLA esošo organizāciju

gadskārtējām iemaksām, kā arī atsevišķu organizāciju un tautiešu

individuāliem šim nolūkam ziedotiem līdzekļiem.

Līdzšinējie Tautas balvas laureāti: 1963. g. Jānis Kuģa; 1964.g.

Ludis Bērziņš; 1965. g. Jānis Sarma; 1966.g. Jāzeps Rancāns; 1967.

g. Arnolds Spekke; 1968. g. (sabiedriski politiskajā laukā) Alfrēds

Bērziņš, (zinātnē) Edgars Dunsdorfs, (mākslā) Mārtiņš Zīverts; 1969.

g. Zenta Mauriņa.
Tautas balvas materiālā vērtība,kā noteikumos paredzēts,bijusi

$ 1000, izņemot 1968. gadu, kad katram laureātam piešķirts $ 500.

Gan šī, gan citu iemeslu dēļ (ieskaitot to,ka M. Zīverts balvu saņēma

ar lielu novēlošanos) balvu piešķiršana 1968. gadā ir izraisījusi

kritiku presē. s
_ . .

Jaunatnes balva

ALJA, LNJAK un, sākot ar 1958.g., ELJA piešķirtā Jaunatnes

balva iecerēta kā vienreizēja dāvana izciliem kultūras un sabiedris-

kiem darbiniekiem. 1957. gadā to saņēma Nikolajs Kalniņš. 1958.

gadā Jānis Klīdzējs, vēlākos gados arī Pēteris Dreimanis un Arturs

Kaugars.
„ , ,

«Eiropas balva

Par Eiropas latviešu centrālo organizāciju piešķirtām balvām

iegūtas ļoti nepilnīgas ziņas. Jau 1945. gadā Vācijā sāka darboties

LCK kultūras fonds; starp tā laureātiem četrdesmito gadu otrā pusē

bijuši Andrejs Eglītis, Anšlavs Eglītis (par stāstu ciklu KAZANOVAS

MĒTELIS) un Alfrēds Dziļums (par pasaku SARKANAIS VELNS).

Eiropas latviešu kultūras fonda (dibināts 1953. gadā) stāstu un noveļu

sacensības rezultāti 1956. gadā: 1. godalga nav piešķirta; 2. godalga:

Valdis Kauls — «Cilvēku klubs" $ 200; 3. godalga: Pāvils Klāns —

«Atpakaļ" $ 150; atzinības balva: Knuts Lesiņš — «Liepziedā" $ 100,

Dzintars Kiršteins — «Sieviete ar suni" $ 100, Vilis Lesiņš —«Kris-

tus" $ 100. LAK EC (dibināts 1951. gadā) piešķīris kultūras darbinieku

balvas Zentai Mauriņai (1964. g.) un Ādolfam Šildem (1968. g. par

nopelniem, dokumentējot notikumus okupētajā Latvijā un informējot
cittautiešus par latviešu tautas likteņgaitām).

Kultūras fonda balva

Visaktīvākie kultūras darbinieku un zinātnieku apbalvošanā ir

bijuši ALA KF un ZLKF; šo fondu darbība jo nozīmīga tādēļ, ka
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balvas piešķirtas neatkarīgi no to saņēmēju dzīvesvietas emigrācijā.

ALA KF dibināts 1951. gadā. ZLKF, izveidots ALA un LNAK sadar-

bībā 1956. gadā, nākošā gadā pārņēma ALA KF iesākto gadskārtējo

goda balvu un goda diplomu piešķiršanu, sāka piešķirt atzinības

balvas teātra mākslā un vēlāk arī" Krišjāņa Barona prēmijas. Par

ALA KF un ZLKF struktūru un darbību rakstījis V.Klīve ALA KF

biļetenā,6 kur publicēti arī ZLKF vispārīgie 7un godalgu piešķiršanas
noteikumi.8 Vēlākos gados tie vietām mainīti un papildināti, tādēļ šeit

atstāstīti tikai aptuveni. Godalgas (izņemot retus gadījumus) piešķir-
tas par iepriekšējā kalendāra gada izciliem darbiem un veikumiem.

ZLKF (līdz 1956. g. ALA KF) goda balvas piešķirtas par dar-

biem un veikumiem humānitārās un sociālās zinātnēs (h. s. zin.),

techniskās un dabas zinātnēs (t. d. zin. — tikai par 1960. g.), daiļ-
literātūrā (lit.), publicistikā (tikai par 1961. g.), tēlotājās mākslās

(tēl.m.), daiļamatniecībā (tikai par 1966.g.), skaņu mākslā, resp.

mūzikā (mūz.) un skolu un audzināšanas darbā, resp. paidagoģijā

(paid.). lekavās minētie saīsinājumi lietoti vēlāk šai rakstā attiecīgo

nozaru apzīmēšanai. Goda balvu skaitu un materiālo vērtību (līdz šim

400 vai 500 dolāru) katru gadu nosaka fonda valde atkarā no līdzek-

ļiem un pieteiktajiem darbiem. Goda balvas zinātnēs piešķir tikai, ja

attiecīgais darbs ir par Latviju, latviešu kultūru un latviešu dzīvi

trimdā, publicēts atsevišķā grāmatā vai periodiskā izdevumā. Goda

balvas daiļliterātūrā piešķir epikā, lirikā un drāmā par darbiem,

kas parādījušies atsevišķos izdevumos; var godalgot arī nepublicētus

drāmatiskus darbus, ja tiem bijušas vismaz divas izrādes. Publicis-

tikā godalgo darbus ar nozīmīgu tematiku un izteiksmi, kam redzama

nozīme cīņā par Latvijas brīvību, latviskās stājas un latvietības

saglabāšanu. Tēlotājās mākslās un daiļamatniecībā nevar godalgot

darbus, kas jau agrākajos gados kļuvuši pazīstami izstādēs vai

reprodukcijās. Skaņu mākslā godalgojamiem darbiem jābūt publicē-

tiem vai atskaņotiem publiskā koncertā.

ZLKF (agrāk ALA KF) goda balvas saņēmuši par 1951. gadu:

(h. s. zin.) Arnolds Spekke — HISTORY OF LATVIA (Zelta ābele

Stokholmā 1951) $ 400; (lit.) Jānis Jaunsudrabiņš — ZAĻĀ GRĀMATA

(P. Mantnieks Briselē I - 1950, II - 1951) $ 400; (tēl.m.) Lūdolfs

Liberts — trīs patstāvīgas gleznu izstādes Ņujorkā $ 400; (mūz.)
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Bruno Skulte — kantāte solistiem, korim un orķestrim „Dievs, Tava

zeme deg" $ 400.

Par 1952. gadu: (h. s. zin.) Kārlis Straubergs — pētījumi lat-

viešu folklorā $ 400; (lit.) Jānis Veselis — romāns VIESTURS VARA-

POGA (Daugava Stokholmā 1952) $ 400; (tēl.m.) Sigismunds Vidbergs

— grafiku cikli „Aiz dzelzs aizkara" un «Latvju bēgļi" $ 400; (mūz.)

Volfgangs Dārziņš - SONĀTA KLAVIERĒM $ 400.

Par 1953. gadu: (h. 8. zin.) Kārlis Kundziņš —
MŪSU TICĪBA

(Sējējs [Mineapolisā] 1954) $ 500; (lit.) Andrejs Eglītis — dzejas

NESAULE (Daugava Stokholmā 1953) $ 500; (tēl. m.) Jānis Kuģa —

latvisku skatuves metu sērija $ 500; (mūz.) Jānis Mediņš — «Rapso-

dija divām klavierēm" $ 500.

Par 1954. gadu: (h. s. zin.) Velta Rūķe-Draviņa —

„
Zur Kon-

sonantenerweichung bei Diminutiven im Lettischen", COMMENTA-

TIONES BALTICAE I (Baltisches Forschungsinstitut,Bonn 1954) $ 500;

(lit.) Anšlavs Eglītis — romāns CILVĒKS NO MĒNESS (Grāmatu

draugs [Bruklinā] 1954) $ 500; (tēl.m.) Anna Dārziņa — glezna

«Klusā daba" $ 500; (mūz.) Tālivaldis Ķēniņš —

„
Svīta čellam un

klavierēm" $ 500.

Par 1955. gadu: (lit.) Pēteris Ērmanis — atmiņu tēlojumi SEJAS

UN SAPŅI (Daugava Stokholmā 1955) $ 500; (tēl.m.) Augusts Annus

— glezna «Jūrmalas ainava" $ 500; (mūz.) Ādolfs Ābele —

„
Fuga

ērģelēm" $ 500.

Par 1956. gadu: (h. s. zin.) Pauls Jurevičs — VARIĀCIJAS PAR

MODERNO CILVĒKU (Daugava Stokholmā 1956) $ 500; (lit.) Zinaīda

Lazda — dzejas SAULESKOKS (Daugava Stokholmā 1956) $ 500; (tēl.

m.) Vilis Krūmiņš — zīmējumu cikls «Latviešu mitoloģija" $ 500.

Par 1957. gadu: (h. s. zin.) Ernests Blese —

„Storia della lette-

ratura lettone", Dž. Devoto (cd.), STORIA DELLE LETTERATURA

BALTICHE (73—297. lpp.); «Lettische Etvmologien", ZEITSCHRIFT

FŪR VERGLEICHENDE SPRACHFORSCHUNG 73 (91-121. lpp.) un

„
Latviešu refleksīvo verbu kultūrvēsturiskie un kultūrpsīcholoģiskie

pamati", ALHZA RAKSTU KRĀJUMS I (Ņujorkā 1957) $ 400; (tēl. m.)

Niklāvs Strunke — glezna «Dievs, Tava zeme deg" $ 400.

Par 1958.gadu: (h. s. zin.) Arveds Švābe — LATVIJAS VĒSTURE

1800—1914 (Daugava Stokholmā 1958) $ 500; (lit.) Mārtiņš Zīverts —
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luga «Pēdējā laiva" $ 500; (tēl.m.) Voldemārs Jansons — skulptūra

«Māte" $ 500.

Par 1959.gadu: (lit.) Teodors Zeltiņš — noveles DVĒSEĻU
GLĀBĒJI (Tilts [Mineapolisā] 1959) $ 400; (tēl.m.) Frīdrichs Milts

— glezna «Ilze" $ 400; (mūz.) Jānis Mediņš — «2. trio vijolei,čellam

un klavierēm" un «Svīta obojai un klavierēm" $ 400.

Par 1960.gadu: (t. d. zin.) Jānis Rutkis — LATVIJAS ĢEOGRĀ-
FIJA (Zemgale Stokholmā 1960) $ 400; (lit.) Irma Grebzde — atmiņu
romāns SVEICINĀTA,MANA ZEME (Grāmatu draugs [Bruklinā] 1960)

$ 400; (tēl. m.) Jānis Gailis — glezna «Saulriets Kursas malā" $ 400.

Par 1961.gadu: (lit.) Veronika Strēlerte — dzejas ŽĒLASTD3AS

GADI (Daugava Stokholmā 1961) $ 400; (publicistikā) Kārlis Rabācs

— raksts «Augstā dziesma" v. c. ievadraksti LAIKĀ $ 400; (tēl.m.)

Mārtiņš Krūmiņš — glezna «Laivas Daugavas krastos" $ 400; (mūz.)

Volfgangs Dārziņš — 200 LATVIEŠU TAUTASDZIESMAS solo balsij

un klavierēm (A. Kalnājs Čikāgā I — 1961, II — 1960) $ 400.

Par 1962. gadu: (h. s. zin.) Edgars Dunsdorfs — LATVIJAS VĒS-

TURE 1600—1710(Daugava Stokholmā 1962) $ 400; (lit.) Guntis Zariņš
— stāsts VARONĪBAS AUGSTĀ DZIESMA (Tilts [Mineapolisā] 1962)

$ 400; (tēl.m.) Oskars Skušķis — glezna «Cīņa" $ 400; (mūz.) Tāli-

valdis Ķēniņš — liriska svīta 5 daļās soprānam, baritonam, jauktajam
korim un ērģelēm «Dzejnieka dzFve un gars" $ 400.

Par 1963. gadu: (lit.) Jānis Klīdzējs — romāns SNIEGI (Grāmatu

draugs [Bruklinā] 1963) $ 400; (tēl.m.) Nora Drapče — glezna «Pelēka

nakts" $ 400; (mūz.) Arnolds Šturms — kompoziciju cikls solo balsij

un klavierēm «Četras liriskas dziesmas" $ 400.

Par 1964. gadu: (lit.) Alfrēds Dziļums — romāns DAUGAVAS

KRĀCES (Grāmatu draugs [Bruklinā] 1964) $ 400; (mūz.) Jānis Nor-

vilis -teiksma jauktajam korim «Nedēļa senatnē" $ 400.

Par 1965. gadu: (h. 8. zin.) Valentīns Bērzkalns — LATVIEŠU

DZIESMU SVĒTKU VĒSTURE (Grāmatu draugs [Bruklinā] 1965)

$ 400; Ādolfs Šilde — BEZ TIESĪBĀM UN BRĪVĪBAS (Imanta Kopen-

hāgenā 1965) $ 400; (lit.) Zenta Mauriņa — esejas TRIMDAS TRAĢIKA

(Grāmatu draugs [Bruklinā] 1965) $ 400; (tēl.m.) Jānis Kalmīte —

glezna «Arkls" $400; (mūz.) JānisKalniņš — «Mūzika stīgu orķestrim"

$ 400.
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Par 1966. gadu: (lit.) Gunārs Janovskis — romāns PĀR TRENTU

KĀPJ MIGLA (Grāmatu draugs [Bruklinā] 1966) $400; (tēl.m.) Eduards

Dzenis — altāra glezna Sv. Jāņa baznīcā, Toronto, Kanādā $ 400;

(daiļamatniecībā) Paulīhe Skrupšķele — gobelēns „
Pasaule latviskā

skatījumā" $ 400.

Par 1967. gadu: (lit.) Gunārs Saliņš — dzejas MELNĀ SAULE

(Grāmatu draugs [Bruklinā] 1967) $ 400; (tēl.m.) Ēvalds Dajevskis —

dekorātīvais ietērps R. Blaumaņa lugai UGUNT Amerikas latviešu

teātra Vašingtonas un Ņujorkas ansambļa iestudējumā $ 400; Jūlijs
Matisons — glezna

„
Jūra" $ 400; (paid.) Elza Klaustiņa $ 400.

Par 1968. gadu: (h.s.zin.) Arnolds Aizsilnieks LATVIJAS SAIM-

NIECĪBAS VĒSTURE 1914-1945 (Daugava [Stokholmā] 1968) $ 400;

(lit.) Anši. Eglītis — romāns BEZKAUNĪGIE VEČI (Grāmatu draugs

[Bruklinā] 1968) $ 400; (tēl.m.) Augusts Kopmanis — piemineklis

pie Sv. Jāņa baznīcas, Toronto, Kanādā, veidots Latvijas 50 gadu un

Sv. Jāņa cv. lut. draudzes 20 gadu atcerei $ 400; (mūz.) Tālivaldis

Ķēniņš „II simfonija" $ 400; (paid.) Arturs Liepkalns $ 400.

ZLKF balvas teātra mākslā dažkārt apzīmētas par atzinības,

citkārt par goda balvām; to materiālā vērtība, līdzīgi goda balvām,

bijusi 400 vai 500 dolāru (šai pārskatā nav minēti mazāki piešķīrumi

teātra ansambļiem, kas raksturoti kā atzinība, atbalsts vai pabalsts

un nav pārsnieguši $ 200). ZLKF balvas teātra mākslā saņēmuši: par

1957. gadu: Lilija Štengele — darbība 1956-57.g. teātra sezonā $ 400.

Par 1958. gadu: Amerikas latviešu teātra Bostonas ansamblis —

Raiņa UGUNS UN NAKTS iestudējums $ 500. Par 1959.gadu balva nav

piešķirta. Par 1960. gadu: Amerikas latviešu teātra Vašingtonas

ansamblis — M. Zīverta lugas KLAUNS FIASKO iestudējums $ 400.

Par 1961. un 1962. gadu balva nav piešķirta. Par 1963. gadu: Ame-

rikas latviešu teātraVašingtonas ansamblis — T.Zeltiņa lugas VILKS

RĒGĀ iestudējums O.Urštei'na režijā $ 400. Par 1964., 1965. un 1966

gadu balva nav piešķirta. Par 1967. gadu: Amerikas latviešu teātra

Bostonas ansamblis — M. Zīverta lugas VARA iestudējums R.Birzgaļa

režijā $ 400. Par 1968. gadu: Amerikas latviešu teātra Vašingtonas

un Ņujorkas ansamblis — R. Blaumaņa UGUNTiestudējums O.Uršteina

režijā $ 400.

ZLKF (līdz 1956. g.ALA KF) goda diplomi piešķirti par darbiem

techniskās un dabas zinātnēs,dažkārt arīpar veikumiem humānitārās
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un sociālās zinātnēs, skaņu mākslā, audzināšanā un paidagoģiskā
darbā. Diplomi zinātnēs piešķirami par darbiem, kas publicēti atse-

višķās grāmatās vai periodiskos izdevumos; sevišķos gadījumos var

godalgot arr publicēšanai sagatavotus darbus. Darbu tematikai nav

jābūt tieši saistītai ar latviešu dzīvi; diploma saņēmējam jābūt lat-

vietim, kas, paturēdams latvisko stāju, ar savu darbu ceļ latviešu

labo slavu; par darbiem Latvijas vai latviešu kultūras populārizēšanā

var godalgot arr cittautiešus.

Goda diplomi nav saistīti ar naudas balvu; to saņēmēji (pretēji

dažādu citu goda un atzinības rakstu saņēmējiem) pieminēti šai pār-
skatā tādēļ, ka ZLKF goda diplomu piešķiršana saistīta ar lielāku

atzinības izrādīšanu un prestižu nekā dažādu citu rakstu vai diplomu

piešķiršana.

ZLKF (agrāk ALA KF) goda diplomus saņēmuši: par 1955. gadu:
(t. d. zin.) Nikolajs Bredžs —

„
Investigation of factors determining

the tensile strength of brazed joints", THE AMERICAN V7ELDING

JOURNALRESEARCH SUPPLEMENT, Nov. 1954.

Par 1956. gadu: (t. d. zin.) Jānis Akermanis (John Dāvid Aker-

man) — pētījumi aeronautikā.

Par 1957. gadu: (t. d. zin.) Mārtiņš Straumanis — pētījumi ķīmijā

Par 1958. gadu: (t. d. zin.) Egons Dārziņš — THE BACTERIOL-

OGY OF TUBERCULOSIS (University of MinnesotaPress 1958); Bruno

Jirgensons — ORGANIC COLLOIDS (Elsevier Publishing Company,

Amsterdam 1958).

Par 1960. gadu: (t. d. zin.) Antons Kroms — pētījumi enerģijas

saimniecībā
„ Leistungs- und Energiebilanz der Verbundsvsteme",

OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT fUr Elektrizitātsvvirtschaft, 6. un

B.nr. 1958, 11.nr. 1960.

Par 1961.gadu: (mūz.) koris DZIESMU VAIROGS un tā diriģents

Arnolds Kalnājs — izcilie mūzikālie sniegumi un latviešu vārda popu-

lārizēšanā amerikāņu sabiedrībā.

Par 1962.gadu: (t. d. zin.) Alfrēds Jumiķis — SOIL MECHANICS

(D. van Nostrand Co. Inc., London etc. 1962) un „Active and passive

earth pressure coefficient tables"; (paid.) Kārlis Kundziņš.

Par 1963. gadu: (h. s. zin.) Alfrēds Bērziņš THE UNPUNISHED

CRIME (Robert Speller & Sons, New York 1963); (t. d. zin.) Pēteris

Krūmiņš - „Coal and coke", STANDARD METHODS OF CHEMICAL
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ANALTSIS (1963), 1137—1282.lpp.; „
The determination of forms of

moisture m coar, Ohio State University ENGINEERING EXPERI-

MENT STATION BULLETIN 195 (1963), 90 lpp.; „Determination of

moisture-holding capacity of coal", OHIO STATE UNIVERSITY EX-

PERIMENT STATION I (1963), 13 lpp.; (paid.) Pēteris Dreimanis.

Par 1964. gadu: (t. d. zin.) Rūdolfs Drillis — pētījumi biomecha-

Par 1965. gadu: (t. d. zin.) Auseklis Veģis,
„
Die Bedeutung von

physikalischen und chemischen Aussenfaktoren bei der Induktion und

Beendigung von Ruhezustānden bei Organen und Geweben hbTierer

Pflanzen", HANDBUCH DER PFLANZENPHYSIOLOGIE (Springer,

Berlin etc.).

Par 1966. gadu: (t. d. zin.) Vilis Eiche, COLD DAMAGE and

plant mortality m experimental provenance plantations with Scotspine

m Northern Sweden (Skogshbgskolan, Stockholm 1966).

