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PRIEKŠVĀRDI

Šis ir pirmais mēģinājums dot kopsavilkumu par latviešu

dzīvi svešumā, tāpēc tas nepretendē uz pilnību. Galvenais mūsu

mērķis bija, pirmkārt, sniegt lasītājiem metus, faktus un to

vērtējumus par aiztecējušo laiku, otrkārt, parādīt, ka latviešu

tautas kopa, par spīti smagiem pārbaudījumiem un grūtībām,

arī pēc desmit gariem gadiem svešumā ir vēl joprojām Latvijas

valstisko, sabiedrisko un kultūrālo tradiciju sargātāja un tālāk

veidotāja.

Stājoties pie sagatavošanas darbiem, apgāds apzinājās

grūtības to veikšanai. Mūsu tautieši izklīduši visā pasaulē, tāpēc

bija daudz pūļu, sazinoties ar autoriem, ziņas vācot etc. Lai

lasītāji tāpēc piedod, ka pamanīs dažu labu robu vai nepilnību.
Autori pūlējušies iespēju robežās dot labāko un pilnīgāko.

Apskatos par latviešu dzīvi visās zemēs ir arī daži iztrūkumi,

piem., par Austriju un pāris citām zemēm, kur maz latviešu, bet

arī par tām lasītājam var izveidoties aina no vispārējiem pār-

skatiem par latviešu kultūras un gara dzīvi trimdā. Plašās vielas

un citu iemeslu dēļ bija jāatsakās arī no daudziem ieteikumiem

grāmatu ilustrēt, atstājot to latviešu trimdas vispārējās vai

kultūrvēstures autoriem.

Nesagaidot no šī izdevuma materiālo profitu, apgāds prie-

cāsies, ja būtu kaut mazumiņu pakalpojis latviešu tautas tagadnei

un nākotnei. Mēs no sirds pateicamies visiem tiem daudzajiem

autoriem, kas ar savu atsaucību palīdzējuši veidot šo grāmatu,
arī tiem pāris tautiešiem, kas, laikam, apzinādamies, ka tikai

uz viņu pleciem guļ visa pasaules nasta, nav pagodinājuši re-

dakciju kaut ar īsu atbildi.

Astras apgāds



Motto: Skats ilgās tiecas

Uz dzimtenes pusi,
Visa mana dvēsele

Iztvīkusi.
J. Rainis.

J. Rainis.
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Prof. Dr. Ludis Bērziņš

KVIEŠU APCIRKNIS

Šodien, kad, redakcijas uzaicinājumam paklausīdams, stājos

pie sekojošo rindu rakstīšanas, jūlija mēnesis ir savā norietā. Pa-

ies vēl 9 dienas un es būšu jau pilnus 10 gadus tālu no dzimtenes,

mētāts apkārt lielajos pasaules ūdeņos. Un ne nu es vien. Reizē

ar mani ir vairāk nekā 100.000 tautas brāļu un māsu pametuši
dzimtas krastus, un kad rakstu krājums, kuru šīs rindas pavada,
stāsies lasītājiem acu priekšā, tad nebūs, kā domājams, neviena

latvieša, kam trimdas dzīve nebūtu iegājusi otrā gadu desmitā.

Domāju, ka ir vērts pēc 10 gadiem apstāties un — kā šis rakstu

krājums grib darīt — sevī jautāt, vai bez sāpīgiem zaudējumiem,

kas mums arvien vēl sūrst kā dziļas brūces, šai laika sprīdī nav

radušās arī kādas pozitīvas vērtības, kas tautai der kā spēku

vairojums nākamās gaitās.

Zināms, ārkārtīgus guvumus jau negaidīsim, jo mūsu tā jau
nelielie spēki nevar strādāt vienkopus, bet ir izkaisīti pa visiem

kontinentiem, un mēs necērtam visi vienā robā. Tomērnav bez no-

zīmes arī tas apstāklis, ka mēs esam izkliedēti, jo līdz ar to mūsu

tauta iegūst tik daudzpusīgu pieredzi, par kādu senāk nevarējām
ir sapņot. Mēs esam izrauti ārā no šaurā provinciālisma un re-

dzam Dieva pasauli viņas daudzveidībā. Tas īpaši jāsaka par tau-

tas jaunatni. Mājās būdama, viņa svešu tautu kultūras ieguvumus,

īpaši arī svešu tautu valodu, nekad nebūtu varējusi piesavinā-
ties tādā mērā, kā tas notiek tagad. Ar gandarījumu un prieku
taču ikdienas lasām, ar kādām izcilām sekmēm latviešu jaunieši

beidz savus skolu kursus. Šie spožie rezultāti dod mūsu tautai

ievērojamu kultūras kapitālu. Un latvieši nav tikai ņēmēji, jo,

godam dažādos arodos strādādami, neizslēdzot pat darbu augst-

skolās, latvieši iegūst starp immigrantiem izcilu vietu un tiek

pasaulē nesalīdzināmi labāk pazīstami, nekā tas bija agrāk. Bet

ir īpaši viena lieta, kur latviešu tautas balss tagad iegūst tautu

kopkoncertā sevišķu nozīmi. Tā ir mūsu vairākkārtējā pieredze

ar komūnisma necilvēcību. Rietumu pasaulei tas viss ir grūti

ticams, bet latvietis kā trimdinieks jau savā personā ir fakts, kas

atmasko lieliniecisma viltu. Šinī ziņā mums ir rietumu pasaulei
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ko dot, un, šķiet, mēs esam arī savu daļu devuši, un kur rietumu

nācijas runā par apspiesto tautu atbrīvošanu, tur vairs nevar

paiet garām Latvijas vārdam. Tas nav zemu vērtējams ieguvums.

Bet trimdas gadi nav auglīgi tikai internācionālā plāksnē.

Varam domāt arī par tādām kultūras dzīves parādībām, kas būtu

nozīmīgas arī miera laikos un mūsu tēvzemes robežās. Te pirmā

vietā jāmin rakstniecība, gan kā rakstu māksla, gan kā avīžnie-

cība. Varu liecināt, ka manā jaunībā arī tēvzemē iespiestais

vārds negāja tautā tik plašos apmēros kā tagad trimdā.

Un runa nav tikai par literātūru. Nesnauž arī māksla. Par

citām mākslām nerunājot, domāsim kaut tikai par dziesmu un

mūziku. Ir mums trimdā, lai gan tur grūti nākas dziedātājus sa-

pulcināt, vesela rinda teicamu koru ar izciliem diriģentiem, no

kuriem īpašu slavas vainagu ir ieguvis T. Reiters. Un ja runā

par publikas atsaucību, tad reizēm gan liekas, ka būtu iestājies

pagurums, bet ja ievērojam, ka runa ir par neērtu satiksmi un

dienas darbā nogurdinātiem cilvēkiem, tad par šķietamo pagu-

rumu nav ko brīnīties. Drīzāk jāpriecājas par to sajūsmu, kas

dziedātājus un klausītājus veseliem tūkstošiem pulcināja Dziesmu

svētkos Čikāgā un Toronto, Londonā un Melburnā, un mazākos

apmēros dažā citā vietā. Tā tautā vēl nav izdzisušas ilgas pēc

tēvu dziesmas!

Bet īpaši vēl jāpasvītro arī reliģiskā dzīve. Varēja baidīties,

ka, tautai sadrūpot, nebūs iespējams garīgās vajadzības kopt or-

ganizētā veidā. Ir tomēr noticis īstais brīnums — arī maziem lat-

viešu pulciņiem ir kārtīgi dievkalpojumi, ir pieejamas svētnīcas,

un garīgā literātūra ir augstākā līmenī, nekā tēvzemi atstājot.

Te jāpasvītro Dziesmu grāmata, kas paplašināta iznāk vairāk iz-

devumos. Tāpat sāk nākt klajā Bībele revidētā tulkojumā, un

Jaunā Derība ir jau parādījusies. Kas te sacīts, zīmējas uz lute-

rāņiem, bet rokas klēpī nav turējušas arī citas konfesijas.
Ar trimdas apstākļiem ir saskārušās arī senatnes tautas, un

126. psalms runā par cietumniekiem, ko tas Kungs atsvabinās.

Gaidīsim arī mēs, ka varmāku jūgs reiz salūzis un latviešu tauta

atradīs ceļu uz dzimteni. Tad arī uz daudzcietušo latviešu tautu

varēs zīmēt šī psalma gala vārdus: "Tie aiziet un raud, dārgu

sēklu nesdami, bet tiešām ar prieku tie atkal nāks un nesīs savus

kūlīšus." Trimdā esam daudz ko pieredzējuši un mācījušies. Šī

pieredze būs mūsu raža. Viņas kūlīšus plašā pasaulē savākdami,

varēsim ar zelta graudiem pildīt mūsu tautas kviešu apcirkni.
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DARBS LATVIJAS BRĪVĪBAI

Kārlis Zariņš,
Latvijas sūtnis Lielbritānijā

MŪSU PIENĀKUMI PRET DZIMTENI

Desmit gari gadi jau pagājuši no tām drūmām bēdu un sāpju

pilnām dienām, kad daļa latvju tautas, lai glābtu savu dzīvību,

bija spiesta atstāt dzimto zemi. Bija jāatstāj viss, kas cilvēkam

šai pasaulē ir mīļš, dārgs un tuvs — dzimtene, darba lauks, tuvi-

nieki un draugi, manta. Bija jāatstāj vietas, kur šūpulis kārts,

bija jāatstāj tēvu tēvu sviedriem gadusimteņiem ilgi slacītais tī-

rums, kur vaga sākta dzīt, bet nepabeigta. Bija jādodas svešumā

pretī nezināmai nākotnei, jo dzīvība ir par visu dārgāka. Lielai

tautas daļai, kas tāpat gribēja glābt savu dzīvību, tas neizdevās.

1944./45. gadā austrumu briesmonis centās izplatīt rietumu

pasaulē baumas, ka tikai fašisti un nodevēji bēg no savas dzim-

tenes. Es visur skaļi paskaidroju, ka dzimtenes mīlestība mums

ir liela, ka tā mums nav mazāka kā kurai katrai kultūras tautai,
ka mēs esam kristīga tauta un negribam bez vajadzības nonākt

slepkavu varā. Es pats gribētu kaut vai tikai nomirt aizbraukt

uz Latviju, bet negribu apzinīgi iet nāvē, kas tur mums visiem

draud.

Brīvībā tagad atrodas apmēram 6 — 7 % no mūsu tautas,

bet pāri 90% ir antikrista varā un cieš visdrausmīgākās fiziskas

un garīgas mokas, kā arī tiesiskus ierobežojumus un pazemojumus.

Lai kur mēs atrastos, brūces, ko ļaunais iebrucējs ir sitis mūsu

tautai, ir sāpīgas. Apmierinājums mums ir vienīgi tas, ka latvju

tauta ir spējīga paciest tai nodarītās sāpes un tās pārcietīs, jo

latvju tautas gars, kas kā spoža ceļa rādītāja zvaigzne mūs vadījis

gadusimteņiem cauri, ir joprojām palicis dzīvs un kristallskaidrs

kā vienmēr. Un bez pārspīlējuma varu teikt: trimdinieki ir zinā-

mā mērā apmierināti, ka viņi vienmēr var uzsvērt mūsu tautas

tieksmes pēc brīvības un patstāvības atgūšanas. Rietumu pasaule



10

arī mūs labprāt uzklausa un saprot mūs. Tamdēļ mūsu cenšanās

arī ir visiem spēkiem strādāt pie dzimtenes atgūšanas un arī rie-

tumu demokrātijām pierādīt mūsu taisnīgās prasības.

Mēs visi apzināmies, kādi lieli pienākumi mums ir pret savu

tautu dzimtenē. Man jāteic, ka trimdas gadi arī netiek pavadīti

veltīgi. Visi cenšas piesavināties rietumu kultūru un rietumu

dzīves veidu, mācīties no rietumu tautu kultūras ieguvumiem, ie-

krāt arī materiālās vērtības, jo dzimtenē viss tas būs vajadzīgs.

Ja agrāk teica: „Dēli, brauciet jūriņā, krājiet naudu pūriņā/
1 tad

tagad varētu teikt: „Krājiet rietumu Eiropas kultūras vērtības

tēvu zemes vajadzībām!" Bet, lai trimdā dzīvodams, neviens neie-

domājas, ka tas kā varonis atgriezīsies dzimtenē. Ar sakrātām

zināšanām un piedzīvojumiem mēs atgriezīsimies dzimtenē, lai tai

kalpotu, lai kalpotu mūsu daudz cietušai tautai un izpostītai tēv-

zemei.

Ar lielu gandarījumu varu teikt, ka man, kā vecākam latviešu

trimdinieku saimē, ir zināmas vairākās vietās jaunatnes organizā-

cijas, kas vecāku vadībā uztur ļoti nacionālu garu. Ir devīze:

„Augsim cēli Latvijai!" Man nāk prātā kāds piedzīvojums no

mana ceļojuma Kanādā. Mazie Niagaras mazpulka dalībnieki sa-

vu vecāku klātbūtnē deva man zvērastu atgriezties dzimtenē pie

pirmās iespējamības. Tas atstāja dziļu iespaidu, ko nekad neaiz-

mirsīšu. Mana dziļākā vēlēšanās ir vienmēr uzturēt jo dzīvus saka-

rus ar katru vietu brīvajā pasaulē, kur atspīd kāda mūsu brīvības

ideju dzirkstīte, lai šīs idejas arvienu uzturētu dzīvas. Pa tādu

tēvzemes mīlestības ceļu staigājot, mēs neiesim pazušanā, bet

„augšām celsies mūsu gaismas pils." Un uz to lai Dievs mums

palīdz!
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Ministrs R. Liepiņš,
LAK-EC ārējās daļas vadītājs

CĪŅA NEATKARĪGĀS LATVIJAS LABĀ

Maskavas coup d'etat 1940. gada jūnijā līdz tam neatkarīgās

Baltijas valstīs bija sava priekšvēsture.

Lai gan ar miera līgumiem Padomju Savienība atzina Igau-

nijas, Latvijas un Lietuvas neatkarību uz mūžīgiem laikiem un at-

teicās no jebkurām prasībām pret tām, tas Kremli tomēr nekavēja

kaldināt plānus to atpakaļ iegūšanai. 1924. g. 1. decembra nesek-

mīgais puča mēģinājums Igaunijā bija pirmais atklātais solis šai

virzienā un rādīja, ka noslēgtie līgumi un uzņemtās saistības lie-

liniekiem pat nav vērts papīra, uz kura tās rakstītas. Igaunijas

komūnistu puča pamudināta, Latvija pastiprināja piesardzības so-

ļus. Drošības pārbaudei uz Latgali nosūtīja speciālu starpresoru

komisiju, kas stāvokli Latvijas —Padomju Savienības pierobežā

atrada par neapmierinošu. Policija, kurai līdz tam bija uzlikts ro-

bežapsardzības pienākums, izrādījās nespējīga šo uzdevumu veikt.

lebrukumi Latvijas territorijā un mierīgo iedzīvotāju pārvilkšana

uz Padomju Savienību atkārtojās, un lai šim nenormālajam stā-

voklim darītu galu, valdība pēc komisijas priekšlikuma robežap-
sardzības lietu pārkārtoja un to nodeva šim nolūkam speciāli
nodibinātai robežapsardzības brigādei.

Tika pastiprināta tāpat transita ceļotāju kontrole un iekšlie-

tu ministrijai uzlikts pienākums sekot, vai caurbraucēji no Pa-

domju Savienības un vice vērsa savlaicīgi patiesi Latviju atstāj.
Šie soļi, kā arī Latvijas un Igaunijas politiskās policijas (Lie-
tuvai tanī laikā vēl nebija ar Padomju savienību kopējas robe-

žas
un tā toreiz cīņā par Viļņu zināmā mērā pat balstījās uz Mas-

kavu) pastiprinātā akcija komūnisma apkarošanai Maskavas re-

volūcionāros plānus traucēja, un komūnistu partijas biedru skaits,

neskatoties uz intensīvo propagandu un darbā laistiem naudas

līdzekļiem, nepieauga. Pēc Latsekcijas ziņojuma Kominternam

latvieši izrādot lielu atturību un to, piemēram, Latgalē starp

savervētiem biedriem neesot vairāk par 5%, kāds stāvoklis esot

nenormāls un varot komūnisma lietu Latvijā sakompromitēt. Tā-

dēļ jāgrozot taktika un partijas ļaudīm turpmāk jāspiežoties
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iekšā valsts iestādēs, legālās organizācijās, baznīcā u.t.t., lai tur

turpinātu ārdīšanas darbu un tās spridzinātu no iekšienes.

Lai novērstu uzmanību no saviem īstajiem nolūkiem un pie-

robežas tautu modrību iežūžinātu, Padomju Savinenība 1929. g.

sākumā ar Igauniju, Latviju, Poliju un Rumāniju vienojās par

t.s. Kelloga pakta, kas paredz atteikšanos no kara kā nacionālās

politikas instrumenta, piemērošanu savstarpējās attiecībās, ne-

nogaidīdama tā ratifikāciju no Kelloga pakta slēdzējām valstīm.

Sekoja neuzbrukšanas līgumi, līgumi par konciliācijas (samieri-

nāšanas) procedūru un agresora definīciju.

Liktos, ka ar tiem Padomju Savienības sadzīve ar kaimiņiem

rietumos bija paliekoši nokārtota. Ne tā domāja Maskava. Palik-

dama uzticīga savai ekspansijas politikai, tā jau pēc gada nāca

ar jaunu mēģinājumu, ierosinādama noslēgt savstarpējās palī-
dzības paktus. Ārējais iemesls — Hitlera nākšana pie varas Vāci-

jā, bet patiesībā — vēlēšanās pierobežas valstis ievilkt savā ies-

paida sfairā. Nav iespējams šī raksta rāmjos kavēties pie atseviš-

ķām šīs akcijas fāzēm, kas ievilkās vairāk par gadu, bet kā aktīvs

toreizējo sarunu dalībnieks vienu gan gribu uzsvērt, ka Baltijas

valstis, kas sarunu pēdējā posmā bija palikušas vienas un pret

kurām tādēļ visā pilnībā vērsās Maskavas spiediens, bija skaid-

rībā par Padomju Savienības gājiena nolūku un konsekvencēm,

ja tās uz lielinieku priekšlikumu ieietu, un šai ziņā tām illūziju

nebija. Sekas būtu bijušas trejādas: 1) atteikšanās no neitrāli-

tātes politikas, ko Baltijas valstis visus neatkarības gadus bija

piekopušas, 2) labprātīga iekļaušanās Maskavas iespaida sfairā

un 3) beidzot pilnīga neatkarības zaudēšana. Ja arī toreiz saru-

nās lielinieki neizvirzīja prasību pēc militārām bāzēm, tad tas

vēl nebūt nenozīmēja, ka šis upuris mums būtu pagājis secen.

Lai viena līgumslēdzēja valsts otrai varētu kara gadījumā sniegt

palīdzību, tad tām jau iepriekš militāras lietas un aizsardzības

plāni savā starpā jāsaskaņo, un tā kā Baltijas valstis Maskavas

skatījumā nebija spējīgas saviem spēkiem aizstāvēties un nodro-

šināties pret eventuālu Hitlera iebrukumu, tad krievu sauszemes

un jūras spēku stacionēšana stratēģiski svarīgākos punktos Bal-

tijas valstīs būtu bijusi neizbēgama. Noraidīdamas toreiz Padom-

ju Savienības priekšlikumu, Igaunija, Latvija un Lietuva savu

neatkarību paildzināja par kādiem 4-5 gadiem. Kāds Zviedru

politiķis reiz teicis, ka ja viņa zemes izredzes palikt neitrālai

nākamā kapā pat līdzinātos tikai 1%, ir tad,neskatoties uz šo nie-
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cīgo varbūtību, Zviedrijai jāatturoties no iesaistīšanās rietumu

aizsardzības sistēmā. Jo vairāk pamata bija Baltijas valstīm

1934./35. gadā palikt pie neitrālitātes politikas un labprātīgi uz

pašnāvību neieiet.

Pēc tam, kad bija notikusi palīdzības paktu un bažu līgumu

uzspiešana Baltijas valstīm, vairs nevarēja būt šaubu par tālāko.

Mūs varēja glābt vienīgi brīnums, bet modernos laikos tādi reti

gadās, un mums šīs laimes nebija. To apzinājās valdības, bet, kā

vēlāk atklājās, tās bijušas kā paralizētas un tikpat kā neko nebija

darījušas, lai glābtu, kas vēl glābjams, acīmredzot, nedomājot,
ka traģiskais moments nāks tik drīz.

Mūsu valdība gan mēnesi pirms neatkarības iznīcināšanas

izdeva sūtnim K. Zariņam ārkārtējas pilnvaras tam gadījumam,

ja tai pašai būtu ņemta rīcības brīvība, bet nebija parūpējusies
ne par viņa, nedz pārējo Latvijas pārstāvju ārzemēs nodrošinā-

šanu ar līdzekļiem. Gan bijusi par to runa, bet izdarīts nekas ne-

bija. Ārkārtējās pilnvaras gan paredz sūtnim X.Zariņam tiesību

rīkoties ar valsts līdzekļiem, kas atrodas sūtniecību un konsulātu

rīcībā, bet tādu tikpat kā nebija, vai arī tos, pārstāvībām Eiropas

kontinentā likvidējoties, pārņēma lielinieki. Latvijas zelta fondu

un valūtas kontus ārzemēs pēc lielinieku ienākšanas attiecīgās

valdības bloķēja un mums vairs nebija iespējas ar tiem rīkoties.

Ārlietu vadība pat nebija sūtņus informējusi par stāvokļa

nopietnību, tādēļ tiem pirmajā laikā pēc sarkanarmijas iesoļo-
šanas bija jārīkojas kā pa tumsu. Ar to tad arī izskaidrojams
faux pas (nepareizs solis), ka nelaiķis Bīlmanis centies demen-

tēt ārzemju preses ziņas par Baltijas valstu bojāeju, norādīdams,
ka Ulmanis paliekot un ka jaunajā valdībā ieejot personas ar

labu vārdu pilsoņu aprindās. Tikai pēc pseudo saeimas sanākša-

nas un tās lēmuma par padomju iekārtas ievešanu un pievienoša-

nos Padomju Savienībai sūtņi guva nepieciešamo skaidrību un tū-

daļ cēla protestus pret Padomju Savienības rīcību.

Sūtnis X.Zariņš, pamatodamies uz saņemtām ārkārtējām piln-

varām, 1940.g. 23. jūlijā griezās ar notu pie Lielbritānijas valdī-

bas, kurā, norādīdams uz notikumiem Latvijā, lūdz Viņa Majes-
tātes valdību Latvijas inkorporāciju neatzīt. Toreizējais Lielbri-

tānijas ārlietu ministrs lords Halifakss sūtnim personīgi apliecinā-

ja angļu valdības līdzjūtību un paziņoja, ka sūtniecība savu dar-

bību var neierobežoti turpināt. Pēc kāda laika valdība sūtniecī-

bas tekošo izdevumu segšanai atvēlēja nelielas summas no Angli-
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jā bloķētiem Latvijas līdzekļiem, bet nepiekrita eksīlvaldības no-

dibināšanai Lielbritānijā.

Līdzīgus soļus Vašingtonā spēra nelaiķis Dr. A. Bīlmanis,

uz ko valsts departaments reaģēja ar 1940. g. 23. jūlija dekla-

rāciju, ka Amerikas Savienotās Valstis notikumus Baltijā nosoda

un, palikdamas uzticīgas Kelloga paktam, neatzīst ar viltu un

varu tur izdarītās pārmaiņas. Tas bija liels gandarījums un gaišs

cerību stariņš šinī latviešu tautai tik traģiskā brīdī.

Arī sūtnis Dr. Edg.Krieviņš ar protestu griezās pie vācu ār-

lietu ministrijas, bet tā to nepieņēma. Saviem sūtņiem Baltijas

valstīs Vācija bija devusi rīkojumu atturēties ielaisties kritikā

par Padomju Savienības rīcību.

Mūsu diplomātijas vēsturē sākās jauns posms. Bija nepie-

ciešams sekot notikumiem dzimtenē un par tiem informēt brīvo

pasauli, lai nodrošinātu tās atbalstu cīņā pret okupantu, kas arī

tika darīts, par spīti grūtībām, kādas kara laikā pastāvēja parei-

zas informācijas iegūšanai.

Informācijas darba lauvas tiesu veica sūtniecība Vašingtonā

ar sūtni Dr. A. Bīlmani priekšgalā, kas sarakstīja un publicēja

veselu virkni darbu par Latviju, kā arī neskaitāmus rakstus Ame-

rikas dienas presē un speciālos izdevumos, izmantodams savas

plašās zināšanas un pieredzi, ko viņš kā ilggadīgs ārlietu ministri-

jas preses šefs bija ieguvis, kā arī laizdams darbā informāciju,
kas kontrabandas ceļā caur Šveici un Stokholmu pienāca no oku-

pētās Latvijas. Pateicoties sūtņa V. Salnāja uzņēmībai un pūlēm,
Stokholma bija izvērtusies par centru, kur satecēja ziņas par

apstākļiem Latvijā un kas tās virzīja tālāk uz Londonuun Vašing-

tonu, kā arī izmantoja Stokholmā kara laikā saplūdušo ārzemju

preses pārstāvju informēšanai. levērojamu informācijas un pro-

pagandas darbu tāpat veica sūtnis J. Feldmanis un ģenerālkon-
suls J. Kļaviņš-Elanskis Šveicē.

Jauns moments nāca klāt, izceļoties karam starp Vāciju un

Padomju Savienību. Ja līdz tam brīvajā pasaulē pret Padomju

Savienību valdīja sašutums par kopējas frontes izjaukšanu 1939.g.
sarunās un neuzbrukšanas līguma noslēgšanu ar Vāciju, kas Hit-

leram atbrīvoja rokas karam pret Poliju un tās sabiedrotiem —

Franciju un Lielbritāniju, tad ar Hitlera iebrukumu Padomju Sa-

vienībā 1941. g. 22. jūnijā, pēdējā Anglijai un vēlāk arī Amerikas

Savienotām Valstīm, kad tās tika ierautas karā ar Japānu, pār-
vērtās par kombatantu un sabiedroto. Ar šo brīdi noskaņojums
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brīvajā pasaulē grozījās par labu Padomju savienībai, kāds ap-

stāklis mūsu pārstāvību darbu Latvijas labā tālāk apgrūtināja.

Jo spilgti šī pārmaiņa izpaudās pēc 1942. g. 26. maija draudzības

un palīdzības līguma parakstīšanas starp Lielbritāniju un Padom-

ju Savienību, ar kuru pirmā netieši atzina nodibinājušos dc facto

stāvokli Baltijas valstīs.

Līdz tam vienīgi Zviedrija jau 194fi g. bija pasteigusies Bal-

tijas valstu inkorporāciju dc facto un dc jure atzīt, cerībā ar šādu

izdabāšanu Padomju Savienībai glābt savus šinīs valstīs ieguldī-

tos kapitālus, kas nemaz tik lieli nebija, lai Zviedrija materiālu

apsvērumu dēļ būtu bijusi spiesta to darīt.

Arī Portugāle tūliņ pēc lielinieku ienākšanas bija nolēmusi

ar Baltijas valsīm pārtraukt sakarus un noslēgtos līgumus annu-

lēt, atstājot anneksijas jautājumu atklātu.

Pārstāvju tīkls pēc Baltijas valstu uzņemšanas komēdijas

Maskavā 1940.g. augustā stipri samazinājās. Latvijas sūtniecī-

bas un konsulāti Skandināvijā, Vācijā, Itālijā un visās no

Vācijas okupētās zemēs bija spiesti pārtraukt darboties, sakarā

ar ko cīņas smagums koncentrējās Lielbritānijā, Amerikas Savie-

notās Valstīs un pa daļai arī Dienvidamerikā, kur Rio dc Žaneiro

mūsu sūtniecība palika un turpināja darboties. Līdz 1946. g. 18.

novembrim turpināja strādāt arī Baltijas valstu pārstāvības Švei-

cē, kad Šveices valdība pēc sakaru atjaunošanas ar Padomju Sa-

vienību tās slēdza, atrunādama savu soli ar to, ka tām vairs neesot

valdību un ka tādēļ tā esot spiesta Šveicē palikušos Baltijas valstu

īpašumus un vērtības pārņemt savā aizsardzībā.

Mūsu politikas uzdevums šinī laikā bija darīt visu, kas vien

mūsu spēkos, lai Padomju Savienība no sabiedrotiem nepanāktu

Latvijas aņneksijas atzīšanu. Gan ar iesniegumiem, gan ar sūtņu

personīgo kontaktu un Amerikas atbalstu to arī visumā izdevās

novērst. No lielvalstīm vienīgi Francija uzskatīja, ka tās ar Pad.

Savienību 1944. g. noslēgtais draudzības un palīdzības līgums in-

volvējot dc facto stāvokļa atzīšanu Baltijas telpā, bet ne vairāk.

Jūtams uzlabojums cīņā par Latviju iestājās pēc attiecību

pasliktināšanās ar Padomju Savienību, kad pēc varas sagrābšanas

Čekoslovāķijā un Berlīnes blokādes brīvā pasaule beidzot sāka

saprast Maskavas agresīvos nolūkus. Ja līdz tam dažās aprindās
uz Baltijas valstīm lūkojās kā norakstītām, tad ar Amerikas un

citu valstu stāšanos pretim komūnisma ekspansijai šis ieskats gro-

zījās, un šie cilvēki ar mums sāka par jaunu rēķināties.
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Sākoties karam Korejā, situācija tālāk uzlabojās un, patei-

coties tam, varēja sākt domāt par Latvijas pārstāvību atjaunoša-

nu, kur tās bija likvidētas vai kur to darbība bija ierobežota,

un cīņu par Latvijas atbrīvošanu kāpināt. Pamatojoties uz ār-

kārtējām pilnvarām, sūtnis K. Zariņš iecēla konsulāros pārstāv-

jus Kanādā un Austrālijā un mirušā Dr. A.Bīlmaņa vietā Vašing-

tonā agrāko pārstāvi pie Tautu Savienības J.Feldmani, kā arī

ievadīja priekšdarbus attiecību uzsākšanai ar jaunnodibināto Vā-

cijas federālo valsti, kur patvērumu bija atradis liels skaits lat-

viešu bēgļu un kur sakarā ar to un Vācijas nozīmes pieaugšanu

starptautiskā laukā radās nepieciešamība pēc Latvijas pārstā-

vības. No jauna izdevās nodibināt pārstāvību Spānijā. Spānija

ir viena no konsekventākām pretkomūnistiskām valstīm un cīņā

pret komunistisku austrumu bloku ved spēcīgu radio kampaņu

un pēc raidītāja izbūves galīgas pabeigšanas uzsāks pārraidīju-

mus arī latviešiem dzimtenē. Bēgļu lietu kārtošanai Žeņēvā no-

dibināta un darbojas pārstāvība pie Augstā Bēgļu komisāra.

Līdztekus informācijas darbam uzmanīgi sekots notikumiem

lielā politikā un izmantotas Apvienoto Nāciju Asamblejas un

citas starptautiskās sanāksmes, lai atgādinātu pasaulei par Pa-

domju savienības vardarbību pret Latviju un latvju tautas cieša-

nām un postu un prasītu varmācīgā okupācijas režīma pārtrauk-

šanu, sūtīti novērotāji delegāti uz konferencēm, kā arī sperti citi

soļi, kādi izrādījās nepieciešami dotos apstākļos.

Runājot par cīņu Latvijas dēļ, nevar garām paiet, nepieminot,
ka tanī piedalījās un joprojām piedalās arī dažādas organizāci-

jas, kas nodibinājušās okupācijas laikā dzimtenē vai vēlāk trim-

dā, kā: Latvijas Centrālā Padome (LOP), Latviešu Nacionālā Pa-

dome (LNP), Komiteja Latvijas brīvībai (KLB), Latvijas atjau-
nošanas Komitejas Eiropas Centrs (LAK-EC), atsevišķo zemju
centrālās organizācijas ar Amerikas Latviešu Apvienību (ALA)

priekšgalā, un citas, kā arī atsevišķu personu nopelnus. Par mums

aktīvi iestājušās arī dažādas svešu tautu organizācijas, kā Skotu

Brīvības Līga, National Comitee for Free Europe, Common Cause,
dažādās internācionāles, kurās ieiet latviešu organizācijas u.t.t.

Teicama sadarbība izveidojās ar igauņiem un lietuvjiem. Pa-

matus Baltijas valstu ciešai sadarbībai ārpolitikas laukā lika

1934. gada 12. septembrī Žeņēvā noslēgtais kolaborācijas lī-

gums. Tas paredz periodiskas ārlietu ministru konferences,

sūtņu apspriedes un delegātu vienotu uzstāšanos starptautiskās
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konferencēs. Kopējā nelaime sadarbību tālāk stimulēja. Jau vā-

cu okupācijas laikā 1944. g. šo tautu cīņas organizācijas Rīgā

noturēja divas slepenas konferences un vienojās par saskaņotu

darbību. Toreiz pasāktā sadarbība trimdā turpinājās ar labiem

panākumiem Baltijas Padomes rāmjos, kas visu laiku ļoti aktīvi

piedalījās cīņā par neatkarības atgūšanu.
Pateicoties lielinieku apspiesto tautu kopējām pūlēm, izdevās

Apvienotās Nācijās ierosināt jautājumu par vergu darbu Pa-

domju savienībā un tās necilvēcīgas rīcības okupētās zemēs starp-

tautisku izmeklēšanu.

Otrs ievērojams panākums bija t.s. Kerstena Komiteja, ko

1953.g. nodibināja Amerikas Savienoto Valstu Tautas Vietnieku

Nams Padomju Savienības izdarītās agresijas izmeklēšanai un

tās piekoptās vardarbības noskaidrošanai Baltijas valstīs. 1954.g.

martā komiteja deva savu pirmo ziņojumu, un Tautas Vietnieku

Nams tai uzdeva darbu turpināt, attiecinot izmeklēšanu arī uz ci-

tām lielinieku dominācijā nonākušām tautām. Speciālā sesi-

jā Kerstena Komiteja pratināja lieciniekus Anglijā, Mūnchenē

un Berlīnē, sevišķu vērību piegriežot pārnācējiem no zemēm aiz

dzelzs priekškara un lieciniekiem, kas piedalījās 1939. gada

sarunās Maskavā par palīdzības paktu un bažu līgumu noslēgša-

nu. Arī šai darbā Latvijas pārstāvības un organizācijas pieda-

lījās aktīvi, apzinādamas lieciniekus un to liecības pieteikdamas

komitejai. Komitejas savāktās liecības vienā daļā jau publicētas,

kam sekos tālākie publicējumi un jācer, ka darbs neapgulsies

Kongresā ar attiecīgā lēmuma pieņemšanu, bet tiks tālāk virzīts

uz Apvienotām Nācijām apsūdzības celšanai pret Padomju Sa-

vienību.

Kāds tad šodien ir Baltijas valstu starptautiskais stāvoklis?

Amerikas Savienotās Valstis, kā to rādal94o. g. 23. jūlija

deklarācija, valsts sekretāra Maršala 1947. g. 28. maija akti un

vēlāki soļi, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas anneksiju neatzīst.

Tāpat tās neatzīst notikušās nacionālizācijas un citus okupanta
darbus. ASV turas pie savā laikā ar Latviju noslēgtiem līgumiem

un Latvijas sūtni Vašingtonā joprojām uzskata par tās likumīgo
pārstāvi. Šo savu viedokli ASV atkārtoti apstiprinājušas, un,

pieņemot jauno Latvijas pārstāvi prof. Dr. A. Spekki, valsts sek-

retārs Dulles no jauna pasvītroja Amerikas nelokāmo nostāju

Baltijas valstu neatkarības jautājumā. levērojot ASV lielo nozī-
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mi starptautiskajā politikā, šī nostāja ir mūsu lielā cerība ceļā

uz Latvijas neatkarības atjaunošanu.

Lielbritānija, kā jau teikts, 1942. g gan atzinusi padomju

anneksiju dc facto, bet tālāk nav gājusi, neskatoties uz Padomju

Savienības pūlēm un spiedienu, ko uz valdību izdara tās angļu

aprindas, kam Baltijas valstīs ieguldīti kapitāli. Pēdējais mēģi-

nājums šai virzienā notika 1954. g. 15 februārī. Debatēs Apakš-

namā valdības pārstāvis paskaidroja, ka Viņas Majestātes val-

dība Baltijas valstu anneksiju dc jure nav atzinusi un arī nedo-

mājot to darīt. Tas jau ir ievērojams solis uz priekšu, salīdzinot

ar 1947. g 23. maija debatēm Apakšnamā, kad valdības pārstāvis

valsts apakšsekretārs Mayhew izvairījās dot jebkādu solījumu

attiecībā uz Anglijas politiku Baltijas valstu jautājumā nākotnē.

Divkosīga bija hitleriskās Vācijas izturēšanās. Ar 1939. g.

23. augusta slepeno līgumu tā Baltijas valstis bija nodevusi Pad.

Savienības iespaida sfairā, izvāca no tām vācu minoritāti un tanīs

likvidēja savas sūtniecības. Tālāk 1941. g. 10. janvārī ar Pa-

domju Savienību parakstīja līgumu par robežas novilkšanu starp

abām valstīm, kas ar nelieliem grozījumiem sakrita ar Vācijas-

Krievijas 1914. g. robežu, atstājot Baltijas valstis otrā pusē.Šis

līgums, kā vēlāk noskaidrojies, gan nav ticis ratificēts un tā tad

Vācijai nebija saistīgs. Likās, ka ar šiem aktiem Vācija atzinusi

Baltijas valstu inkorporāciju. Hitlera kara pieteikumā Padomju
Savienībai viens no tai inkriminētiem punktiem bija konstatē-

jums, ka tā, sovjetizēdama Baltijas valstis, esot lauzusi 1939. g.

vienošanos. To apstiprina arī D. Dallin's savā grāmatā "Soviet

Russia's Foreign Policv 1939-1942 ", rakstīdams, ka pēc norunas

Maskavai nav bijusi tiesība grozīt politisko un saimniecisko ie-

kārtu Baltijas valstīs.

Neskatoties uz to, Hitlers pēc lielinieku padzīšanas Baltijas
valstu neatkarību neatjaunoja, bet tās pārvaldes ziņā iekļāva

kopā ar Baltkrieviju t.s. Ostlandē, neannulēja lielinieku izdarītās

nacionālizācijas un Baltijas valstīs rīkojās kā iekarotās zemēs.

Šī pretrunīgā rīcība jo spilgti izpaudās prīžu tiesā pie Latvijas
rēderejām piederošo kuģu noprīzēšanas, uzlūkojot tos par Pa-

domju Savienības kuģiem, lai gan to īpašnieki pierādīja savas tie-

sības.

Ja tāda bija Hitlera izturēšanās pret Baltijas valstīm, tad

jaunā vācu federālā republika, tiklīdz tā bija ieguvusi zināmu

noteikšanu savās lietās, distancējās no Hitlera politikas. Jau 1951.
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gada 3. augustā federālās valdības iekšlietu ministrs jautājumā

par Latvijas pavalstniecību deklarēja, ka Baltijas valstis nav bei-

gušas eksistēt, ka tās uzskatāmas vienīgi par militāri okupētām

un ka tādēļ Latvijas pilsoņu pavalstniecībā nekāda pārmaiņa nav

iestājusies. 1953. g. 29. aprīlī Auswārtiges Amts, ieņemdams stā-

vokli Latvijai Berlīnē piederošā nama lietā, augšminēto viedokli

no jauna apstiprināja, pasvītrodams, ka arī agrākā Reicha, t. i.,

Hitlera valdība lielinieku anneksiju neesot atzinusi. To pašu

atzina arī Berlīnes senātors tieslietās (tieslietu ministrs), kura

atzinums šai lietai bija nepieciešams sakarā ar to, ka Berlīne for-

māli līdz šim vēl nav federālās republikas sastāvdaļa.
Arī Francijas augstākā kasācijas tiesa 1951. g. 10. janvārī

atzinusi, ka nav neviena starptautiska akta, ar kuru Baltijas val-

stu eksistence būtu izbeigta un ka tādēļ tās, kauču okupētas,
dc jure tomēr turpina pastāvēt.

Rezumējot sacīto, redzam, ka cīņā par Latviju mums, neska-

toties uz ārkārtīgi nelabvēlīgiem apstākļiem, kādos Latvijas pār-

stāvjiem nācies darboties, izdevies aizkavēt anneksijas starptau-

tisko atzīšanu un Latvijas stāvokli ievērojami uzlabot. Tas tomēr

nenozīmē, ka visas briesmas jau būtu garām. Rietumpasaulē jo-

projām stipra ir koeksistences doma un to tālāk stimulē Kremļa

jaunā maldināšanas taktika, ielaižoties uz pamieru Korejā un In-

doķīnā. Tai ņemot virsroku, stāvoklis no jauna pasliktinātos un

tādēļ mums jāpaliek modriem un jāmobilizē spēki, lai atmaskotu

lielinieku pseidomiermīlību un pasaulei atdarītu acis uz tai drau-

došām briesmām, komūnistu varai tālāk nostiprinoties. Ar to.

kā tai, tā Latvijas lietai būs izdarīts liels pakalpojums un tuvi-

nāts mūsu visu ilgu piepildījums.
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Dr. A. Dinbergs,
Sūtniecības 1. sekretārs

LATVIJAS SŪTNIECĪBAS DARBS ASV

(Pēdējie 10 gadi)

Patlaban latvju tauta gan dzimtenē, gau svešumā ne tikai ar

lielu paļāvību, bet arī ar gaidām un cerībām raugās uz Savienotām

Valstīm kā uz savu un pārējo apspiesto tautu aizstāvi šajā saju-

kuma laikmetā, kad ik uz soļa redzam morālisku principu ignorē-

šanu starptautiskās attiecībās vai to aizstāšanu gan ar oportū-

nisma diktātu, gan ar cinisku pragmatismu. Daudz lielas un kād-

reiz varenas valstis sāk padoties kārdinājumam sekot pa mazākās

pretestības ceļu, kaut arī tādā gadījumā būtu jāupurē absolūtās

vērtības un morāles principi, par kuriem tās līdz šim šķietami bija

stāvējušas. Vienīgi Amerika, kā vientuļš milzis drosmīgi turpina

savu ceļu, neatlaidīgi censdamās turēties pie saviem demokrātis-

kiem ideāliem, kas to bija izveidojuši stipru un varenu.

Bet ne arvienu šī aina ir tikpat droša un pārliecinoša. Metot

skatu atpakaļ uz pēdējiem desmit gadiem, tas apstājas pie visai

drūma momenta, kādu cilvēce piedzīvoja 1944. gadā. Ir tiesa, ka

taisni šis gads pieredzēja uzvaras pirmos starus par naci tiranniju

Eiropā, bet taisni šī uzvaru nesēja invāzija Normandijas krastos

1944. gada 6. jūnijā prasīja no sabiedrotiem vislielāko piepūli

un upurus un taisni tad sabiedrotiem bija visai svarīgi, lai Pa-

domju Savienība, izmantojot šo vājuma brīdi, nemēģinātu no-

slēgt ar Vāciju separātu mieru, kas spieda sabiedroto valdības

vēl jo vairāk rēķināties ar šīs viņu sabiedrotās — Padomju Krie-

vijas nepamatotām prasībām un kaprisēm. Mūsu tautai un zemei,

turpretim, šis gads sniedza viņas sāpju ceļa garākā posma sāku-

mu, kad austrumu frontē, Vācijas militārajam spēkam sabrūkot,
atkal izraisījās un sāka arvien vairāk tuvoties komūnisma bai-

gais rēgs.

Šādā fonā Latvijas sūtniecībai ASV bija jāturpina viņas at-

bildīgais un grūtais darbs. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada

rudenī, taupības nolūkā, bija nepieciešams samazināt status

un lai to panāktu, Latvijas konsulāts Ņujorkā bija jāslēdz, pār-
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nesot tā darbību uz sūtniecību Vašingtonā, kas kopš 1941. gada

janvāra turpināja darboties abās šajās kapacitātēs resp. kā sūt-

niecība un kā ģenerālkonsulāts.

Viena no lielākām grūtībām, ar ko šajā laikmetā nācās sa-

durties, bija Amerikas plašāko masu samērā vājā informācija par

Latviju un pārējām Baltijas valstīm, ko komūnisti arvien centās

izmantot sev par labu, mēģinot pārliecināt nezinātājus, ka Balti-

jas valstis, lūk, nekad nav bijušas spējīgas dzīvot patstāvīgi un

neatkarīgi, kamdēļ beidzot tās bija spiestas lūgt Padomju Krie-

vijas aizsardzību un to uzņemšanu Padomju Savienībā.

Lai šo bīstamo propagandu apturētu, nelaiķis sūtnis Dr.

A. Bīlmanis ar ārkārtīgu enerģiju un neatlaidību ķērās pie pub-

likācijas darba. No pirmās mazās brošūriņas, iespiestas 1941. ga-

dā, sūtniecība izveidojās par ievērojamu informācijas centru at-

tiecībā uz Latvijas starptautisko stāvokli. Jau 1942. gada beigās

iznāca Dr. A. Bīlmaņa plašāks manuskripts par notikumiem Lat-

vijā — Latvia m 1939 -1942 . Tam sekoja visraženākie 1943. un

1944. gadi, kuj-os sūtniecība publicēja sešas grāmatas un lielāku

skaitu brošūru un rakstu, kas tika ievietoti Amerikas dažādos

politiskos žurnālos. No šī laika izdevumiem vislielāko un palieka-

māko ievērību izpelnījās 1944. gadā izdotais dokumentu krājums

— Latvian-Russian Relations, Documents, kurā sakopoti visi sūt-

niecībai pieejamie dokumenti, līgumu teksti un taml., kam kāds

sakars ar Latvijas-Krievijas attiecībām kopš Ništates miera līgu-

ma 1721. gadā.

Tas bija periods, kad nevienam vēl nevarēja būt pilnīga
skaidrība par tālāko pasaules notikumu norisi, un tamdēļ sūtnie-

cība centās izlietot visus tos sava archīva dokumentus, pa daļai arī

slepenos, kurus bija vēlams paziņot atklātībai. Pa daļai tas tika

panākts izdevumā Latvia m 1939 —1942
,

bet jo sevišķi plaši

šajā pēdējā izdevumā — Latvian-Russian Relations. Tas deva zi-

nāmu garantiju, ka ja arī sūtniecības archīvs un materiāli šādu vai

tādu apstākļu dēļ aizietu bojā, taču būs palicis pietiekošs skaits

šo grāmatu eksemplāru, kas tika izsūtītas visām Sav. Valstu lie-

lākām publiskām, kā arī universitāšu un kolledžu bibliotēkām,

kurās nākamās paaudzes varētu iepazīties ar Padomju Savienības

vardarbību Latvijā, ja aculieciniekiem nebūtuiespējams runāt. Šīs

grāmatas tika izsūtītas arī administrācijas redzamākiem pārstāv-

jiem, kā arī Sav. Valstu senāta un kongresa locekļiem. Kaut gan

toreiz atsaucība nebija sevišķi liela, taču mēs lolojām cerības,
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ka kādreiz šis izdevums noderēs kā dokumentēta apsūdzība brī-

vās pasaules sabiedriskai domai pret Padomju Krievijas varmā-

cīgo un nelikumīgo rīcību Latvijā. Taisni desmit gadu vēlāk,

Sav. Valstu kongresa locekļa Kerstena Komitejai uzsākot darbību

1953. gada novembrī, šīs cerības pilnā mērā attaisnojās un pie-

pildījās.
Interesei par Latviju pamazām pieaugot, bija nepieciešams

sniegt pēc iespējas vispusīgu informāciju par mūsu zemi un

valsti. Studenti un skolnieki arvien biežāk sāka griezties pie sūt-

niecības pēc vispārējas dabas informācijas materiāliem par Lat-

viju, un tā kā mazāka formāta brošūru ne vienmēr bija pietieka-

mi, 1947. gadā sūtniecība izdeva sūtņa Bīlmaņa pēdējo paša re-

diģēto — Latvia as an Independent State. Nevar paiet garām

arī vēl vienai nelaiķa Dr. Bīlmaņa visai ievērojamai darbības

fāzei informācijas laukā, proti, viņa izcilai aktivitātei šajos gados

žurnālistikā. Kaut gan Amerikas prese nepieņem rakstus no per-

sonām, kas nav viņu pašu algoti līdzstrādnieki, taču nelaiķis

veikli prata izmantot vienīgo viņam pieejamo ceļu, t.i., rakstot

atklātas vēstules laikrakstu redaktoriem. Ikreizi, kad kādā laik-

rakstā parādījās tendenciozas vai nelabvēlīgas ziņas par Latviju,

vai pat kad Latvijas vārds tika izlaists, kur tam vajadzētu parā-

dīties, Bīlmanis nekavējoties rakstīja atsaukumu redakcijai, ko

laikraksti ar retiem izņēmumiem ievietoja un kas nereti izvērtās

par plašu un veiksmīgu Latvijas apstākļu apgaismojumu, kas

neļāva Latvijas vārdam aiziet aizmirstībā, kā to tik daudzie Pa-

domju Krievijas cienītāji toreiz centās panākt. Vēl jo vairāk,

nelaiķa drosmīgā uzstāšanās, nosaucot lielinieku nodevību un var-

mācību vārdā, nereti sagādāja galvas sāpes pat šejienes oficiā-

lām iestādēm.

Kā vienu no Amerikas īpatnībām vēl varētu pieminēt, ka

kara sākumā visai aktīvi kļuva šejienes latviešu komūnisti, un kaut

gan viņu skaits nebija liels, taču pateicoties vispārējām simpāti-

jām un labvēlīgam noskaņojumam pret Krieviju tanī laikā, tie

bieži atrada dzirdīgas ausis saviem pret neatkarīgo Latviju vēr-

stajiem uzbrukumiem un zaimiem. Sūtniecībai tad arī šeit bija
jāieņem stāvoklis, vēršoties pret šiem mūsu tautas brīvības nīdē-

jiem un parādot tos īstajā, nožēlojamā gaismā. Sūtņa Bīlmaņa
žurnālista talants un dzēlīgā spalva te bija īstajā vietā. Nereti

šim nolūkam viņš izmantoja sūtniecības izdodamo informācijas

biļetenu.
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Pēc Latvijas okupācijas šo informācijas biļetenu sūtniecība

sāka izdot vēl biežāk, lietojot to galvenokārt Amerikas sabied-

riskās domas informēšanai par notikumiem varmācīgi okupētā

Latvijā. 1956. g. šis sūtniecības informācijas biļetens varēs atska-

tīties uz nepārtrauktu 20 gadu pastāvēšanu. Kaut gan tagad

Vašingtonā daudzu ārvalstu vēstniecību informācijas izdevumi

resp. biļeteni to pārspēj gan plašuma, gan apdares ziņā, taču no

visām ārzemju diplomātiskām pārstāvībām Vašingtonā, Latvijas

sūtniecība bija pirmā, kas 1936. gadā bija pasākusi izdot šādu

informācijas biļetenu, toreiz gan vienīgi Latvijas ekonomisko

apstākļu apskatam.

Runājot par Latvijas sūtniecības attiecībām ar Savienoto

Valstu valdību, mēģināšu pasvītrot vienīgi viszīmīgāko aspektu

jebkurā pavadītajā gadā.
Kā jau iepriekš atzīmēts, 1944. gada sākumā sūtniecībai sāka

pienākt ziņas, ka Sarkanā armija arvienu vairāk tuvojas Latvi-

jas robežai. Jau 17. februārī sūtniecība griežas pie valsts sekre-

tāra ar intervenciju, lūdzot Savienoto Valstu valdību, lai tā ne-

piekristu tādam stāvoklim, ka Pad. Savienība okupētu par jaunu

Latviju un to paturētu, bet lai pēc Latvijas atbrīvošanas no vācu

karaspēka tur pēc iespējas drīzi tiktu nodibināta latviešu pašu

administrācija un lai kāda starptautiska organizācija pārrau-

dzītu šīs administrācijas darbu. Tā paša gada 5. augustā sūtnis

Bīlmanis atkal griežas pie Savienoto Valstu valdības ar lūgumu

uzsākt sarunas ar Padomju Savienību, lai no vācu armijas atbrī-

votā Latvijas territorija tiktu padota jauktai sabiedroto kontrolei

līdz Latvijas neatkarīgās administrācijas darbības uzsākšanai.

Lieki pieminēt, ka visi šie soļi neattaisnoja uz viņiem liktās cerī-

bas.

Nākamajā, 1945. gadā sūtniecības aktivitāte Valsts Depar-
tamentā izpaudās galvenokārt mūsu bēgļu apgādes jautājumos.

Visupirms bija jāiestājas par to, lai latviešu bēgļi, vismaz ame-

rikāņu okupētajos apgabalos, netiktu izdoti Padomju Krievijas
iestāžu rokās. Pēc vairākkārtējiem kontaktiem un informācijas
un notu apmaiņas 1945. gada 6. jūlijā pienāca apstiprinājums
no Sav. Valstu administrācijas, ka "... it is contrarv to the

policv of this Government to facilitate involuntarv repatriation
of displaced Latvians". Tie bija laiki, kad par šādu atbildi bija
pamats just lielu gandarījumu.
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Pēc tam, kad mūsu bēgļu stāvoklis bija kaut cik nostabili-

zējies, sūtniecība uzsāka gādāt, lai mūsu bēgļi, it sevišķi Vācijā

un Austrijā, tiktupienācīgi apgādāti. Kaut gan vēl tadziņas un in-

formācija no mūsu pašu tautiešiem un nometnēm pienāca visai

skopi un sporādiski, sūtniecība nepalaida nevienu gadījumu, kur

tai bija iespējams griezties pie Savienoto Valstu valdības ar lūgu-

mu novērst konstatētās grūtības un pārestības.

Mums pašiem par lielu pārsteigumu viens no sūtņa Bīlmaņa

demaršiem — atbloķēt no Latvijas valsts noguldījumiem

$100,000. — latviešu bēgļu vajadzbām bija atradis atsaucību pie

Amerikas valdības, un tādejādi radās vienreizēja iespēja sniegt

kaut nelielu materiālu palīdzību mūsu tautiešiem trimdā. Taču

visi tālākie mēģinājumi šinī virzienā rezultātus vairs nedeva.

Šis arī bija gads, kad tika uzsākta gara un neatlaidīga cīņa,

lai pārliecinātu okupācijas iestādes, ka latviešu leģionāri nebija

brīvprātīgi iestājušies Vācijas bruņotajos spēkos. Šī kampaņa tur-

pinājās vairākus gadus un tikai sūtnim Feldmanim izdevās pie-
dzīvot šī jautājuma sekmīgu atrisinājumu un mūsu karavīru re-

habilitāciju. Šis arī bija gads, kad sūtniecība no savas puses pie-

lika visas pūles, it sevišķi pie Amerikas valdības, lai panāktu mū-

su leģionāru neizdošanu Zviedrijā Padomju iestādēm.

Nākamais, 1946. gads iezīmējās ar vairāk politiska rakstura

akcijām, — piem., sakarā ar piecu lielvalstu sanāksmi Londonā,
kurā bija paredzēta Eiropas territoriālo jautājumu atrisināšana.

Tāpat sūtniecība izteica protestu pret priekšā stāvošām vēlēša-

nām Padomju Savienībā 10. februārī, uzsverot, ka ja arī Latvijas

territorijā šādas vēlēšanas tiktu uzspiestas latvju tautai, tas būs

ticis izdarīts ar draudiem un spiedienu, kamdēļ tās būtu neliku-

mīgas. Tāpat sūtniecībai nācās izteikt protestu pret V.Valeskalna

pielaišanu Padomju delegācijā Parīzes miera konferencē. Šis de-

maršs guva panākumus, jo Savienoto Valstu valdība arī no savas

puses izteica protestu lieliniekiem.

Sekojošais, 1947. gads bija atkal radījis vajadzību atgriez-
ties galvenokārt pie mūsu bēgļu imigrācijas jautājumiem. Savie-

noto Valstu kongress bija uzsācis izstrādāt likuma projektu lielā-

ka skaita bēgļu ielaišanai Amerikā ārpus pastāvošās imigrāci-
jas kvotu sistēmas, un sūtniecība šajā sakarībā centās sniegt vis-

plašāko informāciju par mūsu emigrācijas vajadzībām, apmēriem,
priekšrocībām un taml. Šajā gadā sāka arī pienākt arvien drau-

dīgākas ziņas par bēgļu skrīningiem Vācijā, un atkal bija jāmē-
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ģina pārliecināt administrāciju par šādu skriningu netaisnību

un tiešu kaitīgumu. Jau 1947. gada oktobrī Amerikā nelegāli ie-

radās pirmā bēgļu laiva un bija jāpanāk, lai mūsu bēgļiem tik-

tu dotas azīla tiesības.

1948. gads bija lielu pārbaudījumu un saviļņojumu gads,

jo 26. jūlijā nomira sūtnis Dr. A. Bīlmanis. Varbūt vēl ir pār-

agri pilnā mērā aptvert un novērtēt to lielo zaudējumu, ko mēs

piedzīvojām, Bīlmanim aizejot mūžībā. Būdams liela personība,

viņš kopš Latvijas okupācijas bija ievadījis pilnīgi jaunu posmu

Latvijas diplomātiskai aktivitātei Savienotās Valstīs un dabīgi,

ka, viņam aizejot, tas redzami atsaucās uz mūsu politisko darbu

Amerikā. Par laimi var teikt, ka šajā laikā pasaules politiskā kon-

junktūra, un sevišķi Amerikas sabiedriskā doma, bija stipri ie-

virzījusies mums par labu, kamdēļ arī dabīgi, ka sūtniecības tālā-

kā darbība arī attiecīgi pieskaņojās šiem jaunajiem apstākļiem

un no līdzšinējās dedzīgās cīņas politikas ievirzīja savu darbību

vairāk polītiski-administrātīvā gultnē. Sūtņa Bīlmaņa nāve lie-

lu robu iecirta sūtniecības pašas darbībā, jo mūsu stati Vašingto-

nā jau tā bija reducēti līdz minimam. Tā pēc Bīlmaņa nāves sūt-

niecības personāls kādu laiku sastāvēja vienīgi no sūtniecības pa-

gaidu vadītāja un techniskās darbinieces.

Ar gandarījumu jāatzīmē, ka Savienoto Valstu valdība atkal

ar darbiem apliecināja savu mums labvēlīgo nostāju, pēc sūtņa

Bīlmaņa nāves bez kavēšanās atzīstot atašeju A. Dinbergu kā nā-

kamo pēc ranga diplomātisko darbinieku par Chargē d'Affairēs

ad interim un vēlāk arī pieņēma no sūtņa Londonā K. Zariņa, kā

Latvijas valdības ārkārtējo pilnvaru turētāja, viņa ieceltu jaunu

sūtniecības vadītāju, sūtni Jūliju Feldmani, kurš pārņēma sūt-

niecības Vašingtonā vadību 1949. gada 28. jūnijā.

Sūtnim Feldmanim darbību uzsākot Vašingtonā, jaunā bēgļu

imigrācijas likuma durvis bija jau plaši pavērušās, un prāvs skaits

mūsu bēgļu jau bija paspējuši ieceļot Amerikā. Līdz ar to pil-

nīgi dabīgi, ka sūtņa Feldmaņa darbība lielā mērā ietekmējās un

tika virzīta uz jauno iebraucēju stāvokļa uzlabošanu un viņu mo-

rālisku stiprināšanu. Tamdēļ arī pēc viņa iniciātīvas 1950. gada

15. aprīlī Vašingtonā pulcējās pirmā sanāksme, kurā tika likti

pamati Amerikas Latviešu apvienībai.

Nākamajā, 1951. gadā sūtnis Feldmanis bija pirmais no trim

Baltijas valstu diplomātiskiem pārstāvjiem, kas uzņēma ciešu

kontaktu ar Brīvās Eiropas Komiteju un ar lielu neatlaidību cen-
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tās pārliecināt šo organizāciju, ka blakus jau nodibinātām citu

tautību komitejām, arī latviešiem ir nepieciešama sava nacionālā

komiteja, kas arī izdevās.

Tajā pašā gadā pie Valsts Departamenta noorganizētais rai-

dītājs Voice of Amerika sāka arvien paplašināt savu raidījumu

tīklu aiz dzelzs priekškara esošām tautām, un nelaiķis Feldmanis

nepalaida garām arī šo izdevību, lai arī mūsu tautiešiem dzimtenē

atskanēta šīs brīvās pasaules balss uzmundrinājums. Tā beidzot

sūtniecība stāvēja kūmās pie Voice of Amerika latviešu raidī-

jumu šūpuļa.
Kā jau minēju, sūtnim Feldmanim uzsākot darbību Vašing-

tonā, tā lielā mērā ievirzījās konsulārā darbā. Te jāatzīmē, ka

arī visos iepriekšējos gados šāda sūtniecības konsulāra darbība bija

visai aktīva. Kopš konsulāta Ņujorkā apvienošanas ar sūtniecību

Vašingtonā, pēdējā pilnā mērā uzņēmās visu konsulāro darījumu

izpildīšanu. Kara sākumā Latvijas pilsoņu Savienotās Valstīs

nebija daudz, taču Sav. Valstu ūdeņos atradās astoņi latviešu ku-

ģi ar latviešu komandām, un bez tam arī zināms skaits latviešu

jūrnieku, kas pelnījās uz dažādiem ārzemju kuģiem. Visiem tiem

bieži nācās kārtot sūtniecībā savas pasu, dokumentu un citas kon-

sulāras lietas.

Tanī pašā laikā sūtniecībai bija jāuzņemas šo astoņu latviešu

kuģu konsulāra pārraudzība un īpašnieku interešu aizsardzība,

jo tanī laikā kuģu īpašnieki nebija sasniedzami, bet kuģu aģenti

uz vietām bieži centās izmantot īpašnieku atbūtni, lai ar kuģiem
taisītu labus veikalus sev. Daži no viņiem bija gājuši pat tik tālu,

ka noslēdza vienošanos ar lielinieku oficiāliem pārstāvjiem Ame-

rikā, lai kopēji izmantotu šos latviešu kuģus, jo Padomju Krievi-

jas pārstāvji gandrīz vai visās Amerikas ostās cēla prasības pret
šiem kuģiem Amerikas tiesās, cenšoties tos apķīlāt un tādējādi vis-

maz uz ilgāku laiku apturot šo kuģu kustību. Sūtniecībai bija jā-
iesaistās vairākās tiesu prāvās, lai aizstāvētu šo prombūtnē esošo

kuģu īpašnieku intereses un īpašumus. Šīs prāvas vilkās gadiem

ilgi, un sūtniecībai nereti bija jāiet visi iespējamie ceļi, neizslē-

dzot pat daudzkārtīgus diplomātiskus protestus pie Savienoto

Valstu valdības, lai panāktu labvēlīgu atrisinājumu. Nelaiķis

sūtnis Bīlmanis ar lielām grūtībām panāca, ka visi šie kuģi tika

piespiedu kārtā apdrošināti, ko kuģu aģenti izvairījās darīt, lai

nebūtu jāmaksā lielās apdrošināšanas prēmijas. Kara laikā visi

kuģi, izņemot vienu, tika nogremdēti, un tādējādi tiesas prāvas
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turpinājās jau par kuģu apdrošināšanas summām.

Šīm kuģu prāvām sekmīgi beidzoties un ierodoties Sav. Val-

stīs šo kuģu īpašniekiem, kas paši pārņēma savu interešu tālāku

aizsardzību, sūtniecības konsulārā darbība ar to neapsīka, bet

vienīgi tika ievirzīta citā gultnē. Pēc 1948. gada DP imigrācijas
likuma spēkā stāšanās Amerikā sāka ieplūst arvien lielāks skaits

mūsu tautiešu no Vācijas un Austrijas, kuriem bija jāsniedz vi-

sa iespējamā konsulārā palīdzība ne tikai pasu un dokumentu

lietās, bet bieži vien arī ar juridiskiem padomiem un pat faktisku

aizsardzību, piem., gadījumos, kad viņu vietējie amerikāņu spon-

sori sāka tos pārmērīgi izmantot, kādu gadījumu sākumā nebija

mazums. Šajā ziņā lieli nopelni bija sūtnim Feldmanim, kurš ar

viņam raksturīgo neatlaidību ķērās pie katra konkrēta gadījuma

ar vislielāko nopietnību.

Kaut gan sūtnis Feldmanis ar savu darbību bija guvis ievēro-

jamus panākumus daudzējādās nozarēs, taču ir raksturīgi, ka,

kad šo rindiņu rakstītājs tam reizi ievaicājās, ko viņš uzskata

par savu lielāko sasniegumu kopš darbības uzsākšanas Amerikā,

Feldmanis bez vilcināšanās atbildēja — mūsu karavīru, resp. le-

ģionāru rehabilitācija ieceļošanai Savienotās Valstīs. Un tiešām,

taisni šai jautājumā viņam nācās sadurties ar visneiedomājā-

kiem šķēršļiem un grūtībām, līdz tam izdevās panākt savu.

Kā vienu no pēdējiem sūtņa Feldmaņa sasniegumiem mūsu

tautiešu labā varētu pieminēt to, ka pēc ilgstošām debatēm un

sarakstīšanās ar administrāciju, Sav. Valstu kongress papildu

budžeta likumā 1954. gadam ieveda klauzulu, ka Latvijas un pā-

rējo Baltijas valstu pilsoņi var tikt uzņemti Savienoto Valstu

federālā dienestā. Šādu priekšrocību līdz šim nav ieguvuši dau-

dzu citu tautību pārstāvji, kuriem pie administrācijas un kon-

gresa ir liels iespaids.
1953. gada 16. augustā arī sūtnis Feldmanis izbeidza šīs

zemes gaitas. Līdzīgi nelaiķim Bīlmanim, arī viņam bija vēl daudz

nepabeigtu un pat neuzsāktu projektu, pie kuriem vairs nebija

lemts ķerties klāt.

Kad sūtnis Prof. Dr. A. Spekke pārņēma sūtniecības vadību

1954. gada 24. maijā, ar to sākās jauns posms siitniecības darbībā.

Mainās personības, mainās laiki un tiem līdz kādreiz arī mūsu

tiešie uzdevumi. Taču pamatuzdevums un mērķis mums visiem

ir un paliks viens — redzēt mūsu dzimteni atkal brīvu un

neatkarīgu!
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LATVIJAS BAZNĪCU DZĪVE TRIMDĀ

Prof. Dr. theol. K. Kundziņš

LATVIJAS EV.-LUT. BAZNĪCA DESMIT TRIMDAS GADOS

Atskatoties uz mūsu lielo katastrofu, kas piemeklēja mūsu

tautu, un uz vairāk kā 100.000 tās locekļu trimdas gaitām, prātā

nāk senais stāsts par Dieva tautu tuksnesī, kurai tumšā naktī

ceļu rādīja liesmojošs uguns stabs, bet dienas svelmē spirdzināja

ūdens straumes, kas plūda no cietas klints. Gribas jautāt, vai

šo gleznu varam attiecināt arī uz mūsu tautas trimdas gaitām.

Tikpat vienreizēji, kā 1944/45. gada baigie notikumi, bija

arī tie uzdevumi, ko Dievs bija uzlicis tiem, kas gribēja būt savas

tautas dvēseles sargi un palīgi grūtā stundā. Šie uzdevumi lielu

katastrofu brīžos nav un nevar būt vienas vai otras ļaužu grupas

monopols. Dievs, kā Svētajos Rakstos lasām, sirmajā senatnē

pārbaudījumu dienās savai tautai ir devis praviešus. Šie "palīgi

īstajā laikā" un ceļa rādītāji nākuši no visdažādākām aprin-
dām. Pravietis Amoss ir bijis avju gans, apustulis Pēteris —

zvejnieks, Asīzes Svētais — tirgotāja dēls un Žanna d'Ark —

zemnieka meita. Tāpat nebūtu pareizi arī mūsu laikos, runājot

par dvēseļu sargiem un saucējiem, domāt vienīgi par kādas no-

teiktas grupas piederīgiem. Tomēr nevar ņemt arī ļaunā, ka

tautas skati pirmā kārtā vērsti uz saviem garīgajiem vadītājiem
un to starpā — uz tiem, kas apņēmušies būt Dieva kalpi un Viņa
vārda paudēji. Tā nonākam pie jautājuma, kā mūsu baznīca un

tās darbinieki veikuši savu uzdevumu šinī laikā. Taču arī Sv.

Raksti saka: "Dzīvs ūdens plūdīs no Dieva nama sliekšņa un

slacīs sauso zemi" (Ecek. 47).
Kā ev.-lut. baznīca bija sagatavota savam lielajam uzdevu-

mam?

Uzdevumam, ko uzlika pārrunājamais laika sprīdis, — tas

saprotams pats par sevi — pilnīgi sagatavots nevarēja būt it ne-

viens. Arī būt ieguvušam augstāku teoloģisku izglītību un or-

dinētam mācītāja amatā dotajā situācijā bija par maz, lai kļūtu

par īstu tautas dvēseles sargu. Lai baznīcas kalps tāds varētu
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būt, bija vajadzīgs vēl kas vairāk, tas, ko Sv. Raksti sauc par

Svētā Gara spēku. Tomēr, neviens nevarēs noliegt arī to lielo

nozīmi, kāda tādā tautas nestundā var būt baznīcas pa gadu sim-

teņiem izaugušajai garīgai autoritātei un organizātoriskam spē-

kam.

Latvijas neatkarības laikā bija strādāts diezgan daudz pie

tā, lai mūsu baznīca kļūtu par tautas baznīcu. Pretēji tam,

kā tas bija bijis agrākajos laikos, draudžu gani tagad nāca no

pašu tautas klēpja. Viņi bija no mazotnes ieelpojuši latviešu ze-

mes smaržu, cietuši tautai līdz viņas nebaltās dienās un līdz ar

viņu sveikuši tās brīvības rītu. Savu izglītību tie bija saņēmuši

pašu augstskolā. 20 neatkarības gados baznīca bija nostiprinājusi

vienu otru vērtīgu tradiciju: tautas svētku dienas bija ieviju-
šās baznīcas dzīvē, Brāļu kapos aizdegta svētā uguns. Draudžu

pašvaldībai ierādīta vieta, kādas agrāk tai nebija. — Bet dienas

šķita droša miera pilnas un saulainas, un ārējā labklājība augtiņ

auga, un līdz ar to auga it kā aksiomātiskā paļāvība uz šīs lab-

klājības mūžīgo pastāvēšanu un valsts nesalaužamo stiprumu.

Doma, ka ātrāk, nekā cerēts, varētu pienākt brīdis, kad tautas

liktenis tik drīz varētu no jauna tikt svērts Dieva svaru kausos,

reti kādam nāca prātā.

Tādos apstākļos baigais 1940/41. gads ienāca tautas dzīvē kā

zaglis naktī. Pēkšņi tūkstošiem atvērās acis: cik tuvu taču ziedu

takām var būt bezdibenis! Lielais brīdinājums, ko deva šis gads.

četrus gadus vēlāk kļuva īstenība. Pazeme atvēra savu rīkli un

draudēja mūs aprīt.

Ko nu darīt? Izšķiršanās, it sevišķi baznīcas darbiniekiem,

bija grūta, varbūt grūtāka nekā vienam otram citam. No vienas

puses taču šķita skaidrs, ka tautas vairumam nav iespējas glāb-

ties, un Sv. Rakstos taču bija smagie vārdi par derēto ganu, kas

bēg, kad redz vilku nākam. No otras puses, palikt — nozīmēja būt

dzīvam apraktam, bez iespējas pacelt savu balsi, upurēt līdz ar

sevi arī sievu un bērnus un redzēt pēdējos augam antikrista ideo-

loģijā.

Tiešām, grūta bija cīņa, kas katram bija jāizcīna pašam ar

sevi. Baznīcas virsgans, archibīskaps T. Grīnbergs, katram mā-

cītājam atstāja brīvas rokas, izšķirties pēc savas sirdsapziņas.
Pats viņš vienā no pēdējām Baznīcas virsvaldes sēdēm deklarēja:
"Es esmu izšķīries palikt." Un uz brīdinājumiem un aizrādīju-
miem uz sarkanās varas brutālitāti viņš atbildēja: "Ko nu man,
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vecam cilvēkam, viņi darīs!" Bet notikumi ņēma citu virzienu.

Vācu drošības iestādes ne visai skaidru iemeslu dēļ bija nolēmu-

šas visu triju lielāko baznīcu galvas aizvest uz Vāciju. Nedaudz

stundas pēc telefoniska paziņojuma par ceļa somu sagatavošanu

ev.lut. baznīcas archibīskaps kopā ar bīskapu Rancānu (mētro-

polīts Springovičs, atrazdamies Latgalē, vairs nebija sasniedzams)

tika iesēdināts automašīnā un aizvests "drošībā" uz Liepāju un

no turienes 10. oktobrī uz Vāciju. To pašu darīja ar pareizticīgās

baznīcas mētropolītu Augustīnu. Paziņojumus, būt gataviem

braucienam vai pasteigties ar evakuāciju, saņēma arī vairāki Baz-

nīcas virsvaldes locekļi un teoloģijas profesori. Viss tas, acīm

redzot, ietilpa vācu okupācijas varas plānos.

Gala iznākumā no apmēram 285 galvas lielās Latvijas cv.

lut. mācītāju saimes puse atstāja dzimto zemi, lai kopā ar

apm. 180.000 citiem latviešu bēgļiem dotos uz rietumiem. Bēgļu

kopskaits, kas pēc krievu ienākšanas Austrumvācijā un Austrijā

atradās rietumos, vēlāk bija samazinājies uz apm. 115.000. No

minētā mācītāju skaita tikai 10 sasniedza Zviedrijas krastus.

Pārējie 134 nokļuva Vācijā resp. Austrijā, bet viens Beļģijā.

Drīz nāca zināms, ka dzimtenē palikušās baznīcas daļas vadību

ar komūnistu svētību uzņēmies bijušais Bauskas dr. mācītājs

Turss, pret kuru Virsvalde vācu laikā kādā nepatīkamā lietā bija

ievadījusi izmeklēšanu. Prāvests Irbe, kas bija uzņēmies grūto

uzdevumu, archibīskapa vietā vadīt Baznīcas virsvaldes lietas

dzimtenē, tāpat virsvaldes loceklis prāv. P. Rozenbergs un vai-

rāki citi mācītāji jau pašās pirmajās sarkanās okupācijas dienās

nozuda aiz cietumu mūriem vai tika deportēti.
Trimdā nokļuvušo draudžu locekļu starpā, jau sākot ar pir-

majām trimdas dienām, radās prasība pēc Dieva vārdiem un ga-

rīga stiprinājuma. It sevišķi, t. s. uztveršanas nometnēs novie-

totiem, pēc pirmo formālitāšu nokārtošanas, gribējās kaut uz

brīdi izrauties no chaosa un kņadas, lai saietu kopā klusā vietā,
sakārtotu savas domas un pārdomās un aizlūgšanās par savu no-

asiņojošo tautu gūtu mūžības veldzi. Tā jau pirmajās nedēļās
notika dievkalpojumi Dancigā ar Gotenhafenu, Berlīnē, Vīnē,

Drēzdenē un citur, kas daudziem dziļi iespiedušies atmiņā. Vie-

tām gan bija vajadzīga politiskās policijas atļauja, bet visumā

ne valsts iestādes, ne vācu baznīcas vadītāji tiem necēla šķēr-

šļus. Vēl vieglāk šīs lietas kārtojās Zviedrijā, kur bēgļu mācī-

tāji baznīcas vadībā sastapa vislielāko pretimnākšanu.
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Vairākiem tūkstošiem tautiešu dziļi atmiņā iespiedusies lielā

ticības un dzmtenes mīlestības manifestācija Berlīnē 1944. gada

18. novembra dievkalpojumā Cvinglija baznīcā. Tā bija tūkstoš-

galvaina draudze, kas tur aizlūdza par dzimteni un kara laukā eso-

šiem Latvijas dēliem, klausoties prāv. E. Berga un K. Kundziņa

vārdos un Hertas Lūses un Ādolfa Kaktiņa dziedātās dziesmās.

Aizmirsās ir gaisa uzlidojumu briesmas, ir nemīlīgais rudenīgais

saltums nekurinātā baznīcā. Bet vācu vērotāji brīnījās: vai tie-

šām latviešu virsnieki un kareivji iedrošinās savās kara vīru

formās nākt baznīcā?

Sasaukties un no jauna sasiet pārtrūkušos pavedienus bija

pirmā laika svarīgākais uzdevums. Chaosam nav iespējams spī-

tēt bez stingras organizācijas un noteiktas vadības.

Pirmo Baznīcas virsvaldes sēdi uz Tīringiju aizvestais archi-

bīskaps sasauca Zālfeldē (Saalfeld) 28. novembrī. Pārvarēdami

lielas satiksmes grūtības, tanī tomēr ieradās bez paša archibīskapa

virsvaldes vice-priekšsēdis prāvests E. Bergs, locekļi K. Kun-

dziņš, J. Ķullītis, senātors Rumpēteris, kā arī jaunatnes darba

vadītājs māc. Stange (drīz pēc tam miris ar sirds trieku) un

vairāki prāvesti. Ziņojumos noskaidrojās, ka iespēja noturēt

dievkalpojumus mātes valodā nav zudusi, un tāpēc visās vietās,

kur vien atrodas latviešu mācītāji, jāorganizē garīgā aprūpe.

Tā kā māc. E. Ķiploks, atrazdamies Berlīnē, ar t.s. vācu "Leit-

stelle" palīdzību bija savācis gandrīz visu latviešu mācītāju ad-

reses, archibīskapam radās iespēja noteikt katram viņa darba

lauku.

Vēl noteiktāku veidu pieņēma baznīcas organizācijas darbs,
kad pēc Vācijas kapitulācijas Rietumvācija un daļa Austrijas

nonāca 3 lielo rietumsabiedroto pārvaldīšanā. Jau visai drīz no-

skaidrojās, ka baznīcas lietu kārtošana jāpieskaņo Vācijas sada-

lījumam 3 okupācijas joslās. Archibīskaps no nelielās Tīringijas

pilsētiņas Laušas (Lauscha) kopā ar savu sekretāru, mācītāju
E. Rozīti, pārcēlās uz Eslingenu, latviešu centru Dienvidvācijā.

Latviešu draudžu vadību amerikāņu un franču joslā viņš uzti-

cēja prāvestam J. Ķullītim ar sēdekli Augsburgā, bet britu jos-
las draudžu pārzināšanu prāvestam E. Bergam ar sēdekli Ham-

burgā. Pirmā vadībā strādāja 80 mācītāji, aprūpēdami apm.

50.000 cv. lut. latviešus, bet prāv. Berga vadībā
— 51 mācītājs,

apkopjot kopskaitā ap 40.000.

Tai pašā laikā Zviedrijā saziņā ar Zviedrijas cv. lut. baznīcu
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nodibinājās latv. cv. lut. baznīcas vadība ar prāv. 0. Sakārni

(vēlāk J. Tēriņu) priekšgalā, kas zem sevis apvienoja ap 4000

cv. lut. latviešus. Viens no Zviedrijā esošiem mācītājiem drīzumā

pārcēlās uz Angliju, kur nodibināja pirmo latviešu draudzi, bet

otrs uz Dāniju, kur bēgļu nometnēs mitinājās ap 800 tautiešu.

Jau 1946. gadā izdevās noturēt visu joslu latviešu mācītāju kon-

ferenci Eslingenā, kurā piedalījās vairāk kā 120 mācītāji.

Bez draudžuorganizācijas darba 1946 — 1948. gadu baznīcas

darbu raksturo rūpes par no Beļģijas gūsta atbrīvotiem latv.

karavīriem, kas bija jāaizstāv pret diskrimināciju, kā arī dau-

dzie memorandi, kas bija jāiesniedz okupācijas iestādēm, lai pa-

reizi apgaismotu latviešu nostāju, iemeslus, kāpēc tie stājās pre-

tim krievu invāzijai un varmācīgo dzimtenes iekļaušanu Padomju

republiku savienībā. Šo uzdevumu veikšanā archibīskapam asi-

stēja bez viņa sekretāra E. Rozīša it sevišķi kādreizējais Latvi-

jas ārlietu resora darbinieks K. Kalniņš.
Nometnēs novietoto tautiešu interese un līdzdalība draudžu

garīgās dzīves noorganizēšanā, it sevišķi sākumā, bija visai dzīva.

Dievkalpojumu telpu un pat veselu nometņu baznīcu izveidošanā

nereti ar padomiem un darbu piedalījās architekti, inženieri un

amatnieki. Tā vietām radās savā vienreizībā visai interesantas

dievkalpojumu telpas (piem., Itcehoes bēgļu baznīca). Protams,

bija arī vietām baraku baznīciņas, kas bija aizkustinošas savā

nabadzībā. Bet Ziemsvētkiem nākot, taisni viņās klausītāju sir-

dīm tuvāks kā jebkad kļuva stāsts par Betlēmes kūtī dzimušo

svēto bērnu.

1946. gada beigās un 1947. gada sākumā atvērās pirmā ie-

spēja apmainīt pelēko baraku dzīvi pret normālākiem darba ap-

stākļiem, kas atļauj atkal nostāties katram uz savām kājām. Se-

kojot Anglijas valdības iestāžu aicinājumam, uz šo salu valsti

pārcēlās ap 1000 hospitāļu darbinieces nu ap 12.000 darba spē-

jīgu vīriešu, galvenā kārtā bijušo karavīru, to starpā ap 10.000

luterticīgo. Viņiem līdz jau pašā sākumā aizgāja vairāki mācī-

tāji, kuriem 1948. gada aprīlī pievienojās archibīskapa vietnieks

prāvests E. Bergs, uzsākdams tur Latvijas cv. lut. draudžu ap-

vienošanu vienā baznīcas vienībā ar savu demokrātiski vēlētu

pārvaldi. Šī "Latvijas cv. lut. baznīca Lielbritānijā" ar savām

9 draudzēm un vairākām dievkalpojumu kopām vēlāk blaku igau-
ņu, vācu, zviedru, norvēģu luterāņu grupām Anglijā iegāja tur

nodibinātajā "Luterāņu Padomē," saņemot caur to arī financiālu
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palīdzību mācītāju algošanai. Pēdējo 4—5 gadu laikā, sakarā ar

daudzu Anglijas latviešu izceļošanu, it sevišķi uz Kanādu un

Austrāliju, Anglijas latviešu draudžu locekļu skaits pakāpeniski

samazinājies, un 1952/53. gada draudžu statistika cv. lut. drau-

dzēs apvienoto latviešu skaitu uzdod vēl tikai ap 4140, bet re-

ģistrēto pat tikai ap 2900. levērību tomēr pelna samērā lielais

dzimušo un kristīto bērnu skaits, kas 1951/52. gadā bija 147

un 1952/53. ievērojami pārsniedzot neatkarīgās Latvijas pēdējo

gadu normu (18 no tūkstoša).

Ļoti svarīgs aktivitātes pieaugums luterāņu baznīcā sākās

ar 1947. un sevišķi 1948. gadu. 1947. gada jūlijā Vispasaules lu-

terāņu baznīcu sanāksmē Lundā tanī reprezentētās baznīcas no-

dibināja Vispasaules Luterāņu Apvienību (Lutheran World Fe-

deration), kurā visai svarīga vieta piederēja ASV luterāņu baz-

nīcām, kas skaitliski gan stipri mazākas par Vācijas un pat Skan-

dināvijas luterāņu baznīcām, toties financiāli daudz spēcīgākas

un jau bija ķērušās pie liela palīdzības darba dzimteni zaudējušo

bēgļu labā. Lundā piedalījās arī Latvijas un Igaunijas baznīcu

galvas līdz ar vairākiem delegātiem. Viņiem šeit izdevās kon-

gresu tuvāk ieinteresēt arī Baltijas bēgļu liktenī. Jau nākošajā
1948. gadā LWF uzdevumā Vācijā ieradās ASV luterāņu apvienī-
bas pārstāvji un sāka organizēt visai svētīgu materiālu un se-

višķi garīgu palīdzību, atbalstot mācītājus viņu darbā, veicinot

svētdienas skolu darbu un atverot divus lut. studiju centrus —

vienu britu, otru ASV joslā, kas draudzes darbā interesētajiem

lajiem, jaunatnei, sevišķi komiteju loceklēm, svētdienas skolu va-

dītājiem un citiem interesentiem deva iespēju periodiski sanākt

uz vairākām dienām un pat nedēļām, lai šeit krietnu lektoru va-

dībā gūtu labāku izpratni par kristietības lielajiem uzdevumiem

pārdzīvojamā krizes laikā un dzīvu ierosmi draudžu darbam.

Kad 1948. gadā t. s. D.P. likums atvēra durvis izceļošanai
uz Savienotajām Valstīm, Luterāņu federācija noorganizēja t. s.

"nodrošinājumu" vākšanu ASV luterāņu starpā un, izlietojot
latviešu un igauņu mācītājus par līdzstrādniekiem, pašķīra ceļu

uz ASV kādiem 25.000 — 30.000 ieceļotājiem. Kopā ar citiem,
kas bija ieceļojuši ar World Council of Churcb.es palīdzību, ASV

ieceļojušo cv. lut. latviešu skaits tuvojas 40.000.

Tai pašā laikā bija turpinājusies arī jau mazliet agrāk pa-

sāktā latviešu bēgļu izceļošana uz Austrāliju, Kanādu un Dien-

vidameriku. Tā Latvijas cv. lut. baznīca, kuras sirmais galva
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bija kļuvis par LWF eksekutīvās komitejas locekli (1947—1952),

bija nostādīta jauna liela jautājuma priekšā: vai arī svešajās

zemēs, aizjūras kontinentos nokļuvušiem latviešiem būs vēl ie-

spējams saglabāt savu piederību pie dzimtenes baznīcas, organi-

zējoties, tāpat kā līdz šim Eiropā, savās nacionālajās draudzēs,

vai arī tiem neatliks nekas cits, kā organizācijas ziņā pieslieties

katras zemes vietējai luterāņu baznīcai?

Sākumā varēja likties, ka aizjūras luterāņu baznīcas grib

brālīgā kārtā nākt izceļotājiem talkā viņu pašu draudžu orga-

nizēšanā un dzimtenes tradiciju kopšanā, līdz kādreiz tām pa-

vērsies ceļš atpakaļ uz atbrīvoto Latviju. Tā to bija izpratusi

arī mūsu baznīcas vadība. Tomēr jau visai drīz, pirmā vietā

Amerikas Savienotās Valstīs, kļuva redzams, ka vietējās baznīcas

savā vairumā 1010 pavisam citas cerības, proti, pēc iespējas ātrāk

panākt pilnīgu jauno ieceļotāju asimilāciju. Dažs labs ieceļojušo

mācītāju un draudzes locekļu starpā ar visdziļāko pateicību bija

satvēris vietējo baznīcas pārstāvju pretim izstiepto roku, vēl ne-

izprazdams pilnīgi, kādas ir šī soļa konsekvences. Ne visur arī

asimilācijas tendences parādījās tik uzkrītoši. Bija baznīcas, kas

teicās esam ar mieru dot pilnīgu rīcības brīvību latviešu valodas

un tradiciju kopšanas ziņā. Tomēr, kā to atklāja noturētās ap-

spriedes un sarunas — daža laba vadītāja personība par latviskā

gara un valodas saglabāšanu ilgākam laikam negribēja nekā zi-

nāt. Tāda bija situācija, kuru mūsu archibīskaps raksturoja vi-

sai zīmīgiem vārdiem: 1 1 Mūsu ienaidnieki grib mūs iznīcināt,

mūsu draugi — mūs asimilēt, bet mēs gribam palikt latvieši."

Tā mūsu baznīca, pārliecībā, ka tā ir Visuvarenā Dieva griba,
ka mūsu mazajai tautai nebūs tikt izdzēstai no dzīvo sarakstiem,

apņēmās no savas puses darīt iespējamo, lai arī jaunajā situācijā
latviešu dievkalpojumos, latviešu svētdienas skolās, latviešu va-

lodā Dievu lūdzot un latviskas dziesmas dziedot, koptu kristīgo
ticību un tikumus, uzturot dzīvu savu ticību, ka reiz arī virs ze-

mes jānāk Dieva lielajai dienai. Tai pašā laikā tā, protams, solī-

jās uz visiem laikiem paturēt prātā lielo palīdzību, ko mums snie-

gušas lielās brāļu baznīcas, atmaksājot par to ar savu nevainoja-
mo stāju un krietniem darbiem tai zemē, kurā atrodamies.

Ir tikai dabīgi, ka šis viedoklis, konsekventi līdz galam izdo-

māts, noveda pie veselas rindas (it sevišķi ASV) neatkarīgu lat-

viešu draudžu dibināšanas, kas, inkorporēdamās katra tai valstī,
kurā atrodas tomēr nolēma joprojām saglabāt pilnā mērā savas
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saistības ar Latvijas cv. lut. baznīcu un tās galvu. Savienotās

Valstīs tādu draudžu pašreiz ir 29, kas kopā ar vienā vai otrā

sinodē iekļautajām 18 draudzēm kopskaitā sastāda 47. Kur nav

pastāvīga mācītāja vai latviešu skaits pārāk mazs, lai veidotu

draudzi, nodibinātas tā sauc. "dievkalpojumu kopas." Austrā-

lijā un Kanādā draudžu dzīve attīstījusies tā, ka pašreiz lielā

pārsvarā ir latviešu draudzes — to starpā dažas īsti ziedošas —

kas iekļāvušās vai nu United Lutheran Church vai Missouri si-

nodēs un no tām saņem financiālu palīdzību. Nākotnes uzdevums,

kas pašreiz sevišķi dzīvi tiek diskutēts ASV, ir: kādā ceļā un

uz kādas bāzes radīt ciešāku visu latviešu draudžu baznī-

cisku vienību ar vēlētu pārvaldes orgānu.

Bez mūsu valodas, latviskās ticības mācības svētdienas sko-

lās, latviskās dievkalpojumu kārtības un svētkiem, par visai sva-

rīgu faktoru izrādījusies mūsu latviskā dziesmu grāmata. Trim-

das gaitu sākumā grūti bija iedomāties, ka prasība pēc tās būs tik

ļoti liela, kāda tā (tāpat kā pēc mūsu korāļu grāmatas) faktiski

izrādījās. Nepietika ar t. s. "mazo dziesmu grāmatu" (Zviedri-

jas un Britu joslas) izdošanu pirmajos trimdas gados. Aizvien

jaunos izdevumos — trimdas gados tādu bijis jau trīs ar, apmē-

ram, 14.000 lielu tirāžu — bija jāiespiež pilnā cv. lut. draudžu

dziesmu grāmata ar trimdas dziesmu pielikumu, kurā sastopama

viena otra īsta garīgās dzejas pērle. Tai pašā laikā vairāk kā

1200 eksemplāros izplatījās mūsu skaņražu krīva Jāzepa Vītola

rediģētā Meldiju grāmata, kurā atrodami arī kādi 30 latviešu

komponistu (J. Vītola, A. Kalniņa, A. Skultes, H. Berino, Jāņa

Bacha) sacerēti korāļi. Kopā ar pārlabotā valodā, glītā techniskā

izpildījumā ar sūtņa K. Zariņa gādību 1953. gadā Londonā ie-

spiesto Jauno Derību ar psalmiem minētie izdevumi ir varen spē-

cīgs avots, kas nebeigs nest garīgu spirdzinājumu visplašākās

trimdinieku aprindās. Tiem tad vēl pievienojas bērnu žurnāls

Bitīte, mēnešraksts Mājas Draugs, Baznīcas un Bitītes gadskār-

tējie kalendāri un vairāki citi izdevumi, kuru skaits, kā varam

cerēt, it sevišķi pēc latviešu garīgo rakstu apgāda "Sējējs" no-

dibināšanās, vēl pieaugs. Visi minētie raksti un dziesmas uztur

un uzturēs, varbūt, fiziskai acij nesaredzamu, bet tāpēc ne mazāk

reālu vienības saiti starp visu kontinentu draudzēm un to lo-

cekļiem.

Otra, ne mazāk svarīga vienības izpausme, ir draudžu veik-

tais palīdzības darbs. Dzimtenes un Sibirijas tundrās
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aizvestie mocekļi mums nav sasniedzami. Bet to nevar teikt par

Eiropā palikušajiem tautas brāļiem un māsām, kuru starpā it

sevišķi vecie un slimie dzīvo ne visai apskaužamos apstākļos.

Tiem pievienojas jaunieši, kas šādu vai tādu apstākļu dēļ nav

tālāk izceļojuši, bet cenšas iegūt iespējami labāku izglītību Eiro-

pas izglītības iestādēs. Ir saprotams, ka labākos dzīves apstākļos

nonākušie tautieši, it sevišķi kristīgās draudzēs apvienotie, nevar

nesajust savu pienākumu pret saviem mazāk laimīgajiem brāļiem.

Šī palīdzība tad nu ar katru gadu pieņēmusies savā apjomā, it

sevišķi, kopš notikusi vienošanās starp baznīcas vadību un Dau-

gavas Vanagu organizāciju par palīdzības lauku sadali. ASV

liela latviešu draudžu daļa iekļāvušies Baznīcas pārvaldes iz-

strādātā palīdzības darba plānā. Pēc aptuveniem datiem latviešu

draudzes ASV vien pēdējos gados savākušas un uz Eiropu nosū-

tījušas vairāk kā $ 20.000. Ne mazāk ievērojamu palīdzību jau

kopš gadiem sniedz Zviedrijā īpaši šim nolūkam nodibinātā palī-
dzības organizācija, kā arī cv. lut. draudzes Kanādā un Austrā-

lijā. Tā turpina austies arī šīs vienības saites, par kurām varētu

vēlēties, lai tās kļūtu aizvien spēcīgākas un dzīvākas.

Zināmu ainu par cv. lut. latviešiem, kas izkaisīti pa visiem

kontinentiem, un viņu garīgo aprūpi lai dod sekojošie dati:

Vācijā: ap 10.000 cv. lut. latviešu. — Tos aprūpē 10 mā-

cītāji archibīskapa T. Grīnberga un viņa palīgu: prāv. V. San-

dera un māc. A. Abakuka un E. Rozīša vadībā.

Anglijā: ap 4.200 cv. lut. latviešu. — Aprūpē 7 mācītāji
archib. vietnieka prāv. E. Berga vadībā.

Zviedrijā: ap 3.000 cv. lut. latviešu. — Aprūpē 6 mācītāji

prāv. J. Tēriņa vadībā.

Francijā, Beļģijā, Holandē: ap 1.500 cv. lut. latviešu. —

Aprūpē 2 latviešu mācītāji.

ASV: ap 40.000 cv. lut, latviešu. — Aprūpē 82 latv. mācītāji
archibīsk. vietnieku prāv. J. Ķullīša un prof. K. Kundziņa vadībā.

Pārvaldes pr-ks: zv. adv. P. Eglītis.
Kanādā: ap 10.200 cv. lut. latviešu.

— Aprūpē 15 latv. mā-

cītāji archib. pārstāvja prāv. A. Skrodeļa vadībā.

Austrālijā: ap 15.000 cv. lut. latviešu. — Aprūpē 10 latv.

mācītāji prāv. A. Grosbacha vadībā.

Jaun-Zēlandē: ap 500 cv. lut. latviešu. — Aprūpē 1 latv.

mācītājs.
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Dienvidamerikā (Venecuēlā, Brazīlijā, Argentīnā) : ap 3000

cv. lut. latviešu. — Aprūpē 3 latv. mācītāji.

Pie šiem skaitļiem tomēr jāpiezīmē, ka aktīvo draudzes

locekļu skaits, kas pilda visas savas saistības ar baznīcu, diemžēl,

visur ir mazāks par minētiem skaitļiem, pie tam par 10 % —

50%, atkarā no zemes, kurā tie dzīvo.

Beigās atgriezīsimies vēl reiz pie sākumā uzstādītā jautā-

juma : vai mūsu baznīca izpratusi savu vienreizējo uzdevumu

pārdzīvojamā laikā, vai sadzirdējusi cauri chaosam Dieva balsi

un atsaukusies uz to ar savu gara rosību un darbu?

Protams, galīgo atbildi kādreiz dos nākamās paaudzes. Bet

varbūt tomēr jau tagad varam teikt, ka lielais aicinājums nav

palicis gluži nedzirdēts. Kaut arī vēl tās lielās "Vasaras svētku

Gara liesmas," uz kurām ceram, neredzam, tomēr augstais mēr-

ķis, ko Dievs mūsu baznīcai spraudis, nav palicis gluži neizprasts.
Un tāpēc varam cerēt, ka tas, jo ilgāk, jo vairāk, liks apklust

mazāk cēliem, pārāk uz personīgiem un laicīgiem labumiem vēr-

stiem saukļiem un apvienos mūsu baznīcai uzticētos spēkus ko-

pīgam ticības un mīlestības apgarotam darbam Kristus augsta-

jam vārdam par godu un mūsu dārgajai tautai par paliekamu

svētību.

Māc. Norberts Trepša

LATVIEŠU KATOĻU 10 GADI TRIMDĀ

Kad 1944. gadā pār Latviju sāka velties deportāciju vilnis,
tad arī latviešu katoļu tūkstoši tika pārsviesti pāri robežām un

jūrām. No visa latviešu trimdinieku skaita to ir apmēram 10%.

Tas ir stipri zemāks procents nekā pašā Latvijā, kur katoļi bija

apm. 25% no visa iedzīvotāju skaita. Izskaidrojams tas ir pirmā
kārtā ar to, ka Latgale, kuras iedzīvotāju lielais vairākums bija

katoļi, tika strauji ieņemta un padomju karaspēks nogrieza ce-

ļus uz brīvību.

Trimdas laiks dabiski sadalās divos lielos posmos: l.)nometņu

gadi Vācijā un 2.) tālāka emigrācija.
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Nometņu gadi Vācijā

Vācijai kapitulējot, tur atradās 3 latviešu bīskapi un 30 pries-

teru: V. E. Liepājas bīskaps Antonijs Urbšs, V. E. Rīgas palīg-

bīskaps Jāzeps Rancāns un V. E. titulārais Cillijas bīskaps un

Minskas un Mohilevas apustuliskais administrātors Boleslavs

Sloskāns, kas kopš 1933. gada dzīvoja Latvijā un darbojās kā ga-

rīgā semināra garīgais direktors un profesors teoloģijas fakultā-

tē; monsiņjori — bij. semināra rektors prof. Dr. P. Laurinovičs,

prof. Dr. A. Novickis, bij. Rīgas archidieeēzes kūrijas notārs

prelāts V. Strelevičs, bij. kūrijas kanclers prelāts E. Stukelis un

dekāns Msgr. J. Velkme; priesteri — A. Anspoks, P. Bojars,

H. Bečs, A. Čamanis, S Gaidelis, J. Grauds, A. Grosbergs, A. Gol-

dikovskis, dekāns M. Kaļķis, prof. Dr. B. Kokins, J. Krumpans,

St. Matīss, dekāns D. Mūrnieks, R, Mutulis, L. Ornicans, A. Pekšs,

J. Pudāns, V. Pupiņš, K. Ručs, J. Savickis, A. Vanags un Dr.

L. Vārna. Tai pašā laikā Vācijā vēl atradās arī mariāņu tēvi:

J. Grišāns, St. Baginskis un Dr. St. Škutāns.

Kad UNRRAs apgādē Rietumvācijā pārvietotām personām
tika ierīkotas daudzās nometnes, bija skaidrs, ka paies garāks

laiks, kamēr trimdinieku stāvoklī kaut kas grozīsies, vajadzēja

radīt pārejošam stāvoklim piemērotu garīgo aprūpi katoļiem no-

metnēs un arī attiecīgo pārvaldi. Sv. Tēvs sūtīja speciālu 111

Svētā krēsla misiju uz Vāciju, ko no sākuma vadīja nuncijs ar-

chibīskaps Carolus Chiarlo un vēlāk Fargo ( ASValstīs) bīskaps

Aloisius Muench's. Ar 1946. gadu pie šīs 111 Svētā krēsla misijas
tika iecelts nacionālais delegāts latviešiem un igauņiem Vācijā un

Austrijā. Uz latviešu bīskapu ieteikumu par Nacionālo delegātu
tika iecelts bij. Garīgā semināra rektors Msgr. prof. Dr. Pēteris

Laurinovičs. Ar delegātūras darba sākumu tanī iesaistījās arī

dekāns D.Mūrnieks, kas pēc Msgr. Laurinoviča nāves pārņēma

delegātūras vadību. Nacionālās delegātūras darbs bija pārrau-

dzīt, koordinēt un nereti arī lietderības labā pārvietot latviešu

priesterus tā, lai iespējami pilnīgāk tiktu nokārtota garīgā aprūpe.

Latvieši Vācijas rietumu zonās bija izvietoti 200 Pārvietoto

Personu nometnēs. Pēc delegātūras samērā labi pārbaudītām zi-

ņām katoļu grupas bija izkaisītas pa visām nometnēm. Vislielākā

grupa bija 420 personu, vismazākā, kādā nometnē — 5 personas.

Privāti dzīvoja tikai nepilns simts. Priesteru skaits pie nometņu

izkliedes un pie latviešu katoļu neliela skaita dažā atsevišķā no-
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metnē bija nepietiekams un darbs ārkārtīgi apgrūtināts. Aprū-

pes organizācijām nebija vienveidīgas prakses atalgojuma un

eventuālas ceļa naudas izmaksai. Nereti viss bija jāsamaksā no

trūcigajiem personīgajiem līdzekļiem.

Slimības un izceļošanas dēļ latviešu katoļu priesteru skaits

Vācijā ātri samazinājās, un tieši nometņu aprūpes darbā bija ie-

saistīti 17 garīdznieki. Katram no viņiem bija jāapkalpo caurmē-

rā 12 nometnes, kas bieži atradās prāvā attālumā cita no citas.

Latviešu katoļu kapellas bija tikai Fišbachas, Valkas un Vircbur-

gas nometnēs. Neuottingas abām latviešu nometnēm katoļu rīcībā

bija Paulusštifta nometnes māsu klostera kapella. Citur diev-

kalpojumi notika gan vācu baznīcās un kapellās, gan arī nomet-

ņu provizoriski iekārtotās dievkalpojumu vietās un sabiedriskās

telpās.
Latviešu katoļiem savu konfesionālo skolu nebija, bet kopē-

jās latviešu nometņu skolās uz 1949. g. 1. janvāri mācījās ģimnā-

zijās — 90, pamatskolās — 449 katoļi. Ticības mācība skolās bija

obligāta, un to mācīja paši priesteri un 42 katechēti — laji, ticī-

bas mācības Skolotāji.

Nacionālās Delegātūras rīcībā ir šādi dati par skaitļiem lai-

kā no 1945. gada vidus līdz 1949. gada beigām:

Baznīcā salaulāti 190 latvieši katoļi, no tiem 78 jauktās lau-

lības; 3 jauktās laulības šķirtas civīltiesā; piedzimuši un nokris-

tīti 253, no tiem ārlaulībā dzimuši 30; nomiruši nu apbedītis6;

pie pirmās sv. Kommiīnijas sagatavoti un pieņemti 372 bērni;

iestiprināšanas sakramentu no latviešu bīskapiem V. E. Antonija
Urbša un no V. E. Jāzepa Rancāna saņēma 515 personas; no da-

žādu citn konfesiju latviešiem Katoļu baznīcā atgriezās 60.

Mazās latviešu katoļu saimītes Vācijas nometnēs bija dzīvas

baznīcas vienības, ko liecina sekojošie fakti: savu priesteru uz-

ņemšanu un ceļa izdevumus sedza paši tautieši; nereti tika sarīko-

tas talkas savas dievkalpojuma vietas iekārtošanai un pat kapel-
las izbūvei (Vircburgā, prāv. H.Beča laikā); lūgšanas apustulā-

tam, ko vadīja tēvs St. Gaidelis S.J., bija pāri par 1000 biedru;
dzīvā Rožukroņa pulciņi bija vai ikkatrā draudzītē un pat vairā-

kas Eucharistiskā bērnu kruciāta vienības jo sekmīgi darbojās.

Organizētās kopības apziņu uzturēja nevien centrālizācija
caur Nacionālo delegātūru, bet arī bīskapu un Nacionālā delegā-
ta apmeklējumi nometnēs, kā Vācijā, tā arī Austrijā. Katoļu baz-

nīcas vadītāju personību apciemojuma gadījumos gandrīz vien-
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mēr tika nodemonstrēta skaista latviskā vienotība — sanāksmēs

piedalījās arī eitticībnieki latvieši, kā arī koros pa laikam

dziedāja visi nometnes dziedātāji. Bīskapiem bija iespē-

ja ceļot ārpus Vācijas un satikties ar vadītājām personām Rietum-

eiropā. Viņu ceļojumi izsauca lielu uzmanību ārzemju presē un

atbalsojās latviešu trimdas laikrakstos. Tāpēc viņu apciemojumi

nometņu pelēki vienmuļajā dzīvē vienmēr bija izcils notikums.

Vācijas nometņu posmā notika vairākas plašākas latviešu

katoļu delegātu sanāksmes: 1946. gada 9. augustā Neuottingā

notika katoļu darbinieku, skolotāju, draudžu pārstāvju un pries-

teru kopēja konference ar 85 pilnvarotiem delegātiem, ko bija

sasaucis Nacionālais delegāts. 1947. g. no 8. līdz 16. septembrim

Guttenbergā pie Kreiburgas notika kopējas rekolekcijas skolo-

tājiem un draudžu pārstāvjiem. 1948. gada 12-14. maijam Sees-

hauptā notika Katoļu Studiju dienas ar 115 deleģētiem dalībnie-

kiem. 1949. gada 8. maijā, Altottingā, svētceļojumā bija sapulcē-

jušies 400 latviešu katoļu no visām Vācijas malām, lai piedalītos

V.E. bīskapa J. Rancāna 25 gadu bīskapa konsekrācijas jubilejā

un piedalītos arī piemiņas plāksnes atklāšanā, kas tika novie-

tota Altottingas brīnumdarītājas Dievmātes kapellā. 1949. gadā

no 25-31 augustam Hohenaschau'ā notika latviešu katoļu studen-

tu dienas ar 51 dalībniekiem. Speciāla akcija tika noorganizēta
latviešu bērnu nosūtīšanai atpūtā uz Beļģiju. Ar. V. E. bīskapa

B. Sloskāna starpniecību beļģu Caritas organizācija uzņēma un

izvietoja 6 mēnešu atpūtā 215 bērnus — kā katoļus, tā arī protes-

tantus.

Vācijas nometņu laikā tika nodibinātas arī divas plašas orga-

nizācijas : Latviešu katoļu studentu apvienība Dzintars, kas ap-

vieno lielo vairākumu latviešu katoļu studējošo un akadēmiķu.

Apvienība noturēja daudzas sanāksmes, gadskārtējus kongresus,
kā arī studentu rekolekcijas. leejot kā nacionāla katoļu studen-

tu apvienība lielajā internācionālajā katoļu studentu organizācijā
— Pax Romāna, apvienība ir izgādājusi iespēju saviem delegā-
tiem piedalīties plaša apmēra konferencēs un kongresos, kā arī

daudzās internācionālās studiju dienās, kur tagad godam vienmēr

ir latviešu vārds pārstāvēts. Arī Pax Romāna direktoru komitejā,

ar sēdekli Ženevā, divus gadus bija latvietis direktors —Jāzeps
Trizna. Vācijā arī tika nodibināta Latviešu Katoļu Organizāciju
Savienība. Tās dibināšanas laiks gan sakrita ar nometņu dzīves

beigu posmu, kad trimdinieki jau plašā straumē plūda tālākā
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emigrācijā, taču tā bija dzīves diktēta nepieciešamība. Te jā-

piemin arī ārkārtīgi palīdzīgā aktivitāte, ko izraisīja katoļu

pārstāvji caur ASV lielo NCWC (National Catholic Welfare Con-

ference) organizāciju. Caur to tika dota iespēja ieceļot Savie-

notās Valstīs lielam skaitam latviešu — arī citu konfesiju piede-

rīgiem. Lai vēl vairāk sekmētu šo atbalsta iespēju, jau ar 1949.

gadu uz ASV
— Ņujorku pārcēlās Msgr. E. Stukelis. Plašā

straumē uz citām zemēm izceļoja arī latvieši katoļi, tāpat arī pries-

teri. Arī Latviešu bīskapi ir atstājuši Vāciju. Pašreiz Vācijā un

Austrijā atrodas vairs tikai apmēram 650 latviešu katoļu. Tie ir

izvietoti pa veco ļaužu nometnēm, pa slimnīcām, pa atlikušajām

bēgļu nometnēm; ir arī nedaudz savrūpdzīvojošo.
Ar 1949. gada 1. janvāri Nacionālā delegātūra tika pārveido-

ta : baznīctiesiskā jurisdikcija tika nodota vietējo vācu Ordinā-

riju rokās. Taču latviešu garīgai aprūpei vēl joprojām paliek
centrālizēta vadība. Tās priekšgalā tagad — pēc dekāna D. Mūr-

nieka izceļošanas uz ASValstīm — ir dekāns Msgr. M. Kaļķis,

kas dzīvo Neuottingā.

Latviešu garīgajai aprūpei pašreiz Vācijā ir palikuši seko-

jošie priesteri: A.Anspoks, A.Čamanis un R.Mutulis. Bez tam

studiju nolūkā Freiburgā pašreiz atrodas un pa daļai piedalās

arī latviešu garīgajā aprūpē māc. M Lizdiks. Vācijā atrodas arī

jaunais kapucinu tēvs Linus — latvietis.

Blakus garīgajai aprūpei, arī materiālā ir ļoti svarīga Vāci-

jā palikušajiem, jo sevišķi ievērojot lielo nespējīgo, slimo un inva-

lidu skaitu. Tam tagad Msgr. M. Kaļķa vadībā lielu vērību pie-

griež Vācijā esošie latviešu priesteri, kas sadala pēc vajadzības

no citām zemēm sūtītos līdzekļus un dāvanas, kā arī sagādā kan-

didātu sarakstus eventuālai regulārai palīdzībai tieši no pabal-

stu devējiem.

Tālākā emigrācija

Jau Vācijas nometņu laikā vairākās citās zemēs bija grupas,

kas attīstīja intensīvu darbību: Beļģijā, Zviedrijā, Itālijā. Taču

jauniem emigrantiem izvietojoties, atkal radās tāds stāvoklis,

kāds bija nometņu laikos: latvieši izkaisīti mazās grupās ar ne-

daudz prāvākām kolonijām, bet cituviet to skaits pat uz vienas ro-

kas pirkstiem saskaitāms. Aina dažādās zemēs ir ļoti dažāda.



42

ASV latviešu katoļi ir izkaisīti pa visu plašo zemi. Tikai

nedaudzās pilsētās ir prāvākas latviešu katoļu kolonijas. Pašreiz

ASV atrodas V. E. bīskaps J. Rancāns un sekojošie priesteri:

prelāts E. Stukels, Msgr. J. Velkme, P. Bojārs, A. Goldikovskis,

J. Grišāns MIC, A. Grosbergs, S. Matīss, D. Mūrnieks, N. Trepša,

Dr. L. Vārna.

Plašākās kolonijas: Čikāgā — dievkalpojumus latviešiem

regulāri vienreiz mēnesī notur prāvests P. Bojars. Aktīva drau-

dzes komiteja. Pastāv arī latviešu katoļu biedrība. Ļoti aktīva

LKSA Dzintars vienība. Te arī 1954. gadam atrodas Dzintara

centrālais prezidijs. Ņujorkā — dievkalpojumus regulāri

notur prelāts E.Stukelis. Tepat dzīvo arī dekāns D. Mūrnieks.

Sabiedrisku aktivitāti traucē milzīgie attālumi (tas pats arī Či-

kāgā un Detroitā). Aktīva LKSA Dzintars kopa. Indiano-

pol ē— dievkalpojumus katru otro svētdienu notur prāvests

A. Grosbergs. Viena no rosīgākajām katoļu kolonijām ASValstīs.

Bez draudzes komitejas vēl darbu sekmē katoļu biedrība. Tāpat

ļoti rosīga jaunatne. Dzintara saime ļoti darbīga. Pastāv arī

katoļu jaunatnes pulciņš. Grand Rapidos — regulā-
ri dievkalpojumus notur prāvests St. Matīss. Te pat dzīvo arī V.E.

bīskaps Rancāns, ar ko apm. 200 personu lielā katoļu grupa kļuvu-

si par ievērojamu centru dažādām sanāksmēm un svinību reizēm.

Pie Grand Rapidiem kā filiāle pieskaitāma arī neliela, bet loti

aktīva katoļu grupa Grand Hevenā. Demoinē — ļoti aktīva

un atsaucīga katoļu grupa, ko apkalpo Dr. L.Vārna, noturot diev-

kalpojumus katru otro svētdienu. Pastāv arī katoļu biedrība.

Grupa ļoti atsaucīga palīdzības darbam Vācijā palikušajiem un

studējošiem. Detroitā — neliela, bet ļoti rosīga katoļu grupa

(nepilns 100 personu), kam dievkalpojumus reizi mēnesī notur

prāvsests N. Trepša. Draudzes komiteja un dāmu komiteja gada
laikā caur sarīkojumiem un personīgiem draudzītes locekļu zie-

dojumiem ir nosūtījuši pabalstam uz Vāciju un studējošiem ap

1000 dolāru. Regulāri ik mēnesi tiek sūtīts pabalsts 3 ģimenēm

Vācijā un Austrijā. Luisvilē — kādreiz prāvā un aktīvā

katoļu grupa ir ievērojami saplakusi. Pēc prāvesta J. Pudāna pār-

celšanās uz citurieni to apkalpo prāvests A. Grosbergs no Indiano-

poles. S t. Paulā— prāva katoļu grupa ar nelielu sabiedrisku

rosību. Pagaidām tai nav izdevies panākt latviešu priestera pār-
celšanos uz turieni, kas varētu pacelt aktivitāti. Dievkalpoju-

mus notur Dr. L. Vārna no Demoines. A1 ban y — nelielo
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katoļu grupu apkalpo prāvests J.Pudāns. Vašingtonas un Balti-

moras apkārtnes nelielo latviešu katoļu koloniju apkalpoja tēvs

J. Grišāns M.I.C. Klīvlandes katoļus apkalpo prāvests A. Goldi-

kovskis. Buffalo, Bostonas un Filadelfijas nelielās latviešu kato-

ļu grupas apkalpo prelāts E. Stukelis.

ASValstu latviešu katoļu kopdarbu līdz šim saliedēja prieste-

ru konferences bīskapa J.Rancāna vadībā. Bija arī vairākas pla-
šāka apjoma sanāksmes, bet vienotājs centrs vēl nebija radīts.

1954. gada 14. -15. augustā plašā garīdznieku un draudžu un or-

ganizāciju delegātu sanāksme radīja Amerikas Latviešu Katoļu

Apvienību, par tās pirmo prezidentu ievēlot Msgr. E. Stukeli.

Kanādā ir izveidojusies stingri centrālizēta organizā-

cija, kurā kā lielākās kolonijas šai zemē, tā arī izklaidus dzīvojo-

šie sirsnīgi sadarbojas. Vienotājs orgāns ir gadskārtējais dele-

gātu kongress, kas ir augstākais lēmējs un padomdevējs vienotajā

Latviešu Katoļu Kultūras Centrā Kanādā. LKKCKanadā ir arī

centrālā valde, kas organizēto katoļu saimi pārstāv un saskaņo

arī darbību kongresu starplaikā. Kanādā pašreiz ir sekojoši lat-

viešu priesteri: prof. Dr. B. Kokins, kas tur ieradās jau 1949.

gadā un tagad darbojas pie Toronto archibīskapa katedrāles;

H. Bečs, kas ieradās Kanādā no Romas pēc studiju beigšanas un

dzīvo rietumos; J. Grauds ar dzīves vietu Aleksandrijā, pie Mont-

realas;A. Pekšs, kas nesen iebraucis no Francijas un apmeties

Montrealā; St. Mozga — Vindzorā, kas te ieradies pēc studijām

Romā un darba Anglijā un Vācijā.

Nozīmīgākais darbs norit vietās, kur atrodas plašākas latvie-

šu katoļu grupas: Toronto — plašākā un aktīvākā katoļu

grupa. Te notiek regulāri dievkalpojumi, ko notur prof. Dr.

B. Kokins. Pastāv savs koris. Bieži notiek sarīkojumi un referātu

vakari. Bez gadskārtējiem LKKCK kongresiem te notiek arī

ASV un Kanādas Dzintara vienību gadskārtējās satikšanās un

konventi. Tāpat te atrodas korporācijas Lacuania trimdas prezi-

dijs. Montreāla — ir otra lielākā katoļu grupa Kanādā,
kurai ir nodrošināta arī garīgā aprūpe.

Hamiltonā, Bramptonā, Londonā Vindzorā ir mazākas gru-

pas, bet tās ir labi organizētas. Vindzoru apkalpo prāv. St.Mozga.

Pārējās vietas apkalpo pēc iespējas prof. B.Kokins un St.Mozga.

Londona ir tradicionālā salidojuma vieta latviešiem katoļiem Ma-

rijas Debesīs uzņemšanas svētkos 15. aug.
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Anglijā ir prāva katoļu grupa, kas ir apvienota Lat-

viešu Katoļu biedrība Lielbritānijā. Biedrība notur gadskārtē-

jas pilnsapulces, kad tiek ievēlēta arī tās pārvalde. Tās organi-

zējumā notiek arī dažādi sarīkojumi, tējas vakari, kā arī sadarbī-

ba ar pārējām latviešu organizācijām Anglijā. Garīgo aprūpi va-

da prāvests J.Savickis. Vairākus gadus latviešus Anglijā ap-

kalpoja arī prāvesti R. Mutulis un St. Mozga. Anglijā uzturas

un līdzdalās latviešu garīgajā aprūpē Dr. P. Cirsis S. J., kā arī

prāvests A. Vanags. Pie LKBLielbritānijā pastāv arī Pašpa-

līdzības fonds un Studentu fonds, kuros 1953. gadā bija ievēro-

jami līdzekļi: Pašpalīdzības fondā — 700 angļu mārciņas, bet

Studentu fondā — 200.

Zviedrijā ir neliela, bet ļoti aktīva katoļu grupa.

Tās garīgo aprūpi vada prāvests X.Vilnis. Tur uzturējās arī ne-

laiķis prāvests Jēkabs Ozoliņš. Rosīgi darbojas Latviešu Katoļu

biedrība Zviedrijā. Tāpat kristīgo zemnieku partijas grupa. Prāv.

K. Viļņa izdevumā te iznāk arī pašreiz vienīgais latviešu katoļu

mēnešraksts pasaulē — Dzimtenes Balss.

Beļģijā katoļu skaits ir neliels, bet te bija attīstīta

ārkārtīgi spraiga darbība, jo ar Vatikāna atbalstu te 1945. gadā
tika nodibināts latviešu garīgais seminārs trimdā (Schildē pie

Antverpenes). Tā vadību uzņēmās V. E. bīskaps B. Sloskāns. Ar

1947. gadu seminārs tika pārveidots. Teoloģijas studenti tika iz-

vietoti pa Beļģijas, Luksemburgas un Francijas garīgajiem semi-

nāriem un Luvenas universitātē. Tāpat ar Vatikāna un Beļģijas

sabiedrības atbalstu tika dota studiju iespēja latviešu trimdas

jaunatnei. Luvena tad arī izvērtās par lielāko latviešu katoļu

studējošo centru. Brīžiem visu studējošo skaits te sasniedza 30.

Jāmin, ka pie Luvenas universitātes dažādām fakultātēm dažādus

zinātniskos grādus ieguvuši sekojošie latvieši: Dr. B. Kokins,
Dr. K. Ručs, Dr. G. Znotiņa, K. Brics, A. Caune, A. Dundure-Pak-

lona, J. Gaspars, Gavare, J. Jerumanis, St. Jerumanis, P. Koro-

ševskis, P. Kozulis M. Mendrika, L. Odeiko, L. Paklons, G. Rut-

kovskis, A. Sprūdžs J. Sprūdžs, J. Trizna, N. Trepša, J. Trops,

A. Znotiņš un citi.

Garīgajā aprūpē V. E. bīskapa B. Sloskāna vadībā līdzda-

lījās sekojošie latviešu priesteri: prof. Dr. B. Kokins, Dr.

K. Ručs, kapucinu tēvs Jānis.

Itālijā ir otra maza, bet ļoti aktīva latviešu katoļu

grupa. Te trimdas gadus vada Msgr. J. Čamanis bij. izglītības
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viceministrs un tagad Latvijas pārstāvis pie Vatikāna. Ļoti aktīvi

bija arī mūsu reliģisko ordeņu locekļi Romā. Jezuitu tēvi —

P. Bečs (tagad Austrālijā), St. Kučinskis (vada radio raidīju-

mus latviešu valodā no Vatikāna raidstacijas), St. Ladusāns

(tagad profesors Brazīlijā). Arī Dr. P. Cirsis S. J., uzturējās kādu

laiku Romā. Marianu tēvi — J. Grišans, (kādu laiku Marianu

Romas mītnes priekšnieks, vēlāk vairākus gadus Argentinā, tagad

ASValstīs ar nolūku te izveidot latviešu marianu tēvu centru),

prof. St. Baginskis (tagad profesors Brazilijā, drīzumā pārcel-

sies uz ASValstīm), Dr. St. Škutāns, Marianu kongregācijas ve-

cākais padomnieks, dzīvo Romā. Te arī teoloģijas studijas no-

beiguši — prāvests St. Mozga (tagad Vindzorā, Kanādā) un Dr.

Edmunds Juškevics, tagad profesors Brazilijā.

Austrijā — katoļu grupa ir sarukusi sakarā ar tālāko

emigrāciju. Garīgo aprūpi no sākuma vadīja prof. Dr P.Laurino-

vičs. Vēlāk tēvs L.Ornicans S.J., uzturoties Ausrijā studiju no-

lūkā, aprūpēja latviešu katoļus.

Francijā — latviešu katoļu grupa ir mazskaitlīga.

Garīgo aprūpi iespēju robežās vadīja prāvests A. Pekšs. Tāpat no

tuvējās Beļģijas garīdznieki pa laikam apciemo Francijas latvie-

šus katoļus.

Spānijā — pašreiz trimdas dzīvi vada V.E. bīskaps
A. Urbšs un prelāts prof. Dr. A. Novickis, kas arī tagad darbojas

par profesoru.

Austrālijā — tālākajā kontinentā ir labi noorganizēta
latviešu katoļu saime, kurai lielākās grupas ir lielākos centros —

Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Brisbenā, Pērtā, Bonegilā, Bat-

hurstā, Bankstaunā (pie Sidnejas) un citur.

Austrālijas immigranti kādu laiku pavadīja dažādās nomet-

nēs, tur tad arī no sākuma tika radīts sakarnieku postenis, kas ap-

zināja katoļus un nokārtoja latviešu priesteru apciemojumus. Vē-

lāk pamazām sāka veidoties atsevišķas katoļu kolonijas. Tautieši

iekārtojās uz patstāvīgu dzīvi. Tagad visas katoļu grupas ir ap-

vienotas Latviešu Katoļu Biedrībā Austrālijā ar centrālo valdi,

gadskārtējām pilnsapulcēm, vienu centrālo apkārtrakstu informā-

cijai un labi noorganizētu reliģisko aprūpi, ko vada jazuitu tēvi:

P.Bečš, St.Gaidelis un L.Ornicans. Lai gan priesteriem ir jāmēro
milzīgi attālumi, taču kā Austrālijas katoļu baznīcas hierarchijas,
tā arī tautiešu atsaucība ir tik liela, ka tas tiek vienmēr sekmīgi
nokārtots. Ļoti aktīva ir arī Austrālijas LKSA Dzintars vienība,
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kuras biedri studē dažādajās Austrālijas universitātēs. Ļoti sek-

mīgi tiek veikts arī palīdzības darbs palicējiem Vācijā un arī stu-

dējošiem katoļiem.

Dienvidamerikā ir tikai mazas latviešu katoļu

kolonijas. Brazilijā latviešu katoļu garīgā aprūpē iespēju

robežās piedalās prelāts V. Strelevičs, kas strādā kā mācības

spēks kādā augstākā mācības iestādē katoļu jaunavām; prof.

St. Ladusāns S. J., kas ir mācības spēks garīgā seminārā un prof.

Dr. E. Juškevičs, kas blakus darbam garīgajā seminārā ir saistīts

darbā arī Brazīlijas kardināla kūrijā.

Argentīnā ir neliela latviešu katoļu grupa; pēc tēva

J.Grišāna izbraukšanas tur nav pašreiz neviena latviešu priestera.

Tāpat Venecuēlā
,

kur ir daži latvieši katoļi, nav neviena

latviešu priestera.

Latviskā sīkstumā mūsu tautieši veido savu dzīvi svešumā.

Ar to pašu sīkstumu tie turas arī reliģiskā kopībā. Jo sevišķi ir

jācildina akadēmiskā jaunatne, kas, neraugoties uz trūkumu un

svešuma grūtībām, kāpj zinātņu kalnā un jau daudzos desmitos ir

skaitāmi daudzajās pasaules universitātēs zinātniskus grādus ie-

guvušie. Tie loka pūru, kas jo sevišķi vērtīgs būs, dzimtenē at-

griežoties. Taču vislielāko darbu veic latviešu priesteris. lesais-

tīts svešu zemju draudžu darbā, tas atlicina laiku, spēkus un en-

tuziasmu arī tīri latviska rakstura darbam. Un tikai pateicoties
latviešu bīskapiem un priesteriem, trimdā mēs varam runāt par

vienotu latviešu katoļu saimi, kas ir dzīva un cerību pilna nevien

savā katoliskumā, bet arī savā latviskumā.
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Prof. Dr. P. Starcs

LATVIJAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCA ĀRPUS DZIMTENES

Krievu un vācu okupācijas laikā Latvijas pareizticīgo baznī-

ca tika stipri dezorganizēta. Pēc archibīskapa Jāņa Pommera

mocekļa nāves 1934. g. 12. oktobrī pareizticīgo baznīcas sinode

griezās pie Konstantinopoles patriarcha ar lūgumu ņemt Latvijas

pareizticīgo baznīcu savā jurisdikcijā un palīdzēt tai tikt pie

jauna virsgana saskaņā ar baznīcas pamata likumiem (kanoniem).

Pēc šā lūguma Konstantinopoles patriarcha sinode 1936. g. 4. febr.

nolēma ņemt savā jurisdikcijā Latvijas pareizticīgo baznīcu un

līdz ar to piešķīra tai plašu autonomiju. Patriarcha atsūtītie 3

mētropolīti, starp tiem eksarchs Germanoss no Londonas, iesvē-

tīja un reizē ieveda amatā mētropolītu Augustīnu Pētersonu.

Līdz ar jaunā virsgana izraudzīšanu pārstrādāja arī baznīcas sa-

tversmi un ievēlēja jaunu sinodi. Pēc tam sākās straujš Latvi-

jas pareizticīgās baznīcas uzplaukums. Bet tad krievu okupā-

cijas laikā 1940. g. 28. dcc. Rīgā ieradās Maskavas patriarcha

pilnvarotais eksarchs Baltijas valstīm mētropol. Sergijs Voskre-

senskis, kura uzdevums bija ievest Latvijas pareizticīgajā baznī-

cā padomju valdības noteikto kārtību. Uz eksarcha rīkojumu

1941. g.2. janv. sasauca sinodes sēdi, kurai pavēlēja pieņemt lēmu-

mu par darbības izbeigšanu un likvidēšanos. Mētropol. Augus-

tīnu izsauca uz Maskavu, kur tam 1941. g. 31. martā izsniedza

aktu par Latvijas pareizticīgās baznīcas pakļaušanu Maskavas

patriarcha jurisdikcijai. Drīzi pēc tam Maskavas patriarchs izde-

va rīkojumu par mētropol. Augustīna atstādināšanu no baznīcas

pārvaldīšanas un par Latvijas pareiztic. mētropolijas pārvaldī-

tāju iecēla eksarchu Sergeju Voskresensku. Kad krievus nomai-

nīja Vācijas okupācijas vara, mētropol. Augustīna vadībā sinode

nolēma atjaunot darbību, paliekot Konstantinopoles patriarcha

jurisdikcijā. Bet vācu okupācijas vara tam nepiekrita, noliedza

sinodei darboties un arī mētropol. Augustīnu atstādināja no baz-

nīcas pārvaldīšanas. Tāpat neļāva atgriezties Konstantinopoles

patriarcha jurisdikcijā. Par baznīcas pārvaldītāju nozīmēja Ma-

donas bīsk. Aleksandru Vītolu, bet pēc viņa nāves 1942.g. jūlijā,

par kandidātu bīskapa amatam izraudzīja Dundagas priesteri —
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Kurzemes prāvestu Jāni Garklāvu, ko pēc attiecīgas sagatavo-

šanas iesvētīja par bīskapu 1943. g. 28. febr. Bet tad 1944. g. ru-

denī vācu okupācijas vara kā mētropolītu Augustīnu, tā arī

bīskapu Jāni evakuēja uz Vāciju. Kad karš bija beidzies un

sākās nometņu dzīves laiks, atjaunojās arī pareizticīgās baz-

nīcas darbība. Bet tad noskaidrojās, ka Latvijas pareizticīgie,

kā garīdznieki, tā arī draudžu locekļi ir sadalījušies divās daļās.

Vieni par baznīcas galvu atzina mētropolītu Augustīnu, otri —

bīskapu Jāni. Lai novērstu nesaskaņas un savstarpējās cīņas,
visi atzina, ka ir nepieciešama saskaņa. Vienošanās notika 1946.

gada. 20. oktobrī. Par baznīcas galvu visi atzina mētropolītu

Augustīnu, bet bīskapu Jāni par viņa palīgu un ka bīsk. Jānis

mētropolīta nāves gadījumā paliek par baznīcas pārvaldnieku

līdz tam laikam, kamēr rodas iespēja izraudzīt jaunu baznīcas

virsganu satversmē paredzētā kārtībā. Pēc šādas vienošanās

darbību atjaunoja arī sinode, un baznīcas dzīvē sākās liela rosība.

Nometnēs nodibinājās 17 Latvijas pareizticīgo draudzes un ierī-

koja apm. tik pat provizoriskus dievnamus.

Vēl pirms 1946. g. 20. okt. vienošanās pēc mētrop. Augustīna

ierosinājuma tā paša gada 8. augustā Fellbachā pie Stutgartes

sanāca garīdznieku un baznīcas darbinieku apspriede, ko mētrop.

pēkšņas saslimšanas dēļ vadīja prof. P. Starcs un nolēma lūgt

eksarchu Germanosu Londonā, lai ārpus dzimtenes dzīvojošos

Latvijas pareizticīgos pārņemtu Konstantinopoles patriarcha

jurisdikcijā. Šo lūgumu Germanoss bij nosūtījis Konstantino-

poles patriarcham. Pasta un satiksmes grūtību dēļ ar lielu noka-

vēšanos pa apkārtceļiem pienāca no Germanosa paziņojums, ka

ar 5. dcc. patriarcha sinode ir nolēmusi pārņemt savā jurisdik-

cijā Latvijas pareizticīgos, kā garīdzniekus, tā laicīgos, kas dzīvo

ārpus dzimtenes.

Kad sākās latviešu izceļošana no Vācijas, pāri okeānam devās

arī pareizticīgo garīdznieki un baznīcas darbinieki. Lai starp

tiem nepārtrūktu sakari, pirms aizceļošanas sinode kopā ar

bīskapu par sakaru uzturētāju ar administrātora nosaukumu

iecēla virspriesteri Leonīdu Ladinsku. Bet kad arī viņš aizceļoja,

mētropolīts Augustīns par administrātoru — sakaru uzturētāju
iecēla priesteri Antonu Grāmatiņu, kurš darbojās Anglijā.

Kad izceļošana uz jaunām vietām bija noslēgusies, pareizti-

cīgās baznīcas vadība nolēma baznīcas dzīvi noorganizēt pēc šās

baznīcas satversmē paredzētiem noteikumiem. Ar mētropolīta
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Augustīna rīkojumu, kam pievienojās arī bīskaps Jānis un citi

garīdznieki, tika atjaunota sinodes darbība, kuras sēdeklis atro-

das Ņujorkā. Uzsākot no jauna savu darbību, sinode pirmo sēdi

noturēja Ņujorkā 1953. g. 22. martā. Līdz ar sinodes darbības

atjaunošanos lieks kļuva administrātora postenis un tādēļ mētro-

polīts priest. Antoniju Grāmatiņu no tā atbrīvoja.

Latvijas pareiztic. baznīcas sinodei emigrācijā priekšsēdis
ir pats mētropol. Augustīns. Locekļi no garīdzniekiem: bīskaps
Jānis (Garklāvs); virspriesteri: N. Perechvaļskis, L. Ladinskis,

N. Vieglais un P. Kurzemnieks. Locekļi no laicīgām personām:

prof. P. Starcs, prof. P. Sakss, zvēr. adv. V. Dāvis, juristsVald.

Dāvids, vēsturnieks Dr. N. Vīksniņš un inž. N. Petersons.

Par savu vietnieku sinodes darbā mētropolīts ir nozīmējis

prof. P. Starcu. Jau 1950.g. decembrī Ņujorkā nodibinājās Lat-

vijas pareizticīgo garīgās aprūpes centrs, kas centās palīdzēt at-

braukušiem pareizticīgiem iekārtoties jaunos dzīves apstākļos. Šī

organizācija turpina darboties līdztekus sinodei kā laicīgo lietu

kārtotāja ASV apjomā. Bīskaps Jānis un vairums citu Latvijas

pareizticīgo garīdznieku iestājās darbā visas Amerikas un Kanā-

das autonomā mētropolijā. Šī baznīcas organizācija jau kopš 30

gadiem darbojas pilnīgi neatkarīgi no visām ārējām baznīcas va-

rām. Pretēji dažiem nepareiziem apgalvojumiem ir jākonstatē, ka

neviens no Latvijas pareizticīgiem garīdzniekiem Maskavas pat-

riarcha jurisdikcijā nav pārgājis. Bez ASV vēl arī Venecuēlā

darbojas virspriesteris Jānis Baumanis. Bīsk. Jānis (Garklāvs)

darbojas kā Detroitas un Klīvlendas bīskaps un mētropolita tu-

vākais palīgs ar dzīves vietu Ņujorkā.
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LATVIEŠU ZINĀTNES GAITAS

ĀRPUS DZIMTENES

Mag. phil. Velta Rūķe

LATVIEŠU VALODA UN TĀS PĒTĪŠANA TRIMDAS

10 GADOS

Kā katra dzīva valoda, arī latviešu valoda pakļauta nemitīgai

maiņai. Desmit gadi gan nav tik ilgs laiks, lai kādā valodā rastos

dziļas un viegli pamanāmas pārmaiņas, taču krasās politiskās pār-

vērtības mūsu tautas dzīvē ir labvēlīgas arī valodas maiņām un

tās paātrina. Aplūkojot no vienas puses latviešu valodu dzimtenē

un — no otras puses — valodu trimdā, svarīgs ir arī tas, ka katra

daļa padota savām, pie tam pilnīgi atšķirīgām svešo valodu ietek-

mēm. Tur nozīmīgs faktors ir slavu valodas, galvenokārt krievu;

te savukārt spēcīga ir ģermāņu (piem., angļu, amerikāņu, vācu,

zviedru) vai romāņu (piem., franču un spāņu) valodu ietekme.

Pilnīgi atšķirīgi ir arī politiskie un saimnieciskie dzīves ap-

stākļi dzelzs aizkara abās pusēs, kas neatvairāmi atstāj savas pē-

das arī jaunajā terminoloģijā un valodas struktūrā vispār. Tiešās

saskares trūkums starp dažādos kontinentos izmētātajām tautas

daļām šo plaisu nākotnē katrā ziņā vēl padziļinās, jo kontakts

ar rakstīto vārdu vien un retu radio raidījumu ir pārāk niecīgs

vienotājs. Atšķirības lielākas dara arī visai trimdas saimei kopē-

jas preses un žurnālu trūkums, kā arī tas, ka nav nevienas plašākas

jaunajām prasībām atbilstošas rakstu valodas vārdnīcas, kas de-

rētu par pieturas punktu rakstītājiem.
Ciktāl trimdinieku sarunas valoda ikdienā jau pakļāvušies

apkārtējām svešajām ietekmēm, grūti precīzi noteikt. Katrā ziņā
šīs ietekmes apzīmējamas jau par diezgan stiprām, lai gan šis seci-

nājums nav vispārināms, jo ļoti daudz kas atkarīgs no attiecīgās
trimdas zemes, no runātāju vecuma, izglītības un aroda, kā arī

viņu pašas emocionālās nostājas. Valodas pārmaiņas noteikti ir
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mazākas visvecākajā paaudzē, toties visstiprākās mūsu jaunajā

paaudzē. Bet tāpat kā starp trimdā dzimušajiem latviešu bērniem

ir sastopami tādi, kas nemaz nerunā latviski, tāpat ir citi, kuru

latviskajā valodā jau pamanāms svešs akcents vai svešu vārdu

patapinājumi, un vēl citi, kuru valodā tikpat kā nemaz nav svešās

apkārtnes valodas pēdu. Stiprākā latviešu valodas tradētāja arī

trimdā izrādījusies ģimene, un bērni parasti ruriā brīvi latviski

tur, kur tiem bijusi iespēja diendienā augt kopā un runāties ar

ģimenes (vecākajiem) locekļiem. Šādos apstākļos, it īpaši tur, kur

vecākiem vai vecvecākiem trūcis teorētisko zināšanu un prasmes

kontrolēt bērnu literāro izrunu, bērniem vieglāk gan pārtrūkuši

vai nav nemaz izveidojušies sakari ar mūsu vēl jaunās literārās

valodas tradicijām, bet toties ir iemācīta latviska sarunas valoda

ar vecāku dzimtā novada izloksnes iezīmēm. Ir katrā ziņā zīmīgi,

ka daudzos gadījumos, kur gadījies dzirdēt mūsu janākās pa-

audzes mutē dzīvu un bagātu latviešu valodu, tā bijusi ar vecāku

mājā mantotām dialektiskām (piem., tāmniecisko vai augšzem-

niecisko izlokšņu) īpatnībām.
Kā valodās vispār, arī latviešu trimdinieku valodā svešo aiz-

guvumu mēdz būt daudz vairāk zemāka stila sarunas valodā nekā

cildenā stila dzejā, daiļliterātūrā vai zinātniskās apcerēs. Ja

emigrantu ikdienas runa parasti ir jau piebārstīta ar svešu valodu

vārdiem un izteicieniem, tad tie vēl ar uguni meklējami mūsu

dzejnieku un rakstnieku trimdā sarakstītajos mākslas darbos.

Tas pats trimdinieks, kas brīvā tērzējumā atļaujas milzumu

patapinātu formu, izmantodams tās arī komikas un ironijas

puantēm un dažādu noskaņu vai raksturojumu izcelšanai, no šā-

diem aizņēmumiem apzinīgi vairās, teikdams, piem., svētku runu

kādā svinīgi nopietnā sanāksmē. No sarunas valodas svešie vārdi

visdrīzāk ieviešas laikrakstu feļetonos, tātad atkal zemāka stila

sacerējumos, kur to galvenais uzdevums radīt komiķu; un no

turienes daži parastākie ir iekļuvuši arī laikrakstu nopietna satu-

ra rakstos. No prozas darbiem pret šādiem svešķermeņiem uzņēmī-

gāki ir natūrālistiski vai reālistiski tēlojumi, kuru viela ņemta

no attiecīgās svešās zemes vai tautas dzīves. Patapinātie vārdi

vai sakropļotā latviskā izteiksme še likta galvenokārt stāsta vai

romāna varoņu mutē, lai raksturotu viņu valodas īpatnības, ci-

tiem vārdiem, ar to pašu nolūku, kā mūsu daiļliterātūrā vides

vai personu raksturošanai tikušas izmantotas izloksnes. Nāka-

mais solis ir šos svešos izteicienus un formas lietot arī literāro
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sacerējumu vēstījuma daļās, kas jau liecina par daudz spilgtāku

svešās valodas ietekmi. Kā jau minēju, dzeja no šādām svešām

ietekmēm parasti ir pasargāta visilgāk, it sevišķi, ja tā ir patē-

tiska vai svinīga (izņēmums ir ar īpašu nolūku sacerēti humoris-

tiski pantojumi).
Paturot prātā šo pakāpenisko secību, kādā svešie elementi

mēdz iespiesties daudzās emigrantu valodās, visdrošāk ir meklēt

latviešu valodā jau ieviesušos un asimilētos patapinājumus tieši

iespiestā tekstā. Pārskatot latviešu trimdas presi, arī jau vēstī-

juma daļā nu var atrast vienu otru agrāk latviešu valodā pilnīgi

nepazīstamu vārdu vai vārda nozīmi, kas radušies attiecīgās ze-

mes valodas ietekmē, piem., zviedrismus Stokholmas laikrakstos

(absolūtists — atturībnieks, nedzērājs; semestris — atvaļinā-

jums v.c.) .Trimdā sarakstītajos literāros darbos diezgan plaši

izlietota ģermānizēta latviešu valoda un svešās valodas vārdi,

raksturojot zviedru vai amerikāņu vidi, piem., J. Grīna Zviedri-

jas stāstu krājumā „Dadzīvotāji rezonē" vai Anšlava Eglīša

romānā „Cilvēks no mēness". Šur tur kā tulkojuma patapinājumi

vērojami arī jauni ģermānismi, kas ieviesušies latviešu literārajā
valodā tikai trimdas laikā, gluži tāpat kā Latvijā publicētajos

darbos, par spīti uzmanīgām korektūrām, vietumis palikusi īsti

krieviska izteiksme.*)

Trimdinieku vārdu krājums gan paplašināts ar vienu otru

latvisku jaundarinājumu vai ar svešiem terminiem jaunu jēgumu

apzīmēšanai, bet toties visumā jūtami sarukusi vai piemirsta dau-

dzu speciālu nozaru (piem., matēmatikas, tirdzniecības, medicī-

nas, technisko zinātņu) latviskā terminoloģija: šo profesiju dar-

biniekiem viņu aroda darbā, kā arī jaunajiem studentiem skolā

nācies ar šiem terminiem iepazīties un tos lietot parasti tikai

kādā svešā valodā, bet latviešu trimdas presē un ikdienā šo no-

zaru speciālos apzīmējumus savukārt reti kad gadās pieminēt.
Tomēr nozīmīgāka nekā atsevišķu elementu ieviešanās trim-

das latviešu valodā ir tā maiņa, kas vērojama stilistiskā ziņā un

kas apzīmējama par vispārēju stila un izteiksmes provinciālizē-

•) Sal., piem., krievisko konstrukciju ar „kam — kam" V. Lāča darbā

„Uz jauno krastu": „Kāda karikatūra izzoboja jaunu traktoristu, kurš

pēc labiem panākumiem rudens darbos atdusējās uz lauriem — kam
30 procenti izstrādāti no sezonas plāna, kam 40, vienam pat 52, bet šis

vēl nemodās, jo viņam, lūk, 118 procenti — tikai gan par pagājušo gadu."
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šanos. Sevišķi pēdējos gados trimdas presē manāma pieaugoša

slieksme no literārā stila noslīdēt līdz ikdienas sarunu izteiksmei,

un nevērīgums, kas ārējā formā izpaužas, piem., daudzās iespie-

duma kļūdās un rakstības nekonsekvencē, ir pārnests arī uz stilis-

tisko apdari. Vispārējās izteiksmes īpatnības pa daļai veidojusi

arī attiecīgā trimdas zeme un turienes preses stils, un var pat

apgalvot, ka ne tikai ar savu saturu, bet arī ar izteiksmi nu jau

zināmā mērā atšķiras, piem., Zviedrijas, Vācijas un Amērikas

latviešu laikraksti.

Konservātīvisma tieksmes, kas vispār ir raksturīgas trimdi-

nieku mentālitātei, izpaužas, starp citu, tādā ziņā, ka tiek patu-

rēta Latvijas agrākā laika ortogrāfija. Kaut arī sevišķi beidza-

mos gados periodiskajos izdevumos lietotā pareizrakstība bijusi

stipri kļūdaina un nekonsekventa, tomēr par galveno pieturas

punktu derējusi Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca (2.

izd. Rīgā 1944.) ar tur ieteikto rakstību. Turpretim Latvijā paš-

reiz aplūkojamās desmitgades laikā tiek lietota jauna oficiāla

pareizrakstība, kas nedaudz atšķiras no šīs un ko dzimtenē ne-

respektēt līdz šim varējis laikam vienīgi Endzelīns savos ling-

vistiskos darbos. Kaut arī starpība nav liela (atmests mīkstinā-

tais r, daudzos svešvārdus raksta bez garumzīmēm), tomēr tā

ietekmē arī Latvijas tautiešu literāro izrunu un ar laiku radīs

arī citas fonētiskas maiņas. Nesaskaņa starp trimdas un dzim-

tenes latviešu rakstību skaidrāk izredzama arī īpašvārdu rak-

stībā. Ja trimdas, īpaši Amērikas latviešu presē manāma tieksme

paturēt svešiem uzvārdiem un vietu vārdiem oriģinālvalodas rak-

stību, reizēm atstājot formu pilnīgi bez latviskas galotnes, reizēm

pievienojot to aiz apostrofa, tad Latvijā joprojām stingri turas

pie agrākā rakstības principa, transkribējot šādus vārdus aptu-

veni pēc to izrunas.*)

Varbūt jau tagad drīkst arī apgalvot, ka trimdas periodisko
izdevumu valoda kļūst mazliet „novecojusies" arī savā vārdu

krājumā un formās, jo bieži vien tajā trūkst to jauno vārdu un

atvasinājumu, kas pēckara gados kļuvuši iecienīti dzimtenes rak-

stu valodā, piem., plaši lietotās lietvārdu formas ar -c („kul-

tūras plauksme", „spraigs jauncelsmes darbs", „atlikt nāves

soda izpildi" v.c), kam, starp citu, ierosmi un paraugu varbūt

*) Sal., piem., franču mākslinieka vārdu L. Buaiji („Cīņā")
L. Boilly pašu franču rakstībā.
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varējuši dot arī Raiņa darbi, kas Latvijas skolās tagad mācāmi

plašāk nekā agrāk.

Pārejot pie apraksta par latviešu valodas pētīšanu trimdā,

vispirms jāpiezīmē, ka te aplūkoti galvenokārt lingvistiskie pētī-

jumi, malā atstājot darbus, kam tīri filoloģiska ievirze. Nav te

minēti arī ne cittautu zinātnieku (piem., E. Frenkeļa, R. Ēk-

blūma) pētījumi par latviešu valodas problēmām, ne arī pašu

latviešu zinātnieku darbi, kas iztirzā jautājumus kādā citā ling-

vistikas nozarē, piem., ģermānistikā, slavistikā vai somugru va-

lodniecībā.*) Pētījumu skaits par latviešu valodu jūtami palieli-

nātos, ja līdzi skaitītu arī tos darbus, kas nu tikai nobeigti ma-

nuskriptā vai arī patlaban vēl iespiešanā.

Pēdējie 10 gadi ir 2. Pasaules kara nobeiguma un pēckara

laiks, kad humānitārās zinātnes vispār, bet latviešu valodniecība

jo sevišķi kavēta savā normālajā attīstībā. Tādēļ pētniecības

darbs un publicēšanas iespējas cik necik noteiktāk varējuši iz-

veidoties tikai aplūkojamā perioda pēdējos gados.
Trimdas devums labāk izredzams, ja, šejienes pētnieku darbu

apcerot, to skata salīdzinājumā ar to, kas šai pašā laikā padarīts

Latvijā. Acīs duras samērā lielā atšķirība tiklab publikāciju ap-

mēros, kā arī pētīšanas metodēs, problēmu izvēlē u.t.t. Starpība

pamanāma jau arī publicējumu ārējā ietērpā.
Ja dzimtenē pēckara gados iespiesti tādi monumentāla ap-

joma darbi kā J. Endzelīna „Latviešu valodas gramatika" (Rīgā

1951., 1100 lpp.), „Baltu valodu skaņas un formas" (Rīgā 1948.,

260 lpp.) un speciāli lingvistisku rakstu krājumi, tad ārpus Lat-

vijas 10 trimdas gados nav parādījies gandrīz neviens jauns pla-
šāks pētījums par latviešu valodu iespiestā grāmatā. Ir gan daudz

pārspiedumu („Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca", da-

žādas divvalodu vārdnīcas, J. Endzelīna „Latviešu valodas skaņas
un formas", V. Bērziņas-Baltiņas" „Latviešu valodas gramatika"

v.c), bet šīs grāmatas nav pirmpublicējumi. Jauno sacerējumu
starpā dominē publikācijas dažādās multiplikācijas technikās,

*) Te iederas tādi publicējumi kā, piem.: A. Eiche-Pogiņa, „Angļu

un amerikāņu valoda ikdienas gaitās" (Stokholmā 1951.), L. Krugjevska,
„Die Nomina Actionis m der ersten slavischen Bibeliibersetzung" („Acta

Institūti Baltici" 3, Hamburgā 1950.), H. Biezais, „Tuntematon viron-

kielinen 1500-luvun teksti" (— Ein bisher unbekannter estnischer Text

aus dem 16. Jahrhundert) (~Virittajā" 1954., 58., 47.—53. lpp.) v.c.
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un kaut arī ārējā apdare nemazina šādā veidā klajā laisto darbu

satura vērtību, tomēr primitīvais rakstu pavairošanas veids, reizē

liecinādams par grāmatu' apgādu relātīvi niecīgo interesi par

latviešu valodas pētījumiem, nevar sacensties ar solīda iespie-

duma priekšrocībām (rotējamā papīra neizturības dēļ šādas pub-

likācijas nevar kalpot ilgam laikam; mazais metiens neatļauj

tām iegūt plašāku populāritāti, un pašas publikācijas vismaz dažu

zemju bibliotēkās saskaņā ar tradiciju nemaz netiek ietilpinātas

grāmatu, bet gan tikai manuskriptu krājumos). Tā, piem., vai-

rākas apmēros plašas un saturā nozīmīgas doktora disertācijas

ir norotētas tikai pārdesmit eksemplāros, tā kā tās eksemplāru

niecīgā skaita dēļ palikušas nepiesniedzamas pat attiecīgās no-

zares speciālistiem. Tādējādi gandrīz vai vienīgie trimdā ie-

spiestie valodnieciska rakstura darbi, kas iznākuši atsevišķās

grāmatās, ir Miķeļa Bukša (latgaliešu dialektā) rakstītās „Pīzei-

mes par senejū latgaļu resp. latvīšu volūdu" (Traunšteinā 1948)

un Mārtiņa Gaides latviešu papildskolām veltītā gramatika „Tēvu

valodas mācība" (Vesterosā 1952).

Pretēji Latvijas neatkarības laikam, latviešu valodniekiem

trimdā trūcis arī sava aroda žurnāla, kur publicēt jaunos mate-

riālus un atzinumus un kur sevišķi jaunākie zinātnieki varētu

ieaugt valodniecības zinātnes tradicijās. Vienīgais speciālais lat-

viešu filoloģijai veltītais rakstu kopojums ir 1948. gadā Stok-

holmā izdotais (rotētais) Zviedrijas Latviešu Filologu Biedrības

Rakstu krājums, un kaut arī tas, neievērojot rotātora techniku,

sava satura dēļ guva ievērību arī cittautu valodnieku aprindās,

tas palicis bez sekotājiem. Citi iecerētie līdzīga veida rakstu krā-

jumi vai kopojumi par īpašām latviešu valodas problēmām pa-

likuši nereālizējami pasākumi materiālu grūtību dēļ. Arī Ba-

vārijas Latviešu filologu kopas rotētās burtnīciņas varējušas iz-

nākt tikai nedaudzas.

Tā kā trūcis sava lingvistikai domāta žurnāla, latviešu trim-

das valodnieku raksti izkaisīti daudzos dažādos periodiskos
izdevumos: „Ceļā" (Vācijā), „Ceļa Zīmēs" (Zviedrijā, vēlāk

Anglijā), „Daugavā" (Zviedrijā), „Latvju Domās" (Vācijā),

„Vārtos" (ASV), „Latgolā" (Vācijā), „Dzimtenes Balsī" (Zvie-

drijā) un citur. Arī laikrakstos piem., ~Latvju Ziņās" (Zviedrijā)
un „Latvijā" (Vācijā) nereti parādījušies raksti, kas vai nu

sava speciālā temata vai ilgstošāka nozīmīguma dēļ labāk būtu

iederējušies kādā valodnieciskā izdevumā.
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Šādos apstākļos vairums nozīmīgāko pētījumu par latviešu

valodu publicēti ārzemju lingvistiskos žurnālos kādā svešā va-

lodā, tā, piem., „Studi Baltici" (Itālijā; savus pētījumus publi-

cējuši E. Blese, K. Draviņš, E. Hauzenberga-Šturma, V. Rūķe);

„Orbis" (Beļģijā; E. Blese, V. Rūķe); „Beitrāge zur Namen-

forschung" (Vācijā; E. Blese); „Zeitschrift fūr vergleichende

Sprachforschung" (Vācijā; A. Gāters); "The Slavonic and East

European Review'' (Anglijā; V. Rūķe); „Slaviska Institūts Ars-

bok" (Zviedrijā; K. Draviņš, V. Rūķe); „Meddelanden fran

seminarierna for slaviska sprak, jāmforande sprakforskning och

finsk-ugriska sprak vid Lunds Universitet" (Zviedrijā; V. Rūķe);

sīkākas recenzijas par latviešu valodnieku darbiem iespiestas arī

izdevumos „Erasmus" (Šveicē; A. Gāters) un "Language"

(ASV); J. Daugmanis).

Pretēji Latvijā publicēto darbu vairumam, kas sarakstīti

latviski vai (samērā retos gadījumos) arī krieviski, trimdā iznā-

kušo speciālo lingvistisko apceru lielākā daļa publicēta svešās

valodās — visvairāk vācu, bet ir pa rakstam arī itāliešu (tulko-

jums no vācu valodas) un angļu valodā.

Jau agrāk pieminēto darbu pārspiedumi lielāko tiesu

veikti ar pašu latviešu iniciātīvu un pūlēm. Lielāko darbu izdo-

šana vēl tagad stipri vien saista baltologu spēkus šais pasāku-

kumos, neļaujot intensīvāk nodoties jauniem pētījumiem, bet tā

ir apstākļu uzspiesta nepieciešamība, kas tikai nākamajos gados
īstāk rādīs šo šķietami lieko darbu dziļāko jēgu. Nav jāizmirst,
ka latviešu volodniekam nepieciešamie iespiesto avotu un pamat-
darbu krājumi bēgļu gaitās nav paņemti līdz, bet ārzemēs tie

tikai retās vietās pieejami lielākajās zinātniskās bibliotēkās, kuru

tuvumā baltu filologiem ne vienmēr laimējies atrast savu peļņas
darbu. Tādēļ atjaunot baltologu rokas bibliotēku (pirmām kār-

tām Endzelīna gramatikas un Mīlenbacha-Endzelīna-Hauzenber-

gas „Latviešu valodas vārdnīcu) nozīmē likt pirmos drošos pa-

matus turpmākam veiksmīgākam latviešu valodas pētniecības
darbam ārpus Latvijas robežām. Šais pasākumos iederas arī

Zviedrijas baltologu grupas jau pirmajos trimdas gados pasāk-
tais mēģinājums apzināt turienes grāmatas, kas noderīgas valod-

nieka darbā.

Šķērslis letoloģijas sekmīgākai attīstībai ārpus Latvijas, ne-

runājot nemaz par tik pašsaprotamiem kavēkļiem kā to, ka lat-
viešu valodas pētnieks atšķelts no šās valodas runātāju kodola,
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bijis arī tas, ka ārzemju augstākās izglītības iestādēs jaunajiem

studentiem trūcis iespēju iegūt vajadzīgās zināšanas baltu ling-

vistikā. Latviešu valodas zinātniskie kursi, cik zināms, lasīti tikai

Pinebergas universitātē (Vācijā) tās pastāvēšanas gados (E. Hau-

zenberga-Šturma, J. Zaube), Lundas universitātē (Zviedrijā, V.

Rūķe) un Pensilvēnijas universitātē (ASV, lietuviešu prof. A.

Salis), atsevišķi referāti arī Baltijas Institūta (Stokholmā)

priekšlasījumu ciklos. Tomēr arī šais visumā nelabvēlīgos ap-

stākļos pēckara gados Vācijas universitātes beiguši 3 latviešu

valodnieki, kas savas doktora disertācijas rakstījuši tieši latviešu

valodniecības nozarē: Alfrēds Gāters (Beitrāge zur Bedeutungs-

geschichte der ins Lettische entlehnten mittelniederdeutschen

Nomina," Hamburgā 1949), Benjāmiņš Jēgers ("Verkannte Be-

deutungsverwandtschaften baltischer Worter," Getingenā 1949)

un Augusts Zuments („Unbeachtete slavische Lehnw6rter im

Lettischen," Getingenā 1950).* Vēl citi turpina studijas slavu

vai salīdzināmās valodniecības nozarē, speciālizēdamies tieši lat-

viešu valodā.

Jauns zinātniskās pētniecības centrs izveidojies ar Baltijas
Pētīšanas Institūtu (Bonnā), kam bijis iespējams ar stipendijām

atbalstīt arī dažus latviešu lingvistus un kas, cerams, drīzumā

publicēs arī savu pirmo Gada grāmatu.

Grupējot publikācijas pēc to satura, redzam, ka visumā maz

kas rakstīts par latviešu literārās valodas problēmām. Salīdzinot

ar plaši izvērsto terminoloģijas komisiju darbību Latvijā, trimdā

jauni termini tikpat kā nemaz nav pārspiesti, lai gan prasība pēc

tādiem te nevarētu būt mazāka. Sīki iestarpinājumi par vienu

otru jaunu latvisku apzīmējumu atrodami tikai dažu laikrakstu

piezīmju slejās, piem., "Laikā" (sulenis — angļu grapefruit, pa-

zemis — angļu subway) vai arī dažā citas nozares aroda žurnālā,

piem., Latvijas architektu biedrības Stokholmā izdotajā „Archi-
tektā".

Pretēji nebeidzamām cīņām un diskusijām par latviešu or-

togrāfiju dzimtenē, trimdā pareizrakstības jautājumiem vispār

*) Ziņas par latviešu aizstāvētām disertācijām Vācijas, Austrijas un

Šveices augstskolās atrodamas, starp citu, grāmatā „Jahrbūcher fur

Geschichte Osteuropas" 1. sēj. 4. burtn. 1953. (G. Hanusch, „Osteuropa-
Dissertationen 1945—1950. Deutschland, Osterreich, Schweiz", 1.—44.

lpp.).
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pievērsta visai maza uzmanība. Par jaunu iespiesta ir gan „Lat-

viešu valodas pareizrakstības vārdnīca", kas derējusi tiklab

trimdas skolai, kā arī rakstītājiem vispār, bet kas, blakus minot,

Latvijā vairs nav spēkā. Ir bijuši arī sīki un visumā diezgan ne-

nozīmīgi valodas prakses jautājumu stūrīši latviešu laikrakstos,

piem., „Latvijā" (E. Hauzenberga-Šturma, J. Jaunsudrabiņš),

"Latvju Ziņās" (V. Rūķe), „Londonas Avīzē" (P. Ķiķauka),

"Laikā" (J. Zariņš, L. Bērziņš). Pēdējos gados arī tie pamazām

iznīkuši, pa daļai tādēļ, ka, strauji slīdot uz leju latviešu trimdas

laikrakstu literārās izteiksmes vispārējam līmenim, valodnieku

cīņa pret izolētām, mazāk būtiskām literārās valodas „nezālēm"

šķitusi apstākļiem nepiemērots valodas spodrināšanas sīkdarbs.

Aplūkojumu par plašāku jautājumu kompleksiem literārās

valodas laukā bijis pavisam maz; var te pieminēt AI. Kalniņa

studiju par divdabju ar -ošs („Divdabju ar izskaņu -ošs lietā-

šana." Bavārijas Baltu filologu kopas izdevums 1947. g. Fiš-

bachā) ; dažs mūsu rakstu valodas jautājums skarts arī tā paša

autora apcerē „Par prof. J. Endzelīna darbību literārās valodas

laukā" („Ceļš" 1948, 154.-158. lpp.).
No pareizrakstības problēmām plašākas diskusijas izraisījis

vienīgi jautājums par svešo īpašvārdu un sieviešu uzvārdu rak-

stību. Uz V. Jaunzemes „Latvijā" iespiesto rakstiņu „Kā turp-

māk rakstīsim — tāpat vai citādi?" atsaucās E. Hauzenberga-

Šturma ar principiālu viedokļa izklāstu rakstā „Valodas jautā-

jumi trimdā" („Latvijā" 1951. g. 7. un 14. febr.), aicinādama

svešo īpašvārdu rakstību plašāk pārspriest trimdas sabiedrībā

un organizācijās. No valodniekiem savus viedokļus par ierosināto

jautājumu pēc tam publicēja V. Rūķe „Latvju Ziņās" 1951. g.

5., 12., 19. apr. un 5. maijā („Valodas problēmas trimdā") un

E. Blese „Latvijā" 1951. g. 30. maija un 6. jūnija numurā („Vai
Teerooms ir Tīrums un vai OOpes ir Ūpis?" ). Ka tieši šī problēma
joprojām interesē arī plašākas nevalodnieku aprindas, netieši lie-

cina vēl nesen publicētais Aleksandra Liepas feļetons "Lawrence

Piediscalzo?" („Laikā" 1953. g. 3. apr.).
Otrs trimdas apstākļos iekustināts problēmu komplekss

saistās ar latviešu literārās valodas un rakstniecības attieksmēm.

To ievadīja E. Hauzenbergas-Šturmas apcere „Rakstnieks un

valodnieks kā valodas veidotājs" („Ceļš" 1948. g. 1. nr.), kam

sekoja A. Švābes raksts „Rakstnieks un valodnieks" („Latviešu
Ziņas" 1948. g. 24. aprīļa nr.). Zīmīgi, ka šādi jautājumi tika
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izvirzīti mūsu trimdas sākuma posmā un taisni Vācijā, kur toreiz

dzīvoja lielākā bēgļu masa, pie tam kompaktās nometnēs ar tādu

skolu un sabiedriskās dzīves iekārtu, kas visumā atgādināja Lat-

viju miniātūrā. Vēlākos gados, diemžēl, šādas problēmas par

jaunu nav vairs pārspriestas.
Latviešu litrārās valodas nozarē iederas arī E. Hauzenbergas-

šturmas apcere „Latviešu atskaņas valodnieka skatījumā" („Ceļa

Zīmes" 7, 216—218) un M. Zīverta piezīmes „Skatuves valodas

īpatnības" ("Latvju Vārds" 1945, 21. nr.).

Dzīvojot svešu valodu vidū, saprotamu iemeslu dēļ trimdas

saimē radās dzīvāka interese par to, kā pasargāt dzimto valodu no

nevēlamām svešām ietekmēm. Uzsaukumu, brīdinājumu vai vē-

lējumu veidā saukļi par latviešu valodas saglabāšanu parādīju-

šies daudzos (arī nefilologu) rakstos, bet cik necik principiālāku

apskatu devuši savos apcerējumos Anna Dagda („Pārdomas par

valodu." — „Ceļa Zīmes" 1, 32—35), J. Zaube ("Sveši elementi

latviešu valodā/" — „Ceļa Zīmes" 5, 55—59 un 6, 128—139) un

V. Rūķe („Dzimtā valoda emigrācijā." — „Latvju Ziņas" 1949. g.

23.—26. nr.), pievēršoties arī valodas pārvērtību psiholoģiska-

jiem pamatiem.

Konspektīvi pārskati par latviešu valodu jaunā uztverē un

apstrādā jumā doti „Latvju Enciklopēdijā" (E. Hauzenberga-

Šturma, E. Blese); ievērojamākie šķirkļi ir: augšzemnieku dia-

lekts, baltu valodas, dialekts (kopā ar izlokšņu karti), jaunvārdi,
latviešu valoda, pareizrakstība.

Mazs ir trimdas darba veikums leksikoloģijā. Trimdas sā-

kuma gados Vācijā ir gan izdoti daudzu praktisku vārdnīciņu

pārspiedumi, bet no jauna maz kas nācis klāt. Še pieminēt var

zviedru valodas vārdnīcu 2 daļās: 1949. gadā parādījās A. Vein-

berga sakārtotā un zviedru filologa V. Freija rediģētā „Zvied-
riski-latviskā vārdnīca", ko 1952. gadā papildināja V. Freija,
A. Veinberga un V. Zantes sastādītā „Latviešu-zviedru vārdnīca".

Gan arī dzimtene nevar lepoties ne ar kādiem lielākiem sasnie-

gumiem leksikoloģijas nozarē, tomēr zīmīga ir atšķirība saturā:

ja rietumos trimdiniekiem bijusi dabiska vajadzība pēc ģermāņu

un romāņu valodu vārdnīcām, tad Latvijā pirmās un pagaidām,

cik zināms, arī vienīgās iespiestās vārdnīcas ir krieviski latviskās

(piem., autoru kolektīva izdotā „Krievu-latviešu vārdnīca" Rīgā
1950 un J. Lojas „Krievu-latviešu vārdnīca" Maskavā 1951).
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Nav sevišķi daudz publikāciju arī dialektoloģijā. Noderīgs

materiāls ne tikai folkloras, bet arī valodas pētniekam ir izlok-

snē uzrakstītās latgaļu tautas dziesmu virknes, kas publicētas

~Latgolā", piem., VI. Bojāra Bērzgales pagastā uzrakstītais

„Tautas dzīsmu komuļs" un „Meiklis", kā arī J. Placinska Preiļu

izloksnē uzrakstītas „Tautys dzīsmys" (1947. gada „Latgolā").

Jaunus, Mīlenbacha vārdnīcā neietilpinātus dažādu izlokšņu lek-

sikas materiālus, balstoties uz trimdā izdarītām aptaujām, pub-

licējusi V. Rūķe "Neues (dialektologisch.es) Material zu dem

Lettisch-deutschen Worterbuch von Mūhlenbach-Endzelin"

(„Meddelanden fran seminarierna for slaviska sprak, jāmforande

sprakforskning och finsk-ugriska sprak vid Lunds Universitet" 2

(1952), 20—30). Latgaliešu dialekta vēsturi, izmantojot seno

rakstu, Latgales vietu un personu vārdu liecības, mēģinājis ski-

cēt M. Bukšs grāmatā „Pīzeimes par senejū latgaļu resp. latvīšu

volūdu" (Traunšteinā 1948); sal. arī A. Gātera kritiskās piezīmes

par šo darbu „Ceļa Zīmju" 6. nr., 158.—160. lpp. Plašs un pa-

matīgs pētījums filoloģijas nozarē, kas skar arī tīri lingvistiskas

problēmas par latgaliešu dialektu, ir E. Bleses „Asūnes evaņģē-

lijs," kas sākumā parādījās „Ceļa Zīmju" 14. nr. (49—55) un

15. nr. (46—58), bet vēlāk mazliet paplašināts arī atsevišķā novil-

kumā. Šai pašā sakarā ir atzīmējams arī St. Kučinskis ar rak-

stiem par Elgeru („Dzimtenes Balss" 1953. g. 8., 11. un 12. nr.

un 1954. g. 1. nr.). Par latgaliešu (literāro) dialektu īss V. Rūķes

rakstiņš „Latgaliešu dialekts latviešu literātūrā" publicēts

„Latvju Domu" 1. nr., 62.-63. lpp.*)
Toties gluži neievēroti latviešu trimdas valodniecībā palikuši

pārējie dialekti. Kāda tieši tāmnieciskajām izloksnēm raksturīga

parādība skaidrota V. Rūķes apcerē „Lettische Substantive mit

aussergew6hnlicher Konsonanterweichung. Sluoškāts „Besen-
stiel" und āhnliche Formen." (Studi Baltici" 9, 231—237).