Par 1967. un 1968. gadu diplomi nav piešķirti.

ZLKF Krišjāņa Barona prēmijas uzskatāmas par līdzīgi no-

sauktu neatkarīgajā Latvijā piešķirtu prēmiju turpināšanu, kas 1961.

gadā atjaunotas. Prēmijas piešķir, lai veicinātu latvisko problēmu

pētīšanu, mudinātu jaunos autorus un godinātu Krišjāņa Barona vārdu

un mūža darbu. Prēmijas var piešķirt par darbiem,kas ietver latviešu

kultūras dzīvi, Latvijas dabu un latviešu dzīvi trimdā, it sevišķi
nacionālās kultūras kopšanu un tālāk veidošanos, kā arīpar izciliem

veikumiem latviskajā audzināšanā un skolu darbā, par publikācijām,

kas citās tautās populārizē Latviju un latviešu kultūru (kaut arī tām

nebūtu patstāvīga pētījuma raksturs), un par darbiem, kas rakstīti

sacensībai par fonda izziņotu tematu. Pirmajā gadā pēc prēmiju

atjaunošanas bija godalgojami darbi, kas publicēti trijos iepriekšējos

gados, vēlāk tikai iepriekšējā gadā publicēti vai mašīnrakstā iesniegti

darbi.

ZLKF Krišjāņa Barona prēmijas saņēmuši par 1960. (un 1959.

un 1958.) gadu: (t. d. zin.) Roberts Legzdiņš — „Latviešu tautas māksla

Celtniecība I. Vidzeme", LATVJU RAKSTI II (Andr. Ozoliņa apgāds

Eutīnā 1959 [1961]), 275-372., 391—418. lpp., $ 150; (h. s. zin.)

Aleksandrs Platbārzdis — LATVIJAS NAUDAS (autora izd. Stokholmā

1960) $ 150; Benjamiņš Jēgers — „Verzeichnis der lettischen Drucke

des 16. und 17. Jahrhundert", ZEITSCHRIFT FŪR OSTFORSCHUNG 4
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(1960), 556—583. lpp.; „Baltische Etvmologien", COMMENTATIONES

BALTICAE 4-5 (1958), 43-87. lpp.; raksts ar tādu pašu virsrakstu

krājumā IN HONOREM ENDZELINI (Čikāgas baltu filologu kopa Či-

kāgā 1960), 64—71. lpp.; „Verzeichnis der Schriften J. Endzelins"
,

ibid., 1—24. lpp. $ 150.

Par 1961. gadu: (folkl.) HaraldsBiezais — „Die Gottesgestalt der

lettischenVolksreligion*; ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS (Upp-

sala 1961) $ 250; (literātūras vēsturē) Kārlis Draviņš — EVANGE-

LIEN UND EPISTELN ins Lettische Übersetzt von Georg Elger (Sla-

viska institutionen vid Lunds universitet, Lund 1961) $ 200.

Par 1962. gadu: Arturs Silgailis — LATVIEŠU LEĢIONS (Imanta

Kopenhāgenā 1962) $ 200.

Par 1963.gadu: (h. s. zin.) Velta Rūķe-Draviņa — ZUR SPRACH-

ENTVvTCKLUNG BEI KLEINKINDERN (Slaviska institutionenvid Lunds

universitet, Lund 1963) $ 150; (lit.) Paula Jēgere-Freimane — CIL-

VĒKS DOMĀ, DIEVS DARA (Astra 1963) $ 150.

Par 1964. gadu: (h. s. zin.) Andrejs Johansons — „Der Schirm-

herr des Hofes imVolksglauben der Letten; Studien tiber Orts-, Hof-

und Hausgeister", ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS(Stock-

holm 1964) $ 200; (teātra mākslā) Lilijas Gleškes ansamblis — uzve-

dums
„
Latviešu senās kāzu paražas" $ 200.

Par 1965.gadu prēmijas nav piešķirtas. Par 1966. gadu: (mūz.)

Andrejs Jansons — nopelni kokļu mūzikas veicināšanā $ 200; (paid.)

Hermanis Kreicers $ 200; Teodors Sīlis $ 200; Vera Slavieša $ 200.

Par 1967. gadu: (vēsturē) Vilis Biļķins — KURSA UN KURŠU

CĪŅAS (Pilskalns [Linkolnā] 1967) $ 200; (paid.) Aina Martinsone

$ 200

Par 1968. gadu: (paid.) Alberts Ozols $ 200; Elza Gulbe $ 200.

1966. gadā ALA KF nodibināja Ādolfa Kaktiņa piemiņas balvu.

Balva (200 dolāru apmērā) piešķirta par iepriekšējā gada veikumiem

mūzikā. Balvas saņēmuši: par 1965. g. dziedātāja Irma Kurme, par

1966. g. dziedātāja Antoniņa Vaivode,par 1967. g. pianists Uga Grants.

Par 1968. gadu balva nav piešķirta.

ALA kultūras birojs ir rīkojis trīs sacensības jaundarbiem

drāmā (otra sacensība bija ALA kultūras biroja ierosināta un ZLKF

rīkota). Godalgas saņēmuši 1956. gadā: 1. godalga nav piešķirta, 2.

godalga: Valdemārs Kārkliņš - JAUNĀS ASINIS $ 300, 3. godalga:
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Dzintars Freimanis — IZŠĶIRŠANĀS $ 225, Jānis Viesiens —
JĀNIS

REITERS $ 225.

1963. gadā: 1. godalga: Alfrēds Dziļums — trīs drāmatiskas ainas

UZ MILŽA PLECA $ 400, 2. godalga: Hugo Krūmiņš — komēdija
MAESTRO NO RUCAVAS $200, 3. godalga: Alfrēds Dziļums — drāma

BEIGU SĀKUMS $ 100.

1968. gadā: 1. godalga: Arturs Voitkus — SOĢIS $ 500, 2. godalga:

Lidija Auzāne-Vītoliņa — SOS $ 250, 3. godalga: Aina Neboisa—MAČS

PRIEKULIS $ 100.

Austrālijas kultūras fonda balva

Austrālijas latviešu kultūras fonds dibināts kā LAA institūts

1952. gadā. Sākuma posmā fonds piešķīris balvas Austrālijas latviešu

kultūras darbiniekiem. 1959. gadā balvas daiļliterātūrā par izcilāka-

jiem Austrālijas latviešu rakstnieku un dzejnieku tai gadā grāmatās

publicētiem darbiem saņēmis JānisSarma par romānu MĪĻĀ PILSĒTA

un Teodors Tomsons par poēmu DRAMATISKĀ SEPTIMA. Fonda

balvu saņēmis arīEdgars Dunsdorfs un Pauls Jurevičs.

LAA kultūras daļa un teātra nozare 1964. gadā rīkoja viencēlienu

lugu sacensību. Godalgas saņēmuši: 1. godalgu: Spodris Klauverts —

ETĪDE £ 50, 2. un 3. godalgu kopīgi: Aina Neboisa -URĀNS £25 un

Jānis Lukstiņš — CEĻOJUMS £ 25.

Ģenerāļa Kārļa Gopera fonda balva

Latvijas skautu prezidenta ģenerāļa Kārļa Gopera fonds dibināts

1947.gadā Vācijā. Tā galvenais uzdevums ir rūpēšanās par latviešu

jaunatnes latviskas audzināšanas vajadzībām, atzīstot, ka ģenerālis

Gopers ir vīrs, ap kura piemiņu var saslēgties visi, kam ir mīļa
latviešu jaunatne un tās audzināšana. Fonds darbojas pie latviešu

skautu organizācijas, bet fonda darbs kalpo visai latviešu jaunatnei.
Fonds ir izdevis grāmatas un rīkojis jaundarbu sacensības literātūrā,

mūzikā un tēlotājās mākslās. Balvas dažkārt piešķirtas arrpar dar-

biem, kas neatbilst šīm mākslas nozarēm, bet ir nozīmrgi jaunatnes

nacionālā audzināšanā (sarsināti: j. n. audz.). Godalgoti kā publicēti

jaundarbi, tā manuskripti. Par balvas piešķiršanas gadu uzskatīts

tas, kurā darbs iesūtīts fonda valdei, nevis gads, kad paziņots par

balvas piešķiršanu.
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1948. gadā Vācijā Gopera fonds izsludināja sacensības ar trim

balvām (katru RM 4000). Negaidītā valūtas reforma tā samazināja

fonda līdzekļus, ka balvu piešķiršana kļuva maznozīmīga un bija

jāatliek. Tikai 1953.gadā varēja piešķirt naudas balvas par 1948.

gadā iesūtītajiem darbiem. Pēc fonda darbības aktīvizēšanas 1961.

gadā, kad fonda jaunā valde konstruējās Ņujorkā, sākot ar 1962. gadu
ik gadus izsludinātas sacensības vienā vai vairākās kultūras nozarēs,

un katras piešķirtās balvas materiālā vērtība bijusi $ 500.

Ģenerāļa Gopera fonda balvas saņēmuši: par 1948. gadu (piešķirts
1953. gadā): (lit.) Jānis Širmanis — stāsts KRIKSIS (K. Raits 1947)

$ 125; (mūz.) Valdemārs Ozoliņš — divas divbalsīgas gaidu dziesmas

$ 125; (tēl.m.) Juris Soikāns — asējums «Zobena pasniegšana" $ 50.

Par 1962. gadu: (lit.) Kārlis Ķezbers — jaunatnes romāns NOR-

DEĶIEŠI (K. Gopera fonds 1964).

Par 1963. gadu: (lit.) Teodors Zeltiņš — stāstu krājums TORŅI
DAUGAVĀ (Vaidava [Linkolnā] 1964); (mūz.) Tālivaldis Ķēniņš —

kompozicija divām klavierēm „Latviešu tautas deja"; (tēl.m.) Ēvalds

Dajevskis — dekorācijas un kostīmu meti A. Brigaderes pasaku lugai

SPRĪDĪTIS.

Par 1964. gadu: (lit.) Nikolajs Kalniņš — romāns LAIPU LICEJI

(Grāmatu draugs [Bruklinā] 1965).

Par 1965. gadu: (mūz.) Jānis Norvilis — kompozicijas ērģelēm

„Dod, Dieviņi, kalnā kāpt" un
„

Svīta"; (tēl. m.) Ardis Vinklers—

dekorāciju meti Raiņa lugai ZELTA ZIRGS; (j.n. audz.) Edgars

Dunsdorfs — Latvijas vēsture jaunatnei SAKTU STĀSTI (K. Gopera

fonds Melburnā 1966).

Par 1966. gadu: (lit.) Andrejs Johansons — atceres un apceres

par Rīgu un rīdziniekiem RĪGAS SVĀRKI MUGURĀ (Grāmatu draugs

[Bruklinā] 1966); (mūz.) Arnolds Šturms — „Svīta klarnetei, čellam

un vijolei" un
„

Svīta flautai, vijolei un klavierēm"; Andris Vītoliņš

— neatlaidīga jaunatnes audzināšana latviskās mūzikas izpratnē un

šim darbam piemērotas kompozicijas; (j. n. audz.) žurnāls MAZPUT-

NIŅŠ — sakarā ar 100. numura iznākšanu ar balvu izsakot atzinību

visiem līdzstrādniekiem.

Par 1967. gadu: (lit.) Kārlis Ķezbers —.pasaka BRENCĪTIS

(Tilts [Mineapolisā] 1967); (mūz.) Valdemārs Ozoliņš — MAZPUT-

NIŅĀ 1967. gadā publicētās dziesmas; (tēl. m.) Margarita Kovaļevska
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— ilustrācijas A.Brigaderes pasaku lugai PRINCESE GUNDEGA UN

KARALIS BRUSUBĀRDA.

Par 1968. gadu: (tēl.m.) Imants Bite — ilggadīga veiksmīga

darbība, ilustrējot žurnālu MAZPUTNIŅU un citus jaunatnes izdevu-

mus un grāmatas; (j.n. audz.) Nikolajs Vīksniņš — LATVIJAS VĒS-

TURE JAUNĀ GAISMĀ (O.Krolls [Dkparkā, ASV] 1968).

Raiņa un Aspazijas fonda balva

Drīz pēc Aspazijas nāves viņas izraudzītie testamenta izpil-

dītāji un literārā mantojuma aizgādņi Rīgā nodibināja Raiņa un Aspa-

zijas fondu (RAF). Fonds un tā darbība raksturota Raiņa un Aspazijas

gadagrāmatā 1967. gadam. 9 Starp fonda mērķiem ir Raiņa un Aspa-

zijas piemiņas saglabāšana, darbu izdošana,pētījumu veicināšana par

Raiņa un Aspazijas dzīvi un darbiem un RAF prēmiju piešķiršana par

darbiem vairākās mākslas nozarēs. Pirmās prēmijas piešķirtas

Latvijā 1944. gadā.
Trīs emigrācijā nonākušie Aspazijas testamenta izpildītāji

vienojās fonda darbību turpināt, par padomdevējiem pieaicinot savus

pilnvarotos pārstāvjus vairākos latviešu centros emigrācijā. Fonds

piešķīris prēmijas, kā arī dažādas atzinības balvas un citus sīkākus

apbalvojumus.

RAF prēmijas (1968. gadā piešķirtās apzīmētas arī par literā-

rām balvām) saņēmuši:

1954.gadā (atzīmējot Raiņa 25. nāvesdienu; prēmiju kopvērtība

pāri par $ 1100): Fēlikss Cielēns—
„
Rainis un Aspazija manās atmi-

ņās" (publicēts ar nosaukumu RAINIS UN ASPAZIJA, Ziemeļblāzma

[Vesterosā] 1955); Klāra Kalniņa — „Atmiņas par Raini un Aspaziju";

(pētījumi) Kārlis Dziļleja —

„
Rainis vientulības kalnā"; Jānis Rudzītis

RAIŅA RITMI (Ziemeļblāzma Vesterosā 1958); (skaņdarbi) Jānis

Mediņš — dziesma solo balsij «Meitenes dziesma"; Eduards Šēnfelds

— solo dziesmas
„Zaļā pavēnī",

„
Manas ilgas" un „Kopš garas mū-

žības"; (grafika) Niklāvs Strunke — Raiņa rakstu grafiskie rotājumi.

1955. gadā (atzīmējot Raiņa 90. dzimšanas dienu) : Valdemārs

Dambergs — apcere „Rainis latviešu rakstniecībā" $ 100; Velta Rūķe-

Draviņa — studija „Dažas Raiņa valodas un stila problēmas", CEĻI

XI (Ramave Lundā 1963), XII (1965) $ 100.
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1963.gadā (atzīmējot Aspazijas 20. nāvesdienu): Marta Rasupe
— tulkojumi itāliešu valodā $ 100; Jānis Mediņš — dziesmas ar

Aspazijas tekstu un mūzika poēmai „Ave sol" $ 100; Kārlis Dzelzītis

— piemiņas raksts presē $ 100.

1968.gadā (atzīmējot Aspazijas 100. dzimšanas dienu): Kārlis

Ābele — dzejas SAULE VIENA (Ziemeļblāzma Vesterosā 1966) $ 200;
Ivars Lindbergs — dzejas STARP ATNĀKŠANU UN AIZIEŠANU (Zie-

meļblāzma Vesterosā 1967) $ 200.

Zinaīdas Lazdas balva

Zinaīdas Lazdas godalga (balva) latviešu dzejā nodibināta 1959.

gadā pie Zinaīdas Lazdas piemiņas fonda(fonda valde atrodas Sēlemā,

Oregonā, ASV) latviešu dzejas attīstības un jaunrades veicināšanai

un Z. Lazdas piemiņas godināšanai. Godalgas paredzēts piešķirt reiz

pa divi gadiem par šai laika sprīdī publicētu vai sacerētu dzeju krā-

jumu vai plašāku dzejas darbu, kas sekmīgi rāda jaunus meklējumus
un sasniegumus latviešu dzejas attīstībā kā saturā, tā izteiksmē.

Godalgas (katra $ 500) saņēmuši: 1960. gadā Olafs Stumbrs— ETĪDES

(Alfrēds Kalnājs Čikāgā 1960); 1962.gadā Andrejs Eglītis — LĀSTS

(Daugava Stokholmā 1961); 1965. gadā Aina Kraujiete — ES ESMU

VASARA (Upeskalns [Šipenvilā] 1963); 1967. gadā Baiba Bičole —

ATRITA (Upeskalns [Šipenvilā] 1966); 1969. gadā Astrīda Ivaska —

ZIEMAS TIESA (Upeskalns [Šipenvilā] 1968).

Jāņa Jaunsudrabiņa balva

Jāņa Jaunsudrabiņa prozas balvas fonds dibināts ar J. Jaunsud-

rabiņa akceptu 1962. gadā kā atsevišķs iestādījums pie periodiskā
izdevuma JAUNĀ GAITA. Fonda galvenais mērķis ir veicināt jaunu

latviešu prēzas darbu rašanos. Fonds katru otru gadu piešķir Jāņa

Jaunsudrabiņa prozas balvu $ 500 apmērā par darbu (iespiestu vai

manuskriptā), kas latviešu daiļprozā ienes būtiski jaunas vērtības,

paliekot augstas mākslinieciskas kvalitātes robežās. Fonda statūti10

dod priekšroku autoriem, kuriem publicētas ne vairāk par divām

daiļprozas grāmatām.

Balvas saņēmuši: 1963. gadā: Ilze Šķipsna — stāsti VĒJA STA-

BULES (Tilts [Mineapolisā] 1961); 1965. gadā: Ivīargarita Kovaļevska

— romāns POSTA PUĶE (Grāmatu draugs [Bruklinā] 1962); 1967.

gadā: Andrejs Irbe — noveles MARISANDRA KAZA (Ziemeļblāzma
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Vesterosā 1966); 1969.gadā: Benita Veisberga — romāns ES, TAVS

MAIGAIS JĒRS (Tilts [Mineapolisā] 1968).

Andrieva Jurdža balva

Andrieva Jurdža (Andryva Jūrdža) fonds dibināts Vācijā 1949.

gadā. Fonda mērķi: gādāt par katoliskās Latgales tradiciju saglabā-

šanu, celt gaismā un uzturēt dzīvu Latgales pirmo kultūras celmlaužu

piemiņu, sekmēt latgaliešu rakstnieku un zinātnieku darbu izdošanu

un gādāt par latgaliešu izdevniecības pastāvēšanu un vismaz viena

latgaliešu laikraksta uzturēšanu trimdā. Fonda valde atrodas Min-

chenē; fonda statūti iespiesti 1953. gada TĀVU ZEMES KALENDĀRĀ.

Fonds rīkojis divas literāru un zinātnisku darbu sacensības

Godalgas saņēmuši: 1954. gadā, atzīmējot grāmatu iespiešanas aiz-

lieguma L,drukas aizlieguma") latgaliešiem atcelšanas 50 gadu atceri:

Miķelis Bukšs — SKICES UN DOKUMENTI nu Latvijas topšonas

laikim (V. Lēcis Minchenē 1954) DM 1000; Leonards Latkovskis —

«Latgolas vītu vordi" DM 1000.

1959. gadā: Miķelis Bukšs - LATGAĻU LITERATŪRAS VĒS-

TURE (P/s Latgaļu izdevniecība Minchenē 1957); Jāzeps Lēlis —

„Kākazodžs", DZEJVE 29—32 (1957) un „Intervija", TĀVU ZEMES

KALENDĀRS 1959; Alberts Spoģis (Aļberts Spēgis) — dzejas ZYLŪS

AZARU ŠOLKAS (P/s Latgaļu izdevniecība 1959).

Godalgas komponistiem

Sakarā ar dažādiem dziesmu svētkiem un dziesmu dienām laikā

no 1948. irdz 1968. gadam rīkoti konkursi ar godalgām komponistiem

kora un solo dziesmā,kantātē un instrumentālā mūzikā. Šādi konkursi

izsludināti dažkārt pat vairākus gadus pirms attiecīgajiem sarīkoju-

miem; godalgošana notikusi pašā sarīkojumā vai pirms tā (lai vismaz

daļu godalgoto darbu varētu atskaņot sarīkojumā). Sekojošās ziņas

par šiem konkursiem līdz 1965. gadam ņemtas gandrīz tikai no

V.Bērzkalna LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI TRIMDĀ. lekavās aiz

komponētā darba nosaukuma minēts teksta autora vārds.