Pārskats par Latvijā iesāktā Latviešu valodas atlanta darbu

un tā metodēm atrodams V. Rūķes rakstā „Latviešu valodas at-

lants" („Zviedrijas Latviešu Filologu Biedrības Raksti" 1

(1947), 62—131); sīkāka studija valodas ģeogrāfijā ir tās pašas
autores „Kāds vārdu nozīmes diferencējuma gadījums" (turpat,
155—163).

*) Minētais rakstiņš ir kādreiz agrāk projektējamam Latviešu literā-

tūras leksikonam domāts uzmetums, kas Vācijā publicēts bez autora ziņas.
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Vietvārdu pētīšanas novadā visvairāk strādājis E. Blese,

klajā laizdams vairākus vietvārdu nozīmes skaidrojumus, starp

citu, par Latvijas vietvārdiem Ogri, Salacu („Gedanken zu rus-

sischen und baltischen Fluss- und Ortsnamen." — „Beitrāge zur

Namenforschung" 3, 291—310; 4, 61—68 un 289—291; 5, 67—77),

kā arī plašāku apceri par Daugavas vārdu („Zur Etvmologie des

des lett. FIN Daugava ,DūnaV — „Studi Baltici" 9, 186—210).

Pagaidām vēl nepublicēts ir L. Latkovska Latgales vietvārdu ap-

strādājums (ap 4 iespiedlokšņu), kam 1945. g. aprīlī piešķirta

A. Jurdža fonda godalga.
Pārskatot latviešu valodnieku pārējos pētījumus, acīs duras

tematika, kas pa daļai ir kopēja dzelzs aizkara šai un viņā pusē:

proti, kā tur, tā še samērā daudz vērības veltīts baltu un slavu

valodu savstarpējām attieksmēm. Tāpat kā, piem., Endzelīns

vairākos referātos un pēckara publicējumos atkal par jaunu ap-

lūkojis baltu un slavu valodu sakarus, tā arī trimdas zemēs parā-

dījušās ne vien atsevišķas apceres, bet pat veselas disertācijas

par līdzīgām problēmām. Tā, piem., A. Zumenta disertācija par

slavu valodu patapinājumiem latviešu valodā (~Unbeachtete

slavische Lehnwbrter im Lettischen," Getingenā 1950) ; vairāki

E. Bleses pētījumi norāda uz dažu krievu vietvārdu eventuālo

sakaru ar latviskām vai vispār baltiskām formām; V. Rūķe skaid-

rojusi dažu Latvijas austrumu izloksnēm sastopamu valodas pa-

rādību ar slavu valodu ietekmi („Verben auf -avāt — avuot im

Lettischen und deren Verhāltnis zu den slavischen Verben auf

-ovati." — ~Meddelanden fran seminarierna for slaviska sprak
etc." 1 (1951), 28—40). Šās ievirzes pamatā nav tikai latviešu

un slavu valodu radniecība un kaimiņu attieksmes, bet pa daļai

arī vēl tas, ka Rietumzemju augstskolās nekur nepastāv speciālas
baltu valodu katedras, bet tās visbiežāk pievienotas pie slavu no-

daļām, kur baltu valodas interesē pētniekus galvenokārt par tik,

par cik tās palīdz izprast slavu valodu attīstību un to ietekmi ap-

kārtējās valodās. Bez tam, kā jau augstāk aizrādīts, latviešu

valodniekiem nācies savus speciālākos pētījumus iespiest starp-

tautiskos slavistikas vai salīdzināmās valodniecības žurnālos, kur

nav tik īsti piemēroti vai pieņemami publicēšanai tādi raksti, kuru

problēmas var interesēt vienīgi latviešu valodas pētniekus.

Ja Latvijā bez sakariem ar slavu valodām interese bijusi arī

par mūsu valodas attieksmēm ar somugru valodām (piem., En-

dzelīna raksts par latviešu un somugru valodu sakariem publicēts
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Ščerbas piemiņas krājumā), tad trimdā toties dažādos aspektos

iztirzātas arī attieksmes ar ģermāņiem; tā A. Gātera disertācija

veltīta latviešu valodā pārņemto viduslejasvācu nomenu apcerei

(„Beitrāge zur Bedeutungsgeschichte der ins Lettische entlehnten

mittelniederdeutschen Nomina," Hamburgā 1948). Vispārēju

latviešu un zviedru valodas raksturojumu, konfrontējot abas

valodas, dod V. Rūķe „Daugavā" (1945. g. 2. nr., 68—72) ie-

spiestajā darbā „Zviedru un latviešu valodas vieta Eiropas valodu

saimē."

Latviešu un lietuviešu valodas savstarpējās attieksmes un šo

valodu eventuālās tuvināšanās iespējas iztirzātas V. Rūķes rakstā

„Valodu tuvināšana Baltijā" („Ceļa Zīmes" 8, 275—282), kas

vēlāk atstāstīts arī lietuviešu izdevumā „Aistija" un Amērikas

lietuviešu laikrakstā „Draugas". Divvalodības problēmām vis-

pār, kā arī tieši trimdinieku dzīvē pievēršas V. Rūķe apcerējumā

„Bilingvisma problēmas" („Ceļa Zīmes" 18, 125—130).

Kopumā vērtējot, jāsaka, ka latviešu valodnieku trimdas

laika publikācijas, kaut arī skaitā to nav pārāk daudz, rakstu-

ro jauna, svaiga tematika un jaunu metožu izmēģināšana lat-

viskas vielas apstrādājumā. Tā, piem., fonosimboliskā metode

izmantota E. Hauzenbergas-Šturmas pētījumā par eventuālām

kuršu valodas pēdām Rietumvidzemē ("II problēma dci curoni

m Livonia." — "Studi Baltici" 9,44-64). Jaunu vagu dzinums

līdz šim maz apstrādātajā semazioloģijas laukā ir B. Jēgera

disertācija ("Verkannte Bedeutungsverwandtschaften baltischer

W6rter," Getingenā, 1949), un vērtīgs ieguvums maz pētītajā
latviešu valodas sintaksē ir A. Gātera apcerējums "Der Satzton

un die Stellung des Verbum finitum im Lettischen." (Zeit-
schrift fur vergleichende Sprachforcshung" 70,177-201).

Pirmais mēģinājums noskaidrot latviešu skaņu frekvenci ir

V. Rūķes statistiskā studija "Lauthāufigkeit m der lettischen

Schriftsprache" ("Slaviska Institutets Ārsbok 1948-49," Lundā

1951, 153-164). Dažos gadījumos publicētais pētījums par latviešu

valodu cieši saistās ar kādu noteiktu aktuālu vispārēju lingvis-
tisku problēmu. Tā, piem., "Orbis" pirmajā sējumā, kura ko-

dols bija veltīts pārskatiem par sieviešu valodas īpatnējo situā-

*) Endzelīna 1922. gadā izdotā ~Lettische Lesebuch" ir jau drusku

novecojusies un drīz būs arī izpirkta.
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ciju dažādās zemēs, iespiests arī V. Rūķes "Einige Beobachtungen

ūber die Frauensprache m Lettland" ("Orbis" 1,55-73).

E. Blese vairākos rakstos pievērsies latviešu valodas psī-

choloģisko pamatu un tautas gara raksturojumam r latviski

publicēta viņa apcere "Valoda kā tautas gara un rakstura pau-

dēja" ("Ceļš" 1946, 451 skk.), un tas pats temats vēlāk apstrā-

dāts vāciski publicētajā rakstā "Die lettische Volksseele im

Spiegel der lettischen Sprache" ("Orbis" 2, 375-396). Etimo-

loģiskas studijas devis A. Gāters par "atālu" ("Der baltische

Name fūr das Grummet." — "Zeitschrift fūr vergleichende

Sprachforschung" 71,113-118). Atsevišķu sektoru deminutīvu

problēmā aplūko V. Rūķe pētījumā par adjektīvu deminutīviem

("Adjektival Diminutives m Latvian."
— "The Slavonic and

East European Review, Vol 31, No. 77,452-465).
Trimdā laimējies atklāt arī jaunu, agrāk nepazītu, bet va-

lodniecības vēsturē svarīgu avotu — Temlera vārdnīcas manu-

skriptu Kopenhāgenas bibliotēkā, kas izrādījies par pirmo līdz

šim pazīstamo latviešu valodas vārdnīcu (K. Draviņš, "Dr. jur.
Christian Friedrich Temler und sein vergleichendes Worterbuch

der lettischen Sprache." — "Slaviska Institutets Arsbok 1948-

----1949," Lundā 1951, 165-174).

Nobeigumā lai atļauts vēl pāris vārdos vērtēt latviešu valod-

nieku veikumu trimdā. Kā jau augstāk norādīts, trimdas 10

gados nav parādījies pārāk daudz zinātnisku rakstu vai grāmatu

par latviešu valodu; trūkst plašāku iztirzājumu par principiālām

mūsu rakstu valodas problēmām; joprojām nav piemērotu, mo-

dernu latviešu valodas mācības grāmatu, kas varētu ievadīt lat-

viešu valodas izpratnē cittautu zinātniekus, kuriem par to ir inte-

rese un kas tādā veidā speciālistu aprindās netieši populārizētu

mūsu valodu, kā arī sekmētu tās pētniecību;*) trūkst nopiet-
nāku pētījumu vēl ļoti daudzās citās nozarēs. Var šos trūkumus

skaidrot pa daļai ar trimdas apstākļiem, labi zinot, ka baltologu
vairumam šais gados trūcis zinātniskam darbam labvēlīgu nosa-

cījumu, kā arī materiālās rocības, lai publicētu kaut vai tos pētī-

jumus, kas veikti ar pašu autoru naudas upuriem. Taču citu

tautu sasniegumi trimdā rāda, ka izskaidrojums samērā mazajam

*) Endzelīna 1922. gadā izdotā "Lettisches Lesebuch" ir jau drusku

novecojusies un drīz būs arī izpirkta.
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publikāciju skaitam nav meklējams tikai trimdas apstākļos vien.

Tai pašā aplūkojamā desmit gadu posmā, piem., lietuviešu emi-

granti varējuši izdot plašu literārās valodas rokas grāmatu ar

pareizrakstības vārdnīcu ("Lietuviu kalbos vadovas"), atsevi-

šķā grāmatā ir iznākusi (populāri zinātniska) lietuviešu valodas

vēsture (P. Jonikas, "Lietuviu kalbos istorija"), ar labām sek-

mēm reālizējot pasākumu, ka izcilāko valodnieku apceres par

kādu plašāku problēmu tiek iespiestas vispirms lietuviešu lielā-

kajos laikrakstos, bet pēcāk iznāk atsevišķās grāmatās; ir nozī-

mīgi pētījumi par lietuviešu valodu arī viņu žurnālos. Tāpat arī

igauņi trimdā ir varējuši publicēt grāmatas par savu dzimto

valodu (piem., A. Saareste, "Kaunis emakeel"), pie kam igauņu

valodnieku priekšrocība bijusi arī tā, ka viņi varējuši izmantot

publicēšanās iespējas arī Somijas lingvistiskajos izdevumos.

Tas viss liek domāt, ka tautas vai trimdas sabiedrības morā-

lais un materiālais atbalsts varētu sekmēt arī latviešu valodas

pētnieka zinātnisko darbu un ka nacionālo zinātņu uzplaukums

nav atkarīgs tikai no tautas materiālās labklājības vien: der

atcerēties, ka arī pēc 2. Pasaules kara savas dzimtās valodas

pētniecībā pirmajā vietā starp visām Skandināvijas zemēm

stāv somi, kaut gan viņu zemes politiskie un materiālie apstākļi
ir daudzkārt smagāki nekā viņu rietumu kaimiņiem.

Prof. Dr. Kārlis Straubergs

LATVIEŠU FOLKLORA TRIMDAS GADOS

Novērojamā rosība latviešu zinātnē trimdā prasīt prasa pēc

bibliogrāfijas, jo citādi nav iespējas izsekot visam tam, kas notiek

vai visās pasaules malās, kur latviešu zinātniekiem pavērušās ne

tikai pašu latviešu izdevumu, bet arī citu tautu speciālo izdevumu

lapaspuses. Kaut arī nav pie rokas visa tā materiālu daudzuma,
kas bija Latvijas dažādo iestāžu un krātuvju rīcībā, tomēr to

pa daļai atsver ārzemju bibliotēkās un citādi piesniedzamie, bet

ilgstošais "ārzemju komandējums" dod iespēju koncentrēties

gan atsevišķu pētījumu nozarē, gan eventuāli arī lielākiem dar-

biem, ar jauniem skatījumiem, metodēm un sniegumiem. Nedro-

šība un nestabilitāte trimdas sākumā šajā ziņā ir mazinājusies,
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stabilizējušies zināmi kadri, papildināti ar jaunāku pieaugumu,

un rezultātā nobriest darbi ne jau vairs pašu vajadzībām vien,

bet arī starptautiskam forumam, ne tikai darot pieejamus citādi

nesaprotamos latviešu materiālus, bet ar pēdējo neskārto svai-

gumu ienesot dažkārt pat jūtamus korektīvus it kā jau stabili-

zētos jautājumos. Latviešu trimdas zinātne ir godam pastāvējusi

pārbaudījumos un, cerams, paturēs šīs iespējas.

Ziņas par latviešu vēsturnieku un filologu darbiem trimdā

līdz 1951. gadam ir atrodamas prof. A. Spekkes bibliogrāfiskajā

darbā "I lavori filologici c storici degli scieziati lettoni all'

estero (Studi Baltici IX, Roma, 1952). Interese par latviešu folk-

loru izpaužas jau pašā trimdas sākumā Vācijas latviešu presē,

žurnālos un dažādos izdevumos. Tā raksta prof. L. Bērziņš, kurš

1954. gadā var svinēt savu 60 gadu folklorista jubileju pēc sava

raksta par tautas dziesmām (Austrumā, 1894), gan par latviešu

lauku sētu (Kalve, Hanavā, 1946), gan par latviešu tautas dzies-

mu skaistuma uztveri (Laiks, Eslingenā, 1946), gan par to garīgo

pasauli (Sauksme, Kemptenē, 1947). Mērbekas izdevumā "Jau-

nais Vārds" (1946) un arī parallēli angļu valodā (The new

Word) raksta prof. A. Švābe par latviešu tautas dziesmām un

par latviešu pasakām. Prof. E. Zicāns raksta par numinoziem

elementiem senā latviešu reliģijā (Ceļš, 1945). Periodiskajā presē
raksta pāragri mirušais Osvalds Līdeks, Biruta Senkeviča, Pēteris

Retelis v. c. Tāpat arī Zviedrijas presē nav maza raža rakstiem

par latviešu folkloru, tāpat kā šī nozare neatlaidīgi pārstāvēta

šejienes Baltijas Institūta 10 gadu priekšlasījumos. Žurnālā

"Ceļa Zīmes" parādās V. Biļķina raksts par baltu tautu dziedā-

šanu un dziesmām 9 —13. g, s. (3,1949). Stokholmā iznāk arī

Latviešu filologu biedrības Zviedrijā pirmais un vienīgais Rakstu

krājums 1947. g. ar prof. K. Strauberga rakstu par latviešu gada
svētkiem. Pinebergā Baltijas Universitātes rakstu sērijā iznāk

prof. E. Šturma Die Alkstātten m Litauen (Nr. 3, 1946), kā arī

viņa raksts par baltu svētajiem mežiem (Sauksme, 1948). Arī

Zviedrijā rodas iespējas rakstiem svešās valodās (sal. K. Strau-

bergs Dc heliga skogarna, Folk-Liv, Stokholmā, 1945 — par

baltu tautu svētajiem mežiem un arī K. Straubergs — Lettisk

folktro om dc doda, Sthlm. 1949, Nordeska Museet publikāciju

sērijā Nr. 32).
Izvirzās jautājums arī par materiālu atjaunošanu trimdā,

jo ne visur ir tie pieejami. Sākas ar izlasēm un pārdrukājumiem.
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Tā atjauno prof. P. Šmita pasaku izlasi, izdod tautas dziesmas,

pasakas un teikas V. Strēlertes izlasē Stokholmā, bet Romā M.

Rasupe savu "Leggende baltiche" itāliešu tulkojumā (Romā,

1949, sk. Ceļa Zīmes 4, 1949, 310). J. Kadiļa pasākums atjaunot

tik lielus krājumus kā Kr. Barona Latvju Dainu izlasi 2 sēju-

mos (1949), ar zināmiem pārkārtojumiem izdodas, un 1952. g.

nobriest arī J. Reitmaņa Kopenhāgenā pasāktais lielais latviešu

tautas dziesmu izdevums, no kura paredzētiem 12 sējumiem līdz

1954. g. bija iznākuši pirmie pieci. Šeit Kr. Barona monumentā-

lais Latvju Dainu izdevums ir apvienots ar Latviešu folkloras

krātuves savā laikā izdoto papildinājumu, tekošās numerācijas

turpinājumā, četros sējumos, 0. Līdeka sakārtojumā, prof. P.

Šmita un pēc viņa nāves K. Strauberga redakcijā. E. Šturmas-

Hauzenbergas uzraudzībā jaunajā ortogrāfijā pārceltie teksti

varēs atrast jaunus ceļus to latviešu vidū, kuri vecajā pareiz-

rakstībā vairs lasīt nevar.

1948. g. A. Klāvsona apgādā prof. A. Švābe izdod krājumu

"Latvju kultūra," kur pa daļai no Latvju Konversācijas vārd-

nīcas pārspiesti, pa daļai pārstrādāti prof. Fr. Baloža, K. Strau-

berga, A. Tenteļa, A. Spekkes un A. Švābes raksti par latviešu

sūtību Baltijas telpā, viņu sakrālo kultūru, latvju tautas likteņa

gaitām, kultūru ārzemju avotu gaismā, par cīņu par Latvijas
tiesībām. Atjaunojot šo rakstu izlasi, ir likts pamats domai par

A. Švābes izdoto Latvju Enciklopēdiju (Stokholmā, 1950. sek.),
kas tuvojas sava trešā sējuma noslēgumam.

Sīkāki nāksies pakavēties pie latviešu folkloras lielākā no-

vada, pie latviešu tautas dziesmām, kas ir saistījušas gan literā-

tūras vēsturnieku, gan arī folkloristu ievērību. Mazāk pakavē-
joties pie tīri formāliem "dainoloģijas" jautājumiem, nevaram

tomēr atstāt pie malas tos, kas ir tieši saistīti ar tautas dziesmu

izcelšanos un vecumu, kas raksturo tautas dziesmu nozīmību.

Nevar pievienoties vācu mākslotās tautas dzejas pētītāju vispā-
rinājumam par tautas dzeju kā "grimušās kultūras" produktu
(H. Naumans) — ar latviešu tautas dziesmu šai bruņnieku kultū-

rai nav kopīgs nekas; tāpat arī ar R. Beitla secinājumu, atvasinot

tautas dziesmas no kliedziena. Šos uzskatus min prof. K. Kārk-

liņš (Tautas dziesmas un ziņģes, "Tēvzeme"). Tautas dziesmu

kultūrvēsturisko nozīmi uzsver A. Švābe (Latviešu tautas dzies-

mas, Jaunais Vārds I, 1946): tagadējā veidā tautas dziesmas ir

tautas vairākuma sankcionētas dzejas izlase, kurā velti meklēt
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atsevišķu dziesminieku pārdzīvojumus vai subjektīvos spriedu-

mus. Tāpēc pēc tautas dziesmām var vismaz pa daļai restaurēt

latvju tautas pagātni kā gara vēsturi. Tāpat pareizi sakārtotas

latviešu tautas dziesmas ļauj saprast un iztulkot atsevišķus
dziesmu pantiņus sakarā ar vidi un apstākļiem, kādos tie dzie-

dāti, kas it īpaši sakāms par kristību, kāzu, bēru un kulta dzies-

mām. Tāpēc arī svarīgs ir jautājums par tautas dziesmu vecumu.

Pamatojumi ar metrikas un stilistikas veidošanos jau agrākos

laikos, kulta elementu un paražu vecums, kas ved atpakaļ pat

uz agrāko dzelzs laikmetu, mūsu ēras sākumā, liek secināt, ka

tautas dziesmas ir tik pat vecas, cik veca ir latviešu valoda un

tauta (Tautas dziesmas, Latvju Enciklopēdija, 1954). Izvirzījies

ir arī jautājums par senām episkām baltu tautu dziesmām.

V. Biļķins (Par baltu tautu dziedāšanu, Ceļa Zīmes 3, 1949) min

Sakšu Gramatika ziņas par kuršu uzvaras dziesmām un dejām

Ēlandē, 1170. g., slavas dziesmas mirušajiem aistu vadoņiem

(Vulfstans ap 890. g.), tāpat pie prūšiem (1249). 13. g. s. iznīci-

nātā baltu cilts jatvingi dzied cīņā, cerībā, ka viņu varoņu dar-

bus pieminēs. Papildināt var ar Indriķa chronikas ziņām (K.

Straubergs, LTDz. I), kur minētas raudas par kritušajieim kur-

šiem pie Rīgas 13. g. s., tāpat zemgaļu raudas par atstāto Sidra-

beni, Visvalža raudas par Jersiku, arī Rūsiņa cerības, ka viņa
dēlu dēli trešā un ceturtā augumā daudzinās viņa slavu.

Tipoloģiski konstatējami dažādi dziesmu veidi jau kopš Ru-

sova laikiem (1578), pat buramos vārdos (1584. g. teksts). Ma-

lēju dziesmas min arī zviedru dzejnieks G. P. Dahlstjerna 1697.

g. (dziedājumā par Kārļa XI nāvi) pie lapiem, igauņiem un lat-

viešiem. Raksturīgi arī kopš 16. g. s. (Minstera kosmografija)

latviešu tautas dziesmu teicēju un vilcēju apraksts ar "Jehu"

piedziedājumu. Plašāki tautas dziesmas raksturo A. Švābe (Tau-
tas dziesmu likteņi, Latv. tautas dziesmas I, Kopenhāgenā, 1952).
Sīkāk to iztirzāt šeit nav vieta, tāpat kā pārskatu "Tautas dzies-

mas," Latvju Enciklopēdijā (Tautas dziesmas, to poētika, metri-

ka, stilistika, vecums tautas, dziesmu vākšana, 1954). Tāpat jo

plašs ir J. Andrupa pārskats par latviešu tautas dziesmām angļu
valodā (Folk Poetrv, krājumā Latvian Literature, M. Goppers,

Stokholmā, 1954). Ar to visu latviešu tautas dziesmu problēma
ir godam ievadīta kā mūsu pašu, tā arī Eiropas skatījumā. Vai-

rāki raksti par tautas dziesmas metriku un poētiku ir ievietoti

Latvju tautas dziesmu sējumos (L. Bērziņš, V. Strēlerte, J. Ru-
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dzītis). Jāpiemin St. Kučinska pētījumi par latviešu jezuītu no-

zīmi žurnālā Dzimtenes Balss, Stokholmā, un par latvisku ele-

mentu ievešanu viņu 17. g. s. garīgajās dziesmās, pp., par "līgo"

refrēnu dziesmā: "Priecājaties sev, bērniņi, ar līgsmu dziedāšanu,

līgo, līgo, bērniņš (Jēzus), līgo, līgo, bērniņš ..." Tāpat par lat-

viešu kokli kā debesu instrumentu J. Eļģera dziesmā (J. Eļģera
mūža gājums, Dzimtenes Balss, 1953, XII). Ar pēdējo var salī-

dzināt Strībiņa 17. g. s. sākuma ziņojumā latviešu "Dieva kokli."

Mazāk ievērības izpelnījušās latviešu tautas pasakas; par

tām rakstījis tikai A. Švābe (Latviešu tautas pasakas, Jaunais

Vārds, Mērbekā, 1946, 11, t. p. angļu valodā — The new Word

11, 1946. Sal. L. Enc).

Pārejot pie ticējumiem un paražām, jāpiemin kā mazāk pie-

ejamas un grāmatu tirgū nokļuvušas, kaut gan vēl 1944. g. bija

iespiesta 0. Līdeka grāmata par latviešu pasvētkiem un K. Strau-

berga par latviešu tautas paražām (I Zīlēšana un vērošana), abas

Rīgā, Latviešu folkloras krātuves apgādā. Tāpat līdz tipogrāfi-

jai netika šādi LFK manuskripti: Mancelis (L. Bērziņš), G.

Bergmanis v.c. 18. g. s. folkloristi (A. Švābe), Bitnera manu-

skripts (K. Draviņš), lauksaimniecības folklora un laika vēro-

jumi (J. Vārsbergs), v.c. īpatas paražas un ticējumi ir saistīti

ar gada svētkiem saulgriežos un tāpat ar dažādiem pasvētkiem

katoļu patronu vārdā nosauktās gada dienās, kas mēdz atbilst

agrākajiem pavasara, vasaras un rudens svētkiem. Tieši par pa-

svētkiem tika rakstījis 0. Līdeks, papildinot savu iepriekšējo

grāmatu par latviešu svētkiem. Rudens svētki, no kuriem atse-

višķi četri minēti 17. g. s. jezuīta Kveka biogrāfijā (Suliszones,

Veceles, Subarv, Alkas), bet jau agrāk, 1599. g., P. Kulesija ziņo-

jumā arī publiskie svētki svētajos mežos — Jāņos ar ugunsupu-

riem, pļaujas svētki rudenī, bet privātie Lieldienās un Mārtiņos,

apskatīti K. Strauberga darbos "Latviešu gada svētki," Zviedr.

latv. filol. biedr. Rakstos I, 1947, un Die letto-preussischen Ge-

treidefeste, žurnālā Arv, Upsalā, 1949, tāpat grāmatā — "Lettisk

folktro om dc doda, Stokholmā, 1949.

Latvju tautas dziesmu izdevums Kopenhāgenā ar paredzē-
tiem komentāriem katrā sējumā prasa pirmā kārtā cilvēka gaitai
piemērotus rakstus. Sākot ar pirmo sējumu, tādi ir iespiesti par
māti un bērnu (K. Straubergs, Grūtniecība un dzemdības, tāpat

„Bērna godības"—l. sējumā, Latviešu ģimene un māte, A. Švābe,

Sērdieņu dziesmas, arī: Mantojuma tiesības—ll. sējumā), tad par
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jauno ļaužu satiksmi (K. Straubergs, 111. sējumā). Tērpiem un

mājas darbiem veltīti raksti otrā (V. Ginters, Latviešu tautas

tērps, Jānis Straubergs, Latviešu saktu kalēju amats un Rīgas
latviešu rotas, — pēdējais no agrākiem rakstiem) un trešajā sē-

jumā V. Ginters, Sieviete mājas darbā). Tālāk par senajām lau-

lības formām (IV) par lūkošanos un precībām (V) u.t.t. Sal. at-

sevišķi par "kāzu galdu" K. Straubergs, Der Fremdentisch m

der Brautstube, žurnālā Laos, 11, Stokholmā, 1952).

Plašāk izstrādāts temats par apbedīšanu. Šeit pamatus ir li-

kusi archailogu skola prof. Fr. Bāloša vadībā, ar izrakumiem do-

dot vajadzīgos chronoloģiskos un tipoloģiskos pieturas punktus.

E. Šturms jautājumā par senprūšiem un leišiem, A. Kārnups par

latviešiem ir devuši šiem izrakumiem plašāku saskari ar folkloras

materiāliem. Arī K. Strauberga grāmatā "Lettisk folktro om dc

doda," Stokholmā 1949. tautas tradicijas materiāli salīdzināti ar

archaioloģiskajām liecībām, lai gūtu vēsturisko perspektīvu. Ap-

skatītas vecākās paražas un uzskati par dzīvo mirušo (veli), viņa

māju vietu, kapu kalniņu, par Zemes māti, mirušo kāzām, dedzi-

nāšanu, gultas cisām un drēbēm. Tālāk par izvadīšanu uz kapiem

jaunākos laikos — vākas un atvadīšanās no aizgājēja, dziesmas,

aizbraukšana, izvadīšana kapos un bēres mājās pēc tam. Bei-

dzot — mirušais un dzīvā satiksme: mirušo piemiņas dienas, leišu

un latviešu meža svētki, pavasara piemiņas dienas, pļaujas svētki,

veļu laiks un aizgājušo ēdināšana, Ziemas svētki. Grāmatai līdzās

zviedru tekstam ir vācu valodā kopsavilkums. Viņas saules prob-

lēmas latviešu tautas tradicijās skārtas K. Strauberga rakstā

~Zur Jenseitslehre der lettischen Volkstradition", kas ievietots

prof. K. Kundziņam veltītā rakstu krājumā (Spiritus et Veritas,

Eutin, 1953).

Ticējumi un paražas skar arī kultu, un to liecības varbūt

visai svarīgas un nozīmīgas sevišķi vecāko posmu skaidrošanai.

Viss tas saskaras ar tautas reliģiju, no kuras tikai viena daļa iz-

teicas vairāk vai mazāk sistēmā ietvertās mitoloģijas teorijās. No-

zīmīgi ir E. Šturma pētījumi par baltu cilšu svētajiem mežiem

(Sauksme 1948) un Die Alkstātten m Litauen (Contributions of

the Baltie Universitv, Pinneberg, 3, 1946), kur autors uz vietu

vārdu un citu datu pamata mēģina noskaidrot baltu senās kulta

vietas. Par latviešu kultiem un kulta vietām sal. K. Straubergs,

Latvju sakrālā pasaule (krājumā „Latvju Kultūra", 1948). Vēl

tuvāk mitoloģijas un latviešu tautas reliģijas problēmām, galvenā
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kārtā uz tautas dziesmu un ticējumu pamata, ir piegājuši K. Polis

savā Vācijas doktora disertācijā Mārburgā 1952 (Gott und Seele

als religiose Vorstellung der alten Letten) — tagad Austrālijā,

un teoloģijas docents Dr. H. Biezais, kurš tikko patlaban darbam

par likteņa dievēm publicējis plašu ievadu ar atskatu uz pētīju-

miem latviešu tautas reliģijā (Die Religionsquellen der baltischen

Volker und die Ergebnisse der bisherigen Forschungen, žurnālā

Arv, Upsalā 1954 un atsevišķos novilkumos).

Ja jau šajā īsajā pārskatā, kas nebūt neaptver visus pētīju-

mus un rakstus, jo sevišķi latviešu folklorai radnieciskos novados,

ir iespējams redzēt bagātāku tematiku un lielāku darītāju dau-

dzumu, nevar aizmirst arī to, kas notiek aiz ~dzelzs priekškara".

Vispirms jākonstatē tas, ka, pēc attiecīgiem kvitējumiem profe-

sora, fil. zin. doktora R. Pelšes rakstā (Latviešu tautas daiļrades

problēmas), Latviešu folkloras krātuve, dibināta 1925. g., esot

nodevusi Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas folkloras institūtam

~bagātu mantojumu — 2,6 miljoni vienību". Savākts esot daudz,

bet ~raugoties no zinātniskā viedokļa, mantojums bija visai

raibs". No savas puses, Folkloras institūts sarīkojis „6 ekspedī-

cijas folkloras materiālu vākšanai. legūts vairāk nekā 108000

jaunu folkloras vienību". Bet par vākšanu raksta krievu profe-

sors, fil. zin. doktors V. Sideļņikovs latviešiem (Par tradicionālās

tautas daiļrades sacerējumu kritisko atlasi) domātā rakstā šādi:

„Nav jāpieraksta savu laiku pārdzīvojušās senatnes darbi: ap-

vārdojumi, ticējumi, garīgas dziesmas un dzejoļi, reliģiskās le-

ģendas un pasakas, rituāla folklora, raudu dziesmas, kas ir svešas

padomju cilvēka dzīvei, sentimentālās romances tipa sīkpilsonis-
kas dziesmiņas, nepieklājīgas častuškas un anekdotes, nacionālis-

tiska rakstura episki darbi u.t.t." Kopā ar filoloģijas zinātņu
kandidāta J. Niedres rakstu "Par padomju folkloristiku" ir bei-

dzot doti priekšraksti padomju folkloristikas uzdevumu sapraša-

nai, „tieši padomju folkloristikas svarīgāko problēmu risināša-

nai," „parādot buržuāziskās folkloristikas nezinātniskumu un

kaitīgumu." Raksti ievietoti Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas

Etnogrāfijas un folkloras institūta Rakstu II burtnīcā, Rīgā 1953,

I—7o. lp., kur 71-93. lp. pievienots Jēkaba Vītoliņa (bez tituliem)

pētījums „Par teksta un meldijas vienotību latviešu tautas dzies-

mās", ar Liepājas novada meldijām pamatā. Tagadējo nosau-

kumu Etnogrāfijas un folkloras institūts ieguvis gan tikai 1951. g.

(līdz tam Folkloras institūts). 1950. g. iznāca Folkloras institūta
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rakstu I sējums, kur nebija iztirzātas padomju folkloras un fol-

kloristikas problēmas, bet gan ievietoti šādi raksti: A. Medne-

Romāne, „Darba tautas cīņa ar apspiedēju latviešu vēstītājā fol-

klorā" (ar iedalījumu: priekšfeodālisms, feodālisms, kapitālisms,

tēvijas karš), P. Birkerts, „Rainis kā folklorists", B. Infantjevs,

„Puškina pasaka par zvejnieku un zivtiņu latviešu folklorā", V.

Greble, „Latviešu bērnu folklora", A. Ancelāne, „Latviešu tautas

mīklas", H. Vaite, „Latviešu tautas meteoroloģija". Krievu zi-

nātņu akadēmijas krājumā iespiests arī Zemzares raksts par lat-

viešu folkloras krāšanu krievu laikā un ietekmē. Etiķete prasa

obligātās frāzes jeb padomju literātūras citējumus arī speciālos

pētījumos.

Prof. Dr. chem. Br. Jirgensons

MŪSU ZINĀTNIEKU PANĀKUMI

TRIMDAS DESMIT GADOS

Zinātnieku darbi tautā daudz mazāk pazīstami nekā rakst-

nieku un mākslinieku panākumi. Tikai reti trimdas laikrakstos

esam lasījuši ziņas par vienu otru pazīstamu zinātnieku, kas vai

nu sasniedzis cienījamu gadu skaitu, vai pilnīgi beidzis dzīves

gaitas. Pavisam novārtā šai ziņā palikušas eksaktās dabas zināt-

nes — ķīmija, fizika un tām radniecīgs nozares. Nezinātājam
var pat būt iespaids, ka līdz ar trimdu mūsu zinātnieku radošais

darbs ir beidzies. Bez liekiem ievadiem un spriedelējumiem to

tūlīt atspēkosim ar sekojošiem skaitļiem, ko, apmēram, pirms

gada sakopojis prof. P. Krūmiņš, Latviešu Akadēmisko Mācības

Spēku Apvienības Amerikas Kontinentā bijušais prezidents. Pēc

viņa datiem 64 latviešu akadēmiskie mācības spēki trimdā sa-

rakstījuši 455 darbus, kas iespiesti ap 13.000 lpp. Var pieņemt,

ka līdz šim laikam kā darbu, tā lapaspušu skaits vēl ir audzis.

Šai pārskatā ietilpst visu nozaru publikācijas. No tām eksakto

dabas zinātņu grupā ietilpst ap 275 darbi ar kopā ap 6000 lpp.
Bet infomācijas trūkuma dēļ diezgan daudz darbu palikuši ne-

ietverti šai pārskatā, tāpēc nav iespējams precīzi pateikt, cik

daudz īsti ir publicējuši šo nozaru pārstāvji trimdas laikā. Bet
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pēc pieejamām ziņām aptuveni lēšot, laikam nebūsim daudz kļū-

dījušies, sakot, ka ķīmiķi, fiziķi, astronomi, matēmatiķi, biologi,

mediķi un radniecīgo nozaru darbinieki, pieskaitot arī pārskatā

neietilpstošā pēdējā gada publicētos darbus, trimdā ir publicējuši

ap 350 darbu kopā ar 8000 lpp. Tas ir liels skaits.

Pat lielākajam skeptiķim būs jātzīst, ka, arī nošķirojot visas

iespējamās "pelavas," te vajag būt labai tiesai zelta graudu.

Nav mūsu zinātnieku saimē tādas autoritātes, kas objektīvi

spētu novērtēt visu zinātnes nozaru darbinieku panākumus un

nozīmību. Šo rindu autors ir ķīmiķis un tādēļ kaut ko plašāku

tiesīgs rakstīt vienīgi par ķīmiķiem. Par pārējām nozarēm at-

ļaušos minēt tikai dažus skaitļus; un pat tie, saprotamu apstākļu

dēļ, (galvenā kārtā kollēgu lielās izklaides dēļ) nebūs pilnīgi

precīzi. Ja nu ķīmija šeit tiks izvirzīta priekšplānā, tad tam

tomēr ir savs pamats, pavisam pie malas atstājot autora speciā-
litāti. "...Ja mēs patlaban gribam novērtēt mūsu zinātnieku

devu vispārējai pasaules zinātnei, tad jāatzīst, ka vislielāko devu

ar ievērojamu nozīmi devuši latviešu ķīmiķi. Tā tas bija neat-

karīgās Latvijas laikā, tā tas ir rietumu emigrācijā, tā tas ir

okupētajā Latvijā. lemesls ķīmiķu darba panākumiem ir pa-

visam vienkāršs. Kultūra nav vienas dienas produkts. Kā pats

vārds rāda, tā ir kopšana. Un ķīmiju Rīgā kopuši tādi vīri kā

Ostvalds un Valdens. Rīga savā laikā bijusi eksperimentālās

fizikālās ķīmijas šūpulis, uz kuru bijušas vērstas daudzu acis."

To rakstījis fizikas profesors R. Siksna nesen kādā mūsu trim-

das laikrakstā. Protams, ne jau visiem slaveno Ostvalda un Val-

dena tradiciju saņēmējiem ir vienmēr sekmējies, bet mēs esam

lepni minēt šos slavenos vārdus un jūtam, ka viņu mantojums

virzījis mūsu darbu pareizā gultnē.

Garīgais mantojums, ko no slavenās vecās Rīgas esam pa-

ņēmuši līdz trimdā, ir mūsu lielākais spēks. Par laimi dabas pēt-
nieks nav tā saistīts ar dzimteni, kā, piem., gara mantu vācējs
vai senatnes pētnieks. Šai ziņā cieš vienīgi dzimtenes dabas pēt-

nieki. Turpretim fiziķis vai ķimiķis var sekmīgi veikt radošu

darbu arī ārpus dzimtenes. Protams, liela nozīme ir videi, visam

tam, ko ietver jēdzienā "apstākļi." Morālie apstākļi var būt

tādi, ka radošais spēks nespēj atraisīties, zūd ticība, zūd darba

prieks. Tādi bīstami piemēri jo raksturīgi vecāko trimdinieku

vidū, un it sevišķi tādās zemēs kā ASV, kur vārds pieder jau-
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natnei. Vecākās paaudzes trimdas zinātnieki, šķiet, trimdā vei-

kuši mazāk, nekā to būtu varējuši normālos apstākļos dzimtenē.

Turpretim vidējā un jaunā paaudze bijusi ļoti sekmīga. Daudzi

mūsu zinātnieki trimdā strādā labākos apstākļos, nekā tas bija

dzimtenē. Fizikas profesors Dr. R. Siksna (tagad augstspriegu-

mu pētīšanas institūtā, Upsalas universitātē, Zviedrijā) trimdas

10 gados ir publicējis trīsreiz vairāk darbu, kā tādā pašā laikā

dzimtenē. Ap 15 viņa trimdā publicētie darbi skar jautājumus

par atmosfēras elektrību, radioaktivitāti un telpas ionizāciju.

Ļoti raženi trimdas 10 gadus pavadījis arī ģeofiziķis Dr.

math. L. Slaucītājs, kurš tagad ir departamenta šefs Evas Peron

universitātē, Argentinā. Viņš trimdā publicējis 20 darbu, kas

lielāko tiesu skar zemes magnētismu. Šie pētījumi bijuši saistī-

ti ar ekspedīcijām tropos un Antarktidā. Arī viņa brālis, astro-

nomijas profesors S. Slaucītājs, darbojas tai pašā universitātē,

un ir publicējis 8 darbus par dažādām astronomijas problēmām.

Prof. St. Vasiļevskis strādā Kalifornijas universitātes Lika

observātorijā, Hamiltona kalnā, kur atrodas viens no pasaules

lielākajiem teleskopiem, kas paver lieliskas iespējas pētnieciskā

darbā.

Fizikas profesors F. Gulbis lasa lekcijas McMaster univer-

sitātē, Hamiltonā, Kanādā. Viņa jaunākais zinātniskais raksts

"Kosmiskā radiācija" iespiests Druvas Literārā gada grāmatā

1954. gadā.
Prof. Dr. E. Leimanis strādā Vankūveras universitātē Kanā-

dā, un ir trimdā publicējis vismaz 6 darbus, pavisam 431 lpp.,

piem., par analītiskās mechanikas problēmām.

Rosīgi trimdā strādājuši arī technisko zinātņu pārstāvji,
tiklab akadēmiskā darbā, kā pētniecībā.

Techniskās mechanikas prof. Dr. ing. N. Rozenauers, kas

Baltijas universitātē bija mechanikas fakultātes dekāns, kopš
1949. gada lasa lekcijas Sidnejas techniskā universitātē. Trimdā

publicējis kādu pusduci darbu techniskā mechanikā, sevišķi par

paātrinājuma problēmām. Turpat mācības spēks fluidomechani-

kā un aerodinamikā ir arī aviācijas prof. J. Muižnieks.

A.Kroms, kas Baltijas universitātē, tāpat kā Rīgā, topošos
inženierus ievadīja enerģijas saimniecības problēmās, trimdā kļu-
vis par starptautiski atzītu autoritāti. Tagad pie viņa dažādos

enerģijas saimniecības jautājumos konsultējas vairāku zemju šīs
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nozares oficiālās iestādes (piem.,īrijas — par kūdras izmantoša-

nu elektrocentrālēs, Francija — dažos ūdensspēka izmantošanas

jautājumos, v. t. t.), un uz viņa darbiem bieži atsaucas citi autori.

Kroma izstrādāto raksturlielumu sistēmu elektro-siltuma centrālu

aplēsēm lieto redzami vācu inženieri un, vēl Vācijā esot, viņš tika

aicināts lasīt referātu par atomenerģijas rūpniecisko izman-

tošanu kādā vācu inženieru un rūpnieku konferencē. Kroma pub-

licēto darbu skaits jau sasniedzis 25 ar apm. 200 lpp.

Akadēmiskā darbā ASV strādā arī profesori Dr. A. Delvigs

un Dr. J. Inveiss, bet Kanādā pēdējais L. U. rektors prof. V. Bur-

kevics, kas tagad Raiersona technoloģijas institūtā (tam ir ap

6000 studentu) vada metallu technoloģijas nodaļu.

No elektrotechniķiem zinātniskā darbā trimdā strādāt bijusi

izdevība tikai docentiem J. Bubenko un O. Šalkām — abiem

Zviedrijā. Pirmais, pēc papildu studijām Stokholmā tagad ir

mācības spēks Goteborgas techniskā augstskolā, bet otrais, kas

pirmos trimdas gadus pavadīja Vācijā, kur darbojās arī Vircbur-

gas latv. tautas augstskolā, tagad strādā pētniecībā Upsalas uni-

versitātes augstsprieguma pētīšanas institūtā un publicējis arī

vairākus darbus. Vācijas trimdā paidagoģiskā darbā Vircburgas

latv. tautas augstskolā 1946 —48. g. bija iesaistījušies arī prof.

J. Asaris un E. Tuktens Pēdējais aizceļoja uz Austrāliju.

Mazāk publicējušies būvinžinieri, kas arī trimdā, tāpat kā

dzimtenē, vairāk pievēršas tiešajai inženierpraksei un mazāk no-

darbojas ar teorētiskām problēmām un pētniecību.
Pāris darbu ir trimdā publicējis sanitārtechnikas prof. R. Pā-

vels, kas darbojās arī Baltijas universitātē un ASV noorganizēja
Latviešu inženieru biedrību.

Jau agri izceļot uz ASV, kā otrajam latviešu zinātniekam —

tūlīt pēc prof. M. Strautmaņa — un reizē iesaistīties akadēmiskā

darbā, izdevās Dr. ing. A. Jumiķim. Tagad viņš ir profesors Rut-

gersa universitātē un vada arī inženierkonstrukciju pētīšanas in-

stitūtu. Turpretim Dr. ing. A. Pakalninš ir profesors sanitārtech-

nikā Mc Gill universitātē Kanādā.

Edv. Kanaviņš, kas jau ilgāku laiku Jūrniecības departamentā

nodarbojās ar hidrometriskiem pētījumiem, pēc Ķeguma izbūves

pievērsās speciāli ledus apstākļu pētījumiem Daugavā un šai vir-

zienā turpina strādāt arī trimdā, sākumā Vācijā, kur viņš bija
arī profesors Baltijas universitātē, bet tagad Norvēģijā, kur no-



75

darbojas ar ledus apstākļu pētīšanu iekšējos ūdeņos. Trimdā

publicējis vairākus darbus.

Tāpat arī prof. Dr. ing. E. Jakobsons un Dr. ing. E. Drav-

nieks akadēmisko darbu izbeidza reizē ar Baltijas universitātes

likvidēšanos, abi izceļojot uz Ņufaundlendu. Dr. ing. E. Jakob-

sons tur vēl tagad strādā valdības dienestā kā tiltu nozares va-

dītājs.

Ļoti spēcīgi producējušies mūsu dabas zinātnieki trimdā,

zoologi, botāniķi un ģeologi. Atļaušos šeit minēt profesorus L.

Āboliņu, H. Skuju, K. Princi, A. Apīni, A. Veģi, tālāk, N. Laz-

diņu, B. Bērziņu un V. Slaņķi. Piem., prof. Skuja, kurš starp-

tautiski pazīstams aļģu speciālists (tagad Zviedrijā), ir publi-

cējis vismaz 6 darbus, kas aptver ap 700 lpp. K. Princis publi-

cējis 18 darbu (248 lpp.) ; B. Bērziņš 14 darbu (154 lpp.). Te

vēl jāpiezīmē, ka darbu nozīmība nav atkarīga no lapaspušu

skaita, un maza, dažu lpp. publikācija allaž ietver gadiem ilgu

pētījumu rezultātus, kas ar savu nozīmību nereti pārspēj sēju-

mu biezus traktātus. Bez tam paveiktā darba vērtība ne katrreiz

nosakāma pēc publikācijām, jo ne viss katrreiz tiek publicēts.

Tas attiecas uz mūsu trimdas zinātniekiem, kas darbojas kā pai-

dagogi, izgudrotāji un konsultanti.

Tas zīmējas arī uz mūsu mediķiem un radniecīgām nozarēm.

Kamēr daļa mūsu bijušo medicīnas fakultātes darbinieku ir vairāk

vai mazāk koncentrējušies uz medicīnisko praksi, daži ir guvuši

ievērojamus panākumus kā profesori-paidagogi, vai arī kā pēt-

nieki. Prof. J. Prīmanis, piem., lasa lekcijas Pittsburgas universi-

tātē, ASV; prof E. Dārziņš visu laiku darbojas tīrā pētniecībā,

sākumā Bahia, Brazilijā, un tagad ASV; lielāku skaitu darbu

publicējuši Dr. J. Āboliņš, Dr. V. Kalniņš, Dr. N. Vētra. Dr. T.

Vītols Minneapolē strādā kā ķirurgs un arī zinātniski, un ir

publicējis vairākus darbus.

Veterinārmedicinas prof. M. Rolle kopš 1947. g. ir Minchenes

universitātes profesors un vada arī doktorandu darbu. 1946/47.

gadā tas darbojās UNRRAs universitātē un bija medicinas fak.

(ar veterinārmedicinas nod.) dekāns. Trimdā publicējis pāri par

30 darbu, it sevišķi par tbc, tāpat arī parazitoloigjā un mikrobio-

loģijā. Doc. P. Mežaks strādā pie hormonu pētīšanas Stokholmas

veterinārā augstskolā un ir piedalījies ar referātiem Ciriches,

Londonas, Kopenhāgenas un Stokholmas kongresos. Ir publicē-
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jis lielāku skaitu darbu un viņa pētījumi par fertilitāti ieguvuši

starptautisku nozīmi.

Botāniķis doc. A. Melderis strādāja pētniecības darbā Zvied-

rijā, bet kopš 1951. g. ir Eiropas herbārija vadītājs Britu muzejā

Londonā.

Zoologs J.Rācenis kopš 1948. g. ir bioloģijas profesors Ka-

rakasas universitātē Venecuēlā, kas izveidojis arī bioloģijas mu-

zeju un rediģē Acta Biol. Venec. Publicējis vairākus darbus fau-

nistikā un ekoloģijā, aprakstot jaunas sugas.

No citām dabas zinātņu nozarēm lielāku skaitu darbu vēl

publicējuši prof. Dr. sc. nat. un Dr. agr. M. Eglītis, un ģeologi

prof. A. Dreimanis un prof. V. Zāns. Pēdējais tagad ir valdības

ģeologs Jamaikas salā un vada šīs salas ģeoloģiskās pētīšanas

darbus, bet prof. A. Dreimanis lasa lekcijas Rietumontario uni-

versitātē Londonā, Kanādā un noorganizējis arī leduslaikmeta

nogulumu pētniecību. Viņš kā pirmais Kanādā sācis arī lasīt

lekcijas par gruntsūdeņiem un aicināts šos jautājumos par pro-

vinces valdības padomnieku.

Ķīmijas laukā sekmīgākais slaveno Rīgas ķīmijas tradiciju

turpinātājs trimdā ir prof. Dr. chem. M. Straumanis. Pirmos

trimdas gados viņš savus pētījumus varēja turpināt Mārburgas

universitātes laborātorijās, un jau 1947. gadā viņam izdevās emi-

grēt tālāk uz ASV. Visus pēdējos gadus viņš ir metallu pētīša-

nas laborātorijās šefs pie Misūri universitātes piederīgā kaln-

rūpniecības un metallu institūta Rollā, Misūri. Tur viņa vadībā

vienmēr strādā zināms skaits doktorandu v. c. jaunu zinātnieku.

Prof. Straumani var skaitīt pie vidējās paaudzes mūsu zinātnie-

kiem, un viņa vārds jau neatkarīgās Latvijas laikā bija pazīs-

tams tālu pāri Latvijas robežām. Kā bij. prof. Centneršvera

skolnieks, viņš ir tiešs Ostvalda-Valdena-Centneršvera līnijas

turpinātājs, g. k. ar saviem pētījumiem par metallu šķīšanu skā-

bēs un ar to saistītām korrozijas problēmām. Šo virzienu Strau-

manis sekmīgi turpina arī Rollā, ASV. Bez tam tomēr viņš jau

Rīgā pievērsās jaunai nozarei — vielu uzbūves pētīšanai ar X

stariem. Šie darbi vaiņagojās ar tagad visur pazīstamo t. s. asi-

metrisko metodi, kas tiek tālāk kultivēta tagad Rollā. Kopā ar

dažādiem līdzstrādniekiem (starp kuriem ir nevien amerikāņi,
bet arī ķīnieši, indieši un turki) Straumanis trimdas gados ir

publicējis vairāk kā desmit darbu, un pēc uzaicinājumiem pie-
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dalījies daudzos kongresos. Te jāpiezīmē, ka Straumaņa un le-

viņa izstrādātā asimetriskā metode ir visprecīzākā metode atomu

attālumu noteikšanai kristallos.

Liela praktiska nozīme ir Straumaņa jaunajiem pētījumiem

par dzelzs un citu metallu pārklāšanu ar titānu. Pētījumi veikti

ar ASV valdības atbalstu, un prof. Straumanis nesen par tiem

ziņoja kādā speciālistu kongresā, Čikāgā. Titāns ievērojami uz-

labo tērauda un citu metallu īpašības, g. k. to virsma tiek aiz-

sargāta pret koroziju. Izmēģinājumi ar maziem paraugiem bijuši

ļoti sekmīgi, un var cerēt, ka Straumaņa jaunā metode kļūs no-

zīmīga arī rūpniecībā.
Trimdā ir arī laba tiesa no bijušiem Straumaņa līdzstrādnie-

kiem Latvijā, piem. Dr. Mellis (tagad profesors kādā Zviedrijas

universitātē), E. Ence, A. Dravnieks. Pēdējais ieguva Dr. grādu

Amerikā, ir vairāku ievērojamu darbu autors, un tagad ir viens

no atbildīgiem ķīmiķiem Standard Oil pētījumu laborātorijās,

Čikāgā.

Techniskās ķīmijas nozarē ļoti ražena bijusi prof. P. Krūmi-

ņa darbība trimdā. Viņš jau vairākus gadus ir pētījumu profesors
Ohio valsts universitātes degvielu pētīšanas laborātorijās, kur

strādā ar vairākiem līdzstrādniekiem. Viņa interešu aplokā ie-

telp pētījumi par degvielu analīzes metodēm, par degakmeņu
atradnēm un izmantošanas iespējām, un arī par ogļu apakšzemes

gazifikāciju. Krūmiņš trimdā publicējis 7 darbus, kas aptver

420 lpp. Par viņa darbiem atzinīgi izteikušies un rakstījuši dau-

dzi attiecīgās nozares speciālisti. Starp citu prof. Krūmiņš bija

viens no Minchenes UNRRA's emigrantu universitātes dibinā-

tājiem un kādu laiku bija šīs īslaicīgās mācības iestādes rektors.

Vēlāk viņš ASV sāka apzināt bijušos Latvijas Universitātes mā-

cības spēkus un lika pamatu šo bij. mācības spēku trimdas or-

ganizācijai, ko tagad vada prof. Starcs.

Straumanis un Krūmiņš nav vienīgie mūsu ķīmiķi, kas trim-

dā ir pētījumu laborātoriju atbildīgie vadītāji un profesori ievē-

rojamās amerikāņu universitātēs. Jau vairākus gadus Kanādas

M'cGill universitātē, Montrealā, darbojas prof. Dr. A. Tauriņš.

Viņš tur ir viens no vadošiem speciālistiem organiskā ķīmijā.
Arī Tauriņa vadībā pastāvīgi strādā vairāki doktorandi un citi

kvalificēti ķīmiķi. Tauriņa interese starp citu skar stereoķīmiju,
kur atkal mūsu lielais tradiciju tēvs ir vecais P. Valdens, kurš

vēl dzīvs un rosīgs Vācijā raksta darbus par ķīmijas vēsturi.
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Prof. Dr. Tauriņš trimdā ir publicējis ap 10 darbu, kur starp

citu ziņo par vairāku jaunu vielu sintēzēm, un par jauniem vie-

dokļiem reakciju mechanismā.

No pazīstamākiem trimdas ķīmiķiem vēl varētu minēt prof.

Dr. B. Brūžu un prof. Dr. A. Janeku. Pēdējais publicējis trimdā

dažus darbus par valences likumībām un elementu periodisko

sistēmu. Mag. chem. E. Mazurs par šo pašu jautājumu nolasīja

plašu referātu Amerikas Ķīmijas Biedrības lielajā kongresā, Či-

kāgā, pag. g. septembrī. Dr. 0. Ripa vairākus gadus strādāja

pie slavenā angļu vilnas speciālista prof. Spīkmana Līdsā, An-

glijā, bet tagad ir pārcēlies uz ASV. Arī Ripa publicējis darbus.

Pavisam īpatnējas bijušas mūsu organiskās ķīmijas speciā-
lista prof. Vanaga gaitas. Viņš 1944. g. rudenī tika līdz Dancigai,

bet krievu armijai iebrūkot Vācijā, palika Dancigā, un vēlāk at-

griezās dzimtenē. Tur viņš turpina darboties savā nozarē, un kopā

ar daudziem jauniem līdzstrādniekiem (Gudreniece, Flatpiere

v. c.) ir publicējis vairākus darbus. Tos mēs, trimdas ķīmiķi, pa-

zīstam no atreferējumiem amerikāņu Chemical Abstracts, kas at-

referē visas pasaules publikācijas ķīmijā, un kur par referentiem

strādā arī mūsu trimdas ķīmiķi (Dravnieks, Mazurs un Bungs).
No jaunās paaudzes trimdas ķīmiķiem darbus vēl publicējuši

Kalnājs, Smiltens un Pogainis.
Daudzi pazīstami vecākās paaudzes ķīmiķi trimdā aizvēruši

acis uz mūžu. To vidū ir prof. Dr. M. Prīmanis (kurš bija pēdē-

jais mūsu universitātes rektors), prof. Dr. 0. Lucs, ko jāuzskata

par lielāko Valdena tradiciju turpinātāju stereoķīmijā, prof. Dr.

A. Petrikalns, arī viens no bijušiem Valdena skolniekiem, prof.

Zariņš, doc. Misiņš. Daži vecie stumbri ir krituši. Bet smagais
tradiciju celms dzen jaunas atvases. Pavisam jauni latviski vārdi

parādās amerikāņu un citu zemju ķīmijas literātūrā. Tālivaldis

Bērziņš publicējis vairākus pamatīgus darbus amerikāņu ķīmijas
žurnālā Journal of American Chemical Societv 1952. un 1953. g.
P. Dāvis, kam arī tēvs ķīmiķis, doktora grādu ieguva 1949. g.

Tibingenas universitātē, Vācijā, pie pazīstamā prof. Wittiga un

no 1951. g. strādā slavenajā Massachusetts Institute of Techno-

logy. Šis jaunais ķīmiķis ir jau vairāku ievērojamu publikāciju
līdzautors. Labi panākumi mūsu jaunajiem ķīmiķiem bijuši arī

praktiskās nozarēs. Mag chem. J. Benjamiņš (tagad Toronto,
Kanādā) ir izcils krāsu fotogrāfijas speciālists, kas iet jaunus
ceļus un kura darbi apbalvoti vairākās izstādēs, sevišķi Anglijā.
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Inž. ķīm. Arnolds Jirgensons Zviedrijā izstrādāja jaunas polime-

rizācijas metodes, kas lietojamas ādu krāsām, un ko augsti no-

vērtēja un atpirka lielā zviedru sabiedrība Bofors. Doktora grā-

du Vācijā ieguva J. Bungs, kurš vēlāk emigrēja uz ASV. un ta-

gad ir viens no vadošiem ķīmiķiem kādā sabiedrībā. Liels skaits

jauniešu ikgadus beidz Amerikas un citu mūsu emigrācijas zemju

koledžas un universitātes, un ar prieku jākonstatē, ka liela daļa

no tiem par savu speciālitāti izvēlējušies taisni ķīmiju.
Trimdas gados mūsu zinātnieki publicējuši arī vairākas mā-

cības grāmatas. Šo rindu autors, kopā ar prof. Dr. M. Straumani,

sarakstīja mācības grāmatu kolloidķīmijā, ko Springera un Berg-

mana apgādi izdeva 1949. gadā. Šī grāmata izplatīta ne-

vien Vācijā, bet arī apkārtējās zemēs Eiropā, it sevišķi Anglijā,

un to var atrast arī lielākās Amerikas ķīmijas bibliotēkās. Kāda

Londonas izdevniecība ieteica autoriem šo grāmatu pārstrādāt

angliski; darbs jau ir pabeigts un drīzumā ies tautās.

Šo rindu autors trimdas gados publicējis 20 darbu, lielāko

tiesu par proteīnu denaturēšanu un līdzīgiem jautājumiem. Po-

larimetrija izrādās par vienkāršu un ļoti jūtīgu metodi proteīnu

pētīšanā, un ir jau radušies sekotāji, kas to attīsta tālāk. Zināmi

panākumi ar šo metodi gūti arī tādu proteīnu raksturošanā, kas

iegūti no vēža slimnieku asinīm, un šiem atradumiem reiz var

būt nozīme vēža diagnostikā. Teksasas universitātes vēža pētī-
šanas institūts ir jauna, bet ļoti moderni iekārtota un bagātīgi

apgādāta iestāde, un šeit varētu veikt daudz.

Pētnieks, kas meklē patiesību un grib izprast dabas likumī-

bas, darbā atrod aizmiršanos un mierinājumu. Sevišķi tādos tā-

los pasaules stūros, kur pat nav latviskas sabiedrības, ne mūsu

dziesmas, ne skatuves mākslas radošais darbs ir labs balsts skar-

bajos trimdas vējos.
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LATVIEŠU MĀKSLAS

DESMIT GADU GAITAS SVEŠUMĀ

Rakstnieks Anšlavs Eglītis

LATVIEŠU TĒLOJOŠĀ MĀKSLA TRIMDAS 10 GADOS

Rakstīt par mūsu tēlojošās mākslas gaitām trimdas 10 gados,

kad autori un viņu darbi izkaisīti visos piecos kontinentos, ir ne-

pateicīgs un arī nepaveicams uzdevums. Ja rakstnieku darbus

grāmatās un laikrakstos samērā viegli savākt un pārlūkot, tad par

gleznām un skulptūrām var ziņot tikai — pēc dzirdētā un lasītā.

Varbūt kādreiz, kad Vācijas un Austrijas bēgļu nometņu un taga-

dējo daudzās valstīs izkaisīto latviešu biedrību, kopu un
draudžu

archīvi būs savākti vienā vietā, varēs ķerties pie sistēmatiskas

latviešu trimdas vēstūres un mākslasvēstūres sarakstīšanas. Se-

kojošās lapaspuses, turpretim, uzlūkojamas vienīgi par ļoti ne-

pilnīgu materiālu krājumu.

Pēc pirmās krievu okupācijas 1940. g., kas apturēja radošu

darbību visās mākslas nozarēs un kuras laikā krievu polītiskā po-

licija nogalināja vai deportēja 5 plaši pazīstamus latviešu māksli-

niekus, sekoja trīs vācu okupācijas gadi, kuros okupantu kontrole

vismaz kultūras jomā nebija gluži tik rigoroza un latviešu glez-
niecība piedzīvoja relātīvu atplaukumu vismaz kvantitātīvā ziņā.
Mazās naudas vērtības un citu īpatnēju apstākļu dēļ gleznas pir-
ka tik intensīvi, ka Rīgā tika atvērti daudzi jauni mākslas saloni

un gleznu tirgotavas. Var atzīmēt abu okupācijas varu attieksmi

pret mākslu: nav zināms neviens gadījums, kur kāds sarkanar-

mijas vai krievu okupācijas iestāžu pārstāvis būtu pircis kādu

gleznu. Kad krievi atkāpdamies laupīja un izveda sabiedrisko ie-

stāžu un privātdzīvokļu iekārtu, tie mākslas darbus pameta, pie-
vērsdamies praktiskām mantām. Vācu karavīri un civilisti, tur-

pretim, pirka gleznas plašos apmēros. Totiesu cieta mūzeji, se-

višķi Rīgas, jo vācu funkcionāri piesavinājās un aizveda daudzus

kollekciju objektus.
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Krievu otrreizējais iebrukums Latvijā 1944. gadā pārsteidza
latviešu gleznotājus intensīva darba laikmetā un spēji pārtrauca

mūsu mākslas dabīgo attīstību. Lielākā daļa gleznotāju, tēlnieku

un grafiķu devās trimdā. Šī bēgšana, gleznaini izsakoties, atgā-

dināja lēcienu no degoša kuģa vētrainā jūrā, jo karojošā un ne-

mitīgi bumbotajā Vācijā draudēja briesmas uz katra soļa.

Kas tagad reprezentē Latvijas glezniecību? Latvijā paliku-

šie mākslinieki, kam izdevies vairāk vai mazāk pielāgoties režī-

mam un tādējādi izvairīties no izsūtīšanas uz lekškrievijas kon-

centrācijas nometnēm, strādā Padomju Krievijas politiskās dro-

šības iestāžu pārraudzītajā "sociālistiskā reālisma" gaumē un

drīkst izmantot tikai šauro komunistiskās propagandas tema-

tiku, kas neatļauj tikpat kā nekādu individuālu tieksmes brīvību.

Saprotams, atliek cerība, ka šie paši mākslinieki strādā arī slepe-
nībā — ārpus kommūnistiskajiem kanoniem un šie nelegālie darbi

būs vienīgie, ko kā pilnvērtīgus varēsim ieguldīt mūsu mākslas

vēsturē. Vienīgi brīvajā pasaulē nokļuvušie mākslinieki varēs

pārstāvēt un tālāk veidot Latvijas mākslu. Saprotams, iespaidu
tieša kontinuitāte ir traucēta. Tikai retam no izbēgušajiem māk-

sliniekiem un kollekcionāriem izdevās paņemt līdzi kādu no sa-

viem senākajiem darbiem, viss vairums devās svešumā gluži tuk-

šām rokām, atstājot ilgu gadu pūliņus likteņa varā. Bet ja māk-

slas vēsturniekam būtu iespējams apmeklēt Latviju, tas atrastu

lielus robus arī vecajās, senāk brīvvalstī uzkrātajās vērtībās. Mūsu

mākslas darbu krātuves, sevišķi provinces mūzeji ir smagi cietuši

kara darbībā, tika izlaupīti, okupantiem atkāpjoties, un to, kas

palika pāri, pēc kara rūpīgi sijāja boļševiku partijas funkcionāri

un, Dievam žēl, pārāk plaši pazīstama kommūnistu tendence "lik-

vidēt" visas kultūras vērtības, kuras darinājuši viņu režīma pre-

tinieki vai nelabvēļi. Tāpēc nav iespējams lolot nekādas lielās ce-

rības par ļoti daudzo privātkollekciju likteni vai darbiem, kas

palika aizbraukušo mākslinieku darbnīcās.

Liekas, ka smagākie no tiešajiem zaudējumiem būs Zemgales

mūzeja krājumu bojā eja, Jelgavai nodegot, un prof. Vilhelma

Purvīša mūža darba zudums. Pēdējos 10-15 gados V. Purvītis sis-

tēmatiski atpirka no privātpersonām savas gleznas, vēlēdamies

tās sakopot lielākā kollekcijā un atdāvināt valstij. Frontei tuvo-

joties Rīgai, viņš lielāko daļu darbu pārvietoja uz Jelgavu, kas li-

kās drošāka par Rīgu. Bet pēkšņa frontes pārrāvuma brīdī Jel-

gava nonāca frontes līnijā ātrāk nekā Rīga un tika vairāk no-
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postīta nekā jebkura cita Latvijas pilsēta. Atlikušos darbus, kas

glabājās Rīgā, Purvītis kopā ar citām mantām sasaiņoja 20 kas-

tēs un nosūtīja uz Vāciju. Ir zināms, ka sūtījums pienācis Kara-

laučos, no kurienes to kāda privāta firma pārsūtījusi tālāk. Kara

beigās dažas kastes ar Purvīša gleznām un divas kastes ar kāda

vācu funkcionāra nelegāli savāktām Jāņa Rozentāla gleznām at-

radušās firmas noliktavā Pasavā, Bavārijā, kur pazuda bez vēsts

varas maiņas dienu laupīšanās.

Latvju māksliniekiem, atstājot dzimteni, nācās piedzīvot bīs-

tamas dēkas. Daudzi latviešu mākslinieki pārdzīvoja smagas bum-

bošanas Berlīnē, Drēzdenē, Jēnā, Freiburgā v.c. Vairāki latvju

mākslinieki krita krievu rokās, kad, apsīkstot vācu pretestībai,

sarkanarmijai izdevās dziļi iebrukumi aizmugurē arī tāpēc, ka

rietumu valstu spēki pēkšņi pārtrauca virzīties uz priekšu, ielai-

žot krievus plašos apgabalos un tā sajaucot bēgļu aprēķinus.
Daudziem vēlāk izdevās dēkaini šķērsot fronti vai demarkācijas

līnijas, bet daudzi palika krievu rokās. Slimības dēļ grafiķis

Jānis Plēpis nepaguva laikā atstāt Torņu. Krievi viņu aizveda

atpakaļ uz Rīgu, kur tas gadu vēlāk mira pašnāvībā. Aussigā,

Sudētijā, pārsteidza gleznotāju un Nac. operas dekorātora palīgu
Edvartu Melbārdi, bet Parchimā, Meklenburgā, gleznotāju Ber-

nardu Mednīti. Par viņu tālāko likteni trūkst ziņu.
1945. g. 14. janvārī, nesagaidījis kara beigas, Bad-Nauheimā

mira vecmeistars Vilhelms Purvītis, bet Sudētijā tajā pašā gadā
nomira gleznotājs un Jelgavas teātra dekorātors Jānis Arnītis.

Peizažists Jēkabs Apīnis aizgāja bojā Rietumaustrijā, ko ieņēma
franču koloniālā karaspēka marokāņu nodaļas. Kad marokāņi

sāka laupīt viesnīcu, kurā Apinis uzturējās, viņš, bijis karavīrs

un Lāčplēša kara ordeņa kavalieris, mēģināja kareivjus nomie-

rināt, un rezultātā kopā ar sievu tika nogalināts durkļiem.
Vairāki gleznotāji cīnījās pret boļševikiem latviešu leģionā.

Vilis Vasariņš krita kaujā, Fricis Zandbergs un kara ziņotājs
Kurts Fridrichsons pazuda bez vēsts. Arnolds Mazītis nokļuva
ielenkumā pie Kolbergas, Pomerānijā, kur ostā, krievu artilē-

rijas ugunīs, kopā ar lielāku vairumu vācu karavīru gaidīja eva-

kuāciju. leradies tikai viens vienīgs velkonis, kas, neiedrošinā-

damies apstāties apšaudītajā ostā, tikai nobraucis gar piestātnes

steķiem. Uz kuģa nokļuvuši tikai Mazītis un vēl daži kareivji,
kam izdevies pārlekt 3 metrus plato atstatumu no steķiem līdz

kuģim. Cauri Pomerānijai atkāpās arī vecais strēlnieks un brī-
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vlbas cīņu veterāns Arnolds Nulītis, padodamies angļu gūstā

un izciezdams grūtos gūsta laikus Beļģijas nometnēs. Ilgāku gūst-

niecību pārcieta arī gleznotājs un dekorātors Egils Kalme. Tēl-

nieks A. Oškalns miris gūstekņu nometnē nepietiekamas pārtikas

dēļ.
Divi gleznotāji — prof. Jānis Roberts Tilbergs un Oļģerts

Saldavs atgriezās okupētajā Latvijā labprātīgi. Pirmais ieguva

izcilu stāvokli kommūnistu mākslas skolā Rīgā, otrais pēc dažiem

gadiem nomira nenoskaidrotos apstākļos. Pēc noskaidrotas izzi-

ņas no Vācijas okupētajā Latvijā atgriezies arī gleznotājs Le-

onīds Banga.

Sarežģītas bija peizažista Viļa Valdmaņa gaitas, ko krievu

armija pārsteidza Polijā. Pēc divkārtējas bēgšanas poļu kuģa

ogļu bunkurī viņam beidzot izdevās iegūt patvēruma tiesības

Zviedrijā.

Gleznotāji vispirms sāka organizēties franču okupācijas zonā,

kur Ravensburgā bija apmeties prof. Augusts Annuss, Uga Al-

berts, Sigurds un Jānis Kalniņi, tēlnieks Rikards Maurs, Bibera-

chā Jānis Kalmīte, Jānis Strods, Freiburgā Harijs Eberšteins,

Tailfingenā Veronika Janelsiņa. Jau 1945. g. beigās Ravensburgā

notika latviešu jaundarināto gleznojumu izstāde, ko papildināja

vairāki desmiti vecmeistaru un Latvijā palikušo gleznotāju darbi,
ko daži kollekcionāri bija atveduši līdzi. Arī A. Annusam bija

līdzi no Latvijas liela formāta figūrālās kompzīcijas, kas kupli-

nāja šo un vēlāk daudzas cita latviešu izstādes. Franču okupāci-

jas zonā kā Publiskās izglītības daļas direktors darbojās Rai-

monds Šmitleins, kas savā laikā bija strādājis kā paidagogs fran-

ču licejā Rīgā. Ar viņa gādību organizēja plašas, visu tautību

bēgļiem kopējas izstādes Baden-Badenē 1946. un 1947.g. Saulgavā

un Konstancē 1947.g., kā arī V. Janeļsiņas, J. Kalmītes un H. Eber-

šteina kopēju izstādi Baden-Badenēl947. gadā. J. Kalmīte sarī-

koja patstāvīgas izstādes Biberachā unVurcachā, gūdams plašu
vācu sabiedrības atsaucību. Vairākus gadus no vietas viņš variēja

gandrīz tikai vienu motīvu: latviešu riju, gleznodams to eļļā un

temperā apm. 600 variantos. Veronika Janelsiņa sarīkoja 1948.g.
darbu skati Balingenā un piedalījās vācu kultūras nedēļu izstādē

Tailfingenā. Grafiķis Sigurds Kalniņš sarīkoja patstāvīgu izstā-

di Ravensburgā 1948.g. un iespieda nelielu zīmējumu krājumu
"Trimdas ceļos", kokgrebuma ainavu sēriju "Švābijas ainavas",

litografijām ilustrētu R.Blaumaņa balādi "Tālavas taurētājs",



84

litografētus šaržus "Dižvīri" — Ebenveileras latviešu nometnes

personības, un zīmējumu sēriju "Dzīve, kuras vairs nebūs".

Rakstnieks — gleznotājs Jānis Sarma piedalījās vairākās kopē-

jās DP un latviešu mākslinieku izstādēs ar akvareļiem.

Par lielāko latviešu nometni un mākslas centru izvērtās Es-

lingena pie Nekaras amerikāņu zonā. Tur apmetās un strādāja

vesela rinda gleznotāju: prof. Augusts Annus, prof. Ludolfs Li-

berts, prof. Jānis Kuģa, Sigismunds Vidbergs, Jūlijs Mattisons,

Ludmila Krastiņa-Meilerte, Anna Dārziņa, Erna Ģeistaute, Arturs

Treibergs, Francis Bange, Voldemārs Gutmanis, Egils un Vidvars

Hermanovski, Ludvigs Bruniņš, Hodackis, tēlnieks Hugo Mercs,

Alberts Prande, kas intensīvi darbojās arī kā IRO izstāžu organi-

zētājs, v. c. Eslingenā tika sarīkotas divas plašas latviešu māksli-

nieku izstādes 1946.g. janvārī un novembrī-decembrī, bet 1948.g.

kopēja DP izstāde Štuttgartes "Vecajā pilī", kurās piedalījās

lielākā daļa latviešu mākslinieku no visām zonām. Eslingenā no-

dibinājās Latviešu mākslinieku savienība (priekšnieks A.Annuss)

un mākslas skola, ko vadīja prof. J. Kuģa, bet kā mācības spēki

darbojās prof. L.Liberts, Jūlijs Mattisons, Francis Bange un tēl-

nieks Hugo Mercs, kas darbojās kā paidagogs arī Minchenē

UNRRAs mākslas skolā. Eslingenas skolā mācījās vairāki apdāvi-

nāti jauni gleznotāji, kas turpina māksliniecisko darbību arī tālā-

kajā emigrācijā: Tālivaldis Stubis, Kazimirs Lauris, Raimonds

Staprāns, Arvīds Purviņš, Ēriks Dzenis, Pēteris Drobiševskis,

V.Dārznieks, Benita Mindenberga, Maiga Freimane, Milda Dēbele

v.c. Visai intensīvu darbību attīstīja mūsu vecmeistari: Jānis Kuģa

darināja dekorācijas veselai rindai Eslingenas teātra izrāžu, altā-

ra gleznas, dzimtenes un Eslingenas apkārtnes ainavas. Augusts
Annuss pievērsās visai brīvām kolorīta studijām, bieži glezno-
dams uz caurspīdīga "pergamenta" papīra. Viņš darināja arī laik-

metīgus motīvus, piem.,Bēgļi Kemptenes nometnēun liela formāta

kompozīcijas, piem.,altāra gleznu Valkas nometnes baznīcai Fiš-

bachā "Jēzus vada trimdiniekus". Ludolfs Liberts ar lielu neat-

laidību un ražību gleznoja dažādu Eiropas pilsētu ainas un baznī-

cu iekšskatus, pēc reprodukcijām un atmiņas atjaunodams arī lie-

lu skaitu savu dzimtenē palikušo darbu. Vienu viņa gleznu ieguva
Štuttgartes pilsētas mūzejs. Ludmila Krastiņa-Meilerte sarīkoja

patstāvīgu ziedu gleznu un ainavu izstādi 1947.gadā. Štuttgartē,

grafiķis Z.Vidbergs darināja vairākus grafiku ciklus "Sāpju ceļš"

"Latvijas ainavas", "Eslingenā", Garmiša-Partenkirchena". Arī
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F. Bange darināja zīmējumu sēriju "Eslingenā". Anna Dārziņa

darināja daudzas ģīmetnes eļļā un pastelī. Štuttgartē, Šulera ap-

gādā iznāca greznas Liberta gleznu reprodukciju grāmatas "Die

Europāische Svmphonie" (50 attēli) un "Die Steingewordene

Kultur". Šis apgāds sagatavoja arī Annusa monogrāfiju, bet ne-

paguva iespiest naudas revalvēšanas radītā sajukuma dēļ. Eslin-

genā iespieda arī krāsainas pastkaršu sērijas ar L.Krastiņas ziedu

gleznām, A.Dārziņas un Rūtas Stāmeres tautas kostīmu zīmēju-

miem. Mēneša žurnālā "Laiks" katrā numurā iespieda krāsainu

latviešu mākslinieku gleznas reprodukciju, kas vēlāk ASV iznāca

sakopotas. Amerikāņu zonā iznāca arī V.Gūtmaņa unJ.Gaiļa glez-

nu krāsainu reprodukciju krājumi.

Diezgan liela rosība bija vērojama arī Augsburgā, kur dzī-

voja vecmeistars dekorātors Jānis Muncis, kas strādāja kā mācī-

bas spēks UNRRAS Universitātē Minchenē un 1947-48.g. vadīja

tautas augstskolu Haunstettenes nometnē Augsburgā. Augsbur-

gā uzturējās vēl Jānis Zvirbulis, Jānis Zuntaks, Mārtiņš Krūmiņš,

Austra Ogule, Herberts Sils. 1948.g. Augsburgā notika liela lat-

viešu kopēja izstāde, patstāvīgu skati sarīkoja M.Krūmiņš. Ko-

pējas izstādes amerikāņu zonā notika arī Nirnbergā 1946-47.g.,

Nirnbergā (Fišbachas nometnē) Minchenē, Hanavā, Kleikecā v.c.

Mazāka mākslas skola resp. studija darbojās Vircburgā, kur

dzīvoja prof. Jānis Šiliņš, Nacionālās operas dekorātors Pēteris

Rožlapa, Margarita Klēbacha-Stīpniece, tēlnieksValdemārs Jan-

sons, Juris Dukurs, X.Bērziņš. Bad-Vimpfenā dzīvoja Maksimi-

liāns Mitrēvics, Malvīne Švemberga- Mitrēvice un Jānis Gailis.

Pirmais sarīkoja patstāvīgu izstādi Heidelbergā, bet pēdējais —

ar labiem materiāliem panākumiem veselas 9 skates Bad-Vimpfe-

nā, Frankfurtē, Baden- Badenā, Minchenē, Darmštatē v.c. Man-

heimā dzīvoja J. Audriņš, Frankfurtē Harijs Gricevičs, Švābu

Gmindē tēlnieks Šteinbrechers, Ulmā Arnolds Nulītis, Kemptenē

grafiķis Esvariņš, kas tur sarīkoja izstādi. Memingenā uzturējās
tēlnieks Verners Dukurs, kas darināja galvas mākslīgā akmenī.

Amerikāņu zonā vēl dzīvoja Nora Drapče, Aleksandrs Lācis, por-

tretists Kārlis Šiliņš, akvarelists Voldemārs Linde, Ludvigs Ropšs-

Linauts, Edmunds Liepiņš, Nikolajs Riške, Viljams Griķis, Pārsla

Gulbe. 1948.g. Memingenā mira salonportretists, akvarelists un

karikatūrists Otomārs Nemme, bet Dilingenā, tajā pašā gadā, sa-

vā laikā diezgan populārais naturālists Hugo Grotuss.

Angļu zonā, kurā eksistences apstākļi nebija tik izdevīgi kā
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franču un amerikāņu zonās, par vienu no galvenajiem centriem

izveidojās Mērbekas ciems, kur dzīvoja prof. Valdemārs Tone,

Erasts Šveics, Arnolds Mazītis un Mērbekas latviešu teātra deko-

rātors Ēvalds Dajevskis. Vecmeistars V.Tone pārdzīvoja varbūt

visintensīvākās darbības posmu savā gleznotāja karjērā, darinā-

dams lielu skaitu koloristiski ievērojamu kluso dabu un ģīmetņu.

No Mērbekas gleznotājiem, kas rosīgi piedalījās kopējās izstādēs,

patstāvīgu skati sarīkoja vienīgi E. Dajevskis. Otrs centrs atra-

dās Libekā, kur uzturējās Fridrichs Milts, Jūlijs Jēgers, kas abi

sarīkoja tur patstāvīgas izstādes, Ernests Ābele, Juris Soikāns,

Atis Orunde, Reinis Zusters, Egils Kalme. Giftenē, Lejassaksijā

strādāja tēlnieks prof. Burkards Dzenis, darinādams vairākus ka-

pu pieminekļus, ģīmetnes un dzīvnieku statuetes. Turpat uzturē-

jās ainavu gleznotāja Dagne Dzenis. Blombergā dzīvoja Ģirts

Ārvaldis, kas tur sarīkoja savu izstādi, Oldenburgā uzturējās

Kuncīte-Balgalve, bet Flensburgā Margarita Kovaļevska-Vide-

niece, kas ilustrēja vairākas bērnu grāmatas un sarīkoja savu dar-

bu skates. Plašas kopējas izstādes visu zonu gleznotājiem angļu

zonā notika U. Skrastiņa organizētos latviešu "festivālos" Bad-

Oinhauzenā 1948- un 49. g. levērojams notikums visu triju zonu

DP gleznotājiem bija kopējās izstādes Amsterdamā un Parīzē

1949. g., kurās piedalījās 21 latviešu gleznotājs un kā izstādes ko-

misārs līdzi ceļoja A. Prande.

Sakuplojušajā latviešu trimdas grāmatniecībā kā ilustrātori

un vāku greznotāji darbojās S.Vidbergs, L.Liberts, E.Ābele,Ed.

Dzenis, H.Gricevičs, E.Geistaute, E.Hermanovskis, M.Kovaļevska,

J.Kalmīte, A.Dārziņa, Esvariņš, V.Laiviņš, E.Mauriņš, A.Sildega,
J. Soikāns, A. Sils, V. Stenders, V. Linde, AI. Krūka, Barvika-Drie-

že, J. Zvirbulis, R. Birzgalis, Vilis Krūmiņš, V. Janelsiņa v.c.

Savādāk nekā latviešu bēgļu vairumam, veidojās Jāņa Tīde-

maņa un Jāņa Cielava gaitas. īsi pirms kara beigām nokļuvis
Šveicē, Tīdemanis apmetās Žeņevā, kur ar labām sekmēm sarī-

koja vairākas izstādes un 1949.g. emigrēja uz Kanādu. Cielava

Rietumaustrijā nonāca franču okupācijas zonā un daži militā-

risti — mākslas cienītāji sagādāja viņam izņēmuma iespēju jau

1946.g. pārcelties uz Parīzi, no kurienes tas 1949.g. emigrēja uz

Savienotajām valstīm.