Pirms 1. vispārējo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres

dziesmu dienas Fišbachā 1948. gadā Bavārijas apgabala latviešu

komiteja izsludināja konkursu kora dziesmā. Godalgoti: 1. godalga:
Jānis Kalniņš — dziesma jauktajam korim

„
Pirmā nakts" (Z. Lazda)

un vīru korim
„ Pavasara dienas" (Rainis) RM 1000; 2. godalga: Jānis
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Norvilis — jauktajam korim
„

Laiks" (K. Skalbe) RM 750; 3. godalga:

Viktors Baštiks — viru korim „Ka sniegi" (J.Jaunsudrabiņš) RM 500;

laikraksta LATVIJAS balva: Valdemārs Ozoliņš — vīru korim
„Lūg-

šana" (E. Ķezbere).
Sakarā ar 3. latviešu dziesmu dienām Anglijā (Londonā) 1951.

gadā organizācijas komiteja izsludināja konkursu kora un solo dzies-

mā. Balvas saņēma:
Par kora dziesmu — 1.balva: Tālivaldis Ķēniņš — jauktajam

korim
„
Svešie dārzi" (V. Strēlerte) £20; 2. balva: Jānis Norvilis —

dziesmas „Abavmalā" (V.Sniķere) un „Pie sētiņas" (J. Ezeriņš) £10.

Par solo dziesmu — 1.balva: Alberts Jērums — „Miega dzies-

ma" un
„

Piedod man" £25; 2. balva: Tālivaldis Ķēniņš — „Tālā

dārza putns" (Z. Lazda) £ 20.

So dziesmu dienu laikā arī piešķīra Jāzepa Vītola fonda prē-

miju Tālivaldim Ķēniņam (ar uzdevumu sarakstīt klavieru trio) un

Helmeram Pavasaram (par trimdā radītiem darbiem).

Sakarā ar 1. latviešu dziesmu svētkiem Amerikā (Čikāgā) 1953.

gadā rīcības komiteja izsludināja konkursu „a capella"dziesmā. God-

algas (kopā par $ 375) saņēma: Helmers Pavasars — „Rīts" (Aspazija);
Eduards Šēnfelds — „Svešumā" (K. Zāle); Alberts Jērums — harmo-

nizējums „Ar laiviņu ielaidos". Sakarā ar šiem svētkiem sacensību

kantātē bija izsludinājusi arīALA; godalgoja Jāņa Mediņa darbusun

Tālivalža Ķēniņa kantāti KURZEMES KAREIVIM (A. Kalnājs Čikāgā

[1953?]).

Pirms 1. latviešu dziesmu svētkiem Kanādā(Toronto 1953.gadā)

organizācijas un rīcības komiteja, piedaloties Toronto Jaunekļu

kristīgās savienības (YMCA) latviešu nodaļai, izsludināja konkursu

solo dziesmā. Godalgas saņēma: 1. godalgu: Alberts Jērums — „Iz

kāda cikla" (Z. Lazda); 2. godalga: Eduards Šēnfelds — cikls
„

Ele-

menti
"

(V. Strēlerte).

Otro latviešu dziesmu svētku Kanādā (Toronto 1957. gadā)

rīcības komiteja izsludināja konkursu dziesmās solo balsij, kā arī

jauktajam korim, godalgām paredzot $ 300; DV organizācija ziedoja

$ 75 godalgai vīru kora dziesmā. Godalgas saņēma:

Par solo dziesmu: 1. godalga: Jānis Mediņš —

„
Jūras vaids"

(Z. Lazda); 2. godalga: Eduards Šēnfelds — cikls
„
Vakara dziesma"

(V.Toma); Aleksandrs Okolo-Kulaks —

„
Nakts" (komponista teksts).
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Par jauktā kora dziesmu: 2. godalga trim skaņražiem: Jānis

Mediņš — „Daina" (Z. Lazda), Jānis Norvilis — tautasdziesmas ap-

strādājums „Jūra krāca" un Aleksandrs Okolo-Kulaks —

„
Meži

šalc" (Z. Lazda).

Par vīru kora dziesmu DV godalgu saņēma Valdemārs Ozoliņš
—

„ Maija naktī"" (K.Krūza).

Pirms 2. vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem ASV (Ņujorkā
1958. gadā) svētku rīcības komiteja izsludināja konkursu skaņdarbos,

godalgām paredzot $ 1300. Tās saņēma: Jānis Mediņš — kantāte

„
Maldu laikā" (Z. Lazda) $ 500; Jānis Norvilis — dziesma jauktajam

korim „Zā\u diena 1916" (J. Ezeriņš) $ 200 un vīru kora dziesma

„Palagi" (J. Ezeriņš) $100.

Tā kā visas paredzētās godalgas netika piešķirtas, atlikušos

500 dolārus kā pārsteiguma balvu par jaunu klavieru kvartetu saņēma
Tālivaldis Ķēniņš.

Sakarā ar latviešu novada dziesmu svētkiem Indianapolisā 1960

gadā rīcības komiteja izsludināja sacensību kantātē. I.godalgu saņēma
Jānis Mediņš par kantāti jauktajam korim un simfoniskam orķestrim
vai ērģelēm - AGLONAS DIEVMĀTEI (F. Murāns) $ 200.

Rīkojot 3. latviešu dziesmu svētkus Kanādā(Toronto 1961.gadā),
dziesmu svētku biedrība jau 1959.gadā izsludināja konkursu jauktā
kora dziesmā. Neviens no iesūtītajiem darbiem godalgu neieguva, un

atvēlētos 150 dolārus sadalīja septiņu ieteikto darbu autoriem: Jānim

Norvilim („ Divas lūgšanas" un
„

Sena dziesma"), Eduardam Sēnfel-

dam („Mūža pilnestība"), Valdemāram Ozoliņam („Dziesmu vairogs"

un „Svēto skaņu pasaulē"), Ērikai Freimanei („ Skaistums") un Alek-

sandram Okolo-Kulakam („Mūsu zeme").

1960. gadā izsludināja otru konkursu vīru kora un solo dziesmā

un instrumentālā mūzikā; bija paredzētas trīs pirmās un trīs otrās

godalgas, kopā par $ 450. Tās saņēma:

Par vīru kora dziesmu: 2. godalga: Jānis Norvilis —

„ Latgalei"

(K. Skalbe); Eduards Šēnfelds —

„
Dievnamā" (V. Strēlerte). Pārsoļo

dziesmu: 2. godalga: Valdemārs Ozoliņš — „Sonets" (E. Ķezbere).
Instrumentālā mūzikā: 1. godalga: Aleksandrs Okolo-Kulaks — „Cetras

gleznas čellam un klavierēm"; 2. godalga: Arnolds Šturms —

„
Svīta

flautai un klavierēm".
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Sakarā ar Austrālijas latviešu 11. kultūras dienām Adelaidē

1961. gadā rīcības komiteja izsludināja konkursu kora dziesmā. God-

algoti: par jauktā kora dziesmu — 2. godalga: Eduards Šēnfelds —

«Latgale" £ 75; Arvīds Purvs —

„ Ziedoņa pērkons" £ 75; 3.godalga:

Jānis Norvilis — «Daugavas laivinieks" £50.

Par vīru kora dziesmu: 1. godalga: Eduards Šēnfelds — «Suns

un es" £ 75; 2. godalga: Jānis Norvilis — «Latvji dzied" £ 50.

Par tautasdziesmu sabalsojumu (jauktajam vai vīru korim):

Jānis Norvilis — 1. godalga: «Bārenītes dziesma" £50 un 2. godalga:

«Balta puķe ezerā" £ 25.

Trešo vispārējo ASV latviešu dziesmu svētku (Klīvlendā 1963.

gadā) rīcības komiteja jau 1960.gadā izsludināja konkursu kantātē,

kora dziesmā, solo dziesmā un klaviermūzikā, godalgām paredzot

$ 600 No iesūtītajiem darbiem par apbalvojamām atzina tikai četras

kora dziesmas: 1. balva: Jānis Norvilis — «Debesu kalējs" (V.Cedrinš)

un Eduards Šēnfelds — «Dzimtene" (X.Skalbe); 2.balva: Jānis Norvilis

— «Trimdinieks" (Rainis) un Eduards Šēnfelds — «Dziesmu vairogs"

(J. Vesēlis).

Vēlāk izsludināja otru konkursu kantātē; paredzētās 400 dolāru

balvas vietā mazāku atzinības balvu piešķīra Eduardam Šēnfeldam

par darbu
„

Zeme".

Sakarā ar 4. latviešu dziesmu svētkiem Kanādā (Toronto 1965.

gadā) dziesmu svētku biedrība izsludināja konkursu vokāliem un

vokāli instrumentāliem darbiem, godalgām paredzot $ 900. Tās sa-

Par skaņdarbiem korim: 1. godalga: Jānis Norvilis — jauktā

kora dziesma «Māsas pūrs"; Helmers Pavasars — sabalsojums vīru

korim «Rikšiem bērīti es palaidu"; 2. godalga: Viktors Baštiks —

kantāte jauktajam korim un ērģelēm «Latvijas balāde" (J. Akurāters);

Valdemārs Ozoliņš — tautasdziesmu virtne korim
„
Līgo svētki".

Par solo dziesmu: 1. godalga: Aleksandrs Okolo-Kulaks — «Im-

presija par cepuri" (komponista teksts); 2. godalga: Eduards Šēnfelds

— «Sava dziesma" (R. Skujiņa); Valdemārs Ozoliņš — «Dzērāja dzies-

ma" («Padziedi, draugs" — A.Čaks).

Sakarā ar Latvijas proklamēšanas 50 gadu atceri 1968. gadā

4. vispārējo ASVlatviešu dziesmu svētku (KlrVlendā 1968.gadā) rīcības

komiteja, 2. Eiropas latviešu dziesmu svētku (Hanoverā 1968. gadā)
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rīcības komiteja, Latviešu dziesmu svētku biedrība Kanādā un LAA

izsludināja konkursu komponistu jaundarbiem sešās grupās,godalgām

(ko piešķīra 1967. gadā) paredzot $ 2500. Godalgas saņēma:

Par dziesmu ciklu vai solo dziesmām: Alberts Jērums — svīta

soprānam, tenoramun jauktajam korim
„ Noskaņu spēles" (V.Sniķe-

re); Viktors Baštiks — solo dziesmas: «Bērnība" un «Pļāvējs"

(F. Bārda).

Par oriģinālkompozicijām jauktajam korim: Longins Apkalns —

«Divos krastos" (A.Zemdega) un «Ticēt un domāt" (V. Toma); Viktors

Baštiks — «Mana tauta" (Anši.Eglītis); Valdemārs Ozoliņš — «Mika

pieguļā" (J. Ezeriņš).

Par tautasdziesmu sabalsojumiem jauktajam korim: Eduards

Šēnfelds
—

„
Kantatīna par dziedāšanu"; Jānis Norvilis —

„
Nebrauc

tik dikti"; Longins Apkalns —

„
Latviešu tautas dziesma" un «Tau-

tās"; Valdemārs Ozoliņš — «Kokles skan".

Par oriģināldarbiem vai tautasdziesmām vīru korim: Longins

Apkalns — «Celsim māju" (A.lvaska); Eduards Šēnfelds — «Bruņu

kalps" (V. Strēlerte); Viktors Baštiks «Vīzija" (V. Mežezers) un

„ Jātnieciņa dēliņš biju".

Par skaņdarbu simfoniskā mūzikā: Gundaris Pone — «Koncerts

vijolei un orķestrim". Par skaņdarbiem kamermūzikā: Longins Ap-

kalns — «Koncerta mūzika divās daļās obojai un klavierēm"; Andris

Vītoliņš — «Piecas tradicionālas ērģeļu pēcspēles".

Daugavas Vanagu balvas

Vairākas sacensības literāros jaundarbos ir rīkojusi Daugavas

Vanagu organizācija. DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTA izsludi-

nātas sacensības rezultātā par stāstiem, kas pieskaras latviešu

karavīru dzīvei, 1959. gadā godalgoti:

2. godalga: Valdemārs Akacis —

„ Nulla crux, nulla corona"

DM 150; Alfrēds Vilnis — «Mājās pirms tumsas" DM 150; 3.godalga:

Alīse Ose — dokumentārs apraksts „Dachava" DM 100; Modris Lor-

bergs — tēlojums «Vēstule draugam" DM 100.

DV MĒNEŠRAKSTA izsludinātas īslugu sacensības rezultātā

1962. gadā godalgoti: 1. godalga: Indulis Poruks — «Dzīve iet tālāk"

DM 400; 2. godalga: Aina Neboisa — «Notikums pie nama durvīm"

DM 200.
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DV Sidnejas nodaļas rīkotās bērnu un jaunatnes lugu sacensības

rezultātā 1968.gadā godalgas saņēma: I.godalga: Aina Siksna — «Rīgas

maize" $150; 2. godalga: Uldis Šiliņš — «Didzis un sargeņģelis",
SPĒLĒSIM TEĀTRI I (autora izdevums Sidnejā 1969) $ 70; 3. godalga:

Lidija Auzāne-Vītoliņa — «Raidstacija" $ 40.

Dažādi apbalvojumi

Nereti ir rīkotas dažādas mazāka apmēra sacensības literātūrā,

kā arī žurnālistikā; tām lielā mērā bijis gadījuma raksturs, bieži arr

ierobežots dalībnieku apjoms (tikai no vienas zemes vai kontinenta).

Viena no pirmajām bija 1946. gadā sakarā ar rakstnieku dienām Es-

lingenā rīkotā pastāstu sacensība; godalgas piešķīra Irmai Liepsalai

(par «Dzelteno zīdautu") un Hugo Pūriņam (par «Ārstu").

Sacensības literātūras vai žurnālistikas jaundarbos Austrālijā

dzīvojošiem autoriem katru gadu no 1956. irdz 1959. gadam rīkoja

LPB Austrālijas kopa. LPB 1968. gadā godalgoja 1967.gadā publicētus

darbus žurnālistikā. LPB Kanādas kopas pirmo literātūras balvu

($ 100) 1968. gadā saņēma Tālivaldis Ķiķauka par stāstu un noveļu

krājumu TRAMVAJS TUKSNESĪ (Tilts [Mineapolisā] 1965).

Dažkārt laikraksti un citi periodiski izdevumi ir godalgojuši

labākos tur iespiestos darbus. Te var minēt mēnešraksta LAIKA

godalgu saņēmējus par 1947. gadā šai izdevumā iespiestajiem dar-

biem: daiļprozā: Anšlavs Eglītis — komēdija «Kazanovas mētelis"

RM 2000; lirikā: Zināida Lazda — balāde «Varoņa kaps" RM 1500;

apcerējumos: Pauls Jurevičs — raksts «Kultūras traģēdija" RM 1500.

1 Augusts Ivanss, «Kultūras darbiniekuapbalvojumi", TĒVZEMES BRĪVT-

BAI UN KULTŪRAI (1965), 84-85. lpp.

2 Leons Rumaks, «Mūsu trimdas grāmatniecībasproblēmas", ARCHŪVs VI

(1966), 92. lpp.

3
„

Trimdas tautas balva", LATVJU ENCIKLOPĒDIJASpapildsējums (1962),

197-198. lpp.

4 «Tautas balvas noteikumi", LATVIEŠU KALENDĀRS 1969 (Kopenhāgenā

1968), 38. lpp.

5 Jānis Rudzītis, «Degradētā Tautas balva", LATVIJA 15 (1969. g. 19. apr.).

6 Visvaldis KlfVe, „
leskats kultūras fondu darbībā", ALA KB BIĻETENS 4

(1961), 51-53. lpp.
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7
«Noteikumi par Ziemeļamerikas latviešu kultūras fondu", ibid., 53—54.1pp

8 «Ziemeļamerikas latviešu kultūras fonda godalgu piešķiršanas noteikumi",

ibid., 54—55. lpp.

9 «Raiņa un Aspazijas fonds -RAF", RAIŅA UN ASPAZIJAS GADAGRĀMA-

TA 1967. gadam (Vesterosā 1966), 94—96. lpp.; «Raiņa 100 gadu atcere", ibid.,

96—98. lpp.

io «Jāņa Jaunsudrabiņa prēzas balvas fonds", JAUNĀ GAITA 53 (1965), 48.

un42. lpp.

« Valentīns Bērzkalns, LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI TRIMDĀ 1946—1965

(Grāmatu draugs [Bruklinā] 1968). Pēc šī" pārskata sastādīšanas saņemts žurnāla

LATVJU MŪZIKA 2. nr., kur minēti vēl citi laureāti (182. lpp.).

Tēlotājas mākslas darbi

Godalgoto tēlotājas mākslas darbu reprodukcijas (gan vienkrāsainas, gan

daudzkrāsainas) vai attēlus bija iespējams sameklēt šādos izdevumos:

A. Dārziņas «Klusā daba" (godalga par 1954.g.) — CEĻA ZĪMES 16 (1953),

pret 16. lpp.

V.Jansona «Māte" (par 1958. g.) -ALA KB BIĻETENS 1 (1959), 5. lpp.

F. Milta«Ilze" (par 1959.g.) -
LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS 1961,

aprīlis (daudzkrās.) un ALA KB BIĻETENS 3 (1960), 105. lpp. (vienkrās.).

J. Gaiļa «Saulriets Kursas malā" (par 1960.g.) — LAIKA MĀKSLAS KA-

LENDĀRS 1962, septembris (daudzkrās.); ALA KB BIĻETENS 5 (1961), 96. lpp.,

un JAUNĀ GAITA 73 (1969), 2. lpp. (vienkrās.).

M. Krūmiņa «Liellaivas Daugavas krastos" (par 1961. g.; glezna citur

apzīmēta «Laivas Daugavas krastos", to darīju arr pārskata tekstā) — LAIKA

MĀKSLASKALENDĀRS 1963, marts (daudzkrās.); ALA KB BIĻETENS 7 (1962),

47. lpp. (vienkrās.).

O. Skušķa «Cīņa" (par 1962.g.) - LAIKA MĀKSLAS KALENDĀRS 1964,

jūlijs (daudzkrās.).

N. Drapčes „
Pelēka nakts" (par 1963. g.)-ALA KB BIĻETENS 11 (1964),

73. lpp. (vienkrās.).

J.Kalmītes «Arkls" (par 1965. g.) - ALA KB BIĻETENS 14 (1966), 87. lpp.

(vienkrās.).

Ģenerāļa Kārļa Gopera fonda godalgotais J. Soikāna asējums „
Zobenapa-

sniegšana" - ARCHĪVS VIII (1968), 19. lpp.
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PIRMĀ GRĀMATA PAR MUMS

PROBLĒMA PAR LATVIEŠU CILTĪM

Edgars Dunsdorfs

Pirmā grāmata, kas sarakstīta Latvijā un kurā plaši apcerēti
senlatvieši, dod iespēju noskaidrot virsrakstā minēto problēmu. Šī

grāmata ir latīņu valodā sarakstītā INDRIĶA CHRONTKA (Heinrici,
CHRONICON LIVONIAE), un tā sacerēta no 1224. līdz 1227. gadam.

Vairums vēsturnieku, rakstot par latviešiem un citām tautām

mūsu zemē, lieto terminu
„

ciltis", ar to raksturojot toreizējo sabied-

risko iekārtu. So terminu latviešu vēsturnieki lieto ne vien savos

latviski rakstītajos darbos, bet arī"tulkojumos svešvalodās.i To lieto

arī sveštautiešu vēsturnieki, 2 pie kam reizēm viņu tēlojumi iegūst
visai grotesku raksturu.3 Ir pat izteiktas domas, ka latviešu ciltis

pastāvēja līdz zviedru laikiem, t. i., līdz 17. gadsimtenim 4
un pat vēl

1918.gadā.' s Šai rakstā noskaidrots, ka nedz 12., nedz 13. gadsimtenī

un, saprotams, nekādā ziņā vēlākos gadsimteņos latviešiem cilts

satversmes nebija.

Sarežģītajā jautājumu kompleksā, kas izpaužas vērēs citētajos

un vēl daudzos citu autoru darbos, ko telpas trūkuma dēļ šeit nevaru

pieminēt,lielākās grūtības rada tas,ka autori nav papūlējušies definēt,
ko īsti viņi iedomājas ar terminu

„
cilts".

1. Cilts definīcija

LATVJU ENCIKLOPĒDIJĀ lasām, ka publiskās tiesībās par

cilti saucot „ļaužu kopu, kas dzīvo vienā zemē (piem. Kurzemē, Lat-

galē), runā vienu valodu,seko kopīgām tradicijām un politiskā attīstībā

sasnieguši tādu vai citādu valsts formu".6

Kādā modernā socioloģijas vārdnīcā savukārt lasām:
„

Cilts ir

sociālā ziņā ciešturīga vienība, kas saistīta ar territoriju un kuras

locekļi uzskata sevi par politiski autonomiem. Dažreiz ciltis ir sa-

skaldītas nozarēs, sevišķi, ja territorija ir plaša, salīdzinot ar iedzī-

votāju skaitu. Bieži vien ciltij ir atšķirīgs dialekts...
"7

Pēc abām šīm definīcijām iznāk, ka pasaulē vienmēr bijušas un

arītagad ir tikai ciltis. Piemēram, tagadējās ASV, Anglijā, Francijā,

Zviedrijā utt. ļaudis dzīvo vienā zemē,runā vienuvalodu,seko kopējām
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tradicijām un politiskā attīstībā sasnieguši tādu vai citādu valsts

formu. Ļaudis šais valstīs ir ciešturīga vienība, un viņi sevi uzskata

par politiski autonomiem. Viņi ir arī saskaldīti territoriāli,un iedzī-

votājiem šais dažādās territorijās bieži vien ir atšķirīgs dialekts.

Abas minētās cilts definīcijas ir tipiskas tai ziņā, ka ar ne-

lieliem variantiem tās atkārtojas daudzos sociologu, antropologu,
vēsturnieku un archaiologu darbos.Nelaimīgā kārtā šī tipa definīcijas

nemaz nav definīcijas, jo tajās trūkst svarīga klasiskās definīcijas

sastāvdaļa. Tajās ir gan „ gēnus proximum", bet trūkst „differentia

specifica". Citiem vārdiem, šais definīcijās ir gan minēts virsjē-

dziens, pie kura definējamā lieta pieder, bet nav teikts, ar ko tā

atšķiras no citām lietām, kas pieder pie tās pašas jēdzienu saimes.

Tā arī iznāk, ka šīs definīcijas var attiecināt uz jebkuru sabiedrisko

iekārtu pagātnē un tagadnē. Citiem vārdiem, šī tipa cilts definīcija
ir nederīga.

Zinātniskajā literātūrā tomērvar sastapt arīlabākas definīcijas

nekā iepriekš citētās. Tā antropologs Krēbers definē: «[terminu]

cilts kultūra var attiecināt uz mazu [skaitā ap pieci tūkstoši]
,
izolētu,

cieši sakausētu sabiedrību,kurā dominē personiskas attieksmes. Tajā

sabiedriskās unkultūrālās organizācijas pamatā ir radniecība,reizēm

fiktīva radniecība.
..

politiskie institūti ir vāji attīstīti..
.
maksimālā

vienlīdzība eksistē reizē ar minimāloautoritāti vai pārraudzību". 8

2. Mēģinājumi sabiedrību klasificēt

lepriekš minēto, t. s., definīciju formālos trūkumus novērš

sabiedrisko formāciju klasifikācija. ledalot sabiedrību vairākās

klasēs, gribot negribot jāsaka, ar ko viena klase no otras atšķiras.

Pagājušā gadsimtenī amatieris antropologs L. Morgāns iedalīja sa-

biedrību divās lielās grupās — „societas" un „civitas". Pirmo rak-

sturojot primitīva kultūra, ģints saites, vienlīdzīgums, bezkārtu un

komūnistiska satversme, kurā nepazīst privātu īpašumu. Otra tur-

pretim esot nevienlīdzīgu kārtu satversme ar privātīpašumu, uzņē-

mējiem, tirgu un valdību. Kāds cits autors — sociologs — arī lieto

terminus „societas" un „civitas", bet klasifikācijā viņam ir cita

pieeja. Pirmā esot analfabētu sabiedrība, bet otrā lietojot rakstus. 9

Uz Morgāna atzinumiem savu sabiedrības klasifikāciju savukārt

pamatoja F. Engelss (viņa attiecīgais darbs, saprotams, tulkots arī
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latviski). Pārveidotā Engelsa klasifikācija tagad ir Padomju savie-

nībā un visās komunisma ietekmē esošajās zemēs neapšaubāma

dogma. Pēc komunistu viedokļa, pasaules vēsture noris piecās attīs-

tības pakāpēs: pirmatnējā kopienā, verdzībā, feodālismā, kapitālismā

un beidzot komunismā. Šai Prokrusta gultā komunisti mēģina iespīlēt

visu pasaules vēsturi. Nolūks ir pārliecināt pasauli, ka attīstība šais

piecās pakāpēs norit vēsturiskā likumībā un ka pasaulei beidzot ir

jākļūst komūnistiskai. Pēc komūnisma pakāpes sasniegšanas jebkura

tālākā vēstures attīstība apstāšoties. Šai klasifikācijas schēmai ir

ne vien loģiskais defekts, ka attīstība beigšoties, bet pat komūnistis-

kiem vēsturniekiem ir visai grūti iedabūt tajā faktisko vēstures

norisi. Lai mīkstinātu schēmas acīm redzamāko nesaskaņu ar vēs-

turiskiem faktiem, dogmātiķi ir spiesti miglaini runāt par „nevien-

mērībām attīstībā", par „
virsbūves atraušanos no pamatbūves" un

par „ iepriekšējās pakāpes sairuma fāzēm". Lielas grūtības ir tieši

Krievijas vēsturē ar, t.s., verdzības pakāpi, tādēļ krievu marksistis-

kie vēsturnieki raksta, ka Krievijā pēc pirmatnējās kopienas esot

radies
„

agrais feodālisms". Ar to arī"okupētās Latvijas vēsturnieki

ir ieguvuši atļauju to pašu konstatēt Latvijas vēsturē.

Tagadējie komūnistiskie vēsturnieki vāji pazīst šo Marksa un

Engelsa pakāpju izcelšanās vēsturi un nezina, ka tā ir tikai viena no

vairāku simtu pakāpju schēmām, ko izgudroja 19. gadsimtenī" Vācijā.

Neviena no šīm schēmām nav varējusi pastāvēt kritikas gaismā,

tādēļ modernajos laikos šādas visu cilvēci aptverošas attīstības

pakāpes ir pilmgi atmestas. Tikai daži amerikāņu saimniecības

vēsturnieki vēl mūsu gadsimtenī ir nesekmīgi mēģinājuši izgudrot

apmierinošas universālas pakāpju schēmas. Kā lauska pēc vēsturisko

attīstības pakāpju zinātniskas katastrofas mūsu historiogrāfijā ir

atlikušas
„

senlatviešu ciltis".

Nav tomēr teikts, ka jebkurš sabiedrības klasifikācijas mēģi-

nājums ir nederīgs. Pieminētās vairāk nekā divi simti schēmas (un

to skaitā arī Engelsa un Marksa schēma) cieta zinātnisku katastrofu

tādēļ, ka tās bija izgudrotas ar visai vāju empirisku pamatu. Klasi-

fikācija, kas dibināta uz plašākiem novērojumiem, turpretim var

noderēt kā zinātniska referenču schēma, lai salīdzinātu, vai un cik

tālu kāda tauta, ko attiecīgais autors nav ņēmis vērā, arī varētu tikt

pielīdzināta attiecīgai klasei.
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Viena no jaunākām šādām klasifikācijas schēmām, kas var

noderēt ari" mūsu apskatāmās problēmas risināšanai, ir amerikāņu

etnologa E. Servisa klasifikācijas schēma. Jāpasvītro, ka šo schēmu

lietosim tikai referencei, bet nevis par pierādījumu attīstībai, kā to

dara marksisti ar savu schēmu.

Servisa klasifikācija
11

Serviss atšķir piecus primitīvas kultūras veidus: bars (band),

cilts (tribe), virsaiša vadonība (chiefdom level), primitīva valsts

(primitive state) un archaiskās civilizācijas jeb impērijas iekārta.

Katram no šiem kultūras veidiem Serviss atrod raksturīgākās pazī-

mes. Par pirmiem četriem tās konspektīvi attēloju sekojošā schēmā:

Bars Cilts Virsaiša Valsts

vadonība

Integrācija virs
. . ° 'Nav Ir Ir Ir
ģimenes līmeņa

Sabiedrības Segmentāls Segmentāls Organisks Organisks

raksturs

Kārtas Nav Nav Ir sociālas Ir sociālas,

kārtas politiskas un

saimnieciskas

kārtas

Vadonība Anarchistiska Charismatiska, Charismatiska, īsta valdība

sabiedrība nepastāvīga pastāvīga

Saimniecība Pašpieticiga, Lielā mērā Ir tirgus,

bez privātīpašuma pašpieticiga, uzņēmēji,

trūkst privātīpašums,

privātīpašuma speciālizācija

Tabulā lietotie terminipaskaidroti turpmāk.

Vadoties pēc šīs schēmas, palūkosimies, kur varētu ietilpināt

Latvijā 13. gadsimtenī" pastāvošo kultūru, cik tālu tā atspoguļojas

INDRIĶA CHRONIKĀ.
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3. INDRIĶA CHRONIKA

Chronikā nekur nav minēts tās autors, bet pētnieki ir vienis

prātis, ka tas bija Rubenes mācītājs Indriķis. Strīdus jautājums gan

ir,vai Indriķis bija latvietis vai vācietis. 12 No metodoloģiskā viedokļa
šo jautājumu izšķirt būtu svarīgi tādēļ, ka chronikā ir ļoti trūcīgas

ziņas par Latviju un Igauniju, bet ļoti sīkas ziņas par karošanu un

kara techniķu. Ja Indriķis bija latvietis, tad ziņu nepilnība par latvie-

šiem būtu izskaidrojama ar to, ka viņam pazīstamas lietas viņš nav

uzskatījis par vajadzīgu aprakstīt. Ja turpretim viņš bija vācietis,

tad ziņu trūkums varētu nozīmēt, ka sadzīves apstākļi viņa dzimtajā

Vācijā neatšķīrās no tiem, ko viņš vēroja Latvijā un Igaunijā, un

tādēļ viņš tos neaprakstīja.

INDRIĶA CHRONIKĀ minēti lībieši (somugru tauta), letgaļi

(Lethos qui proprie dicuntur Lethigalli) l3 kurši, zemgaļi un sēļi, kas

bija baltiešu tautas, kuras tagad apzīmē ar kopvārdu — latvieši.

Indriķis piemin arī"mazo vendu koloniju; to etniskā cilme nav zināma,

iespējams, ka tie bija slāvi.

Chronikā šīs tautas apzīmētas vai nu ar latīņu terminu „gens",

„populus" vai ar „natio". Chronikas tulkotāji terminu «gēns" bieži,

bet ne vienmēr, ir tulkojuši ar terminu
„

cilts". 14 Lai nenonāktu

pretrunās, tulkotāji konsekvenci nevarēja ievērot. Chronikas valodu

stipri ietekmē bībeles (vulgātas) valoda, un, kā zināms, tur termini

„gens", „popuius" un
„

natio" ir lietoti ar vienu un to pašu nozīmi.

Kad Indriķis lieto terminu
„gens, gentis", viņš parasti to lieto termina

„pagāni" vietā (piemēram, H XI, 6: dc conversione gencium), kaut

reizēm viņš raksta arr „pagani" (H VI, 4).

Indriķa nekonsekventā terminoloģija ir radījusi grūtības tulko-

tājiem, un viņi paši šīs grūtības vēl pavairojuši, nevajadzīgi un

nepamatoti lietojot terminu
„

ciltis". Šai ziņā skaists piemērs ir, kā

tulkots posms H VII, 3: „Quem apostolicus. . .
dc statu gencium circa

Lvvoniam existencium muita perquirens pro conversione gentis

Lvvonice Deo plurimum congratulatur.
. .

"
Brandadžs to tulko šādi:

f the Pope].
. .

asked many things about the status of the tribes dwell-

ing about Livonia, and gave many thanks to God for the conversion of

the Livonian people". Bauers savukārt to pašu teikumu tulko:
„

Der

Papst .
.

. befragte ihn ausfūhrlich Über die um Livland vvohnenden

Vblker und dankte Gott aufs hOchste fUr die Bekehrung des livischen
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Stammes". Kas Brandadžam ir
„ cilts", tas Baueram ir

„
tauta", un

otrādi. Abos gadījumos pareizs tulkojums būtu bijis, lietojot terminu:

tautas, tauta. Ja gribētu atšķirt nianses, tad pirmā gadījumā pāvests

sarunā ar Kaupu būs domājis apkārtējos pagānus, bet otrā gadījumā

kristīgai ticībai pievērsto lībiešu tautu.

Kādā citā ziņā Indriķa terminoloģija ir ļoti konsekventa. Par

karali (rex) viņš nosauc tikai kristīgus valdniekus, bet nekristītos

valdniekus apzīmē ar mazāk goddevīgu titulu (princeps, maior natu,

dux, senior). Tāpat kristīgie dzīvo karalīstē (regnum), bet nekristīgie

provincē (provincia) vai territorijā (territorium).15 Tomēr tāpat kā

nekonsekvence, lietojot terminu „gens", tā arī šī konsekvence mums,

vadoties no Indriķa lietotiem terminiem, nepalīdz atrisināt problēmu,

kāda viņa laikā bija sabiedriskā iekārta Latvijā (un Igaunijā). Atrisi-

nājumu turpretim dod mēģinājums saskaņot INDRIĶA CHRONIKĀ

tieši un netieši minētos datus ar Servisa schēmu, ko minēju iepriek-

šējā nodaļā.
4. INDRIĶA CHRONIKAS datu saskaņošana ar Servisa schēmu

lepriekšējā pārskatā Servisa schēmā neietilpināju ģimenes

integrāciju, kas, saprotams, ir vienmēr bijusi ļoti spēcīga visās

sabiedriskās formācijās un tādēļ neder, lai dažādās formācijas

atšķirtu. INDRIĶA CHRONIKĀ lojālitāte pret ģimeni ir pieminēta

vairākkārt. Tikai dažos gadījumos to pārspēj lojālitāte pret kristīgo

ticību (piemēram, H X,5), ko tad varētu uzskatīt par integrāciju pāri

ģimenes līmenim. Serviss gan šai katēgorijā ietilpina,t.s, sodalitātes,

un starp tām nozīmīgākās būtu kareiviskās apvienības. Saprotams,

kareiviskās apvienības, kas iet pāri vienas ģimenes lokam, eksistēja

ne vien Indriķa laikā, bet ilgi pirms tam. Par to liecina Latvijas

pilskalnu tīkls. 16 Vairums pilskalnu Indriķa laikā bija apdzīvoti, un

tiem bija plašs pagalms, kur varēja patverties apkārtējie bēgļi ar

saviem lopiem. Vācu krustnešiem, par spīti labākai kara technikai,

vislielākās grūtības bija ieņemt pilskalnus un nopostīt pilis. INDRIĶA

CHRONIKAS galvenais temats ir tieši cīņas ap šīm pilīm. Indriķa

ziņojums aptver vairāk nekā ceturtdaļu gadsimteņa. Viņš apraksta

cīņas ne vien starp vācu iekarotājiem un Latvijas un Igaunijas iedzī-

votājiem, bet arī cīņas starp pašām šīm tautām un viņu kaimiņiem.

Ziemeļos ienaidnieki bija igauņi, austrumos krievi un dienvidos

lietuvieši. Agrākos gadsimteņos iebrucēji pāri jūrai no rietumiem
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bija skandināvu vīkingi. Indriķa laikā kurši un igauņi savukārt brauca

pāri jūrai, lai iebruktu skandināvu zemēs.

Vācieši, izmantojot mūsu zemes tautu savstarpējo ienaidu.bieži

sabiedrojās ar vienu vai otru pusi. Par karaspēka lielumu, kas devās

vāciešiem palīgā, Indriķis sniedz arī skaitliskus datus. Tas svārstās

no 3000 (H XVIII, 5) vai 4000 vīriem (H XV, 7) līdz 20.000 (H XXX, 3).

Par pagānu igauņu kuģiem, kas uzbruka Zviedrijai, Indriķis vienā

gadījumā min, ka flotē bijuši 300 burinieki (piraticae nāves, H XV, 3)

ar 30 karavīriem katrā (H VII, 2). Var pieņemt, ka kuršiem bija

līdzīga lieluma flote — Indriķis apraksta, ka jūras kaujā vācieši sa-

kauti. Kādā citā gadījumā kurši no jūras puses uzbrukuši Rīgai.

Skaitļi par karaspēka lielumu vēl kritiski pārbaudāmi, bet mūsu

nolūkam pietiek konstatēt, ka karaspēks bija krietni liels.

Sabiedrības raksturs un kārtas

Sabiedrību Serviss iedala divās grupās — segmentā!ā un orga-

niskā. Pirmais termins nozīmē,ka sabiedrība sastāv no segmentiem,

t. i., atsevišķām, nesaistrtām un neapvienotām šūnām. Otrā grupā

turpretim segmenti apvienoti kopējā sabiedriskā organismā. Segmen-

tālā sabiedrībā nav kārtu,bet organiskā sabiedrībā tādas ir. l7INDRI-

ĶA CHRONIKĀ noteikti liecina, ka kārtas eksistē. Visās Indriķa

pieminētās tautās ir augstākā kārta (meliores: H 11,2; IV, 4; X,14;

XII, 6; 1,14; seniores et meliores: H XXX, 5). Tikai vienā gadījumā

viņš lieto terminu „nobiles" par Sāmsalas igauņiem (H XXX, 5), bet

citādi viņš šo terminu attiecina tikai uz kristīgiem dižciltīgiem.

Brandadžs tulkojot nav pamanījis, ka „meliores" nozīmē dižciltīgos,

un tulko šo terminu „better people" vai „leaders". Lībiešu un latviešu

sūtņi, kas apspriedās ar bīskapu, parasti bija šie dižciltīgie (H 11,2).

Viņiem, līgumus līgstot, bija jādod savi dēli par ķīlniekiem (H X, 14).

Viņus ņēma gūstā, un vienā gadījumā vācieši nogalināja vairāk nekā

simt zemgaļu dižciltīgo no 200 gūstekņiem (H XXIII, 8). Indriķis to

raksturo kā muļķu rīcību, kādu nekad netrūkstot (stulti.
. . quorum

infinitus est numerus. ..). Dižciltīgie parasti ir karaspēka aktīvais

elements, varbūt pat komandētāji, bet karaspēka kodols ir pilskunga

(senior) „
radi un draugi" (cognati et amici — H X, 10; XV, 7; XIX, 3).

Dižciltīgie bija ne vien diplomāti un karavīri, bet piedalījās arī

likumdošanā, lemjot par karu un mieru (H X, 6). Liekas, ka vismaz



222

vienā gadījumā svarīgu lēmumu par kristīgo garīdznieku izraidīšanu

pieņēma kopēja lībiešu tautas sapulce (Lvvonum universitas decernit

H 11,10).
_

....

Pagaidu secinājumi

No iepriekšējā izriet, ka 12. un 13. gadsimtenī tautas Latvijas

territorijā dzīvoja nevienlīdzīgā (neegalitārā) sabiedrībā. Šī sabied-

rība nebija segmentāla,bet gan organiska. Tātad šo sabiedrību nevar

apzīmēt par cilšu sabiedrību. Jautājums tikai ir, vai to varētu rak-

sturot ar terminu„virsaiša vadonība" vai „valsts". Lai to noskaidrotu,

jāiepazīstas, ko no INDRIĶA CHRONIKAS var izlobīt par valstiskiem

veidojumiem un saimniecību Latvijā viņa laikā.

Territorijā

Etniskās grupas,kas līdzšinējā literātūrā apzīmētas par ciltīm,

spriežot pēc INDRIĶA CHRONIKAS, nebija pakļautas vienotai pār-

valdei. Lībiešiem, zemgaļiem, kuršiem, sēļiem un letgaļiem bija
vairāki territoriālie apgabali ar atsevišķu pārvaldi. Lībiešu frag-

mentācija bija visvairāk izteikta. Zemgaļiem un letgaļiem bija vismaz

divas territoriālās vienības, kaut spriedums par letgaļiem šai ziņā

nav visai drošs, jo Indriķis letgaļu zemes labi nepazina. Sēļi bija

sadalīti vairākās territoriālās vienībās.

Letgaļu territoriālos apgabalus Indriķis sauc vārdā — tie ir

Jersika (Gersika) un Tālava. Jersikas valdnieku viņš sauc par karali

(rex — H VII, 5), šis valdnieks bija kristīgais, kaut gan schismatiķis,

jo piederēja pie grieķu ortodoksās konfesijas. Romas katoļus Indriķis

parasti sauc par latīņiem (Latini — H IX, 10; XI, 7; XIII, 3; XVIII, 3;

XX, 3; XXVI, 8; XXVII, 3), bet grieķu katoļus par rutēņiem (Rutheni

—H X111,4 etc). Nelaimīgā kārtā ar to pašu terminu viņš apzīmē arī

krievus. Chronikas tulkotāji nav centušies šīs divi nozīmes atšķirt

un tādēļ vienmēr tulkojuši vārdu
„

Rutheni" par krieviem. Tā arī

iznācis, ka Jersiku un Koknesi, kuru valdnieki un, jādomā, arī iedzī-

votāji bija grieķu katoļi, vācu vēsturnieki mēdz apzīmēt par „krievu

valstīm". Nekonsekventā kārtā tikai Tālavu, kas pieņēma grieķu

katoļticību Indriķa laikā, bet pēc tam pārgāja Romas katoļticībā, vācu

vēsturnieki kristīgās ticības pirmajā posmā nav nosaukuši par krievu

valsti. Lai pasvītrotu Jersikas krievisko raksturu, vācu vēsturnieki

(ieskaitot INDRIĶA CHRONIKAS tulkotāju Baueru), tās karaļa vārdu

ir krieviskojuši par Vsevolodu, kaut gan chronikā skaidri rakstīts
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„
Vissevvalde". Ar galotni -valdis (-walde) INDRIĶA CHRONIKĀ ir

minēti vairāku valdnieku vārdi, bet nekonsekventā kārtā mūsu vācu

vēsturnieki viņus nav pārvērtuši par krieviem. Šeit nav vietas iztir-

zāt, kā latviešu valodā ir ienākuši vārdi: -valdis, valdnieks, valsts.