1949-51.g. notika vispārēja bēgļu pārvietošanās no Vācijas un

Austrijas nometnēmuz pastāvīgām dzīves vietām, galvenā kārtā

angliski runājošās zemēs-ASV, Kanādā, Austrālijā un Anglijā.
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Nonākot imigrācijas zemēs, māksliniekiem, kas Eiropas nometnēs,

atbrīvoti no raizēm par eksistenci, varēja savu laiku izlietot pēc

patikas, nācās strādāt pa lielākai daļai pavisam nepiemērotus

maizes darbus, kas nodošanos mākslai reducēja uz svētdienas

amatierismu un nereti pārtrauca pavisam. Samērā nedaudziem

autoriem izdevies atrast profesijas, kas atstāj pietiekami brīva

laika, un tikai retie ikārtojušies tā, lai eksistētu vienīgi no savas

mākslas.

Savienotās Valstīs visvairāk latviešu glezno-

tāju apmetušies "pasaules galvaspilsētā" Ņujorkā, kas mākslas

dzīves intensitātes un vispusības ziņā ir tālu priekšā visām pārē-

jām Amerikas lielpilsētām. Labākās sekmes iekarot vietu Ame-

rikas mākslas dzīvē bijušas L. Libertam, kas paguvis sarīkot 3

patstāvīgas izstādes, pilsētas bibliotēkā 1950.g. un Barbizon Plaza

galerijā 1953. un 54.g. (43 unso eļļas gleznu) un saņēmis K.F.

balvu par sasniegumiem glezniecībā 1951.g. Ņujorkā Liberts da-

rinājis daudzas Parīzes ainavas, fantāzijas par Latvijas ainavām

un arī Ņujorkas Centrālparka, Maiāmijas un Viljamsburgas ai-

navas. Kādu no viņa Rīgas skatiem "Rīgas torņi" latviešu iestā-

des dāvināja ASV prezidentam Eizenhoveram, un tas novietots E.

darba kabinetā. Liberts darbojas arī kā glezniecības paidagogs

Ņujorkas pilsētas koledžā. Augusts Annuss piedalījies un godal-

gots dažās amerikāņu izstādēs un starp daudziem mazāku izmēru

darbiem darinājis trīsdaļīgu altārgleznu "Kristus bēgļu laivā"

Ciānas latviešu draudzei Čikāgā. Annusa pēdējo gadu gleznas
raksturo gaišas, gaismas piesātinātas krāsas, irdens izplūdināts

zīmējums un zināmi sirreālisma iespaidi. Teicamus panākumus

guva Maksimiliāns Mitrēvics, kas pirmajos gados pēc ieceļošanas

sekmīgi strādāja kā portretists. Viņš sarīkoja patstāvīgas izstā-

des 1949.g. Grīnvičā (Konnektiketā), 1950.g. Stamfordā (turpat)
un 1950. g., piedalīdamies Ņujorkā National Academv of Design

izstādē, par gleznu "Svētdiena" (tautu meita Rucavas tērpā) sa-

ņēma Mc Dovella piemiņas biedrības prēmiju: 2 mēnešu uzturēša-

nos mākslinieku kolonijā Pēterboro, (Ņu-Hamšairā). Korejas ka-

ra laikā glezniecības augstā konjunktūra tomēr jūtami kritās.

Ņujorkā izstādes sarīkojuši vēl Jānis Cielava 1953.g. (ģīmetnes,

figūru kompozicijas, Ņujorkas un Harlemas motīvi) Elza Druja
—Foršū 1954.g., M.Veinberga 1952. g. un Egīls Kalme 1951.g. Sta-

bilu stāvokli reklāmas un grāmatu grafikā sev nodrošinājis gra-

fiķis S.Vidbergs. Viņš Ņujorkā ilustrējis grāmatas amerikāņu
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apgādiem, piem., Cinderelle Universitv Soeiety apg. un darinājis

spalvas zīmējumu ciklus "Aiz dzelzs aizkara" (24 grafikas),

"Balets", "Bruklinas meitenes", "Harlema". Ēvalds Dajevskis

strādā kā dekorātors kādā filmu uzņēmumā, bet Atis Grunde

kā dekorātora palīgs (metu techniskais veicējs) Metropolitēna

operā. Egils un Vidvars Hermanovski pievērsušies praktiskai ar-

chitektūrai, un pirmais no viņiem tikai retumis producējas grā-

matu grafikā. Ņujorkā daudz gleznojis Fridrichs Milts, viņa ko-

loristiski spožajos darbos novērojama pieaugoša tieksme pievēr-
sties pusabstraktajai, deformējošai mākslai. Ņujorkā dzīvo un

strādā vēl Erasts Šveics, Jānis Gailis, Mārtiņš Krūmiņš, Kārlis

Šaumanis, Jānis Vecrumba, karikatūrists Verners Bundža un no

visjaunākās paaudzes Tālivaldis Stubis, Sigurds Vidzirkste un

Rolands Kaņeps. 1951.g. ALAs kultūras biroja mākslas sekcijas

gleznotāju grupa sarīkoja Ņujorkā kopēju izstādi latviešu Ev.-Lu-

ter. draudzes namā, kurā piedalījās gandrīz visi Ņujorkā dzīvo-

jošie latv. gleznotāji un arī senāk ieceļojušais Askolds Herma-

novskis. Vērā liekams pasākums ir pie ALAs kultūras biroja no-

dibinātais Latviešu mākslas mūzejs Ņujorkā, ko vada L. Liberts,

un atzīmējami daudzie gleznu ziedojumi Bērzaines invalidu na-

mam pie Freiburgas Vācijā, kur nodomāts savākt gleznu kollek-

ciju.

Bostonā uzturas vecmeistars J. Kuģa, kas darbojas kādā

turienes reliģiskās dekorātīvās mākslas uzņēmumā. 1954. g. viņš

sarīkoja savā darbnīcā gleznu skati sakarā ar savu 70 dzimšanas

dienu. Bez tam Bostonā darbojas gleznotājs Alfrēds Karitons un

tēlnieks Rikards Maurs, kas ASV darinājis vairākus krūšu tēlus,
to starpā G. Vašingtona un A. Linkolna. Vairāk nekā ar tēlniecību

viņš pēdējos gados nodarbojas ar simbolistiska satura gleznie-
cību. Bostonā uzturas arī aktieris JānisLejiņš un Reinis Birzgalis,
no kuriem pirmais pazīstams arī kā gleznotājs, bet otrais kā kari-

katūrists un grāmatu grafiķis.

St.Paulā-Minneapolē, Minnesotas valstī uzturas Jūlijs Jēģers,
kas 1953.g. sarīkoja tur patstāvīgu izstādi, Jānis Kalmīte, kas

rīkojis skati kādā vietējā kolledžā, grafiķis Aleksandrs Krūka,
gleznotāja Austra Ogule un tēlnieks Miķelis Geistauts, kas dar-

bojas kā paidagogs kolledžā un 1952. g. sarīkoja Minneapolē iz-

stādi (40 darbi) un darinājis kokgrieztas figūras Jeruzālemes
Ev.-Lut. draudzei St.Paulā.
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Filadelfijā uzturas grafiķis Harijs Gricevičs, kas tur sarīkojis

akvareļu un plakātu skates. 1952. g. viņš ieguva Gimbela univer-

sālveikala sienu gleznojumu metu sacensībā godalgu un darināja

min. veikalam liela formāta gleznojumus: Filadelfija tagadnē un

nākotnē. H. Gricevičs intensīvi darbojies arī grāmatu grafikā

g.k. "Grāmatu drauga" apgādam. Filadelfijā uzturējies arī prof.

J. Šiliņš, epizodiski nodarbodamies ar glezniecību.

Losandželosā apmeties vecmeistars Jānis Muncis, kas pēdējos

gados nodevies ainavu glezniecībai. Ernests Ābele blakus krāso-

tāju uzņēmēja darbam darina ģīmetnes, glezno dekorācijas latvie-

šu teātra trupas izrādēm un vada nelielu latviešu studiju. Pāvils

Puzinas saņēmis vairākās amerikāņu izstādēs par gleznu "Ma-

donna drupās" godalgas un darbojas g.k. kā portretists. Veronika

Janelsiņa pēc divgadīgas sekmīgas portretistes darbības Oregonā,

kur 1950.g. sarīkoja patst. izstādi Selemā un 1951.g. piedalījās

Oregonas mākslinieku kopējā izstādē Portlandē, pārcēlās uz Los-

andželosu, kur piedalījās gadskārtējos "Madonnas festivālos" Los

andželosā un Santa-Annā 1953.g. saņēma 1. god. por gleznu "Mā-

te un bērns". Losandželosā vēl uzturas Jānis Zemgalis-Borkov-

skis, tēlnieks Kārlis Vanags, keramiķe Hermīne Vanaga, K. Nukša.

No jaunās paaudzes darbojas Kazimirs Lauris, dekorācijas latv.

teātra izrādēm darina Tilgašs. Losandželosā sarīkotas vairākas

nelielas latv. gleznu skates.

Rosīga ir Vašingtonas valsts, kur Spokēnā dzīvo Anna Dār-

ziņa, kas tur sarīkojusi 3 izstādes un piedalījusies kopējās ame-

rikāņu skatēs un māca zīmēšanu katoļu kolledžā. Takomā uztu-

ras Margarita Kovaļevska-Videniece, kas 1953.g. sarīkoja grotes-

ku akvareļu un pasaku temu izstādi Ņujorkā, un Uga Alberts.

Sietlā uzturas Jūlijs Matisons. Latviešu organizācijas Vašingtonā

sarīkojušas vairākas kopīgas latv. mākslinieku gleznu izstādes,

papildinātas ar darbiem no kollekcionāru krājumiem.

Čikāgā darbojas un mācās vietējās mākslas skolās daudzi

jaunās paaudzes autori: V.Aistars, E.Strautmanis, grafiķis O.Štei-

ners, L.Daņilovičs un V.Sīmanis, kas darinājis dekorācijas Čikā-

gas latviešu teātrim (Zīvērta — Lielā grēcinieku iela. Zaļā krūze).

Izņemot Aistaru, visi minētie mākslinieki pievērsušies abstrakta-

jai, vai vismaz pusabstraktajai mākslai. Savā ziņā jaunajai pa-

audzei jāpieskaita arī kollekcionārs Jānis Strods (dz. 1908.g.), jo

pievērsies glezniecībai tikai trimdā. Arī viņš darinājis dekorā-

cijas latv. izrādēm.



90

Kalamazū, MiSigenas valstī, uzturas Nora Drapče, kas 1952.g.

tur sarīkoja savu izstādi un Nac. teātra dekorātors Ardis Vink-

lers, kas darinājis dekorācijas latviešu teātra izrādēm Kalamazū

un Bostonā. Grafiķis Jānis Šteinbergs vada grafisko dabnīcu

Leksingtonas Ūniversitātē, grafiķis Fricis Bange strādā Detroitā

kā zīmētājs un pilsētas jubilejas gadījumā 1953.g. publicējis albu-

mu ar pilsētas skatiem un vadošo personu ģīmetnēm. J. Audriņš

sarīkojis izstādes Baltimorā un Vašingtonā, D.C. Katrīna Grižas-

Klarks Grinvūdā Dienvidkarolainā, Jablovskis Nebraskā. Jaunās

paaudzes gleznotājs Raimonds Staprāns, beidzis Sietlas mākslas

skolu un Berkelejas Universitātes mākslas fakultāti, sarīkojis iz-

stādes Oregonas pilsētās Selemā 1950. un 52.g., Delekā 1951.g., pie-

dalījies Oregonas mākslinieku kopējās izstādēs Portlandē 1951. un

54.g. Arī pievērsies abstraktajai mākslai.

Tēlnieks prof. Burkards Dzenis uzturas Gettisburgā, darinājis

ģīmetnes, dzīvnieku statuetes un bronzas piemiņas plāksni prezi-
dentam Kārlim Ulmanim, kas 1954. g. uzstādīta Ņebraskas ūni-

versitātē Linkolnā. Tēlnieks Valdemārs Jansons dzīvo Vilming-

tonā, Delaverā; metalkalējs Stefans Bercs Portlandē, Oregonā,

darinājis ģīmetnes un figūrālas zemciļņa kompozīcijas dažādos

metallos. Milvokijā uzturas Alberts Prande. Nacionālās operas

dekorātors Pēteris Rožlapa darinājis dekorācijas vairākām lat-

viešu teātra izrādēm Bostonā un Kanādā, kā arī darbojies stāvju

glezniecībā.

Diezgan ievērojama latviešu gleznotju grupa uzturas

Kanādā. Pirmā vieta viņu vidū piekrīt Jānim Ferdinandam

Tīdemanim, kas paguvis sarīkot 3 izstādes Montreālā un 1952.,
1953. un 1954. gados izstādes arī Toronto. Gleznodams savā eks-

presīvajā, kontrastainajā un robustajā manierē ģīmetnes, figūrā-
las kompozīcijas, ostu skatus, puķu gleznas, viņš ir vienīgais lat-

viešu gleznotājs Kanādā, kas eksistē no "tīrās mākslas." Grafi-

ķis-gleznotājs Eduards Dzenis, kas pārcēlās uz Kanādu no Zvied-

rijas, darbojas reklāmu birojā, piedalījies Ontario kanādiešu

mākslinieku kopizstādē 1954. g. un strādā grāmatu grafikā.
Kanādā Toronto pastāv no Eiropas ieceļojušo mākslinieku

biedrība "Krāsa un forma," kuras gadskārtējās izstādēs 1953.

un 54. g. piedalījušies: tēlnieks Kopmanis, kas izstādījies arī

Montreālas mūzejā 1954. g., un Arnolds Nulītis, kura glezniecība
pēdējos gados stipri virzījusies uz abstraktās mākslas pusi. 1952.

gadā un 1954. g. Toronto LNAK kultūras dienās tika sarīkota
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latviešu gleznotāju izstāde, kurā bez pieminētajiem piedalījās

torontieši Rob. Bērziņš, 0. Grebže, J. Deksnis un tēlnieks-daiļamat-

nieks Hugo Mercs. Toronto darbojas šaržists Ed. Keišs, bet

Vankuverā kā gleznotājs darbojas un izstādās šachists Jurševskis.

Kanādā uzturas arī vecās paaudzes grafiķis Vilis Krūmiņš.

Austrālijā latviešu tēlotājas mākslas dzīve koncen-

trējusies trijās lielākajās pilsētās Melburnā, Adelaidē un Sidnejā.

Melburnā kopš 1950. g. pastāv Viktorijas provinces latviešu māk-

slinieku biedrība, kas apvieno arī aktierus un dziedātājus. 1954.g.

tur nodibināta "brālība" "Zilā ota" (Kārlis Mednis, Gunārs

Jurjāns, Gunārs Saliņš, Leonīds Svīķeris). 1952. un 53.g. Melbur-

nā sakarā ar latviešu kultūras dienām sarīkotas kopējas izstādes,

kurās piedalījušies gandrīz visi Austrālijā dzīvojošie latviešu

mākslinieki. 1954.g notika Laimona Lauvas, Kārļa Veinberga,

G.Zilberta, un Jūlija Priedīša kopējā izstāde. Ludmila Meilerta

-Krastiņa Melburnā sarīkojusi 4 patstāvīgas izstādes — 1949.g.,

51.g. un divas 1952.g., viena no tām pirmā pasteļu izstāde Austrā-

lijā vispār. Viņa piedalījusies arī kārtējās Austrāliešu māksli-

nieku kopējās un dažu biedrību izstādēs un saņēmusi divas godal-

gas. Divas viņas gleznas ieguvusi Viktorijas nacionālā galerija,
un pa vienai gleznai Tasmānijas nacionālā galerija, Mekkvaira

galerija Sidnējā un Pērtas augstskola. Melburnas mākslinieki da-

rinājuši dekorācijas daudziem latviešu teātra inscenējumiem:

L. Lauva (Minhauzena precībām) Valdemārs Brants un no jaunā-

kās paaudzes G.Jurjāns, Ojārs Bisenieks. Viktorijas provincē,

Aivengā dzīvo grafiķis Sigurds Kalniņš, kas darinājis ilustrācijas

laikrakstiem un grāmatām Austrālijas un Dānijas latviešu apgā-

diem. Turpat dzīvo arī rakstnieks-gleznotājs Jānis Sarma-Kalniņš,

kas piedalījies kopējās izstādēs ar akvareļiem. Adelaidē uz-

turas Margarita Stīpniece - Klēbacha, kas piedalījusies 4 austrā-

liešu un kopējās latviešu izstādēs. Vienu viņas gleznu ieguvis
Adelaides mūzejs. Adelaidē dzīvo arī V.Linde un Ingrīda Enns,

kas tur sarīkojusi patstāvīgu izstādi. Sidnejas kolledžā mācās

tēlniecību Raimonds Rumba (dz. 1931. g.), kas piedalījies Karalis-

kajā mākslinieku biedrības izstādē Sidnejā, latviešu kopējās ska-

tēs un 1953.g. Sidnejas latv. biedrībā izstādījis 24 svinā, terrakotā,

bronzā un marmorā darinātus darbus, tvertus samērā reālistiskā

gaumē. Sidnejā uzturas arī tēlniece Lilija Līcīte, akvareļus izstā-

dījis Uldis Āboliņš, monotipijas Dž.Krīvs, karikātūras darinājis

Juris Dukurs. Kanberā ar ģīmetņu gleznošanu sekmīgi nodarbo-
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jas Reinis Zusters, Tasmānijā uzturas gleznotājs Kārlis Reinfelds

un grafiķis H.Sils.

Anglijā, Londonupar uzturēšanās vietu izvēlējies Valde-

mārs Tone, 1952. g. sarīkodams tur plašu patstāvīgu izstādi, kas

izpelnījās angļu kritikas atzinību. 1953.g. Tone sarīkoja visai sek-

mīgas izstādes Stokholmā un Geteborgā. 1953.g. apgāds Zelta

ābele Stokholmā izdeva liela formāta viņa gleznu attēlu mapi ar

tekstu angļu valodā. Tone Anglijā darinājis daudz ģīmetņu un

kluso dabu, veidodams savu stilu aizvien krāsaināku un apdarē

brāzmaināku. Londonā strādā arī Arnolds Mazītis, kas ar panā-

kumiem izstādījies Karaliskās akadēmijas izstādē Londonā 1950.g.

un tajā pat gadā arī stipri sijātā angļu mākslinieku izlases skatē

Braitonā. Mazītis gleznojis ģīmetnes, klusās dabas, ikonas un va-

da arī nelielu studiju, kurā mācās daži visjaunākās paaudzes lat-

viešu gleznotāji.

Anglijā ar glezniecību vairāk vai mazāk nodarbojas un pie-
dalās izstādēs vēl Alfons Michailovskis, Kārlis Pakūlis, Ints Bulī-

tis, Pēteris Kārkliņš, Eduards Karnups, Imants Ozoliņš, Imants

Laugalis, Arturs Ludeks,M. Kleina, Arvīds Strazdiņš, Ēriks Žilin-

skis, Eduards Bandenieks, Jānis Straupnieks un Auziņš, bet deko-

rācijas darinājuši Jānis Daugulis un Alfrēds Kalniņš. Grafikā

aktīvi bijuši vidējās paaudzes grafiķis Aleksandrs Krūka un Vilis

Ciesnieks, kā arī Elmārs Bite, Kārlis Smiltenis un Veniņa Veice.

Populārais karikatūrists E. Rirdāns (f1954.. 15. 8. Londonā) pub-

licējis vairākus politisku un humoristisku sadzīves karikatūru ko-

pojumus, apgādājis karikatūrām un ilustrētiem feļetoniem vai-

rākus latviešu laikrakstus un darbojies arī angļu izdevumos. Ka-

rikatūrā darbojas vēl Verners Blumenavs, bet tēlniecībā Ludvigs

Zaķis un Vanda Voitkeviča. Dažādās Anglijas mākslas skolās

mācās Voldemārs Alksnis, Krišjānis Krūmiņš un Zigfrīds Sapietis

(Edinburgas mākslas augstskolā), bet Kārlis Lezdiņš un Baiba

Rirdance mācās A. Mazīša studijā. No Anglijas uz Dienvidafriku

izceļojis Arvīds Sodums.

Dienvidamerikā, Buenosairesā, vietējos apgādos kā

grafiķis strādā Jānis Zuntaks.

Venecuēlā, Karakasā sekmīgu portretista dabību

attīstījis Harijs Eberšteins, sarīkodams tur vairākas izstādes. Ve-

necuēlā atrodas vairākas diezgan plašas latv. gleznotāju darbu

kolekcijas V.Vītolam un pēdējo gadu gleznojumi Harijam Lie-

piņām.
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Dienvidafrikā, Keptaunā sekmīgi darbojas no

Zviedrijas ieceļojušais keramiķis Aleksandrs Klapcanovs, kas ko-

pā ar keramiķi Elmu Vestmani vada savu keramisko darbnīcu

"Kalahari'\

Pēc masveidīgas emigrācijas Vācijā palikuši tikai nedau-

dzi gleznotāji. Dienvidvācijā, gleznotāja un grafiķe Erna Ģeistau-

te, Vestfālē Ģirts Ārvaldis, kas sekmīgi darbojas kā ģīmetņu glez-

notājs. Kerbekas ciemā Vestfālē apmeties arī viens no ievēroja-

mākiem latviešu rakstniekiem Jānis Jaunsudrabiņš, kas savā lai-

kā bija plaši pazīstams kā gleznotājs un grāmatu grafiķis un epi-

zodiski nodarbojas ar glezniecību arī pēdējos gados, darinādams

pašportretus un Kerbekas ainavas. Kaizerslautenē uzturas gra-

fiķis Juris Soikāns, kas pēdējā laikā ilustrējis vairākas latv. ap-

gādu grāmatas. Vācijā uzturas arī grafiķis Rišovs. Nelielas jau-

nās paaudzes autoru darbu skates notikušas Dienvidvācijā, Kemp-

tenē un Memingenā.

Austrijā kopš kara beigām dzīvo Kārlis Neilis blakus

maizes darbam intensīvi nododamies glezniecībai. Viņš darinājis

tuvu pie simta abstraktu un pusabstraktu gleznojumu, daļēji ie-

tekmēdamies arī no austriešu tautas mākslas (krucifiksiem un

svēto attēliem).

Dānijā, Kopenhāgenā strādā grafiķis Ojārs Jegens, ie-

kārtodams un ilustrēdams grāmatas "Imantas" apgādam.

īpatnējs stāvoklis ir latviešu gleznotājiem Zviedrijā,

kur bēgļi nonāca vēl pirms kara beigām un bija spiesti gandrīz

jau no pašām pirmajām dienām paši rūpēties par savu eksistenci.

Kopēju izstādi izdevās noorganizēt tikail946.g. Stokholmā, kurā

piedalījās gandrīz visi Zviedrijā dzīvojošie latviešu gleznotāji.
Intensīvi strādājis vecmeistars Niklāvs Strunke gan stāvju glez-

niecībā, gan grāmatu grafikā, g.k. Daugavai un Ziemeļblāzmai

(Dievs, Tava zeme deg, Čaka dzejas, Raiņa kopoti raksti v.c), bie-

ži tēlodams bēgļu dzīves un dzimtenes traģēdijas motīvus. Viņš

darinājis daudzu latviešu trimdinieku un rakstnieku ģīmetnes

eļļā un oglē: Voldemāra Damberga, Mārtiņa Zīverta, Veronikas

Strēlertes, Arvēda Švābes, Artūra Bērziņa, Kārļa Strauberga,

prof. Fr.Baloža v.c. Strunke sarīkojis izstādes Lundā 1950.g. un

Karlstadē. Viņa darbi atrodas Malmes un Vermlandes mūzejā
Karlstadē un prinča Eižena kollekcijā Stokholmā.

Eduards Dzenis darbojās kādā reklāmas firmā, vairākkārt

rīkojis izstādes provincē un Stokholmā, gūdams labas sekmes se-
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višķi ar pasteļgleznojumiem. Upsalieši Jānis Induss un grafiķe

Marija Muciniece-Induss vairākkārt izstādījušies provincē (In-

duss kopā ar V.Valdmani). Labi panākumi bija Indusa izstādei

Parīzē 1953.g., kad viņa gleznas ieguva Parīzes pilsēta un Franci-

jas valsts. Vilis Valdmanis sarīkojis 2 patstāvīgas izstādes Filip-

štatē 1952.g. 70 gleznojumu) un Malkolmā, bet kopā ar R.Kron-

bergu Karlskogā un Lindesbergā 1951.g. un kopā ar J.lndusu

1952.g. Karlstatē, Vermlandes muzejā. Rūdolfs Kronbergs Zvied-

rijā izstādījies ap 15 reižu (Stokholmā 3 reizes), 1953. g. izstādījis

ainavas Sevenolā, Dienvidfrancijā, kur vienu darbu ieguvis Aries

muzejs. Daži Zviedrijas mākslas entuziasti nodibinājuši īpatnu

iestādījumu — "R.Kronberga mākslas draugu klubu", kas māksli-

nieka atbalstīšanas labā gadskārtēji izlozē dažus viņa darbus.

Reinholds Kalniņš 1952.g. Umeā izstādījis ap 30 savu darbu kopā

ar kādu franču gleznotāju kollekciju, ar kopēju nosaukumu"Fran-

ču mākslas izstāde" No vidējās paaudzes gleznotājiem Zviedrijā

darbojas Jānis Cīrulis, Milda Liepiņa, Elvīra Ogriņa, akvarelists

Alfrēds Lapukins, kas beidzamos gados guvis ievērojamas sekmes

keramikā, sarīkodams 1954.g. Erebrū ap 40 keramisku dabu iz-

stādi, (glazēti māla augstciļņi, mozaīkas v.c). Ar glezniecību

nodarbojies arī rakstinieks Kārlis leviņš.

Jaunajai paaudzei jāpieskaita Jānis Danilsons, kas arvienu

vairāk pievēršas abstraktajai mākslai, Velta Lange, Leo Briedītis,

kas vairākkārt izstādījies Stokholmā, Lidija Lercha, Skaidrīte

Soduma, tēlnieks Valdemārs Balutis, kas mācījies Stokholmas

mākslas augstskolā, piedalījies zviedru mākslinieku izstādēs un

1954. g. izstādījies Tronheimā, Norvēģijā patstāvīgi. Strādā bron-

zā, maijolikā un īpatnējā stikl-metalla mozaīkas technikā. Vis-

jaunākajā paaudzē minami Laimonis Reinholds, Laris Struņķe,
kas darinājis dekorācijas latviešu un "Maasijas" teātra izrādēm,
Ruta Grīna (mirusi 1954.g.).
Kā grāmatu grafiķis Daugavas apgādā strādā Normunds Hart-

manis. Sakarā ar politisko nedrošību, ko rada imperiālistiski ek-

spansīvās Padomju Krievijas robežu tuvums, no Zviedrijas izceļo-

juši daudzi latviešu mākslinieki: uz Kanādu Ed. Dzenis, uz ASV.

Arvīds Strauss, uz Dienvidafriku Al.Klapcanovs, uz Arģentīnu
Daina Bištēviņa.

Noslēgumā jāsecina, ka mūsu tēlojošie mākslinieki trimdā

strādājuši ar lielu enerģiju un neatlaidību un svšo zemju spēcī-

gajā konkurencē daudzkārt izkarojuši cienījamu stāvokli. Seši
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gleznotāji un tēlnieki darbojas kā paidagogi Savienoto valstu

kolledžās un mākslas augstskolās. Daudzu latviešu autoru darbi

novietoti imigrācijas zemju muzejos un kollekcijās. Kamēr rakst-

niecībā un arī mūzikā "jaunās paaudzes" jautājums ir diezgan

bēdīgs, tēlojošās mākslās aina ir daudz cerīgāka. Jaunie autori

gandrīz visi pievērsušies abstraktajai mākslai, kas patlaban ir

modē un ko, vismaz ASV, māca visās mākslas skolās. Interese

par abstraktajām mākslām pieaug arī vidējā paaudzē, kas visumā

vēl pieturas pie samērā reālistiskā "Rīgas skolas" ekspresionisma.

Tēlnieks -mākslin. Hugo Mercs

LATVIEŠU DAIĻAMATNIECĪBA TRIMDĀ

Tikai nedaudzi latviešu daiļamatnieki atstāja dzimteni, un

no tiem lielākā daļa trimdas sākumā atradās Vācijā. Neiedo-

mājami trūcīgos apstākļos, neērtās telpās, bez piemērotiem dar-

ba rīkiem, materiāliem, bet ar ticību latviešu tautas kultūrai, ar

darba prasmi un zināšanām latviešu daiļamatnieki, lai gan stip-

ri izklīdināti svešajā zemē, pamazām sāka strādāt.

Jau 1945. g. novembrī Minchenes "Lohengrina" nometnē

tika sarīkota pirmā daiļamatnieku darbu skate ar dažiem sim-

tiem darbu: gan trimdā gatavotiem, gan no Latvijas līdzņem-
tiem. Šīs darbu skates panākumi dod ierosmi un rada labvēlīgus

apstākļus nodibināt starptautisku lietiskās mākslas skolu UN-

RRA's atbalstā, kur audzinātāju un audzēkņu vidū ir ap 90% lat-

viešu (vadītājs: H. Mercs).

1946. g. maijā Minchenes nometnē tiek ierīkots arī pirmais

Baltijas tautu daiļamatnieku salons.

Šai laikā notiek starptautiskā izstāde Altstatē (Bavārijā),

kurā piedalās latviešu daiļamatnieki ar saviem darbiem, iekār-

tojot vairākus stendus. Drīz seko Ansbachas, Eslingenas, Mem-

mingenas v.c. nometņu daiļamatnieku izstādes. Jaundarbu ra-

dītāji, kā arī izstāžu organizētāji un jauno daiļamatnieku au-

dzinātāji ir gan mākslinieki, gan daiļamatnieki. Piedalās: prof.

A. Annuss, prof. B Dzenis, prof. J. Kuģa (ar metiem), kā lektori:
V. Lamsters, H. Mercs, A. Dzērvīte, H. Kivicka. Ādas izstrādā-
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tāji: P. Hermanovska, V. Zoste. Audējas: A. Dzērvīte, H. Ki-

vicka, I. Priedīte-Gūlberga, V. Stanga. Koktēlnieki: H. Bren-

sons, H. Brachmanis, Z. Lakstīgala, H. Mercs, H. Staltmanis. Kok-

izstrādātāji: K. Alers, J. Rītiņš. Sudrabkaļi: A. Bētiņš, S.Bercs,

K. Kriķis, J. Jurisons, V. Riduss, A. Štolcs. Keramikā: A. Grau-

diņa, Z. Juraševskis, Z. Radiņa. Dzintara izstrādātāji: M. Ģei-

stauts, R. Rubenis.

Pateicoties šo darbinieku nenogurstošam darbam, kā arī tau-

tiešu vienotībai un ticībai latviskai kultūrai, daiļamatnieku dar-

bība varēja kupli uzplaukt. Auga arī cienītāju pulks, tāpat au-

ga ražotāju saime. Izveidojās darbnīcas vairākās nometnēs, kā

Ansbachā, Memmingenā, Eslingenā, Augsburgā, Kleinkecā, Virc-

burgā, Libekā, Oldenburgā Rāvensburgā, Putlosā (gūstekņu no-

metne) v. c.

Veidojoties Eslingenas nometnei, tur pārcēlās vairāki daiļ-

amatnieku darbinieki un pie tur pastāvošās mākslas skolas no-

dibina daiļamatniecības nodaļu ar ādas, sudraba un kokapstrā-

dāšanas darbnīcām.

Nometnēs un ārpus tām tika ierīkotas izstādes, kur ir vecie, ir

jaunie darbinieki rādīja savus sniegumus un tā iepazīstināja

citas tautas ar latviešu daiļamatniecību. Tā latviskie audumi,

keramika, kokgriezumi, rotas nāca citu tautu rokās un ceļoja

pāri jūrām un okeāniem — pa visu pasauli un propagandēja lat-

viešu kultūru. Latvju daiļamatnieki cēla saulītē seno tautas

mākslu un uzrādīja daudzus jaunus oriģināli latviskus darbus.

Bet kā katrā druvā aug nezāles, tā arī te sāka ieviesties da-

žādi "speciālisti" — tirgotāji, kuri neskatījās uz darba kvalitāti,

bet gan tikai uz peļņu. Lai to apkarotu, ieinteresētie mākslinieki,
architekti un daiļamatnieki ierosināja dibināt daiļamatnieku sa-

vienību, kas notika 1946. g sanāksmē, kurā piedalījās pārstāvji

no visām Vācijas nometnēm. Par savienības priekšnieku tika

ievēlēts H. Mercs, vietnieku — A. Štolcs, sekretāru — 0. Grīns.

Pirmais solis, savienībai darbību uzsākot, bija salona iekārto-

šana, kas, pateicoties tā laika Eslingenas kolonijas vadītāja X.Kal-

niņa un A. Jansona palīdzībai, izdevās labi. Salona pastāvēšanas
laikā (vadītāji A. Ozols un Bīriņa) pārdoto daiļamatnieku dar-

bu skaits sniedzās vairākos tūksošos.

Lielāko tiesu šo darbu klāsts nāca no trimdā izaugušiem daiļ-

amatniekiem, kuri, blakus materiālām vērtībām, iemācījās amatu,
kas daudziem noder vēl šodien.
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Rosīgākie no jauniem daiļamatniekiem — ādā: T. Cildermane,

L. Grinberga, E. Kesnere, L. Krasts, M. Meņģele, J. Rescevska,

J. un K. Ulmaņi, A. Spuriņš, A. Šampina v. c. Audumos: A.Lācis,

B. Tumsevics, V. Vilniņa, A. Zepa, A. Zilgalvis v. c. Kokgrie-

zēji, koktēlnieki: V. Caunītis, Ž Cīrulis, L. Grīnvalds, E. Krasts,

M. Lenbergs, V. Pūce, T. Uzariņš, A. Sildegs, A. Seržants Z. Zie-

melis v. c. Intarsijā: V. Briedis, L. Bruniņš, H. Lapiņš, N. Lucis,

V. Reinholds v. c. Koka un metalla plastikā: L. Linauts-Rops,

J. Pontaks, A. Bērziņš v. c. Sudrabkaļi: A. Berke, H. Dāboliņš,

0. Grīns, A. Gugāns, E. Polikevičs, L. Upenieks, J. Upmanis v. c.

Keramikā: E. Groskaufmanis, L. Treimane. (Daiļamatnieku

skaits bija pieaudzis līdz 250 darbiniekiem).

Daiļamatnieku savienība salonā kārtoja darbus izstādēm gan

Vācijā, gan ārpus tās. Lielākās daiļamatnieku izstādes ārpus no-

metnēm sarīkotas, sākot ar 1946. g., Minchenē, Ansbachā, Eslin-

genā, Augsburgā, Štutgartē, Frankfurtē, Bad - Nauheimā, Felba-

chā, Ofenbachā, Nirnbergā, Fišbachā v. c. Latviešu daiļamatnie-

ku darbus USA (Ņujorkā) izstādīja H. Tauriņš un Kanādā —

Halifaksā M. Vētra.

Tautiešiem izklīstot pasaulē, daiļamatnieku darbība nav ap-

stājusies. Kaut arī izpeļņa ne tuvu nestāv viszemāk atalgotam

darba spēkam, daļa daiļamatnieku ir palikusi uzticīga savam

darbam. Tā pastāv Daiļamatnieku savienība Kanādā, kuras mēr-

ķis ir apvienot latviešu daiļamatniekus un populārizēt latviskos

daiļdarbus svešumā. Savienībai ir savs salons, un tā piedalās un

pati rīko izstādes.

Tāpat arī citās zemēs netrūkst latviešu daiļdarbu darītāju

un cienītāju — ir tautiešu, ir sveštautiešu vidū.

Tā ar patiesu prieku darbojoties šai nozarē, mūsu skaistā,

īpatnējā tautas māksla uzplaukusi, sazarojusies un, cerams, sa-

glabāsies atbrīvotai dzimtenei.
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Paula Jēger-Freimane

LATVIEŠU TEĀTŖA 10 GADI SVEŠUMĀ

Mūsu svešniecības laika pirmajā posmā latvju bēgļu vairums

sadalījās pa divi zemēm — Zviedriju un Vāciju. Tur vien tad arī

bija iespējams kaut ierobežoti atsākt kara izskaņā pārtraukto

latviešu kultūrālo darbību. Labvēlīgs noteikums tam bija ievē-

rojami lielais gara darbinieku skaits, kas bija atstājuši dzimteni,

nespēdami palikt komūnistu kalpībā. Arī skatuves mākslinieku

viņu vidū bija diezgan daudz, lai tie sāktu domāt par latviešu

teātra mākslas atjaunošanu un kopšanu svešumā. Bija iznācis tā,

ka profesionālie un kvalificētie skatuves darbinieki vai visi bija

pārcēlušies uz Vāciju, turpretim mūsu jaunāko laiku ievērojamā-

kais drāmatiķis Mārtiņš Zīverts — uz Zviedriju. Tā pārtrūka tās

ciešās tiešās attiecības, kas pēdējos gados Latvijā bija nodibinā-

jušās mūsu galvas pilsētas teātru un mūsu jaunā drāmas meistara

starpā. Zviedrijas latviešu bēgļiem tas bija tiešs ieguvums, bet arī

teātra vienības Vācijā profitēja no Zīverta radītāja darba Zvied-

rijā.
Zīverts Zviedrijā un skatuves darbinieki paši Vācijā sāka or-

ganizēt teātra darbu apmēram vienlaicīgi, ap 1946. gadu. Zīverts

darbojās Stokholmā, kur koncentrējās arī liela daļa pārējā Zvied-

rijas latviešu kultūras darba. Zīverts teātra darbu bāzēja uz sa-

vām lugām, galvenokārt jaunrakstītajām. Trūkstot režisoriem

un kvalificētiem aktieriem, Zīverts pats savas lugas iestudēja,

pats dažkārt uzņēmās galvenās lomas tēlot. Mēs, kas neesam šīs

izrādes redzējuši, nevaram autentiski spriest par talantīgā autora

spējām un panākumiem šais specifiski teātrālajās nozarēs, bet ne-

apšaubāmi šķiet, ka šī autora paša vispusīgā līdzdarbība būs cē-

lusi interesi par izrādēm skatītājos, tāpat kā pieņemami šķiet no

aizjūras dzirdētie spriedumi par Zīverta paša skatuvē radīto tēlu

konģeniālo iztulkojumu un izveidojumu.
Teātra lietas balstīšanai, Latvijas PEN kluba ierosmē, 1950. g

nodibinājās Zviedrijas latviešu teātra biedrība, kuras priekš-
nieks ir Zīverts, un kopš tā laika Zīverta vadītais teātris ir kļuvis

par Zviedrijas latviešu teātri. Pēc nosaukuma tam nu vajadzētu

apvienot visus radītājus spēkus skatuves mākslā, lai Zviedrijas
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latviešiem dotu to labāko, kas vien iespējams. Diemžēl tā tomēr

nava. Arī Zīvertam nav izdevies kopot ap sevi visus, kas gribētu

kalpot teātra mākslai un, dažkārt atsākot iestudējumus ar atkal

citiem aktiriem, nav izdevies šais gados no amatieriem un dažiem

teātra ļaudīm izaudzināt ansambli, kas tuvotos mākslas te-

ātra līmenim. Varbūt arī tāpēc mums jau pirms gadiem bija jā-

dzird Zīverta pesimistiskais atzinums, ka latviešu teātris ir miris.

Stokholmā, blakus Zīvertam, vēl darbojies J.Straumes vadīts no-

grupējums, kas pēdējā laikā kļuvis par Zviedrijas DV teātri; tas

izrādījis pāris vērtīgu cittautu lugu. Bez tam dažu jauno entu-

ziastu kopa te gribējusi uzsākt delartisko teātri ar V.Damberga

Kolumbines izrādi Andra Blektes vadībā. Pasākums ar šo vienīgo

izrādi pagaidām izbeidzies, bet par A.Blekti Latvija Amerikā 1954.

gada 46. numurā teikts, ka tas ar panākumiem darbojies Stokhol-

mas drāmas teātra mazajā skatuvē, tātad pārkāpis latviešu trim-

dinieku loku. Vai latviešiem svešumā būs pietiekama apdāvinā-

tība un darba spējas, lai izlauztos lielās pasaules mākslā un vai

viņi tad vēl dos arī ko latviešu teātra mākslai nākotnē, tas kā

Zviedrijā, tā citur pagaidām ir laika zīlējums.

Protams, latviešu patika teātri spēlēt nav ierobežojusies gal-

vas pilsētā vien. Arī daudzās citās vietās — Upsalā, Goteborgā uc.

spēlē teātri. Bet ja jau Stokholmas latv. teātris nav spējis izvei-

doties par pilnvērtīgu mākslas faktoru, jo mazāk tas ir bijis ie-

spējams citur. Secinājums, pēc visām ziņām, tāds, ka latviešu

teātriem Zviedrijā ir nacionālpolītiska nozīme, bet nav pilna
mākslinieciska vērtība.

Vācijā latviešu teātris pārdzīvoja divi fāzes, lielajam lūzu-

mam iestājoties ap 1948.-50. gadu, pēc Vācijas naudas reformas

un aktieriem izceļojot uz tālajām emigrācijas zemēm. Līdz tam

latviešu teātris Vācijā piedzīvoja gandrīz Latvijas laikam līdzvēr-

tīgu uzplaukumu divi lielākajos mākslinieku nogrupējumos —

Eslingenā amerikāņu un Merbekā angļu zonā. Bez tam it respek-

tējamas vienības vēl bija Lībekā, Vircburgā, un dažos citos lielā-

kos ciemos. īpatnējie dzīves apstākļi, kas ar laiku atņēma brīvas

pārcelšanās iespējas no nometnes uz nometni, neļāva šiem teāt-

riem strikti izveidoties par mākslinieciskiem novirzieniem, kaut

arī populārs bija ieskats, it kā Eslingenas teātris X.Veica un

J. Lejiņa vadībā, būtu tuvāks Latvijas Dailes teātrim un Mērbe-

kas, O.Uršteina un J.Zariņa vadībā, — Nacionālajam teātrim,

īstenībā aktieru sastāvam kā šais, tā citos teātros bija gadījuma



100

raksturs, un ja izrādēm bija kāda stilistiska atšķirība, arī to no

reizes uz reizi drīzāk noteica katrreizējais režisors un luga. Kaut

gan pa visu Vāciju bija izkaisītas amatieru trupas, kas darbojās

vai katrā nometnē tautas pašdarbības priekam, trīs galvenie pro-

fesionālie teātri —Eslingenas, Mērbekas un Lībekas, pēdējam

speciāli apkalpojot angļu zonas ziemeļaustrumu daļu, — bija gai-

dīti viesi visur. Repertuārs bija labs, teātri nevairījās arī no

dažiem lieliem inscenējumiem, un
latviešu skatītājs varēja izjust

īstas mākslas elpu tādās izrādēs, kā, piem., Divpadsmitā nakts,

Vilhelms Tells vai Inspektors nāk. Divas jaunas lugas krāšņiem

inscenējumiem deva Anšlavs Eglītis.

šo uzplaukuma laiku izbeidza dārgā DM, tās ietekmē sašau-

rinātiem apstākļiem piemērotu lugu trūkums un vēlāk arī skatu-

ves mākslinieku pietrūkums, tiem izceļojot. Nu arī Vācijā kāri

izķēra ik jaunu Zīverta lugu ar 3-4 personām vienā necilā skatu-

ves ainavā, līdz pat tās vairs nebija pa spēkam nedaudz paliku-

šajiem aktieriem.

Pašas pēdējās ziņas no Vācijas vēstīja, ka tur diezgan dau-

dzās pilsētās vēl 1954.gadā sīksti turējās mazi amatieru ansambļi

un ansamblīši, un šis fakts vēl lieku reizi pierāda, ka primitīvs

spēles prieks latviešos nekādos apstākļos nav galīgi izskaužams.

Rosoties tālākai izceļošanai un nereālizējoties kādai sākuma

iecerei par kompaktas pārcelšanās iespēju uz Angliju, arī skatu-

ves mākslinieku vairums rīkojās uz Ameriku. Tie, kam nebija pa-

cietības šo iespēju sagaidīt vai nebija izredžu tur iekļūt, devās uz

Kanādu vai Austrāliju. Anglijā, kā pirmajā emigrācijas zemē,

ar Westward Ho akciju ieplūda daudz mūsu jauniešu, kas tur iz-

veidoja spēcīgas un aktīvas DV organizācijas nodaļas. Šīs orga-

nizācijas turienes vadībai nu pieder lielais nopelns, ka tā vienīgā

līdz šim ir sapratusi un novērtējusi tiešām kvalificēta režisora

nozīmi kaut vai amatieru trupām un atradusi līdzekļus tāda pas-

tāvīgai algošanai. Šī organizācija aicināja uz Londonu ar piere-
dzi bagātāko mūsu režisoru un skatuves mākslas paidagogu Jāni

Zariņu, nodrošinādama viņam dzīves iztiku tikai par viņa māksli-

nieka darbu. Un tā nu kopš 1951. gada režisors Zariņš vada Lon-

donas DV. drāmu, celdams tās līmeni arī ar paša radītiem tēliem

izrādēs, un strādā svētīgo mākslas izpratnes padziļināšanas un

audzināšanas darbu, no centra Londonā pārzinādams un inspicē-
dams amatieru trupas pa visu Angliju. Tā strādājot, pēc Zariņa

atzinuma, ir jau izdevies ar amatieriem panākt pieklājīgu, pat
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pāri vidusmēra līmeni, īpaši dažiem ansambļiem apvienojoties

par Ziemeļanglijas drāmas kopu, kas apkalpo visu šo apgabalu.
Diemžēl Zariņa stāvoklis Anglijā ir līdzīgs Zīverta stāvok-

lim Zviedrijā: viņa rīcībā nav profesionālu aktieru, ar kuriem viņš

varētu jau tagad veidot īsti māksliniciskas izrādes.

Bet varbūt viņa darbam ir liela tālākas nākotnes nozīme;

varbūt viņam būs lemts izaudzināt dažus patiesi vērtīgus jaunus

spēkus kādreizējiem atbrīvotās Latvijas teātriem, ja amatieru vi-

dū atrastos pa talantam, un var jau būt, ka tas galu galā ir pozi-

tīvākais, ko pašreiz spējam darīt latviešu teātra mākslas labā
. . .

Kanādā, pēc laikrakstu ziņām spriežot, teātra dzīve īpaši sa-

zēlusi divi lielākajos centros — Montreālā un Toronto. Kā vienā,

tā otrā vietā ir pa redzamam profesionālam aktierim, kas tad arī

uzņemas režisoru pienākumus, bet ansambļos lielā pārsvarā ir

amatieri. Montreālas teātra lielais ieguvums ir talantīgā aktiere

Irma Graudiņa, kas tur attīsta rosīgo režisores darbību ar iesācē-

jiem teātra mākslā. Nenormālā Toronto teātra darbinieku sašķel-

šanās vairākās trupās šķiet lielu tiesu kavē labāko spēku salie-

dēšanu kaut vai tikai labā amatieru ansamblī. Pēdējā laikā gan

no Kanādas ir nākušas optimistiskas ziņas par event. iespējām

īsta mākslas teātra radīšanai un par īpašām rūpēm spējīgas ak-

tieru jaunaudzes skološanā.

Arī vistālākajā no lielākajām emigrācijas zemēm
— Ausrāli-

jā noris it rosīga teātra dzīve, vai katrā nometnē darbojoties pa

amatieru ansamblim, lielākajiem no tiem veidojoties lielākajos

centros — Adelaidē, Sidnejā, Melburnā. Melburnā beidzot ir no-

vietojušies vairāki profesionāļi, pārsvarā bijuši Lībekas latv. te-

ātra aktieri, kas tur 1953. gadā nodibināja Austrālijas latv. teātri,

deklarēdami, ka aktieru sastāvs komplektēsies tikai no kvalificē-

tiem aktieriem, kuru vidū uzņems arī skolotus un pārbaudītus

jaunus tēlotājus. Šī deklarācija rāda, ka Austrālijas latv. teātris

pretendē būt mākslas faktors, un teātra nosaukums liecina, ka

tas grib pārstāvēt teātra mākslu visa kontinenta piejamā apjomā.
Šis teātris nav vairījies arī no dažiem lieliem inscenējumiem —

Princeses Gundegas un Minhauzena precībām. Intensīvi strādā-

dams, ar saviem pēdējiem iestudējumiem tas sāk pāraugt amatie-

risma robežas un tiecas iekšā tīros skatuves mākslas meklējumos.
Ja tas patiesi tā būtu, tad šai tālajā zemē, kur latvietība pakļauta
valsts apzinīgai asimilācijas politikai, māksliniecisks latviešu te-

ātris varētu kļūt par aizturu šai tendencei.
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Liekas, nemaldīsimies domādami, ka vēl citās še neminētās

emigrācijas zemēs, kur vien kāds pulciņš latviešu vienkopus, zeļ

pa kādam mazam pašdarbības asniņam, spēlējot teātri pašu pata-

pas priekam. Bet līdšinējais pārskats rāda, ka arī visās minētajās

zemēs katrā ir tikai pa kādam vai dažiem atsevišķiem profesio-

nāliem vai izciliem skatuves darbiniekiem un ka to lietpratīgās un

talantīgās pūles līdz šim, pēc Vācijas nometņu laikiem, vairs nav

spējušas nevienā no šīm zemēm izveidot mākslinieciski pilnvērtīgu
latviešu teātri. Visas cerības tāpēc vērsās un joprojām vēršas

uz Savienotajām valstīm, uz kurieni pārcēlās gandrīz visi Eslin-

genas un Mēbekas teātra galvenie darbinieki, apzinīgi censda-

mies novietoties austrumu piekrastes lielajos latviešu centros —

Ņujorkā un Bostonā, lolodami cerību še darbību atkal atsākt.

Tas arī notika: 0. Uršteina mākslinieciskā vadībā sāka dar-

boties Ņujorkas latviešu teātris un K. Veica vadībā — Bostonas

latv. teātris, abi gandrīz vai vienīgi ar Blaumani un Zīvertu re-

pertuārā. Tomēr kā citur, tā arī te darbošanās teātrī bija un ir

tikai patapas darbs, aizgūtnēm veikts no maizes darba brīvajā

vai pat tam atrautajā laikā, kas, protams, tikai negātīvi varēja

ietekmēt izrāžu māksliniecisko līmeni. Gan no pat sākta gala te

rosījās doma, ka latviešiem Amerikā pienāktos izveidot tādus ap-

stākļus, lai vismaz kāda skatuves mākslinieku izlase varētu nodo-

ties vienīgi teātra darbam, no kura tad būtu prasāma augsta kva-

lifikācija. Šādas izlases mākslinieki pilnvērtīgas izrādes tad ce-

rēja darīt pieejamas latviešu centriem pa visu plašo zemi, kur vien

latvieši izjustu vēl vajadzību pēc īsta tīras latviskas teātra māk-

slas. Likās, ka vairāku desmitu tūkstošu lielais latviešu skaits pa

dažām lielākajām austrumu piekrastes pilsētām vien jau spētu

šādu latviskās kultūras faktoru materiāli reālizēt. Tādam nolū-

kam bija organizējama, no vienas puses latviešu sabiedrība, kā pa-

sākuma saimnieciskā bāze, no otras — skatuves darbinieki, kā

pasākuma idejiskie īstenotāji. Šīs abpusējās organizēšanās līdz-

šinējais rezultāts, ko varētu uzskatīt par tās pirmo pakāpi, ir

1952. g. rudenī nodibinātā Teātra draugu biedrība un jau pirms

tam notikušā Ņujorkas un Bostonas teātru teorētiskā apvienoša-

nās, ar nosaukumu Amerikas latviešu teātris, praktiski turpinot

pastāvēt abās pilsētās patstāvīgiem ansambļiem, katram ar savu

māksliniecisko vadību (Bostonā K. Veicu bija nomainījis J. Le-

jiņš), jo ansambļus apvienot nav ļāvis tas pats mūsu vecais dieniš-

ķās maizes jautājums. Kā nosaukums rāda, apvienošanās pamatā
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tomēr ir doma, ka te nu būtu teātra vienība, kas pretendētu pārstā-

vēt latviešu teātra mākslu Amerikā. Tam nolūkam jaundibināta-

jai Teātra draugu biedrībai nu vajadzēja noorganizēt drošu saim-

nicisko bazi, kas ļautu pēc ikreizējas vajadzības izraudzītus šīs

vienības locekļus nodarbināt ar noteiktu algu kā Ceļojošo an-

sambli. Tāda ceļojošā ansambļa resp. teātra sastāvs būtu mai-

nīgs, no reizes uz reizi, ko noteiktu katrreizējās lugas lomu pra-

sības, un tāpēc tā dalībniekus pat nebija domāts norobežot ar

Amerikas latv. teātra aktieriem vien. Ikvienam kvalificētam ak-

tierim šai kontinentā bija dota principiāla iespēja būt par Ceļo-

jošā teātra dalībnieku.

Ja vērojam mūsu kultūrālo dabību Amerikā (varbūt arī visā

brīvajā pasaulē), tad jāredz, ka labie nodomi un pasākumi daž-

kārt īstenojas visai gausā gaitā, ja tie vispār īstenojas. Arī še

aprādītā doma par latviešu teātra mākslas atjaunošanu un uzturē-

šanu profesionāli augstā līmenī kaut vaī šai vienā kontinentā, kur

latviešu bēgļu skaits ir vislielākais un viņu materiālais stāvok-

lis veidojas vislabākais, — arī šī doma draud palikt neīstenojama

iecere. Teātra draugu biedrībai turpat divu gadu pastāvēšanas

laikā nav bijis pa spēkam pievērst plašas sabiedrības interesi šī

pasākuma event. daļējai financēšanai, nedz arī īsti dziļi un nesav-

tīgi iekvēlināt pašus māksliniekus par viņu dalības tiesu. Tāpēc

jau 1954.g. pavasarī paredzētais ceļojošā teātra pirmais izbrau-

kums nenotika un — Dievs vien to zina — kad un vai tas reiz no-

tiks, un tātad — kad un vai īstenosies iecere par īsti pilnvērtīgu

latviešu teātri svešumā.

Kādēļ šāda mazticība? — Tādēļ, ka jo tālāk, jo skaidrāk re-

dzamas mūsu savos pamatos nizkārtotās kultūrpolitikas ļaunās
sekas. Mēs dzīvojam, tā sakot, no rokas mutē. Mēs uzliesmojam

atsevišķos sajūsmas brīžos kādam labam darbam, bet mēs neesam

spējuši no sākta gala savām kultūrālajām vajadzībām ierādīt pie-

nācīgo vietu un tad brīvprātīgi uzņemties un neatlaidīgi pildīt

tos materiālos prasījumus, ko mērķtiecīga kultūras kopšana uzliek.

Kaut gan mēs zinām, ka mazas tautas var ieiet pasaules vēsturē

vienīgi ar savām kultūras vērtībām, mēs nebūt neesam izman-

tojuši visas pozitīvās iespējas, ko šai ziņā šis likteņa piemeklēju-
ma laiks svešumā mums ir devis. Mēs esam pazaudējuši godbijību

pret garu. Gara darbs, gara darbinieks un gara vērtības mums

kļuvušas par visai pieciešamām lietām, ko tikai nedaudzi vairs

ieskata par dzīves primārām vērtībām, kam jānododas aiz pārlie-
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čības un ideālisma un kam jānes arī materiālie upuri. Šāda vis-

pārējā nosliece nevien kā nepalīdz mums iespiesties lielajās tau-

tās un konkrēti ar darbiem pārliecināt tās par latviskās kultūras

esmi, bet tā kritina arī mūsu pašu prasību līmeni zemāku un ze-

māku, un mēs kļūstam tik pieticīgi, ka mums šķiet jau ķecerīgas

tās retās balsis, kas reizēm vēl uzdrīkstas no latviešu kultūras pa-

rādībām svešumā prasīt tādu kvalitāti, kas piespiestu arī sveši-

niekus ierindot tās pasaules kultūras vērtībās.

Latviešu teātris ir tas latviskās kultūras nozarojums, kas ti-

kai kā kopus radāms mākslas paveids, visvairāk cietis un cieš

nenokārtotas materiālās bāzes dēļ. Un varbūt arī tādēļ, ka teātri

ir visvieglāk profānēt. Teātri "spēlēt" var katrs, kas spēj kus-

tēties un runāt, un lugu "režisēt" var katrs, kam pietiek uzņēmī-

bas to darīt. Tautas pašdarbības dzīvē tā nemaz nav peļama, bet

gan apsveicama un veicnāma lieta, un jo sevišķi tagad svešumā,

kur tādai pašmāju teātra spēlēšanai ir daļēja kopības un latvie-

tības uzturēšanas vērtība. Tāpēc ir prieks dzirdēt, ka pa visām

Savienotajām Valstīm tāpat darbojas neskaitāmas mazākas vai

lielākas teātra vienības, kā to redzējām notiekam visos citos kon-

tinentos. Tikai jābrīdina no vienas lietas: ne šie spēlētāji, nedz

viņu skatītāji nedrīkstētu pazaudēt starpības izpratni par to, kas

šķir amatieru izrādi un patriotisku prieku par to no mākslinie-

ciski kvalificēta teātra izrādes tīrā mākslas pārdzīvojuma.

Diemžēl, šāda jēdzienu sajaukšana notiek, un jo dienas jo

vairāk, amatieru trupām iestrādājoties un izrādot gandrīz visu

to pašu repertuāru, ko rāda profesionālie teātri, un profesionāla-

jiem teātriem, maizes darba nelabvēlīgo apstākļu dēļ, arvienu bīs-

tamāk pietuvojoties neprofesionāļu līmenim. Šī pēdējā parādība
sāk jau iedragāt pašu mākslinieku ticību iespējai sagatavot māk-

slinieciskas izrādes. Ja apstākļus neizdotos uzlabot, nonivelēšanās

būtu neizbēgama, un doma par latviešu mākslas teātri svešumā

būtu jāaizmirst.

Tomēr, pārredzot pašrezējos teātra apstākļus šai zemē, šķiet,
ka no šīs domas nebūtu jāatsakās, ka nevajadzētu pārāk daudz

upuru, lai, piemēram, kaut Ceļojošā ansambļa izlase varētu uz-

sākt māksliniecisko misiju šai kontinentā. Domas atgriežas pie

Anglijas DV ciešas režisora algošanas turienes teātra trupu ap-

kalpošanai. Ja tas ir pa spēkam Anglijas DV. vai tiešām tas būtu

neiespējams Amerikas latviešiem: pietiekami atalgot vienu reži-

soru pastāvīgam teātra darbam? Zināms, mums gan nav liela
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mākslinieciski kvalificētu režisoru izvēle, bet gluži bez cerības,

domājams, mēs tad nepaliktu. Ir manāms, it kā Teātra draugu

biedrība arī būtu atzinusi, ka šis ceļš varbūt vienīgais vēl būtu

atlicis event. mākslinieciskās darbības uzsākšanai.

Bet nav jau mākslinieku kvalifikācija vienīgais jautājums,

no kā atkarīgs latviešu teātra būt vai nebūt svešumā. Ir vēl cits

un visai svarīgs faktors, kas liekas neatturami dzen latviešu te-

ātri nāvē; tas ir — repertuāra trūkums. Nav jau gan drāma ne-

kad bijusi pirmā vietā latviešu rakstniecībā, bet tik neražīgu kā

pašreiz to redzam tikai še svešumā. Ražīgs ir bijis vienīgi Zīverts,
bet arī viņa specifiskais drāmatiskais talants nevarēja vairs tur-

pināt kuplot trimdā, kā tas bija noticis Latvijā. Latvijā tas va-

rēja brīvi zaroties un neierobežoti meklēties visos virzienos, — vi-

sas vēsturiskās interpretācijas tam bija pieejamas. Zviedrijā Zī-

verts drīz vien norobežojās vienīgi mazo apmēru kamerspēlēs,

kuras latviešu profesionālie teātri Vācijā sāka ievērot tikai tad,

kad dārgā DM tiem vairs neatļāva lielos inscenējumus. Ar ma-

ziem izņēmumiem — divām Anšlava Eglīša un vienu Vaid. Kār-

kliņa lugu — svešumā nav radušās vēl citu autoru lugas, kas būtu

kaut cik jūtami bagātinājušas vai cēlušas teātru repertuāru. Un

tagad, pēdējos tālās trimdas gados, neiztiekot vairs ar Zīvertu un

Blaumani un pa retam A. Brigaderi, arvien biežāk lasām ziņas

par visādu Pūra lāžu un Nebēdnieku, Priecīgo saimnieku un Mal-

du Mildas sapņojumu un šiem līdzīgu "šedevru" izrādēm, ko,

kā vietējie ziņotāji apliecina, skatītāji uzņemot ar lielu atsaucību.

Nevien amatieru kopas, bet arī Amerikas latv. teātra abi ansambļi

ir jau noslīdējuši līdz "tautas lugām" savos pēdējos iestudējumos,

un šo izrāžu sajūsmīga uzņemšana neliecina neko citu, kā māk-

slas prasību pazemināšanos skatītājos.

Sevišķi bīstama ir šī parādība, ja domājam par mūsu jaunatni,

kuru gribētum paturēt latvietībai. Ar pseudomākslu mēs nepie-

saistīsim viņas labāko daļu, kas skolojas šejienes augstākajās

mācības iestādēs un, atvērtām acīm iepazīdama šo lielo zemi, bez

aizspriedumiem saredz tanī arī tās pozitīvās vērtības. Mūsu apzi-

nīgas kultūrpolitikas uzdevums būtu — neļaut piegružot mūsu

gara dzīvi ar "tautiskām" pseudovērtībām, bet, visus spēkus ko-

pojot, uzturēt to tīru un lūkot bagātināt jaunām vērtībām, kas

savā pašvērtībā spētu sacensties ar svešinieku bagātībām. Mēs

nedrīkstētu apmierināties ar vecās un vidējās paaudzes sentimen-

tālu jūsmošanu par katru vārdu, kas kādreiz teikts latviešu va-
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lodā, jo tās turpina dzīvot no atmiņām par Latvijas bagātībām.

Mūsu jaunatne ir jāpiesaista ar reālām vērtībām — ar labāko,

ko spētum vēl tai dot no pagātnes un ar jaunrades devumiem.

Jaunradē aktīvai jākļūst pašai jaunatnei. Jau tagad ir un turp-

māk būs vēl vairāk latvju jauniešu, kas mācās, beidz un beigs

šejienes drāmas skolas, kur var mācīties arī drāmatiskās rakst-

niecības likumību. Ja tie nenovērstos no latvietības, tad, kopā ar

mūsu pašu drāmatisko studiju (Zariņa, Uršteina, Veica) mācek-

ļiem pamazām augtu jauna audze, kas spētu aizstāt tukšās vie-

tas, ko gadu gaita nesaudzīgi izrauj jebkurā kultūras darba no-

zarē. Bet lai spētum joprojām iejūsmināt jaunatni latviešu kul-

tūras darbam, mums ir izmisīgi jācenšas noturēt to kvalifikācijas

līmenī, jo tikai tad jaunie ar prieku un lepnumu pievienosies ve-

cajiem, ja salīdzinājumā viņiem nebūs jākaunas par latviskajām

vērtībām. Jaunie tad arī varbūt būs tie, kam reiz būs pa spēkam

ar neapstrīdāmiem darbiem pierādīt pasaulei, ka latvieši tiešām

pieder pie kultūras tautām, ko līdz šim velti esam pūlējušies

panākt, tikai cildinādami paši sevi ar vārdiem.

Tikai no mūsu augstākā saprāta, no spējas ieskatīt, ka nevien

par automobīli, māju un bagātu galdu ir jāmaksā nauda, bet arī

par nacionālu kultūru; ka nevien civilizācijas iguvumi ir tautu

dzīvības uzturētāji, bet arī gara kultūra ir dārgi lolojams tautu

dzīvības spēks, — tikai pilnīgi izprotot to un pieņemot par pa-

matu savai dzīvei arī svešumā, mēs spēsim vēl labot jau nodarī-

tās kļūdas un mērķtiecīgi virzīt to uz kultūras tautas cienīgu
nākotni.

Valentīns Bērzkalns

DZIESMU SVĒTKI TRIMDĀ

Dziesmu prieks, kas jau no neminamās senatnes pulcējis

latvju tautu ap savas zemes liesmotājiem pakalniem mūsu gads-
kārtas gaišākajos un līksmākajos saulgriežos — teiksmainajā
Jāņa vakarā, dziesmu prieks, kas saveda kopā 80 diklēniešu pir-
majā dziesmu dienā, dziesmu prieks, kas mūsu zemes sirdī Rīgā
bija sasaucis kopā savas zemes dēlus un meitas pirmo reizi no

abām Daugavas malām vēsturiskajā 1873. gadā, tad 1880-ajā,
1888-ajā un tā joprojām, sasniedzot kulmināciju devītajos dzies-
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mu s. ētkos Rīgā 1938. gadā, — tas pats dziesmu prieks bija aici-

nājis mūs kopā arī mūsu brīvās zemes pēdējā jūnijā cēlu priežu

un pievakara saules ielogotajā svētku laukumā Stropu mežā pie

Daugavpils, kur tik lielā pulkā savu skaistāko dziesmu — Dievs,

svētī Latviju uz savas zemes — reizē tik cildeni un tik skumji —

dziedājām pēdējo reizi.

Dienas pēc tam, mēneši, pat gadi — gāja jau pavisam citu

gaitu, dzīves ārējā čaula kļuva arvien nestiprāka, bezjēdzīgāka

— tādi tapa arī mūsu ceļi, kas 1944. g. rudenī beidzot mūs izmeta

uz kādas svešas zemes, svešos vējos, naidīgā tautību jūklī. Visas,

pieklājīgos apstākļos par neaizstājamām vērtībām sauktās lietas,

bija pamestas, atstātas, atņemtas, atņemta arī zeme, ko vēl vairāk

var atņemt, Dievu atskaitot? Un tomēr kaut kas vēl bija palicis,

kā labad vēl varēja, ne tikai varēja, bet vajadzēja dzīvot. Tā bija

mūsu garīgā Latvija, tēls, ko 20. gadusimta naidnieki — pretēji

cariskās māmuļas" kalpiem — gan tīri labi varēja saskatīt, bet

ne atņemt.

Dažāds un daudzpusīgi skaists ir šīs mūsu garīgās Latvijas

tēls, un mūsu senu senā dziesma ir kāds no tā raksturīgākajiem

un skaistākajiem vaibstiem. Tālab, tikko ceļa putekļus noslau-

cījuši, mēs sākām atkal meklēt cits citu, sasaukties, lai sanāktu

kopā un sāktu kopt tālāk savu dziesmu. Varētum sacīt: ar šo

mirkli sākām dzīvot arī savu otro dzīvi, dzīvi, ko dzīvojām blakus

tai ārējai ikdienas dzīvei, kādā mēs esam redzami tautām, kas ir

ap mums. Bez šaubām, šīs divi dzīves, ko dzīvojam, prasījušas
lielāku spriegumu, asāku pieeju daudzām personīgām lietām un

arī daudz atteikšanās no kā cita, un varbūt ne katram tās bijušas

pa spēkam, taču tās mūsos saglabājušas garīgu spītību un dau-

dziem jo daudziem palīdzējušas arī pārvarēt tās nestundas, kad

visi mērķi šķiet lieki, cerības — zudušas. Un te nu mūsu dziesmai,

kas tik nepieciešama šai otrajai dzīvei, bez pirmatnējās prieka

stīgas nākusi klāt vēl kāda cita, varbūt pat vairākas. Te arī varam

meklēt atbildi daudzkārt dzirdētajam jautājumam — kam mēs

dziedam? —

Pirmie kori radās Vācijā tūlīt pēc kara, reizē ar nometnēm,

dažos gadījumos — pat ceļā uz tām. Liela nozīme šai gaitā bija

tam, ka trimdā atradās daļa mūsu mūziķu, ar ko koru vadība no-

kļuva drošās lietpratēju rokās. Arī nometņu dzīve, kultūrālos

pasākumus veicināt veicināja. Tālab gandrīz katrā nometnē pa-

stāvēja koris, kuru vidū pāris gadu laikā izveidojās vienības, kas
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tiklab skaitliskā sastāvā, kā repertuārā un tā kvalitātē jau tuvo-

jās Latvijas labāko koru līmenim.

Koru rosīgums, atsevišķu diriģentu aktivitāte un arī senais

dziedāšanas prieks jau pēc pāris gadiem lika atmosties domai par

kāda plašāka mūzikāla sarīkojuma noorganizēšanu. Trimdas

dziesmu dienas! Sākumā šķietami nereālizējama ideja — neaiz-

mirsīsim bēgļu toreizējo beztiesisko stāvokli, tāpat daudzas prak-

tiskās grūtības. Un tomēr šī doma, reizi izteikta, nerima, dziesmu

svētku tradicijai, kaut šaurākos apjomos, bija jāatdzimst.

Par trimdas dziesmu dienu šūpuli bija lemts kļūt sabiedriski

rosīgajam Franku novadam amerikāņu joslā, kur 1946. g. sākumā

kādā novada nometņu apvienības sanāksmē radās pirmais reālais

ierosinājums, kam sekoja rīcības komitejas izraudzīšana. Pēdējās

prezidijs ar priekšsēdi J. Poruku un palīgiem inž. R. Nīkuru,

A. Kalnāju, F. Valdmani, L. Rumaku v. c. stājās pie darba. Tā

kā praktisku apsvērumu dēļ sarīkot centrālizētus svētkus nebija

iespējams, rīcības komiteja izšķīrās par vairāku dziesmu dienu

rīkošanu dažādās vietās, gan ar tiem pašiem koriem un kopīgu

organizāciju.
Tā radās — nepretendējot uz lepno dziesmu svētku vārdu —

pirmās, t. s. Franku novada latviešu dziesmu dienas. Tās norisēja

tā paša gada vasarā sekojošā kārtībā: 30. jūnijā Fišbachā pie

Nirnbergas, svētkiem speciāli ierīkotajā laukumā, 7. jūlijā Vāg-

nera svētku spēļu namā Baireitā, 21. jūlijā Ansbachas pils parkā,

4. augustā gleznainajā Eichštetes un 25. augustā Augsburgas brīv-

dabas teātrī.

Fišbachā piedalījās 13 kori ar apm. 700 dziedātājiem. Šāds

skaits caurmērā bija arī nākošajās dziesmu dienās. Kopējais ap-

meklētāju skaits tika novērtēts ap 30.000, to vidū vairāki tūkstoši

cittautiešu. Programmas galvenajā daļā ietilpa 19 dziesmas jauk-

tam korim, to vidū pa vienai igauņu un lietuvju dziesmai, tās

vadība atradās goda virsdiriģenta prof. A. Ābeles un virsdiri-

ģentu A. Kalnāja, F. Valdmaņa un J. Ūdra rokās. Atsevišķās

dziesmu dienās pa dziesmai diriģēja arī to vietu diriģenti, kur

notika dziesmu dienas. Pēc agrākām tradicijām dziesmu dienu

laikā notika vairāki blaku sarīkojumi: atsevišķi koncerti, iz-

stādes, teātra izrādes, rakstnieku pēcpusdiena v. c.

Tai pašā dienā, kad notika pirmā dziesmu diena Fišbachā,
Saules nometnē Gēstachtā pie Hamburgas, gleznainajos Elbas

krastos noritēja angļu joslas latviešu dziesmu diena, kurā pie-
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dalījās 6 koj-i ar apm. 300 dziedātājiem Ed. Ramata, R. Zuikas

un D. Vītola vadībā. Rudenī, 26. un 27. oktobrī, 8 kori ar 365

dziedātājiem pulcējās Lielhesenes apgabala latviešu dziesmu un

kultūras dienās Hanavā, koru kopkoncerta virsdiriģenti bija E.

Brusubārda, P. Kunstmanis un M. Muižarāja-Vīgnere.

Nākošā, 1947. g. 25. maijā dziesmu svētki notika lielākajā
latviešu kolonijā trimdā — Eslingenā pie Nekaras. Šajos svētkos

piedalījās 25 kori ar apm. 1000 dalībniekiem, to goda virsdiri-

ģents bija prof. A. Ābele, bet virsdiriģenti — P. Banders, J. Dū-

miņš, J. Austrums un H. Lindemanis. Programmā ietilpa 19

dziesmas. Tāpat kā Gēstachtā, arī Eslingenas koncertā dažas

dziesmas bija veltītas vīru koriem, tās līdzi dziedāja no angļu

joslas atbraukušais Zuikas vīru koris un dubultkvartets Tēvija.

Svētku laikā notika Eslingenas latviešu un Geislingenas igauņu

apvienotā simfoniskā orķestra un pieminētā dubultkvarteta kon-

certi, latviešu teātru izrādes un kopēja mākslas un daiļamatnie-
cības izstāde. Apmeklētāju skaits šais svētkos sasniedza 8.000.

Tad nāca 1948. gads — gads, kura sākumā pamazām, bet tad

arvien straujāk, bēgļus sāka satraukt tālākās emigrācijas drudzis.

Mūsu skaņu mākslai tas bija arī kādas lielas atceres gads — jū-

nijā vajadzēja aiztecēt 75 gadiem kopš pirmiem vispārējiem lat-

viešu dziesmu svētkiem. Kad šī gada sākumā kāds mazs latviešu

mūziķu pulciņš Valkas nometnē pārcilāja atceres svētku rīko-

šanu, tad pret daudzajiem „pret", kas kļuva jo dienas, jo reālāki,

pacēlās tikai viens „par", un tomēr pēdējais uzvarēja, un jau

12. februārī, Bavārijas apgabala latviešu svētku rīkošanu izlēma

pozitīvi. Spēcīgs apstāklis bija arī tas, ka šais svētkos trimdas

tautieši pirms izklīšanas pa pasauli vēlreiz varētu sanākt kopā,

satikties, kas nākotnē diezin vai daudziem vairs būtu iespējams.

Tai pašā laikā līdzīgu aicinājumu bija devusi arī LCK, izraudzī-

dama atceres dziesmu svētku centrālo prezidiju ar prof. J. Vītolu

kā goda priekšsēdi. Šis prezidijs aicināja svētkus rīkot visur, kur

vien tas iespējams, arī citās zemēs.

Par šī gada atceres dziesmu dienu centrālo sarīkojumu kļuva

Bavārijas apgabala latviešu dziesmu diena 27. jūlijā, tātad

tieši 75 gadus pēc lielā vēsturiskā notikuma. Rīcības komitejas

priekšgalā bija J. Poruks. Šīs dziesmu dienas sarīkošanai bija
veltīts daudz pūļu, tās būt vai nebūt pēdējā mirklī tepat vai

neizjauca visā Vācijā notikušā valūtas reforma, un tomēr svētki,

par spīti visam, izdevās necerēti krāšņi. Mākslinieciskā ziņā tie
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bija pat vislabāk sagatavotie, kur liels nopelns bija tiklab koriem,

kā virsdiriģentiem A. Kalnājam, P. Banderam un it sevišķi prof.

A. Ābelēm, kas šai dziesmu dienā bija aicināts kā aktīvs virs-

diriģents. Arī šie svētki, tāpat kā pirmā trimdas dziesmu diena,

notika Fišbachas nometnes priedulājā, un tajos piedalījās 17 koj-i

ar 674 dziedātājiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējām dziesmu die-

nām, pozitīvs pienesums bija vairāku jaundarbu uzņemšana, tāpat

ļoti labi noorganizētie blakus sarīkojumi, īpaši abas — mākslas

un daiļamatniecības — izstādes, kā arī vairākas teātra izrādes

un starplaikā aizsaulē aizgājušā skaņu meistara Jāzepa Vītola

solo dziesmu vakars.

Rīcības komiteja atceres svētku gadījumam sarīkotajā sa-

censībā bija ieguvusi arī vairākas jaunas koj-a dziesmas (Kalniņa,

Norviļa, Baštika un Ozoliņa), kuras kopā ar citu autoru papildi-

nājumiem iespieda īpašā, atcerei veltītā krājumā. Divus, galveno-

kārt mūsu kordziesmas klasiskajam repertuāram veltītus krā-

jumus, jau bija laidusi klajā Franku novada dziesmu dienu rīcī-

bas komiteja, kam vēl pievienojams Kultūras fonda izdotais kora

jaundarbu sakopojums, kopā tātad četri krājumi četros gados
— trimdas apstākļos gluži neparasta parādība!

Fišbachas svētkiem sekoja Austrijas latviešu sarīkotā skait-

liski necilā, bet idejiski ne mazāk nozīmīgā atceres dziesmu diena

Glāzenbachā 11. jūlijā. Nākošais notikums bija Ziemeļu apgabala

latviešu dziesmu diena Libekā 25. jūlijā, kas bija pulcējusi 10

korus ar apm. 400 dziedātājiem H. Pavasara, Ed. Ramata un R.

Zuikas vadībā, un kā pēdējie atceres svētku virkni noslēdza 7. sep-

tembrī franču joslas latvieši ar sarīkojumu Rotveilā, kur piedalī-

jās 5 kori ar 150 dziedoņiem.
Trīs dziesmotas skaistas Vāczemes vasaras bija aizskanējušas

un ne bez panākumiem, īpaši pašu saimes garīgo poziciju nostipri-

nāšanā, bet jau ar pēdējām dziesmu dienām kļuva arī skaidrs, ka,

t. s. Mazās Latvijas līdzšinējiem cietokšņiem pagaidām jākrīt,

jāmeklē jauni aizvēji, jāiet jauni ceļi. Pirmā zeme, kas atvēra

plašāk durvis latviešu izceļotājiem, kļuva Anglija, šeit saplūda

arī liela daļa gados jaunāku, enerģiskāku vīru un sievu, tādēļ
šai zemē daļa jau Vācijā pasākto kultūras tradiciju atplauka

ātrāk, un jau nākošā gadā Lielbritānijā dzīvojošie latvieši varēja
svinēt nākošo dziesmu dienu. Tāpat kā Vācijā, arī te liels svars

bija atsevišķiem vīriem un to vienībām, vispirms rosīgajam A. Jē-

rumam ar viņa solīdo Londonas latviešu kori un tāpat arī Zuikas
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vīriem, sakumā ar V. Baštiku, vēlāk ar pašu „šefu" Zuiku priekš-

galā.

1. Anglijas latviešu dziesmu diena notika Londonā 1949. g. no

17.—19. jūnijam. Tā kā Anglijā latviešu vidū pārsvars bija vī-

riem, dabīgi, ka arī dziedātājos dominēja vīru sastāvs. Rak-

sturīga aina: 10 vīru kopi pret 5 jauktiem koriem, pie kā vēl

pieskaitāmi 11 dubultkvarteti. Kā jauktajā, tā vīru kopkorī pāri

par 200 dziedoņu, kurus vadīja A. Jērums, V. Baštiks un D. Vītols.

Svētkus ievadot, 17. jūnija vakarā rīcības komiteja bija sarīko-

jusi plašu Vītola skaņdarbu vakaru, kas bija saistījis parasti

ļoti rezervētās angļu kritikas uzmanību. Koru kopkoncerts, ko

atklāja Latvijas sūtnis K. Zariņš, notika 18. jūnijā Kingsveja

aulā, kas ar savām 2000 klausītāju vietām bija piepildīta līdz pē-

dējai iespējai. Jāatzīmē, ka jau šais pirmajos Anglijas latviešu

svētkos bija daudz cittautu viesu un mūzikas interesentu — aina,

kas krasi atšķīrās no Vācijas dziesmu dienām, kur mūsu mākslas

propagandas iespējas bija ierobežotākas nekā šai pasaules lielpil-

sētā. Lieli nopelni, bez šaubām, šai pasākumā bija arī rīkotājiem

pašiem, īpaši enerģiskajam daudzo darbu kā idejiskajam, tā prak-

tiskajam veicējam — skaņradim A. Jērumam, kas labu reprezen-

tāciju cittautu priekšā jau no sākuma uzstādīja par tikpat sva-

rīgu, kā pašu nacionāli idejiskās prasības. Kādas pūles, asu taktu

un atjautības šāds darbs prasa, grūti iedomāties. Pat savā zemē

šai ziņā ne vienmēr mums laimējies.
Londonas sarīkojumam 23. un 24. jūlijā sekoja dziesmu dienu

atkārtojums Ziemeļanglijas rūpniecības apgabalā esošajā Līdsā.

Arī šeit latvju sarīkojums izpelnījās daudzu uzmanību, un ap

350 dziedātāju lielo kopkori noklausījās pāri par pusotra tūkstoša

latviešu.

Pirmās dziesmu dienas rīkojot, rīkotājiem bija jāsaduras
nereti ar lielu skepsi un gandrīz vai oficiāliem aizspriedumiem,
īstais tautas gars — paši dziedātāji, plašā klausītāju saime, kas,
salīdzinot ar Vāciju, proporcionāli bija vai pieckāršojusies—guva

tomēr pārsvaru un pārliecināja arī neticīgākos, tā kā nākošo

dziesmu dienu sarīkošanai, vismaz idejiski, jau bija daudz lielāka

populāritāte, kas mudināja rīkotājus lietai pieiet vēl intensīvāk.

2. Anglijas latviešu dziesmu diena notika 1950. g. 17. un 18.

jūnijā Lesterē, kur piedalījās 18 vienības, dodot ap 400 dziedātāju

un kopkora koncertā dc Montforta aulā pulcējot pāri par 3000

klausītāju. Virsdiriģenti tie paši, talkā aicināta vēl bija Alma
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Skudra. Bez lielā kopkoncerta pieminama svētku laikā notikušā

Vestenes un Leščevska baleta pēspusdiena, P. Brīvkalnes un D.

Kokeres koncerts un latviešu skaņražu vakars ar Ābeles, Mediņa,

Pavasara, J. Kalniņa, Jēruma v. c. komponistu jaundarbu pirm-

atskaņojumiem. Interesantās un bagātās programmas atskaņotāji

bija L. Sepe, kas bij iebraukusi no Vācijas, Ks. Bidiņa, Zviedrijas

viesis piānists J. Cīrulis un kā pavadītājs komp. A. Jērums. Les-

teres sarīkojumam 22. un 23. jūlijā sekoja dziesmu dienu atskaņas

Londonā ar kopkoncertu Sv. Trīsvienības baznīcā, latviešu skaņ-
ražu jaundarbu koncertu, vairākiem priekšlasījumiem, teātra iz-

rādi un noslēguma balli ar dziesmām un dejām.

Augstāko vilni tomēr situsi 3. dziesmu diena, kas notika Lon-

donā 1951. g., 27.—29. jūl. Vispāri šai laikā Anglijas latviešu kul-

turāli sabiedriskā rosība bija kļuvusi stipri dzīvāka, neraugoties

uz to, ka pamazām bija sākusies Anglijas latviešu daļas otrreizēja

emigrācija. 3. dziesmu dienu ļoti cēla rūpīgā sagatavošanās, labā

propaganda un informācija, un bez šaubām — jo daudzie dziesmu

dienu notikumi paši, kas turklāt bija ietilpināti tai gadā notikušā

lielā Britānijas festivāla programmā.