Varbūt te saskatāma vikingu ietekme,jo ir zināms, ka devītā gadsim-

tenīßritanijā valdīja Bretvaldis (Bretwalda). Kokneses karali Indriķa
laikā sauca Viesceka. Konflikts ar vāciešiem viņu pamudināja doties

uz Krieviju, un krievu avotos viņa vārds ir krieviskots par Vjačko.
Vai Viesceka bija krievs Vjačko, kas, kļūstot naidīgs pret vāciešiem,

repatriējās uz tēviju, vai arī tas bija latvietis Vecākais, atkal jāatstāj

valodnieku izšķiršanai.

Par Visvaldi (Indriķa: Vissewalde) chronikā ir dažas sīkākas

ziņas. Viņš bija apprecējis Lietuvas dižciltīgā Daugeruša meitu (H

XVII, 3). Jersikas galvaspilsētu sauca tai pašā vārdā par Jersiku, un

tā ir vienīgā apmetne, kurai Indriķis dod „civitas" (angliski: „city")

apzīmējumu.

Kad Jersikas pilsētu vācu vadībā ieņēma, iekarotāji to izlaupīja:

„No visām malām savāca drēbes, sudrabu, purpuru, daudz lopu un no

baznīcām zvanus, svētbildes un citas lietas, naudu un daudz mantu".

Pašu pilsētu iebrucēji nodedzināja, un
„
karalis vēroja ugunsgrēku no

otra Daugavas krasta. Viņš nopūtās un raudot izsaucās: ,Ai, Jersika,

mīļotā pilsēta.' Ai, manu tēvu mantojums! Ai, negaidīts manas tautas

posts.' Vai man.' Kādēļ esmu dzimis, lai redzētu savas pilsētas deg-

šanu un savas tautas izpostīšanu."
"

(H XIII,4).

Lai mazinātu šī INDRIĶA CHRONIKAS ieraksta pierādījuma

spēku, vācu vēsturnieki ir norādījuši, ka teicieni norakstīti no Maka-

biešu pirmās grāmatas (1,37 un sek.; 2,7; 15,33 un sek.). Tiesa,

Makabiešu pirmajā grāmatā (2,7) ir teikts, ka Matatijs esot vaima-

nājis: „Kādēļ. . .
esmu dzimis šādā laikmetā, lai redzētu savu tautu

un svēto pilsētu izpostām.. .?" Tāpat citās vietās ir lietots termins

„mana tēva zeme". Tomēr tādēļ vien, ka atsevišķi teicieni INDRIĶA
CHRONIKĀ ir aizņemti no vulgātas, nebūt nav pierādīts, ka viņa

aprakstītie fakti būtu izgudroti. Mūsu nolūkam Visvaldim piedēvētie

teicieni ir svarīgi neatkarīgi no tā, vai viņš lietojis tieši šos vārdus

vai citādus. Svarīgs ir konstatējums, ka Visvaldis valdīšanas tiesības

bija mantojis un ka Jersikas karaliskā līnija bija ilgusi vairākas paau-

dzes. Jersikai tātad bija īsta valdība, 18
ne charismatiska vadonība.
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No INDRIĶA CHRONIKAS izriet, ka Tālavā valdīja mantinieku

dinastija ar sēdekli Beverīnas pilī. Kad Tālavas valdnieku Tālivaldi

(Tālibaldu) 1215. gadā igauņi nomocīja (H XIX, 3), viņa dēli— Rameķis

un Drivinaldis ar savu karadraudzi savāca latviešu karaspēku (colli-

gentes exercitum Lettorum cum amicis et cognatis suis), lai atriebtu

tēva nāvi. Liekas, ka Tālavas valdnieka amatu mantoja Rameķis, jo

viņš ir vadonis 1223. gadā (H XXVI, 12; XXVII, 1). Viņam gan vairs

nav karaļa titula (kaut no grieķu katoļticības viņš pārgājis Romas

katoļticībā—H XVIII, 3) , jo Tālavu bija pārņēmuši vācieši.

Tā kā valdnieks Jersikā un Tālavā mantoja amatu no tēva,

mums abas šīs zemes ir jāierindo katēgorijā, ko Serviss sauc par

„
valsti", un nekādā ziņā tās nevar saukt par „

cilti" vai uzskatīt, ka

tās ir
„
virsaiša vadonībā".

Par citām Latvijas zemēm Indriķa ziņas nav pietiekamas, lai

kaut ko secinātu. Ziņu trūkuma dēļ tomēr nevar teikt, ka tur nebija

valstis; vienīgais, ko var, ir atzīt savu nezināšanu.

Kāds netiešs secinājums — ja Jersikā bija baznīcas un svēt-

bildes, tad tur taču bija arī grāmatas. Jersikas sabiedrība tātad

nebija barbariska, bet literāra.

Saimniecība

Galvenās saimnieciskās nozares mūsu zemē vācu iekarojumu

laikā bija lauksaimniecība, lopkopība, biškopība un zveja. Tas nepār-

protami izriet no INDRIĶA CHRONIKAS. Pēc izrakumiem savukārt

var spriest, ka pastāvēja amatniecība, pat tāda, kas bija koncentrēta

pilskalnu aizsardzībā. No chronikas arr izriet, ka pastāvēja ārējā

tirdzniecība. Lībieši irēnizē, uzrunājot bīskapu — cik maksā sāls un

vadmala Gotlandē (H 1,11)? Lai novērstu konkurenci Rīgai, bīskaps

aizliedz svešzemju tirgotājiem apmeklēt „ Zemgales ostu" (H IV, 7),

kuras atrašanās vieta vēl ir vēstures mīkla. Tirdzniecībā preces ir

sāls, audumi, metalli, ieroči, rotas un vergi. Pēdējie ir karagūstekņi,

pat Zviedrijā sagūstītie (H XXX, 1). Lībiešu svara vienību, ko latvieši

sauca par podu, pārņēma vācieši, nosaucot latīniski par „
talentum

Livonicum" un vāciski par „ Lieppfund", t. i., „lībiešu mārciņu".

Pirms vācu iekarojuma eksistēja nauda. Naudas vienība bija

ozerings, kas atbilda vācu pusmārkai sudraba (H XVI,4; XIX,3).

Meslus vācieši un krievi ņēma naudā (H XVI, 2,3,4; XV, 8; XIX, 3).



225

Nav šaubu, ka eksistē privātīpašums. Pat vienas ģimenes
locekļiem ir savs privātīpašums.Kad igauņi moca Tālivaldi,viņš saka:

„Ja arī es uzrādītu visu savu naudu un manu dēlu naudu, jūs tomēr

mani sadedzinātu" (HXIX,3).

Ļoti drastiskā veidā ne vien privātīpašuma eksistence, bet arī

guves gars (ko Sombarts uzskata par kapitālisma gara pazīmi) pa-

rādās igauņa Kiriavana (Kyriawanus) nostājā. Viņš žēlojās,ka igauņu
dievi neesot visai labi, un lūdza, lai misionāri gādā viņam labāku

Dievu. Priesteri to apsolīja. „
Pēc viņa neatlaidīga lūguma mēs

apsolījām, ka Dievs būs devīgs un dos viņam pietiekami laicīgās
mantas šai dzīvē un mūžīgo dzīvību nākošajā" (H XXIII, 7). Netiešu

norādījumu par privātīpašumu INDRIĶA CHRONIKĀ nav trūkums

(piemēram, H X, 15; XVI, 3).

5. Kūlenis okupētās Latvijas historiogrāfijā

Uzskats, ka Latvijā vācu ienākšanas laikā pastāvēja ciltis,

piederēja pie Staļina laika Latvijas vēsturnieku dzelzs inventāra. Ar

l.vēri jau norādīju uz 1952. gadā krievu valodā izdoto LATVIJAS

PSR VĒSTURI, kas 1953. gadā iznāca latviskā tulkojumā. Grāmatā ir

minētas ciltis Latvijā mūsu apskatāmā laikmetā.

Teodors Zeids,kas savu vēsturnieka izglītību ieguva neatkarīgā

Latvijā, 1951. gadā publicēja grāmatu FEODĀLISMS LIVONIJĀ un tajā

raksta par ciltīm Latvijā 13. gadsimteņa sākumā. 19 Viens no šīs viņa

grāmatas avotiem ir J.V.Staļina raksts «Marksisms un valodniecības

jautājumi", kas iznāca latviskā tulkojumā 1950. gadā.

Līdz ar ģeniālā Staļina nogāšanu no pjedestāla padomju histo-

riogrāfijā mainījās arī uzskats par ciltīm. Tas pats Teodors Zeids

kādā 1962.gadā publicētā rakstā vairs nepiemin ciltis Latvijā 13.gad-

simtenī. No raksta var secināt, ka ciltis Latvijā izbeigušās 9. un 10.

gadsimteņa mijā.
20 Šoreiz viņa autoritāte ir V. I. Ļeņina teorijas par

valsti, bet J. V. Staļins vairs rakstā nekur nav pieminēts.

Zeids tagad atzīst, ka Latvijā 13. gadsimtenī bija valstis un ne

ciltis. Kaut arī viņš nonācis pie šīs atziņas īpatnējā, vēsturnieka

necienīgā ceļā, studējot Ļeņina rakstus, šī atziņa ir akceptējama, jo

tā izriet arī no mūsu augšējā iztirzājuma, studējot vēstures avotus,

pirmā vietā INDRIĶA CHRONIKU. Pilnīgi bez jebkāda pierādījuma
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turpretim ir uzskats, ko pauž Zeids irdz ar krievu vēsturniekiem,

ka Latvijas territorijā priekš vācu laika eksistējušās valstis uzska-

tāmas par feodālām valstīm.

Te atkal latviešu vēsturnieki pēc partijas diktāta cenšas Lat-

vijas vēsturi iespīlēt komunistiskajā Prokrusta gultā — vēstures

notikumus gan pastiepjot, gan kaut ko nocērtot, kamēr gulētājs pie-

mērots gultai. Lielā mērā viņi to panāk ar feodālisma definīciju.

Parasto marksistisko feodālisma definīciju Zeids pats ir pasniedzis
latviešu lasītājam 1967.gadā izdotās LATVIJAS PSR MAZĀS EN-

CIKLOPĒDIJAS I sējumā.

Marksistiskās definīcijas (ko Zeids ļoti nepilnīgi atreferējis)

pamatā ir ražošanas attieksmes — uzskats,ka zeme ir feodālokungu

privātīpašums un ka viņiem pieder ierobežotas rīcības tiesības ar

dzimtbūšanā esošiem zemniekiem. Sai feodālisma definīcijā izpaužas

Engelsa un Marksa laikmeta trūcīgās vēstures zināšanas.Feodālismu

raksturo tieši tas,ka zeme nebija privātīpašums un ka izlēņotā zeme

(uz kuras dzīvoja zemnieki) seniora vasalim bija nodota tikai valdī-

jumā (possessio). Zemes īpašums (dominium) ir pavisam reta parā-

dība feodālisma laikā.

Lai saskatītu feodālismu Latvijā pirms vācu iekarojumiem,

būtu jāparāda, ka pastāvēja seniora un vasaļa attieksmes, ka seniori

izlēņoja saviem vasaļiem zemi ar zemniekiem nevis kā īpašumu, bet

valdījumā tik ilgi,kamēr vasalis spēja izpildīt uzņemtos pienākumus

Būtu jāpierāda, ka starp senioru un vasali pastāvēja noteikti formu-

lētas tiesību un pienākumu attieksmes militārā, tiesas spriešanas un

pārvaldes novadā; ka šos pienākumus vasaļi bija brīvprātīgi uzņē-
mušies un to svinīgi apliecinājuši; ka sabiedrībā bija noteikts

pienākumu un tiesību dalījums starp kungu, zemnieku un garīdznieku

kārtu; ka ideāli pastāvēja centrālizācija un praksē decentrālizācija.

Feodālisms ir sabiedriska parādība, kas aptver visu dzīvi tās

politiskā, militārā, sociālā, tiesiskā, saimnieciskā, kulturālā un

demogrāfiskā aspektā. Tikai tā aprakstot feodālismu, tas iegūst jēgu,

lai raksturotu noteiktu laikmetu Eiropas vēsturē. Marksistiskā

pieeja turpretim dibinās tikai uz viena šaura pseudoekonomiska

aspekta. Tādēļ arī marksistiskā feodālisma definīcija ir monstrs,

ko var attiecināt praktiski uz visiem laikmetiem. Var, piemēram,

teikt, ka tagadējā okupētajā Latvijā pastāv feodālisms, jo tur valda
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faktiska dzimtbūšana, kas no marksistiskā viedokļa ir svarīgākā
feodālisma pazīme.

Teiktais rāda, ka marksistu feodālisma definīcijai ir tas pats

trūkums, kāds ir I.nodaļā minētajai Švābes un Mičela cilts definīcijai
— tā neļauj atšķirt feodālismu no citām sabiedriskām «formācijām".

Ja arī argumentēšanas labā mēs pieņemtu marksistu feodā-

lisma definīciju, tad avotu trūkuma dēļ nav iespējams teikt, ka

feodālisms eksistēja Latvijā pirms vācu laika. Piemēram, marksisti

feodālismu uzskata par pirmo antagonistisko sabiedrības pakāpi.
Tātad feodālismu raksturo šķiru cīņa (kā to uzsver savā enciklopē-

dijas rakstā arī Zeids), bet mums nav nekādu pierādījumu, ka priekš

vācu laika Latvijā kaut jebkādas „ šķiru cīņas" būtu bijušas. Nav arī

nekādu pierādījumu, ka priekš vācu laika būtu pastāvējusi dzimtbū-

šana (kas atkal ir uzsvērta Zeida definīcijā kā feodālisma būtiska

pazīme) — mēs zinām,ka dzimtbūšana Latvijā radās vairākus gad-

simteņus pēc vācu iekarojumiem īstā feodālisma norieta laikā.

Tādā veidā kūlenis okupētās Latvijas historiogrāfijā deva

iespēju kūleņotājiem iznirt no marksisma dogmas un, likvidējot

ciltis 12. un 13. gadsimtenī, ieelpot svaigu gaisu, lai pēc tam atkal

ienirtu marksistisko dogmu purvā.

6. Secinājumi

No INDRIĶA CHRONIKAS nepārprotami izriet, ka nav nekāda

pamata apgalvojumam, it kā Indriķa laikā latvieši, lībieši un igauņi
būtu dzīvojuši cilts satversmē. Tas izriet ne vien pēc Servisa klasi-

fikācijas, bet arī pēc 8. vērē citētās Krēbera cilts definīcijas. Ko

līdzšinējā literātūrā sauca par cilti, nekādi nevar uzskatīt par

sabiedrību, kurā būtu dominējušas personiskas attieksmes un kas

būtu dibināta uz radniecību — faktisku vai iedomātu. Sī sabiedrība

nebija vienlīdzīga (egalitāra) ,bet gan diferencēta, un tajā bija valdība

ar plašām funkcijām. Spriežot pēc militāro spēku lieluma, šī sabied-

rība arītālu pārsniedza Krēbera minēto maksimu.

Kā redzējām, arī okupētās Latvijas pētniecība ir atzinusi, ka

apskatītajā laikmetā Latvijā neeksistēja ciltis. Kaut ceļu, pa kādu šī

atziņa iegūta, nevar atzīt par zinātnisku, fakti tomēr neļāva okupētās

Latvijas historiogrāfijai palikt pie cilts mīta. Jānožēlo, ka tai vietā

ir stājies feodālisma mīts, bet jācer, ka ar laiku arī to atmetīs.
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ATTĒLOTA VIDE TRIMDAS ROMĀNOS

Eduards Silkalns

No 1946. gada irdz 1969. g. augusta beigām trimdā iznākuši

vismaz 209 latviešu oriģinālromānu pirmizdevumi. Vārdiņš «vismaz"
šeit nepieciešams tāpēc, ka diezgan droši rādās, ka daži darbi būs

palikuši nepamanTti, sevišķi tie, kas izdoti, sākot ar 1961. gadu, jo

par laiku irdz 1960.gadam jau ir piesniedzams gluži precržs pārskats

Dr. Benjamiņa Jēgera vērtrgās LATVIEŠU TRIMDAS BIBLIOGRĀFI-

JAS l.daļā.
Neanalizēsim šoreiz šos romānus ar literāru vērtību mērauk-

lām, bet palūkosimies,kādā vidē un laikmetos rakstnieki ir risinājusi

romānu darbību. ledalīsim romānus deviņās katēgorijās:

1) Romāni, kuru darbība risinās Latvijā vai Krievijā pirms

Latvijas neatkarības pasludināšanas; 2) romāni, kuru darbībarisinās

Latvijas neatkarības gados; 3) darbi par laiku no 1940. irdz 1945.

gadam; 4) darbi par trimdas nometņu laiku; 5) romāni, kuru darbība

risinās tālākās izceļošanas zemēs; 6) romāni, kuru darbība risinās

okupētajā Latvijā kopš 1945. gada; 7) romāni par eksētiskām vai lat-

viešu rakstniecībā mazāk parastām zemēm un laikmetiem,kur tomēr

darbojas irdz kāds latvietis; 8) romāni par eksētiskām vai neparastām

zemēm un laikmetiem bez latviešu līdzdarbības; 9) romāni, kas lāga

neietilpst nevienā no iepriekšējām grupām.

Pēdējā grupā paliek tāds mūsdienīgs, ar konkrētu ģeogrāfisku

vidi nesaistīts darbs kā T. Ķiķaukas LEONARDS. Varētu, protams,

iebilst,ka ir vēl daudz citu romānu,kur videi un laikmetam ir gaužām

maza loma, romāni, no kuriem vēsturnieki nevarētu gūt plašāku

ieskatu par kādas vietas un laika «smaržu" vai gaumi, tādi,kas risina

visādus psiholoģiskus sarežģījumus, kas pievēršas gandrīz eksklū-

zīvi savu varoņu iekšējai dzīvei. Tomēr šie romāni, ja vien darbības

vide bijusi sazīmējama, ietilpināti vienā no pirmajām astoņām gru-

pām. 9. grupā gan ietilpināti S. Lazdiņas SADEGUŠIE SPĀRNI, kas

aptver ļoti plašu laika sprīdi, no neatkarības gadiem līdz tālākas

izceļošanas zemei, tātad visas grupas no otras līdz piektajai. Tāpat

9. grupā paliek Z. Zemdegas MEZGLI, kas aptver 2—4. grupai pare-

dzēto laika sprīdi, v. c.
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Taču romānu lielum lielo tiesu nav grūti iedalīt kādā no asto-

ņām grupām, jo mūsu autori nav iecienījuši plašas epopejas pēc

Tomasa Manna BUDENBROKUparauga, kas aptvertu vairāku paaudžu

dzīvi ilgākā laika tecējumā. Ir gan vairāki darbi, kuros apvienots 2.

un 3. grupai izvēlētais laiks — romāni, kas iesākas neatkarības gados,
bet kulmināciju sasniedz okupācijas sākuma, resp. Otrā pasaules

kara gados. Šādi darbi ir, piemēram, Z. Mauriņas TRĪS BRĀĻI,
K. Raudives NEREDZAMĀ GAISMA, St. Raznas DEUX EX MACHINA,

T. Zeltiņa triloģijas 3. daļa MELNĀS AVIS, A. Voitkus BET ES JUMS

SAKU, A.Dziļuma DAUGAVASKRĀCES un E.Kociņas EIROPAS VĀR-

TOS. Izšķiršanās par tāda veida darbu ietilpināšanu vienā vai otrā

katēgorijā var būt tikai subjektīva. EIROPAS VĀRTOS šoreiz pie-

skaitīts trešai grupai, bet citi nupat pieminētie romāni otrai. Pāris

darbu sākas 3. grupai paredzētajā laikā, bet beidzas nometņu laikā —

G. Salnā SKRANDAS VĒJĀ, J. Jaunsudrabiņa autobiogrāfiskais ES

STĀSTU SAVAI SIEVAI — tie abi palikuši trešajā grupā.

Kāds tad nu ir romānu saskaitīšanas un sadalīšanas rezultāts?

— Plašākā ir 2. grupa ar romāniem par Latvijas neatkarības laiku un

5. grupa ar darbiempar dzīvi tālākās izceļošanas zemēs.Katrā grupā

ir 59 romāni jeb apmēram 28 % no romānu kopskaita. Tālākās izce-

ļošanas zemju romāni panāca neatkarības gadu romānus 1968. gadā.

Visai zīmīgi — tas bija Latvijas neatkarības 50. jubilejas gads, bet

tas bija pirmais gads kopš 1953., kad neiznāca neviens pats romāns

par neatkarības laiku, kurpretim par tālākās izceļošanas zemēm šai

jubilejas gadā bija veseli astoņi romāni. Varam jau, protams, 1968.

gadu par zīmīgu uzlūkot vēl citā ziņā; ap šo laiku mūsu dzīves laika

ilgums svešumā sasniedza Latvijas neatkarības mūža garumu. Ja

salīdzinām 2. un 5. grupas romānus pēc to iznākšanas gada, iegūstam

ainu,kādu jau apmēram varējām paredzēt: pirmajā apskatāmā perioda

trīsgadē (no 1946. līdz 1948. gadam) iznāca ducis romānu par neat-

karības laiku, bet tā kā tālāka izceļošana vēl īsti nebija sākusies,

par izceļošanas zemēm, protams, nav vēl neviena darba (pirmais

šāds darbs -V.Kārkliņa VIENTULĪBAS KALNS- iznāca tikai 1951.

gadā). Palūkojoties uz pēdējo trīsgadi (posmu no 1967. līdz 1969.

gadam), redzam diametrāli pretēju ainu — neatkarības gadi atspo-

guļojas vienīgi 1967. gadā iznākušajā Aīdas Niedras SASTAPŠANĀS

PIE OPERAS KAFEJNĪCAS un A. Dziļuma VILKA ZOBĀ, kamēr
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tālākās izceļošanas zemēs risinās veselu 11 romānu darbība. Jāse-

cina, ka mūsu autori garīgi aizvien vairāk iekļaujas tai pasaulē, kur

viņi vada savu fizisko eksistenci.

Trešā lielākā romānu grupa ir romāni par pirmo okupācijas
un Otrā pasaules kara laiku — 29 romāni jeb apmēram 14 % no kop-

skaita. Iznākšanas laika ziņā šie darbi aptver plašu periodu — no

1948. lfdz 1969. gadam. Sākumā bija F. Cielēna NĀVES PAVĒM un

A. Dziļuma TORNAS GRĀVRAČI, bet līdz šim pēdējais darbs —

par

Cedelghemas karagūstekņu nometni, kas drīzāk tomēr iederas kara

nekā DP nometņu laika romānu grupā — ir Dz. Kiršteina KALIET

SIRDIS AKMENĪ", BRĀĻI. Ražīgākie gadi Otrā pasaules kara laika

romāniem bija 1951. un 1952., kad katru gadu iznāca 4 šādi romāni,
tomēr arf kopš tam rets ir bijis tāds gads, kad nebūtu parādījies pa

vienam vai divi romāniem. Drāmatiskais, bieži traģiskais kara laika

fons droši vien ir iemesls, kāpēc mūsu autori, tāpat kā daudzu citu

tautu rakstnieki, pie šiem gadiem vienmēr no jauna atgriežas.

Ceturtā vieta pieder romāniem par laiku pirms Latvijas neat-

karības. Šai grupā ietilpst 24 romāni jeb apmēram 12 % no kopskaita.

Visvairāk šādu darbu ir par posmu starp, t. s., tautas atmodas laik-

metu un Pirmo pasaules karu,pie kam autori gandrīz visos gadījumos

bijuši no mūsu visvecākās paaudzes, kas paši aprakstīto laikmetu arr

pieredzējuši. īpaši šai sakarā jāatzīmē J. Sarmas nopelni, savu

devumu sniedzis vēl nelaiķis V. Dambergs, par Pirmo pasaules karu

rakstījuši nelaiķi V. Kārkliņš un E. Mednis. Pēdējos četros gados par

šo laikmetu nav iznācis neviens pats romāns. Jādomā, ka trimdas

rakstniecībā par laiku pirms Latvijas neatkarības neko daudz no

jauna vairs nesagaidīsim, jo vecie autori, kas paši šo laiku pieredzē-

juši, viens pēc otra aiziet mūžībā, bet jaunajiem trūkst iespēju, lai

iepazītos ar vēstures dokumentiem, kas viņiem ļautu laikmetu pienā-

cīgi izgaismot. — Šai pašā romānu grupā ietilpināti arī darbi par

mūsu tautas tālāku pagātni, bet tādu nu ir gaužām maz — vienīgi

J. Miesnieka LĪBJU GALA SOĢIS, E.Aistara PLOSTI un M. Zeberiņa
ZELTA LIELCEĻI. Kaut neatkarības laikos vēsturiskais romāns

visai jauki uzplauka (atcerēsimies kaut vai A.Grīna darbus.'), pašrei-

zējie trimdas autori ne labprāt raksta par laikmetu un vidi, kas ir

ārpus viņu tiešās pieredzes un atmiņu loka. Te viņiem gan nav ko
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pārmest, jo vainojama ir vēstures dokumentu nepieejamība — to

lielākā tiesa glabājas Latvijā.

Nākošo grupu pēc lieluma sastāda romāni par DP nometņu
laikiem: šādu romānu ir 16 jeb apmēram 8 % no kopskaita. Pirmais

šāds romāns — K. Raudives NOLĀDĒTAS DVĒSELES
— iznāca 1948.

gadā, bet otrs — Aīdas Niedras KATRĪNE ĀBELE
— 1950.gadā, kad

nometņu dzīves ziedu laiki jau bija pāri. Sekoja O. Liepiņa VĒLĀ

LIESMA, Anši.Eglīsa LAIMĪGIE un vēl citi darbi. Interesanti atzīmēt,

ka vēl sešdesmito gadu sākumā iznāca 3 romāni,kuru darbība risinās

nu jau labai pagātnei piederīgajās nometnēs: K.Ķezbera MAINAS

HERCOGĒSTE, T. Zeltiņa DRUPU REPUBLIKA un A. Rasas CEĻA
MEKLĒTĀJI.

Nu nonākam pie trim pavisam mazām romānu grupām. Divdes-

mit četros trimdas gados mums ir iznākuši tikai 7 romāni jeb

apmēram 3 % no kopskaita, kuru darbība risinās okupētajā Latvijā

pēc 1945. gada. Tā kā šādu romānu ir tik maz, varam tos visus saukt

vārdā. 1954.gadā iznāca P. Klāna RŪSA, kas pa daļai varbūt iederas

Otrā pasaules kara laika romānu grupā.bet kas tālāk risinanotikumus

Latvijā pēc kara beigām. 1954. gads pieredzēja arīK. Strazda darba

NĀVES lELENKUMĀ iznākšanu. 1959. gadā parādījās Aīdas Niedras

UGUNIS PĀR RATA KALNU, bet 1960.gadā Anši. Eglīsa ILZE un

S. Ābeles DAUGAVĀ lET LEDUS,kas,pēc dažādām pazīmēm spriežot,

bija trimdā sarakstīts nezināma autora darbs. 1961.gadā lasījām

Anši. Eglīsa VAI TE VAR DABŪT ALU?, un tad bija jāgaida astoņi
gadi līdz nesen iznākušajam Aīdas Niedras darbam VARAVĪKSNES

PĀR RĪGU. Tātad varam teikt, ka bez pāris Anši. Eglīša un Aīdas

Niedras darbiem mums trimdā par okupēto Latviju nekā daudz vairāk

nav. Par to, ka šādu darbu mums nebija līdz, t. s., politiskā atkušņa

laikam piecdesmito gadu otrā pusē, nav ko brīnīties, jo autoriem par

okupētās Latvijas apstākļiem pietrūka informācijas un zināšanu.

Turpretim pēdējos 12—13 gados ar okupēto Latviju mūsu ļaudis bieži

izmainās vēstulēm, satiekas ar tautiešiem, kurus okupācijas režīms

uz īsāku laiku vai pastāvīgu palikšanu izlaidis laukā; nu jau viens otrs

trimdas autors pat brauc uz Latviju ciemā, tomēr literāru darbu, kas

attēlotu turienes vidi, mums vēl arvien ir ārkārtīgi maz. Šis varbūt

ir skumīgākais apstāklis mūsu trimdas literārajā daiļradē. Piecdes-

mit deviņi romāni, kuru darbība risinās mūsu mītnes zemēs, pret
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tikai septiņiem, kas attēlo dzīvi Latvijā, nav laba proporcija. Ja ir

pamats dažkārt dzirdētam apgalvojumam, ka okupētajā Latvijā seš-

desmitajos gados gan parādījušies vairāki spējīgi dzejnieki, bet ka

vienīgā vērtīgā latviskā episkā daiļliterātūra rodas trimdā.jo romāni,
ko mūsdienās ražo Latvijā, ir vairāk vai mazāk propagandas piesā-

tināti, tad ir skumji, ka mūsu brīvie, ne no viena režīhia neatkarīgie
autori nav pūlējušies dokumentētpusotra miljona latviešu dzīvi Lat-

vijā, bet visu vērību pievērš relātīvi mazajai tautas daļai ārzemēs,

visnotaļ Amerikas savienotajās valstīs. Ja nākotnes vēsturnieki

gribēs iepazīties ar okupētās Latvijas dzīvi arī no daiļliterātūras,
ne tikai no objektīvākiem avotiem, viņi būs spiesti meklēt gaužām

tendenciēzajos darbos, kas radušies ar okupācijas režīma svētību.

Mēs brīvajā pasaulē tiem praktiski neko nebūsim likuši pretr.

Beigās jāpiemin divas vēl mazākas romānu grupas: šo romānu

darbība risinās eksētiskā vai latviešu rakstniecībā mazāk parastā

vidē. 7. grupas romānos gan darbojas līdz vismaz kāds latvietis

(piemēram, Anši.Eglīša ADŽURDŽONGĀ Tibetas fonā iecelts Ģederts
Šķērstēns,un K. Raudives AIZ PĒDĒJĀM ROBEŽĀM stāsta par Justu

Jukumu Dienvidamerikā), kamēr 8. grupas četri romāni ir mūsu

vienīgie bez kāda latvieša līdzdarbības. Šie četri ir M. Zeberiņa

DIEVIŠĶĪGĀS ROKAS (par Rembrantu), L.Pērļupes ZAĻOJOŠAIS
ZARS (vēsturisks romāns par Kristus zemesmūža laikiem), J.Sarmas

SĀLEMAS ĶĒNIŅŠ (par Vecajā derībā aprakstītajiem laikiem) un

E.Ardensa SVĒTAIS UN SEPTIŅI DĒMONI (par renesanses laika

Itāliju). Mazais romānu skaits par šādiem «nelatviskiem" tematiem

liek domāt, ka mūsu autori uzskata par tādu kā pienākumu rakstīt

par latviešiem. Autoru «pienākuma apziņa" jo sevišķi duras acīs

Anši. Eglīša ADŽURDŽONGAS un PĒDĒJĀ RAIDĪJUMA gadījumā, jo

romāniem nekā netrūktu, un tie nebūtu nemaz sliktāki, ja, kā mēdz

sacīt, gandrīz vai aiz matiem autors tajos nebūtu ievilcis latviešus.

Tātad — kaut gan par Latviju mūsu autori vairs nejūt pienākumu

rakstīt, par latviešu ļaudīm tomēr jāraksta.

Viena romāna paveida mums nav nemaz — romānu, kur darbība

risinās nākotnē. Pasaules rakstniecībā divi šādi 20. gadsimteņa

romāni sev pievērsuši daudz ievērības. Tie ir Oldosa Hakslija (tul-

kosim pēc Roderika Turaida parauga) SPRAUNĀ JAUNĀ PASAULE

un Džordža Orvela 1984. Rakstīdams it kā par nākotni, rakstnieks
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bieži vissekmīgāk saredz un parāda mūsu pašu laikmeta stiprās un

vājās puses, jo mūsu laikmets jau ir pamats, uz kura nākotni ceļ.

Tāpēc nākotnes romāni nepavisam nav uzlūkojami par tukšu fantazē-

šanu. Ja Hakslija un Orvela darbi miljoniem lasītāju ir likuši no-

drebināties par to nākotni, uz kādu dažas mūsu tagadnes nebūšanas

liekas vedam, varbūt Latvijas vai trimdas sabiedrības atveidojums

romānā,kura darbība risinās, teiksim, 2000. gadā, tādu pašu veselīgu

izbīli dotu mūsu sabiedrībai attieksmē uz norisēm mūsu latviskajā

kopībā.

Mūsu romānu autori nav arī pievērsuši uzmanību tādai videi un

ļaužu grupām, kuru situācija ir visai līdzīga mūsējam — latviešu

trimdas sabiedrības — stāvoklim. Nav nemaz neinteresanti lietas

reizēm skatīt caur īpatāku prizmu, saredzēt savas sabiedrības

situāciju iemiesotu citā sabiedrībā un varbūt pat citā laikmetā, tā

panākot zināmu atkāpi pašiem no sevis.

Taču šīs visas ir pārdomas, ne ieteikumi vai mudinājumi

romānu rakstniekiem. Mudinājumus un pat pavēles par to, kas jā-

raksta, jau gana dabū dzirdēt mūsu šīsdienas rakstnieki dzimtenē,

un varam būt laimīgi, ka mūsu autoriem šai pusē ir brīva vaļa.

Paliksim tāpēc tikai pie atziņas, ka, par spīti prāvajam trimdā

sarakstīto romānu skaitam, dažādu jaunu vai retāk izmantotu iespēju

attēlojamās vides izvēlē mūsu autoriem netrūkst.

ROMĀNI GRUPĒJUMĀ PĒC ATTĒLOTĀS VIDES
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LATVIEŠU TRIMDAS GRĀMATNIECĪBA 1960-1969

Lilija Dunsdorfa

Aizvadītajos desmit gados mūsu grāmatniecība turpinājusi
veidoties jau piecdesmito gadu sākumā pasāktajā virzienā. Dažādās

emigrācijas zemēs nodibināto latviešu grāmatu apgādu darbs ritējis

ar samērā nelielām pārmaiņām. Šai rakstā, turpinot pārskatu par

mūsu grāmatniecību tāpat kā par iepriekšējo desmitgadi, l mēģināts

skaitļos un datos raksturot latviešu apgādu darbu un tā rezultātus.

Skaitļi pamatojas lielāko tiesu uz Melburnaslatviešu biedrības biblio-

tēkas datiem. Tie papildināti ar periodikā atrodamiem norādījumiem
un citiem avotiem.2

Lai varētu salīdzināt, ievērots tas pats princips kā 1960. gada
rakstā — skaitļi rāda attiecīgā periodā publicēto titulu, ne sējumu,

skaitu,un par publicēšanas gadu uzskatīts beidzamāsējuma izdošanas

gads (piemēram, A. Švābes darba STRAUMES UN AVOTI 3 sējumi

skaitīti par vienu grāmatu, kas izdota 1965. gadā). Turpretim vienas

un tās pašas grāmatas jauns izdevums uzskatīts par atsevišķu vienību

Romānu ciklu atsevišķās daļas skaitītas katra par atsevišķu grāmatu

tad, ja katrai no tām ir cits nosaukums.

Kopējais pārskats aptver tikai latviešu apgādu iespiestos,

rotētos un hektografētos izdevumus. Cittautu apgādu publikācijas

parādītas atsevišķi. Nav ieskaitītas sarīkojumu, rakstnieku un jau-

natnes dienu nelielās programmas, grāmatnīcu katalogi,koru darbības

pārskati, ja tie iznāk periodiski ik gadus vai apvienoti ar koncerta

programmu, speciālizdevumi ballēs un jautrajos vakaros, zinātnisko

un literāro darbu atsevišķi novilkumi no rakstu krājumiem un perio-

diskiem izdevumiem, krājaizdevu sabiedrību un citu saimniecisku

uzņēmumu rēgulārie darbības pārskati, pastkaršu sērijas, kartes,

nometņu biļeteni, teātra festivālu izdevumi, nošu lapas ar mazāk

nekā 10 lappusēm un periodika. Pārskatā ietilpst: dziesmu svētku

un Austrālijas kultūras dienu programmas, organizāciju plašāku

sarīkojumu programmas (ne mazākas par 16 lappusēm), mākslinieku

grupu, arī atsevišķu mākslinieku izstāžu katalogi (ne mazāki par 10

lappusēm, izņemot, ja tajos ir mākslinieku darbu attēli un biogrāfiski
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dati), draudžu, biedrību un citu organizāciju atsevišķie darbības

pārskati par ilgāku laiku nekā tikai vienu gadu, teātru izrādēm

pavairotās lugas (cik tādas bija zināmas).

Pārskatā parādītais izdevumu skaits ir minimālais. īstenībā

tas ir lielāks, jo visas publikācijas nebūs vēl apzinātas (sevišķi 1969

gada beigās izdotās), un to konstatēšanai jāgaida LATVIEŠU TRIMDAS

IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJAS sējums par attiecīgo laiku.

Izdoto grāmatu skaits un apgādi

Tabula (239 lpp.) rāda, ka laikā no 1960. līdz 1969. gadam (iesk.)

darbojušies vismaz 286 izdevēji, kas izdevuši kopskaitā 1332 grā-

matas (12 grāmatām izdevēju neizdevās noskaidrot, tāpēc kopējais

apgādu skaits var būt no 286 līdz 298; iepriekšējā desmitgadē apgādu

skaits varēja būt 161—226). No zināmiem izdevējiem 10 un vairāk

grāmatu izdevuši 23 apgādi (iepriekšējā desmitgadē tādu bija 19).

91 apgāds izdevis 2—9 grāmatas un 172 apgādi pa vienai grāmatai

(1950—1959. g. attiecīgais apgādu skaits bija 59 un 83).

Sekojošais grupējums rāda, kā tabulā (239. lpp.) atsevišķi

neminētie apgādi sadalās pēc izdoto grāmatu skaita.

Apgāda izdoto Apgādu Grāmatu

grāmatu skaits skaits kopskaits

1 172 172

2 47 94

3 19 57

4 6 24

5 8 40

6 3 18

7 4 28

8 4 32

Kopā 263 465

Termins «apgāds" šai rakstā lietots ļoti vispārējā nozīmē, ar

to apzīmējot ikvienu izdevēju. Kamēr, piemēram, Daugava ir grā-

matu apgāds vārda tiešā nozīmē, Frīportas latviešu skola, kas

izdevusi tikai vienu darbu, pati sevi par apgādu neskaitītu un par šo

apzīmējumu būtu pārsteigta. Statistikai tomēr lietots kopējs termins.
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1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1960-1969

Grāmatu
draugs

20

18

21

21

18

20

24

23

20

22

207

Tilts

13

11

8

8

10

11

9

10

14

8

102

Latvju

grāmata

6—39889678
64

A.

Kalnājs

10

6

7

13

5

4

—

3

4

—
52

ALA

kultūras
birojs

3417485372
44

Vaidava

86454541—
1

38

Daugava

2435482153
37

Sala

3345343442
35

Imanta

633—

42—

4

10

1

33

Ziemeļblāzma

12—2266344
30

O.Krolls

121343514
—

24

Upeskalns

4213223222
23

Latgaļu

izdevniecība

2212412134
22

Sidnejas

latviešu
teātris

—1

22751—2—
20*

Sējējs

2632——

21—

2

18

Daugavas
vanags

1__1212154
17

Ģenerāļa
K.

Gopera
fonds

—— 12322321
16

Pilskalns

331122111—
15

Adelaides
latviešu
teātris

—22122
1

3__

13*

Ceļinieks

1—

2

2— 1
1

4

—
1

12

Latv.

nacion.

apvien.
Kanādā

—1—1113131
12

Latv.

nacion.
fonds

Skandināvijā

412—2—
—11—
11

Sēļzemnieks

122111—
1—

i

10

91

apgāds
ar

2—9

grāmatām

36

22

31

30

26

37

20

27

45

19

293

172

apgādi
ar

1

grāmatu

20

23

16

18

12

14

15

16

21

17

172

Nezināmi
apgādi

1—

1——2—
—44

12

Kopā

148

124

120

144

130

150

120

121

168

107

1332

*

Tikai

rotētas

lugas.

ATSEVIŠĶO
APGĀDU

IZDOTO

GRĀMATU
SKAITS
PA

GADIEM
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Spriežot pēc brīvrokas lineārā trenda, divdesmit gadu laikā

(1950—1969) latviešu apgādu publikāciju kopskaits pieaudzis no 100

Līdz 140.