Svētku dienas ievadīja svinīgs akts Latvijas sūtniecībā, kurā

bez sūtņa K. Zariņa un rīcības komitejas klāt bija arī ārzemju

viesi, to vidū sūtnis J. Feldmanis no ASV. Aktā tika paziņoti
1951. g. izsludinātajā sacensībā godalgoto skaņražu vārdi (T. Ķē-

niņš un J. Norvilis — kora un A. Jērums un T. Ķēniņš — solo

dziesmā). Centrālais notikums — kopkoncerts notika 29. jūlijā
vienā no vislepnākajām Londonas zālēm — karaliskajā Alberta

aulā, kas savās draudzīgajās sienās pieredzējusi ne vienu vien

pasaules slavenību. Plašajā skatuvē pulcējās 150 vīru un ap 350

dziedātāju liels jauktais koris, zālē — ap 1000 cittautu un pāri par

4000 latviešu klausītāju. Tautas tērpu jūra, svinīgais noskaņojums

un daudzu izcilu viesu klātiene sajūsmu vēl cēla, bet visskaistākie

mirkļi sākās ar pašu dziesmu, parādoties galvenajam virsdiriģen-
tam Teodoram Reiteram, ko latvju tauta dziesmu svētkos diriģē-

jam nebija redzējusi kopš Latvijas brīvības. Rūpīgi sagatavotā

programma, kurā bija arī jaundarbi un retāk dzirdētas agrāka

repertuāra dziesmas un ideālā saskaņa kā ar galveno virsdiriģentu,
tā ar viņa palīgiem — vīru kopkora vadītājiem A. Jērumu un

R. Zuiku šo dziesmu dienuarī tīri mākslinieciski pacēla par Angli-

jas latviešu augstāko sasniegumu.
Kvalitātīvi augsti bija arī pārējie sarīkojumi, kuru vidū īpaši
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pieminams latviešu kamermūzikas jaundarbu vakars ar Mediņa

un Jēruma vijoļu sonātām, Dārziņa gadu vēlāk ASV godalgoto
klavieru un T. Ķēniņa Parīzē godalgoto čella sonātu programmā,
tālāk vēl

— M. Vinteres, G. Trēziņas un Ed. Krūmiņa dziesmu

vakars, V. Tonēs gleznu izstāde, M. Zīverta Cenzūras pirmizrāde,

rakstnieku vakars v. c. Bez daudzajiem mūsu diplomātiem un

polītiķiem, kas šai laikā bija ieradušies Londonā Latvijas atbrī-

vošanas komitejas Eiropas centra dibināšanas sanāksmē, klausī-

tāju vidū bija redzami arī mākslinieki, literāti un citi viesi no

citām zemēm, to vidū šo dziesmu dienu divkāršais laureāts komp.

T. Ķēniņš no Parīzes.

Londonas spožajam sarīkojumam tā paša gada rudenī sekoja

dziesmu dienu atskaņas Bradfordā, kas pulcēja 7 tuvākos korus

un ap 2000 apmeklētāju.

Neraugoties uz lielajiem panākumiem, lielās pūles un upuri

kā no dziedātāju, tā no apmeklētāju puses, kā arī daži citi ap-

stākļi sakarā ar darba līgumu izbeigšanos un daļēju izceļošanu
lika turpmākiem plāniem pieiet apdomīgi, kādēļ Anglijas latvieši

izlēma 1952. g. dziesmu dienas nerīkot, tās aizstādami ar reģionā-
lām kultūras dienām, kādas notika no 23. augusta līdz 21. septem-

brim galvenajos latviešu centros Bradfordā, Mančesterā, Koven-

trijā un Londonā. Arī tajās daudz veikts Latvijas mākslas populā-

rizēšanā, piem., LondonāVigmora aulā notikušajā koncertā, kura

programmā atradās divi izcili pirmatskaņojumi: Mediņa svīta

čellam un klavierēm un jaunais prof. Vītola fonda godalgotais
T. Ķēniņa trio. Raksturīgi, ka šai sarīkojumā visi instrumentālisti

bija cittautiešu (D. Kokere, angļu čelliste Fleminga un vijolnieks

Lavdejs), kas liecināja, ka Eiropas latviešu mākslinieku rindas

jau stipri paretinātas.

Šaurākā apjomā noritēja I visp. dziesmu svētku 80 gadu at-

cere Londonā 1953. g. 3. oktobrī, piedaloties 5 jauktiem koriem ar

apm. 150 dziedoņiem un 40 vīru lielajam Zuikas vīru korim, taču

tas nenozīmē, ka Anglijas latviešu dzīvē būtu iestājusies kāda

asāka krize. Darītāju skaits gan samazinājies, bet ne palikušo
drosme un degsme, kas liek cerēt, ka arī nākotnē Anglijas latvieši

paliks vieni no rosīgākajiem trimdas garīgo problēmu nemiernie-

kiem.

Pirmie ieceļotāji Jaunajā Pasaulē bija kanādieši, arī zināma

„izlase", kas derēja toreizējam internācionālajam darba tirgum —

pirmajām imigrācijas komisijām. Novietoti tālās raktuvēs, mil-
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zīgajos ziemeļu mežos, pie tam ļoti izkliedēti, tie zīmīgākus kul-

turālos pasākumus sākumā nevarēja parādīt. Ar līdzīgi klusu sā-

kumu iezīmējās arī pirmo ASV ieceļojušo latviešu rosība, taču

drīzi vien, nākot jauniem pulkiem un agrāk ieceļojušiem meklējot

izdevīgākus darba apstākļus, sāka veidoties noteikti lielāki lat-

viešu centri, galvenokārt ASV austrumu krastā un ap lielajiem

vidienas ezeriem, ar ko reizē sākās arī lielāka sabiedriskā aktivi-

tāte. Radās latviešu draudzes, dažādas biedrības, teātru kopas un

arī — kori. Tikai vienam korim — Dziesmu Vairogam Mičigēnā
— bija izdevies pārkļūt savās trīs ceturtdaļās tieši no Vācijas un

apmesties kurmet vienkopus, zināms pamats no agrākiem laikiem

eksistēja Ņujorkas ev.-lut. draudzes korī, vēl dažos citos, īpaši

baptistu koros. Pārējie kori radās no jauna, tāpat kā pirms 4—5

gadiem Vācijā. Tagad koru darbs vairs nebija tik aktīvs, atskaitot

atsevišķus izņēmumus; to kavēja izkliedētība, tāli ceļi, bet varbūt

visvairāk koristu pašu dažādi ļoti cilvēcīgi un saprotami motīvi.

Koru skaits nebija mazais, ap 1951./52. g. miju tas jau sniedzās

pāris desmitos, ja ne vairāk, taču to programmas visumā bija diez-

gan šauras, kvalitāte viduvēja. Tikai pēc laika, izkristallizējoties

noteiktam sastāvam, sāka stabilizēties vairākas jau gluži respek-

tējamas vienības, kūpu aktivitāte kļuva par pamatu tālākam.

Šī krasta pirmo dziesmu dienu ideja pieder komponistam
Bruno Skultem ar viņa jau no paša sākuma reprezentablo Ņujor-
kas kori, un 1950. g. 8. VII laikrakstā Laiks tika publicēts Ņujor-
kas latviešu organizāciju apvienotās pagaidu padomes paziņojums

par Amerikas latviešu dziesmu svētku rīkošanu 1951. g. Jāņos.
Likās tomēr, ka aicinājums nācis vēl mazliet par agru; sava vaina,
bez šaubām, bija arī sarežģītajai organizācijai un konkrētas ma-

teriālas bāzes trūkumam, kādēļ dziesmu svētku jautājums drīzi

vien apklusa. Kamēr nāca nākošais reālākais impulss, pirmo lat-

viešu dziesmu dienu šai krastā, kaut vēl necilākos apmēros, pa-

steidzās sarīkot kanādieši, kuriem šai laikā bija jau vismaz divi

spēcīgi kori: E. Freimanes vadītā Daina Toronto un J. Cīruļa Ha-

miltonas latviešu koris, kā arī vīru dubultkvartets "Kalvis"

J. Dzeguzes vadībā.

Daugavas Vanagu rīkotā dziesmu diena notika Toronto 1952.

g. 6. septembrī, piedaloties 148 dziedātājiem E. Freimanes un

J. Cīruļa vadībā un pulcējot pāri par 2000 apmeklētāju. Kā pir-
mais šāda veida sarīkojums tā pa pilnam sevi attaisnoja un pie-
rādīja, ka arī šai krastā, neraugoties uz lielām financiālām prasī-
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bām un vēl lielāku tautiešu izkliedētību, kā, piem., Anglijā, iespē-

jams veikt lielas lietas, ja vien tām pienācis laiks.

Starplaikā par jaunu bija saviļņojušies arī ASV latviešu kori,

un kad 1952. g. 12. aprīlī Čikāgas latviešu organizāciju apvienība
izlaida aicinājumu posties pirmajiem latviešu dziesmu svētkiem

Amerikā nāk. gada pavasarī Čikāgā, jau pašā sākumā bija zināmi

8 kori ar apm. 300 dziedātājiem, kas bija gatavi doties ceļā. Pie-

teikušos koru skaits ātri auga, daži nāca pat no simtu jūdžu at-

tāluma. Šie svētki turklāt bija domāti arī kā I visp. dziesmu svētku

80 gadu atcere. Arī lielākā ASV tautiešu daļa jau bija sākusi

kurmet nostabilizēties, kas neradīja bažas par klausītāju trūkumu.

Pirmie Amerikas latviešu dziesmu svētki notika Čikāgā 1953.

g. 30. un 31. maijā, pulcējot ap 7000 apmeklētāju, kuru vidū bija

tautieši no visattālākiem ASV novadiem un no Kanādas. Izcilais

notikums, kuru arī Čikāgas lielā prese atzīmēja kā neikdienišķu,

bija pulcējis tātad tepat katru sesto vai septīto ASV dzīvojošo

latvieti.

Degpunktā bija koru kopkoncerts, kurā piedalījās pāri par

20 koru un mazāku vienību, tā kā kopējais dziedātāju skaits pār-

sniedza 700. Svētku virsdiriģenti bija A. Kalnājs, V. Ozoliņš, Ed.

Ramats un B. Skulte, goda virsdiriģents — prof. A. Ābele, un

koncertā atskaņoja, bez obligātajām himnām, 20 dziesmas, to vidū

divus jaundarbus. Viena programmas daļa bija veltīta tikai vīru

koriem. Šī dziesmu diena bija ievērojama arī ar Čikāgas svelmi

(90 grādu!), krāšņo gājienu tautas tērpos pa Čikāgas ielām uz

koncerta telpām milzīgajā Arēnas hallē un daudzajām runām, tā

ka dziedātājiem bija jāiztur pārbaudījumi, kas parastos apstākļos
nebūtu pa spēkam. Neraugoties uz to, dziesmas skanēja brīvi un

ar svētkiem parasto sajūsmu.

Čikāgas dziesmu svētkus apvija vairāki citi klausītāju pār-

pildīti sarīkojumi: kultūras pēcpusdiena ar profesoru L. Bērziņa

un T. Celma referātiem un dzejnieku piedalīšanos, tālāk

Čikāgas latviešu teātra izrāde, mākslas izstāde, tautas deju

lieluzvedums un noslēgumā grandioza balle, kurā vēl palika vai-

rāki tūkstoši apmeklētāju, lai miljonu pilsētas ielās tik ātri ne-

pazaudētu iespaidus, kādus bija atstājis šis pirmais lielākais lat-

viešu saplūdums Savienotajās Valstīs. Ar tālo pagātni šos svētkus

simboliski vienoja vēsturiskais I visp. dziesmu svētku virsdiri-

ģenta Indriķa Zīles zizlis, ko Čikāgas svētku diriģentiem bija
nodevusi Zīles meita Herta Grīnupa.
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Kā izcils notikums, pirmie Amerikas latviešu dziesmu svētki

atstāja daudzas un ilgas atbalsis, kas varēs noderēt nākošo svētku

rīkotājiem. Ja salīdzinām ar Angliju, lielākais trūkums bija, ka

visās trijās dienās nenotika neviens cits mūzikāls sarīkojums.

Čikāgā saplūdušā tauta varēja piepildīt vēl divas, trīs parastās

koncertzāles, ar ko būtu pakalpots ir mūsu skaņu mākslas jaun-

radei, ir tās šādos tik labi īstenojamai reprezentācijai lielās kriti-

kas priekšā. Toties ļoti pozitīvs ieguvums no svētkiem palika rīcī-

bas komitejas izsludinātā kordziesmu sacensība, kupā godalgoto

autoru (Pavasara, Šēnfelda un Jēruma) darbi dod jaunu un svaigu

pienesumu mūsu trimdas laikā darinātajām vērtībām. Sakarā ar

svētkiem sacensību kantātē bija izsludinājusi arī Amerikas latviešu

apvienība, godalgodama J. Mediņa un T. Ķēniņa darbus. T. Ķē-

niņa kantāti Kurzemes kareivim pēc svētkiem drīzi laida klajā

izdevējs A. Kalnājs, šī paša izdevēja iespiests arī jaunais kor-

dziesmu krājums, ko svētku rīcības komiteja sastādīja no Anglijā
1952. g. un Amerikā šais dziesmu svētkos godalgotajiem un ieteik-

tajiem jaundarbiem. Ir kvantitātīvi, ir kvalitātīvi šis krājums pie-
skaitāms smagākajiem, kādi mūsu kordziesmas literātūrā sasto-

pami vispāri.

Čikāgas lielie svētki deva ievērojamu tīro atlikumu —

$5,623.41, no kuriem rīcības komiteja aprūpes vajadzībām Vācijā

un Austrijā piešķīra $1,650.—,
nākošiem dziesmu svētkiem rezer-

vēja $500.
—,

bet pārējo summu sadalīja dažādiem latviešu kultū-

rāliem pasākumiem un iestādījumiem, kā, piem., Augustdorfas

ģimnāzijai, Latviešu valodas vārdnīcas izdevējiem, Latv. stud.

centr. savienības stipendiju fondam u.t.l.

Tā paša gada rudenī, no 9. līdz 11. obtobrim Toronto notika

pirmie latviešu dziesmu svētki Kanādā. Arī šie svētki prasīja lielu

organizātorisku darbu, kas šoreiz bija izkārtots īpašā "lēņu kār-

tības" veidā, nododot rūpes par daudzajiem blakus sarīkojumiem

atsevišķām organizācijām. Galvenajā dziesmu svētku koncertā

Mesija zālē 10. oktobrī piedalījās apm. 300 dziedātāju virsdiri-

ģentu J. Norviļa, E. Freimanes, J. Cīruļa un V. Lindes vadībā,
atskaņodami 16 dziesmas, to vidū Norviļa, Cīruļa, Freimanes, Lin-

des un Baštika jaundarbus. Kopkoncertu noklausījās ap 3200

apmeklētāju, bet kopējais svētku viesu skaits visos sarīkojumos
pārsniedza 6500. Arī Kanādas dziesmu svētkos bija rīkota sacen-

sība, šoreiz solo dziesmā, kurā godalgoja A. Jēruma un Ed. Šēn-

felda darbus, ko apmeklētāji varēja noklausīties Ksenijas Brantes
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izpildījumā jaundarbu koncertā nākošā dienā. Koncertā piedalījās

arī jaunā piāniste V. Leinvēbere un dubultkvartets Kalvis, un

komp. T. Ķēniņš tajā referēja par jaunākajām tendencēm mūzikā

un pieskārās godalgotajiem autoriem un viņu darbiem. Pārējo

sarīkojumu vidū vēl pieminams rakstnieku vakars, teātra izrāde,

plaša latviešu daiļamatnieku darbu skate, tautisko deju rīts un

sporta sacīkstes. Tāpat kā Čikāgā, Toronto tika godalgoti parei-
zākie un krāšņākie tautas tērpi. Neizmērojama bija arī apmeklē-

tāju atsaucība un entuziasms, ar kādu svētku smagumu iznesa tā

galvenie dalībnieki — koristi, diriģenti un svētku organizētāji

Dr. phil. H. Tichovska un E. Krūkas vadībā.

No pārējām zemēm, kur izvietojušies latvieši, vēl pieminama

Austrālija, kuras galvenajās pilsētās darbojas pa itin spēcīgam

korim, kas sevi parādījuši arī šai kontinentā parasti Ziemsvētku

nedēļās notiekošajās kultūras dienās. Ir bijuši arī mēģinājumi

sadziedāties vairākiem koriem kopā, taču milzīgie attālumi no

viena centra līdz otram likuši šķēršļus, kas pagaidām nav pār-

varami, kādēļ šīs zemes latvieši ar dziesmu svētku resp. dziesmu

dienu sarīkošanu vēl nav varējuši reprezentēties.

Ar Toronto svētkiem trimdas dziesmotās dzīves 10 gadu pār-
skatu pagaidām varam noslēgt. Bijuši daudzi cēli, neaprakstāmi

un neizsakāmi mirkļi, sajūsma, entuziasms, kādu pa spēkam pilnīgi
attēlot tikai varbūt lielam dzejniekam, bet, šīs rindas rezumējot,
minēsim vēl pāris sausāku skaitļu. Lūk! 10 gados kopš šķiršanās

no Baltijas jūras krastiem notikušas tepat 20 dziesmu dienas, pie

tam apm. 1/20-daļā no mūsu pasaules plašumos izkaisītās nācijas,

tajās izdziedāts simtiem dziesmu, piedalījušies kopā 9,000—10,000

dziedātāju un ap 75,000 klausītāju, ceļā uz tām nomērojot vairā-

kus miljonus jūdžu — vai šie sausie skaitļi vien neliecina par

kādu neiedomājamu garīgu spītību, neatkāpšanos no kāda tēla,
kas stāv visu mūsu acu priekšā, vienalga, kur mēs dzīvojam savu

parasto ikdienīgo dzīvi, ejam ikdienas gaitas?
Kam tas viss — viens otrs jautās, īpaši šai brīdī, kādas skum-

jas desmitgades ēnā stāvot, un ticamu atbildi neatradīs. Dziesma

ir kā kara zobens, ko trinām vienmēr, arī, kad debesu pamales

skaidras, jo mēs neviens nezinām, kad tas atkal būs lietā liekams.

Mēs dziedam, kā sacījis kāds no mūsu sabiedriskiem darbiniekiem,
dziesmu svētku rīkotājiem — lai nepazustu!
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J. Tillaks

LATVIEŠU BALETNIEKI TRIMDAS GAITĀS

Kad komūnistu otrreizējā okupācija vienu pēc otra paņēma

dzimtenes apgabalus, tad kopā ar citiem tēvu zemi atstāja arī

lielākā daļa Latvijas baleta mākslinieku, bet tie, kas jau atradās

ārpus Latvijas robežām, palika savās pagaidu mājās.

Norimstot kara šausmām, dzīvi palikušie sāka sasaukties un

mēģināt piegriezties atkal savai mākslai. Ne visi to varēja, nedz

arī darīja. Izsmeļošu datu nav, bet to skaits, ko trimdā izdevies

apzināt no aktīvo rindām, pārsniedz pussimtu. Lauvas tiesa —

39 nāk no Nac. operas, Liepājas operu reprezentē 13, bet Tautas

v.c. teātrus 6 mākslinieki. Šie skaitļi attiecas tikai uz brīvo pa-

sauli. Trimdas gados Vācijā atklātībā parādījās un baletnieku

rindas papildināja 8 jauni entuziasti. Lielākā daļa šo mākslinie-

ku atradās Rietumvācijas amerikāņu okupācijas zonā, seko angļu

okupācijas zona un Zviedrija. No izcilākiem mūsu mākslinie-

kiem, kara briesmas pārcietuši, trimdā atrodas rīdzenieki: E.Fei-

fere, M. Lence, E. Leščevskis, V. Ļichačova, E. Mežulis, H. Pakule,
H. Plūcis, R. Saule, M. Štāle, M. Tillaka, T. Vestene etc. un lie-

pājnieki : N.Dombrovska, A.Kozlovskis, N. Krēsliņa, E. Pīlupe,
V. Riekstiņa v.c.

Izveidojoties latviešu bēgļu nometnēm, sākās arī baleta va-

kari, gan pašu nometnēs, gan viesos. Tos rīkoja gan individuāli

(Griķe, Lence, gan divatā vai trijatā (Lēmanis-Tillaka-Lichačova,

Lesčevskis-Vestene-Feifere, P. Fībigs- H. Pakule v.c). Šo priekš-

nesumu lielākā daļa bija Latvijā iestudēto solo un divdeju atkār-

tošana, lai neļautu "kauliem ierūsēt". Jaunus gabalus savā re-

pertuārā, ar maz izņēmumiem, dabūja tikai tie, kam bija iespē-

jams sasniegt baletmeistarus Lēmani un Lesčevski. Izņēmums

bija trimdas lielākais ansamblis Latvijas Balets amerikāņu zonā,

kurā darbojās Nac. operas, Liepājas operas un Tautas teātra

mākslinieki. Nodibināts 1945. g. maijā, ansamblis strādāja ar

varietē programmu. 1946. g. jūnijā ansambļa māksliniecisko va-

dību pārņēma 0. Lēmanis un sastādīja jaunu tīra baleta prog-

rammu, kurā bez solo un grupu dejām ieveda arī vairākus jau-

nus viencēliena baletus: Habanera, Romantiskā epizode, Mefisto
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valsis un Pēdējais sapnis — paša choreografi jā. Ansamblis pastā-

vēja līdz 1948. g. 1. oktobrim, pārceļojot no Lichtenavas uz Nūr-

tingenu un Eslingenu, un deva ap 350 izrādes okupācijas kara-

spēka vienībām, bēgļu nometnēs un vācu publikai R-Vācijas ame-

rikāņu, angļu un franču zonās un Austrijā, kur piedalījās lat-

viešu mākslas festivālā Bad-Oinhauzenā. Nerunājot par jūsmī-

gām atsauksmēm skatītājos un latviešu laikrakstos, arī vācu laik-

rakstu kritiķi par ansambļa baleta izrādēm atsaucās ļoti atzinīgi.

Ansambļa dejotāju kodols bija M. Tillaka, V. Riekstiņa, E. Pīlupe,

M.Ancāne, M.Skujiņa, O.Lēmanis, R.Saule, E.Mežulis, J.Vēre-

nieks, kuriem dažādos laikos pievienojās citi, kā N.Krēsliņa, Got-

šalku pāris v.c, kā arī lielākā daļa baleta trimdas jaunaudzes.

Bija mēģinājumi šajā ansamblī apvienot visus plašāk pazīsta-

mos mūsu baleta māksliniekus, bet tas neizdevās, galvenokārt

stingro okupācijas zonu robežu dēļ, tāpat kā nometņu primitīvo

skatuvju dēļ bija jāatsakās no nodoma inscenēt kādu lielāku ba-

letu. Ārpus Latvijas Baletā inscenētiem 4 jauniem viencēliena

baletiem atzīmējama Latvijā iestudētā baleta Rozes gars uzvešana

angļu zonā (P.Fībigs, H.Pakule). Darbojās arī dažas baleta stu-

dijas, no kurām prāvākā bija Eslingenas kolonijas J.Ērgļa, vē-

lāk E.Mežuļa vadībā.

Sākusies izceļošana no Vācijas izraisīja pārmaiņas mūsu va-

došo baletnieku darbā. Tā, gaidot savu kārtu tālākai emigrācijai,
O.Lēmanis no 1948. g. 1. okt. līdz 1950 g. aprīļa beigām strādāja
kā galvenais baletmeistars Virtembergas valsts lielajā teātrī Štut-

gartē, bet Leščevskis ar Vesteni ar 15 baleta izrādēm viesojās

Anglijā. Tālākā emigrācija neskāra tikai Zviedrijā patvērušos
8 baletniekus, ar Liepājas operas baletmeistaru A. Kozlovski

priekšgalā, kuri vēl tagad dzīvo turpat. Tagad, kad emigrācijas

ūdeņi norimuši, varam konstatēt, ka tie izmetuši krastā ASV 42,

Kanādā 12, Austrālijā 8, Zviedrijā 8, Anglijā 2, Argentinā 2, Beļ-

ģijā, Dānijā, Francijā, Spānijā, Marokā pa 1 un Rietumvāci-

jā palikuši 5 no apzinātiem baleta māksliniekiem. Ar ko viņi no-

darbojas resp. no kā pārtiek? Baletmeistars O.LēmanisASV, pēc

dažu baletu iestudēšanas Kanādā un dažām viesizrādēm Kanādā

un ASV, nodevies baleta paidagoģijai, to pašu dara arī A.Koz-

lovskis Zviedrijā. Viņu priekšzīmei sekojuši daudzi. H. Plūcis

Anglijā strādā nepārtraukti pie Sadlera Velsa baleta un ieguvis

jau dejas profesora titulu. E. Leščevskis Vācijā inscenē baletus

vai baleta skatus Oldenburgas un Libekas vācu teātros. Aktīvai
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dejai baleta ansambļos palikuši uzticīgi tikai 10: jau no Nac.

Operas pazīstamie un trimdas gados ļoti savā mākslā augušie
Irene Apine un Juris Gotšalks kā pirmie dejotāji Kanādas Nac.

baletā, Br. Ozoliņš kā solists Zviedrijas karaliskās operas baletā,
A.Buks un Dimitere Zviedrijā, un no baleta jaunaudzes — I.Lip-
kovskis kā solists Vupertāles operā Vācijā, R.Eichenbauma Ar-

gentinā kā soliste Buenos Airēs Teatro Argentino, Vija Vētra

Sidnejā, Austrālijā, Dz. Vanags Baleta teātrī Ņujorkā, arī Leš-

čevskis. No pārējiem baleta paidagoģijai nodevušies 33, bet atra-

duši darbu citās profesijās 23 no Latvijas pazīstamie vai trimdā

Vācijā izaugušie baleta mākslinieki. Presē "lauku koresponden-
tu" ziņojumos nācies lasīt arī par baleta priekšnesumiem "pašu

mājās" no Latvijā nedzirdētiem izpildītājiem. Cik tur baleta

mākslas, cik ritmo-plastikas — grūti spriest. Katrā ziņā mūsu

baleta paidagogu vadībā baleta mākslā vingrinās un to apgūst

arī latviešu jaunākās paaudzes pārstāvji, tā kā, Latvijai atgūstot

brīvību, trimdinieki atgriežoties mājās, arī baleta mākslā nebūs

tukšinieki, ja arī daļa vecākās paaudzes mākslinieku būs ierindu

atstājusi uz neatgriešanos.
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LATVIEŠU RAKSTNIECĪBA UN PRESE

(1944 — 1 954)

J. Bičolis

OTRĀ PASAULES KAŖA LATVIEŠU TRIMDAS

LITERĀTŪRAS DESMIT GADI

1944 — 1954

1943. gadā bija pagājuši 40 gadi, kopš latviešu lielais trimdi-

nieks Rainis bija izdevis savu dzejoļu krājumu "Tālas noskaņas
zilā vakarā" (1903. g.) .Nākošajā — 1944. — gadā tūkstošiem lat-

viešu, un to starpā daudzi latviešu rakstnieki, kā jau trimdinieki

varēja uzšķirt šo grāmatu un lasīt paši sava stāvokļa un dzīves

satura vērtējumu:

Bij dziļa ziema, Skats ilgās tiecās

Kad projām gāju Uz dzimtenes pusi,
Uz tālu zemi, Visa mana dvēsele

Uz svešu māju. Iztvīkusi.

Vēl pirms priekškara nolaišanas pēc pēdējā traģēdijas cē-

liena laikrakstā līdzās garajiem meklējamo tuvinieku sarakstiem

varēja lasīt dzejnieka izteikto rūgto patiesību:

Kāds tavu dārzu izminis

Un lauzis kalna priedes. (Fr. Gulbis "Tēvija"

1944.
g. 7. oktobrī). Jāpatur nu prātā, ka šī trimda, kurai lielo

zīmogu pielika Vācijas kapitulācija 1945. g. 8. maijā, bagāta ar

grūti risināmām un vēl īsti nenovērtējamām problēmām. Tā nav

vēl arī beigusies. Bet skaidrs, ka tajā taču saknes un gaiss tās li-

terātūrai. Var norādīt kaut vai tikai uz dažām parādībām, kas

var mest spilgtāku gaismu uz literātūras garu un saturu.

1 ) Dzimtenes atstāšana 1944. un nākošajā gadā latviešu trimdi-

niekam bija jau viens no augstākajiem viļņiem visu iepriekšējo

gadu pieredzējumu un pārdzīvojumu bangās. "Līdz ar to, ka karš
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tuvojas kulminācijas punktam, augstāko pakāpi sasniedz arī mūsu

tautas varonība un ciešanas," var lasīt "Latvju Balss" 1945. g.

11. aprīļa numurā.

Jāatminas: atstājot pie malas noskaņojumus Ulmaņa autoritārā

režīma otrā pusē, varbūt sākot ar 1937. g., vispirms jāapstājas

pie 1939. g. — lielā pasaules kara sākšanās, krievu ierīkošanās ar

līgumu nodrošinātās bāzēs, vācu repatriēšanās kā briesmu sig-

nāls; 1940. g. — Latvijas okupēšana, tiesību, labklājības, brīvī-

bas atņemšana, cilvēciskuma izsmiešana, cilvēka iznīcināšana,

pārvēršot to par valsts un režīma robotu; 1941. g. — pretestības

pieaugšana okupantu uzspiestajai varai, līdz ar to terrora pastip-

rināšanās ar 14. jūnija notikumiem kā kāpinājumu, Austrumu

kara sākšanās, cerības un cīņas, 1. jūlija gaviles Rīgā, vācu oku-

pācijas dūre; 1942. g. — cīņa ar okupācijas varu un par eksisten-

ci kara postā ierautā zemē, jauni upuri, varonība, liktenīguma

nojauta: latviešu ievilkšana frontes cīņās nenovēršama un vaja-

dzīga, kaut veltīga un bīstama; 1943. g. — Austrumu frontes grī-

ļošanās, nedrošības pieaugšana, upuri, upuri, lai latvietis cīnī-

jies vienalga par kādiem saviem ideāliem; 1944. g. — Latvija

kļūst kara lauks, sākas bēgļu gaitas, došanās trimdā; 1945. g. —

Kurzemes cietokšņa krišana, Latvija paliek aiz Dzelzs priekškara.
Veronika Strēlerte šī gada 12. maijā rakstīto dzējoli "Kurzemes

krasts" nobeidz ar rindām:

Visos ceļos un liktens kļūmos
Jutīsim: asinīs, mokās un dūmos

Māj mums degošais Kurzemes krasts. ("Mēness

upe" 1945. g. 93. lpp.). Tas ir tas, ko dzīvs cilvēks un arī rakst-

nieks pārdzīvojis un izcietis. No visa tā ir jāpaliek kādām sliedēm

dvēselēs un garā. Sevišķi zudušā bijis tik daudz, bet zudušais

vienmēr dvēselei svēris daudz, pat vairāk nekā iegūtais. Ja nu

trimdiniekam zudušo simbolizē Latvija, tad var saprast, cik plaša
un dziļa pārdzīvojumu pasaule tā dvēselē saistās ar šo simbolu.

2 ) Jau šo gadu notikumus izciest latvieša spēkos bijis ar cerības

un ticības varu, ko tam stiprinājušas gadsimteņiem ilgas vēstu-

riskās gaitas. Parasti jau gan ar šo varu nerēķinās. Latvietis

palaikam uzdzēris "jauniem asniem", cerējis, ka "tā nevar pa-

likt", ticējis "labāku kungu" nākšanai, ticējis "labākiem ga-

diem un laikiem". Tālab nav brīnums, ka veselu apceri varētu

veltīt visu šo garo gadu dzejā paustajam cerību un ticības motī-

vam. Andrejs Eglītis Liepājā 1945. g. 19. martā rakstītajā dze-
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jolī pirmajā rindā uz Latviju sauc:
' 'Tu ticības kalns un cerību

jūra" ("Kurzemes krasts" 27. lpp.). Cik zīmīgi iznācis liel-

meistara Skalbes pēdējo darbu izlasi noslēgt dzejoļa "Mēness no-

mierina jūru "ticības pilnajām rindām:

Tā reiz apgarots un maigs
Mirdzēs cilvēcības vaigs. ("Zelta lāpa" 1946.g.

45.g lpp.) Ar šīm rindām dzejnieks arī apliecina kādu zīmīgu at-

tīstību savā pasaules vērojumā. Dzejolī "Pie jūras loga", ar ko

savas gaitas iesāka vācu okupācijas laika "Latvju Mēnešraksts"

1942. g. 1. nr-ā), Skalbe tikai Latvijas bēdu un cerību dzejnieks

(sk. dzejoli Daugavas apgāda izd. Skalbes Rakstu 5. sēj. 460. lpp.).
Plašāks skats jau redzams dzejolī "Austot" (Latvju Mēnešrak-

sta" 1943. g. 11. nr-ā), kur runa par veciem ļaudīm, kas:

Ilgi dzīvot grib,
Turēt acis vaļā,
Saulei uzlēcot,
Redzēt laukā zaļā

Vārpas viļņojot. (Rakstu 5. sēj. 472. lpp.)

Dzejolī "Mēness nomierina jūru" Skalbe jau laikmetisks pasau-

les dzejnieks, kas "bargas jūras" stāšanos un "aklo bezdibeņu

zvēru" rimšanu vairs tikdaudz nesaista ar savas tautas likteņiem

kā ar jauna laikmeta cerībām visas cilvēces mērogā. Ne katrs spēj

nostaigāt šādu attīstības ceļu!

Daži ticības un cerību motīvi gadu virknē. Lai arī tie izrauti no

kopsakara un dažkārt it kā nav galvenie kāda rakstnieka per-

sonības izpausmēs, tomēr to nozīme dziļākai trimdas dzīves un

literātūras izprašanai fundamentāla.

Viegli saprast, ka karavīrs Pēteris Iklavs frontē 1945. g. 22. ap-

rīlī sapņo:

Reiz spīdēs jauno māju logos
Gaišs liepu zaļums, druvu zelts.

("Kurzemes krasts" 39. lpp.).

Tai pašā gadā Klāra Zāle dzejoli "Dzimtenei" nobeidz:

Bet sirds —
tā tic tavai dzīvībai,

Tavai jaunai, teiksmainai brīvībai.

("Latvju Balss" 27. janvāra n-rā.).
J. Veselis dzejo:

Iziešu es cauri svešam laikam,
Izbridīšu purvam, drēgnam tvaikam,
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Saulainajā dzimtenē tad nākšu,

Dzīvību kā jaunu sapni sākšu.

("Latvju Balss", 1946. g. 4. aprīlī).

Zinaīda Lazda dzejolī "Ticība" atzīst:

Vēl dzīvos Latvija, būs tauta, mēs ar viņu!

("Tālais dārzs" 1947. g. 180. lpp.).

Pat stipri pesimistiskajā P. Ērmaņa trimdas dzejā var at-

rast rindu;

Latvijā reiz atpakaļ mēs brauksim.

("Svešos" kalnos" 1946. g. 33. lpp.).

1947. g. "Jaunā Vārda" apgādātāja Andreja Eglīša dzeju

krājumā "Uz vairoga" doma:

Vīs tautas galvu zelta lauri. (124. lpp.).

Fricis Dziesma dzejo:
Tie mirušie, tie tautai nezudīs!

Viss ir tik svēts kā Dieva debesis..

("Dzīvei draugos" 1947. g. 65. lpp.).
1948. g. V. Strēlertes "novembra" balādē "Aizsaules balss"

rinda:

Uzvijas debesīs balts nākamās Latvijas ceļš.

(Ceļa Zīmes" 1. nr-ā 37. lpp.).
1949. g. Elzai Ķezberei atziņa:

Latvju ozols pastāv aukā!

("Krēslainie spoguļi" 1949. g. 184. lpp.). Pētera Aigara pārlie-
cība:

Māt, tici man, mēs gunīs nesadilsim.

Pēc sāpju nedēļas nāks apskaidrības gads.

("Karogs jānes atpakaļ" 1949. g. 18. lpp.). 1950. g. Karola Dāle

cieši tic : Reiz mājup latvietis ies! ( "Laika rasa" 1950. g. 55. lpp.)
Annas Dagdas ticība:

Zem zemes un sloga top jauna mums valstība mūsu,
To sirdsdedze uzceļ, un izraus no pazemes naids. ("Lī-

dzības" 1950. g. 57. lpp.)

Ar to var arī pietikt. Ja drāmā un epikā šie motīvi neparādās
tik spilgti atklāti, jo tur autors paslēpjas aiz saviem varoņiem

un notikumiem, tad tomēr nav šaubu, ka savai dzīvei un darbam

arī šie rakstnieki savās sirdīs nes tos pašus izturēšanas motīvus.

Pasaules notikumi var likt grozīt izturēšanos, bet ne nomākt iz-

turību. Tādēļ pat vilšanās pilnā vidē dzejniekiem nav zuduši tā-

di saucieni, kā: "Reiz cīņu veiks" (Arturs Kaugars kr-ā "Dzēr-
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ve sauc" 1952. g., 58. lpp.); "Vēl es celšos!" (Andrejs Eglītis

kr-ā "Nesaule" 1953. g., 103. lpp.). Pat jaunu virzienu saucēji

nevar tikt brīvi no tā, kas kā pazemes avots dzirdī trimdas koku.

Veltai Sniķerei rindas ".. .sidrabaini šļāksies jaunais rīts" (kr-ā

"Trīs autori" 1950. g. 51. lpp.) un:

Raug, tur aiz ugunīm un pelniem

Spurdz augšup cīrulis.

Un sidrabaini smies.(s2. lpp.)

3 ) Un nu jāievēro, ka notikumiem un pārdzīvojumiem bagātie

pieci gadi līdz trimdas sākumam 1944. gadā ir bijuši tikai rūdī-

šanās gadi turpmākajiem, kas ar pamātes rīksti šautuši trimdi-

nieka miesu un garu. Tikai turpmākie gadi rādījuši, ko cilvēkam

nozīmē pamest savu valsti, zemi un tautu, kas simtsaitēm saistīta

ar šo zemi. Nav šaubu, ka šī mācība jo rūgtāka, jo plašāka kā-

dam bijusi vērtību pasaule un smalkāka, nemateriālākas šīs vēr-

tības. Trimda pušu cērt pašu dzīvības sakni; trimdinieks var

teikt Zinaīdas Lazdas vārdus:

Es domās velēnas sev pāri sedzu,

No posta nogurusi sirds man stāj. ("8ēg1e"1949. g.,

67. lpp.). Ja tēvzemes atstāšana vienmēr saistīta ar dziļiem pār-

dzīvojumiem, tad jo smagāki tie kara briesmu un posta laikā,

kāds latviešu bēgļiem bija 1944. un nākošā gadā. levērojama
trimdinieku daļa, to starpā arī virkne jaunāko rakstnieku, bija

karavīri, kam trimdu pienācās izcīnīt gandrīz vai ar ieroci rokā,
veicot milzu pārgājienus ar briesmām no visām pusēm. Trimdu

tie sasniedza, neredzējuši pēdējām ardievām savas mājvietas un

ar to, kas mugurā. Daudzi to starpā bija invalidi vai vismaz vese-

lību iedragājuši taisnības cīņas zaudētāji. Vairums no tiem nonā-

ca gūstekņu nometnēs, kas ir stāsts par sevi. Zīmīgi Eduarda

Salnas vārdi: "Dzīvot nav viegli tam, kuru nevienam vairs ne-

vajaga, bet mirt nav viegli tam, kas maz dzīvojis" (atmiņu

stāstā "Bada biedi" 200 lpp.). Teikti tie par karavīru katliņu,
bet domāti par gūstā nonākušiem karavīriem. Ko pārdzīvoja
tie latviešu karavīri, kas no Francijas tika pārsūtīti un Zviedrijā
izdoti Austrumu varai! — Bet arī nekāravīru došanās trimdā bija

smaga. Ja bēgļiem uz Zviedriju grūtāks bija ceļš laivās pāri ie-

naidnieku apdraudētajiem Baltijas jūras viļņiem, tad Vācijas

aizsniedzējiem, un to bija vairums, priekšā stāvēja bads un kara

briesmas sevišķi gaisa uzbrukumu veidā. Tā 1945. g. Berlīnē bojā

gāja dzejnieks Alfrēds Kvālis, kam vēl "Latvju Balss" 1945. g.
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31. janvāra numurā nojautu pilnais dzejolis "Svešumā":

Milzt bēdu kalni,

Šalc sāpju jūras.

Tās ceļā stājas,

Klāj melnu nakti, —

Cik daudzi gursim,

Un kapi būs rakti.

Jau 1944. g. novembrī bija gaisa uzbrukumā miris prof. Ni-

kolajs Malta, kura dzeja publicēta ar Jāņa Grīvnieka pseidonimu.
1945. g. pavasarī mūža gaitas izbeidzās literātūrvēsturniekam

Kārlim Plukšam. Bēgļa ceļa grūtības 1945. g. mūža gaitas pietuvi-

nāja Kārlim Skalbēm. Kas var pārskatīt visas daudzo upuru rin-

das, īpaši Vācijā, kur daudziem latviešu bēgļiem, kas bija apme-

tušies austrumu apgabalos, bija sakarā ar krievu armijas ielau-

šanos jābēg otrreiz. Jau liekšanās naidnieka priekšā pati par sevi

rūgta! Vācijas kapitulācija 1945. g. latviešu trimdiniekiem deva

mieru no kara briesmām un labākus dzīves apstākļus, bet arī ap-

ziņu, ka tie pašreiz cīņu zaudējuši un paliek nesaprasti. Strēlerte

pareizi raksturo situāciju 1945. g. septembra dzejolī "Eiropai":

.
.

. pāri drupām bada krauklis krauc,

Un velti taisnības un miera sauc

No karapulku kapiem asins lietā
.

.
.

("Mēness upe" 102. lpp.)
No bēgļiem latvieši tikai nu īsti kļuva par trimdinie-

kiem. Ja bēgšana var būt vai nu dzīvības glābšana, vai protests

pret naidīgo pretspēku, tad trimda nozīmē kādu īpašu vēl tik

nākotnē īstenojamu mērķu un uzdevumu, kādas īpašas misijas

nospraušanu un apzināšanos. La cik dažkārt izsmiets, tomēr pa-

matos liels un svēts latviešu trimdas mērķis saglabāt latvieti un

latviskumu nākotnes Latvijai. Lielais pozitīvais sasniegums šai

virzienā vēl neredzēta rosme ap "mazās Latvijas" celšanu trim-

dā. Vācijas bēgļu nometnēs sadzītajiem trimdiniekiem šai ziņā

bija arī īpaši labvēlīgi apstākļi. Skola, baznīca, koris, teātris,

prese — kaut vai informācijas dēļa veidā
—, organizācijas . . .

viss radās kā uz burvja mājienu un dzīvināja vistumšākajā bara-

kā iespiesto trimdinieku. Nometne sazinājās ar nometni, zeme ar

zemi
. . .

radās organizācijas pāri lokālajiem institūtiem. Latvie-

tis parādīja savus veidotāja un kopēja talantus. Skalbe savās

jaunajās "Mazajās piezīmēs "-"Latvju Ziņu 1945. g. 28. februāra

nr-ā runā par gliemezi, kas savu māju nes uz savas muguras:

("Mēness upe" 102. lpp.)
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"Viņš visur ir mājās, jo māju sev atnesis līdz.
.

. . Raug, te ir

pamudinājums izkopt savu iekšējo dzīvi, ja arī ārējā čaula tai

tumša". Brīnišķīgā kārtā latviešu trimdinieki trauktin traucās

īstenot dzejnieka mājienu: tie centās pēc savas mājas ne tikai ar

kādu savas dzimtenes piemiņas lietu, segu, prievīti, bet visā sa-

vā dzīves stilā un rosmēs. Panākumi tad arī nav nekāds brīnums.

Tā, piem., Vircburgas latviešu darba un panākumu korrespon-
dents "Bavārijas Latviešu Vēstneša" 1946. g. 23. marta nr-ā ziņo,

ka "drupās izaugusi vesela latviešu pilsētiņa", lielā mērā īsteno-

jušies to nodomi, kas vēlējušies "trimdas apstākļos radīt kaut ti-

kai atblāzmu no tās spraigās kultūras un sabiedriskās dzīves, pie
kādas latvietis bija pieradis dzimtenē." Korrespondence ziņo par

mūzikas dzīvi, teātri, mākslas studiju, Tautas augstskolu un

rakstnieku rosmēm, kuru vainagojums mēnešraksts "Ceļš".
Atliek piebilst, ka, trimdas saimei no lielā sakopojuma

Vācijā izklīstot, līdzi tie paņēma visas šīs rosmes raugu un

paraugu, un "mazās Latvijas" robežas ir izplētušās no Kanādas

mežu biezokņiem līdz Austrālijas smilšainajiem līdzenumiem.

Un tomēr: šīs rosmes, sniegumi un sasniegumi vairāk līdzinās

krāšņam ziedam, ko kāda dāsna roka nometusi gurstoša ceļinie-
ka priekam sausajā tuksneša smiltī. Nav vietas dziļai saknei.

Tas ir kā burvja lodziņš uz brīnišķu pasauli no nabaga pelēkā

kakta. Trimdas ikdiena ir grūta. Šīs grūtības bija lielajam trim-

dinieku pulkam Vācijā jau nometņu posmā, to sevišķi spilgti daž-

kārt sajuta arī trimdas rakstnieki. Starptautiskā palīdzība gan

iespēju robežās gādāja par bēgļiem, bet palīdzības prasīja taču

miljoniem.
Trimdas smagums no Vācijas nometņu laika spilgti atbal-

sojas Lazdas rindās:

Nekas man neizdodas vairs, ne sokas,
Un nav nekā, ko gribētos vēl gūt. ("Bēgle" 63.1pp.)

Glāb mani no dienas posta,

Ļauj tevī nogrimt, nakts! (7. lpp.)

Pretēji pirmo ieceļotāju pirmajām vēstulēm ar jūsmīgajiem
svešo zemju skatlogu aprakstiem Lazda dzejnieces vērojumā DP

sauc gluži vienkārši par Eiropas vergiem:

Pērciet, ņemiet jel kāds;
Gan vienkāršs, gan smalcināts

Ir dabūjams. ("Bēgle" 39. lpp.)
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Trimdas dzīvi grauž un smadzina ne tikai ikdienišķās trim-

dinieku ķildas un nesaskaņas, cīnoties par maizi un dzīvojamo

kaktu. Domu dažādību vietā pie kopīgu darbu galdiem ļoti bie-

ži sāk nosēsties personīgu iegribu un iedažu velns. Pat trimdas

baznīcas durvis tam nav vairs aizslēgtas. Andrejs Eglītis laikam

gan teicis stiprākos vārdus par šīm parādībām — gan apcerēs,

gan dzejā. Dažās rindās gan paužas skarba Rietumu pasaules

kritika, piem.:
Aiz laika puvuma zūd jauno dienu masti. (' 'Ne-

saule" 48. lpp.). Citas attiecināmas uz trimdiniekiem, piem., dze-

jolī "Vai, draugi, nejūtat?" (turpat 25. lpp.).

Trimdas slogs smagi nesams arī turpmākajā posmā, kad iz-

beidzas Vācijas nometņu dzīve. Par robežstabu laika ziņā uzlū-

kojams 1950. gads, kad galvenajos vilcienos jau izveidojušās lat-

viešu kolonijas visā pasaulē, puslīdz stabili arī iezīmējušies gal-

venie centri šais kolonijās. Galvenajās izceļošanas zemēs no trim-

dinieka sāk veidoties imigrants: lielā vecās audzes daļa ar sirdi

Latvijā, bet galva saista pie jaunās mājvietas, jaunās audzes no-

skaņojums un centieni atkarīgi no tās vecuma un vides; svarīga

loma še skolai šaurākā un plašākā nozīmē, jo skola ne tikai mā-

ca, bet arī audzina. Pret sveša ielaušanos latviešu sadzīvē un garā

cīnās latviešu skolas, sadzīve, ģimenes, ciktāl šie institūti paši

stipri un veseli. Tā kā pasaules vēsture liecina par ilga mūža da-

žādu trimdinieku un imigrantu kolonijām, tad vismaz pagaidām

var gan bažīties par latviešu trimdinieku likteni, bet ne paredzēt

nākotni. Pašreizējā vēstures gaita ir strauja un grūti atminama,

stabilitātes pasaulē tik maz, un jo dienas, jo vairāk tas manāms.

Vietā tādēļ jautājums par vērtību stabilitāti, kas iegūstamas pla-

šajā pasaulē; no sirds nākuši dzejnieka Artura Kaugara vārdi:

Es visu pasauli aizsviežu,
Tikai Latviju atpakaļ gribu!

("Dzērve sauc" 37. lpp.)

Gan tikai pa daļai piepildījušies pesimistiskie pareģo-

jumi trimdas otrajam posmam, trimdiniekiem izklīstot pa pasau-

li. Gan lieli robi ierauti skolu un mākslas teātra dzīvē, tos manīs

vēl šur un tur. Bet prese joprojām eksistē. Grāmatiens tieši šai

posmā var uzrādīt sasniegumus. Tā šai laikā iekrīt Blaumaņa,

Raiņa, Skalbes kopotu rakstu izdevumi, Tautas dziesmu kapitāl-
izdevums 12 sējumos, MīlenbachaLatviešu valodas vārdnīcas pār-

drukājums, gleznotāja Tonēs monogrāfija v. c. Līdzās nīkuļojošai
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sabiedriskajai dzīvei, līdzās tautiešu atiešanai savas mājas dzīvei

redzama arī griba pēc savas tautas kopas. Organizācijas nav vis

zudušas, bet dažviet to ir par daudz, — un jāpaiet kādam apjuku-

ma un mīņāšanās laikam, kamēr nevajadzīgās nomirst. Radušies

arī jauni biedrību un sabiedriskās dzīves veidi. Teātra izrādes,

Dziesmu svētki, Jaunatnes sanāksmes un vēl citi sarīkojumi, ku-

ros saskatāma nopietna rīkotāju griba, ir arī pilni apmeklētājiem,

sevišķi tieši tad, kad tie tikuši jau pie lielākas rocības.

Taču otra puse: grūta eksistences cīņa, ļoti lielai trimdinie-

ku daļai nav nekādu sevišķu izredžu tikt ārā no sava vienkāršā

strādnieka stāvokļa, nemaz nerunājot par savām spējām atbilsto-

ša darba iegūšanu. Svarīgākais: svešums — sveša daba, sveši

cilvēki, sveša sadzīve, savējā neizpratne citu vidē. Šķietami vai

patiesi pazemojumi, aizkārumi, pārestības, mazvērtības izjūtas

rašanās, kas var novest līdz pilnīgam dzīves apnikumam un paš-
nāvībai. Bieži vien pamestība vientulībā, nervu satricinājumi,

sāpīgas atmiņas. Ir labi, ja ar pagātnes atmiņām apvienojas mie-

rīgs fatālisms, kā redzams Lazdas dzejā:

No tālām, senām dienām

Spīd labais stars;

Pret nezināmo rītu

let paļaudamies gars.

("Bēgle 94. lpp.)
Par laimi lielais trimdinieku vairums ir izturētāji, ziemcieši,

kas tik daudz nezūdās, bet dara darbu kā gudru Dieva nolikumu,

ceļ dzīvi arī svešumā un — līdz ar to spēkā ceļ arī paši sevi.

Gadiem ejot, sazarojas trimdinieku ceļi gan mērķos, gan

sasniegumos, to dzīves veidā. Taču pamats, no kā tie izauguši un

uz kā tie joprojām stāv, paliek viens un tas pats — liktenīgie no-

tikumi tautas dzīvē. Brūce var aizaugt, bet rēta paliek. Sirds ne-

mitas runāt dažādo trimdas ceļu gājējiem; un tā ir un paliek
īstākā ceļa zinātāja, kad notikumu jūklī un nākotnes biedā sa-

mulst prāts; Arveds Švābe 1945. g. dzejolī "Ceļa maize" rakstījis:

Ņem ceļam tikai kvēlu sirdi līdz,
Lai vada tā, kad nekas nepalīdz!

("Bargā laikā" 1947. g., 50 lpp.)
Cik brīnišķi šī domu gaita sakrīt ar Friča Bārdas, kura dze-

jolī 1 ' Sauciens tālē no svešuma pārnākušais ceļinieks uz Latvijas
altāra sadegt noliek savu daudz cietušo sirdi. Protams, cita iece-



130

re, cita kompozicija, cits stils, bet varējis izpausties kas būtisks

no bēgļa un trimdinieka psīcholoģijas.

4)Šie trimdinieki radušies neredzētu apmēru cilvēces fizisko

spēku sadursmē. Bet tie ir arī acu liecinieki un vairāk vai arī

mazāk aktīvi dalībnieki lielai garīgo, idejisko strāvojumu sa-

dursmei. Kamēr fiziskās sadursmes vieglāk uztveramas un sapro-

tamas, tikmēr ideoloģiskās cīņas ļaužu vairumam grūtāk aptve-

ramas un izprotamas, tās it kā tiek atstātas īpaši izraudzītu cilvē-

ku ziņā, kas gluži dabīgi tad uzņemas masas informētāju un arī

noskaņotāju, vadītāju lomu. Dažādas idejas, apvienotas ar de-

dzīgiem aicinājumiem cīnīties par tām kaut līdz nāvei, īsā laika

sprīdī bijušas brīvi vai piespiesti jāuzņem trimdiniekiem. Aicinā-

jumu, doktrīnu vai pat mācību veidā tās adresējuši Ulmanis, Sta-

ļins, Hitlers, Trumens
.

.
. Bet trimdinieki joprojām vēl trimdā;

katra jauna diena pasaulei dod jaunu cietumnieku vai arī bēgļu

un trimdinieku pulkus. Nākotne neziņā. Un trimdiniekos rodas

apjukums, apātija vai arī rūgta kritika.

Jau stāvokļa konstatēšana ir vairāk ko vērta kā samierinā-

šanās ar nelabo. Prof. P.Jurevičs atzīst, ka "visa rietumu kultūra

ir satricināta pašos pamatos" (ž-a "Ceļa Zīmes" 12. n-rā 48. lpp.).

Dzejniekam Arturam Kaugaram pasaule liekas pilna tumsas un

mīklu ("Dzērve sauc" 36. lpp.). Tā dzejā vienmēr vairāk parā-

dās ironijas, kaut:

Gadi aiziet, un Taisnības Charta

Jūsmīga dzeja, ko lasīt jau kauns. (59. lpp.)
Skarba izsmiekla pilnais pasaules vērojums jau gandrīz ar pir-

majām lappusēm Andreja Eglīša dzejoļu krājumā "Nesaule",

piem., 13. lpp-ē rindas "laikmets raugājoties dzīru mieles bauda",

"spriež tiesu slepkavas pie taisno vīru galda." īsta karātavu iro-

nija daudzajos asprātīgajos Valentīna Pelēča avīžrakstos. Vai-

rāk humora Knuta Lesiņa feļetonos. Rakstniekiem joprojām
nav atņemta liela tiesība kā pirmajiem atklāti reaģēt tur, kur

vienkāršajam pilsonim drosmes tikko pietiek kādam lielākam

lamvārdam vai krietnākam spļāvienam. Kā rīkste švīkst laik-

metam veltītie Andreja Eglīša vārdi i
1 'Šis gadu simts pie citiem

aiziet, übagodams godu." ("Nesaule" 64. lpp.). Zīmīgi, ka šais

apstākļos trimdinieks, kura dzīves mērķi ir visskaidrāki un arī

ceļš uz tiem liekas vispareizākais, nav tikai kritizētāja lomā vien,
bet cenšas pats kļūt par pasaules problēmu skaidrotāju. Tas tikai

liecina, ka ideoloģiska skaidrība stimulē darbībai.
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5 )Lieki atkārtot, ko literātūra devusi, dod un var dot trimdai.

Lai cik dažādas var būt bijušas šīs vērtības, bet to ir bijis daudz,

tā ka pieticis visdažādākajiem trimdinieku vecumiem un slāņiem.

To liecina lasītāju atbalsts trimdas presei visiem garajiem gadiem

cauri, bet jo sevišķi garie izpirkto grāmatu saraksti, atsaucīgi

uzņemtie rakstnieku sarīkojumi. Lugu izrādēs rakstnieku ra-

dītās literātūras vērtības palīdz izcelt teātra māksla, tā rodoties

dalītiem nopelniem.
Daudz svarīgāk trimdas literātūras apcerē lūkot saskatīt

šīs literātūras īpatnības, to cēloņus, dzinējspēkus, svērt šo gadu

ienesumu latviešu literātūras apcirkņos. Un šie uzdevumi nav

risināmi bez iepazīšanās ar trimdas dzīves kompleksiem. Tālab

iepriekšējas piezīmes, kur iespējami vienkāršā un parastā veidā

sniegti visiem labi pazīstami faktori, varētu dēvēt par punktu
iezīmēšanu baltā lapā, lai tad, tos savienojot ar vajadzīgām līni-

jām, sāktu nojaust trimdas literātūras kontūras. Šim nolūkam

kā vēstures avots ar dokumentāru nozīmi jo sevišķi izmantota

arī pati trimdas literātūra. Ar to vēlreiz pasvītrota literātūras

iešana roku rokā ar dzīvi. Tā nav literātūra par trimdu, bet trimdā

trimdinieku radītas vārdu mākslas vērtības. Tas ir to stimulējo-

šais un vienojošais apstāklis, lai cik dažādas būtu bijušas radītā-

ju personības, lai cik dažāda būtu bijusi to pilsoniskā un māksli-

nieciskā pagātne un rakstnieka darba credo. Ēriks Raisters zī-

mīgi izcēlis sava laikmeta rakstnieka ciešo sakaru ar laika dzīvi:

Ar savu laiku esmu saradojies.

Viņš bijis mans, es viņa cieši kļauts.
Es viņa sapņos dziļi aizsapņojies
Un viņa postam līdzi ticis rauts. ("Mans

laiks" 1950. g., 65. lpp.). Šais sakaros ar sava laika dzīvi, tātad,

meklējama atslēga trimdas literātūras izpratnei un novērtēšanai.

Trimdas literātūra ir trimdas dokuments, trimdas latvieša pārdzī-

vojumu un domu paudēja. Turklāt latviskā paušanai kā formā, tā

saturā nav bijis ne spaidu, ne ierobežojumu. Trimdas literātūru

radījusi rakstnieku brīvā griba, brīvā mākslinieka dziņa izpaus-
ties un runāt ar savu publiku. Materiālie vai citi utilitāras dabas

apsvērumi šai laikā bijuši mazāki kā jebkad; bieži vien rakst-

nieks par savu darbu nav dabūjis ne nieka, dažkārt pat piemak-

sājis par publicējumu. Saskaņa pašam ar sevi un savu tautu ir

bijusi viņa alga, no meliem tīra dvēsele viņa glābiņš melīga laik-

meta dūmakās.
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Rakstnieks dzimteni atstāja kā kurš katrs cits. Arī

turpmākais ceļš tam bija kopīgs ar trimdai nolemto tautas

daļu. Nekādu izņēmumu, nekādu privilēģiju. Tā pati laiva ceļā

uz Zviedriju, mantām un bēgļiem pārkrautie kuģi uz Vāciju, tie

paši karavīra zābaki rakstniekam, kas bija nonācis armijas rin-

dās. Karš ar badu, postu, dzīves iziršanu skāra visus. Bēgļa

bailes, nabadzīgums, mazvērtīgums, ierastā darba zaudēšana bija

jāpārdzīvo visiem. Rakstnieku pārdzīvojumos tas varēja skart

pat vairāk kā citus. Arī ikdienā tas dažkārt varēja būt nevarī-

gāks par dažu labu citu bēgli. Kad Ērmanis savā pagraba is-

tabiņā Vircburgas drupās priekā par skatu uz liepām izsaucas:

"Dzīvs, dzīvs mans pagrablogs!" ("Svešos kalnos" 47. lpp.),

tad tas devis ne tikai zīmīgu mākslinieka psīches un daiļrades lie-

cību, bet atstājis arī vērtīgu dokumentu par trimdas rakstnieka

ikdienas šaurību. Bet rakstnieku trimda skar vēl dziļāk. Kuru

katru trimdinieku pārvieto citā sociālā plāksnē, tam jāatsakās

no sava agrākā darba. Profesionālu rakstnieku šis process var

skart sevišķi smagi; bieži vien tam bēgļu gaitās sagrauztie spēki

jāsāk dalīt divi darbiem: bieži vien smagam un neierastam maizes

darbam un atlikušajā laikā visu garu saistošajam rakstnieka

darbam. "Man darba mīļā, vienīgā vairs nav", izsaucas Ērmanis

("Svešos kalnos" 11. lpp.). Bet trūkst arī daudz kā ražīga darba

nosacījumos, ja arī būtu darba iespēja. Te vairākas zīmīgas lietas.

Tā ir nozares litēratūrā, kā kritika un vēstures tematikai veltīta

epika, kurām nepieciešami tādi institūti kā bibliotēkas un mūzeji.
To nav vai tie trūcīgi un grūti izmantojami. Ērmanis dzejolī

"Sapņi par grāmatām" ("Svešos kalnos" 24. lpp.) runā par

grāmatu badu:

Es rakstu rindās mūžu biju racis,

Tuvtuvas grāmatas bij katru dien.

Nu velti meklē tās man sirds un acis;

Tas pavīd tikai sapņos, sapņos vien.

Sakaru pārtrūkšana ar dzimteni iezīmējas ar to, ka tikpat
kā nav pieejama turienes prese un literātūra; tajā taču ir sataus-

tāms kāds turienes dzīves pulss. Bet vissmagāk skar atraušana

no dzimtenes tieši ar to, ka nav vairs pašas turienes dzīves piere-

dzes, nav ieskata turienes cilvēkos, viņu dzīves veidā, noskaņās,

gara strāvojumos. Bāl dzimtās zemes priekšstati, tas vērojams

pat vecajā audzē, nerunājot par jaunāko. Gadās pat rupjas kļū-
das vienkāršākajā Latvijas aprakstā, piem., Jonāss Miesnieks
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novelē "Arnolda Pores problēma" Valmieras vilcienam no Rīgas
liek braukt caur Šķirotavu, kas iespējams tikai Daugavpils vil-

cieniem ("Latvju Žurnāla" 19. n-rā 1953. g. 9. lpp.). Tam svarī-

gas sekas literātūras vielas izvēlē. Rakstniekiem parasti jāizrau-

gās viela no pašu pieredzes. Darbu par Latviju pēc 1945. gada

maz, parasti tie ar savu izveidojumu nevar pretendēt uz pirmšķi-
rību. Tā tas ar Kārļa Dziļlejas mēģinājumiem stāstu krājumā

"Paradīzes sargs" (1951. g.), tā Jānim Klīdzējam krājumā

"Grēks uz pusēm" (1951. g.) ar stāstu "Brālis pārnāca", Vilim

Lesiņam krājumā "Dzirkstis" (1951. g.) stāstos "Viršu māte"

un "Spriedums". Raksturīgi, ka izraudzītajā vielā dominē no

dzīvās dzīves veidošanas atstumti cilvēki, piem., partizāni. Labā-

kie sniegumi vielā, kur vide nav vairs svarīga, bet notikumi un

pārdzīvojumi tādi, kam internācionāls raksturs, kā tas Lesiņa
novelē "Dieva roka" un Ilonas Leimanes romānā "Kailā dzīvī-

ba" (1953. g.). Zīmīgi, ka rakstnieki tomēr sāk piegriezties šai

vielai tieši trimdas otrā pusē: tas rāda interesi un vajadzību iz-

teikties arī šai tematikā; bet vajadzīgas nopietnas nopietni vāktu

plašu materiālu studijas, lai radītu kaut ko mākslinieciski un

idejiski vērtīgu. Pagaidām trimdas rakstnieka skatījums nav

ticis tālāk par jaunas varas upura — notiesātā, partizāna vai no

trimdas mājās pārnākuša tēlojumiem.
Bet arī tālākai Latvijas pagātnei trimdas rakstnieks pie-

griežas samērā reti, ja vien tam līdzi nav jau Latvijā vāktu

materiālu jeb trimdā publicētais darbs ir jau dzimtenē aizsākts.

No šādiem darbiem var minēt Mārtiņa Zīverta lugu "Rakte"

(vispirms ž-ā "Daugava" 1946. g.); Anšlava Eglīša komēdija
"Kazanovas mētelis" (ž-ā "Laiks,, 14. nr. 1947. g.), Teodora Zel-

tiņa luga "Vilks Rīgā" Vircburgas latviešu teātra iestudējumā

1948. gadā, Jonāsa Miesnieka romāns "Lībju gala soģis" (1948.

gadā), Antona Rupaiņa triloģija "Māra mostas" (1. d. 1951. g.),
Ernesta Aistara romāns "Plosti" (1952. g.), Arveda Švābes no-

vele "Ceļā uz purgatoriju" 1953. g., jau iepriekš ž-ā "Laiks" 29.

n-rā 1948. g.; ar Arveda Vilka vārdu Švābe publicējis vēsturis-

ku noveli "Cīņa ar sirdsapziņu" Bavārijas Latviešu Vēstneša

literārajā pielikumā "Trimda" (jau 1945. g. 8. septembra n-rā).
Trimdā izdotais Elvīras Kociņas romāns "uz senatnīga fona"

"Dievi dusmo" pabeigts jau Rīgā 1944. g. Protams, vēsturnieka

skatījumā gan faktos, gan vispārīgajā tēlojamā laikmeta iecerē

tad arī dažkārt atklājas daudz kļūdu, aplamību. Der izlasīt prof.
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Edgara Dunsdorfa piezīmes par Aistara romānu("Ceļa Zīmju

19. n-rā 1954. g.) vai lasītāja J. S-š pārdomas par Rupaiņa trilo-

ģiju ("Latvija Amerikā"l9s4. g. 17. jūlija n-rā). Vēsturisko

faktu nepilnīgu pārzināšanu prasa tādi nenoteikta pagājušā laik-

meta tēlojumi, kāds Ilonas Leimanes romāna "Mātes cilts"

(1949. g.). īpašu vēstures studiju neprasa no rakstnieka arī tādi

gadījumi, kur vēstures fakts tikai izejas punkts paša rakstnieka

vizijai; tā tas, piem., Artura Kaugara balādē "Chronista Indri-

ķa noslēpums" ("Dzērve sauc" 81. lpp.). Literātūrā trimdinieki

pateicīgi atrod tautai nodarītās netaisnības pasvītrojumu, cerī-

bas, ticību taisnības uzvarai, trimdas sāpes, protestu, rūgtu

smieklu par pasaules morāli, jaunas dzīves celšanas iespējas un

citus kompleksus. Pasaules uztvērums, problēmu izpratne pa-

rādās lielā dažādībā un pretstatos. Kādi pretpoli atklājas, piem.,

salīdzinot Jāņa Radāna rindas:

Mana dvēsele lec ar kruķi.

Gars sirgst ar krītamo kaiti. ("Latvju Žurnā-

la" 16. n-rā 1953. g.) ar Gunāra Saliņa vienā elpā teicamo dze-

joli "Uz vasaru": Ar cīruli svešajā zilgmē vesaru sviežu
.

. .

(ž. "Raksti" 1. n-rā 1952. g.). Ja kritiķe Valērija Baltiņa šā

laikmeta literātūras apcerē kā raksturīgu iezīmi min rakstnieku

centienus "iziet dzīvē kā tās līdzdalībniekiem, daloties ar to

sāpēs, badā, nabadzībā un cīņā" (sk. ž-ā "Laikmets" 23. n-rā

1954. g. 4. lpp.), tad latviešu trimdas literātūra ir ļoti laikmetiska.

Daži piemēri ļaus skaidrāk pārskatīt trimdas literātūras avo-

tu kopas. Jaunsudrabiņa "Zaļā grāmata" divi daļās (1. 1950. g-

-2. 1951. v. n. mijā) ietver pusaudža atmiņas, kas iet atpakaļ pa-

gātnē uz 19. g. s. 80. gadu vidu (J. dzimis 1877. g. 25. augustā;

uz Valašiņām, kur iesākas "Zaļās grāmatas" notikumi, tas pār-

iet Jurģos sava mūža 9. gadā). Pāvils Gruzna romānā "Jaunā

strāva" (1946. g.) balstās uz sava mūža 20.-to gadu pieredzes,
kā romāna pavadvārdā paskaidrots, tad romāna darbība aptver

laiku apm. no 1902. līdz 1912. g., rakstnieks dzimis 1878. g.

1907. gadā dzimušais Alfrēds Dziļums romānu virkni par Celmi-

niekiem iesāk ar Latvijas brīvvalsts labāko gadu posmu, varoņus

novadīdams līdz pirmajai krievu okupācijai, ietverot arī šīs no-

tikumus. Tieši pirmās krievu okupācijas laiks tad ir pirmā lie-

lākā trimdas literātūras vielas grupa. Tai veltīti tādi plašāki
darbi kā Pētera Aigara romāns "Lietuvēna dzīres" (1951. g.),

Elvīras Kociņas "Eiropas vārtos" (2 daļas 1951. g.), Konstan-
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tina Raudives "Neredzamā gaisma" (1954. g.); trimdā izdots

1942. u.n. gadā sarakstītie Zentas Mauriņas "Trīs brāļi" (1946.).

Neizmantojot plašākus rūpīgāk vāktus un pamatīgāk izvērtētus

materiālus, kā arī pie parādībām pieejot ar ļoti subjektīvu trim-

diniekaskatu, rakstniekiem nav izdevies radīt darbu, ar ko varē-

tu uzstāties starptautiskās publikas priekšā, uz ko tiem tiesības

un pienākums. Daži dziļākas analīzes sākumi redzami Raudives

romānā. Interesantu skatu komūnisma raksturā vai šai mācībai

(labāk teikt — partijai) savu garu un miesu nodevušu vai pār-

devušu cilvēku tipos dod Anšlavs Eglītis ar netiešiem problēmas
cilājumiem savos darbos: stāstā "Čingishana gals" (vispirms

ž-nā "Laiks" 25. un 26. b-ās 1948. g.) un romānos "Adžurdžon-

ga" (vispirms laikrakstā "Laiks" 1949. un n.g.) un "Laimīgie"

(1952. g.).

Tālāk vielu sniedz karš un bēgļu gaitu sākums. Samērā maz

rakstnieki pieskārušies dzīvei Latvijā vācu okupācijas laikā, vis-

notaļ tikai mazāka apjoma darbos, piem., Aīda Niedra stāstu un

noveļu krājumā "Pasaules plauksta" (1952. g.). levērojams ka-

ra un bēgļu gaitu dokuments, beidzoties jau ar DP barakām vel-

tītiem darbiem, Anšlava Eglīša prozas krājums "Sīkstā dzīvība"

(1952. g.). Tam līdzās noliekamas Hugo Pūriņa noveles "Ekse-

lences piezīmes" (1950. g.). Sudētijā nokļuvušajiem latviešu bēg-

ļiem veltīti divi romāni: Teodora Zeltiņa "Slazdā" 1952. g.)

un Ģirta Salnā "Skrandas vējā (1952. g.). —Atsevišķi jāizceļ
2. pasaules kara latviešu karavīriem veltītie darbi, kuru veido-

šanā svarīgāka loma rakstniekiem, kam bijusi tieša pieredze.
Te iederas gan Jāņa Sudrabiņa "kara atmiņu tēlojums" "Asi-

ņaina gaisma aust" (1951. g.), ganVesela teiksmu romāns "Vies-

turs Varapoga"(l9s2. g.), gan tādi darbi, kā: Alfrēda Dziļuma

romāns "Tomas grāvrači" (1949. g.) un stāsts "Vakars uz eze-

ra" (1951. g.), Viļa Ešota romāns "Leģionāri" (1952. g.) un

Eduarda Salnas atmiņu stāsts "Bada biedi" (1952. g.). Liela

tieši to dokumentārā nozīme, spilgti rādot gan latviešu cīnītāju

raksturus, svēta uzdevuma apzināšanos, gan arī likteņa smagās

ciešanas. Karavīrs vērtīgā tēlojumā parādās arī Kurzemes cie-

tokšņa aizmugurei veltītajā Ingrīdas Vīksnas romānā "Mums

jābrien jūrā (1951. g.). Asprātīgi rakstniece romānā iepinusi

Jelgavas cīņu aprakstu, kam dokumentāra nozīme. Cīnītāju vide,

kur vīri nonāk ienaidnieka ieņemtā Latvijas zemē, Ģirta Salnā
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stāstā-chronikā "Atvars"(vispirms ž-nā "Laiks" 31. un 32. b-ā

1948. g.).

Visplašāko vielu rakstniekiem sagādājusi dzīve Vācijas no-

metnēs, kamēr Zviedrijā nokļuvušie tēloti diezgan skopi. Totie-

su šiem veltīta ļoti vērtīga trimdinieku psīcholoģijas analīze

Jāņa Grīna grāmatā "Dadzīvotāji rezonē", kuras apakštituls

"Zviedrijas stāsti" (1951. g.). Vācijas nometnes, kas bija uzņē-
mušas latviešu bēgļu absolūto vairumu, ar savu cilvēku un no-

tikumu bagātību un dažādību un dzīves īpatnumu, dziļākais

avots trimdas rakstnieku pārdzīvojumiem un problēmātikai, ba-

gātākais avots tematikai. Rakstnieki jau arī bija aktīva "mazās

Latvijas" daļa, no kuras izgāja ierosmes un trimdas celšanai do-

māti darbi. Tieši šai laikā izveidojās kā cieša, nepieciešama

tradicija rakstnieku dienas vai vakari; rakstniekiem veltītas

stundas turpmāk arī tādos sarīkojumos kā Dziesmu svētkos An-

glijā, Kanādā un Sav. Valstīs vai arī kultūras dienās Austrālijā;

vai nav zīmīgi, ka tālajā Austrālijā 1. Kultūras dienās Sidnejā

1951. gadā rakstnieku dienas apmeklētāju skaits sasniedzis apm.

400 (sk. kr-ā "Latvieši Austrālijā" 1953. g., 32. lpp.) Piepil-

dījušies Zinaīdas Lazdas vārdi, ko tā rakstījusi rakstnieku die-

nai Fišbachā 1947. gadā: "Latviešu rakstnieku darbi lai top par

spēka avotu un dzīvības dzērienu tautai. Latviešu tautas dzīvī-

bas ideja nedrīkst apklust mūsu rakstniecībā, latviešu tautas

posta laiks palikt bez attēlojuma un apgaismojuma" (Fišbachas

"Vēstis" 1947. g. 12jūl.). Minami tikai lielākie Vācijas bēgļu gai-

tām veltītie darbi. To priekšgalā var nolikt vecmeistara Jaunsud-

rabiņa chroniku "Es stāstu savai sievai" (1951. g.), kas sākas jau

ar dzimtenes atstāšanas ainām. Laikā no 1950. līdz 1953. gadam
iznākuši Vācijas nometņu romāni: Aīdas Niedras "Katrīna Ābe-

le", Oļģerta Liepiņa "Vēlā liesma ",Modra un Dzidras Zeberiņu

"Ūpji", Anšlava Eglīša "Laimīgie", Konstances Miķelsones
"Nakts parāde". Arī drāma pieskārusies nometņu cilvēkiem

un konfliktiem. Var minēt Anšlava Eglīša komēdiju "Labāki

ļaudis", kuras pirmizrādes jau 1946. g., no Zīverta darbiem

"Kāds, kura nav" (pirmizrāde 1947., grāmatā nāk. gadā). Jā-

domā, ka te tematus atradīs arī turpmāk, īpaši jaunās audzes

rakstnieki, kuru veida un brieda gadi būs iekrituši tieši šai pos-

mā.

Jauna tematika trimdas literatūrā ienāk ar trimdinieku iz-

klīšanu pa emigrācijas zemēm. Šīs tematikas īpatnībās, ka daudz
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manāmāk nekā iepriekš izvirzās svešā vide dabas, cilvēku un sa-

dzīves veidā. Dažāda var būt rakstnieku nostāja pret jauno vidi,

bet no noslēgtajām nometnēm izsviestajam bēglim ir jāiepazīs-

tas ar šo vidi un jālūko tajā dzīvot. Tas vērojams jau lirikā,

kur parādās svešo zemju motīvi. Protams, ierosmes radušās, jau

pirmo soli sperot ārpus Latvijas. Tā radušies, piem., tādi Lazdas

dzejoļi, kā: "Kalnos" un "Kalnietes dziesma" ("Bēgle" 54. un

91 lpp.). Liekas, vairāk šādu dzejoļu Zviedrijā dzīvojošiem liri-

ķiem, kas drīz kļuva tiesīgi brīvai kustībai un patstāvīgai dzīvei.

Var minēt Annas Dagdas dzejoli "Stokholmas dārzi" ("Līdzī-

bas" 36. lpp.), Friča Dziesmas "Rīts Smolandes birzī" un "Pie

Tingsridas ezera" ("Dzīvei draugos" 21. u.n.), Andreja Eglīša

"Skotijas kalnos, Kildera" un "Vestminstera abēja" ("Nesau-

le" 40. un 45. lpp.), Strēlertes "Vaksholmas rudens" ("Mēness

upe" 99.). Taču sirds pie svešā nesienas, svešā daba nav patstā-

vīgas ainavas lomā, tā tikai fons no tālienes nākuša dzejnieka

pārdzīvojumiem; daba te nav glezna, bet tikai dekorācija vai

paskaidrojuma plakāts drāmai. Svešā sejā tuvāk ieskatās jau

tādi dzejoļi kā Kārļa Ābeles "Never Never" vai Lazdas " Valola"

("Ceļa zīmju 16. b-ā 1953. g. 2. lpp.). Vēl vairāk tas jūtams
Teodora Tomsona dzejolī "Vecais koakaburra", kura pilnīgai

izpratnei jau vajadzīgs zināms komentārs (' 'Ceļa Zīmju 17. b-ā

1954. g., 2. lpp.). Ja Dzintara Freimaņa dzejolis "Ziema Vermon-

tā" nekļūst par svešas ainavas studiju, tad tādēļ, ka sveša aina-

va līdzīga Latvijā pamestai ("Ceļa Zīmju 13. b-ā 1953.g. 22. lpp.).

Bet, emigrācijai velkoties garumā, var taču nākt dzejnieki, ku-

riem nebūs vairs nekādas Latvijā pamestas ainavas, bet tikai tā,

kuru tie būs par savu ieguvuši savā trimdas zemē. Un tomēr arī

šai ainavā spoguļosies latvietis, kamēr tas pieies pie tās ar latvieša

dvēseli un cels to gaismā ar latviešu vārdiem. Cilvēks rada zemes

veidu un raksturu, ieliek tajā dvēseli. Tomēr ir jau pa ievēro-

jamam darbam. Minami šādi romāni: Ritas Liepas "Zelta

putns" (iespiests "Latvju žurnālā", sākot ar pirmo nr-u 1951.

gadā), Anšlava Eglīša tēlojuma meistardarbs "Cilvēks no mē-

ness" (1-ā "Laiks 1953. un n.g.), Valdemāra Kārkliņa "Indīgā

efeja" ("Latvju žurnālā", sākot ar 23. nr-u 1953. g.), Irmas

Grebzdes "Pelēkā māja" (1954. g.)

Tieši emigrācijas posmā var gaidīt pastiprināmies latvieša

tēlojumus sveštautiešu vidē. Tā ir it kā tematika par sevi. Lat-

viešu literātūrā šī vielas grupa spilgti paudās 1. pasaules kapi
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laikā un vēl pēc tam, kad latvieši kā bēgļi nonāca dažādos pla-

šās Krievijas stūros vai pat tālajos Austrumos. Kā atbalss no šī

laika parādās daži Ģirta Salnā darbi: "Taifūns" (1948. g.,vis-

pirms ž-ā "Latvju Domas "1947. un n. g., 3. — 8/9. b.), "Grīziņ-

kalna paņēmiens" ("Ceļa Zīmes" 17. b. 1954. g.), "Kobo" (tur-

pat 19. b.). Daži piemēri jaunajam šīs vielas uzplūdam: Irmas

Grebzdes stāstu krājums "Ragana" (1951. g. :"Ragana", "Kal-

ni", "Meitene", "Burvība"), Valdemāra Kārkliņa meistarīgās

noveles: 1947. gadā sarakstītā "Sastapšanās tumsā" un 1948. ga-

da darbs "Pēdas smiltīs" (abas krājumā "Pie laika upes" 1951.

gadā.). Tepat pieminams lielais Kārkliņa romāns "Vientulības

kalns" (1951. g.); tajā no latviešiem palicis ļoti maz. Vēl var

minēt daudzināto Jāņa Klīdzēja stāstu "Džūna" (vispirms ž-ā

"Laikmets 15/16. — 22. b. 1953. g., tad krājumā "Viņas un vi-

ņi" 1954. g.). No šejienes solis tālāk: latvietim sacerējumā pa-

liek vairs tikai citai zemei un tautai piederīgo dzīves vērotāja

loma. Tā tas, piem., Valentīna Pelēča stāstā par veco amerikā-

ni Barniju "Patiltē" (ž-ā "Ceļa Zīmes", 19.b. 1954. g.). Valde-

māra Kārkliņa novelē "Grēksūdze vagonā" (kr-ā "Koka karote"

1946.) nav pat tieši norādīts, ka pasažieru valodas noklausījies

latvietis; vienīgi pēc tā, ka rakstnieks rakstījis: "Man pretī sē-

dēja no gūsta atlaists vācu karavīrs", var spriest, ka klausījies

nevācietis, šai gadījumā latvietis, jo stāstījums latviešu rakstnie-

ka darbā (vācu rakstniekam ne prātā nebūtu nācis piedienot ap-

zīmētāju "vācu"). Veselu grāmatu šai grupai devis Anšlavs

Eglītis: "Švābu kapričo" (1951. g.); darbā gan sava ietvara un

saturētāja loma švābu pfiferlingeniešos nonākušajam Pēterim

Drustam, bet veltīts tas stāstījumiem par pašiem pfiferlingiešiem.
Līdz ar to noiets pādējais solis līdz tās vielas neapredzami plaša-

jiem krājumiem, ko latviešu trimdas rakstniekam sniedz citu tau-

tu dzīve, ar kuru tiem tieša pieredze, citu tautu vēsture, folklora,
literātūra. Var dažādi raudzīties uz šo jautājumu, bet nav šau-

bu, ka nav varas, kas varētu ierobežot radoša mākslinieka gribu,

kuras mērķos atrast savai darba iecerei vajadzīgo vielu un formu.

Bez tam vienmēr pasaules literātūrā bijuši starptautiski motīvi,

kurus izlietojuši dažādu tautu rakstnieki pēc savas vajadzības

bez jebkādiem ierobežojumiem. Sveša viela var tikai vingrināt
meistara spēkus un māku. Un lai nu arī bijušas lasāmas diezgan

paskarbas recenzijas par šīs grupas darbiem, tomēr galā, ražu vēr-

tējot, jāatzīst, ka radīti ievērojami darbi. Pie tādiem pieder,
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piem., Klīdzēja novele "Tumsā" (kr-ā "Cilvēki uz tilta" 1948. g.),

Kārkliņa 1946. gada darbs "Nobeļa prēmija" ("Pie laika upes"),
Modra Zeberiņa romāns "Dievišķīgās rokas" 1954.). Te iederas

vesela virkne ar interesi lasāmu Anšlava Eglīša darbu: "Čin-

gischana gals", "Ažurdžonga", spēcīgi uzrakstītā Berlīnes bum-

bošanas novele "Uguns pilsēta" (kr-ā "Sīkstā dzīvība" un ag-

rāk), kalnā kāpējiem veltītais stāstījums "Teoduls Supersakso"

(1947. g.). Sveša vide populārajā ValdemāraKārkliņa lugā "Sar-

kanvīns", ar kuru publika sāk iepazīties ap 1947. g., bet grāmatā

izdota 1952. g. Par ļoti glītu pārspīlējumu pēc zināma laika pa-

iešanas tagad jāsauc kritiķa Jāņa Rudzīša atzinums 1947. gadā,
ka šai lugā K. esot gribējis "būt angļu rakstnieks, kas raksta

latviešu valodā" (ž-ā "Laiks 19. b-ā, 101. lpp.) : vielai še ir gan

savi motīvi, bet apspriedējs tos nav gribējis vai varējis pamanīt.