Grāmattirgotājs L. Rumaks par 1965—1968.gadu aplēsis arī

izdoto grāmatu kopējo lappušu skaitu un to vērtību dolāros.3 Viņa
minētais izdevumu skaits nedaudz atšķiras no šeit konstatētā, jo tur

ieskaitīti arī lielākie periodiskie izdevumi (ARCHĪVS, kalendāri) un

vairāksējumu grāmatām katrs sējums skaitīts par atsevišķu vienību,

totiesu tur neietilpst rotēto lugu izdevumi. L.Rumaka dati ir šādi:

Qa(jg
Izdotas Kopējais Vērtība

grāmatas lappušu skaits $

1965 176 32.513 564

1966 145 28.357 435

1967 160 29.424 542

1968 207 37.473 743

Šie skaitļi rāda, ka katras grāmatas vidējais lappušu skaits

četru gadu laikā palicis aptuveni tas pats, bet grāmatas vidējā cena

ir pieaugusi.

Pievēršoties izdotajām grāmatām pēc to satura, interesanti

atzīmēt, ka atsevišķi apgādi devuši priekšroku vienam vai otram

literātūras veidam. Mācībgrāmatām lielāko vērību veltījis ALA

kultūras birojs, jaunatnes literātūrai K. Gopera fonds, Ceļinieks,

O. Krolls un pēdējos gados Atvase, kas pārskatā atsevišķi nav minēta

Dzejai pirmo vietu ierādījis Upeskalns, tai lielāku vērību veltījusi
arī Imanta, A.Kalnājs, Ziemeļblāzma. Salas speciālitāte ir Zīverta

lugas. Pilskalns izdevis tikai vēstures, biogrāfiskus un folkloras

darbus. Šīm nozarēm svarīgu vietu ierādījusi arī Daugava. Sējējs

publicējis reliģiskus izdevumus, ieskaitot baznīcas vēsturi un garīgo

dzeju. Starp Tilta izdevumiem vairums ir romānu (58) un stāstu (35),

tāpat no Grāmatu drauga izdevumiem vairums ir romānu (109), kaut

pārstāvētas arr citas nozares. Skaņdarbus visvairāk izdevis A. Kal-

nājs. Pārējo apgādu izdevumi sadalās samērā vienmērīgi pa dažādām

nozarēm.

Tālāk mēģināts sagrupēt latviešu apgādu izdotos darbus pēc

to satura. ledalījums ir nedaudz sīkāks nekā 1960. gada rakstā.
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1960—1969.g. izdotās grāmatas pēc to satura

Rakstu krājumi, enciklopēdijas, bibliogrāfija 20

No tā bibliogrāfiski izdevumi: 11

Filozofija un reliģija 61

No tā filozofija: 6

Sabiedriskā dzīve, audzināšana un izglītība 169

No tā: sarīkojumi 25

organizācijas un draudzes 62

izglītība 30

politiskie jautājumi 40

trimdas problēmas 12

Folklora, etnogrāfija 27

Valodniecība 44

No tā: mācībgrāmatas 25

vārdnīcas 13

Eksaktās zinātnes 2

Lietojamās zinātnes 5

Praktiska satura grāmatas 10

Māksla H6

No tā: tēlotāja māksla 41

mūzika 70

Sports
*2

Daiļliterātūra un grāmatas par literātūru 686

Notā: literātūras vēsture, teērija, kritika 10

kopoti raksti 3

dzeja 138

drāma 105

daiļprēza: romāni 235

stāsti 113 348

bērnu un jaunatnes grāmatas 72

esejas 10

Vēsture 72

Memuāri
31

Biogrāfijas

Ģeogrāfija, ceļojumu apraksti 19

Kopā 1332
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Pievēršoties publicēto grāmatu īsam apskatam pa atsevišķām

nozarēm, vispirms jāatzīmē L.Švābes rediģētais LATVJU ENCIKLO-

PĒDIJAS papildsējums (1962). Tas bija kļuvis nepieciešams sevišķi
datu dēļ par trimdas laika norisēm. No rakstu krājumiem izcilu

personu godināšanai un piemiņai izdots IN HONOREM ENDZELINI

(1960), lESKATĪTAIS UN ATZĪTAIS (T. Celmam 1963) un ZVAIGŽŅU
SEGA (L. Bērziņam 1967). Jaunākās paaudzes domas par nākotni pauž

krājums LATVIJAS SAPNIS (1967). Apskatot šo grupu, jāņem vērā, ka

mūsu pārskatā nav ieskaitīti periodiskie rakstu krājumi, kuru apmērs

reizēm ir īsti prāvs un ko pēc satura un lappušu skaita varētu pielī-
dzināt grāmatām, piemēram, LATVJU MŪZIKA, ARCHĪVS, ACTA

BALTICA v. c.

Starp bibliogrāfiskām publikācijām, kas lielāko tiesu ir rotēti

saraksti vai nelielas latviešu bibliotēkāru sastādītas brošūras, izce-

ļas plašais paliekama rakstura izdevums — B. Jēgera kapitāldarbs

LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJA1940-1960 I (grā-

matas un brošūras).

Filozofija un reliģija

Bez filozofu P. Dāles un P. Jureviča grāmatu jaunizdevumiem

vēl darbus psīcholoģijas un filozofijas novadā publicējis N. Picka un

J. Ertums-Eichvalds.

No reliģiskiem izdevumiem 36 ir latviešu autoru darbi, 19

tulkojumi; pēc konfesijām: luterāņu 25, katoļu 18, baptistu 3, jaunās

baznīcas ASV 6 (visi tulkojumi), vispārēja rakstura 3. Plašāki viena

autora darbi ir: V. Maldoņa EVAŅĢĒLISKĀ DOGMATIKA (1962),

P. Cirša PRĀTA DIEVS (1962), BAZNĪCAS DIEVS (1963), DOGMU

DIEVS (1965), no tulkojumiem S. Andersa BĪBELES STĀSTS (1966) un

E.Svedenborga ĪSTĀ KRISTĪGĀ RELIĢIJA (1965). Samērā daudz darbu,

kaut nelielus, publicējis S. Mozga.

Sabiedriskā dzīve

Sabiedriskās dzīves, audzināšanas un izglītības grupā ietilpst

kā izdevumi, kas atspoguļo mūsu sabiedrisko rosību (te ieskaitīti,

piemēram, dažādo kultūras, izglītības un jaunatnes organizāciju, kā

arī draudžu darbības pārskati, dziesmu svētku un kultūras dienu

izdevumi un taml.), tā publikācijas par dažādām audzināšanas un
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sabiedriskām problēmām, tautsaimniecības un tiesību jautājumiem,

kā arī ārējās informācijas izdevumi.

Sarīkojumu apakšgrupā atrodam Anglijas 8. dziesmu dienu,
3. un 4. ASV dziesmu svētku, 1., 2. un 3. ASV rietumkrasta dziesmu

svētku, Austrālijas latviešu 10. līdz 19.kultūras dienu, 1. un 2. Eiro-

pas latviešu dziesmu svētku, 3. un 4. Kanādas dziesmu svētku un

novada dziesmu svētku Indianapolisā izdevumus.

Otra apakšgrupa ietver 8 biedrību, 12 draudžu, 12 DV nodaļu,
15 jaunatnes un 15 dažādu citu organizāciju publikācijas.

Izglītības apakšgrupā starp plašākiem darbiem atzīmējams

J.Auškāpa ZINĀTNEI UN TĒVIJAI (1969), politiskos jautājumos:

A. Šildes VAŽU RĀVĒJI (1960), BEZ TIESĪBĀM UN BRĪVĪBAS (1965\

M.Valtera DAS VERBRECHEN gegen die baltischen Staaten (1962),

trimdas problēmās: E. Dunsdorfa TREŠĀ LATVIJA (1968).

Folklora un etnogrāfija

Folklorā jāatzīmē no jauna izdotais K. Strauberga darbs LAT-

VIEŠU TAUTAS PARAŽAS (1966), J. Jansona un N. Kalniņa SIDRABA

VĪTOLA 5. izdevums (1963) un monumentālais P. Šmita LATVIEŠU

TAUTAS TEIKU UN PASAKU reproducētais izdevums ar H. Biezā un

L. Neulandes angliskajiem rādītājiem — XIII sējums iznāca 1969. un

I sējuma 2. iespiedums 1965. gadā. Pieminams H.Biezā izdotaisVāra,

tāpat Bergmana latviešu tautasdziesmu krājums (abi 1961). Iznācis

LATGAĻU FOLKLORAS I sējums (1968). Plašāks darbs ir arī

A. Brastiņa MĀTE MĀRA (1967). Ar cittautu folkloru mūs iepazīstina

NVīksniņa SENGRIEĶU TEIKAS (1962) unF.TrasunaFABULAS (1964).

Jānožēlo, ka etnogrāfijā pēc LATVJU RAKSTU II sējuma (1961,

kaut datēts 1959) neesam varējuši sagaidīt nākošo. Vērtīgs totiesu ir

deju kopas Diždanča reproducētais NOVADA TĒRPU (1965) izdevums.

V. Klētnieka zinīgi un prasmīgi sagatavotais etnogrāfiskais izdevums

jaunatnei SENČU RAKSTI pieredzējis trīs izdevumus (1963,1964,1967).

Valodniecība

Starp latviešu apgādu izdevumiem valodniecībā visvairāk ir

mācībgrāmatu — 25 (latviešu 24, vācu 1) un vārdnīcu — 13 (no tām

3 latviešu, 6 vācu un 4 angļu). No pārējiem atzīmējams M. Bukša

pētījums par latgaliešu valodas problēmām (1961) un L. Latkovska

darbs par latgaliešu uzvārdiem (1968).
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Praktiska satura grāmatas

Praktiska rakstura izdevumi aptver padomus veselības kopšanā,

ārstniecības augu audzēšanā, juridiskos jautājumos, pavārmākslā,

kā arī telefona grāmatas un adrešu sarakstus.

Māksla

Tēlotājas mākslas izdevumos bez reprodukciju krājumiem,

monogrāfijām un teērētiskiem apcerējumiem ieskaitīti ari lielāka

apmēra izstāžu katalogi (skaitā 15) ar mākslas darbu attēliem, kā

arī divi darbi par daiļamatniecību. Izdoti darbi par L.Brūniņu (1964?),

J. Cielavu (1960?), J. Jēgeru (1968), J. Munci (1961), J. Rozentālu

(1968), J. Soikānu (1960). M. Štrovalds veltījis linoleja griezumu

mapi (1961) Zviedrijā izdoto latviešu leģionāru piemiņai.
Mūzikas apakšgrupā ieskaitīti nošu izdevumi (ar vismaz 10 lpp.),

kā arī mūzikas mācības grāmatas. No tiem instrumentālmūzikai

veltīti 11 (V.Dārziņa, T.Ķēniņa, E.Lūkina, V.Ozoliņa darbi), vokālai

59. Starp 36 kora dziesmu krājumiem ir 21, ko izdevušas dziesmu

svētku un kultūras dienu rīcības komitejas. No pārējiem plašākiem

izdevumiem minami: GODALGOTĀS... KORA DZIESMAS (1962), VĪRU

BALSIS 11 (1963), DAINU ZEMEI (1966), E. Freimanes DZIESMAS

KORIEM (1968), 78 DZIESMAS jauktajiem koriem (1968, datēts 1967),

no garīgo dziesmu krājumiem: SLAVĒSIM KUNGU (1960), ZELTA

RASA (1960), DZIESMU STRAUTS I, II (1964), SIRDS VELDZE (1964),

J.Norviļa garīgo kora dziesmu krājums (1965), DIEVA SLAVAI (1967).

Ar anglisku tekstu publicētas A. Ābeles un J. Poruka dziesmas.

Plašāki skaņdarbi korim un solistiem ir T. Ķēniņam, Jānim Mediņam,

A. Purvam. Vērtīgas mūzikas mācības grāmatas ir A. Jansona KOK-

LĒŠANA (1965) un A.Vītoliņa DZIEDĀSIM,ROTĀSIM I—III (1965-

-1967), tāpat gaidīti izdevumi bija dziesmu krājums jaunatnei TAUTAS

DZIESMAS SKOLĒNU KORIEM (1965) un LATVJU DZIESMAS (1966).

No solo dziesmām publicēti Jēkaba Mediņa, V. Ozoliņa, J. Poruka,

L. Slaucītāja un A.Zilinska darbi.

Par teātra mākslu apskatāmā laika posmā izdots viens darbs,

tāpat par baletu, un trīs publikācijas veltītas latviešu tautas dejām.

Sports

Izdevumos par sportu ieskaitītas arī ASV 7,8. un 14—16.fināl-

spēļu publikācijas, kas bija zināmas, kaut tādu droši vien bijis vairāk.



245

Trīs grāmatas ir V. Čikas un A. Šmita kopdarbi (1962,1963 un 1966),

pārējās — G. Grīslīša .un I. Veldres sakopoti pārskati. Vienīgais

darbs par šachu ir A. Liepniekam.

Daiļliterātūra un grāmatas par literātūru

Pievēršoties literātūrai šaurākā nozīmē, pavisam neiepriecina

aina par publikācijām literātūrzinātnē Latviešu grāmatniecība skarta

divās nelielās brošūrās. Atskaitot R. Ekmaņa hektografēto darbu par

virzieniem nebrīvo zemju literātūrā (1967?), V. Rūķes pētījumu par

Raiņa valodu un stilu (1965), E. Sūnas grāmatu par „negātīvo stilu"

(1968), plašāks pētījums par Raiņa reliģisko filozofiju (angliski) ir

vēl tikai Arvīdam Ziedonim.

Kopš T. Zeiferta LATVIEŠU RAKSTNIECĪBAS VĒSTURES IV

daļas pārspieduma 1960.gadā pagājušos desmit gados tikai vēl repro-

ducēta J. Sīļa darba II un 111 daļa, un I daļa izdota 2. pārspiedumā.

Vajadzība pēc jauna darba šai nozarē ir vairāk nekā nobriedusi. Vai

mums tiešām nav neviena literātūrvēsturnieka, kas spētu kopējā

pārskatāmā darbā daudzmaz objektīvi iepazīstināt latviešu lasītāju
ar mūsu jauno rakstnieku paaudzi un viņu devumu latviešu literātūrai,

un neviena latviešu apgāda, kas šādu darbu izdotu?

No kopotiem rakstiem pagājušā desmitgadē pabeigts Raiņa
RAKSTU lielizdevums ar XVII sējumu (KASTAŅOLA, 1965). Izdoti

Z.Lazdas kopotie raksti OGLE (1960) un R. Blaumaņa KOPOTO RAK-

STU XI sējums 2. izdevumā.

Dzeja

Vismaz 138 izdevumi pagājušā desmitgadē veltīti dzejai. No

tiem 20 ir vairāku autoru darbu kopojumi — antoloģijas, dziesmu

tekstu krājumi. Starp tiem atzīmējams piecu jauno autoru dzejoļu

krājums KVINTETS (1961), antoloģija DZEJAS UN SEJAS (1962),

mīlestības lirikas izlase PARADĪZES MEKLĒTĀJI (1964), izlase

jaunatnei CĪRUĻU ZVANI (1968), kā arī cv. lut. draudžu jaunā DZIES-

MU GRĀMATA (1967).

88 autoru darbi publicēti 118 atsevišķos izdevumos. No viņiem

65 reprezentēti katrs ar vienu grāmatu, 16 ar diviem un 7 katrs ar

trim dzejoļu krājumiem (starp tiem P.Aigars, Andr.Eglītis, A.Mier-

kalns, V.Toma). Plašākie ir Aspazijas dzejas izdevumi: LIRIKAS

IZLASE (1963), ASPAZIJAS LIRIKA (1964), ASPAZIJAS GADSIMTS
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(1968). No iepriekš minētajiem 88 dzejniekiem 81 ir trimdas autors,

kuru darbi parasti ir pirmpublicējumi,un tikai 7 Latvijas neatkarības

laika dzejnieki. Ar atzinību jāpiemin Imantas apgāda pasākums, dodot

sevišķi jaunajiem dzejniekiem iespēju debitēt nelielos patstāvīgos

krājumos. Vislabvēlīgākais dzejniekiem bijis Upeskalna apgāds, iz-

dodot visvairāk dzejas krājumu (16) un tā pārspējot Grāmatu drauga,
Imantas un Kalnāja apgādu, kas katrs publicējis 15 krājumus.

Daiļprēza

Daiļprozas prāvākā nozare, kā parasts, ir romāni. Salīdzinot

oriģināldarbu un tulkojumu skaitu, redzam, ka publicēti 76 latviešu

autoru 179 romāni (titulu skaits būs nedaudz mazāks, jo katrs jauns

iespiedums skaitīts par jaunu vienību) un 40 cittautu autoru 56 romāni.

Latviešu autoru skaits ir ap divi reizes lielāks, un viņu romānu skaits

vairāk nekā trīs reizes pārsniedz tulkojumus. Ja pieskaitām arī

stāstu un noveļu izdevumus, tad 1950—1959.g. tulkotās daiļprozas bija

38 %, kamēr nupat aizvadītajā desmitgadē tās ir 16 %. Kā redzams,

starpība ir ievērojama par labu oriģināldarbiem. Liekas, te galvenais

iemesls būs, ka svešvaloda kļuvusi daudziem labāk saprotama nekā

latviešu.

Trimdas latviešu romānu autoru skaits mūsu apskatāmā pe-

riodā ir 58, un viņu darbu kopskaits 140. No neatkarīgās Latvijas

laika 17 autoru romāniem publicēti 38, no tagadējās Latvijas — viens.

No visiem latviešu oriģinālromānu autoriem apskatāmā periodā

36 publicēts katram viens darbs, 21 autoram — pa divi. Trīs romāni

ir E.Aistaram, J. Klīdzējam, A. Rupainim un K. Zariņam, pa četriem

romāniem — A. Brigaderei, A. Grīnam, K. leviņām, S. Lazdiņai,

J. Sarmām, G.Zariņam un Zeiboltu Jēkabam. Piecus romānus lasītā-

jiem sniedzis V. Kārkliņš, A.Voitkus un T. Zeltiņš, sešus I. Grebzde,

septiņus — Anši. Eglītis, deviņus — G. Janovskis un pa divpadsmit —

A. Dziļums un Aīda Niedra.

No tulkoto romānu autoriem 31 reprezentēts katrs ar vienu

darbu, četri (Dostojevskis, Sillanpē, Tagore un Zolā) ar 2, trīs (Či-

rikovs, Remarks un Tamsāre) ar 3 un divi (Hamsuns un Mūbergs)

ar 4 romāniem.

Visvairāk tulkoti franču (10) un vācu autoru darbi (10), seko

zviedru (7), krievu (7), norvēģu (4), igauņu (4), angļu (4), somu (2)
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un indiešu (2) romāni un pa vienam čecha, holandieša, Islandieša,

itālieša, lietuvieša un ungāra darbam.

Mazākā apjoma daiļprēzas darbu — stāstu, noveļu, tēlojumu —

izdevumu ir kopskaitā 113. Atskaitot vienu tulkojumu (Turgeņeva
MEDNIEKA PIEZĪMES), tie visi ir latviešu autoru darbi, un 90 no

tiem uzrakstīti emigrācijā. Sai grupā 52 autori reprezentēti ar vienu

grāmatu, 16 autori ar divām. Trīs grāmatas ir Aspazijai,l.Grebzdei,

P. Rozītim, G. Zariņam un T. Zeltiņam, četras — Anši. Eglītim un

A. Rasām, sešas grāmatas — J. Sarmām.

Drāma

Tā kā publicētajās lugās ieskaitīti arī atsevišķu teātru pavai-

rotie darbi pašu vajadzībām (rotēti vai hektografēti), to skaits ir

samērā prāvs. Pavisam droši tomēr var teikt, ka šādu pavairojumu

būs bijis krietni vairāk, tikai tie palikuši neapzināti. No šī" viedokļa

sevišķu atzinību pelnī teātri, kas pa eksemplāram no savām publi-

cētajām lugām piesūta Melburnas latviešu biedrības bibliotēkai.

Zināmās 105 publicētās lugas varētu iedalīt trijās grupās:

a) grāmatu apgādu, b) autoru un c) teātru izdevumos. Pirmajā grupā

(kopskaitā 34) vairums (22) ir Salas apgāda publicētās M. Zīverta

lugas. Bez tam dažādi apgādi izdevuši Aspazijas, Blaumaņa, Briga-

deres, E. Kores, A. Landsberga un Raiņa darbus, kā arī ludziņas

jaunatnei. Starp autoru pašu izdotajām 22 lugām ir A. Dziļuma,

G.Griezes, J.Kalnieša, A.Kamoliņas, E.Lēmanes, O.Liepas, V.Pūļa

U. Šiliņa un P. Ziediņa darbi.

Angliski publicētas divas M.Zīverta lugas: THE JESTER (1964)

un CARBON MONOXIDE (1969?).

Zināmo lugu kopskaits, ko pavairojuši teātri, ir 49. No tām

Sidnejas latviešu teātris izdevis 20, Adelaides latviešu teātris 13,

Melburnas latviešu teātris 8, pārējās dažādi teātri un organizācijas

Austrālijā, ASV un Zviedrijā.