Līdz ar to var pievienot gala vārdu par šo trimdas literātūras

nozari, ka no tās nav iespējams izvairīties un — tas nav arī jā-

dara. Šīs jau labi sen izteiktās domas; vienīgi jābēdā, kā tikt

galā ar svešo vielu, lai radītais mākslas darbs nebūtu nevērtīgs.

Tāpat pie reizes varam arī piebilst, ka trimdas rakstnie-

ki, vismaz pagaidām, nav neko mēģinājuši radīt kādā svešva-

lodā. levērojams izņēmums šai ziņā Zentas Mauriņas vācu

valodā publicētās autobiogrāfiskās prozas grāmatas "Die weite

Fahrt" (1951. g.) un "Denn das Wagnis ist schdn" (1953.); ese-

ju grāmatas "Mosaik des Herzens" (1947.) un "Gestalten und

Schicksale" 1949.) apzīmētas par autores tulkojumiem. Atskai-

tot Mauriņu un Konstantīnu Raudivi, trimdas rakstniekiem nav

vēl izdevies iekarot saviem darbiem tulkotājus svešvalodās. Nav

vēl atrasta īstā atslēga durvīm uz latviešu literātūras vērtību pa-

sauli.

6 )Trimdas literātūras avotu pārskats liecina, tātad, divi lietas:

a) literātūras daudzpusību; to jau 1947. gadā atzinis Aistars,

Andreja Eglīša "Dvēseļu cietokšņa" sastatījumā ar Anšlava Eg-

līša "Dapsangu", saskatot ievērojamu garīgo spēku atvēzienu,

kas "rāda, cik iekšēji spraiga un daudzpusīga jau izvērtusies mū-

su rakstniecība svešumā un cik spēcīgi veselīgs ir tās kodols"

(ž-a "Ceļš" 1947. g. 3. b-ā, 138. lpp.); b)literātūras ciešās sai-

tes ar dzīvi un atkarību no trimdas apstākļiem; šo pārgrozības

spilgti atbalsojas literātūrā, var, piem., iedomāties, kādas ievēro-

jamas maiņas notiktu literātūrā, ja kristu iespieddarbu apmaiņas
robežas ar Austrumiem un trimdas rakstnieki savus darbus vārē-
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tu adresēt latviešiem arī dzimtenē, kā to varējuši "niknajos"

cara laikos Rainis, Aspāzija un citi. Trimdas vara var parādīties

arī vēl tālāk — visās tais smalki tveramās un sveramās parādībās,

ko var saukt par rakstnieka pasaules skatījumu vai pārdzīvoju-

mu, kurā tad sakņojas mākslas darbu iecere, formas griba, parau-

gu meklēšana, savas mākslas apzināšanās un deklarēšana vai

nu programmās, vai darbos, skolas un virziena dibināšanā u.t.1.,

viss tas, ko var saukt par literāro dzīvi, kas var eksistēt arī pati

par sevi, tāpat kā var kādu laiku dzīvot un pārliecināt un val-

dzināt vērotāju un pētītāju stumbram atcirsts zars vai puķei at-

rauts zieds.

Vispirms trimda ar cietu roku cenšas rakstniekus nolīdzināt,

padarīt vienādus, piegriezt vienādam priekšmetu un problēmu

skatījumam. Visiem tiem bija viens zaudējums: brīvā dzimtene;

visiem tiem bija viens liels pārdzīvojums: kara šausmas un bēg-

ļu gaitas; tie visi bija vairāk vai mazāk nabagi, bez savas ierastās

vides, bez parastā darba. To reakcijas varēja būt un arī bija da-

žādas, bet nostāja, dziļākajā parādību vērtēšanā, augstāko mēr-

ķu spraušanā kas kopīgs, viens un tas pats. Nav trimdas rakst-

nieka, kas neatzītu, ka dziļākā trimdas jēga un nozīme un augstā-

kais mērķis un uzdevums ir un paliek cīņa par Latvijas brīvību.

"Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas", sacījusi Zinaīda Lazda

dzejolī, kam kā kādai himnai nav vairs jānorāda avots (kr-ā

"Tālais dārzs "1947. g.). Nav arī trimdas rakstnieka, lai cik

skarbi kritiski nerunātu par apkārtējās dzīves parādībām, kas

neatzītu, ka tā uzskatu un dzīves forma, ko tie sauktu par savu

un vēlētu brīvajai Latvijai, ir Rietumu kultūra, jo tā ļauj brīvi

dzīvot individam un tautai. Tāpēc trimdas rakstnieki ir pret ko-

mūnisma principiem un praksi. Cīņā pret komūnismu rakstnieki

iet ne tikai ar saviem darbiem, bet arī nostāju dažādos sabiedris-

kās un politiskās dzīves jautājumos un institūtu darbībā; cīņā

pēc iespējas iesaistās rakstnieku organizācijas trimdā: Preses

biedrība un Penkluba kopa. Trimda rakstnieks šīs cīņas šķē-

pu nav izlaidis no rokas arī pēc 10 gadu paiešanas. Cīņā iesaistī-

jušies pat tādi rakstnieki, kam agrāk interese par politiskās dzī-

ves jautājumiem nav bijusi sevišķi ievērojama. Tā tas, piem., ar

Anšlavu Eglīti, jāpalasa kauču daža laba vieta romānā "Laimī-

gie". Grūti taču pieķerties individuālisma elkam kādam uz

kara lielceļa pamestam un vēlāk no starptautisku organizā-

ciju žēlastības dzīvojošam bēglītim vai vispār individam laikme-
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tā, kad tikpat kā nav vairs glābiņa no dažādu milžu cietajām

ķetnām. Visā Rietumu pasaulē radusies kustība, lai arī rakst-

nieks uzņemtos savu daļu no sabiedriskajiem pilsoņa pienāku-
miem. Laikmetā, kad iznīcina cilvēkus un cilvēcību, rakstnieks

nekādā ziņā nevarētu palikt savas mākslas "ziloņkaula tornī"

pie rotaļīgas rakstu rindu šacha spēles. Daudzinātā romāna

"1984." autors Džordžs Orvels (George Onvell, 1903. — 1950.)

savā esejā "Kāpēc es rakstu" vismaz prozas rakstnieka darbā,
lai arī dažādās un mainīgās proporcijās, saskata četrus galve-

nos dzinējspēkus: 1) egoistiskas dziņas; 2) aistētiskais entuzi-

asms; 3) patiesības atklāšanas griba; 4) politiskie centieni pla-

šākajā nozīmē — kā, vēlēšanās dot kādu virzienu pasaulei, pār-
veidot citu idejas. īsti neesot nevienas grāmatas bez savas poli-

tikas, piebilst Orvels, arī apolītisma sludināšana taču politika

( sk. Orvela "A Collection of Essavs" 1954. g.,315. u.n. lpp.).

Zenta Mauriņa pagājušā gadsimta beigās uzstādīto principu:

māksla mākslas dēļ nosauc par sāju un seklu ("Uguns gari"

1951. g., 71. lpp. ) ;savā esejā "Prometeja gaisma" Mauriņa

tiklab akadēmiskā darbā, kā pētniecībā pasvītro, ka "ciešanas

ir jāiztur nevis apātiski, bet tvirtā sparā jācīnās pret tām" (174.

lpp.). Līdz ar to pasvītrota satura loma mākslas darbā.

Jānis Klīdzējs kādā intervijā sakarā ar sava mūža 40 gadiem

izteicies, ka nu viņš "sācis mācīties redzēt un mazliet pazīt to,

par ko īsti rakstniekam būtu jārunā. Pēc šīs nakts, ja reiz pa-

saulē taps diena, šķiet, nāks arī jauna rakstniecība — ar jaunām

domām, ar jauniem vārdiem, ar jaunu drosmi" ("Latvija Ame-

rikā" 1954. g. 29. maijā). Pasaules skatījums, saturs, tātad, pir-

majā vietā, jo tikai tam, kam ir ko teikt, ir arī vērts pūlēties, kā

to izteikt. Ēkas trūkumu nevar noslēpt vislepnākā fasāde. Māk-

slas idejiskumu kā reālitāti un principu krasi izceļ kritiķis Vi-

tauts Kalve(sk. "Ceļa Zīmju" 19. nr-a 195 v. n. lpp.). Rakstnieku

kā tautas uzskatu un apziņas veidotāju raksturojis Veselis savā

dialogā "Baltā dvēsele": "Tiešām latviešu dzejnieki ir izveido-

juši ideālu savai tautai, tāpat kā citu tautu dzejnieki ir devuši

ideālus savām tautām. Tā ir dabiska norise. Kas neapzināti pa-

stāv tautā, to dzejnieks ceļ gaismā, pastiprina, parāda kā spilg-

tu tēlu" ("Latvju Ziņu" 1951. g. 22. marta nr-ā). Švābe, citē-

jot pravieti Ezaiju, rakstā "Rakstnieka sūtība", pasvītro, ka "bez

šaubām rakstniekiem jāpilda savs augstā priestera amats arī

trimdā" ("Latviešu Ziņu" 1948. g. 19. jūnija nr-ā). Vienīgi
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šai plāksnē, jāpiemetina, meklējams arī latviešu trimdas rakstnie-

ku tvertiņš cīņā par publiku ar cittautu literātūrām: latviešu

grāmatas taču pirks visvairāk tādēļ, ka tās ir ko vērts, ka tajās

kaut kas, kā citur nav. Un šī kaut kā sākumi latviešu garā, kas

meklē iespēju pausties latviskā formā. Spaids, žņaugi te lieki,

kaitīgi. Knutam Lesiņam tādēļ bijušas tiesības vērsties pret "ide-

oloģisko vadlīniju" entuziastiem (r-ā "Daži viedokļi" "Latvi-

jas" 1947. g. 13. jūlija nr-ā.). levērojamā polemikā ar dzejnieku

Andreju Eglīti 1948. gadā komponists Volfgangs Dārziņš piebil-

dis, ka "katram māksliniekam ir nolemts kas cits," bet plašāk

izteikusies dzejniece Zinaīda Lazda: "Mākslu nevajag dancināt

un dīdīt — nekas labs nebūs. Visi nestrādās nekad pēc viena sauk-

ļa. Mākslinieks, kas nav atrāvies no savas tautas, pats vislabāk

zina, kas viņam jādara .
.

.
Bez brīvības māksla nedzīvo

.
.

."

("Latvija" 1948. g. 6. augustā). Pilnīgi pievienojoties dzejnie-

ces domām, tomēr jāizceļ arī viņas konstatējums, ka var, tātad,

būt mākslinieki, kas atraujas no savas tautas, tāpat kā tas var

notikt ar kuru katru tautas locekli. Un trimda nu pavēlīgi vēr-

šas pret šādām parādībām; šai ziņā tā trimdinieku saimi, rakst-

niekus ierēķinot, vieno un cenšas vienādot. Rakstnieka loma un

atbildība šais apstākļos augtin augusi, tālab tieši rakstniekus

sevišķi uzklausa, viņu vārdi raduši visplašāko atbalsi, saviļņo-

jumu, pārrunas, darbus. Trimdas rakstnieks ir pirmajās rindās,

kas cīnās par nākotni, viņš pilnīgi izpratis problēmu literātūras

aizstāvja Antona Rupaiņa domas rakstā "Vārds rakstniekiem":

"Svētīgs tas rakstnieks, kas savu laikmetu notēlo, vēl svētī-

gāks, kas piepilda savu laiku ar jaunām idejām, bet vissvētīgāks

tas, kas met laipas no tagadnes uz nākotni, gatavo cilvēku prā-

tus un sirdis iekļauties jaunā laikmetā" ("Latviešu Ziņas"l947.

gada 30. jūlijā). Kur un kā un par cik katrs darījis, noteikusi

rakstnieka personība: iedzimtas spējas un ievirzes, vide, apstāk-

ļi, izglītība, uzskati un griba v. t. t.

Bet timdā vērojami arī apstākļi, kas rakstniekus var šķelt,

šķirt, radīt dažādību, atsevišķus virzienus, skolas. Šai parādībai

var būt, vienkārt, pavisam lokāli cēloņi: rakstnieki taču dzīvo

dažādās zemēs. īpaši nozīmīga svešas zemes vide, dzīves stils,

gara dzīve, literātūra, jo ar to šā vai tā ir jāsatiekas kā katram

trimdiniekam, tā arī rakstniekam, sevišķi ja tas vēl pilns jaunu

impulsu gribas. Tomēr kādām spilgtākām atšķirībām jau Lat-

vijā uzaugušiem vai pat nobriedušiem rakstniekiem laikam gan
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būs lemts izpausties tikai pēc ilgāka laika. Citādi tas ar janā-

kiem rakstniekiem, kas jau savas gara dzīves pamatus liek sve-

šatnē. Un te nav ko tik daudz runāt par lokālajām zemju atšķi-

rībām, bet gan jāvēro plaisa paaudžu starpā. Nenovēršama jau-

nas pieejas, jaunu vērtējumu un skatījumu rašanās. Un ja An-

drejs Johansons kādā vietā par trimdas rakstnieku uzdevumu

uzlūko strādāšanu tā, ka "nepārtrūktu mūsu rakstniecības at-

tīstības kontinuitāte" (ž-ā "Daugava" 1947. g. 1. b-bā, 34. lpp.),

tad bažas rodas tieši šai virzienā. Pirmajos desmit gados bijuši

manāmi pirmie simptomi, svarīgi tomēr tos apzināties, ieejot

trimdas otrā gadu desmitā. Šie simptomi gan vairāk bijuši ma-

nāmi vecā kritikā, kas šur tur paudusies panaīvā formā, jaunek-

līgā jūsmā un — nezināšanā.

Pēc kara un bēgulības gadu posta jaunatnē mostas normālas

dzīves izpratne un patika, nereti redzamu vietu tur ierādot in-

tensīvai gara un dvēseles dzīvei: sapņiem, skaistumam, dzejai

tīrākajā nozīmē, domām. Dzintars Freimanis sava sonetīnu vai-

naga 9. sonetīnā dzejo par dvēseles liesmojumu:

Nav pamats rodams nemainīgs. Bet spulgs

Ja liesmojums ir kādam dvēslē dzimis,

Kas savā mirdzēšanā prātu kļauj, —

Tāds neredzamam spītā draudēt rimis;

Tāds nekampj velti tālē, tikai ļauj,

Lai stars bez ēnām apžilbina lietas.

("Domas krēslas stundā" 1950. g., 37. lpp.)

Spilgts individuālisms vērojams Ritas Gāles rindā, kur tā

dienu nosauc par sapņotāju soģi (dz-ī "Satikšanās" "Latviešu

Ziņu" 1948. g. 28. apr. nr-ā).

Dažas Latvijā biežāk cilātas problēmas trimdas literātūrā

it kā atgājušas pie malas. Tā tas ar Medeņa latviešu metra un dze-

jas valodas mēģinājumiem. Tā samērā vientuļas un maz pārru-

nātas palikušas 1946. gadā izdotās Nikolaja Kalniņa "Bajāra

dziesmas"; tas jau arī vēl iekrīt pašā trimdas sākumā, kad ies-

piestā viena daļa bija iecerēta, ja ne sacerēta jau Latvijā. Nav

vairs dzirdama sevišķa franču vai vispār latīņu dzejas daudzinā-

šana vai pat paraugu meklēšana — par patāla šo tautu pagātne.

Trimdas apstākļi rakstnieku vairumu noveduši ģermāņu zemēs;

šo tautu literātūrās tad arī ir meklējams lielākais balsts latviešu

trimdas literātūrai: liela bijusi skandināviešu, bet vislielākā

angļu un amerikāņu. Ja sekas maz jūtamas, tad tādēļ, ka trimdas
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literātūras noteicējos vēl joprojām bijuši Latvijā nobrieduši

rakstnieki, liela rakstnieku daļa vēl nav dziļāk aptvērusi šo tau-

tu literārās vērtības, tā ka nevar rasties plašākas pārdomas, pār-

runas un ierosmes. Tomēr šad un tad desmit gadu otrā pusē pa-

vīdējusi interesepar amerikāniskā "īsstāsta" formu, radusies pat

"īsluga", par jaunlaiku epiķa "grāmatu grāmatu" nosaukts

īra Džeimsa Džoisa (James Joyse, 1882 —1941) no 1914. līdz

1921. gadam paveiktais romāns "Uliss" (Ulvšses). Tomēr prak-

sē nekas ievērojamāks, vismaz pagaidām, nav vēl no tā atlēcis.

Varbūt vairāk kas ticis no intereses par starptautiskajiem gara

dzīves virzieniem: eksistenciālismu un sirreālismu. Taču trim-

das pirmajā posmā interese par tiem nav bijusi pietiekoši dziļa

un plaša, bet otrā posmā vienmēr vairāk noskaidrojas, ka šie

virzieni drīz vien būs pārdzīvoti un piederēs pagātnes vrakiem,

no kā nav vairs iespējams celt kuģi jaunu krastu meklētājiem.

Protams, tiesa, latviešiem dažkārt gadījies pārņemt kaut ko "jau-

nu" no citām tautām tad, kad tas jau patiesībā bijis vecs. Tā

ja Jānis Grīns aplūko amerikāņu tā saukto "jauno kritiku"

("Ceļa Zīmju 17. b-ā 1954. g.), tad tam var būt vienīgi vērtīga

vēsturiska atskata nozīme, jo tikmēr atklājušies šī virziena trū-

kumi, ka rezultātā radusies kritika un jaunu ceļu meklēšana (sk.

F.W. Bateson'a rakstu Oksfordas ž-ā "Essavs In Criticism"

1953. g. 1. b-ā). Liekas, latviešu literātūrai aiz muguras stāv tik

bagāta pagātne, ka tā nodrošina eksistenci ilgākam laikam bez

nevajadzīgas savu tradiciju un sasniegumu atmešanas. Arī uz

vecajiem pamatiem augusi trimdas literātūra ir tik spēcīgu cel-

mu, ka tas var dzīt atvašu atvases.

Trimdas apstākļi var būt veicinājuši vienas vai otras lite-

rātūras formas ievirzīšanos vai kādas īpatnības iegūšanu. Tā

Mārtiņš Zīverts teorijā un praksē strādājis ap trimdas teātrim

domātas lugas formu. Tiltu salaušanā ar pagātni ar jaunas valo-

das un dzejas izteiksmes radīšanu strādājuši Velta Sniķere, Dzin-

tars Sodums, Teodors Tomsons, no vēl jaunākiem Andrejs Pablo

Mierkalns un visvairāk ar vērtīgām apcerēm pazīstamais Roberts

Mūks. Rūpīga darba augļi baudāmi Anšlava Eglīša un Valde-

māra Kārkliņa prozā, kur risinātas dažādas kompozīcijas un stila

problēmas. Noveles formu veidojuši Jānis Klīdzējs, Knuts Le-

siņš v.c. Veidojušās īpašas "mazās prozas" formulas: improvi-

zācija, skice, meditācija. Laikmetīgās vielas bagātība rakstnie-

kiem likusi pārdomāt arī īpašas romāna formas iespējas; tā
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Pāvils Klāns savu plašo darbu "Rūsa", gan vairāk it kā pazo-

bojoties par normējošiem kritiķiem, bet patiesībā atklājot kā-

das jaunas formas iespējas, nosaucis par "romānu-reportāžu"

(vispirms laikrakstā "Latvija Amerikā", sākot ar 1952. g. .6 nov.

līdz nāk. g. dcc. sākumam). Apkārtējās dzīves vērojumu bagā-
tība komiskajā skatījumā pavērusi plašas iespējas humoriski sa-

tīriskajai prozai no dažādām feļetona formām līdz mākslinie-

ciski smalkai humoreskai, kur lielāko sasniegumu devis Knuts

Lesiņš. Liela loma bijusi rakstnieku korrespondencēm, kur

smalki vērojumi ietvērušies augstvērtīgā prozā. Kādu laiku dzī-

va interese bijusi par līriski episkās dzejas formu — balādi. Tie

tikai daži mājieni, cik daudz trimdas literātūrā var atrast kurš

katrs literātūras iekšējas dzīves interesents un pētnieks; literā-

tūra ir tālu priekšā tās analīzei apcerējumu veidā, bet rakstnieki

var arī bez šīs būt apmierināti jau ar to vien, ka to darbus simtē-

jādos pārdzīvojumos un analīzēs par vērtiem atzinusi vienkāršo

lasītāju saime.

2

Plašs trimdas literātūras rakstnieku pulks; mēdz sacīt, ka

1944. un nākošā gada notikumos Latviju atstājusi lielākā lat-

viešu rakstnieku daļa. Piederējuši tie dažādām paaudzēm un

dažādiem literātūras virzieniem. Tos vienojis brīvas tautas un

Latvijas ideāls, kā mantojumu to tie atstāj arī turpmākiem ga-

diem. Ir svešums šim pulkam arī jau atņēmis dažu darbinieku,

pirmajā rindā minami Kārli Skalbe (1879-1945) un Pāvils Gruz-

na (1878-1950); šiem pievienojas pašā trimdas sākumā mirušie:

dzejnieks Alfrēds Kvālis (1908-1945), Nikolajs Malta (Grīv-

nieks, 1890-1944), literātūrzinātnieks Kārlis Plukšs( 1906-1945),
Arveds Smilga (1879-1947), Jūlijs Vecozols (1884-1945); tālā-

kajos gados vai arī aktīvi trimdā sevi parādījušie: Eduards Zi-

cāns (1884-1946), romānu, lugu, dažādu apceru autore Paula

Balode (1888-1949), prozas rakstnieks Mārtiņš Liepa (1874-

------1953), maz daudzinātā dzejniece Annija Berga (1910-1954). Bet

aizgājēju vietas ir pilnas ar jauniem darbiniekiem; patiesībā

rakstnieku skaits trimdas laikā ir stipri pieaudzis: trimdā sev

vārdu nodrošinājusi virkne rakstnieku, kas Latvijā bija bijuši
tikai maz pazīstami iesācēji vai mēģinātāji; šiem tad pievieno-

jušies daudzi trimdā auguši un vēl joprojām sev ceļu meklējoši
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talanti. Tā trimdā radušies divējādi "jaunie" rakstnieki: savās

gaitās aizkavējušies "vecie jaunie" un "īstie" jaunie. Bez tam

jāievēro, ka trimdā dažs kā jauns Latviju atstājušais rakstnieks

nodzīvotajā gadu desmitā piedzīvojis sava mūža iegriešanos pil-

nīga nobrieda gados. Tamdēļ trimdas literātūras paaudžu problē-

ma ir jo sarežģīta. — Dažāda bijusi trimdas rakstnieku rosme;

tā līdzās tādam pilnīgam klusētājam kā Edgaram Ardensam

(Eduardam Gulbim; pārfotografējumā gan izdots viņa "Latīņu

gramatikas" 1937. g. iespiedums, norotēta arī latīņu chrestoma-

tija "Prima luce") bijuši arī ļoti ražīgi rakstnieki, kas pārspē-

juši vecos un sarakstījuši jaunus darbus — var minēt Jaunsud-

rabiņu, Anšlavu Eglīti, Zentu Mauriņu. Trimdas sākums Vācijā
reichsmarkas laikos veicināja arī grāmatu izdošanu rakstnie-

kiem, kam neizdevās iekarot kaut cik redzamāku vietu tālāka-

jās gaitās. Te var minēt Lūciju Bāreni("skiču" grāmata*'lk-
dienas mirkļi" 1947. g., bez tam 1946. g. izdevusi Jāņa Ezeriņa

"Izmeklētu noveļu" krājumu, kurā uzņemtas 10 meistara no-

veles) ; te Alfrēds Dzelme-Počikājevs (dz. kr. "Svešumā klīstot"

1947. g.), Alfonss Grants ("miniatūru" kr. "Samtaini mirkļi")

v. c. Aleksandrs Upenieks pat paguva izdot vairākas grāmatas:

pasaku krājumu "Labsirdīgais profesors" (1947. g.), noveļu

un pasaku kr. "Likteņa viesnīca" (1948.) un divus dzejoļu krā-

jumus, no kuriem viens krievu valodā. Kā vairāku grāmatu

autori parādījās Rolands Ozols un Staņislavs Razna; abi ieguva

peļamas lasāmvielas gādātāju slavu. Daudz vērtīgāka lektīra

1948. g. 3 burtnīcās izdotajā Pētera Upes darbā "Tumšā robeža",
kur tēlotas latviešu robežsargu cīņas ar slepenajiem aģentiem.

Turpinājuši trimdā savu jau dzimtenē uzsākto darbu tādi mazāk

daudzināti literāti, kā Eduards Alainis un Eduards Sināts; E. Tāl-

mane izdevusi romānu "Piemineklis" (1948. g.) ; 1946. g. dz. kr-u

"Mierinājums" izdevusi Anna Riekste, kas jau Latvijā bija kriet-

ni publicējusies provinces presē. Literārus darbus snieguši da-

ži luterāņu mācītāji; Alberts Galiņš sarakstījis vielā interesantu

drāmu 3 cēlienos "Drupas" (1946. g.); 2 grāmatas Andrejam
Gravām (Arturam Voitkum) : saistītā valodā sarakstīta luga
5 posmos resp. cēlienos "Jūdass" (1948) un 4 stāstu krājums
"Stāsti par mīlestību" (iespiešanas atļauja 1946.); Alfrēdam

Gulbim "mazu tēlojumu" grāmata "Pie sapņu ezera" (1947.);
Arnolds Lūsis izdevis 5 stāstījumu krājumu "Leģendas"(l949.).
Lielāka loma piekritusi Valdim Mežezeram, kas trimdas Vāci-
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jas posmā bija apgāda un žurnāla "Ceļš" vadītājs un redaktors

ar daudzām vērtīgām idejām. Literātūrā Mežezers visvairāk pa-

zīstams jau no Latvijas laikiem ar dzeju; trimdā izdoti 2 krāju-
mi: "Trimdas grāmata" (1947.) un (baznīcas) kulta dziesmas

"Gaišā gaita" (2. iesp.: 1946. u.n.g. ,)vērtīgākais sniegums otrs.

No drāmai veltītiem darbiem publicēts viencēliens bērnu teātrim

"Eža un zaķa skriešanās" (1947). Tālākajās emigrācijas gaitās

rakstnieks it kā apklusis un atsvešinājies rakstnieku saimei. Tā

vēl viena liecība, ka trimdas Vācijas posms bijis literārās rosmes

uzplūdu laiks: cilvēki pēc briesmām un zaudējumiem centās at-

rast atkal kādas intereses, darbu, izpausmes iespējas — un arī

literārajās rosmēs varēja atrast kādu piepildījumu.

Atsevišķi jāpiemin latgaļu literārās rosmes, ar to vispirms

saprotot latgaļu dialektā sarakstāmos darbus. Lielajam trimdi-

nieku vairumam tie palikuši pat nezināmi, jo maz izplatīti; izde-

vējiem būtu bijusi vēlama lielāka griba latgaļu izdevumu reklā-

mēšanā, lai pasākumiem un darbiniekiem rastos plašāka atbalss

un izpratne. Latgales rakstniekiem tomēr ir cieši sakari ar vis-

pārīgo latviešu literātūru tai ziņā, ka daļa no tiem vai nu vispār

raksta, vai vismaz ievērojamākos darbus publicē vidienes rakstu

valodā —var minēt Klīdzēju un Antonu Rupaini. Arī daļa izde-

vumu iznāk vidienes rakstu valodā, jo domāti kā latviešu katoļu
izdevumi arī tiem, kam latgaļu dialekts svešs. Tāds Zviedrijā

izdodamais mēnešraksts "Dzimtenes Balss" (1946. g.), nedēļas

laikraksts "Svētdienas ziņas" (1947. —), tā tas ar "Ausekļa"

kalendāru(l946. —). Rakstu valodā pavairots kādreizējās Alt-

ottingas "rakstniecības kopas" mēnešraksts "Jersika" (1945.

u.n.), kura redaktors Norberts Trepša — Neikšānīts, līdzstrādnie-

kos daļa latgaļu, daļa citnovadnieku. Kā sava veida reprezentā-

cijas izdevums rakstu valodā izdota Alekša Rubuļa sakārtotā

antoloģija "Latgaļu dziesminieki" (1954.); ar to tā atšķiras no

1936. g. Alberta Sprūdža antoloģijas "Latgales dziesminieki",

kur dialektā sniegta tautas dziesmu izvēle un kāda daļa indivi-

duālas lirikas. — Tieši dialektā rakstāmo darbu izdošanai vel-

tījies enerģiskā ideālista Vladislava Loča apgāds, kura darbības

sākums, strauji ejot plašumā un dziļumā, meklējams Daugavpilī;

trimdā apgāds visu laiku turējies Vācijā, pēdējā laikā Minchenē.

Tā izdevumos: I)trimdā atjaunotais Latvijā pasāktais rakstu

krājums "Olūts" (1947. g. izdots 7. kr. VI. Loča-Vaideāna, A.Ru-

paiņa un L. Latkovska redakcijā; saturā vērtīgākie sniegumi pro-



148

zā: N. Murāna "Pusmosa nu Latgolas", Franča Murāna "Sovs

bārns", Rupaiņa "Jauno skūlotoja") ; 2 ) žurnāls "Dzeive"(l94B.
— ); 4) virkne grāmatu. Plašāku ievērību ieguvuši filologa Mi-

ķeļa Bukša darbi: "Pīzeimes par senejū latgaļu resp. latvīšu

volūdu"(l94B. g.) ; "Drukas aizlīgums latgalim 1865 — 1904"

(1949.); "Vacokī rakstnīceibas pīminekli" (1952.). Prof. St.

Škutāna vērtīgais darbs par misionāru darbību Latgalē (1953.)
īsti ietelp vēstures pētījumos. Žēl, ka no trimdas latgaļu filolo-

giem līdz plašākiem nozīmīgiem darbiem vēl nav izdevies tikt

tik ievērojamiem darbiniekiem kā Leonhardam Latkovskam un

Vācijā Bonnas universitātē Dr. phil. grādu ieguvušajam Hero-

nimam Tichovskam. Latgaļu filoloģija būtu pelnījusi īpašu zi-

nātniskas pētīšanas institūtu brīvajā Latvijā vai vismaz savu

katedru Latvijas universitātē. Piem., vēl Latvijā 1944. g. Loča

apgāda izdotais „Rokstu krojums latgaļu drukas aizlīguma at-

ceļšonas 40 godu atcerei" nemūžam nebūtu gaismu ieraudzījis,

ja nebūtu pūlējušies paši latgaļi, sevišķi to filologi. Un šis krā-

jums taču sniedza vērtīgus materiālus un pētījumus par visiem

latviešiem svarīgām lietām, pie kādām, bez šaubu, pieder latgaļu

vēsture un literātūra. Tikai karsta sava novada un cilts mīlestī-

ba spēj veikt šādus darbus. Ja Edvartam Virzām sirds sila un

dzeja dzima par Zemgali, kas var liegt latgaļu dzejniecei Mari-

jai Andžānei apdzejot Latgales griķu druvu:

Latgolas ceļmolos driči zīd

Ar rūžaini smordeigim zīdim,

Jim bites dvukdamas pori īt

Pa soldoni madainim zīdim
. .

.

("Olūts" 4., 1943. g., 56. lpp.)
Dialektā publicētie latgaļu daiļdarbi ārpus savas nelielās lasī-

tāju saimes palikuši tik pat kā bez ievērības. Par tiem nav sa-

meklējama tik pat kā neviena atsauksme ievērojamākos trimdas

preses izdevumos! Izdoto grāmatu nav sevišķi daudz. Var mi-

nēt: 1945. g. klajā laistus Klīdzēja stāstījumus "Upe plvust",
ko var uzlūkot par vienu no pirmajiem rakstnieka darbiem trim-

dā (parakste rāda 1944. gada decembri Svešumā; darbs pilnu

stāsta formu ieguvis krājumā "Mīlētāji un nīdēji" 1946. g.).

Tai pašā gadā izdotas divas ilustrētas grāmatiņas "Dzimtines

skoti"; pirmajā Franča Murāna, otrā Antona Rupaiņa dzejoļi;

dzeja gan te tikai dīglī. Tad publicēts Marijas Andžānes stāsts

"Jaunī zoboki". 1946. g. izdota Rupaiņa 5 cēlienu luga "Kod
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pyrmī gaili dzīdoja"; izdots Franča Murāna dzejoļu krājums

"Ugu zeme", kura dzeja aptver 10 gadu posmu( 1936 — 1946) ;

tad pat Neikšānīša fābulu "Dundurs skudru pvuznī" 2. izdevums

(1. - Latvijā) ; ar 1946. g. datēts arī Neikšānīša fābulu krājums
"Cīmā pi Aizopa", bet faktiski iznācis 1947. g., — krājums, ku-

ram ievadu devis M. Bukšs, latgaļu vidū autoram nostiprinājis

ievērojama latviešu fābulista slavu, taču salīdzinājumā Pērsietis

nav pārspēts. Priecina fābuliskais lietu skatījums, sižetu izvēle,
dialektiski īpatnējā valoda, ritms, atskaņas, — arī pamācību

rindās, kur, liekas, dažreiz iezadzies kokainums, netrūkst labu

vietu, piem.: Tukšu golvu mona pat zam krošņu spolvu (110.lpp.).

1948. gadā izdotas divas prozas grāmatas: N. Neikšānīša romāns

"Vīna vosora", kas iesākts gan jau 1936. g., pabeidzot 1945., —

un Nikolaja Murāna stāstu krājums "Muna zeme". Gan tēloju-

mā, gan dialoga veidojumā abi autori vingru roku. Murāns ie-

vērojama stāstinieka slavu bija ieguvis jau dzimtenē; Norberts

Trepša bija savā laikā raksturojis: "... roksta ar plašu epika

elpu. Tematika ir vīnmār svaiga un skaidra. Raksturi un psī-

choloģisku konfliktu režģējumi veikli veidoti" ("Rokstu kro-

jums ... 1., 44., 444. lpp.). 1953. g. izdots Franča Murāna dze-

jas krājums poēma "Nelga". Tomēr, šķiet, labākā ir latgaļu

proza, īpaši tāpēc, ka arī latviešu literātūra vispār ir bagāta ar

daudziem vidēja labuma darbiem. Latgaļu līrikai vēl tāli ceļi

staigājami. Par visām lietām rakstniekiem vajadzīgs plašāks

lietu skatījums, spilgtāki, dziļāki cilvēku skatījumi epikā un

drāmā, neparastāku situāciju meklēšana, neatlaidīgāka kompozī-

cijas problēmu risināšana, par visām lietām īpatnējā lietu skatī-

jumā un latgaļu valodā pamatota stila radīšana. Bieži jūtama

pārāk cieša atkarība no vispārīgās latviešu literātūras. Tikai pat-

stāvība var nodrošināt neatkarīgu eksistenci! Varbūt kā katoļu

literātūrai latgaļu literātūrai tiekties pēc jaunām ierosmēm dien-

vidu virzienā: pie lietuvjiem, poļiem čechiem
.

. .
līdz pat Itālijai ?

Protams, ir jautājums, vai ir vērts, bet bez cīņas nav uzvaras; un

latgaļu sasniegumi ir visu latviešu godam. Latgaļu rosmi trimdā

joprojām uztur viņu māka turēties kopā, organizēties, veselīgas

politiski sabiedriskas dzīves tendences, baznīcas autoritāte un

atbalsts. Darbojas divi kultūras dzīves atbalstīšanas fondi: An-

dryva Jūrdža Vācijā un Alberta Sprūdža Sav. Valstīs.

Ar to var piegriezties vispārīgajam trimdas literātūras pār-
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skatam, visnotaļ konstatējumu veidā metot skatu uz zīmīgāka-

jām un ievērojamākajām tās parādībām.
1 )Var konstatēt, ka rakstnieki līdzīgi visai trimdas ma-

sai apmetušies ļoti daudzās zemēs. Savs pulciņš palicis arī Vā-

cijā: Jaunsudrabiņš, Ērmanis, Pāvils Klāns, Vilis Lesiņš, Oskars

Kalējs, Jānis Sudrabiņš, Voldemārs Skaistlauks, Irma Brača
.

. .

Vislielākā rakstnieku kolonija Sav. Valstīs, taču lielajā telpā

atstatumi starp dzīves vietām milzīgi, tā ka satikšanās vai pul-
cēšanās kādām sanāksmēm prasa laiku un līdzekļus. Rietumos

nometušies Ludis Bērziņš, Anšlavs Eglītis, Valdemārs Kārkliņš,

Zinaīda Lazda, Aīda Niedra, Elvīra Kociņa, Margarita Kova-

ļevska, Mirdza Timma
...

Pa dažādiem Vidējo Rietumu cen-

triem izkaisīti Ernests Aistars, Valērija Bērziņa, Arturs Kaugars,

Hugo Krūmiņš, L. Latkovskis, Kn. Lesiņš, K. Miķelsone, V. Pe-

lēcis, Lidija Pērļupe, Hugo Pūriņš, AntonsRupainis, Ģirts Salnais,

Emīls Skujenieks, Ruta Skujiņa, Jānis Širmanis, Jānis Veselis
.

.
.

Vidējos Rietumus kādu laiku pametis par labuKalifornijai Jānis

Klīdzējs. Dienvidos Klāra Zāle. Tomēr visvairāk austrumu kras-

tā, sākot ar Ņujorku: (raibā rindā) Kārlis Rabācs, Ēriks Rais-

ters, Rita Liepa, Karola Dāle, Aleksandrs Liepa, Elza Ķezbere,

Nikolajs Kalniņš, Vitauts Kalve, 0. Akmentiņš, M. Andžāne,

K. Strods, Edvīns Mednis, Rita Gāle, Henrijs Moors, Zenta Lie-

pa, Valda Moora, Irma Liepsala, Linards Tauns, Gunārs Saliņš,

Jānis Kadilis, literātūrvēsturnieks prof. Kārlis Kārkliņš, Jonāss

Miesnieks, Teodors Zeltiņš, Henrijs Nordens, Mudīte Austriņa,

Dzidra un Modris Zeberiņi, Dzintars Freimanis, Paula Jēger-

Freimane, Marija Urnežus, Oļģerts Liepiņš, veclatviešu dzejnieks

Fricis Freidenfelds (Bostonā) .
. .

Kanādā apmetušies Angelika

Gailīte, Irma Grebzde, Biruta Senkeviča, Velta Toma, Ingrīda

Vīksna, H. Tichovskis, māc A. Lūsis, Anna Riekste v. c.

Spēcīga rakstnieku kolonija Zviedrijā, kur kaut cik ak-

tīvāko vien daudz: (raibā rindā) Andrejs Eglītis, Fēlikss Cie-

lēns, Veronika Strēlerte, Jānis Grīns, Arveds Švābe, Kārlis Strau-

bergs, Lizete Skalbe, Arturs Bērziņš, Mārtiņš Zīverts, Jānis Kār-

kliņš, Kārlis leviņš, Aleksandrs Plensners, Anna Dagda, Mirdza

Čuibe, Lija Kronberga, Alfrēds Dziļums, Jānis Rudzītis, Kārlis

Dziļleja, Jānis Zanders, Konstantīns Raudive, Zenta Mauriņa,

Andrejs Johansons, Fricis Dziesma, Dzintars Sodums, Andrejs

Irbe, Jānis Viesiens, filologs Kārlis Draviņš ar dzīves biedri va-

lodnieci Veltu Rūķi .
.

.
Pietiek rakstnieku arī Ausrālijai: Kārlis



151

Ābele, Mintauts Eglītis, Vilis Ešots, Jānis Sarma, Teodors Tom-

sons; te drāmatiķi Babete Blicava, Kārlis Freimanis; feļetonists
Mets Metums( Zigurds Bārda); literātūras jautājumiem plašu
vietu ierādījušais filozofs prof. Pauls Jurevičs; kritiķi Arturs

Plaudis un Austra Tamuža
. . .

Maz Anglijā: Pēteris Aigars,
Jānis Andrups, Velta Sniķere, drāmatiķe Lidija Vītoliņa-Auzā-
ne . .

. Dānijā Valdemārs Dambergs, Francijā Ilona Leimane,
Dienvidamerikā Tālivaldis Dangavs (Argentīnā) un Arno Rasa

(Brazīlijā), JaunzēlandēKārlis Dzelzītis. It kā bez noteiktas pie-
derības Miķelis Valters, Andrejs Pablo Mierkalns, Roberts Mūks.

Šis pārskats ar visiem robiem rāda, cik plašas trimdas rakst-

nieku rindas, cik intensīva gara dzīve var risināties brīvu zemju

apstākļos. Diemžēl, materiālie apstākļi daudziem liek vēlēties

ļoti daudz, lai tie savu rakstnieka brīvību varētu atdot arī gara

darbam: lielai daļai laiku un enerģiju paņem svešs maizes darbs.

2 )Vairāki institūti veicinājuši trimdas literātūras plaukumu.

Vispirms jāizceļ grāmatu izdevēji, pat sistēmatiskai grāmatu

izdošanai sevi veltījuši apgādi. Līdzās tiem jānoliek arī grāmatu

izplatīšanas organizācija dažādu apgādu pārstāvju, grāmatnīcu

un grāmatu galdu, kolportieru un citā veidā; izplatīt trimdas iz-

devumus globālā apjomā, kur bieži jāpārvar valūtas grūtības,
ir problēma. Ja šais apstākļos radušies arī negodīgi izdevēji un

iespieddarbu izplatītāji, tad tas viegli saprotams. Galvenais, ka

ir bijusi iespēja grāmatas izdot un nogādāt līdz pircējiem vistā-

lākajos zemes lodes punktos. Ka pat izdošana nav nieka lieta,

rāda daži pašu rakstnieku mēģinājumi nodibināt kooperātīvus

apgādus, piem., Vācijā nodibinātā "Litera" varējusi veikt tikai

dažu darbu izdošanu; tā šā apgāda pirmās grāmatas 1950. gadā

izdoto Hugo Purina "Ekselences piezīmju" mugurpusē ap vi-

ņeti "mūsu autori" lasāma vesela virkne autogrāfu, — un cik

daudzi no tiem savus darbus nodevuši citiem apgādiem, pat Pē-

teris Ērmanis, kam visā trimdas laikā izdota tikai viena grāmata,
līdz pat 1954. gada otrai pusei joprojām palicis bešā. Līdz va-

lūtas reformai Vācijā 1948. g. un vēl vēlāk, kamēr bija izvieto-

jušās galvenās Vācijas emigrantu masas pa dažādām pasaules

zemēm un izpelnījušas pirmo brīvo naudu, ļoti daudz gadījuma

izdevēju, bet daudz arī regulāro izdevēju, un to darbībā bieži

grūti saskatīt kādu principus.
Otrā trimdas posmā notiek grāmatu izdošanas koncentrēša-

nās, noteiktāku programmu izstrādāšana un ķeršanās pie tādu
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darbu veikšanas, kas trimdas apstākļos, liekas, kaut kas neie-

spējams, monumentāls piemineklis trimdas latviešu gara centie-

niem.

Svarīga loma literārās dzīves rosināšanā presei. Tā visvieg-

lāk metamais tilts no autora uz lasītāju: atsevišķa dzejoļa, apcerē-

juma, īsstāsta nepietiek grāmatas publicēšanai, laikraksts vai žur-

nāls dod publicēšanas iespēju, turklāt bieži vien mazā laika sprīdī.

Literārās dzīves aktuālajām parādībām veltītie raksti var eksistēt

gandrīz tikai ar preses starpniecību: dažādu atceru un apcepi

raksti, atsauksmes, pārrunas polemikas. Plašākie prozas darbi pa

turpinājumiem it kā iepazīstina publiku ar sevi, pārbauda vaja-

dzību parādīties grāmatas veidā. Lugas fragments pirms pirmiz-

rādes, grāmatas fragments pirms laišanas klajā modina interesi,

veic līdz ar pietāti ievērojama notikuma priekšā arī reklāmas pie-

nākumus, bet kura katra reklāma ir taču ceļa laušana autoram,

kādai vērtībai. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka par spīti vienai otrai

domai par preses amerikānizēšanu, tas nav noticis, trimdas laik-

raksti paturējuši savu eiropejisko Latvijā izveidoto seju, laikrak-

stiem nepārvēršoties par ziņu lapām ar šaura skata pilsoņa inte-

resēm domātu vielu kā dominētāju. Laikraksts ir informētājs, bet

pirmajā rindā par svarīgākiem notikumiem, pie kufiem pieder arī

notikumi kultūras dzīvē ar literātūru pirmajās rindās. Latviešu

trimdas laikraksts nav nogājis un, šķiet, arī nenoies līdz tam,

ka līdzīgi amerikāņu presei koncertus, kino, teātri nosauktu par

izpriecām (amusements), degradējot mākslas tempļus par vietām,

kur līdzīgi baznīcām var ērti izēsties kožļājamo gumiju. Māksla

joprojām paliek māksla ar svarīgām cilvēka aistētiskās, morālās

un sociālās dzīves funkcijām. Trimdas izdevumi vismaz ar kāda

dzejoļa iespiešanu vinmēr apliecinājuši augstvērtīgu tradiciju tur-

pināšanu. Trimdā kādu laiku varējis pat pastāvēt literārs laik-

raksts "Latvju Domas", kuru kā nedēļas laikrakstu "kultūrai

un izglītībai" rediģēja Arturs Baumanis un Knuts Lesiņš (1945.

v. n. g.) ; 1947. g. izdevums parādījās kā "mēnešraksts izglītībai",

paspējot izdot 9 b-as (divas pēdējās kā divkāršas: 6- 7, 8 -9). Da-

žā ziņā šim laikrakstam pēdējos gados pielīdzinājušās Zviedrijā
izdodamās "Latvju Ziņas". Daži laikraksti varējuši veltīt kul-

tūrālajai dzīvei veselas kompaktas lappuses, pat ar īpašiem no-

saukumiem. Jānorāda "Tēvzemes" "Literātūra un māksla";
Kanādā izdodamās avīzes "Latvija Amerikā" sestdienas n-ru

lappuse "Gara kultūrai", Vācijā izdodamās "Latvijas" garajā
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mūžā bijis gan pat atsevišķi abonējamais lasāmvielas pielikums

"Atpūtai", gan arī lappuses ar nosaukumiem "Tēvzemei un brī-

vībai" un "Pa jaunības tekām." Laikrakstu tuvāku aplūkoju-

mu atstājot īpašam apskatam, jākonstatē, ka trimdas literātūras

stiprais balsts bijuši žurnāli. Lielāka rosme šai laukā saskatāma

līdz 1948. gadam, lai tad atkal jauna dzīvība rastos 50. gados.

Jāpiemetina, ka žurnāliem bijis jācīnās ar dažādām grūtībām

gandrīz visu latviešu literātūras pastāvēšanas laiku, tādēļ jo vai-

rāk izceļas trimdinieku sasniegumi.*)
Trimdā radušies arī rakstu krājumi, antoloģijas, kuru nozī-

me nereti spilgta. Daudz gan nav šo izdevumu. Ir Latvijas attē-

lu grāmatas ar literāru tekstu — dzeju; plašākā — "Dzimtenei"

(1945.)- Ir vairākas vairāku autoru darbu grāmatas; piem.,

A. Baumaņa apgāds 1946. gadā pasāka grāmatu virkni "Latvie-

šu prozas meistari", kur pirmajā bija Poruks un Kārlis Zariņš,

otrā Blaumanis un Janševskis. levērojamākie izdevumi: "Lat-

viešu noveļu izlase" J. Kadiļa sakārtojumā (2 s-i 1947. g.) ; "Ap-

vāršņi — Latviešu jaunās prozas izlase" Knuta Lesiņa sakārto-

jumā ar interesantu sakārtotāja apceri "Skatiens latviešu stāst-

niecības apvāršņos" (1947.); "Dzīvības kauss — Mīlestības stās-

ti" (Tilta apgāda 2 s-i 1954.). Vairāk dzejas krājumu: 1) dzie-

damo dziesmu krājumi, kā pirmais Jāņa Grīnblata rediģētais

"Dziesmu vaiņags" (1946.), jau ar stingrāku izsiju Ed. Alaina

"Pie dzintara jūras" 1947.) v. c; 2) skolu un vispār jauniešu

vajadzībām domāti dzejas krājumi: Mildas Gundegas Kārkliņas
"Svešumā klīstot — Dzejoļu krājums vidusskolām" prof. K.

Kārkliņa red-ā ar latvju lirikas attīstības raksturojumam vel-

tītu ievadu (1946.) ; to pašu autoru "Lāpa — Dzejoļu izlase taut-

skolām" (1948.); Lijas Kronbergas sakārtota dzejoļu antoloģija

bērniem "Runča vezums" (1953.); J. Sviestiņa dzejoļu un tau-

tas dziesmu izlase "Ir atkal Ziemassvētki" (1953.); Austras

Andersones "Augsim Latvijai — Dziesmu un rotaļu pūrs bēr-

niem un jaunatnei" (ar notīm, 1952.) ; 3) vispārīgie dzejas krā-

jumi, kāds ir Kārļa Dziļlejas sakārtotais "Dzimtene liesmās —

Latvju dzejas antoloģija trimdiniekiem" (1946); svarīga un zī-

mīga "Kurzemes varoņu piemiņai veltīta dzejas antoloģija —

Kurzemes krasts", ko no rokrakstiem un pēdējiem Kurzemes

*) Red. piezīme. — Plašākas ziņas par avīzēm, žurnāliem un apgā-

diem skat. K. lelejas rakstus par Latv. grāmatniecību un presi.
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preses izdevumiem sakārtojis Andrejs Eglītis (1948.); līdzīga

rakstura mazāk izplatījies izdevums Audreja Eglīša un Jāņa An-

drupa sakārtotā antoloģija "Cerību zeme", ko "Zelta ābeles"

apgāds bija izdevis kā savas 10 g. jubilejas grāmatu (1945.);

cits zīmīgs izdevums "jauno autoru antoloģija Sāpes un cerības"

Arvīda Eglīša sakārtojumā (1947.) —
autorus nav apvienojusi

kāda īpaša programma, kādas jaunas mākslas deklarēšana, bet

jaunums, kāda daļa no tiem vēlāk kļuvusi jau labāk pazīstama,

piem.,Vilis Ešots, Dzintars Freimanis, Egils Kalme, Valentīns

Pelēcis, Gunārs Saliņš, Jānis Sudrabiņš. Jau 1946. g. izdots lat-

viešu lirikas tulkojumu krājums angļu valodā "Latvian Poetrv";

sakopotājs un izdevējs A. Baumanis, ievadā paplaša prof. J.

Burtnieka latviešu dzejas attīstības apcere (33 lpp-es). — No

rakstu krājumiem ar jauktu saturu jāmin K. Ķezbera un L. Pu-

zes rediģētā "Kalve (1946., klajā nākusi nāk. gada sākumā)

un Latviešu preses b-bas izdotais daiļliterātūras krājums "Pali-

kušie", kura 1. b-u rediģējis Jānis Sudrabiņš (1953.), izdevums

domāts trūcīgo rakstnieku atbalstīšanai. Tomēr pirmais no al-

manachiem satura un otrs apjomu ziņā nevar sacensties ar la-

bāko trimdas kalendāru literārajām daļām. Līdz ar to jāatzīst,

ka rakstu krājumu vai antoloģiju laukā trimdā vēl ir ko darīt. Tā

joprojām nav izdota, lai arī bijuši solījumi, plašāka reprezen-

tātīva latviešu lirikas izlase.

3) Nevienas tautas grāmatiens kaut cik normālos apstākļos

nevar iztikt bez tulkojumiem un agrāk iespiesto pašu tautas

rakstnieku darbu jaunizdevumiem. Bet trimdinieki savas gaitas
svešumā sāka pavisam nenormālos apstākļos tikpat kā bez grā-

matām, kas bija palikušas dzimtenē. Tālab var saprast pūles, ko

apgādi veltījuši visnepieciešamāko grāmatu apgādāšanai no mil-

zum plašā dažādo izdevumu klāsta.

Tulkojumi kopš Ģētes laikiem saucami par pasaules literātūru;

tie ir tie darbi, ap kuriem var satikties tautu tautas vai visas cil-

vēces apjomā; tiem cauri strāvo cilvēcei kopīgais, miljoniem sa-

protamais un pārdzīvojamais, ideju un ideālu vērtības. Tālab

katras kultūras tautas pienākums iepazīties ar tiem, lai tā varētu

justies pilntiesīga citu vidū. Nav šaubu, ka tas nav izdarāms bez

tulkojumiem, jo svešu valodu zināšanas ir stipri ierobežotas, at-

sevišķu cilvēku spējas — un arī tad ne katrs vācu valodas pra-

tējs pratīs franču valodu, ne katrs šis pratējs orientēsies poļu
valodā v. c. Atsevišķam literātūras interesantam nav arī tik vien-
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kārši izsekot cittautu literātūrai, lai atrastu svarīgākos izdevu-

mus, ne arī šie izdevumi, savā zemē dzīvojot, tik viegli iegūstami.

Katrai tautai var būt arī savi izvēles principi. Ja no šāda viedokļa

skatīsies uz tulkojumiem, tad jāatzīst, ka latviešiem tulkojumu

vienmēr bijis par maz vai arī tulkots, varbūt atskaitot A. Gulbja

Universālo bibliotēku, bez īpaša plāna, tālab trūcis daudzu sva-

rīgu pasaules literātūras darbu, kamēr izdots viens otrs gluži pie-

ciešams. Jāievēro arī, ka arī tulkojumos būs divas izvēlamo dar-

bu grupas: pasaules literātūras klasiķi, piem., Dante, Šēkspīrs,

Ģēte, un aktuālie darbi, kas vienā vai otrā ziņā modinājuši starp-

tautiskas publikas ievērību. Vajadzīgas abas grupas. — Trimdā

stāvoklis palicis tas pats: tulkojumu nav pietiekoši daudz, retumis

vērojama apzinīga izvēle. Trimdas 1. pusē bieži tulkojuma izvēli

noteicis fakts, ka izdevēja rīcībā bijis attiecīgais darbs; parasti

pārdrukāti jau Latvijā izdoti tulkojumi, visbiežāk mazāku ap-

jomu darbi, jo izdevējiem trūcis kapitāla vai arī — Vācijā —

papīra. Tā radušies tādi izdevumi, kā: Oskara Vailda "Laimīgais

princis un citas pasakas" Kārļa Egles tulkojumā („Uguns un

nakts" apgāda „Trimdas bibliotēkā" 1946. g.); Alfrēda dc Misē

„Ticiana dēls" Virzas tulkojumā (S. Skaras apgādā 1947.) v.c.

Daža pavisam jauka grāmatiņa, tā P. Vancēviča apgāda „Mi-

niatūrbibliotēkā" Bairona „Manfreds" Andreja Johansona tul-

kojumā (1948.). Turpmāk tulkojumu izdošanā saskatāmi vairāki

virzieni: 1) joprojām gadījuma izdevumi, sevišķi fotokopēti ag-

rāko tulkojumu izdevumi; 2) latviešos jau stipri populāru darbu

atjaunojumi, piem., jaunatnes literātūra ~Robinsons Krūziņš" vai

„Rūlamans", vai arī indiešu rakstnieka Tagores darbi; 3) mēģi-

nājumi radīt dažām tautām veltītu tulkojumu virknes; te pirmajā

rindā jāizceļ interese par tuvāko latviešu kaimiņu — lietuvju,

igauņu, somu — literātūru, interešu īstenošana gan liek vēlēties

vēl ļoti daudz: vairāk tulkoti igauņi, bet pilnīgā pārsvarā viens

autors — Augusts Gailits, sākot ar 1947. g., kad izdots romāns

„Liesmojošā sirds", gandrīz katru gadu vismaz pa vienai grāma-

tai, V. Uibopu un A. Melks pārstāvēti katrs ar vienu grāmatu;

no lietuvjiem tulkots Vinca Ramona romāns „Krusti" (1949.) ;

no somiem Mikas Valtari „Mēs nemirsim nekad" (1948.) un Alek-

ša Kivi „Septiņi brāļi" (1950.) ; viss tas ļoti maz, — par stāstu,

noveļu, lirikas, drāmas tautas dzejas tulkojumiem nav domāts it

nemaz, pārspiežami taču būtu vismaz jau agrāk paveiktie „Kale-

vipoega" un „Kalevalas" tulkojumi. Panākumiem daudz bagā-
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tūks pasākums — Ziemeļnieki, t. i., skandināviešu tulkojumi, ta-

jos ieskaitot arī islandiešus, kuru valstī apm. tikpat iedzīvotāju

kā latviešu trimdā; šo tulkojumu galvenais izdevējs „Grāmatu

Draugs", bet piedalījušies arī citi apgādi, sevišķi „Daugava",

kurai Zviedrijā savā ziņā vieglāk orientēties ar skandināviešu li-

terātūru tagadnē. Izdoti zviedri, norvēģi, islandieši, novārtā pa-

likuši dāņi, pašās beigās „Imantas" apgādam apsolot Andersena

pasaku izlasi. 4) Augstu vērtējami mēģinājumi radīt tulkojumu

virknes, kuru pamatā kādi literāras izlases principi. Tāds mē-

ģinājums saskatāms „Daugavas" apgāda „Parnasa pasaules rakst-

nieku" sērijā, kurā uzņemti gan klasiķi, gan jaunie izcilnieki no

dažādu tautu rakstniekiem. Izdoti jauni, apzinīgi veikti tulko-

jumi, ne vecu tulkojumu pārspiedumi. Virkni iesāka ar latviešu

lasītāju plašākajām aprindām svešo Nobela prēmijas autoru fran-

cūzi Andrē Židu („Pastorālā simfonija", 1949. g.), turpinājumā

nāca amerikāņi Džons Steinbeks, Džeimss Hiltons, Ernests He-

mingvejs, angļi Džosifs Konreds, Džordžs Orvels, Svifts, franči

Voltērs, Antuāns dc St. Eksiperī, Balzaks, Flobērs, zviedri

Strindbergs un Pērs Lāgerkvists, vācu Nobeļa prēmijas autors

Hermans Hese. Apgādam būtu jācenšas sēriju enerģiski turpināt.

— No tulkojumu tautām pirmajā vietā izvirzās skandināvieši,

otrā amerikāņi, kuriem, starp citu, veltīta pat īsa prozas antolo-

ģija Edgara Andersona veikumā 2 sējumos („Rietumu pasaule"

un "Rietumu apvārsnis" 1949. g.) tālāk nāk franči un angļi,
mazāk vācieši (lai gan interese par šiem varētu būt bijusi daudz

lielāka), slavu tautas (krievi un poļi, bet ne čechi vai dienvid-

slāvi). No spāniešiem izdots vienīgi vecais Ādolfa Ersa veiktais

saīsinātais „Don Kichota" tulkojums jaunatnei un K. Raudives

tulkotā Ortegas y Gasset Meditācija par mīlestību (Astras izd.,
1954. g.). No itāliešiem 10 gadu beigās solīts Bokačo „Dekame-

rons". Robi milzīgi. Pasaules literātūras apgūšanā interesenti

izlīdzas ar tulkojumiem, bet tas jau liecina par latviešu atpalik-
šanu.

Otrs plašs darba lauks trimdas apgādiem, tātad, latviešu kla-

siķu un citu vai nu jau mirušu, vai arī ārpus trimdas palikušu
rakstnieku darbu apgādāšana tukšajiem trimdinieku grāmatu

plauktiem. Arī še daudz gadījumrakstura izdevumu, bet kaut

cik izdošanu stabilizējuši divi apstkļi: l)trimdas 1. posma lat-

viešu skolu vajadzības, kas noteiktas lietpratēju izstrādātās prog-

rammās, arī kultūras darbinieku un pat trimdas organizāciju
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izteikti vēlējumies; 2)apgādu īpašnieki latviešu literātūru daudz

labāk pazinuši nekā pasaules literātūru. Protams, var vēlēties

vēl daudz vairāk plašāku ievērojamāko rakstnieku darbu ko-

pojumu, pat kopotu rakstu. Daži 20. g. s-a ievērojami rakstnie-

ki it kā pavisam piemirsti, piem., Ādolfs Erss, Kārlis Štrāls. Ja

literātūrā dzīva Latvijas daba un cilvēki, no kuriem atrauti

trimdinieki, tad jāatzīst, ka zelta vērts katra Latvijā izdota

darba pārspiedums. Ja trimdinieku vidū dažkārt radušās pārru-

nas par nacionālās audzināšanas līdzekļiem, tad jāpatur prātā,

ka tieši literātūras vara melnāko riju padarīt par brīnišķīgāko

pili un mazāko pirti pacelt pāri augstākajam Ņujorkas debess-

skrāpim. Dzimtene tālumā visvieglāk var kļūt par brīnumzemi.

īss izdoto rakstnieku alfabētisks pārskats rādīs padarīto

un vēl darāmo. Trimdinieki krietni vien var iepazīties ar Ērika

Ādamsona darbiem; no prozas izdots krājums "Noveles" (1947.

gadā) un noveļu kr. "Smalkās kaites" (49.), no dzejoļu izlases

Jāņa Rudzīša sakārtojumā "Asfodeles" (49.) un, Andreja Jo-

hansona veikts, pēdējo dzejoļu kopojums "Sapņu pīpe" (51.).

Žēl, ka Akurāteram nav kāda dzejas kopojuma, prozā ieskatu

sniedz "Noveles — Kalpa zēna vasara, Degoša sala, Mūžības

tuvumā" 46.), "Draugi un gadi — Mazi sāsti" (47.), "Virsaiša

galva — Stāsti" (48.) un romāns "Pēteris Danga" (52.), (daži

paralēli izdevumi nav minēti, tāpat tas ir ar citiem rakstniekiem).
Par kādiem lugu paraugiem nav bijis ko sapņot, jo no drāmas

izdošanas — vairāk iedomu dēļ — trimdas grāmatnieki vairīju-
šies. Nav izdots ne Ādolfs, ne Juris Alunāni, tāpat kā trūkst Au-

sekļa. Apsīšu Jēkabam gan izdoti trīs ievērojamākie stāsti: "Ba-

gāti radi" (46.), "Pie pagasta tiesas" (47.), "Svešos ļaudīs"

(47.), bet prasa plašāka krājuma. Nav nevienas pašas Aspāzijas

lugas; K. Dziļlejas sakārtojumā ar ievadu izdota dzejoļu izlase

"Ilgu zeme" (izd-as atļauja 46., izdota nāk g.). Antonam Aust-

riņam izdots "Puiškāns" (47.), bet derētu daudz vairāk no pro-

zas, kā arī dzejas izlases. Fricim Bārdām iespiesti abi dzejoļu

kr-i: "Zemes dēls" (46.) un "Dziesmas un lūgšanas dzīvības ko-

kam" (46.). Stipri ievērota Mirdza Bendrupe; ievērojamākie
izd-i: "Majestāte un pērtiķis — Andželikas stāsti" (50.), "Smiek-

līgais un viņa sirds" (46.). Blaumanim gan vesela virkne izde-

vumu, bet daļa izdota vājā technikā, piem., "Ļaunais gars"

(46.), "Pazudušais dēls" (48.); labākie izd-i: "Grāmatu drau-

ga" izdotās "Noveles" (46.; saturā "Salna pavasarī" ,"Purva
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bridējs", "Raudupiete"), "Indrām" (izd. atļauja 46.., bet iz-

dots vēlāk), kr. "Joku stāsti" (49.), J. Kadiļa apgāda izdotā

pasaka "Velniņi" ar Margaritas Kovaļevskas zīmējumiem (52.).

Nožēlojams stāvoklis! Jāpiemin, ka izd-a "Stimmen der Volker

— Erzāhlungen aus aller Welt" 49. g. 4. b-a veltīta Blaumaņa

"Purva bridēja" tulkojumam vācu valodā "Sumpfwanderer"

( tulkojusi Elza Tomasa, pievienotas tulkotājas un Dr. Ervina

Ciperta piezīmes). 1952. gadā "Latvju grāmata" izdeva Blau-

maņa Kopoto rakstu pirmos piecus sējumus. 2. s-ā humoristiski-

satiriska dzeja, 3. lirika un drāma ("Indrāni" un "Sestdienas

vakars"), 4. stāsti un noveles "Pie skala uguns", 5. stāsti un no-

veles; 1. s-ā uzņemta Antona Birkerta sarakstītā biogrāfija. Par

kopojuma principiem dzirdētas kritiskas balsis, īpaši arī par

Birkerta biogrāfijas ievietošanu, (sk. Jāņa Andrupa rec-u "Ce-

ļa Zīmju 14. b-ā 1953. g., 65. v. t. lpp.). Tomēr jāsaka, ka trimdā

tieši biogrāfisko darbu ļoti trūkst, Birkerta savāktos materiā-

lus trimdā nevienam nebūtu iespējams savākt, kālab tas ir sva-

rīgs; darba formu var pieciest, novecojušos uzskatus atmest un

kļūdas izlabot. Divi iespiedumos izdotas Leonīda Breikša patri-

otiskās dzejas kr. "Svēts mantojums", kārtojusi dzejnieka mā-

sa Tamāra Breikša (48.), otrs mazliet plašāks (50-). Annai Bri-

gaderei svarīgākie izdevumi: triloģija "Dievs, daba, darbs" (vi-

sām trim daļām izd-as atļauja 1946. g., izd-as 48.), romāns "Kvē-

lošā lokā" (1. 49. g. "Sējēja" apgādā, 2. 50. A. Ziemiņa apgādā).

Niklāva Strukes ilustrēta grāmata "3 pasaku lugas — Maija un

Paija, Lolitas brīnumputns, Princese Gundega un karalis Brusu-

bārda" (51.). Atsevišķā izd-ā ar teicamu Ērmaņa ievadu

( 26. lpp.) "Princese Gundega un karalis Brusubārda" (48.),
anonimā vājā rotējumā "Maija un Paija" (47.). Divi iespiedu-

mos izdots "Sprīdītis" ("latviešu rakstu" apgāda Mercfeldā 46.

un 47. gada maijā, izd. ar Paulas Jēger-Preimanes pēcvārdu, —

un ar Ēvalda Dajevska ilustrācijām "Jaunā Vārda" apg. 47.).

Nav neviena atsevišķa iespiesta stāsta, nerunājot par kādu stās-

tu krājumu. Nav arī dzejoļu izlases. Bet rakstnieces piemiņas

komiteja darbojusies arī trimdā! Iznācis Eduarda Cālīša 2 no-

veļu kr. "Zemes gars (47.). Nav Viļa Cedriņa dzejas izlases, to-

tiesu izdots Aleksandrs Čaks: strēlniekiem veltītie "Mūžības skar-

tie" (50.) un dz. kr-i "Mana paradīze" (ar Strunkes ilustrāci-

jām, 51.) un "Augstā krastā", kas ir dzejoļu izlase no Latvijā
1948. g. izdotā kr-a "Zem cēlās zvaigznes" (50.). Vairāk skolu
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vajadībām domāts Augusta Deglava "Rīgas" 1. daļas "Patrioti"

saīsinātais izdevums Artura Baumaņa redakcijā (47.). Ar Deg-

lava prozu no latviešu vēstures viedokļa vien derētu plašāka ie-

pazīšanās. Doku Atim izdots mazs krājumiņš stāstu un pasaku

"Laimīgā vasara" (47.). Pilnīgi aizmirsts Viktors Eglītis. Jā-

nim Ezeriņam izdots noveļu kr. "Dziesminieks un velns" (49.),

tad "Noveles" (46. 10 noveles), "Viesības Kalnāres pilī" (48.,

5 darbi), "Dāma sērās" (48., 5 darbi). Jauns plašāks kopojums

ļoti vajadzīgs. Plaši pārstāts Aleksandrs Grīns, kamēr trūkst R.

Ērgļa diezgan lasītie vēsturiskie romāni, tāpat kā Fallijs un

Alfons Francis. Grīnam izdoti romāni: "Nameja gredzens" (47.),

triloģija "Dvēseļu putenis" (47. un 48.), romāns "Zemes atjau-

notāji" 2 daļas (48.), triloģija "Saderinātie" (49.), "Tobago"

(divi izd-os, 50. un 51.); 1954. gadā sākts grezns "Dvēseļu pu-

teņa" izdevums. Vājāk pārstāta Grīna mazā proza: "Kara stās-

ti" (47.), stāsts "Krustneša gaitas" (48.), novele "Septiņi un

viens" (53.), 13 noveļu un stāstu krājums "Klusie ciemiņi" (54.).

Izdotas Jāņa Grota "Vēstules Solveigai" (46.). Varētu kāds ap-

gāds atminēties kādu Anša Gulbja romānu, kam lasītāji būtu.

Pamazām trimdinieki tikuši pie Janševska diždarbiem: vispirms

klajā nācis "Dzimtenes" tautas izdevums 2 daļās (trimdā 4

gr-ās, 48. v. n.), tad "Mežvidus ļaudis" (2s-i, 1951.), pēdīgi
"Dzimtenes" pilnais izdevums 8 sējumos (53. v. n.).Varētu vēl

izdot "Bandavu". Izdots Kārļa Jēkabsona 9 noveļu kopojums

"Sievietes" (54.). Trimdinieki būtu priecīgi saņemt dzeju iz-

lasi. Ivande Kaija izdevējus nav vilinājusi. Izdots kā 12. iespie-

dums latviešu romāna lielais sākuma darbs brāļu Kaudzīšu

"Mērnieku laiki" (48., divējādos veidos: ar un bez Ed. Bren-

cēna zīmējumiem). Literātūrvēsturnieki daudz dotu par Kaudzī-

tes Matīsa "Atmiņām no tautiskā laikmeta", rastos arī vēl citi

lasītāji. Nav cilāts Kronvalds (atskaitot citātu sakārtojumu va-

lodnieces Edītes Hauzenbergas-Šturmas veikumā "Ceļa zīmju"
9. nr-ā 1952. g.: "Valoda — dvēseles laipa"). Kārļa Krūzas

dzeja, Jāņa Lapiņa apceres, Lautenbachs, Līgotņu Jēkabs laikam

nevar cerēt uz kādu darbu publicēšanu. Atis Ķēniņš un sevišķi
Linards Laicēns nav cieņā. Jauks pārsteigums Manceļa piecu

"Sprediķu izlase", gan no Manceļa darba 2. iespieduma, kaut

būtu pieejams Upsalā atrodamais 1. (54.). Žēl, ka prof A. Švābes

ievads samērā īss, nepaceldamies pāri parasto pavadvārdu līme-

nim. Jāpiemin, ka vecās latviešu lit-as tekstu diezgan daudz prof.
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E. Bleses "Latviešu literātūras vēsturē" (47..), kur to vairums

pārņemti no J. Bičoļa Vecākās latv. lit-as chrestomatijas; ar to

aizstāts jūtams robs. Apsveicama bijusi Jāņa Medeņa dzejoļu iz-

lase "Miķelnīcas" (52.); sakārtojis J. Rudzītis, sniegdams pla-

šāku pēcvārdu. Nav Neikena stāstu izlases. Vairāk varētu izdot

Andrievu Niedru, kaut vai "Skaidro sirdi"; izdots romāns "Lī-

duma dūmos" (2 daļās, 48.), klajā laists "Zemnieka dēls" (48.).

Būtu derējis ievērot Pērsieti, vismaz fābulu dēļ. Izdots Jāņa
Plauža romāns "leslēgtie" (51.). Nav daudz Plūdoņa darbu:

poēmas "Atraitnes dēls — Rekviēms" ar nelielām J. Rudzīša

piezīmēm (46.), bērniem domātais "Eža kažociņš" ar Anša Bēr-

ziņa zīmējumiem(47.), "Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas"

(divi izd-os, labākais "Ceļa", 47.), pēdīgi Noras Klīves sakār-

tojumā "Daiļdarbu (resp. dzejas) izlase" (52.). Maz kas ticis

no Poruka prozas bagātības: "Brūklenāju vaiņags" (46.), sau-

jas formāta "Kauja pie Knipskas" (46.), "Pērļu zvejnieks" ar

prof. K. Kārkliņa ievadu (47.), tai pašā gadā vēl izdoti 3 mazā-

ki vairāku stāstu kr-i, kopā sniedzot 10 darbus. Labāks stāvok-

lis ar dzeju: neliela izlase Ērika Raistera kārtojumā (46.) un

(gandrīz) pilnīgs krājums no Kopoto rakstu pēdējā izdevuma

Latvijā (54.). Jāgaida solītie kopotie raksti. Andrejam Pum-

puram izdota dzejoļu izlase "Tēvijā un svešumā" (48.) un "Lāč-

plēsis" (2 izd-os, 1. 46., otrs, ar prof. K. Kārkliņa ievadu 50.).
Iznācis Jāņa Purapuķes "Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes"

(48.). Pienācīgi ievērots Rainis; no lugām "Uguns un nakts"

Zviedrijā iznācis jau 45. g., bet Vācijā 46. g. greznā izd-ā ar

Ludolfa Liberta ilustrācijām. "Daugava" 45. un 2 izd-os 46. ga-

dā. 48. g. "Indulis un Ārija" un "Jāzeps un viņa brāļi" izd. atļ.
jau no 46. g.).No dzejas izdotas "Tālas noskaņas zilā vakarā"

(47.) un dzejoļu izlase K. Dziļlejas sakārtojumā (ar ievadu)
"Staru tilts" (46.). Bez tam vēl izdots aforismu kr. "Kalnā kā-

pējs" (48.). Lielākais ieguvums "Ziemeļblāzmas" pasāktie Rai-

ņa Raksti 20 sējumos ( 1952 - 1956) K. Dziļlejas kārtojumā ar

vērtīgām piezīmēm katra s-a beigās. Katrs 4. s. domāts kā

ilustrēts luksa izdevums, Sējumu sakārtojums nepieturas pie
darbu ehronoloģijas, bet katru gadu laižot klajā drāmu un liriku,
piem., pirmajā gadā (52.) l.s. "Pūt vējiņi, 2. "Spēlēju, danco-

ju", 3. "Vētras seja" (dz. kr." Tālas noskaņas .
.
."un "Vētras

seja"), 4. "Zelta zirgs". Ārkārtīgs robs trimdinieku gara dzī-

vē, ka tie paliek tikpat kā bez Raiņa lugām skatuvē: tie jau nav
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vairs latvieši, kas savām acīm nav redzējuši Raiņa radītos tēlus,

nav dzirdējuši savām ausīm Raiņa dzeju! Vismaz dzejnieka dar-

bi kļūst pieejami lasīšanai. Varētu vēlēties stingrākus principus
tekstu izvēlē, kas gan vienmēr ir bijis sāpju bērns latviešu rakst-

nieku darbu kopotājiem (sk. Andrupa rec-ju "Ceļa Zīmju" 13.

b-ā 1953. g., 77. v. t. lpp.). Labi ievērots Pāvils Rozītis, izdoti

romāni "Valmieras puikas" (49.) un "Uguns ceļi" (50.), noveļu

kr-i "Dzīvība" (5 darbi, 47.) un "Mezgli" 17 darbi, 48.). Iz-

dots Rutku Tēva romāns "Aklais Valentīns" (50). Mazliet ne-

pelnīti piemirsts Jānis Sārts kas, liekas, visvairāk paspējis pa-

rādīt "jaunos" Latvijas laukus; publicēti romāni "Druvas san"

(47.) un "Daumanti"(so.). Autoritārās iekārtas laikā no ģim-

nāziju programmām izmestais spilgtā tēlojuma smalkais vārda

mākslinieks, latviskās dvēseles minētājs Saulietis trimdā piere-

dzējis "Darbu izlases" izdošanu ar (saīsinātu Teodora Zeiferta

apceri (48.). Izdots Jūlija Sīļa romāns "Gauja" (50.). Ar Klī-

dzēja ievadu izdoti Alberta Sprūdža stāsti un noveles "Dauga-

vas vēji" (53.). Jānis Sudrabkalns izpelnījies gan izsmieklu,

gan nožēlu par savu talanta atdošanu Austrumu varas kalpībā.

Varbūt dzejas izlasi būtu pelnījusi Elza Stērste. Izdotas Kārļa

Studenta ceļojuma piezīmes "Ēnu spogulis" (52.). "Daugavas"

apgādā Richarda Valdesa romāns "Jūras vilki" (51..). 2 izde-

vumos Valža "Staburaga bērni" (1. 48.). Nav ievēroti Veiden-

baums un Vilis Veldre, kuram vairāk izdodamas prozas. Virzām

vairāki "Straumēnu" izd-i (1. 46.), divi izd-i poēmai "Karalis

Nameitis" (ar Ernesta Ābeles ilustrācijām 46. g.) ; ar 47. g. da-

tējami poēmu "Hercogs Jēkabs" un "Dievi un zemnieki" (pē-

dējā gan faktiski laikam iznākusi jau 48.); izdota J. Rudzīša sa-

kārtojumā dzejoļu izlase "Laikmets un lira" (49.). Virzām ap-

solīts kopotu rakstu izdevums. Spēlētas gan dažas Edvarda Vul-

fa lugas, izdots nav nekas, lai gan trimdā šā rakstnieka apgāds
"Grāmatu draugs". Izdots Elīnas Zālītes dzejas kr. "Sila zie-

di" (46.). Plašāk pārstāts latviešu Balzaks Kārlis Zariņš: stāstu

un noveļu kr. "Stokāns meklē taisnību" (46.), romāns "Kau-

gurieši"(4B.), noveļu kopojums "Drāmas ikdienā", kam pat-

stāvīga vākuma vērtība (17 darbi, 51. g.). Šķiet, Zariņš prasīto:;

vēl kādus izdevumus, pat kopotos rakstus, lai rastos kāds pret-

stats tai puķainajai prozai, kuras pārstāvjos, piem., Ēriks Ādam-

sons (un ar kuru daži gluži veltīgi cerē ietikt pasaules literātū-

rā, sk. Jāņa Grīna domas "Laikā" 1954. g. 18. augusta nr-ā).
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Jau Latvijā ļoti piemirsts bija Jēkabs Zeibolts, kam varētu būt

liela nozīme jaunu pagriezienu radīšanai latviešu prozas gaitās.

Nav plašāka Jāņa Ziemeļnieka dzejas krājuma, lai gan arī šim

dzejniekam var būt sava loma jaunas dzejas rosināšanā, kad lat-

viešu lirika pēc izgulēta vārdu reiboņa sāks ceļu taustīt uz liriku

— jūtu dzeju. Saujas formātā "Miniātūrbibliotēkā" izdotas Zie-

meļnieka "Dzejas Haijalijai (47. v. n. g. mijā); lielāks kr.

F. Valles izlase "Dzejas mīlai" (?50.). Nav bijis intereses par

Zvārguli. Vēl jāpiebilst, ka no komūnismam kalpojošiem rakst-

niekiem Latvijā, arī trimdā par patiesu talantu atzīst Andreju

Upīti, bet tas šo rakstnieku neglābj kā tautas locekli.

Rosme bijusi arī folkloras izdošanā, kaut gan varējusi būt

veicināma arī folkloras vākšana, kam varētu būt trimdā sevišķi

svarīga loma. Ir gan dzirdēts par vienu otru privātu vācēju,

piem., Oto Bongs pa Vāciju vācis "skaitāmos pantiņus", bet

plašāka sistēmatiska darbība nav radusies. Varbūt kas folklo-

riski vērtīgs būs savācies skautu organizācijas "Latvijas ap-

rakstu centrālēs". Pat tautas valodas materiālu vākšana tikpat

kā bez rosmes, lai gan objektu pagaidām vēl bijis gana. — No

folkloras nozarēm dabīgi visvairāk interesi saistījušas tautas

dziesmas. Pārspiesti vairāki Latvijā izdoti dziesmu krājumi, tā,

piem., Brastiņu Ernesta "Latviešu Dieva dziesmas" (2 izd-os

1946. v. n. g.) un Kārļa Skalbes "Latvju dainu izlase" ar Zi-

naīdas Lazdas pēcvārdu (47.), bet pats galvenais šā veida izde-

vums Jāņa Kadiļa apgādā Barontēva "Latvju dainu izlase"

(2 s-i 1949. g.); ļoti kļūmīgā kārtā Dr. Haralds Biezais sava dar-

ba "Die Religionsquellen der baltischen Volker ..." (1954. g.,

novilkums no ž-a "ARV" 53. g. g-a) bibliogrāfijā šo izlasi no-

saucis par Kadiļa darbu; lieka reize paturēt prātā, cik rūpīgam

jābūt zinātnieka darbam; šai pašā darbā ļoti nepatīkamas kļū-
das atradis lietuvjiem veltītajā daļā prof. J. Balis, sk. ž-ā "Ai-

dai" 1954. g. 7. nr-ā, 326. v. n. lpp.). Trimdā izdoti arī jauni
dziesmu krājumi. Vispirms minami dažādi praktiskiem nolū-

kiem sakārtotie, piem., ir vairāki Jāņu dziesmu kr-i, tā Alfonsa

Granta kr. (46.) ; 1946. g. izdots Arvīda Brastiņa sakārtotais

kr. "Ziemassvētki sabraukuši"; skolām K. Dziļleja sakārtojis

"Kamoliņu", sniegdams arī plašāku ievadu (48.). Krājumi bez

šaurākiem nolūkiem: miniatūra "Dailes" izdotā "Dainu vija"

(46.), Artura Baumaņa "Tautas dziesmu izlase" (46.) un Vero-

nikas Strēlertes sakārtotā "Māras laiva", kurai ievadu ar ļoti
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interesantiem rosinājumiem devis romāņu filologs un vēstur-

nieks prof A. Spekke (46.). Bet trimdas lepnums, tātad, prof-u

A. Švābes un K. Strauberga un valodnieces E. Hauzenbergas-

Šturmas rediģētās "Latviešu tautas dziemsas" 12 lepnos sēju-

mos (1952. —; ar 54. gadu būs iznākuši jau 7 s-i). Krājums ap-

tver Barontēva "Latvju dainu" un
Latviešu folkloras krātuves

izdoto "Tautas dziesmu" pamatdziesmas ar nelielu variantu iz-

lasi. Izdevumu kuplina zinātniskas apceres; tās gan parasti ma-

zu apmēru, gadās tajās arī stipri apstrīdamas vietas, tā tas jā-

liecina par A. Švābes rakstu "Tautas dziesmu likteņi" (1. s-ā,

sk. J. Bičoļa rec-u "Ceļa Zīmju 13. b-ā 1953. g., 72. v. t. lpp.).
— Pasakām un teikām tikai mazāki krājumi. levērojamākie sa-

turā un apdarē: "Varavīksna" apgāda izdotā "Pasaku vāce-

līte" (47.), K. Dziļlejas metodiski pamatoti sakārtotā "Brīnum-

zeme" ar ievadu (47.), prof. P. Šmita izlase "Skaistākās latviešu

pasakas" (3 b-ās, 48.), "Latviešu tautas pasakas par zvēriem"

(51.), Ojāra Jēgena izlase "Latviešu tautas pasakas par vel-

niem" 53.) un Veronikas Strēlertes tautas pasaku izlase īpaši
bērniem "Zelta cirvītis" (53.). — Izdota prof. P. Šmita "Anek-

dotu izlase" (48.). Solīts pilnīgs latviešu anekdotu krājums.
Nav nekas izdots no latviešu mīklām, sakāmvārdiem un citas

sīkdaļu folkloras; totiesu Jānis Mierkalns izdevis krājumu:
"Trīsdesmit cittautu tūkstots sakāmvārdi —Oriģinālā un lat-

viskoti" (54.). — No folkloras pētniekiem visvairāk savam dar-

bam varējis veltīties prof. Kārlis Straubergs, kam diezgan daudz

publicējumu, visvairāk citās valodās, tā jāizceļ Zviedrijas Zie-

meļu muzeja pētījumu virknē izdotā plašā monogrāfija "Lettisk

folktro om dc doda" (49.). Dzīvi ar apcerēm Straubergs pieda-
lās "Latviešu tautas dziesmās" .Prof. Ludim Bērziņam vairākas

populārākā garā ieturētas apceres. Vispār vairāk intereses vel-

tīts mitoloģijas jautājumiem, bet tas pa daļai ārpus folkloras.

4) Viens no svarīgākajiem uzdevumiem būtu aplūkot kaut

cik pamatīgāk tieši trimdas rakstniekus — katru par sevi, tad

lūkojot saskatīt raksturīgākās grupas un tendences, jo ar ie-

priekšējo trimdas raksturojumu, ar kuru ciešā sakarā daža laba

literātūras savādība, vēl nav vispusīgāka apgaismojuma atse-

višķām individuālitātēm, apceres apjomi un sevišķi priekšdarbu
trūkums spiež no šāda atsevišķu rakstnieku aplūkojuma atteik-

ties. Bet pat neliela atsevišķu trimdas rakstnieku skate ļaus
vēlreiz jaust, cik intensīvs gara darbs bijis nodzīvotajos 10 ga-
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dos un kādas iespējas saskatāmas nākotnē. Grupējams paveik-

tais darbs pa parastajām literāro veidu grupām. Bet pirms

šīm jāpiemin literārais darbs, kas bieži vien tiek atstāts ārpus

īstās literātūras. Tam ir vairāk vai mazāk praktiska nokrāsa

vai arī īpaša publika un īpašs lietojums. Tā, vienkārt, jāpiemin

baznīcu literātūra, piem., baznīcdziesmas taču arī ir dzeja.

Raksti ir visām trimdinieku konfesijām. Literāri nozīmīgākais

fakts, ka trimdas luterāņu dziesmu grāmatā vairāk kā jebkad

tiek uzņemti jauni dziesminieki, un daļa to ir ievērojami laicīgās

lirikas pārstāvji. Tā 1946. g. Zviedrijā izdotajā "Dziesmu grā-

matā" līdzās Ludim Bērziņam, Blaumanim, Andrievam Niedram

nostājas Leonīda Breikša, Andreja Eglīša, Kārļa Jēkabsona,

Kārļa Krūzas, Elzas Ķezberes, Saulieša, Skalbes, Veronikas Strē-

lertes, Zvārguļa vārdi. Jauno autoru tematika, formas un citas

problēmas prasīsies tuvāka aplūkojuma.

Otra literāro darbu grupa, kas tāpat prasa īpaša apskata,
trimdas bērnu un sevišķi jauniešu literātūra. Šo raksturo didak-

tiskie nolūki, lai arī tie nebūtin nepaužas pamācībās, bet tam

pašam nolūkam, protams, tiek izmantota arī daļa no "pieaugu-
šo" liteātūras. No jauniešu literātūras rakstniekiem jāmin Ni-

kolajs Kalniņš, Lidija Pērļupe, Mirdza Timma, bet sevišķi Jānis

Širmanis, kura radītie Pīkstītes un Krikša tēli ilgi dzīvos lat-

viešu bērnu pasaulē. Širmanis izveidojis spilgtu stāstījuma stilu,

kas sevišķi noderīgs notikumu vielai. Širmanis piegriezies arī

pasakas žanram, daļa šo darbu izdota kopojumā "Pasakas"

(48.). Pa grāmatai bērniem izdevis vēl viens otrs autors, kā Ella

Andersone("Vasara", 53.), Minna Bērziņa ("Ganu Jūle", 48.),

Jānis Šiliņš ("Dabas vērotāja stāsti jaunatnei", 51.), Edvarts

Tūters (" Trauciņš ar medu", 51.). Pārspiestas Latvijā izdotās

Jūlija Krūmiņa "Ucina brīnumu dienas". Tomēr šai laukā vēl

daudz darāmā, īpaši ja domā par trimdinieku nule augošo bērnu

piesaistīšanu latviešu valodai un īpatnējai latviešu pasaulei.

īpaša grupa feļetons, humoristiski satiriskie darbi ar aktu-

ālu tematiku. Te pazīstamākie vārdi Drūmais, Grozgalvītis,
Mets Metums, karikatūru zīmētājs, kas ar laiku sāka radīt arī

tekstu, — Ernests Rirdans (Rirdancis, 1901-1954). Vairums

šīs vielas periodikā; izdoti tikai pāra kopojumi grāmatu veidā.

No "īstās" literātūras pirmajā vietā jānoliek lirika. Tajā
taču saskata lielākos latviešu sasniegumus, vienmēr bijuši rakst-

nieki, kas mūžu veltījuši dzejas radīšanai. Bet dzeja iekšējās pa-
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saules izpaušanai daudzkārt noderējusi arī tiem, kas īsti strā-

dājuši citu darbu vai arī citā literātūras nozarē. Pēc trimdā iz-

doto grāmatu skaita gan pirmajā vietā episkie darbi: romāni,

stāsti, noveles. Tas tāpēc, ka dzejas izdevumiem nekad nav bijis
liels noiets, — un tāpat tas trimdā, bet trimdas grāmatnieki ne-

var atļauties kapitāla ieguldījumu lēni izpērkamos izdevumos.

Tālab trimdā jo sevišķi vērojams, ka dzejoļu, turklāt labu, ir

daudz vairāk nekā pa grāmatās izdotajiem krājumiem; daudz

paliek iespiesti periodikā. Tā dzejoļu krājumus varētu vēlēties

šādiem liriķiem: Mirdzai Čuibei, Ritai Gālei, Rasmai Galeniecei,

Lijai Kronbergai, Jānim Radānam, Gunāram Saliņām, Linar-

dam Taunam. Varbūt kāds krājums sanāktu vecmeistaram Val-

demāram Dambergam. Daži krājumi izdoti ļoti mazā eksemplā-

ru skaitā šaurām aprindām, tā kā nevar ienākt kā literārs man-

tojums visas tautas vērtību krātuvē. Tā Eduards Patvaldnieks

1949. g. Vācijā pavairoja savu kr-u "Bārā gaita" mašīnrakstā

tikai dažos eksemplāros, jo: "Ir taču sirdī pasaule man sava,

Ko bikls drīkstu drauga skatam vērt" (šā kr-a 99. lpp.). Arī

Jānim Sarmām Austrālijā ļoti mazā eksemplāru skaitā iznācis

trioletu krājums "Saulgrieze" (54.). Plašā izplatījuma nav bi-

jis Hugo Krūmiņa kr-am "Zemes vējos" (50.). Grāmatas iznā-

kušas ar normālu metienu šādiem liriķiem: Pēterim Aigaram

"Karogs jānes atpakaļ" (49.), "Draudzīgais tālums" (52.), dze-

joļa "Sarkanais vilciens" tulkojums angļu valodā "Red Train"

(51.) ; Ludim Bērziņam izdotas "Draudzes dziesmas" (47.), ra-

dies viens otrs periodikā manīts dzejolis, grāmatu pieredzējis

"Laimīgais Ansis — Pasaka, ko maziem Anšiem sadzejojis vec-

tēvs L. Bērziņš" (46.). Ar vērtīgas dzejas krājumu nākusi Anna

Dagda: "Līdzības" (50.). Spēks un spēcīgs ritms Karolas Dāles

gr-ā "Laika rasa — Dzejoļi 1943 — 1949" (50.). Kārlim Dziļle-

jam kr. "Tālos ceļos — Trimdas dziesmas 1941 — 1946" (47.).
Bez tam izdots dziedājums "Cilvēks trimdā" ar parallēlu tulko-

jumu angļu valodā (46.). Friča Dziesmas grāmata "Dzīvei drau-

gos — Dzejoļi 1942 — 1947" (47.). Atsevišķa grāmata 4. izde-

vumā ar Viljama Metjūsa apceri izdota 1938. gadā sacerētā ba-

lāde "Zvejnieku Svētais vakarēdiens" (49.). No savas humoris-

tiskās dzejas, kuru tas paraksta kā Alant Vils, Dziesma trimdā

publicējis savu jau 1937. g. "ventiņu" izloksnē sacerēto "Poem

pa kulšen" (48.); otrs šā žanra darbs "Dzīvšen ceper kuldams"

(46.). Augsta kalna virsotne, vulkāniska, latviešu sadzīves lī-
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jumi. Šī nav formas dzeja, bet kā strauja upe rauj raksturīgus

krastus, tā Eglīša dzejas bagātais saturs rada īpatnējus ritmus

un gleznas. Rosīgs sabiedriski un literāri, Eglītis izkarojis au-

toritātīva tautas vadītāja cieņu. Vairāk izdevumi dzejnieka kan-

tātei "Dievs, Tava zeme deg" (Dānijas izdevums ar J. Soikāna

ilusrācijām 48. g.). Divi izd-i "Ziemciešu dziesmām tēvijas lik-

teņgriežos — naktī un sātana smieklos: Uz vairoga" (46. un

47.). Ar šo darbu, paceļot latviešu tautas likteņus simboliskos

pasaules vēstures augstumos, Eglītis atgādina poļu 19. g. s.

dzejnieku un revolucionāru Ādamu Mickēviču, kas arī pasaules

vēsturi vērtēja no savas tautas likteņu viedokļa. Jauns snie-

gums kr. "Nesaule" (53.). Dzejoļu izlase, kas aptver darbus no

1934. — 1948. g. "Uguns vārdi" (49.). Izlasi sakārtojis un ap-

cerējis Vitauts Kalve. Dziļu vērtējumu un dedzīgu aicinājumu

grāmata, apcerējumu kopojums: "Dvēseļu cietoksnis — Cīņas

un sapņi par Latvijas valsti" (45. un 53.). īsta liriskuma grā-

mata Pētera Ērmaņa "Svešos ceļos — Trimdas dzejoļi un dzejo-

jumi 1944 — 1946" (46.). Dzintars Freimanis debitējis ar kr-u

"Domas krēslas stundā" (50.). Freimanim diezgan nedaudz pro-

zas darbu, kas pagaidām periodikā. Nikolajs Kalniņš pēc "Bajā-

ra dziesmām" (46.) maz manīts dzejā. Stingra veidojuma dze-

ja Artura Kaugara kr-os "Mūžīgs ritums" un "Dzērve sauc"

(52.). levērojamas Kaugara balādes, piem., "Tālavas vīri."

Hertai Kraujai kr. "Pīlādžu oga"(48. ar 46. g. atļauju). Popu-
lāra Elza Ķezbere, kurai jaunos iespiedumos "Jāapsnieg" (51.)
un "Dziesma por dzērvi" (52.); trimdas dzeja: "Krēslainie spo-

guļi" (49.) un "Ilūzijas" (50). Zinaīdas Lazdas kr-i "Tālais

dārzs" (divējādos izd-os 47.) un "8ēg1e"(49.) dzeju sniedz lat-

viskā valodas plūdumā, ko pauž patiess pārdzīvojums un skaidrs

pasaules uzskats. Jauns sniegums 1. kr-a mīlestības dzeja. Sko-

pajai publicētājai Zentai Liepai kr. "Mēness akmens" (49.);

pavadvārdu kr-am devis Ērmanis. Jaunajam talantam Andre-

jam Pablo Mierkalnam jau 2 kr-i: "Saulē un ēnā" (53.) un "At-

lantida" (54.) Ražība nav par ļaunu, ja tikai dzejnieks zina,

ka dzeja nav dzejoļu taisīšana, bet dzejas radošs pārdzīvojums,
kas tāpat kā lietus negaiss tīrī dvēseles gaisu un izlīst vārdu

straumēs; bet mūžīga negaisa un nepārtrauktas līšanas jau nav.

Jauni lietu skatījumi un līdz ar to jaunas formas meklējumi
liek gaidīt turpmākos sniegumus. 10 gadu dzejoļus (1939-1949)
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ar Jāņa Sudrabiņa ievadu izdevis Ēriks Raisters kr-ā "Mans

laiks" (50.). Skanīga dzeja! Kārlim Skalbēm trimdā nebija

lemts ilgi darboties. Jāņa Rudzīša sakārtojumā izdota pēdējo

darbu izlase "Zelta laipa" (46.). Tad izdota vesela virkne ag-

rāko Skalbes darbu, vairums maza formāta grāmatiņas. levē-

rojamākie divi pasaku krājumi: "Pasakas (46.) un "Kaķīša

dzirnavas un citas pasakas" (46.). 47. g-a izdots "Kopotu rak-

stu 1. s.: (P. Ērmaņa sarakstīta) biogrāfija un dzeja. Taču trim-

das lielākais ieguvums jauns Skalbes rakstu izdevums 5 sējumos

(52. un n.). Šis ir pilnīgākais lielā dzejnieka rakstu kopojums

Skalbes dzīves biedres ar tulkojumiem labi pazīstamās Lizetes

Skalbes redakcijā. 5. s-a beigās rediģētājas sarakstītā dzejnieka

biogrāfija, kā arī dzejnieka meitas Ilzes Legzdiņas atmiņas par

tēvu pēdējā ceļā. Daži Skalbes darbi izdoti tulkojumos; pasaka
"Zelta ābele" franču valodā (46.) un "Kaķīša dzirnavas" an-

gļu valodā (46. un 52.). Rūtai Skujiņai dz. kr. "Putni (47.).

Skujiņai diezgan daudz prozas darbu, tā grāmata "Mani bēr-

nības draugi" (47.). Kārlis Straubergs izdevis Vergīlija Geor-

giku un Bukoliku tulkojumu (48.), periodikā pa dzejolim un

pats svarīgākais episki dzejojumi par senču gaitām pagātnē,

piem., "Svavildas kāzas" ("Ceļa Zīmju" 1. b-ā 1948. g., 16. v.

t. lpp. ). Veronikai Strēlertei izdota J. Rudzīša sakārtojumā

dzejoļu izlase "Sudraba ūdeņi" (49.). Trimdā izdotie krājumi:

"Mēness upe" (45.) un "Gaismas tuksneši" (51.). Tajos sa-

sniegts izteiksmes un satura nobrieds, sal. kaut pirmā kr-a dz-i

"Akmens" (70 lpp.). Strēlerte daudz tulkojusi: "Bovarī kun-

dzi", Fransuā Moriaka "Mīlestības tuksnesi", A. Žida romānus.

Patīkami būtu saņemt kādu romāņu dzejas tulkojumu, tā Dantes

"Dievišķā komēdija" gaida jaunu tulkotāju. Trimdas un agrā-

kās dzejas apvienojums Arveda Švābes kr-ā "Bargā laikā' (47.).

Spilgti paraugi sonetām, balādei un poēmai. Švābe pārdrukā-

jis savu romānu "Darbs" (49.) un sarakstījis vairākas noveles,

no kurām grāmata "Ceļā uz purgatoriju" (53.). Veltai Tomai

kr-i "Latvieša sieva" (46.) un"Sēļuzemes sestdiena" (53.). Kā

pirmais ievērojams Teodora Tomsona kr. "Salta elpa" (47.).
Kr-u "Torņi liesmās" 50.) publicējusi Marija Urnežus. Klārai

Zālei kr-i pārdegšana" (47.) un "Zvani pusnaktī" (50.). Teo-

dors Zeltiņš radīja interesi ar "Balādēm" (1947.), bet, liekas,

pārāka liriskā dzeja, kuras kopojums kopā ar balādēm "Nakts

uguņi" (53.). Zeltiņš ass vērotājs, bet dziļākājā būtībā nav pār-
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veidojis savu ideālistisko Rīgas bohēmieša pasaules skatījumu:

"Šķiļ acīs man vīna malks mirgas Un sapņu vējš šoneri nes"

(14. lpp.). Kā jaunas dzejas pārstāvji klajā nākuši kr-ā "Trīs

autori" Velta Sniķere, Ojārs Jēgens un Dzintars Sodums (50. g.).
Vairāk neparasta Sniķeres lietu sastatījumā un Soduma vārdu

izvēlē un frazeoloģijā, labi veidoti Jēgena soneti. Kā īsti dzej-

nieki, arī šā krājuma autori virzījuši cilvēkus uz priekšu pasau-

les uztveršanā, kaut atziņas palikušas vecās, piem., Sniķeres dze-

jolis "Spodrā bradātāja":

Skrien gaisma pastalās spožās Dzelmi nosargā dziļums,

Ūdeņus, manī brien, Aci pasarga plaksts.

Nesarga sirdi nekas. Nesarga sirdi nekas.

(40 lpp.).

Liroepiskajā dzejā pieminams Kārlis Ābele, kura balādes

ar Ērmaņa ievadu izdotas kr-ā "Vēlais viesis" (47.). Vēl pie-

minams dažs labs no skopajiem rakstītājiem, kam tomēr šad

tad ir pa darbam, piem., Jūlijs Roze, Valdemārs Skaistlauks u.v.e.

Vairāk parādījies Aleksandrs Plensners, piem., devis apzinīgu
Puškina poēmas "Namiņš priekšpilsētā" tulkojumu (49.).

Epika visvairāk pildījusi trimdinieku grāmatplauktus ar la-

sāmvielu, bet ar saviem sasniegumiem virzījusi uz priekšu arī

šo žanru latviešu literātūras vēstures skatījumā. Tās tematikas

izvēle un dažādība, formālie meklējumi var būt paraugs. Inte-

resantas personības strādājušas šai laukā, spilgti dokumentējot
laikmetu un sevi. Tā liriķis Pēteris Aigars vienmēr vairāk izvir-

zījies ar prozu; publicēti stāsti "Labais malums" (48.), romāni:

"Dienišķā maize"(47.) un "Lietuvēna dzīres" (51.), grāmatā

jāgaida romāns "Līgodama upe nesa". Tieši trimdā par ievēro-

jamu prozistu izrādījies filozofs un paidagogs ar labu vārdu li-

terātūras kritikā Ernests Aistars. Pēc interesantā stāsta "Vēju

sūcējs (46.) klajā laisti romāni "Sirēna" (49.) un vēsturiskais

"Plosti" (52.); šā darba pamatos pietiekoši nopietna iedziļi-
nāšanās vēsturē, kā rāda autora atbilde vēsturniekam prof. Ed.

Dunsdorfam ("Ceļa zīmju" 20 b-ā 1954. g., 311 v. t. lpp.). Pēc

M. Baltezera pseudonima noslēpuma atklāšanas Fēlikss Cielēns

izdevis romānu "Nāves pavēnī" (48.), kas skar svaigu vielu un

interesantas problēmas. Dzejnieks Valdemārs Dambergs izde-

vis romānu "Visvalda Tūļa jaunība" (47.). lespiesta luga "In-

ta" (46.), tad apceru krājums "Zaļais rakstniecības koks" 47.).
Šad tad rakstnieks iespiež pa rakstam periodikā, visvairāk par
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mākslas teoriju. Kārlim Dziļlejam gr-a "Paradīzes sargs — Trīs

stāsti par tiem, kas dzimtenē mirst" (51.). Dziļlejam daudz rak-

stu periodikā. Plaši darbību izvērtis Alfrēds Dziļums. Pārdru-

kāti romāni "Viršu druvas" (49.) un "Saplēstā krūze" (49.).

Izveidota romānu virkne "Celminieki": 1. gr-a "Celminieki"

(48.), 2. daļa "Rīta cēliens"(49.), 3. "Dieva dzirnas" (53.).
Tad romāni "Tomas grāvrači" (49.), "Vēja kaņepe" (51), "Va-

kars uz ezera" (varbūt tikai stāsts, (51.). Virkne stāstījumu un

dažādu rakstu presē. Daļa mazās prozas gr-ās: noveles "Pelni"

(46.), "Meža Andrievs" (48.), "Sētnieks Čiepsts" (50.). Savā

vielā un pat pasaules skatījumā Dziļums atgādina Saulieti; atra-

dis jaunus lauku tipus, saskatījis pārvērtības Latvijas laukos

brīvās valsts laikā, sava sakāmā izteikšanai dažkārt pietrūkst

savas izteiksmes. Ražīgs un apzinīgs liels stāstnieka talants An-

šlavam Eglītim. Viņa skats tver plaši un dziļi, kaut arī lieli dzī-

ves sektori viņam palikuši vēl neapzināti. Skatījums diezgan

bieži humoristisks līdz pat satirai. Vērojama atkārtošanās dažu

motīvu izvēlē, piem., gandrīz katrā savā romānā Eglītis tēlo kā-

das varenas dzīres, bet tik meistariski, ka lasītājs katrreiz tās

pārdzīvo kā jaunas dzīres. Eglītis pārdrukājis jau agrākos dar-

bus: "Nestundas" (49.), "Ģīmetne" (49.), stāsti "Maestro"

(49.), romāni "Homo novus" (47.) un "Līgavu mednieki" (48.

un 54.). Tad trimdas darbi: romāni "Adžurdžonga" (51.), un

"Laimīgie" (51.), "Cilvēks no mēness" 54.), stāsts"Čingishana

gals" (48.), kalnkāpju sāstījumi "Teoduls Supersakso" (47.),

noveļu kr. " Sīkstā dzīvība" (50., jau iepriekš kr. "Uguns pil-

sēta"), meistariskie ietvara ( rāmja) technikas noveļu krājumi
"Kazanovas mētelis" (46.) un "Švābu kapričo" (51.). Eglīša
darba "metode", kompozicijas paņēmieni, stils prasa plašāka

apcerējuma. Bez tam rakstniekam daudz rakstu periodikā: ap-

ceres, korrespondences, recenzijas. Strādājis drāmā. īpatnējs
stāstnieks Mintauts Eglītis; darbi: "Meistara Celma kapella —

Mani mūzikanta stāsti" (46.), "Paaudžu pils" (47.), "Pasta stās-

ti" (47.). Angelika Gailīte publicējusi romānu "Dzīves zaļais
koks" (47.). Vilim Ešotam romāns "Leģionāri" (52.) un noveles

"Zvaigžņu sagša" (53.). Izdevis drāmatizējumu "Zelta migla
— Jāņu nakts teiksma" (49.). Ar talantu un enerģiju apbalvota
Irma Grebzde. Kopš "Pūra zirga" izdošanas 1944. g. klajā laista

vesela virkne stāstu un noveļu, krājumi: "Pazemīgā" (46.),

"Sērmūkšļu pagasta ļaudis"( 47.), "Purva zāle" (48.), "Ra-
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gana" (51.); stāsts "leva" izdots 48. Grāmatās jau izdoti divi

romāni: "Inga" (52.) un "Pelēkā māja (.54.). Grebzde atklāj

jaunu vielu ar sievietes izvirzīšanu savu darbu centrā. Rosīgs

bijis Pāvils Gruzna. Pārdrukāts romāns "Bursaki" ar trimdā pie-

rakstītu epilogu (48.). Sarakstīts kultūrvēsturiski svarīgs ro-

māns "Jaunā strāva (46.); izdota mazā proza: noveles "Dzīves

teiksmas" (46.), "Feļetoni" (48.). Jānis Grīns sniedzis intere-

santu ieskatu trimdinieku psīchē ar "Zviedrijas stāstu" gr-u

"Dadzīvotāji rezonē" (51.). Tikpat kā klusējis Kārlis leviņš:

pārspiests populārais "Putras Dauķis" (2 daļās 51.) un romāns

"Siržu likteņi — Zvirgzdi" (51.). Tāpat jau agrāk lielumā bijis

sarakstīts romāns "Sidraba birzs" (48.). Klasiķis Jaunsudra-

biņš paspējis izdot gandrīz visus svarīgākos agrākos darbus: tā

izdota "Baltā grāmata" gan autora saīsinātā izd-ā (46.), gan

pilnā izd-ā (50.). Izdoti "Ūdeņi (47.), "Vēja ziedi" (47.), "Ai-

jas" triloģija (46. v. c. Pārspiesti romāni: "Augšzemnieki"

(46.), "Neskaties saulē" (47.), "Kapri" (48.), "Jaunsaimnieks

un velns" (49.), "Nauda"(so.), "Nāves deja" (51.). Trimdā

sarakstīta "īsa mākslas vēsture" (47.), kr. "Bez dzimtenes"(46.

v. n.), "Piemini Latviju" (48.), meistardarbs "Zaļā grāmata

(2daļās 50. v. n.) un interesantas formas darbs "Es stāstu savai

sievai (51.). Diezgan daudz apcerējumu un vēl grāmatā neie-

spiestu daiļdarbu pa periodiku. Aizsākts romāns "Citi ciemi

— citas meitas". Izdots dzejoļu kr. "Debess un zeme"; atjau-

nota luga "Invalīds un Ralla". Oskaram Kalējam izdoti stāsti

"Dzimtenes vīrāks (46.). Egilam Kalmēm romāns "Devītais vil-

nis" (?50.), arī luga "Zelts"(so.). Trimdā par ievērojamu rak-

stnieku izaudzis Valdemārs Kārkliņš, kas agrāk bija pazīstams

tikai kā čakls tulkotājs. Kārkliņam publicēti divi noveļu kr-i:

"Koka karote" (46.) un "Pie laika upes"(sl.), — un divi ro-

māni: "Vientulības kalns" (51.) un "Dieva zeme" (53.). Kri-

tiķis J. Andrups pēdējo nosaucis par pašreiz labāko Kārkliņa

romānu, ar kuru rakstnieks uzcēlis skaistu pieminekli Zemga-
les lauku sētai ("Ceļa Zīmju" 17. b-a 954. g., 72. lpp.). levēro-

jams darbs rādās arī "Indīgā efeja," kam vēl jāgaida parādīša-
nās grāmatā. Vairāk avīžnieku darbam savu talantu atdevis

Pāvils Klāns, kur tam radies milzums vērtīgu ievadrakstu un ci-

tu sacerējumu (feļetoniska stila darbus parakstīdams kā Seve-

rīns Dūms). Raksta daudz, izteiksmīgi, saturīgi. levērojama tē-

lojumu grāmata"Greizie rati — Dzimtenes ainavas miniatūras"
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(49.). Nopietni Klans risinājis noveles problēmas; tas vērojams

darbā "Sāts" (46.) un noveļu kr-ā "Salgales Madonna" (46.).

54. gadā grāmatā iznācis plašais romāns "Rūsa" (vispirms laik-

rakstā "Latvija Amerikā" 52. v. n. g.) 53. gadā Latvijā" sākts

romāns "Sirilundas atgriešanās". Jānis Klīdzējs stiprākais sava

ceļa gājējs, ko liecina dažs labs viņa apcerējums. Nelokās viņš

arī dažu kritiķu priekšā, kas nevar saskatīt rakstnieka iešanu

uz priekšu un nobriešanu. Pārdrukāts romāns "Jaunieši". In-

tensīvi strādāts trimdā ap stāsta un noveles formu; izdoti kr-i

"Mīlētāji un nīdēji" (46.), "Pajumte" (48.), "Cilvēki uz tilta"

(48.), "Grēks uz pusēm" (51.), "Viņi un viņas" ((54.). Elvīra

Kociņa izdevusi romānu "Eiropas vārtos" (2 daļās, 51.) un 44. g.

sarakstīto "Dievi dusmo" (53.). Pārdrukāts romāns "Dārznie-

ce" (sakarā ar šo grāmatu var piemetināt, ka ļoti daudzām trim-

dā izdotajām grāmatām apgādi nav uzdevuši izdošanas gadu; tā

kā arī pašu grāmatu izdošana bieži bijusi apgrūtināta, ilga, tad

bibliogrāfiskais trimdas grāmatu apraksts nav vieglais uzde-

vums). Grāmatu gaida Margaritas Kovaļevskas romāns "Posta

puķe" (l.d. avīzē "Latvija Amerikā" 52. g., fragmenti jau ag-

rāk). Reti manīts Ilmāra Krasta vārds. Ilona Leimane pārdru-

kājusi romānus "Vilkaču mantiniece" un "Vadātājs" (abi 47.).
Trimdā radīti romāni "Mātes cilts" (49.) un "Kailā dzīvība"

(53.). Izdots dzejoļu kr. "Ugunsputns" (51.). Daudz rakstu

periodikā. Ļoti rosīgs bijis Knuts Lesiņš, publicēdams daudz

avīžrakstu, feletonisku ceļojumrakstu, atsauksmju, kādu laiku

iespiedis pa dzejolim, kuros dažkārt pa rindai, kas dod dziļāku
ieskatu epiķa iekšējā pasaulē, piem., dzejolī "Vecā dziesma":

Ātri izskan dziesma, tukšs ir kauss,
Lēni skumjas nāk — un paliek.

("Latvija" 1948. g. 4. novembrī)

Liekas, labākie darbi Knutam Lesiņam mazās prozas formas:

novele, stāsts, humoreska. Pretēji daudziem modernistiem Le-

siņš nemīl rupju, zemu vielu, par ko izteicies arī teorētiski. Viņš
saista ar iedziļināšanos psīcholoģiskās problēmās, kompozicijas

māku, asprātīgam situācijām un paradoksāliem domu gājieniem.
Pasaules skatījumā skeptiskuma pazīmes. Pārdrukājis romānu

"Mīlestības zīmogs" (48.), izdota noveļu un stāstu izlase "Lep-
nās sirdis" (52.). Trimdas darbi: noveles "Atstari" (46., da-

ži agrāki darbi arī te), noveles un humoreskas "Lietas, kas kār-

tojas pašas" (48.), noveles "Mūžības vīns" (49.). Romāns Jan-
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ka muzikants" (50.). Vilis Lesiņš visvairāk pazīstams ar dedzī-

gajiem laikrakstu ievadrakstiem. Izdots dziedājums "Leģenda"

ar Arvīda Eglīša ievadu (47.). Lielāks darbs "Dzirkstis — Ne-

dienu stāsti" (52.). Daudz avīžrakstu Ritai Liepai, kaut kas no

žurnālista valodas veiklības un darba paņēmieniem viņas mazajos

stāstījumos: "Fegazs un kaza — Skices" (46.) Jāgaida romāna

"Zelta putns" publicējums grāmatā. Par veiklu stāstnieku izvei-

dojies Oļģerts Liepiņš. Publicētas vēsturiskas noveles "Dzej-
nieki un valdnieki" (46.), stāsts "Piemineklis" (47.), stāstu kr.

" Jodu gadi" (47.), stāsti "Dēklas ratiņš" (48.) un romāns "Vē-

lā liesma" (51.). Ap Zentu Mauriņu pulcējas plaša dievinātāju,

atzinēju un cienītāju saime, ir viņai kritiski sapratēji, bet arī ne-

atzinēji, nicinātāji, pat smējēji, ņirgas. Tas liecina, ka viņas
vērtību pasaule ļoti īpatnēja, bet īpatnējo vidusmēra cilvēkam

grūti saprast, kālab arī rodas smieklu griba. Ja Mauriņa visno-

taļ darbojusies divi formās: esejā un romānā, tad jākonstatē, ka

ir vienā, ir otrā atradīsies arī pa trūkumam gan faktos, gan sti-

lā. Bet Mauriņai šīs formas maz interesē kā pašvērtības, tās ti-

kai līdzeklis savu uzskatu, domu, spriedumu izteikšanai. Tās jā-

meklē un jāvērtē viņas darbos; viņas personība ir suģestīvāka

par vienu otru darbu. Bet nevar arī neredzēt,.ka M. ir arī ļoti
labas esejas un pie labiem romāniem pieder "Dzīves vilcienā"

v. c. Strādājusi Mauriņa daudz arī trimdā, gan par jaunu izdo-

dama savus vecos darbus, gan radīdama jaunus. Tā pārdrukāti
šādi darbi: "Baltai ceļš — Studija par Annu Brigaderi" (51.),
"Dante tagadnes cilvēka skatījumā" (52.), eseju kr-i "Dzīves

apliecinātāji" (51.), "Pilsētas un cilvēki" (53.), stāsts "Neaiz-

sūtītā vēstule" (52.) un romāns "Dzīves vilcienā" (53.). Pie

trimdas darbiem pieder eseju izlases "Tilti" (47.) un "Latviešu

esejas" (53.); eseju kr-i "Sirds mozaīka" (47. un 49.), "Uguns

gari" (51.), "Sāpju noslēpums" (52.), "Traģiskais skaistums"

(54.), "Spīts", kurā ievērojamas Poruka un Fr. Bārdas apceres

v.c. (49.). Vācu valodā eseju kr-i"Mosaik des Herzens" (47.),
"Gestalten und Schicksale" (49.), autobiogrāfiskas grāmatas
"Die weite Fahrt — Eine Passion" (51.) un Denn das "VVagnis
ist schon — Geschichte eines Lebens"(s3.), liela Dostojevska

monogrāfija (52.), par Dostojevsku arī zviedriski. Trimdā izdo-

ti romāni "Trīs brāļi" (46., sarakstīts jau 42. u.n.) un "Fran-

česka" (52.). Daudz rakstu periodikā. Laba griba gādāt lasām-

vielu redzama vairākās Edvīna Medņa gr-ās, var minēt romānu
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"Sirds melodija" 2 s., 47.). Jonasam Miesniekam 3 gr- as: stā-

sti "Dūkas kungs un viņa māja" (47.), romāns "Lībju gala so-

ģis" (48.), noveles, stāsti un teiksmas "Dzīvības neprāts" (49.).
Konstances Miķelsones darbu centrā sieviete; izdoti noveles un

stāsti "Nelgu svīta" (47.), noveles "Bikts" (49.), stāstījumi
"Bābeles gūstā" (50.), romāns "Nakts parāde" (53.). Rakstnie-

ce atrod jaunu vielu, nebaidoties, ka tā riskanta publskām dis-

kusijām. Henrijam Mooram tikai viena stāstu gr-a "Portreja",
bet rakstnieka māsai Valdai Moorai, kurai būtu bijis ļoti vēlams

dzejoļu sakopojums, nav nevienas grāmatas. Aīda Niedra par

jaunu izdevusi romānus "Rožu pelni" (47.), "Sieva" (48.),

"Kārdinātāja" (49.). Zināms pārstrādājums skāris romānu "Mai-

ja Purene" (1. d. 51. g.). Trimdas laika stāsti un noveles kr-ā

"Pasaules plauksta" (52.), romāns "Katrīne Ābele" (50.). 54.

gadā tiek pārdrukāti darbi "Rūžu Kristīne" un "Anna Dzilna",

laikrakstā "Latvija Amerikā" iespiežama romāna "Pirmā re-

publika" 1. grāmata: "Odzes zem papēžiem". Rakstniece trim-

dā jaunus ceļus nav meklējusi. Veiksmīga debija Hugo Pūriņam

ar novelēm "Ekselences piezīmes" (50.), mazāk spilgta Arnoldam

Rasām ar novelēm un stāstiem "Kuģis pie apvāršņa". Filozo-

fiskais esejnieks Konstantins Raudive vācu valodā izdevis darbu

"Der Chaosmensch und seine Ūberwindung — Betrachtungen
ūber die Tragik unserer Zeit" (51.) : par darbu gan labas atsauk-

smes (piem., "Welt und Wort" 1952. g. 5. b-a, 181. lpp.), gan

kritiskas (piem.,("Books Abroad" 1952. g. pavasara b-ā, 178.

lpp.). Latviešu valodā filozofiska apcere "Divējādi dzīves veidi"

(52.). Trimdā Raudive vairāk piegriezies daiļdarbiem. Vispirms

izdoti "Silvestra Pērkona memuāri" (46., vācu valodā47.; darbs

iedalīts 10 grāmatās 3 sējumos), trimdiniekos maz izplatījusies,

jo pavairota Zviedrijā mazā aks. skaitā. Seko romāns 2 daļās
"Nolādētās dvēseles" (48. u.n.), tad romāni "Aiz pēdējām ro-

bežām" (52.), "Dieva zīmogs" (53.), "Neredzamā gaisma" (54.),

pēdējais vērtīgākais, taču, šķiet, rakstniekam vēl ceļš priekšā,

iekāms būtu drošs, ka atradis romāna īsto formu sava sakāmā

pateikšanai. Kā prospekts "Dzeives" 3. b-a 1949. g. rāda, tad

Antonam Rupainim acu priekšā bijusi romānu tetraloģijas ra-

dīšana par Latgales attīstību. No šī īstenojusies triloģija "Māra

mostas", kurai iznākušas pirmās divas daļas (51. u.n.). No vai-

rākām grāmatām nobrieds publicēties droši konstatējams Eduar-

da Salnas atmiņu stāstā "Bada biedi" (52.). Ģirts Salnais pār-
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spiedis romānu "Okers" (48.), darbojies teātrī kā veiksmīgs ak-

tieris un drāmatiķis un uzaudzis par ievērojamu prozas meistaru.

Gr-ās stāsti "Nolādētais līcis" (46.), stāsts "Taifūns" (48.),

romāns "Skrandas vējā (52.), romāns "Vīri" (53.) un stāsts

"Atvars" (54.). Viņa spējas īsta epiķa māka radīt dzīvus noti-

kumus, kam valoda ar izteiksmi ir tikai līdzeklis. Samērā maz

izdevis Emīls Skujenieks: stāsti un noveles "Sīkās kļūmes" 46.),

tāds pat kr. "Sudrablapsa" (48.); 48. gadā izdots dziedājums
"Bēthovena Ziemassvētki". Jānim Sudrabiņam kara atmiņu tēlo-

jums "Asiņaina gaisma aust" (51.). Jānis Veselis trimdā par

jaunu izdevis savus ievērojamos romānus: "Tīrumu ļaudis" (48.),

"Dienas krusts" (50.), "Trīs laimes" (52.). Trimdā rakstnieks

varējis izdot paplašinātu "Latvju teiksmu" izd-u (48.), dzejoļu

kr-u "Staru būda" (47.), teiksmu romānu "Viesturs Varapoga"

(52.). Daudz dažādu sacerējumu periodikā, to starpā arī vēl ne-

savākti dzejoļi. Dzejniece Ingrīda Vīksna izdevusi vērtīgu ro-

mānu "Mums jābrien jūrā" (51.), 53. gadā izdots stāstu un no-

veļu kr. "Dāvana". Jāvēlas grāmatu izdošanas iespējas tik ievē-

rojamiem prozas rakstniekiem, kā: Ērmanim, Irmai Liepsalai,
Jānim Sarmām; solīti kādi kr-i Tālivaldim Dangavam. Kādu lai-

ku prozai bija nodevies žurnālists Aleksandrs Liepa, periodikā
vien palikuši Alfrēda Ābera, Dzintara Preimaņa, Ilzes Šķipsnas,
Teodora Zeltiņa un citu prozas darbi.

īpatnējā stāvoklī trimdas drāma. No vienas puses teātri

spēlē malu malās, reizē ar to prasot pēc lugām, ja iespējams jaun-
darbiem repertuāra atsvaidzināšanai, no otras puses trimdas otrā

pusē, izklīstot no Vācijas, mākslas teātris eksistē vairs ar lielām

grūtībām, kālab lugu autoriem vienmēr, pie kāda darba ķeroties,

jādomā par teātru iespējām kaut ko izrādīt, tālab vairākkārt bi-

jušas valodas par trimdas teātrim piemērotu lugu rakstīšanu.

Bet tas taču iezīmē ceļu lejup trimdinieku kopas kultūras līmenī.

Tālāk: trimdā sarakstīto lugu vairums arvien netiek izdots

grāmatas veidā, bet paliek rakstnieka un zināmu teātru īpašumā
nedaudz eksemplāros. Tas nozīmē, ka apdraudēts oriģinālais lu-

gas teksts un labākajā gadījumā lugu var noskatīties, līdz ar to

vērtējot literārajos aspektos, bet kāda iedziļināšanās tekstā nav

iespējama. No drāmatiķiem joprojām ar vienmēr jauniem nodo-

miem darbojas MārtiņšZīverts. Tieši trimdas laikā Zīverts ir

nācis klajā ar savu drāmas teoriju ("Daugavas" 1945. g. 1. un

2. b-ā). Zīvertam pārdrukāti vecie darbi: "Ķīnas vāze" (46.),
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"Tīreļpurvs" un (jaundarbs) "Rakte" (47.), "Āksts" (53.). No

jauniem darbiem gr-ās "Karātavu komēdija" (46.), "Kāds, kura

nav" un citi viencēlieni — "Divkauja", "Sievasmāte", "Rie-

beklis" (48.). Daži darbi iespiesti periodikā. levērojamākie
trimdas drāmatiķi, tātad, ir: Anšlāvs Eglītis (lugas "Labāki cil-

vēki", "Kazanovas mētelis", "Galma gleznotājs"), Valdemārs

Kārkliņš ("Sarkanvīns"), Ģirts Salnais ("Meitene ar rakstu-

ru"), Emīls Skujenieks ("Diriģents"), Teodors Zeltiņš ("Vilks

Rīgā", "Don Žuāna pēdējā mīlestība"), Zīverta jaundarbos

"Zaļā krūze", "Tvans", "Meli meklē meli", "Lielo grēcinieku

iela", "Rūda". Jauns talants Jānis Viesiens (luga"Viļķis").

Darbojusies Lidija Vītoliņa- Auzāne ("Uz Ameriku"). Pie jau-

niem spēkiem pieder Babete Blicava un Kārlis Freimanis, arī

Dzintaram Freimanim interese par drāmām. No vecākiem drāma-

tiķiem neizrādītas lugas krājumā Irmai Bračai.

Ar to gājiens pa trimdas literātūras druvām galā. Ražu vē-

tīs laiks. Kritika jau parasti neko daudz vairāk nespēj kā uzde-

dzināt svecīti pie mākslas darba durvīm, lai zinātu kur ieiet,
tālākais parasti jāveic katram pašam.

Literātūras kritikā visbiežāk lasītie vārdi Jānis Rudzītis,

pēdējā laikā Jānis Grīns, Oļģerts Liepiņš v.c. Plašākas apceres

par rakstniekiem Pēterim Ermanim v.c. Par vecajiem literā-

tūras pieminekļiem visvairāk studiju Kārlim Draviņam. Arturs

Baumanis pārstrādātā veidā izdevis savu Kišjāņa Barona biogrā-

fiju (46.). Arturs Bērziņš sagādājis Jaunsudrabiņa monogrāfiju

(52.) un apsolījis tādu par Ādolfu Alunānu. Bērziņš savā grā-

matā "Pazīstamas sejas" (2. d., 47.) iespiedis plašākus rakstus

par Skalbi un Vulfu. Kritiķis Jānis Kadilis izdevis apceru kr-u

"Rakstnieki un grāmatas" (49.), bez tam debitējis ar liriskām

piezīmēm "Nenozīmīga pašsaruna" (48.). Par ritma problēmām

interesējies prof. Kārlis Kārkliņš. Plašāks literātūrteorijas raksts

Edgaram Sūnām: "Literāra saruna ar kritiķiem, teorētiķiem un

rakstniekiem" (48.). Kārlis Dziļleja trimdā sastrādājis jaunu

poētikas izdevumu (49.). Literātūrvēsturei un kuram katram

literātūras interesentam svarīgs izdevums "Trimdas rakstnieki"

(3 s-i, 47.; Ērmaņa virsredakcijā rediģējis Arturs Plaudis.).

Bibliogrāfijai kalpo J. Veldes "Latviešu trimdas izdevumu rā-

dītājs" — 1945-1947/48" (48.). Literātūrvēsturei svarīgi ma-

teriāli Valdemāra Damberga izdotajā gr-ā: "Sarakstīšanās ar

Edvartu Virzu un Viktoru Eglīti" (54.). Bez skolām domātām
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literātūras vēsturēm izdoti arī daži plašāki neatkarīgi darbi:

prof. E. Bleses "Latviešu literātūras vēsture — Vecākais un vi-

dējais posms" (47.), Andreja Johansona "Latviešu literātūra"

( 53. u.n.) ; patstāvīgu analižu nozīme dažu rakstnieku aplūko-

jumiem Jāņa Veseļa "Latviešu rakstniecības vēsturē" (47.). No

te minētajiem darbiniekiem Johansons, kas agrāk vairāk izvir-

zījās par dzejnieku, kļuvis par esejnieku; tā izdota viņa pirmā

grāmata par rakstniekiem "Dūmainie spīdekļi" (53.). Tā vei-

dojas un pārveidojas trimdas dzīve. Un nemiera gars, rakstnieks

arī šais apstākļos var teikt ar Zinaīdas Lazdas vārdiem:

Tak neapstājas vēl arvien,

Sirds, tava kvēlā drebēšana.

Kur tavas straumes trauc un skrien?

Kad teiksi: "Diezgan, man ir gana!"

("Tālā dārza" Fišbachas izd-ā 46. lpp.)
Tā ir nākotnes ķīla; nākotnes spēka avots, starp citu, jau

par pagātni kļuvšie trimdas pirmie garie desmit gadi.

Redaktors inž. K. Ieleja

LATVIEŠU GRĀMATNIECĪBA TRIMDĀ

Latviešu grāmatniecība savos attīstības ceļos un likteņos
trimdā labāk kā jebkas cits raksturo latviskās kultūras lielo

dzīvības spēku.

lepazīstoties ar tās izveidošanos trimdas gados, varam pat

konstatēt, ka sasniegumi trimdā, salīdzinot ar dotajām iespējām

un it īpaši ar iespējamo lasītāju bazi, ir vēl nesalīdzināmi pārāki

un augstāki nekā savā laikā dzimtenē, kaut arī jau toreiz latvieši

grāmatniecībā ieņēma vienu no pirmajām vietām pasaulē.

Kā vēlākos salīdzinājumos redzēsim, latviešu grāmatniecība
trimdas postā un nabadzībā, kara sagrautās Vācijas drupās ir uz-

plaukusi un uzziedējusi kā zelta ābele ziemas salā.

Un ja tas tā bija jau Vācijā, tad tagad, kad esam izkaisīti un

izsēti visos pasaules vējos, latviskās grāmatas nozīme ir vēl lie-

lāka. Sargādama latviešu valodu, latvisko garu, idejas un no-

skaņas, tā neļauj pārtrūkt mūsu dvēseles saitēm ar dzimto zemi.

Tas ir iemesls, kāpēc, neraugoties uz visiem šaubīgo un neticīgo



177

ļauniem pareģojumiem, latviešu grāmatniecība trimdā vēl arvien

turas augstā līmenī, kaut arī jau sākušies atplūdi.
Paturot prātā latviešu grāmatas lielo nozīmi nevien pašrei-

zējā trimdas dzīvē, bet vēl vairāk to, kā tās nākotnes izveidošanās

var atsaukties uz trimdinieku likteņiem nākotnē, varētu būt ne-

vien interesanti, bet arī lietderīgi izsekot mūsu trimdas grāmat-

niecībai tās mainīgos likteņu ceļos.

Vispārējās situācijas maiņas un pagriezieni trimdas dzīvē ie-

zīmē arī attiecīgas pārmaiņas trimdas grāmatniecības attīstības

ceļos. Bet tā kā grāmatniecības attīstībai vajaga daudz maz sta-

bilāku apstākļu, tad trimdas grāmatniecības vēsture ir drusku

īsāka nekā pati mūsu trimda: kamēr mūsu trimdas sākumu skai-

tām no 1944. g. rudens, trimdas grāmatniecības pirmsākumi mek-

lējami 1945. g. vasarā. Tādā kārtā starp Latvijas grāmatniecības
aktīvās veidošanās faktisko izbeigšanos 1944. g. vasarā pēc Jel-

gavas krišanas un trimdas grāmatniecības pirmsākumiem 1945. g.

vasarā ir veselu gadu garš starpposms.

Latviešu trimdas grāmatniecībā, tāpat kā visā trimdas dzīvē,

ir trīs ļoti raksturīgi posmi: 1) no 1945. g. vidus līdz valūtas re-

formai Vācijā 1948. g. vidū, ko iezīmē vairāk vai mazāk stabīla

nometņu dzīve; 2) no 1948. g. vidus līdz 1951. g. vidum, kad iz-

ceļošanas procesā nometnes pamazām tukšojas, bet Vācijas dzīve

pēc valūtas reformas pamazām ieiet normālās sliedēs; 3) no 1951.

g. vidus līdz 1954. g. vidum, kad izceļošana jau ir noslēgusies un

latvieši pakāpeniski nostabilizējas jaunajās dzīves vietās. Atšķirī-

gie apstākļi un iespējas iezīmē arī vairāk vai mazāk kardinālas

atšķirības dažādo laka posmu trimdas grāmatniecībā, tāpēc arī

katrai trejgadei mūsu trimdas grāmatniecībā ir diezgan atšķirī-

ga un īpatnēja seja.

Pirmā trejgade: 1945.—1948. g.

Visīpatnējākais un savdabīgākais tomēr ir latviešu trimdas

grāmatniecības pirmais posms, kas arī veidojās stipri īpatnējos

apstākļos. Sākot ar gandrīz tukšām rokām, latviešu trimdas grā-

matniekiem, no kuriem pie tam vairums bija jauniesācēji, karā

izpostītas svešas zemes drupās bija jāceļ latviešu grāmatniecības
ēka. Vai tad lai mēs brīnāmies, ka tā dažviet iznāca diezgan stipri

atšķirīga no dzimtenē pamestās?
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Trimdā izdotās latviešu grāmatas pēc nozarēm:

00

00 00 m fi H«

!g '3 Jg S '3 g'3 £"3

Vispārēja satura 51 5 388 37 49 137

no tā: rakstu krāj 12 1 128 1 3 16

kalendāri 38 3 260 36 46 121

Reliģija 52 5 470 17 29 98

Filozofija 4 660 3 5 12

Audzināšana 61 4 584 28 18 107

no tā: bērnu grāmatas 15 388 20 8 43

skautisms 13 1116 1 3 17

Vēsture 25 2 220 34 28 86

no tā: Latvijas 14 982 23 15 52

svešvalodās 8 652 15 10 33

Folklora un etnogrāfija 25 1720 17 18 60

Ģeogrāfija 50 2 670 16 11 77

no tā: Latvijas 33 1636 9 8 50

svešvalodās 9 784 2 3 14

Tautsaimniecība un valsts zinātnes 23 888 18 11 52

no tā: svešvalodās 7 190 10 4 21

Tieslietas 4 276 3 2 9

Tautsaimniecība un mežkopība .. 28 2 468 20 — 48

Mājturība 3 30 8 3 14

Technika 41 5 076 20 2 63

Dabas zinātnes un matēmatika
..

37 4654 13 — 50

Veselības kopšana 4 229 10 3 17

Sports 7 192 1 1 9

Māksla (tēlot.) 25 818 9 5 39

no tā: svešvalodās 8 276 3 3 14

Mūzika 84 1556 25 30 139

Valodniecība 83 11344 22 3 108

no tā : svešvalodas mācības

grāmatas 55 5 910 12 1 68

vārdnīcas 19 4160 7 2 28

Literātūras vēsture un esejas ...
17 2 920 19 12 48

Daiļliterātūrā 274 29 290 262 178 714

no tā: proza, oriģināl- 158 18 168 144 84 386
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tulkotā 13 2 018 68 54 135

drāma 23 1620 11 9 43

dzeja 80 7 484 39 31 150

Dažāda satura 10 956 2 2 14

Kopā 907 83 524 584 410 1901

Pateicoties apstāklim, ka viens no šī trimdas laikmeta lielā-

kiem grāmatniecības entuziastiem un ideālistiem, L. Rumaks, jau

no paša šī posma sākuma savā privātā archīvā krāja visus trimdas

izdevumus un, tos izmantodams, 1948. g. rudenī izdeva Latviešu

trimdas izdevumu rādītāju 1945.—1948. g., ir iespējams tagad

sniegt par šo laika posmu diezgan pārskatāmu ainu. Protams, rā-

dītāja dati, iespēju robežās ir vēl papildināti ar citur savāktām

ziņām.

Izrādās, ka šai latviešu trimdas grāmatniecības pirmajā trej-

gadē ir iznācis šāds grāmatu daudzums:

Gads Grāmatu skaits Lappuses

1945. 52 5032

1946. 392 36520

1947. 299 32516

1948. pirmā pusē 88 7118

Nezin. 76 2338

1945./1948. 907 83524

Sadalījums pa gadiem gan nav gluži pareizs, jo sākot ar 1947.

g., kad Vācijā radās grūtības ar izceļošanas atļaujām, daudz grā-

matu izdeva vēl ar 1946. g. atļaujām un pat 1948. g. daža grāmata

iznāca ar 1946. g. atzīmi. Rādītājā tas atšifrēts tikai pa daļai. Ja

būtu iespējams to pilnīgi izlabot, tad par redzamāko gadu latviešu

trimdas grāmatniecībā gan laikam izrādītos ne 1946., bet 1947.

gads. Bez tam, gaidot valūtas reformu, 1948. g. otrā ceturksnī

daļu grāmatu aizturēja un laida tirgū tikai otrā pusgadā. Tā

iznāk, ka 4 mēnešos pēc valūtas reformas (1. jūl.—3o. sept.) lai-

da klajā krietni vairāk grāmatu (94 ar 11586 lpp.) kā pirmajā

pusgadā.

Territoriāli latviešu grāmatniecība šaī laikā koncentrējās gal-
venokārt Vācijā, kur izdotas 8/9 no visām grāmatām (821 ar 72234

lpp.). No tām savukārt 3/4 (574 ar 54316 lpp.) izdotas amerikāņu
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zonā, kur bija labvēlīgāki apstākļi, it sevišķi papīra sagādē, 1/4

angļu zonā (240 ar 17630 lpp.), kamēr franču zonā tikai 6 grā-

matas ar 256 lpp.
No citām valstīm jāmin Zviedrija (48 grām. ar 7814 lpp.),

kamēr citur izdoto latviešu grāmatu skaits šaī laikā bija neno-

zīmīgs (pēc nevisai pilnīgām ziņām ASV, Austrijā, Beļģijā, Dā-

nijā un Šveicē kopā 20 grām. ar 1538 lpp.).

Šaī laikā latviešu bija: amerikāņu zonā 65000, angļu — 50000,

franču — 3000, Zviedrijā — 5500, tā kā vislabāk apgādāta bija

amerikāņu zona, kaut arī Vācijā zonu robežas grāmattirdzniecībā

lielus šķēršļus neradīja.

Pirmajā pēckara laikā gan bija lielas grūtības ar grāmatu

nosūtīšanu ārpus Vācijas. Bet kad šie šķēršļi zuda, Vācijas lēto

grāmatu lavīna visai stipri paralizēja ne visai plašo, bet rosīgo

Zviedrijas latviešu grāmatniecību.
Grāmatu izdošanas grūtības jo spilgti izpaudās arī iespieša-

nas technikā. Tā 1945.-48. g. tikai 2/3 iespiestas (588 ar 60880

lpp.), kamēr 1/5 ir rotētas (185 ar 13854 lpp.) un ievērojams

skaits citās technikās (galvenokārt fotospiedē).
Pēc vairākiem atsevišķiem izdevumiem dažādās vietās, kamēr

vēl nebija pieejamas spiestuves, arī tad, kad šie šķēršļi jau vismaz

daļēji pārvarēti, izveidojās vairāki apgādi, kas speciālizējās tikai

rotētu grāmatu izdošanā. Tādi bija: Dzintarzeme (Velta Zante)

un A. Dravnieks Zviedrijā, bet Vācijā: A. Brokāns un R. Dovāns

Eslingenā, Māra (V. Beķers) Bernsenē un Fišbachas latv. komit.

literātūras apgāds. Vēlāk gan Māra pārgāja uz tipogrāfijā ie-

spiestām grāmatām, un fišbachieši uz fotospiedes techniku.

Ja arī sākumā rotēto grāmatu iznākšana saistījās ar spies-

tuvju nepieejamību, tad vēlāk noteicēja pa lielākai daļai bija ti-

rāža, un rotētas grāmatas izdotas nozarēs, kur tā bija mazāka un

nebija arī stingrākas prasības ārējam izskatam.

Tā redzam, ka rotētas grāmatas lielā pārsvarā ir lauksaimnie-

cībā un mežkopībā (kopskaits 28 grām. ar 2468 lpp., no tām rotē-

tas: 21 grām. ar 1472 lpp.) un technikā (kopskaits: 41 grām. ar

5076 lpp., rotētas: 80 ar 3436 lpp.). Redzamu vietu tās ieņēma
arī vēl dažās citās nozarēs, galvenokārt skolu vajadzībām, piem.,
literātūras vēsturē (kopā: 17 grām. ar 2920 lpp., rotētas: 8 ar

1338 lpp.), audzināšanā (kopā 46 grām. ar 2453 lpp., rot.: 9 ar

602 lpp.).
Pa daļai līdzīgā stāvoklī ir otra raksturīga grupa trimdas
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grāmatniecībā — fototechniski pavairotas, kas gan skaitliski

daudz neievērojamāka (88 grām. ar 7356 lpp. vai 1/10 no kop-

daudzuma). Šis veids ļoti iecienīts mūzikas literātūrā (kopā 89

iespieddarbi ar 1878 lpp., fototechn. pavair.: 46 ar 702 lpp.).

Ļoti trūcīgas un nenoteiktas ir ziņas par grāmatu tirāžu, it

īpaši tādēļ, ka faktiskā ļoti atšķīrās no oficiāli uzdotās, kam par

iemeslu toreizējā Vācijas licenšu kārtība. Parasti grāmatas ie-

spieda 3—5000, pie kam augšējo robežu noteica ne tik daudz grā-

matu tirgus uzņemšanas spējas, kā papīra sagādes iespējas. Tā

bieži iznāca, ka dažu vērtīgāku grāmatu ne visi interesenti pa-

spēja iegādāties, kaut arī stāvoklis šai ziņā ne tuvu nebija tik

nepatīkams kā vācu okupācijas laikā dzimtenē. Pat dzeju grā-

matām bija lielāks metiens kā Latvijā normālos laikos (piem., V.

Tomas Latviešu sieva — 4000). Atsevišķos gadījumos tirāža pār-

sniedza pat 10000, piem., „Dziesmu Vaiņagu" izdeva 15000 eks.

un dažus kalendārus 10—15000 eks.

Rotētas grāmatas parasti iespieda ap 500 eks., ja tās gata-

voja plašākam tirgum, bet no dažiem desmitiem līdz pāris sim-

tiem, ja tās bija domātas tikai kādas nometnes kursiem. Bija

gan arī izņēmumi, kur skolas grāmatām metiens sasniedza 1000

(piem., prof. K. Kārkliņa Latviešu literātūras vēsture, Ozoliņa

ģeogrāfijas grāmatām v.c).
Kā redzams, šaī laikā latviešu grāmatu tirāža daudz neat-

šķīrās no Latvijas miera laiku, neraugoties uz niecīgāko latviešu

skaitu.

Ļoti raksturīgs ir arī visai lielais izdevēju skaits. L. Rumaka

rādītājā minēti 80 „pastāvīgi izdevēji" un otrtik gadījuma izde-

vēju, tātad kopā ap 250 (neieskaitot periodisko izdevumu apgād-

niekus). Tāpēc arī nav jābrīnās, ka 1946. g. kāds vācu burtu lie-

tuves direktors (iespiežot latviešu grāmatas bija jāsagādā papild-

burti) varēja teikt, ka liekoties, ka Vāciju apdzīvotu tikai lat-

vieši un tur iespiestu tikai latviešu grāmatas. Tomēr šai lielajā
skaitā daudz maz redzamāku izdevēju nav daudz.

Vairāk par 25 grāmatām izdeva tikai 5: H. Rudzītis (Grā-
matu Draugs) — 37 ar 6750 lpp., Fišbachas latviešu komitejas
literātūras apgāds — 38 ar 4860 lpp., A. Brokāns un R. Dovāns

— 29 ar 3838 lpp., T. Dārziņš — 32 ar 3604 lpp., un O. Krolls —

38 ar 718 lpp. No šiem apgādiem, kā normālos apstākļos strādā-

juši tikai vecie izdevēji H. Rudzītis un T. Dārziņš, pa daļai vēl

O. Krolls, pie kam pirmais pievērsies daiļliterātūrai, otrais —■
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praktiskām grāmatām un trešais — mūzikai. Turpretim trimdas

apstākļiem visai raksturīgs ir jauno darbs: fišbachieši izdeva

galvenokārt fototechniski pavairotas un rotētas skolu grāmatas,

bet A. Brokāns un R. Dovāns — rotētas grāmatas dažādiem pār-

skološanās kursiem un pašmācībai. Protams, arī šiem izdevējiem

bijusi vienaotra iespiesta grāmata. No šīs grupas tikai T. Dārziņš

darbojās angļu zonā, pārējie — amerikāņu.

Vairāk par 10 grāmatām izdeva vēl šādi izdevēji: amerikāņu

zonā — Ceļš (V. Mežezers), VI. Locis, Selga (J. Dambekalns), Ev.-

lut. baznīcas virsvalde (māc. E. Putniņš), A. Baumanis, R. Krūk-

lītis (Gauja, Latvis) un J. Danķens, angļu zonā — P. Mantnieks

un E. Ķiploks (krietni priekšā pārējiem — 17 grām. ar 2310 lpp.),
A. Sēļzemnieks (A. Eglītis) un Māra (V. Beķers), Zviedrijā —

Zelta Ābele (M. Goppers) un A. Dravnieks, v.c.

Nenormālos trimdas apstākļos, sevišķi papīra sagādes grūtību

dēļ, vecie izdevēji nevarēja attīstīt plašāku darbību. Tāpēc dau-

dzi jaunie kas vairumā bija konjunktūras iz-

mantotāji, melnā tirgū sagādājot papīru, stipri cēla izdoto grā-

matu skaitu. Protams, šis daudzums ne vienmēr atbilda kvalitātei,

tomēr visumā trimdā ir iznācis daudz mazāk mazvērtīgu grā-

matu kā Latvijā miera laikos.

Trimdas apstākļus un aktuālās problēmas jo labi raksturo arī

grāmatu sadalījums pa nozarēm:

% pēc lappušu skaita

Gadi: 1930. 1932. 1936. 1945./48.

Reliģija 3,1 4,3 3,5 7,2

Filozofija 2,6 2,6 3,8 9,9
Vēsture un ģeogrāfija 5,4 5,3 7,8 6,3

Sabiedriskās zinātnes 28,5 32,3 30,4 7,8
Lietiskās zinātnes 10,7 12,6 8,2 10,2
Eksaktās zinātnes 1,1 1,7 2,6 6,1
Māksla un sports 1,4 2,5 1,3 3,4

Daiļliterātūrā 46,3 34,6 41,4 43,2

Grāmatniecības normālo veidojumu un necerēti stingru kon-

tinuitāti dzimtenes grāmatniecībai stipri mainītos trimdas apstāk-

ļos raksturo tas, ka arī trimdā sadalījums pa nozarēm pārsvarā

(ap 3/5) palicis tas pats kā Latvijā. Tas attiecas — kā skaitļi
rāda — nevien uz daiļliterātūru, bet arī uz vēsturi un ģeogrāfiju

un tāpat lietiskām zinātnēm.
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Bet ir arī iezīmīgas pārgrozības citās nozarēs. Visai rakstu-

rīgs ir četrkārt mazāks daudzums sabiedriskās zinātnēs un filozo-

fijā. Nebija taču vairs savas valsts un iespējas pašiem veidot sa-

vu dzīvi, un pasaules notikumi bija metuši tik dīvainus kūleņus,

ka tiešām likās grūti meklēt tajos kādu loģisku jēgu. Milzīgais

pieaugums valodniecībā ir tālākās emigrācijas izredžu diktēts.

Trimdai iezīmīga ir arī reliģiskās literātūras divkāršošanās. Pie-

augumu mākslas un sporta grupā faktiski devusi tikai latviskās

dziesmas pastiprināta kopšana, bez tās šīs nozares nebūtu tā iz-

cēlušās. Stipro pieaugumu eksaktās zinātnēs radījusi nepiecieša-

mība atjaunot pilnu skolas grāmatu komplektu šaīs nozarēs.

Pārejot pie atsevišķo nozaru tuvākas aplūkošanas, saskatā-

mas vēl dažas citas interesantas parādības.

Kā zināms, trimdā latviešu grāmatniecības ēka praktiski bija

jāceļ pilnīgi no jauna, jo, atstājot dzimteni, līdzi paņemto grā-

matu skaits bija niecīgs. Lai nepārtūktu kontinuitāte ar agrā-

kos gados dzimtenē radīto un veikto, bija nepieciešams atjaunot

vismaz daļu no dzimtenes grāmatniecības. It īpaši tas sakāms par

daiļliterātūru un mācības grāmatām.

Grupējot pēc satura, pirmo vietu ieņem daiļliterātūrā (kopā
274 grām. ar 29.290 lpp,, no tām: prozā — 171 grām. ar 20.186

lpp., lirikā — 80 grām. ar 7484 lpp. un drāmā — 23 grām. ar

1620 lpp.), sastādot drusku vairāk kā trešdaļu no visu grāmatu

kopdaudzuma.

Valdot stiprai nosliecei vismaz daļēji atjaunot dzimtenē pa-

mestos grāmatu krājumus, šaī laika posmā daiļliterātūrā pārsva-
rā ir veco darbu jauniespiedumi. Tā prozā jaundarbu ir tikai

nedaudz vairāk kā puse (91 ar 12.760 lpp.), kamēr dzejā (30 ar

3162 lpp.) tikai nepilna trešdaļa un drāmā (6 ar 322 lpp,) pat

tikai ceturtā daļa no šaī laikā iespiesto grāmatu kopdaudzuma.

No atsevišķiem autoriem lielākais darbu skaits iespiests:

Jaunsudrabiņam (15) un Skalbēm (15), kas izvirzās tālu priekšā

citiem. Ar prāvāku atstarpi tiem seko: Rainis (9), Blaumanis (7),
Poruks (7), Brigadere (6) un Virza (4). Tie visi, protams, ir veco

darbu pārspiedumi, tikai Jaunsudrabiņam ir arī daži jaundarbi.
Citādi ir ar jaunās paaudzes rakstniekiem, kas paši atrodas

šeit. Tiem, ar retiem izņēmumiem, iznākušās grāmatas ir pirm-

iespiedumi, bet reizē ar to grāmatu skaits atsevišķiem autoriem

ir mazāks. Piecas grāmatas izdeva tikai Dziļums, pa četrām:
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Anši. Eglītis, Klāns, 0. Liepiņš, E. Mednis, Ozols un St. Rāzna, pa

trīs: I. Grebzde, Kn. Lesiņš, J. Šīrmanis, T. Zeltiņš v. c.

Ļoti raksturīga parādība šim laika posmam ir ļoti niecīgais

tulkojumu skaits — prozā: 13 ar 2018 lpp. un drāmā 1 ar 128 lpp.

Tik zems tulkojumu daudzums (8 proc. no prozas un tikai 5 proc.

no daiļliteratūras grāmatu kopskaita) ir vienreizēja parādība lat-

viešu grāmatniecībā.

Ļoti zīmīga un šim laika posmam raksturīgi, ka daiļlitera-

tūrai apjoma ziņā tūlīt nākamā vietā seko valodniecība (83 grām.

ar 11.344 lpp.), kur pirmo vietu ieņem svešvalodu mācības grā-

matas (55 ar 5910 lpp.) un vārdnīcas (19 ar 4160 lpp.), bet pie-

tiekami reprezentēta arī mātes valoda (11 vai. māc. un 4 pareiz-

rakst. vārdnīcas). Paredzamais emigrācijas virziens un intereses

diktēja arī valodas izvēlē: divas trešdaļas no visām valodu mācī-

bas grāmatām un puse vārdnīcu veltītas angļu valodai.

Ļoti redzams izdevumu skaits bija arī reliģijā (52 grām. ar

5470 lpp.). Zīmīgi ir arī tas, ka, kamēr Latvijā šaī nozarē ļoti

prāvu daļu no publikācijām deva sektes un dažādi novirzieni,

kas allaž bijuši aktīvāki, trimdas pirmā posmā redzam gandrīz

vienīgi lielo ticības grupu (luterāņu, katoļu, pareizticīgo) literā-

tūru.

Tāds pats daudzums ir arī vispārēja satura izdevumu (51 ar

5388 lpp.), kur ietilpst dažādi rakstu krājumi un tamlīdzīgi iz-

devumi. Visplašāk šaī grupā reprezentēti kalendāri (39 ar 3260

lpp.), no kuriem labākie (piem., Latviešu gada grāmata, un Lat-

viskā laika grāmata) godam varēja sacensties ar līdzīgiem izde-

vumiem miera laikos dzimtenē. Kādreiz dažam labam no tiem

būs liela nozīme, trimdas vēsturi rakstot, jo daudzos pārskatos tie

dod bieži vien ļoti raksturīgus šķērsgriezumus trimdas dzīves no-

risēs, pie tam regulārās laika atstarpēs.

Pateicoties nacionālās skolas izveidošanai trimdas nometņu

periodā, kā arī skautu darbības atjaunošanai, radās samērā plaša
audzināšanas literātūra (61 grām. ar 4584 lpp.). Te ietilpst ne-

vien ābeces, lasāmgrāmatas un paidagoģiskā literātūra, bet arī

bērnu grāmatas (15 ar 388 lpp.) un arī samērā plaša skautu lite-

rātūra (13 grām. ar 1116 lpp.). Atzīmējams, ka bērnu literātūrā,

atšķirībā no citām nozarēm, stiprā pārsvarā ir jaundarbi.
Skolu vajadzībām iznākusi arī laba tiesa grāmatu (37 ar

4654 lpp.) dabas zinībās, fizikā un matēmatikā, bet ar pāris iz-

ņēmumiem tās visas ir Latvijā iznākušo grāmatu jauniespiedumi.
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Pārskološanās akciju rezultātā plauka techniskā literātūra

(41 grām. ar 5076 lpp.), kas tomēr nebija diezcik prāva, pie tam

diezgan vienpusīga: apm., pusi no kopskaita deva tikai divas

nozares — auto- un elektrotechnika. Veco darbu pārspiedumu

te tikpat kā nav, bet starp daudzajām provizoriskajām kompilā-

cijām (nometņu kursu vajadzībām), ir arī daža grāmata (piem.,

dzelzbetonā), par ko varētu priecāties arī normālos apstākļos Lat-

vijā. Ziņas par šo nozari nepilnīgākas kā par citām, jo trūkst in-

formācijas par dažu labu rotētu izdevumu, kas gatavoti nometņu

kursu vajadzībām.

Puslīdz reprezentēta arī lauksaimniecība un mežkopība (28

grām. ar 2468 lpp.), kaut, salīdzinot ar plašo literātūru Latvijā

šaīs abās mūsu tautas saimniecības pamatnozarēs, trimdas izde-

vumi varēja būt tikai visai vājš atspulgs.
Daudz lielāka vērība bija pievērsta ģeogrāfijai (50 grām. ar

2670 lpp.), kur redzama vieta Latvijai (33 grām. ar 1636 lpp.),

pie kam lielākā daļa šo darbu izdoti svešvalodās (g.k. angļu),
citu tautu informācijai (9 grām. ar 784 lpp.).

Lielāka vērība nekā mājās (proporcijā ar citām nozarēm)

pievērsta arī folklorai un etnogrāfijai (25 grām. ar 1720 lpp.),

kaut arī salīdzinājumā ar kādreizējo te varēts sniegt tikai sīkus

fragmentus. Ir nevien dainu un pasaku izlases, bet arī dziesmas

(ar notīm) un latviskie raksti. Tautas veselīgais instinkts jo labi

rādījis, kas vislabākais līdzeklis tautības saglabāšanai trimdā.

Stipri liels darbu skaits (84) ir mūzikā, kaut citādi šīs no-

zares apjoms (kopā 1556 lpp.) nav tik plašs, jo lielākā tiesa iz-

devumu ir atsevišķu dziesmu notis. Taču salīdzinot ar kādrei-

zējo stāvokli Latvijā, izdevumu skaits trimdā ir nesalīdzināmi

augstāks. Tas liecina, ka latviskās dziesmas kopšanai trimdā

ļoti dibinātā kārtā pievērsta pelnītā vērība. No atsevišķiem au-

toriem lielākais darbu skaits izdots: Ād. Ābelēm (11), J. Cīrulim

(6), Jānim Mediņam (6), J. Vītolam (5) un V. Dārziņam (4).

Diezgan daudz grāmatu arī par citām mākslām (25 ar 818

lpp.), kur sevišķa vērība pievērsta glezniecībai un it īpaši grafi-

kai, ar labu tiesu izdevumu svešvalodās (8 ar 276 lpp.), pie kam

atšķirībā no visām pārējām nozarēm, šeit starp svešvalodām pir-

mā vietā ir vācu (5 izd. ar 178 lpp.), kamēr citās parasti priekš-

roka dota angļu valodai. No atsevišķiem māksliniekiem vispla-

šāk reprezentēti Liberts un Vidbergs.
Novārtā pamesta nav arī vēsture (25 grām. ar 2220 lpp., no
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tām 8 svešval. ar 652 lpp.), kur blakus skolas grāmatām un dar-

biem, kur fiksēti laikmeta notikumi, redzam pat monumentālāko

Latvijas vēstures grāmatu, kāda jebkad iznākusi.

Gan ne tuvu tik plaša kā dzimtenē, tak tomēr vēl diezgan

prāva ir literātūra par tautsaimniecību un valsts zinātnēm (23

grām. ar 888 lpp.), kas norāda mūsu tautas demokrātisko ievirzi

un interesi par patstāvīgu ceļu tautas likteņu veidošanā.

Pavisam maza bijusi interese par filozofiju (4 grām. ar 660

lpp.) un jo sevišķi sportu (7 grām. ar 192 lpp), kaut pēdējam —

šķiet nepelnīti — kādu laiku periodikā bija pievērsta jo liela uz-

manība.

Nožēlojami mazs skaits grāmatu (4 ar 228 lpp.) šaī laikā

iznāca par medicīnu un veselības kopšanu, kaut laba veselība,
blakus zināšanām, trimdiniekam bija vai vienīgā manta.

Tāds galvenos vilcienos ir mūsu trimdas grāmatniecības pir-
mās trejgades atstātais mantojums. Ja arī šaīs gados nebija iz-

dots gandrīz neviens kapitāldarbs, tad tomēr bija izdota nevien

prāva daļa no mūsu literātūras klasiķiem, bet arī ievērojams
skaits jaundarbu. Arī dažādās speciālās nozarēs bija radīts diez-

gan solids pamats nevien izglītības darbam toreizējā situācijā, bet

arī nākotnei.

Bet cik ļoti izcili un apbrīnojami ir šie veikumi, ko sasniegusi
neliela bēgļu grupa karā izpostītā zemē, to redzēsim tikai vēlāk,

kad salīdzināsim latviešu trimdas grāmatniecības veikumus ne

tikai ar Latvijā, bet arī ar citās zemēs normālos apstākļos pada-

rīto.

Otrā trejgade: 1948—1951. g.

Pavisam citādos apstākļos norit otrs latviešu trimdas grā-
matniecības posms — otrā trejgade, no valūtas reformas Vācijā

1948. vidū līdz 1951. g. vidum, kad izceļošana galvenos vilcienos

ir jau noslēgusies. Lielākā tiesa no šī laika paiet pārvietošanās

un izceļošanas zīmēs.

Radikāli ir mainījusies arī saimnieciskā dzīve, atgriežoties

normālākās sliedēs. Dzīve pārkārtojas. Bet bēgļiem, kam lielāko

tiesu nometnēs jādzīvo bez algota darba, šī pārkārtošanās nepa-

ver tādas iespējas kā vāciešiem. Mantu trūkuma vietā stājas nau-

das trūkums, taču latviešu grāmatniecība veidojas tālāk jaunajos

apstākļos un ar labākām sekmēm, kā to varēja cerēt.

L. Rumaka trimdas izdevumu rādītājs sniedzas tikai līdz
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1948. g. septembra beigām, un tam turpinājums nav iznācis, tāpat

kā nav bijuši nekādi citi līdzīgi izdevumi par pēdējo trimdas gadu

grāmatniecību. Tāpēc arī par turpmāko laiku nav iespējams

sniegt tik sīku ainu kā par pirmo trimdas grāmatniecības trej-

gadi, bet to var zīmēt tikai vairāk vispārējos vilcienos. lespē-

jams arī, ka, it sevišķi datos par dažām speciālākām nozarēm,

kur grāmatas mazāk cirkulē vispārējā grāmatu tirgū, palikuši

daži robi. Tomēr galvenos vilcienos, arī tagad zīmētā aina,

šķiet, neko daudz vēlāk nemainīsies.

Otrā trimdas grāmatniecības trejgadē ir iznākušas pavi-

sam 584 grāmatas, no tām 94 ar 11.586 lpp. pirmos četros mē-

nešos pēc valūtas reformas. Laba tiesa no šīm grāmatām bija

sagatavotas jau priekš valūtas reformas un, tikai to nogaidot,

aizturētas no laišanas grāmatu tirgū. Tā kā lielai daļai no šīm

aizturētām grāmatām visi sagatavošanas izdevumi bija arī jau

samaksāti, tad tās bija labs sākuma kapitāls izdevējiem jau-

najos apstākļos. Tas jāievēro, salīdzinot šī laika posma latviešu

trimdas grāmatniecību ar iepriekšējo, it sevišķi salīdzinot 1948.

g. pirmo un otro pusi.

Sākoties izceļošanai no Vācijas, citās zemēs jau notiek ie-

kārtošanās jaunajās mājvietās, sevišķi šī laika posma otrajā

pusē, kad jaunajās ieceļošanas zemēs sāk rasties nevien jauni

apgādi, bet arī dažs no Vācijā dibinātiem apgādiem uzsāk

darbu jau otrpus okeānam.

Taču Vācija vēl arvien ir latviešu grāmatniecības cietok-

snis. No 506 līdz 1950. g. beigām iznākušām grāmatām tikai

72 vai 1/7 iznāk ārpus Vācijas, no tām puse (38) Zviedrijā.

Bet ap 1950./51. gada maiņu ir liels pārkārtošanās laiks

latviešu trimdas grāmatniecībā. 1950. g. beigās savas pirmās

grāmatas ASV izlaiž V. Štāls un H. Rudzītis, pie kam pēdējais

ar 1951. g. pilnīgi pārceļ sava apgāda darbību uz ASV. 1951. g.

pirmajā pusē iznāk arī pirmās iespiestās latviešu grāmatas Aus-

trālijā (J. Ziemeļnieka dzejas) un Kanādā (Z. Mauriņas esejas

Uguns gari).
Bet tās ir tikai vēl ieskaņas: no šaī periodā iznākušām

584 grāmatām 463 vai četras piektdaļas vēl iznāk Vācijā. Trej-

gades sākumā pārsvars grāmatniecībā vēl arvienu ir amerikā-

ņu zonai, un tikai uz beigām smagumcentrs pārvietojas uz

angļu zonu, kur radušies vairāki jauni apgādi, kamēr dienvidos

esošie izceļošanas dēļ likvidējas.
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No 117 ārpus Vācijas izdotām grāmatām divas trešdaļas

(75) izdotas Eiropā, pie kam no pēdējām lielā puse (46) Zvied-

rijā. Daudz maz redzamāks grāmatu skaits izdots vēl tikai Beļ-

ģijā (16) un Anglijā, citās zemēs iznākušas tikai atsevišķas

grāmatas (Dānijā — 2, Francijā, Šveicē un Itālijā pa vienai).
No citiem kontinentiem lielākais grāmatu skaits izdots

Ziemeļamerikā (ASV — 25, Kanādā — 2), mazāk izdots Dien-

vidamerkā (Brazilijā — 10) un Austrālijā (5).

lepriekšējās trejgades tradicijas turpinās arī vēl iespieša-

nas technikā — vēl arvienu ceturtdaļa no visām grāmatām ir ro-

tētas vai iespiestas fotospiedē. Bet ir tomēr liels pagrieziens: ro-

tēto grāmatu procents samazinājies uz pusi (56 no 584, vai 1/10,

pret 1/5 iepriekšējā trejgadē), kamēr fotospiedē iespiesto pro-

cents gandrīz divkāršojies (96 no 584), pie kam tagad vairums

no tām lielākas grāmatas, kamēr iepriekšējā periodā vairums bija

notis.

Pēc valūtas reformas grāmatu tirgus strauji sašaurinās, jo

pirktspējas sarūk un tirāžas samazinās uz pusi no pirmsvalūtas re-

formas laika tirāžas. Prozas darbiem tā visbiežāk ir 2000—3000,
bet nereti arī 1000—1500, bet dzejai 500—1000. Ir atgriezies atkal

tas pats stāvoklis kā miera laikos Latvijā, kad grāmatas neizpār-
dod tūlīt, bet stāv veikalu plauktos gadiem. Nav brīnums, ka tādā

atmosfairā gadās, ka dažkārt pat pazīstami dzejnieki savas dzejas

iespiež tikai pāris simts eksemplāros.

Notiek lielākas pārmaiņas arī izdevēju rindās: pazūd gan-

drīz visi konjunktūras izmantotāji, un paliek vairāk vecie pie-

dzīvojušie grāmatnieki, no kuriem tagad dažs attīsta lielāko ro-

sību, un rodas arī dažs jauns izdevējs, no ļaudīm, kam arods cie-

šāk saistīts ar grāmatvedību.
No „5 lielajiem" rosīgi darbu turpina H. Rudzītis, noteikti

izvirzoties par trimdas lielāko izdevēju. 1949. g. Fišbachas nomet-

nei likvidējoties, tās apgāds turpina darbu jaunās mājās kā Dil-

lingenas latv. kom. literātūras apgāds, bet izceļošanas dēļ, tā va-

dībai diezgan bieži mainoties, arī šī apgāda darbs apsīkst. Pēc

valūtas reformas tikai pāris grāmatas vairs izdod T. Dārziņš un

O. Krolls, bet A. Brokāns un R. Dovāns — nevienu.

Turpinot pirms valūtas reformas pasākto darbu, pirmā grā-

matu desmita robežu pārsniedz: amerikāņu zonā — Latvija (vad.
K. Rabācs), nostājoties otrā vietā aiz Grāmatu Drauga, arī V.

Štāls, J. Kadilis, L. Rumaks un J. Liepiņš, bet angļu zonā — Jau-
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nais Vārds (H. Skrastiņš), kas tagad kļūst nevien par redzamāko

latviešu apgādu Ziemeļvācijā (ar izdotām 25 grāmatām un 4500

lpp. pārspējot P. Mantnieka un E. Ķiploka apg.), bet reizē kļūs-

tot ari par otru redzamāko latviešu apgādu šaī laikā. No pārē-

jiem izdevējiem J. Alksnis gan pārsniedz 10 grāmatu robežu, bet

drīz pēc valūtas reformas darbu pārtrauc, toties redzamāko ap-

gādu rindās ievirzās Andr. Ozoliņš. No jaunajiem apgādiem vai-

rāk par 10 grāmatām izdod tikai Ziemeļblāzma (J. Abučs) Libekā

un Parnass (J. Šleiers) Stokholmā, pirmais galvenokārt latviešu

liriku, otrais — tikai tulkotus romānus.

Bet izceļošana skar nevien grāmatu tirgu, izceļo arī paši iz-

devēji. Kā pirmais Vāciju jau 1947. g. atstāj P. Mantnieks, kas

ar 1949. gadu atsāk darbu Beļģijā, blakus kartēm un ģeogrāfiska

satura grāmatām izdodams arī daiļliterātūru.

Sakarā ar izceļošanu, dažreiz arī jau agrāk citu apstākļu dēļ,

izbeidz darbu apgāds pēc apgāda, piem., Selga jau 1948. g., bet

1949. g. vesela rinda: J. Alksnis, A. Sēļzemnieks, J. Kadilis, Jau-

nais Vārds v.c, pie kam lielais vairums izdevēju izceļo uz ASV,

starp tiem: O Krolls, E. Ķiploks, Arv. Eglītis v. c, dažs uz Aus-

trāliju, piem., T. Dārziņš, J. Daņķens, kur dažs agrāk, dažs vēlāk

atkal mēģina atsākt darbu grāmatniecībā vai arī izdot periodiskus

izdevumus.

Stipri samazinājies arī izdoto grāmatu daudzums. Skaitā tas

samazinājies vairāk kā par trešdaļu (no 907 uz 582), bet tā kā

šai trejgadē izdotās grāmatas ir prāvāka apjoma, tad faktiskā

samazināšanās ir mazāka.