No visām 105 publicētajām lugām trimdas autoru darbi ir 73,

tulkojumi 19 un tikai 13 Latvijā agrāk rakstīto lugu jaunizdevumi.

Bez jau iepriekš minētajiem 1960—1969.g. publicēto lugu vai ludziņu

autori ir: Z.Bārda, G.Brēmanis, M.Bumbieris, Anši.Eglītis, A.Gul-

bis, V. Hermane, S.Klauverts, L.Veikina, E.Kociņa, J. Lukstiņš,

A.Neboisa, E. Šiliņa, A. Teivens, M. Timma, J.Viesiens, A.Voitkus,

T. Zeltiņš.
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Jaunatnes grāmatas

Atzinīgi vērtējamas organizāciju un atsevišķu personu pūles,

gādājot par labām un tīkamām grāmatām jaunatnei. To sevišķi var

teikt par Atvases, Ceļinieka un Ģenerāļa K.Gopera fonda izdevumiem,

bet arī citi apgādi izdevuši gan interesantus jaunatnes romānus, gan

bērnu grāmatas.

Šai grupā ir pavisam 60 latviešu autoru darbi un 12 tulkojumi.

„
Latvijas sērijā" I. Bite devis sešas krāsojamās grāmatas (1962—

1968), E. Dunsdorfa SAKTU STĀSTI (1965,1967) ieinteresējuši jau-

natni par Latvijas vēsturi. I.Grebzde, N.Kalniņš, V.Klētnieks, I.Vīk-

sniņa snieguši saistošus jaunatnes romānus, J. Širmanis stāstus.

Aizsila Zīlīte, E.Andersone, A. Brastiņš, E.Leja, L.Muižniece, V.Sī-

manis, M. Timmarūpējušies par visjaunākajiem grāmatu draugiem.

Esejas

Bez Mauriņas šai nozarē klasiskajiem darbiem (skaitā 5) atzī-

mējams A. Johansona krājums VĒJU MEZGLI (1962) un N. Strunkes

grezni rotātā SVĒTĀ BIRZE (1964). Te pieskaitītas arī H. Biezā

rediģētās MEDITĀCIJAS (1962), E. Lūkina un J. Muižnieka apcere.

Vēsture

Tieši vēstures novadā aizvadītā desmitgade bijusi ļoti auglīga.

Lielā mērā īstenots mērķis sniegt latviešu lasītājam plašu, pārska-

tāmu, dokumentos pamatotu, zinātniski apstrādātu mūsu tautas vēs-

turisko gaitu aprakstu pa atsevišķiem gadsimteņiem.Daugavas apgādā

iznākusi E. Dunsdorfa un A. Spekkes LATVIJAS VĒSTURE 1500—1600

(1964), E. Dunsdorfa LATVIJAS VĒSTURE 1600-1710 (1962), E.An-

dersona LATVIJAS VĒSTURE 1914—1920 (1967) un A. Aizsilnieka

LATVIJAS SAIMNIECĪBAS VĒSTURE (1968), bez tam A.Švābes LAT-

VIJAS VĒSTURE 1800-1914otrā izdevumā (1962).

Senākai vēsturei bez jau minētiemautoriem darbus vēl veltījis

A.Berķis, V.Biļķins, VĢinters, V.Tepfers, vēlākam laikam M.Bukšs

Pilskalna apgāds publicējis ATSKAŅU CHRONIKU (1960), senlietu al-

bumu KLUSIE LIECINIEKI (1964), A.Švābes STRAUMES UN AVOTUS

I—III (1962—1965), jaunākā vēsturē darbus par brīvības cīņām. DV

apvienība Linkolnā izdevusi LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS KARA VĒS-

TURI I, II (1961—1962). Par Kalpaka bataljonu rakstījis A. Krīpens

(1963), par strēlnieku gaitām J. Porietis (1968). Brīvības cīnītājiem
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pagātnē un tagadnē veltīts E. Dunsdorfa MŪŽĪGAIS LATVIEŠU KARA-

VĪRS (1966).

Par Latvijas valsts tapšanu stāsta sūtņa K. Zariņa brošūra (2.

izdevums 1962) un J. Seska darba LATVIJAS VALSTS IZCELŠANAS

jaunizdevums (1961). Neatkarības laiku apskata V.Bastjānis, A.Bēr-

ziņš, Ž. Unams, kā arī F. Cielēns triju sējumu izdevumā LAIKMETU

MAIŅĀ (1961-1964).

Baznīcas vēsturē plašākais ir L. Adamoviča darba VIDZEMES

BAZNĪCA.
. .

1710—1740 jaunizdevums (1963). Šai novadā vēl rakstījis
J. Kronlins un E. Lange. V. Bērzkalns sniedzis paliekamus darbus

par latviešu dziesmu svētkiem, skautisma vēsturi dokumentējis
V. Klētnieks, latgaliešu darbību V. Lēcis. Speciāli darbi ir A. Plat-

bārža LATVIJAS NAUDAS un A. Raistera LATVIJAS UNIVERSITĀTE.

Visjaunākā laika vēstures notikumus atspoguļo A. Silgaiļa LATVIEŠU

LEĢIONA divi izdevumi (1962 un 1964) un O.Freivalda DE INTERNE-

RADE BALTERNAS TRAGEDI
.. .

(1967). Par latviešiem Amerikā

rakstījis O. Akmentiņš.

Starp vēstures grāmatām jaunatnei ir P. Dreimaņa darba jaun-

izdevums (1969) un N. Vīksniņa LATVIJAS VĒSTURE JAUNĀ GAISMĀ

(1968). Jāatzīmē E.Dunsdorfa LATVIJAS VĒSTURES ATLANTS(1969)

kā pirmais šāda veida izdevums latviešu trimdas literātūrā.

Šai grupā ieskaitīti arī vēsturisku notikumu tēlojumi,kas vairāk

vai mazāk iesniedzas daiļprēzas novadā — P.Klāna KARSTA DZELZS

(1968) un 5 cittautu autoru darbu tulkojumi.

No vēstures grupā ieskaitītiem latviešu autoru kopsummā 67

darbiem svešvalodās publicēti 9 (angliski 6, zviedriski 2, vāciski 1).

Memuāri

Šķirojums memuāros un biogrāfijās ir patvaļīgs, jo daudzos

gadījumos abas nozares atdalīt samērā grūti. Šai grupā mēģināju

ieskaitīl darbus, kur atmiņu autors vairāk tēlo attiecīgā laika noti-

kumus, mazāk kādas noteiktas personas dzīves gaitas. Memuārus

publicējuši rakstnieki, diplomāti, redaktori, mākslinieki, saimnie-

ciskie darbinieki, paidagogi v. c. Četri autori (starp tiem arī" viens

cittautietis) stāsta par pieredzēto aiz dzelzs aizkara. Starp redza-

mākiem darbiem jāpiemin A. KlfVes BRĪVĀ LATVIJA (1969).
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Biogrāfijas

Šai grupā ietilpst 26 citu autoru darbi par kādu atsevišķu

personu, 29 autobiogrāfijas un 3 biogrāfiju krājumi. Jāpiezīmē, ka

plašs biogrāfiskais materiāls publicēts periodikā, kas šeit nav ie-

skaitīta (piemēram, īsbiografijas ARCHĪVA V—IX sēj.). Atsevišķos
izdevumos publicēti citu autoru rakstīti darbi par J. Benjamiņu,

L. Bolšteinu, F. Briedi, T. Dūliju, J. Feldmani, J.A. Freiju, T.Grīh-

bergu, K. Hamsunu, A.lksenu, V. Janumu, E.Kalniņu, O. Kalpaku,

M. Krišjāni-Vīgneri, F.Ķempu, Z. Lazdu, K. Lobi, A. Mierkalnu,

Andr. Niedru, J. Niedru, V.Olavu, X.Ozolu, T.Reiteru, L. Slaucītāju,

S. Vidbergu — kopskaitā par 24 personām, ieskaitot 2 cittautiešus.

Autobiogrāfijas rakstījuši: R.Bangerskis, D.Bīskaps, J.Cīrulis,

O.Dankers, E.Dārziņš, J.Dikmanis, N.Dombrovskis, T.Dūlijs, A.Gai-

līte, P. Jēgere-Freimane, A. Kaktiņš, E.Klaustiņa, M. Kovaļevska,
O. Krolls, K. Kundziņš, A. Lasmanis, Z. Mauriņa, Jānis Mediņš,

J. Poruks, K. Šiliņš, A. Simsone, R. Skujiņa, L. Slaucītājs, J. Vītols,

R. Vītols — kopā 25 personas, no tām viens cittautietis.

Ģeogrāfija un ceļojumi

Ģeogrāfijā publicēti 7 darbi. No tiem plašākie ir J.Rutka LAT-

VIJAS ĢEOGRĀFIJA (1960) un A. Ozoliņa apgāda izdotās 60 Latvijas

kartes (1969).

Nedaudzās ceļojumu aprakstu grāmatas sniedz ļoti interesantu

lasāmvielu, rādot vietas un ļaudis latvieša skatījumā. K.Pētersonam

izdoti 3 darbi, P.Klānam 2; pārējie autori ir E. Dēliņš, Anši.Eglītis,

U. Ģērmanis, A. Freinats, T.Heijerdāls, L. Slaucītājs.

Cittautu apgādu izdevumi

Vairāk nekā puse visu cittautu apgādu publicēto latviešu autoru

darbu (88) ir zinātniski raksti un mācībgrāmatas, nepilna ceturtā

daļa daiļliterātūra (35) un literātūrzinātne (5), pārējie dažāda rakstura

Visu šo apzināto izdevumu kopskaits (163) pa atsevišķiem gadiem
sadalās:

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

19 12 14 11 14 21 18 18 26 10

Te ietilpst gan privātu apgādu, ganbiedrību, iestāžu, univer-

sitāšu un institūtu publikācijas, ieskaitot baltiešu un citas vairāku
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tautību organizācijas,kurās piedalās arī"latvieši.Minētais publikāciju
skaits jāuzskata par minimālo — tie ir tikai izdevumi, kas saņemti
MLB bibliotēkā vai par kuriem bija piesniedzami puslīdz droši dati.

Daiļliterātūrā pirmā vietā ir Z. Mauriņa, kuras 22 darbus

(esejas, memuārus un autobiogrāfisko romānu ciklu) publicējis lielāko

tiesu Dītricha apgāds Vācijā un Norsteda apgāds Zviedrijā. Vāciski

izdoti arī K. Raudives romāni, Anši. Eglīša stāsts, Andr. Eglīša un

Ekartes-Skalbergas lirika, M. Zīverta luga ERZ (1961), dāniski

P.Klāna romāns FLAMMENDE HIMMEL (1962). Vairākās valodās

publicēts P.Aigara SARKANAIS VILCIENS (1968), angliski: G. Saliņa
un L. Tauna dzeja R. Speirsas tulkojumā (1968), K. Skalbes darbi,

A. Vilnes dzejoļi un E.Pielena romāns. Literātūrzinātnē ir raksti

G. Irbēm, O. Krātiņam, V. Nollendorfam. Mūsu pārskatā nav ietverti

latviešu autoru oriģināldarbu vai folkloras tulkojumi, kas publicēti

cittautiešu izdotos krājumos, piemēram: PANORĀMA MODERNER

LYRIK (1962), FOLK SONGS OF EUROPE (1964), EUROPĀISCHE

BALLADEN (1967) un citos.

Patstāvīga zinātniska darba vai lielāka kopdarba, tāpat mācīb-

grāmatu autori ir: A. Aizsilnieks, A. Apinis, E.Bailītis, E.Bakūzis,

O.Bērziņš, H. Biezais, A. Brumanis, T. Budiņa-Lazdiņa, K. Draviņš,

V.Eiche, J.Esers, E. Foldats, D. Garancis, A.Gāters, U. Ģērmanis,

J. Hartmanis, J. Immers, V.Jaunzemis, B.Jēgers, B. Jirgensons,

A.Johansons, A.Jumiķis, A.Kalnietis, B.Kalniņš, I.Kavass, G.Kings,

E. Leimanis, V.Mangulis, R.Markus, J.Muižnieks, A.Neboiss, H.Nolle,

P. Pakalns, K. Osis, V.Osvalds, J. Ozols, A. Platbārzdis, K.Princis,

N. Rozenauers, V. Rūķe-Draviņa, H. Skuja, L. Slaucītājs, S. Slaucī-

tājs, A.Spekke, A.Sprūdžs, M.Straumanis, I.Strēlis, A.Šilde, T. Šmits,

N. Tranzē, A.Veģis, V.Veidemane, V. Zēberga, V. Zeps.

Šeit nav ieskaitīti autori, kuru darbi publicēti krājumos vai

zinātniskajā periodikā. Šādu darbu skaits un apjoms reizēm ir ļoti

ievērojams (piemēram, medicīnas zinātnieka Jāņa Kļaviņa rakstu

skaits sniedzas tuvu simtam, kas sakopoti aptvertu plašu sējumu).

To autori starp citu ir: A. Āboliņa-Kroģe, L. Āboliņš, P. Auziņš,

V. Balodis, V. Bergs, B. Bērziņš, T. Bērziņš, A. Bērztīss, K.Bitāns,

J. Bokalders, L. Brammanis, J.Bubenko, M. Bumbieris, J.Cerbulis,

E.Ciblis, A.Dārziņš, A.Dreimanis, M.Eglītis, A.Eiche, R. Ekmanis,

A. Ezergailis, J. Fridrichsons, G. Jerums, R. Gailītis, J. Galējs,
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V.Grasmanis, G.Kaire, I. Kalniņš, J.Kariks, N. Kazmers, J.E.Kļa-

viņš, A.Kroms, V.Kurmis, V.Lapa, K. Lapiņš, P. Lapiņš, I. Lesiņa,

K. Lesiņš, A. Meisters, A. Mirovica-Dulmane, J. Neilands, H.Pēter-

sons, A.Piksis, G.Reimanis, J.Rozenbilds, R.Rudzāts, G.Saiva,J.Sku-

jiņš, G.Sproģis, U.Šterns, J.Tēriņš, A.Ūdris, J.Ulrichs, J. Upatnieks,

J.Veidemanis, A.Veismanis, A.Vītiņš, E.Vītols, R.Ziediņš, E. Žubeckis.

Starp pārējām cittautu apgādu publikācijām ir informācijas

izdevumi, no kuriem plašākie: A. Bērziņa THE UNPUNISHED CRIME

(1963) un TWO FACES OF CO-EXISTENCE (1967), A. Bļodnieka THE

UNDEFEATED NATION (1960) un B. Kalniņa AGITPROP.
. . (1966).

Vēsturē jāatzīmē INDRIĶA CHRONIKĀ angliski (1961). Citās nozarēs

izdoti T. Ķēniņa un A. Okolo-Kulaka skaņdarbi, L. Ozola darbi par

filmas mākslu (spāniski), brošūra par gleznotāju R. Zusteru (vāciski).

Starp cittautu apgādu latviski izdotiem cittautu autoru darbiem

pats ievērojamākais ir jaunais bībeles tulkojums (1965,1966,1967).

Noslēgums

Kur spoža gaisma, tur arī spilgtākas ēnas. Nav noliedzams, ka

neprasmes vai savtīgu mērķu dēļ arī mūsu grāmatnieku darbā reizēm

vērojamas parādības, kas nevairo latviešu vārda slavu. Dažu nezāļu

dēļ tomēr neniecināsim visu kuplo zelmeni. Sausie skaitļi par mūsu

grāmatniecību rāda, ka latviešu rakstniecības dzīvā straume ārpus

dzimtās zemes joprojām plūst droši un spēcīgi. Cerēsim, ka tā aiz-

skalos gružus un duļķes. Ja pēc vairāk nekā divdesmit gadiem, šķirti

dzīvojot, mums ir izaugusi jaunā paaudze, starp kuriem jau redzami

latviešu rakstniecības nākamie līdzveidotāji, tad tur neaizstājama

loma bijusi latviešu grāmatai. Tā sasniegusi mūs, lai kurā pasaules

nostūrī dzīvojam, un par to lai paldies mūsu grāmatniekiem.

VĒRES

I (1960), 149-163. lpp.
2 8. Jēgers, LATVIEŠU TRIMDAS IZDEVUMU BIBLIOGRĀFIJA

I (1968) — par 1960.g.; B. Jēgers (ar 9. nr. arī"M. Rozentāle), «Pār-

skats par jaunām grāmatām, ALA KULTŪRAS BIROJA BIĻETENS
3—6 (1960—1962), 8-11 (1963-1964). 13-14 (1966); L.Rumaka grā-

matnīcas pārskati par izdotajām grāmatām (1965—1969).
3 L.Rumaka 1969. g. 4. februāra apkārtraksts un nedatēts pār-

skats par 1968. gadu.
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RAKSTU AUTORI ARCHĪVA DESMIT SĒJUMOS

ĀBELE, K. — «Nesaprotamā" dzejaVI — Balvas latviešu kultūras dar-

biniekiem emigrācijā X

ĀBOLIŅŠ, J. — Latviešu zinātnieku īsbiografijas VII, VIII (kopdarbs)

AIZSILNIEKS, A. — Pārdomas par programmu pret pārtautošanos V

AKMENTIŅŠ, O. — Materiāli bibliogrāfijai par latviešiem Amerikā V

— Amerikas veclatvieši V

ANDERSONS, E. — (kopd.) Latviešu zinātnieku īsbiografijas VII,VIII

BALTĀKS, J. — Austrālijas latvieši un asimilācija I — Austrālijas

latviešu uzvārdi II

BĒRENDS, K. — Kad īstenībā pasludināta Latvijas valsts neatkarībaVIII

BĒRZIŅŠ, A. — Pārrunas par plānu Latvijas atjaunošanai VIII

BRĒDRICHS, I. — Pārrunas par plānu Latvijas atjaunošanai VIII

BRUMANIS, A. — Metropolits Siestžencevičs IX

DĒLIŅŠ, E.
— Latviešu teātri vai teātra mdzeju? VII — Pārrunas par

plānu Latvijas atjaunošanai VIII — Redaktori par saviem laikrakstiem X

DRAVIŅŠ, K. — Tautasdziesmu Daugava IV — Dažas piezīmes par salik-

teņiem latviešu valodā VIII

DRAVNIEKS, E. — Latviešu techniskā terminoloģija X

DUKĀTS, A. — Jānis Sarma, Tautas balvas laureāts VI

DULMANIS, V. — Starptautiskā politika un Latvijas nākotnes izredzes I

— Nacionālisms, mūsu pastāvēšanas pamats II — Pārdomas par programmu

pretpārtautošanos V — Latviešu brīvā prese divdesmitgados X

DUNSDORFA, L. — Skats latviešu trimdas grāmatniecībā 1950—1959 I

— Materiāli dainoloģijas bibliogrāfijai IV — (kopd.) Trimdas autori VIII —

Latviešu trimdas grāmatniecība 1960—1969 X

DUNSDORFS, E. — Rodžers Bēkons un viņa stāsts par Latviju I — Latviešu

robežnieks Austrālijā I — Richarda Vāgnera latviskā dziesma I — Latviešu

kultūras atblāzma 18. gadsimteņa Vācijā II — Vidzemes mājvārdu vecums 111 —

Sievietes un vīrieša dainas IV — Daugavas dziesmu topogrāfija IV — Latviešu

skaits Austrālijā V — Programma pret pārtautošanos V — Johans Gotfrīds

Zeume (Seume) VI
— Akadēmiski izglītotie latvieši (1897—1963) VII — (kopd.)

Latviešu zinātnieku īsbiografijas VII,VIII — (kopd.) Trimdas autori VIII—

(kopd.) Jāņa Reitera dzīve avotu gaismā IX — Latviešu mācītāju īsbiografijas IX

— Jaunatne un latviešu valoda (ievads) IX — Latviešu skolas brīvajā pasaulē IX

— (kopd.) Lasītāju vērtējumi par avīzēm X — Brīvās pasaules latviešu perio-

dika X — Pirmā grāmata par mums X

EKMANIS, R. — Padomju lingvistikas polītika un latviešu valodnieki VIII

ĒĶE, A. — (kopd.) Latviešu studentu ģimenes apstākļi Brisbenā VII

FENELS, T. — Latviešu gramatika un cittautu skolnieks VIII

FREIDENFELDE, R. — Kristīgā ticība salīdzinājumā ar citām pasaules

lielajām reliģijām 111.
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FRIDPJCHSONS, J. — Mācībspēku un studijas beigušo kvalificējums VII

GALĒJA, I. — Divu valodu ietekme uz latviešu bērniem IX

GĀTERS, A. — Dainu motīvi Aspazijas darbos VIII

IRBE, G. — Kulturālās un sociālās orientācijas maiņas trimdā V

IRBE, V. — levadam (latviešu žurnālists) X

IVASKA, A. — Baltiešu dzeja trimdā VI

JĒGERS, B. — (kopd.) Jāņa Reitera dzīve avotu gaismā IX
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