Bet samazināšanās dažādās nozarēs ir stipri atšķirīga: sa-

mērā visstabilākā ir daiļliterātūrā. Te izdoto grāmatu skaits sa-

mazinājies tikai par 5 proc. (no 274 uz 269), bet tā kā grāmatu

apjoms ir audzis, tad var teikt, ka daiļliterātūrā turējusies agrākā
līmenī. Bet ir notikušas diezgan radikālas pārmaiņas atsevišķās

nozarēs. Orīģinālprozā pārmaiņas ir tādas pašas kā kopdaudzu-
mā (samaz. no 158 uz 144 grām.), bet toties dzejā iznākušo darbu

skaits ir divreiz mazāks (39 pret 80 iepriekš, trejgadē) un tāpat

arī drāmā (no 23 samazinājies uz 11 grām.). Jāpiezīmē, ka abās

šaīs nozarēs, tāpat kā iepriekšējā trejgadē, iznākuši gandrīz vie-

nīgi oriģināldarbi.

Toties piecreiz lielāks kā iepriekšējā trejgadē ir tulkotās pro-

zas daudzums, ko ar nedaudziem izņēmumiem sastāda tulkotie

romāni. Visvairāk ir tulkojumu no angļu valodas (15, no kopā
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izdotiem 51 darbiem, kas iznāca 68 grāmatās), sevišķu vērību

pievēršot amerikāņu literātūrai. Tas, liekas, dabīgi izaudzis no

paredzamiem emigrācijas virzieniem. Tālākās vietās nāk tulko-

jumi no franču (11), vācu un ziemeļnieku — zviedru (5), norvēģu

un somu literātūras. Šeit visvairāk pārsteidz tas, ka pēc piecu

un vairāk gadu nodzīvošanas Vācijā tomēr vēl tiek izjusta vaja-

dzība pēc tulkojumiem no šīs valodas. Vismaz tā domā izdevēji
šaī laikā, nervozi meklēdami pēc vairāk ejošiem izdevumiem.

Diemžēl visai maz ir tulkojumu no mūsu kaimiņu — igauņu (2)

un leišu (2) valodām.

Tāpat kā iepriekšējā trejgadē arī vēl šajā pārsvarā ir veco

jau Latvijā klajā laisto darbu jauniespiedumi, tikai veco un jau-

no darbu attiecības šoreiz dažādās nozarēs citādas kā iepriekšē-

jos gados. Šai trejgadē dzejā un drāmā jaundarbu ir tikpat
daudz kā veco darbu atjaunojumu, turpretim prozā pārsvarā ir

veco darbu jauniespiedumi (117 no 210 grām.), pie kam pārsvars

lielāks ir tulkojumos (41 no 68 grām.) nekā orīģinālprozā (76 no

142 grām.).
No atsevišķiem rakstniekiem šai trejgadē vieslielākais grā-

matu skaits iespiests AI. Grīnam (11), kas iepriekšējos gados dī-

vainā kārtā bija it kā pamests novārtā, un Jaunsudrabiņam (10),
bet no jaunākās paaudzes: Anši. Eglītim (7) un Dziļumam (6).

Jaunajos apstākļos labi turējusies arī literātūras vēsture (ieskai-

tot esejas), kur iznākušas pat pāris grāmatas vairāk (19) nekā

iepriekšējā trejgadē (17).

Turpretim visās pārējās nozarēs, kopā ņemot, izdoto grā-

matu skaits ir samazinājies uz pusi (301 pret 605 iepriekšējā trej-

gadē). Protams, dažādās nozarēs arī pārmaiņas ir stipri dažādas.

Visvairāk izdoto darbu skaits samazinājies — trīskārt un pat

vairāk: valodniecībā (no 83 uz 22 grām.) mūzikā (no 84 uz 25),

pārējās mākslās (no 25 uz 9), dabas zinātnēs (no 37 uz 13) reli-

ģijā (no 52 uz 17) un ģeogrāfijā (no 50 uz 16). Jau mazāk —

tikai divkārt — samazināšanās notikusi audzināšanā (no 61 uz

28) un technikā (no 41 uz 20), kamēr tikai samērā neliela samazi-

nāšanās notikusi folklorā, filozofijā, tautsaimniecībā, tieslietās

un lauksaimniecībā.

Bet ir arī nozares, kur, neskatoties uz vispārējo sašaurinā-

šanās tendenci, izdoto grāmatu skaits ir pat pieaudzis. Visvairāk

pieaudzis izdoto grāmatu skaits ir mājturībā (no 3 uz 8) un vese-

lības kopšanā (no 4 uz 10).
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Grāmatu daudzuma pieaugums vēsturē (no 25 uz 34) izriet

no pastiprinātas rosības informācijas literātūras izdošanā svešās

valodās, it īpaši angļu, tiklab par Latvijas vēsturi, kā arī par lat-

viešu tautas likteņiem.

Informācijas literātūrai kopš tālākās izceļošanas sākšanās

pievērsa pastiprinātu vērību, it īpaši pēc Ārējās informācijas fon-

da nodibināšanās pie LCK Vācijā, taču visvairāk šaī laukā un

ar visizcilākiem rezultātiem ir veicis Latviešu Nacionālais Fonds

Skandināvijā.

Bez jau aplūkotām, otrai trejgadei trimdas grāmatniecībā
ir vēl dažas citas raksturīgas pārmaiņas. Viena no tām ir grāmatu

apjoms. Tā kā vairs nav papīra sagādes grūtību, tad grāmatu

apjoms kļūst prāvāks, un ļoti samazinājās sīko grāmatu skaits,

sevišķi daiļliterātūrā. Bet no otras puses, tā kā tagad lielam

vairumam pircēju līdzekļi ir ierobežoti, tad parasti arī cenšas iz-

vairīties no grāmatām, kas maksātu stipri virs caurmēra, tāpēc

lielākus darbus, pat tādus, kas agrāk iznākuši vienā sējumā, ta-

gad sadala vairākās daļās, izlaižot pakāpeniski, lai pircēji varētu

vieglāk iegādāties.

Šai trejgadē iznāk arī vairāki prāvi darbi, piem., Kr. Barona

Latvju dainu izlase divos sējumos (kopā ap 1000 lpp.), Baigā gadā
aizvesto saraksts These Names Accuse ar prof. A. Švābes ievadu

(608 lpp.) un daži citi.

Sevišķu ievērību pelna šaī laikā savas gaitas sākušā Latvju

Enciklopēdija, ko vada prof. A. Švābe. Tā sāka iznākt burtnīcās

1950. g. janvārī un noslēgsies tikai 1955. g. sākumā, aptverot trīs

lielus sējumus (kopā ap 3000 lpp.).

Trešā trejgade: 1951.—1954. g.

Trešā trimdas grāmatniecības trejgadē — no 1951. g. vidus

līdz 1954. g. vidum visumā jau noris tādos apstākļos, kādi lielā

mērā būs raksturīgi arī tālākai nākotnei.

Reizē ar latviešu izklīšanu pa visu pasauli, arī latviešu grā-

matniecība ir stipri pārkārtojusies un iznākšanas vietu ziņā sa-

dalījusies gandrīz pa visu zemes lodi, tās smaguma centram tomēr

paliekot Eiropā, kur iznākusi vairāk kā puse (207 no 240) šaī

trejgadē izdoto grāmatu.
No atsevišķām valstīm vislielākais grāmatu skaits izdots

ASV (153), vairāk kā trešdaļa no kopskaita. Gandrīz uz pusi
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mazāks skaits izdots Vācijā (75) un Zviedrijā (73), bet citās ze-

mēs krietni mazāk grāmatu (Dānijā — 31, Brazilijā — 20, Kanādā

— 19, Anglijā — 16, Beļģijā — 13, Austrālijā — 11 un Fran-

cijā — 1).
Dažādās zemēs ir bijuši dažādi apstākļi, kas kavējuši vai

veicinājuši latviešu grāmatniecības izveidošanos uz vietas. Tā

kā patlaban grāmatu izplatīšanai pa visu pasauli nekādu lielāku

šķēršļu nav, tad bieži ir iznācis tā, ka latviešu grāmatas lielākos

daudzumos izdod zemēs, kur latviešu maz, turpretim dažās ze-

mēs, kur to ir daudz, iznāk stipri niecīgs latviešu grāmatu skaits.

To ļoti raksturīgi rāda sekojošā tabula, kur dots trimdā esošo

latviešu un šaī trejgadē izdoto grāmatu sadalījums (%) pa da-

žādām zemēm:

Proc. no trimdas Proc. no izdotām

latviešiem grāmatām

ASV 39 37

Austrālijā 17 3

Anglijā 12 4

Kanādā 10 5

Vācijā 8 18

Brazilijā 5 5

Zviedrijā 4 18

Dānijā 0,3 7

Beļģijā 0,3 3

Citās zemēs 4,4 0

100,0 100,0

Kā redzams, tikai ASV un Brazilijā izdoto grāmatu skaits ir

proporcionāls tur dzīvojošo latviešu skaitam, kamēr Anglijā un

tās dominijās: Austrālijā un Kanādā dzīvojošiem tautiešiem uz

vietas iznāk nesamērīgi maz grāmatu. Toties vairāk iznāk Vā-

cijā un sevišķi Zviedrijā, kā arī Dānijā un Beļģijā, kas kļuvušas

par tipiskām latviešu grāmatu „eksportzemēm <<

,
jo uz vietas, se-

višķi augsto cenu dēļ, kas pieskaņotas bagātākām pārokeāna

zemēm, bet nav lāga pa spēkam pašu zemju latviešiem, grāmatas

var pārdot vēl nesalīdzināmi mazāk par vietējo latviešu propor-

cionālo daļu. Dānijas un Beļīijas nokļūšanai šai grupā gan zinā-

mā mērā gadījuma raksturs, jo tur katrā tikai pa vienam apgā-
dam.
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Šaī pašā sakarā kā interesantu piemēru salīdzināšanai var

atzīmēt kāda liela Eiropas latviešu apgāda konstatējumu, cik lat-

viešu grāmatas aiziet uz dažādām zemēm. Sadalījums ir, apmē-

ram, šāds: ASV — 35 proc, Austrālijā — 30 proc, Eiropā —

15 proc, Kanādā — 10 proc, dažādas zemes un svārstības — 10

proc Citi vērtējumi, īpaši no citiem kontinentiem, jādomā, būtu

citādi.
.

lespiešanas technikā turpinās iepriekšējās trejgades tenden-

ce arvien vairāk pāriet uz solīdāko tipogrāfijas iespiedumu: šaī

periodā tikai nedaudz vairāk kā sestdaļa (71) grāmata ir pa-

vairota fotospiedē vai rotētas. Sevišķi rotēto grāmatu skaits ir

niecīgs (17). Fotospiedē pavairoto grāmatu skaits (54) samazi-

nājies arī procentuāli (no 16,5 uz 13 proc.) un droši vien būtu

noslīdējis daudz zemāk, ja 2 latviešu izdevējiem — A. Kalnājam

Čikāgā, ASV, un M. Rubenim Hamburgā, Vācijā, nebūtu pašiem

savas fotospiedes iekārtas.

Jaunajos apstākļos notikusi arī diezgan liela pārkārtošanās

izdevēju rindās, kur daudzi Vācijas laika izdevēji, tālāk izceļo-

juši, nav vairs varējuši vai gribējuši turpināt darbu grāmatnie-

cībā, vai to darījuši ļoti šauros apmēros, bet to vietā radušies vai-

rāki jauni apgādi, starp tiem arī dažs nejauši grāmatniecībā ie-

maldījies konjunktūras izmantotājs.

Lielākais latviešu apgāds trimdā, ne tikai ASV, bet pasaules

mērogā, ir H. Rudzīša Grāmatu Draugs, kam arī lielā priekšro-

cība, ka tā rokās ir arī plašāk izplatītais un lielākais latviešu laik-

raksts. Pēdējos trīs gados tas izlaidis caurmērā duci grāmatu

gadā.

Par otro redzamāko apgādu ir izvirzījusies Daugava Zvied-

rijā, kas pēdējos trijos gados izdevusi pāri par 30 grāmatu, to

starpā arī K. Skalbes kopotos rakstus.

Cieši Daugavai pēdās turas Imantas apgāds (I. Reitmanis)

Dānijā, kas nav baidījies ķerties pat pie tik smaga uzdevuma kā

Latviešu tautas dziesmu izdošanas (12 lielos sējumos, ar apce-

rējumiem). Otrs nozīmīgākais šī apgāda pasākums ir grezno iz-

devumu sērija, labā mākslinieciskā apdarē, pēc kādreizējo Zelta

Ābeles miniātūrizdevumu parauga.

Par otru lielāko izdevēju ASV — vismaz izdoto darbu skaita

ziņā (ap 30) — kļuvis A. Kalnājs Čikāgā, kas iegādājies pats savu

spiestuves iekārtu (fotospiedi), izvirzījies par redzamāko izde-

vēju mūzikas nozarē, bet izdod arī daiļliterātūru un esejas (ap-
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gādu sācis Latvijā, tas darbojās arī Vācijā, bet tur neattīstīja

lielāku rosību).

No latviešu trimdas apstākļiem otrs lielākais Zviedrijā, bet

ceturtais pasaules mērogā ir kļuvis Ziemeļblāzma (J. Abučs), kas

Zviedrijā, Vesterosā, darbojas kopš 1951. g., kur ir jau izdevis

vairāk kā 20 grāmatu, to starpā jau 5 sējumi no Raiņa kopotiem

rakstiem (paredzēti 20 sējumi). Izdevējs, pēc aroda burtlicis,

strādādams kādā zviedru laikraksta spiestuvē, arī pats savus iz-

dodamos darbus saliek un iespiež. Izdodams tikai latviešu autoru

darbus, labā izlasē, šis apgāds vairāk kā jebkurš cits no pašrei-

zējiem latviešu trimdas apgādiem kalpo latviešu nākotnei, jo vai-

rums, stādot pirmā vietā peļņu, laiž klajā nevien nevajadzīgus

tulkojumus, bet arī dažu citu mazvērtīgāku grāmatu.

1951. g. sāka rosīgu grāmatu izdošanu Ed. Dobelis ASV vidie-

nā, savu nelielo uzņēmumu nosaukdams vācu okupācijas laika

Latvijas grāmatniecības lieluzņēmuma Latvju Grāmatas vārdā.

1951. un 1952. g. šis apgāds izlaida 20 grāmatu, pēc kam apklusa.

Apgāda plašākais izdevums ir Blaumaņa kopoti raksti (5 sēj., ti-

kai puse), diemžēl ļoti nemākulīgā sakārtojumā, jo izdevējs nebija
atradis par vajadzīgu to rediģēšanai pieaicināt kādu lietpratēju.

Tuvu pie divdesmit grāmatu izlaidis arī Kristīgā Drauga ap-

gāds Brazilijā, — gandrīz visas reliģiska satura, — pie kam gan

labu tiesu no tiem nelielas brošūras. Apgāda galvenais izdevums

ir mēnešraksts Kristīgs Draugs, un tā rīcībā latviešu spiestuve
Palmas kopsaimniecībā.

Tālāk ar ik pusotra desmita izdoto grāmatu seko abi pēdējā

laika lielākie Vācijas latviešu izdevēji Andr. Ozoliņš un Manfr.

Rubenis, kam abiem pašiem ir savas spiestuves. Andr. Ozoliņam,

kas pēc aroda skolotājs būdams, savā laikā sāka ar skolas grā-

matu izdošanu, vēlāk izdoto grāmatu sortiments ir diezgan raibs,

kamēr M. Rubenis savā fotospiedē, ko pārņēma no A. Augstuma,

pēdējam izceļojot uz ASV, pārspiež dažādus Latvijas laika daiļ-
literatūras grāmatas, galvenokārt tulkojumus (Senkeviču, Dosto-

jevski v.c). Ozoliņš bez tam pārņēmis (kopš Nr. 5) arī jauniešu
žurnāla Ulubele izdošanu.

Pēdējā laikā arī pats savu spiestuvi iekārtojis, straujākā tem-

pā grāmatas atkal sācis izdot (lielāko tiesu pēdējā gadā) H.

Skrastiņš Mineapolē, ASV, kura apgāds Vācijā saucās Jaunais

Vārds, bet šaipus okeānam — Tilts.

Pēdējā laikā stipri apsīkusi P. Mantnieka apgāda darbība
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Beļģijā. Aplūkojamā trejgadē tas tomēr kopā izlaidis duci grā-

matu un karšu.

Lielu darbu ārējās informācijas laukā veicis Latviešu Na-

cionālais Fonds Skandināvijā, kas savu darbu uzsāka jau 1947. g.

Tagad tā izdoto grāmatu un brošūru kopskaits jau pārsniedzis

pirmo duci. Lielākā daļa to sarakstīta angļu valodā (daļa arī

zviedru v. c. valodās) un sniedz informāciju par Latviju, it īpaši

boļševiku okupācijas laiku, tādējādi veicot lielu darbu Latvijas

atbrīvošanas labā.

Lai gan arī citas iestādes (LCK Ārējās inf. daļa Vācijā v. c),

un atsevišķas personas daudz darījušas šaī laukā, taču LNF darbs

ir nevien plašākais, bet arī vislabāk organizētais, vispašaizliedzī-

gāk un visrūpīgāk veiktais, kāpēc arī tam bijuši vislielākie pa-

nākumi.

Uz illūstrētu žurnālu izdošanu ASV pārgājuši divi no kādreiz

redzamākiem Vācijas latviešu grāmatu izdevējiem — V. Štāls un

A. Sēļzemnieks (A. Eglītis), pie kam pirmais ASV izdevis arī

nedaudzas grāmatas. Abiem tiem ir pašiem savas spiestuves.

Ne Anglijā, ne Austrālijā, ne Kanādā, kaut tur dzīvo ļoti

prāvs latviešu trimdinieku skaits, vēl nav paspējis izveidoties

neviens lielāks latviešu apgāds, kaut, piem., Austrālijā ir ieceļo-

juši nevien daži no redzamākiem trimdas laika Vācijas perioda

(T. Dārziņš, J. Danķens), bet arī neatkarīgās Latvijas (A. Mālītis,

jau minētais T. Dārziņš) grāmatizdevējiem.
Tikai Kanādā pēdējā laikā, kā liekas, ir kādas izredzes uz

daudz maz plašākas latviešu grāmatniecības izveidošanos, jo tur

nesen darbu sākuši pāris rosīgāki latviešu apgādi (Druva un

Astra). Bez šeit pieminētiem ir vēl rinda gan vecu, gan jaunu

izdevēju, kas izdevuši nelielu skaitu vai tikai dažu.

Izdoto grāmatu skaits ir turpinājis samazināties un grāmatu
skaits ir atkal par trešdaļu mazāks nekā iepriekšējā trejgadē

(410 pret 584), bet atsevišķas grāmatas caurmēra lielums ir pie-
audzis.

Samazināšanās trešajā trejgadē ir notikusi visās nozarēs

daudz vienmērīgāk un samērīgāk nekā otrā. Aptuveni līdzīga

samazināšanās—par apmēram vienu trešdaļu—ir notikusi nevien

daiļliterātūrā, bet arī literātūras vēsturē, mākslās, audzināšanā,

ģeogrāfijā un tautsaimniecībā (kopā iznākušas 235 grām. pret

350 iepriekšējā trejgadē), kas aptver vairāk kā pusi no šai laikā

izdotām grāmatām.
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Samazināšanās nav tik vienmērīga, ja aplūkojam atsevišķas

daiļliterātūras nozares. Vislielākā samazināšanās notikusi orīģi-

nālprozā (no 144 uz 84 grām., vai par 42 proc.), kamēr krietni

mazāka tā ir tulkotā prozā (no 68 uz 54), kā arī dzejā (no 39 uz

31) un drāmā (no 11 9).
Tulkotā prozā tāpat kā iepriekš ir gandrīz tikai romāni. Vis-

vairāk ir tulkojumu no norvēģu valodas (11), tam seko angļu

(10), zviedru (7), franču, vācu un igauņu (ik pa 5) valodas. Bez

tam ir vēl daži tulkojumi no krievu un poļu un pa vienam no

spāņu un rumāņu valodas.

Zīmīgs ir lielais tulkojumu skaits no ziemeļniekiem (nor-

vēģiem-islandiešiem un zviedriem). Nevajadzīgi augsts, šķiet,

tulkojumu skaits no angļu valodas: lasītāji taču gandrīz visi ir

angliski runājošās zemēs, un lasīt oriģinālā tomēr ieteicamāk.

Mazliet pārsteidz arī nelielais tulkojumu skaits no vācu valodas.

Tas var liecināt tikai to, ka Vācijā pavadītie pieci-seši gadi trim-

dinieku lielā masā nav vairojuši interesi par vācu gara kultūru,

īpaši literātūru.

Ir iznākuši arī pāris tulkojumu dzejā: pāris indieša R. Tago-

res un arī persieša 0. Haijama dzeju grāmatas, pārspiedumi no

Latvijas laika izdevumiem.

Daiļliterātūrā vēl arvienu lielā mērā turpinās dzīvošana no

Latvijas mantojuma: arī vēl trešajā trimdas grāmatniecības trej-

gadē veco darbu pārspiedumu (94) ir vairāk kā jaundarbu (84).

Lielākais veco darbu pārsvars ir drāmā (7 no 9) un tulkotā prozā

(35 no 54), kamēr dzejā pārspiedumi (16) gandrīz pilnīgi līdz-

svarojas ar jaundarbiem (15), bet orīģinālprozā jaundarbu pār-

svars (48 no 84) ir jau lielāks kā jebkad agrāk.

No atsevišķiem autoriem lielākais darbu skaits (5) iznācis

Skalbēm, Rainim un Blaumanim (kuriem iznākuši kopoti raksti)

un K. Raudivem. Pa četrām grāmatām iznācis Dziļumam un

Kārkliņam, pa trijām: Grebzdei, leviņām, Kociņai, Salnājam un

Zeltiņam. Literātūras vēstures un eseju grupā sevišķi izcilu vie-

tu ieņem Dr. Z. Mauriņa, kurai vienai pašai iznākušas sešas grā-

matas.

Divas līdz trīs reizes ir samazinājies izdoto grāmatu skaits:
mākslā (no 9 uz 5), mājturībā (no 8 uz 3) un veselības kopšanā

(no 10 uz 3). Ļoti stipri samazinājies iznākušo grāmatu skaits

technikā (no 20 uz 2) un valodniecībā (no 22 uz 3), bet pilnīgi

apstājusies grāmatu iznākšana lauksaimniecībā un mežkopībā, kā
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arī dabaszinātnēs un matēmatikā, kur iepriekšējā trejgadē iznāca

paprāvs grāmatu skaits (kopā 33).

Bet neskatoties uz vispārējo sašaurināšanos, ir arī nozares,

kur izdoto grāmatu skaits pat pieaudzis, kā, piem., filozofijā (no

3 uz 5), reliģijā (no 17 uz 29) folklorā un etnogrāfijā (no 17 uz

18) un mūzikā (no 25 uz 30.)

Tādā kārtā redzam iezīmējamies galvenos vilcienos latviešu

trimdas grāmatniecības nākotnes attīstības līnijas: centrā paliek

daiļliterātūrā, pie kam sevišķi izceļas proza, tai pieslēdzas na-

cionāli fundētas speciālās literātūras nozares — vispirms literā-

tūras vēsture un apceres par literātūru, tad etnogrāfija un folk-

lora, latviskā mūzika, kā arī vēsture, pa daļai arī ģeogrāfija, tad

reliģija un seko tautsaimniecība, cik tāļu tās attiecas uz Latviju,

pie kam pēdējās nozares tiek izmantotas arī ārējās informācijas

nolūkiem, tāpat kā māksla.

Atgriežoties vēl pie trimdas grāmatniecības trešās trejgades,

kā viena no tās raksturīgākām iezīmēm jāmin pastiprināta ka-

pitāldarbu izdošana, vai vismaz aizsākšana. Daiļliterātūrā ir iz-

doti K. Skalbes pilnīgi (ssēj.) un daļēji arī R. Blaumaņa (puse,

5 sēj.) un J. Raiņa (5 no 20 sēj.) kopoti raksti. Gandrīz līdz pusei

paveikts (5 no 12 sēj.) lielais Tautas dziesmu izdevums, tāpat pāri

pusei arī Latviešu valodas vārdnīca.

Pēc tam, kad pakāpeniski, periodu pa periodam resp. laika

sprīdim esam izsekojuši trimdas grāmatniecības veidošanos, paka-

vējoties nevien pie atsevišķām nozarēm, bet arī pie redzamākiem

apgādiem un pat atsevišķiem nozīmīgākiem sasniegumiem, der

paraudzīties, kādu vietu mūsu trimdas grāmatniecība ieņem salī-

dzinājumā nevien ar veikumiem dzimtenē, bet arī citās zemēs. To

mēs dabūsim, salīdzinot izdoto grāmatu skaitu, ņemtu proporcio-

nāli iedzīvotāju skaitam. Trimdas latviešu skaits ir ņemts 128.000.

Aina ir šāda:

Grām. uz 100.000 iedzīv.

Valsts Gads Skaits Lappuses

Latvija 1925. 99 9 200

1930. 79 11000

1935. 74 10000

1936. 82 —

1937. 68 10500
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Latvieši trimdā 1945./48. 236 21700

(gada caurmērs) 1948./51. 152 —

1951./54. 164 —

Dānija 1932. 86 —

Holande 1934. 70 —

Igaunija 1933. 61 —

Šveice 1933. 48 —

Zviedrija 1932. 40 —

Lietuva 1934. 39 —

Anglija 1932. 32 —

Vācija 1934. 31 —

Francija 1932. 29 —

Krievija 1933. 26 —

Spānija 1932. 10 —

Kā redzams, visizcilākie sasniegumi latviešu grāmatniecībā

bijuši taisni vissliktākos apstākļos. Latviešu trimdinieki Vācijas

drupās 1945./48. g., pie tam būdami paši gandrīz beztiesiski, to-

mēr bija noorganizējuši trīsreiz labāku apgādi ar grāmatām kā

miera laikos, savā tēvzemē, kas pie tam šai ziņā stāvēja visu zemju

priekšgalā. Ļoti svarīgs, protams, bija apstāklis, ka taī laikā

grāmata bija lētākā un pieejamākā prece, tomēr jo liela nozīme

bija arī tam, ka grāmata bija kļuvusi par mūžīgās Latvijas karog-

nesēju. To pierāda trimdas grāmatniecības veikumi nāka-

mos gados, kas gan regresē, taču vēl arvien ir ievērojami aug-

stāki, nekā bija dzimtenē. Un tad apstākļi taču ir jau iegājuši nor-

mālās sliedēs, un paši latvieši faktiski ir daudz sliktākā materiālā

situācijā nekā to zemju, kur latvieši dzīvo, vecie, pastāvīgie ie-

dzīvotāji.
Latviešu grāmatniecībai trimdā, sakarā ar tās darbošanos

īpatnējos trimdas apstākļos, ir arī vairākas īpatnējas problēmas,

ar ko nenākas sadurties ne to zemju grāmatizdevējiem, kur tagad

latvieši dzīvo un ar kādām nebija darīšanas arī Latvijas grāmat-

izdevējiem.

Atstājot pie malas tos melntirdzniecības apstākļus, kādos

nācās sagādāt papīru pirmā latviešu trimdas grāmatniecības trej-

gadē Vācijā, ir dažas problēmas, kas pastāvēs laikam gan visu

laiku, kamēr latviešu trimdas grāmatniecība eksistēs.
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Pirmās ir tās, ka latviešu iespiedumam vajadzīgas vairākas

speciālas burtu zīmes, kādu parasti nav to zemju spiestuvēs, kur

latviešu grāmatas jāiespiež. Tās nu izdevējam parasti pašam ie-

priekš jāiegādā, kas ne katrreiz tik vienkārši izdarāms, un prasa

arī līdzekļus.

Bez tam latviešu iespieduma salikums un visas korrektūras,
kā svešvalodu darbs jāsamaksā daudz augstāk (parasti — div-

kārši) par normālo darbu vietējā valodā. Lai šīm grūtībām tiktu

vieglāk pāri, parastais ceļš ir bijis, pašam apgādam darba veik-

šanai sameklēt latviešu burtlici. To darīja Vācijā gandrīz visi

lielāko periodisko izdevumu apgādi, un arī grāmatizdevēji, cik

tālu tiem nebija iespēju izmantot spiestuves, kur kāds latviešu

burtlicis šādā kārtā jau bija iesaistīts darbā. Tāpat to dara Zvied-

rijā un arī šaipus okeānam. Bet ne visur tas iespējams. Piemēram,
šādas iespējas nav Dānijā, kur pašlaik darbojas viens no lielākiem

latviešu apgādiem.
Lai tiktu šīm grūtībām pāri un reizē nebūtu saistīti ar arod-

biedrību diktētām augstajām algu likmēm, latviešu apgādi ķeras

pie savu spiestuvju iekārtošanas, un pēdējos gados to ir izdarī-

juši gandrīz visi lielākie latviešu grāmatu apgādi nevien ASV,

bet arī citās zemēs (piem., Ozoliņš Vācijā).
Šādas latviešu spiestuves patiesībā nav nekas jauns, un ir

bijušas arī jau agrākajiem latviešu emigrantiem, piem., J. Zī-

bergs, kas Bostonā pāris gadu desmitus kopš pagājušā gadsimta

beigām izdeva latviešu laikrakstu un kalendāru, tādu bija iekār-

tojis, jo citādi iespiešana pie nelielās tirāžas iznāca par dārgu.

No līdzīgām vēl tagad pastāvošām spiestuvēm vecākās ir J. Bitēm

Argentīnā, kas kopš 1937. g. izdod mēnešrakstu Latvija un kopš
1925. g. Palmas kopsaimniecībā Brazilijā, kur tagad iespiež nevien

mēnešrakstu Kristīgs Draugs, bet arī labu tiesu grāmatu un bro-

šūru, galvenokārt garīgos rakstus.

Otrādu ceļu, — uzsācis grāmatu izdošanu, lai iegādātai spies-

tuvei būtu darbs, — ir gājis M. Rubenis Hamburgā, kas, A. Aug-

stumam izceļojot, pārņēma tā fotospiedi. Blakus minot, tā ir ve-

cākā latviešu spiestuve, ko ierīkojuši latviešu DP, jo Baltijas uni-

versitātes fotospiede gan latvieša (prof. E. Kanaviņa) vadīta,

kalpoja visiem baltiešiem.

Visas citas latviešu spiestuves, sākot ar Andr. Ozoliņa Euti-

nā, Vācijā, ieskaitot veselu rindu ASV (Grāmatu Drauga, A. Kal-

nāja v. c), iekārtotas tikai sākot ar 1950. gadu. Dažkārt šīs spies-
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tuves reprezentē arī jau prāvu uzkrātu kapitālu, piem., Andr.

Ozoliņš, kas savu spiestuvi jau paspējis izmaksāt, tajā kopš dibi-

nāšanas 1950. g. rudenī, ieguldījis ap 70.000 vācu marku (DM.).

Visas šīs spiestuves un arī visi tagad pastāvošie aktīvi dar-

bojušies apgādi ir privāti pasākumi un to īpašnieki darbu parasti

sākuši gandrīz ar tukšām rokām. Turpretim bagātais Latvijas

apgāds, kas pēc pārņemšanas LCK rokās ilgāku laiku bija spī-

došā, bezkonkurences situācijā, dīvainā kārtā nedomāja par nā-

kotnes nodrošināšanu, iegādājot tolaik savu spiestuvi, kas tad

bija viegli iespējams, bet aizlaida lielos ienākumus nesamērīgi

plašam personālam ar augstām algām, kā arī vispār ar vieglu roku

saimniekojot, bet vēlāk, kad tirāža samazinājās, šis pats apgāds

rīkoja speciālu ziedojumu vākšanas akciju (1953. g.), lai noturē-

tos virs ūdens.

Otrā speciālā problēma ir grāmatu izplatīšana pa visu pa-

sauli un norēķināšanās. Jau sākot ar nometņu laikiem, te viss lielā

mērā bāzējas uz atsevišķo grāmattirgotāju un izplatītāju godī-

gumu, jo praktiskās iespējas izdarīt parādu piedzīšanu, it īpaši,

ja parādnieks atrodas otrā pasaules malā, nav gandrīz nekādas.

Tā kā bez tam grāmattirgotāji pa lielai daļai gausi norēķinās,

pēdējā laikā viens otrs grāmatizdevējs meklē atrast tiešu ceļu uz

pircējiem, dodot tiem speciālas atlaides (pat 20—25%, ja naudu

iemaksā iepriekš), ko parasti praktizē jaunas grāmatas izlaižot,

un dodot šīs priekšrocības ierobežotu laiku, bet dažs izdevējs

pastāvīgiem pircējiem arī vēlāk. Interesants šaī ziņā ir kāda grā-

matizdevēja konstatējums, ka pazudušās un nesamaksātās grā-

matas sastāda 15% no grāmatas izmaksas, grāmattirgotājiem

sūtot, bet tikai 5% ja sūta tieši pircējiem.

Bet visumā, kā jau grāmatu skaita samazināšanās rāda, kopš
valūtas reformas Vācijā sākušies atplūdi turpinās, un izdoto grā-

matu skaits samazinās. Bet vēl arvienu tas ir augstāks, kā bija

Latvijā, un arī pārdoto grāmatu skaits nav neko mazāks (kāds

Eiropas grāmatizdevējs vērtē, ka grāmatas pārdod 700—1500

eks.), un tāpat arī tirāža, ja neņem salīdzināšanai Latvijas lēto

grāmatu sērijas vai skolu grāmatas, kam dabīgi tirāža bija aug-

stāka. Tie paši izdevēji, kas jau pirms pāris gadiem sūrojās, ka

latviešu grāmatu tirgū iestājusies pārprodukcija, vēl arvienu tur-

pina laist klajā grāmatas un pie tam vēl pat lielākos apjomos kā

agrāk. Acīmredzot lieta tik ļauna nemaz vēl nav.

Bažas gan rada vienmēr vairāk pieaugošais tulkoto grāmatu



201

procents, pie kara tulkojumu izlasei pa lielākai daļai ir gadījuma

raksturs, un pie tam, kā jau redzējām, pārsvarā ir veco tulkojumu

jauniespiedumi. Diezgan lielu konservātīvismu grāmatniecībā rak-

sturo arī tas, ka neskatoties uz to, ka nevien DP nometnēs Vācijā,
bet vēl jo vairāk izceļošanas zemēs latviešiem jo daudz ir nācies

saskarties un tuvāk iepazīties ar daudzu citu līdz tam mazāk

pazītu tautu piederīgiem, un tomēr tas nav pamodinājis interesi

par to kultūru tik tālu, ka izvēlētos tulkošanai grāmatas arī uz to

valodām. Latvijā idzevējiem šaī ziņā bija pat plašāks vēriens.

Latviešu grāmatniecības nākotnei visbīstamākais drauds to-

mēr liekas būt visjaunākās paaudzes mazā interese par latviešu

grāmatniecību, ar ko vistiešāk dabū sadurties izdevēji. Pie tam

jaunākā paaudzē jau sāk rasties sava tiesa tādu, kam svešvolodā

lasīt vieglāk nekā mātes valodā, par ko liecina viens otrs gadī-

jums, kad vecāki atzīstas, ka svešvalodās iespiestie informācijas

izdevumi par Latviju nav vis pirkti sveštautiešu informācijai, bet

lasīšanai pašu bērniem, jo tie pie latviešu grāmatu lasīšanas ne-

esot lāga piedabūjami.

Bet nākotnes zīlējumi paliek tikai zīlējumi. Līdzšinējā pie-

redze gan rādījusi, ka pesimistiem nav bijusi taisnība.

Deviņos gados, kamēr latviešu grāmatniecība trimdā pastāv,

ir izdots ap divi tūkstoši grāmatu. Salīdzināšanai atzīmēsim, ka

333 gados (1585—1918) kamēr Latvija atradās zem svešām va-

rām, izdotas ne vairāk kā 12.500 grāmatas, bet igauņu trimdi-

nieki, kuru ir pusi mazāk nekā mūsu, līdz 1952. g. beigām ir izde-

vuši ap 400 grāmatu.

Salīdzinot šos skaitļus un arī atceroties iepriekšējos trimdas

grāmatniecības salīdzinājumus ar Latvijas miera laiku un cittautu

grāmatniecību, varam droši vērtēt latviešu trimdas grāmatnie-

cības sasniegumus kā ļoti izcilus un vienreizējus grāmatniecības

vēsturē. Tas dod mums arī paļāvību ticēt mūsu trimdas grāmat-

niecības drošai nākotnei.
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Redaktors inž. K. Ieleja

LATVIEŠU PRESE TRIMDĀ

Latviešu trimdas presi un it sevišķi tās tirāžu vērtējot un

salīdzinot ar Latvijas miera laiku presi, vienmēr jāpatur prātā

divi ļoti nozīmīgi apstākļi: 1) ka brīvajā pasaulē pašlaik ir tikai

1/16 no Latvijas iedzīvotāju skaita un 2) ka tie vienmēr bijuši

izkaisīti, veidojot vai nu lielākas, vai mazākas blīvas salas, (piem.,

Vācijas DP, vai Beļģijas gūsta nometnes), vai arī vairāk vai

mazāk izretinātus kopojumus (piem., ASV, Austrālijas v.c. pil-

sētās) svešās zemēs.

Latviešu trimdas preses vēsture ir interesanta divējādi: 1)

tās gaitas labāk kā jebkas cits atspoguļo trimdinieku kustību,

centienus un tiesisko stāvokli; 2) īsā laika sprīdī saspiestu no-

demonstrē preses attīstības vēsturi no primitīvākajiem pirmsā-

kumiem līdz modernai presei, kas daudzkārt tiklab saturā, kā

techniskā izveidojumā varēja stāties blakus Latvijas miera laiku

izdevumiem.

Latviešu trimdas preses līdzšinējās attīstības gaitās ir divi

raksturīgi posmi: 1) pirmais norisinās Eiropas cietzemē, kur pir-

mos pēckara gados, visumā atrazdamies kara stipri izpostītās ze-

mēs, gandrīz visi latvieši dzīvo nometnēs un reizē ar brīvo apgādi
ir pakļauti īpatnējam dzīves režīmam; 2) otrs — tālākās emigrā-

cijas zemēs, kur arī latviešiem ir visas sen nebaudītās demokrā-

tiskās brīvības, bet kur tie lielā mērā izkaisīti un ierauti sīvā ek-

sistences cīņā. Pirmo posmu visraksturīgāki redzam Vācijā 1944.-

------50, mazāk spilgtu Austrijā un Dānijā, epizodisku latviešu gūsta

nometnēs Beļģijā un ļoti īsu laika sprīdi pat Zviedrijā — 1944

rudenī, kad no laivām izkāpušiem latviešiem arī šaī zemē kāds

laiciņš bija jāpavada nometnēs. Otrs posms vispirms sākās Zvied-

rijā — jau 1945. g. sākumā, ar 1948. sākumu Anglijā, gadu vēlāk

arī ASV, Kanādā un Austrālijā.

1. Vācija. .Visraksturīgākais un dažādām variācijām bagā-

tākais ir latviešu trimdas preses attīstības ceļš Vācijā, kur re-

dzējām visdažādākā veida preses izdevumus, tiklab saturā, kā

techniskā un mākslinieciskā apdarē. Tur dažos gados latviešu

prese izgāja cauri visus attīstības posmus — „no akmens laik-

meta līdz debesskrāpjiem", resp. no ziņu nolasīšanas nometņu

sanāksmēs un primitīvām sienas avīzēm līdz moderniem laikrak-
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stiem un labi veidotiem žurnāliem ar pirmklasīgiem daudzkrāsu

mākslas pielikumiem. Vairāk vai mazāk vienkāršotā un saīsinātā

veidā šis attīstības ceļš atkārtojas arī citās zemēs, tikai ar to star-

pību, ka tur nometņu pašpārvalžu vietā lokālo presi veido latviešu

draudzes un biedrības.

Visīsākais — ievadījuma posms — bija laiks no galveno

trimdinieku masu (toreiz vēl: bēgļu un karavīru) ieplūšanas Vā-

cijā 1944. septembrī un oktobrī līdz kara beigām. Dažādie kara-

laika ierobežojumi latviešu preses attīstībai Vācijā vilka visai

šauras robežas, un tomēr šai lakā dažos raksturīgākos vilcienos

jau iezīmējās nākamo posmu attīstības virzieni: 1) radās pirmie
lielie iespiestie izdevumi, kuru uzdevums bija lielu tautas masu

apkalpošana; 2) radās pirmie nometņu izdevumi, gan vēl šauros

apmēros.

1944. sāka iznākt laikraksts Latviešu Balss (vēlāk: Latvju

Balss, red. Ars. Podnieks, izd. V. Freimanis, 25.000 eks.). Ja arī

šaurā apjoma dēļ, ko vēl aizpildīja obligātās kara ziņas, latviešu

lietām un it īpaši latviešu rakstnieku darbiem, atlika visai maz

vietas, tad jo liela nozīme tam bija, palīdzot sameklēties atšķir-
tiem tuviniekiem, kā arī palīdzot gūt pārskatu par Vācijā nokļu-
vušo latviešu masu. Otrs laikraksts Daugavas Vanagi (red. Dr. H.

Vītols, izd. Latv. leģiona ģenerālinspekcija), kas tikai karavīru

vajadzībām iznāca kopš 1942., pēc Rīgas krišanas pārcēlās uz

Berlīni un apstājās ar tās krišanu. Tāpat tikai karavīriem bija

domāts ilustrētais žurnāls Junda (red. AI. Lauberts), kam iznāca

tikai 5 burtnīcas (Nr. I—2 Rīgā, 3—5 Hallē), un tam līdzteku iz-

nākošā vācu frontes žurnāla Signal latviskā versija (Vācijā iz-

nāca pāris burtnīcu).

Blakus tam latviešu pulkos, kas Vācijā ieradās vienlaicīgi

ar bēgļiem, daži īpatnēji apstākļi ļāva rasties pirmsākumiem tai

trimdas preses daļai, kas pēc kara ļoti plaši sazarojās un uzplau-

ka, ieejot trimdas vēsturē ar nometņu preses vārdu. Pirmie lat-

viešu karavīru izdevumi radās Tomā: 1. Rīgas grenadieru (bij.

policijas) pulks izdeva rotētu žurnālu Rīga dimd (nov. 1944.—

janv. 1945., red. Valt. Zirnītis, Nr. 1: 200, Nr. 2-3: 50 eks.) un

ziņu biļ. Dienas ziņas (Nr. I—lo, 500 eks., red. Arv. Eglītis), bet

pulka 1. bat. — žurnālu Nākotnes Ausma (Nr. I—s, red. J. Lie-

piņš, 200 eks.) un 2. Kurzemes pulks — nedēļas žurn. Kurzem-

nieks (Nr. I—6, red. Laufers). Tie apstājās, kad, frontei tuvojo-

ties, latvieši atstāja Torņu un tos ierāva kara pēdējā posma vir-



204

puļainajā norisē. Ja vēl pieskaita nedaudzas sienas avīzes lielākās

latviešu nometnēs pie kara rūpnīcām, kas gan parasti vairāk ne-

saturēja kā vietējos rīkojumus un radioziņas, tad tas arī ir viss,

ko šis posms var uzrādīt.

Jau kara pēdējās nedēļās apstājās nedaudzie latv. preses iz-

devumi Vācijā, jo tie iznāca vietās, kam pāri gāja fronte un

radās pilnīgs informācijas trūkums, ko sevišķi asu darīja bēgļu

nenoteiktais un neziņas pilnais stāvoklis pēc kara beigām. Taču

regulāri informācijas izdevumi varēja sākt izveidoties tikai bēgļu

dzīvei daudz maz nostabilizējoties, kas sākās ar UNRRA's nomet-

ņu rašanos un noskaidrojoties uzvarētāju nostājai pret bēgļiem.

Tā kā pirmās lielākās latviešu apmetnes bija karaspēka vienības

un tām savi pašmāju izdevumi bija jau kara laikā, tad dabīgi, ka

pēc kara beigām te radās pirmie nometņu laikraksti un žurnāli.

Jau 10. 5. 1945. Hāgenavas latviešu gūstekņu nometnē sāka iz-

nākt Informācijas Biļetens, kam vēlāk bija lemts tapt par le-

ģionāru gūsta laika galveno preses orgānu (sākot ar Nr. 50 sau-

cās Laika Griežos).

No civilistiem pirmais zināmais mēģinājums ir Informācijas

biļetens latviešiem Meiningenas apkārtnē (Tīringā, red. H. Ri-

tums), no kura 17. 5.—1. 7. 1945. iznāca 5 numuri. Ar Tīringas

atdošanu krieviem un latviešu pārcelšanos uz rietumiem tas ap-

stājās.

Rietumu zonās kā pirmais iznāk britu zonas Neištates nomet-

nes žurnāls Latviskais Vārds (red.: Nr. B—ls P. Furkalītis, Nr.

16—23 T. Sīlis) no 3. 6. 1945. 2 eksemplāros mašīnrakstā ar zīmē-

jumiem. L. V. ir 50—100 lpp., un tas blakus diletantu mēģināju-
miem un ziņām sniedzis arī vērtīgus prof. J. Kārkliņa, Dr. N. Vīk-

sniņa v.c. apceres un K. Dziļlejas dzejoļus, apstājās 1946. sākumā.

Amerikāņu zonā kā pirmais 12. 6. 1945. iznāk Kemptenes no-

metnes rotētais žurnāls Sauksme (L. Ozoliņš, v.c).

lespiestā veidā pirmie ir: britu zonā Lauenburgā laikraksts

Trimdā (red R. Čaks, sākot 700 eks., slēdzot 28. 11. 1945. 1500

eks.) 18. 6. 1945. un amerikāņu zonā 1. 7. 1945. Ingolštatē laik-

raksts Dievzemīte (red. A. Bolšteins, Nr. 1 — 150 eks., slēdzot

1946. janvārī — pāri 1000 eks.). Latviešu burtiem trūkstot, abi

bija nepareizā rakstībā un īsu mūžu. Minchenē nelielā univer-

sitātes spiestuvē izdodas atrast latviešu (pareizāk: čechu) burtus

un tā 18. 8. 1945. jau var iznākt pirmais laikraksts pēc kara kār-

tīgā latviešu pareizrakstībā — Bavārijas Latviešu Vēstnesis (red.
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V. Baltkājs), kas pirmais sasniedz lielāku tirāžu (5 —6000). Taī

pašā 18. 8. 1945. Vircburgā iznāk Latviešu Dzīve (red. G. Sal-

nais), bet tālāk par Nr. 1 netiek, jo nometnes vadība to aptur.

18. 11. 1945. Hanavā sāk iznākt techniski labi izveidots un

plašs laikraksts Tēvzeme (red. L. Bērziņš).

Apjomā, tiklab izdevumu skaitā, kā tirāžā, latviešu trimdas

periodika Vācijā, līdzīgi grāmatniecībai, ir negaidīti plaša. Sa-

skaitot visus preses orgānus kopā, sākot no sienas avīzēm līdz

~lielai presei" no kara beigām līdz 1953. beigām, sanāk 232. Pie-

ņemot, ka daļa nometņu izdevumu palikuši vēl nereģistrēti, šo

skaitli varētu noapaļot uz 250, kas dotu 1 izdev. uz 500 cilvē-

kiem. No apzinātiem izdevumiem iznākuši: britu zonā — 119,

periodikā ar lielāku izdevumu skaitu izceļas atsevišķi „preses

centri", kuru veidošanos noteic nevien lielāks latviešu kopums,
bet arī blaku apstākļi, kā, piem., techniskās pavairošanas iespējas

un ieinteresēto darba darītāju skaits. Rekordu izdevumu skaitā

— 18 uzstāda Lībeka. Tālāk seko: Detmolda —8, Mērbeka —7,

Oldenburga, Pineberga un Gēsthachta — ik pa 5, bet amerikāņu

zonā: Eslingenā — 12, Vircburgā — 7, Augsburgā, Fišbachā,

Kleinkeca un Neuetinga —ikpa 6. Protams, vairums no šī skaita

ir nometnes vai speciāla rakstura izdevumi, dažs arī stipri īslai-

cīgs. Pavairošanas veidā valda liela dažādība: sākot ar roku vai

uz rakstāmmašīnas (dažos eks.) rakstītiem, pāris rotētiem, kas sa-

stāda galveno masu, līdz iespiestiem izdevumiem, kādu ir vairāk,

kā varētu domāt. lespiesto izdevumu ir 52, rotēto — 105, šapiro-

grafēto — 12, ar rakstāmmašīnu (dažos eks.) — 20, fotospiedes
— kāds pusducis u.t.t., pie kam dažs izdevums piedzīvojis vairā-

kas pavairošanas technikas, gan ejot no rotātora uz spiestuvi, gan

otrādi. Pēc gadiem lielākais skaits ir 1945. un 1946. — pāri sim-

tam, kas sadilst jau 1947. uz 2/3, 1948. — %, bet 1950. ir tikai

1/10 no pirmo gadu skaita. Samazināšanos skaitā ne tikai rada

lielo izdevumu rašanās un vēlāk izceļošana, bet arī apstāklis, ka

sīkie izdevumi bieži ir atsevišķu entuziastu radīti un apstājas,

kad mainās to izdevēju dzīves apstākļi vai vienkārši apsīkst in-

terese un enerģija.

No visiem apzinātiem 232 periodiskiem izdevumiem tkai par

156 (tā kā dažiem iznākšanas biežums mainījies, tālākā statistikā

kopskaits pieaug uz 177) vai 2/3 ir ziņas, cik bieži tie iznākuši.

Negaidīti prāvs ir dienas izdevumu skaits — 27 (daži izd. tik

bieži gan iznāca ļoti īsu laiku; lielais vairums iznāca 6 reizes,
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nedaudzi 7 vai 5 reizes nedēļā), taču no tiem tikai 2 ir iespiesti
laikraksti — Libekas Vēstnesis un Latviešu Ziņas (1946. g. pir-

majā ceturksnī, kad tirāža vēl maza un ārpus Eslingenas izgāja

maz), bet pārējie bija rotēti nometņu biļeteni. Tālāk: trīsreiz

nedēļā iznākušo izdevumu skaits ir 17 (no lieliem laikrakstiem

ilgāku laiku tikai Latvija), divreiz nedēļā — 16, reizi nedēļā —

42, trīsreiz mēnesī — 3, divreiz mēnesī — 9, reizi mēnesī — 53,

retāk — 12, vai, kopā saņemot, ik pa trešdaļai izdevumu, kas iz-

nāk: 1) ik dienas vai 2—3 reizes nedēļā, 2) ik nedēļas vai 2—3

reizes mēnesī, 3) ik mēnešus vai retāk.

Jo iezīmīgs trimdas presei ir tās iedalīšanās pēc plašuma un

rakstura. Mēs redzam, ka, neraugoties uz daudzo izdevumu skai-

tu, izdevumu, kam būtu lielāka nozīme visas Rietumvācijas vai

vismaz vienas zonas apjomā, nav daudz: amerikāņu zonā 6 laik-

raksti (iznākšanas kārtībā: Latvju Domas, Jaunās Ziņas, Tēv-

zeme, Latviešu Vēstnesis, Latviešu Ziņas un Latvija) un 6 žur-

nāli (Sauksme, Ceļš, Ilustrētais Vārds, Laiks, Latvju Domas un

Daugavas Vanagi), bet angļu zonā tikai 1 laikraksts (Nedēļas

Apskats) un 2 žurnāli (Jaunais Vārds un Tilts). Tā arī ir visa

Vācijas trimdas „lielā prese" ar plašāku nozīmi trimdas dzīvē.

Aiz tās ierindojami tādi izdevumi, kas gan arī jau apkalpo pla-
šāku rajonu, taču ir nozīmīgi tikai šaurākā jomā un savas mazākās

tirāžas un kvalitātes dēļ var tikt pielīdzināta Latvijas provin-

ces presei, bet šeit ērtāk apzīmējama par novadu presi. Šai grupā
varētu ierindot: no laikrakstiem — amerikāņu zonā — 5 (Diev-

zemīte, Bavārijas Latviešu Vēstnesis, Dzintarzeme, Dzimtenes

Balss) un angļu 4 (Trimdā, Libekas Vēstnesis, Balss un Apskats),
kas visi iespiesti, bet no žurnāliem — amerikāņu zonā 3 (Trīs

Zvaigznes, Jersika un Jaunā Dzīve) un angļu 3 (Laiks, Varavīk-

sna un UNRRA Magazine), kas visi rotēti, izņemot pēdējo. Skait-

liski visplašākā grupa ir nometņu izdevumi, kas pēc rakstura dalās

2 apakšgrupās: ziņu biļeteni — amerikāņu zonā 38, angļu 45,
franču 3, un žurnāli — amerikāņu zonā 10 un angļu 24, pavisam

kopā 120. Šeit ieskaitīti arī latviešu karavīru izdevumi gūsta
laikā Vācijā: angļu zonā 13 žurn. un 2 ziņu biļ. un amerikāņu —

1 žurnāls. Nākamā lielākā grupa ir jaunatnes žurnāli, pavisam
44 (amerikāņu zonā 22, angļu 21 un franču 1), no tiem: 15 skol-

nieku (amerikāņu zonā 8, angļu 7), 8 studentu (angļu 6, ameri-

kāņu 1, franču 1), 16 skautu (amerikāņu z. 10, angļu 6) un 5 vis-

pārēji jaunatnes (amerikāņu z. 3, angļu 2). Tālāk seko reliģiskie



207

žurnāli un biļeteni, kopā 12 (angļu z. 7, amerikāņu 5), no tiem

4 luterāņu, 3 katoļu, 3 baptistu, 1 pareizticīgo un 1 starpkon-

fesiju. Arodniecisko žurnālu ir 8 (amerikāņu z. 5, angļu 3) un

dažāda rakstura 18 (angļu z. 9, amerikāņu 8), starp tiem: 5 spor-

ta, 2 šacha, pārējie — dažādu organizāciju (piem., LCK, LSL,

DV) v. c. izdevumi.

Nometņu biļeteni un žurnāli ir visīpatnējākā un reizē rakstu-

rīgākā trimdas preses daļa, jo nevien to likteņi saistīti ar no-

metņu likteņiem, bet tajos arī vistiešāk un vispilnīgāk atspoguļo-

jas dzīve nometnēs ar tās ikdienas rūpēm un problēmām. No-

metņu presē arī vislielākā dažādība saturā un kvalitātē, kā arī

techniskā izpildījumā, un te ļoti uzskatāmā veidā nodemonstrē-

jas vispārīgais preses vēstures attīstības gājiens, jo te atrodam

gan roku, gan rakstāmmašīnu vienā vai dažos eksemplāros rak-

stītus izdevumus, kas vai nu ceļo pa nometni no rokas rokā

(piem., Dzintarzeme Bodenvērā), tiek nolasīti priekšā nometnei

atsevišķos lasīšanas vakaros (Latviskais Vārds Neištatē), vai kā

sienas avīzes novietoti uz melnā dēļa (Latvis Hanavā, Jaunākās

Ziņas Fišbachā v.c), un nereti ir mākslinieku ilustrēti, gan bei-

dzot spiestuvē iespiestus (Vircburgas Latviešu Vēstis, Mītnes

Viesis Vestfales Hallē, AZ Grēvenē, kādu brīdi arī Grēvenes Zi-

ņas v. c), kas no „lielās preses", dažkārt atšķiras vai vienīgi ar

to, ka prāvu daļu satura sastāda speciālās nometnes ziņas (rīko-

jumi, ziņojumi par devām v.c). Nereti nometņu izdevumus arī

vada pazīstami žurnālisti un literāti, piem., Eslingenas Ziņu Bi-

ļetenu — J. Porietis, Vircburgas Latviešu Vēstis — Rūd. Vilde,

vēlāk T. Zeltiņš, Detmoldas Vēstis — A. Klāvsons, Ziņas Det-

moldā — K. Dziļleja, Mirvikas nometnes ziņu biļ. — V. Dul-

manis v. c, bet literārās daļas: Grēvenes Ziņām —J. Jaunsudra-

biņš, Vēstīm Fišbachā — Z. Lazda v. c.

Nometņu biļeteni un žurnāli, kā jau redzējām, ir vecākā trim-

das preses daļa, pirmie sāka iznākt jau 1945. g. jūnijā, bet vai-

rumā nometņu — jūlijā, augustā un septembrī, bet vēlākie līdz

ar jauno nometņu rašanos, tā kā gandrīz nebija nometnes, kur

nebūtu bijis savs ziņu biļetens un nereti arī savs nometnes žurnāls.

Tā, piem., Kleinkecā blakus nedēļas žurnālam Ausma (no tā no-

metne vēlāk iemantoja latvisko Ausmas nometnes vārdu) div-

reiz nedēļā iznāca ziņu biļetens Ausmas Vēstnesis, blakus plašā-

kam nedēļas biļetenam Vēstis Fišbachā kādu laiku iznāca Dienas
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Vēstis ar radioziņām un rīkojumiem un īsāku laiku pat Vēstis Bēr-

niem.

Rotētiem izdevumiem, kuri apkalpoja tikai savu nometni,

tirāža parasti bija pāris simtu, bet tiem, kas bija domāti vairā-

kām nometnēm, vai tāpat vairāk izplatījās ārpusē — lielāka,

piem., Vircburgas Latviešu Vēstis aizsniedza 1700, AZ Grēvenē

1000, Nākotnes Ceļš Ķīlē 800, Vēstis Fišbachā 700, Atbalss Neu-

etingā 500, pie kam pēdējam vairums eks. gāja uz citām nomet-

nēm. Bija arī tādi biļeteni, kas jau tika dibināti vairāku nometņu

apkalpošanai, piem., Hamelnas novada latv. komit. izdotā Dzim-

tenes Balss, Pausme un Oldenburgas Vēstis Oldenburgā.

Financiālā bāze bija dažāda: bija tādi, ko laida tautā bez

atlīdzības (atsev. gadīj. pat rotētus, piem., Nomali Neinburgā pie

čechu rob., 200 eks., red. Osv. Akmentiņš v.c), citur visus izde-

vumus sedza UNRRA, piem., Ausmai un Ausmas Vēstnesim Klein-

kecā, ar noteikumu, ka tie nometnē izdalāmi par brīvu, pie kam

Ausmu kādu laiku bija atļauts pat iespiest vācu spiestuvē, dažus

— dažkārt tikai darba prieka, dažkārt arī aiz saimnieciskiem ap-

svērumiem izdeva atsevišķi cilvēki, bet viss vairums bija nometņu

komiteju izdots, pie kam darba darītāju galvenā atlīdzība bija

strādājošo priekšrocības (papilddevas v.c).

Nometņu presē īpatnēja apakšgrupa bija karavīru izdevumi,

kas, turpinot jau karalaikā Tomā pasāktās tradīcijas, prāvā skai-

tā iznāca arī gūsta nometnēs Putlosā pie Oldenburgas. Bez 1. di-

vīzijas informāc. daļas izdotiem: ziņu biļetena Laika Griežos

(red. P. Vasariņš, Nr. 1—86), kas sākumā iznāca retāk un šapiro-

grafēts, bet vēlāk rotēts ikdienas, žurnāla Nameja Gredzens (red.
Fr. Grīnbergs, Nr. I—s), kas kopš 25. 6. 1945. iznāca sākumā

mašīnrakstā, vēlāk rotēts, un šapirografētā nedēļas biļetena Spor-

ta Vēstnesis (red. V. Miezītis), vēl katram pulkam bija savs žur-

nāls un dažā pat vairāki, gan nopietni (piem., Saucējs, Staburags,
Trimdinieka Gaitas v. c), gan jautrāka satura (piem., Atskabarga,

Letiņš Gūstā, Vecie Puikas), vairumā mašīnrakstā (pāris arī rok-

rakstā), bet vēlāk daži arī rotēti pāris simtu eks. (Atskabarga
Nr. 5—6 : 200, Saucējs Nr. 6: 300), ko tad pārdeva par cigaretēm.
Putlosā iznāca kopā 14 biļetenu un žurnālu. Daži no tiem sāka

iznākt 1945. maijā, bet vairums jūnijā, un visi apstājās

(izņemot Atskabargu, Laika Griežos un Nameja Gredzenu, kas

turpināja iznākt arī Zedelghemā), kad augustā karavīri tika pār-
vesti uz Zedelghemu Beļģijā, kur tie organizēja jaunus izdevu-
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mus. Bez Putlosas vēl iznāca Vesterbūrā (plkv. Ošo grupa) bi-

ļetens Bulta un Auerbachā, amerikāņu zonā, mēnešraksts Aiz

Dzeloņstieplēm (rokrakstā, red. Andr. Iksens un 0. Līdeks), kas

bija labi ilustrēts, tā kā kādā gūstekņu nometnes darbu izstādē

pat tika godalgots.

Pusceļā uz ~lielo presi" — laikrakstiem, kas, izplatīdamies
visā Vācijā vai vismaz vienā joslā, arī saturā un ārējā apdarē

varēja stāties blakus līdzīgiem Rīgas izdevumiem, atrodas trim-

das novadu jeb „provinces prese", kas saturā un apdarē parasti

turējās tādā līmenī, kā Cēsu vai Talsu avīzes. Šai grupā jau mi-

nētiem — Dievzemītei un Bavārijas Latviešu Vēstnesim, kas iznā-

ca Bavārijā, seko Virtembergas latviešu laikraksti — ar 19. 9.

1945. Dzintarzeme (red. H. Ritums, izd. V. Kaminskis, reizi ne-

dēļā) Kenigsbronā pie Heidenheimas un ar 3. 10. 1945. Dzimtene

(red.-izd. A. Burģis, Nr. I—4, reizi, Nr. 5—17 divreiz nedēļā)

Eslingenā, abi neliela formāta, bez latviešu burtiem, arī saturā

mazpilsētnieciski un stipri īsu mūžu. Dzintarzemi slēdz 11. 12.

1945. un Dzimteni 12. 12. 1945. Arī Dievzemīte, cenzūras spaidīta,

apstājās 8. 1. 1946., bet Bavārijas Latviešu Vēstnesis, sniegdams

diezgan plašu informāciju par nometņu dzīvi, sevišķi Bavārijā,

iznāk līdz 30. 3. 1946. Alpu piekājē Šongavā 15. 1. 1946. sāk iz-

nākt Dzimtenes Balss (izd. Altenštates latv. kom., red. un vēlāk

arī izd. B. Semaško), liela formāta, bet bez latviešu burtiem un

arī neizlīdzināts saturā un necilu tirāžu (līdz 2000). Ar 31. 8.

1946. tas pievienojās Tēvzemei Hanavā. Angļu zonā šaī grupā

bez jau pieminētās Trimdas ieskaitāma — vispirms tās pēctecis

Apskats (red. E. Skujenieks, 2000 eks.), kas iznāk 22. 12. 1945. —

13. 8. 1946. Gēsthachtā, divreiz nedēļā un Balss (red. V. Frei-

manis, 600 eks.) Šlezvigā, kas iznāk 15. 12. 1945.—16. 3. 1946.

reizi nedēļā un spiests apstāties tāpēc, ka militārā pārvalde pēkšņi

slēdz LSKr. Šlezvigas nodaļu, kas to izdod. īss mūžs (3. 10. 1945.

—3. 4. 1946.) un necila tirāža (2000) ir arī vienīgam latviešu die-

nas laikrakstam Vācijā, Latvijas Nacionālās Komitejas izdotam

Libekas Vēstnesim (red. Jūl. Vaivars). No žurnāliem šai grupā
iederas vispirms divi Neuetingā iznākušie rotētie žurnāli: Trīs

Zvaigznes (okt. 1945.—1948., red.-izd. J. Danķens) ar vislielāko

tirāžu no rotētiem izdevumiem (aizsniedz 2000), un Jersika (dcc.

1945.—maijs 1946., red. N. Trepša, 600 eks.). Pirmajā pārsvarā

sabiedriski-polītiski raksti, bet literārā daļa pašaura un ar iesā-

cēju darbiem, bet otrajā, kur pārsvarā daiļliterātūrā, jau laba
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tiesa pazīstamu autoru darbu. JaunāDzīve (jūn.-aug. 1947., red.

J. Danķens, 1500 eks.) Berchtesgadenā, kas tālāk par Nr. 2 ne-

tiek, saturā un techniskā apdarē maz atšķiras no Trīs Zvaigznēm.

Angļu zonā Giftenē iznāk sabiedriski-literārs žurnāls Laiks (febr.-

sept. 1946., red. P. Aigars un V. Skultāns) un Oldenburgā J. Ve-

selis rediģē un lielāko tiesu arī pats pieraksta žurnālu Varavīk-

sna (1946./47., 7 burtn.), kura svars ir lielāks par niecīgo (160

eks.) papīra trūkuma diktēto tirāžu.

No laikrakstiem ar plašāku nozīmi kā pirmais 25. 10. 1945.

Augsburgā savas gaitas sāk Latvju Domas (red. Art. Baumanis

un Kn. Lesiņš), jau no paša sākuma īstā latviešu pareizrakstībā

un ar pielikumu Jaunatnei, kurā dod skolām nepieciešamos lat-

viešu klasiķu darbus.

Nākamais — no 17. 11. 1945. — ir Jaunās Ziņas Ansbachā,

kas par savu nosaukumu var pateikties apstāklim, ka abi pirmie

redaktori (Rol. Ozols un A. Priedītis), savā laikā strādājuši pie

Jaunākām Ziņām Rīgā. Ilgāku laiku iespiests bez latviešu bur-

tiem, sākumā arī saturā laikraksts ir stipri provinciāls, izceļoties
tikai kā bezbailīgs cīnītājs pret boļševismu, ko dara iespējamu

vietējo cenzoru iecietība. Vēlāk, uzlabojoties saturā, it īpaši iz-

veidojot labu literāro daļu, (Nr. 24 — 41, red. T. Zeltiņš), šis laik-

raksts sasniedz arī samērā augstu tirāžu (1946. rudenī — 10.000),

bet kā pirmais no lielākajiem laikrakstiem cenzūras slēgts 11. 9.

1946.

Tikai dienu vēlāk par Jaunām Ziņām savas gaitas sāk Tēv-

zeme (red. L. Bērziņš) Hanavā. Jau pašā sākumā labi nostādīts

tiklab valodas ziņā, kā arī techniskā iekārtojumā (piesaistot arī

grafiķus — sākumā H. Gricēviču) un plašu vispusīgu saturu, tas

arī tirāžā (gan sācis ar 4000, aizsteidzas citiem laikrakstiem

priekšā, 1948. gada sākumā aizsniedzot trimdas rekordu — 18.000.

Pēc LCK nodibināšanās visu laiku stingri aizstāvējis tās polītiku

— kādu laiku skaitās pat LCK oficiozs).

Pēc valūtas reformas un grūtībām spiestuvē tās tirāža dažos

mēnešos noslīdēja uz 7.000 un ar 1948. g. novembri Tēvzeme ap-

vienojās ar Latviju.

Pēc neizdevušās mēģinājuma padarīt Bavārijas Latviešu

Vēstnesi par savu privātizdevumu, tā red. V. Baltkājs, 22. 12.

1945. Dilingenā laiž klajā kā savu privātizdevumu Latviešu Vēst-

nesi, sākumā reizi, bet kopš 5. 1. 1946. divreiz nedēļā. Piesaistot

redakcijā vairākus profesionālus žurnālistus (K. Rabācu, A. Lie-
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pu v.c), šis laikraksts diezgan ātri sasniedz prāvu tirāžu —

13.000. Trimdas politikā, kur tai laikā jau sākušās nogrupējumu

cīņas, L. V. ieņem neitrālu stāvokli, vairāk nosliecoties LCK par

labu.

Tikai 10. 1. 1946. sāk iznākt lielās, 1945. g. oktobrī nodibinā-

tās Eslingenas nometnes laikraksts Latviešu Ziņas (red. V. Ābol-

tiņš), pirmā laikā tiklab ārējā apdarē (neliels formāts, nav lat-

viešu burtu), kā arī saturā maz ko atšķirdamies no saviem priekš-
tečiem : Dzimtenes, Dzintarzemes un Latviešu Ziņām Heidenhei-

mā (iznāca tikai 2 nr., I.—B. 10. 1945., tā paša V. Āboltiņa va-

dībā
; ja to skaitītu par iesākumu, ko paši eslingenieši gan nedara,

tad L. Z. iznāktu vecākais no lielajiem trimdas laikrakstiem).
Tikai pēc tam, kad laikraksta vadību (sākot ar Nr. 57) pārņem

A. Klāvsons un paplašina redakciju, L. Z. izaug par trešo lielāko

trimdas laikrakstu. Pirmajos trīs mēnešos L. Z. iznāk piecreiz

nedēļā (neiznāk svētdienās un pirmdienās), bet ar aprīli (Nr. 57,
mainoties redaktoriem),, līdz darbības izbeigšanai (15. 6. 1949.)
divreiz nedēļā. 1947./48. g., kas trimdas dzīvē iezīmīgs ar dažādu

nogrupējumu cīņu par vadību, L. Z. kļūst par Latv. Centr. Pad.

un parlamentāriešu grupas orgānu.

1946. rudenī IRO nolūkā samazināt DP periodisko izdevumu

skaitu, izdara pārkoncesionēšanu, nosakot, ka latviešiem ameri-

kāņu zonā var būt tikai 3 laikraksti: ik pa vienam Bavārijā, He-

senē un Virtembergā. Tā kā atļaujas šoreiz izdod saziņā ar bēgļu

pārstāvībām, tad var noturēties tikai tie laikraksti, kam ir šo

pārstāvību atbalsts: Hesenē — Tēvzeme un Virtembergā — Lat-

viešu Ziņas, kamēr Bavārijā, licenses neatjaunojot, ir spiesti ap-

stāties visi privātizdevēju laikraksti: B. Semaško Dzimtenes

Balss (31. 8. 1946.), Rol. Ozola Jaunās Ziņas (11. 9. 1946.), Aug.

Ozoliņa Latvju Domas (12. 10. 1946.), Vikt. Baltkāja Latviešu

Vēstnesis (23. 11. 1946.) un to vietā ar 3. 12. 1946. g. Gincburgā

Bavārijas latviešu apgabala komitejas aizvējā iznāk Latviešu pre-

ses darbinieku kopas izdotais laikraksts Latvija (red. K. Rabācs),

vienīgais, kas pastāv vēl tagad, tā sasniedzot visgarāko mūžu no

latviešu trimdas laikrakstiem Vācijā. Tā kā Latvija gandrīz pilnā

sastāvā pārņem Latviešu Vēstneša redakciju, tad jaunā laikraksta

seja sākumā diezgan līdzīga L. V., bet arvienu tālāk izveidojoties,

tas kļūst par plašāko un labāk nostādīto trimdas laikrakstu, līdz-

tekus izveidojot vienu no lielākiem latviešu grāmatu apgādiem

Vācijā, kas pie tam vis tikdaudz nemetas uz ienesīgāko daiļlite-
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rātūru, bet izdod labu tiesu mācības grāmatu, ko citi izdevēji ne-

uzņemas. Sākot ar 5000, tirāža pāris mēnešos uzkāpj uz 9000, un

īsi pirms valūtas reformas sasniedz 16.000, pēc tam nokrītot uz

11.000. Kopas dalībnieku vairākumam izceļojot, tie izšķiras iz-

devniecību nodot LCK uz ļoti izdevīgiem noteikumiem. Taī pašā

laikā LCK pārņem arī Latviešu Ziņas (tirāža: 8000 eks) un līdz

ar 1949. februāri pārņemto Nedēļas Apskatu (tirāža 1949. jū-

nijā: 2800) 15. 6. 1949. pievieno Latvijai, ko pārceļ uz Eslingenu.

Apvienotam laikrakstam (red. V. Lambergs) tirāža sākumā ir

15.000, bet turpinoties straujai latviešu izceļošanai, tā 1951. gada

sākumā (4. 12. 1950.—1952. red. ir M. Čulītis) jau noslīdējusi uz

11.000, bet pēc neizdevīgā darījumā zaudētiem Amerikas abonen-

tiem ar 4. 8. 1951. Latvija iznāk tikai reizi nedēļā ar tirāžu 6500.

Latvija ir vienīgais no lielajiem latviešu laikrakstiem trimdā, kas

kādu laiku (15. 8. 1948. līdz 1949. g. sākumam) kopā ar grāmatu

apgādu, nodarbinot līdz 30 cilvēku, bija lielākais latviešu uzņē-

mums, kas apkalpoja tikai latviešus.

Kamēr amerikāņu zona, kur bija nevien vieglāka papīra ap-

gāde, bet arī citādi presei labvēlīgāki darba apstākļi, iznāca veseli

5 lielāki latviešu laikraksti, britu zonā ir bijis tikai viens vienīgs

latviešu laikraksts ar plašāku nozīmi — Nedēļas Apskats (red.

V. Dulmanis), kas iznāca 21. 9. 1946.—15. 6. 1949. Detmoldā kā

BCP latviešu pārstāvības (prof. K. Kundziņš un prof. A. Švābe,

vēlāk citi), bet beigu posmā (no 1949. g. febr.) kā LCK izdevums.

Kamēr amerikāņu z. laikraksti savā iekšējā saimniecībā bija pat-

stāvīgi un arī to tirāžu neviens nekontrolēja, N. Apsk. bija īpat-

nējs stāvoklis. Militārā pārvalde gan deva papīru un sedza spies-

tuves izdevumus, bet reizē ar to diktēja laikraksta apjomu (4 lpp.
reizi nedēļā) un tirāžu (sept. 1946.—dcc. 1947.: 8000, janv.—jūn.

1948.: 6000, 1948., otrā pusē: 350O), reizē nosakot, ka izplatāms
tikai angļu zonā. N. A. idejisko pozīciju noteica tas, ka izdevnie-

cība visu laiku bija latviešu trimdinieku vēlētās augstākās pār-

stāvības rokās.

Līdztekus lielajiem laikrakstiem, līdz 1946. g. pavasarim sa-

vas gaitas uzsāka arī visi redzamākie žurnāli. Visraksturīgākais
trimdas apstākļiem ir Sauksmes attīstības ceļš. Kā visvecākais

latviešu preses izdevums amerikāņu zonā, tā uzsāk kā Kemptenes
nometnes žurnāls, but drīzi pārkāpj nometnes žogu, jo tiklab sa-

turā, kā mākslinieciskā apdarē (graf. L. Ozoliņš), ātri pāraug

pāri līdzīgiem citiem izdevumiem, tā kā jau rotētai tirāža tai tu-
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vojas 1000. Ar 1946. g. janvāri S. iznāk iespiesta (red. K. Lejas-

meijers), un ar otro iespiesto Nr. tai pievienojas Kleinkecā orga-

nizētais populārzinātniskais žurnāls (red. K. leleja), kam īsi pirms

iespiešanas dažu tautiešu intrigu dēļ atsaukta izdotā atļauja. Vei-

dojies divām straumēm kopā saplūstot, šis žurnāls ar plašo popu-

lārzinātnisko daļu un vispusīgo apskatu ir līdzvērtīgs Burtnieka

un Sējēja pēctecis trimdā, un ja dažu īpatu apstākļu dēļ pabāla ir

daiļprozas daļa, tam atsvarā bija pirmklasīgās daudzkrāsu gleznu

reprodukcijas.

Pēc neveiksmīga mēģinājuma izdot laikrakstu, Vircburgas
rakstnieku grupa nolemj izdot mēnešrakstu, un tā 1945. g. no-

vembrī sāk gaitu Ceļš (red. J. Kadilis, izd. V. Mežezers) kā Rīgā
1940. g. pārtrauktās Daugavas turpinājums Vācijā — gan šaurākā

gultnē (trūkst D. ļoti iezīmīgā ārzemju literātūras spoguļa), kas

vēl vairāk sašaurinās, kad pēc gada redakciju pārņem izdevējs,
kura šai darbā nepieradušai rokai ne vienmēr izdodas novaldīt

arklu vagā.

Ar 1946. g. sākumu Augsburgā iznāca Ilustrētais Vārds (izd.

Ed. Raudupe), kam literārā daļa plašāka kā līdzīgiem izdevu-

miem Latvijā, jo ilustrātīvās daļas izplēšanai vilka robežas tech-

niskās grūtības pēckara postažā. Vairākkārt mainoties redakto-

riem (lit. d.—Kn. Lesiņš, K. Rabācs v.c), žurnāla seja bija mai-

nīga, taču tirāžā tam pieder trimdas rekords (ilgāku laiku 12—

13.000, 18. 11. 1947. speciālnumurs 15.000).

Ar 1946. aprīli pierindojas vēl Laiks (red.-izd. H. Rudzītis)

Eslingenā, kas, ilggadīga grāmatnieka vadīts, izveidoja visspilg-
tāko un vispusīgāko literāro daļu, kā vienīgais dodot arī plašāku
ieskatu cittautu literātūrā. Arī mainīgi plašajā populārzināt-
niskā daļā bija laba tiesa īsti vērtīgu rakstu (prof. Jureviča,

Jirgensona, Starca v. c), kamēr no iezīmīgi izvēlētām gleznu

reprodukcijām (māksi. red. — L. Liberts) dažu (piem., J. Rozen-

tāla Bildinājums) izbojāja deformēta krāsu skala, bet apskats
līdz beigām palika rudimentārs.

Šie četri lielie mēnešraksti, kas visi gan iznāca amerikāņu

zonā, bet vienlīdzīgā daudzumā izplatījās arī angļu, aizsniedza

ļoti plašu noietu — pat tirāžā zemākie — Sauksme (maks. 6000)

un Ceļš (maks. 5000) bija priekšā līdzīgiem izdevumiem Latvijā.
Valūtas reforma visiem bija liktenīga, tirāžai nokrītot vēl strau-

jāk kā laikrakstiem, 1948. otrā pusē tie cits pēc cita bija spiesti

apstāties.
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Augsburgā nepilnu gadu (Nr. I—9, 1947.) iznāca žurnāls

Latvju Domas (red. A. Baumanis, izd. A. Ozoliņš, 2000 eks.), kas

blakus skolām vajadzīgiem latviešu klasiķu pārspiedumiem deva

arī jaundarbus literātūrā un vēsturē, mēģinot piemēroties skolu

vajadzībām.

Kad pēc valūtas reformas apstājās citi žurnāli, ar jaunu —

Daugavas Vanagi (red. K. Krūklītis) mēģināja startēt DV Val-

kas nometnes grāmatnīca, bet iznāca tikai 2 burtn., kur tiklab

literāros darbos, kā apcerēs dominēja karavīru tematika.

Angļu zonā ar žurnālu izdošanu veicās tik pat maz kā ar

avīzēm. 1946./47. g. tikai pāris Nr., līdztekus latviešu un angļu
izdevumos iznāca ilustrēts žurnāls Jaunais Vārds (red.: Nr. 1 —

A. Švābe, Nr. 2—3 H. Skrastiņš, izd. H. Skrastiņš) — kas spraudis

par mērķi būt par Latvijas brīvvalsts kultūras sasniegumu spo-

guli tiklab pašiem latviešiem, kā cittautiešiem — deva vērtīgus

retrospektīvus pārskatus par dažādām gara kultūras nozarēm

(folkloru, grāmatniecību, skatuves mākslu v.c). Garāks mūžs

bija otram vēlākam H. Skrastiņa izdevumam — ilustrētam žurn.

Tilts (Nr. I—s, 1949. g. dec—l9so. jūl.), kas blakus literārai da-

ļai deva plašu veiksmīgi ilustrētu reportāžu kā par latviešu māk-

sliniekiem, tā latviešu dzīvi visā pasaulē. Protams, arī angļu zonā

izdotie žurnāli, tāpat kā no amerikāņu zonas, izplatījās pa visu

Vāciju, bet vēlāk — pa visu pasauli.

Jaunatnes žurnāli, atšķirībā no Latvijas, kur tos galvenokārt

veidoja vecākā paaudze jaunatnes vajadzībām, trimdā ir gandrīz

tikai pašu jauniešu veidoti. Šī grupa (pavisam 33 žurn.) ir plaši

sazarojusies, jo te redzam gan skolnieku, gan studentu, gan skau-

tu, gan dažus vispārējus jaunatnes žurnālus. No 15 skolnieku

žurnāliem, kuru vairumam mūžs nepārsniedz gadu, tikai 1 ir pa-

matskolas un 1 techniskās skolas (abi Eslingenā), bet visi pārējie
trimdas ģimnāziju audzēkņu veidoti. Blakus pašu skolnieku mē-

ģinājumiem, daudzos doti skolās vajadzīgie rakstnieku darbi, tā

padarot tos arī par mācību palīglīdzekli. Tā kā vairums no tiem

rotēti, līdz 200 eks., tie, izejot arī nometnē, ārpus skolas saimes,
dažkārt reizē pildīja arī nometnes žurnālu lomu, kuru līmenis

bieži nebija neko augstāks.

lespiests ar lielāku tirāžu bija tikai Fišbachas ģimn. žurnāls

Lāpa, kura mēģinājums līdzstrādniekos iesaistīt arī citu skolu

jaunatni tomēr neveicās, un pēdējos Nr. tas pašu jauniešu darbu
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vietā deva pazīstamu jaunatnes rakstnieku (J. Šīrmaņa v.c.)
darbus.

lespiestais, ar plašāku tirāžu Laiks Bērniem (1948. g. Grām.

Drauga izd.) īstenībā nebija nekāds žurnāls, bet bērnu grāmatu

sērija, kas, lai iztiktu bez tobrīd grūti sagādājamām atļaujām,

gāja zem žurnāla izkārtnes.

Latviešu studentiem Vācijā 1946. g. beigās Vircburgā sāka

iznākt rotēts informācijas biļetens — Latviešu Studentu Centrā-

lās Savienības Apskats (red. E. Andersons, 700 eks.) — kas pēc

valūtas reformas pārdēvējās par L. St. C. S. Biļetenu, pārcēlās

uz Pinebergu, reizē pārejot uz fotospiedi (500 eks.). Tas apstājās
1950. g. beigās, studentiem izceļojot. No atsevišķām augstskolām,
kur lielāks latviešu studentu skaits, Pinebergā no 25. 5. 1946.

sāka iznākt rotēts studentu žurnāls Scientiae et Artibus (Nr. 1

igauņu-latviešu-leišu valodās), kā visas baltiešu studentu saimes

kopžurnāls, bet tālāk par Nr. 3 netika. Ilgāks mūžs bija jau ka-

toļu studentu žurn. Pax Romāna (iznāca kopš 1947. g. okt. rotēts,

vēlāk fotospiedē) un Baltijas kristīgo studentu biedrības — Dzirk-

stelei (red. — māc. J. Urdze, 1000 eks.), kas sāka ar 1948. g.

janv. (Nr. I—3 fotosp., vēlāk iespiests), bet ar emigrāciju arī tie

apstājās. Jaunākais — BU studentu vienības Auseklis žurnāls

Tilti, kas iznāk kopš 1949. g. okt. — „lai neļautu pārtrūkt drau-

dzības saitēm visā pasaulē izklīstošo biedru starpā", līdz 1950. g.

dcc. iznācis Pinebergā (Nr. 1—13), pārcēlās un turpina iznāk

Austrālijā (rotēts, 120 eks.). Kā Dzirksteles atvase Baltijas kris-

tīgo studentu biedrības mītnē Annabergā iznāk rotēts biļetens

Vēstnesis. Skaitliski prāvākā grupa starp jaunatnes žurnāliem

ir skautu izdevumi. Taču arī te lielais vairums ir atsevišķu skau-

tu vienību mēnešraksti ar nevisai garu mūžu, parasti rotēti līdz

pāris simtam eksemplāru. Gaj-ākais mūžs bija iespiestajam nedēļas

biļetenam Jaunaudze (Nr. 1—39: red. M. Vētra, Nr. 40—75: red.-

izd. A. Eglītis), kas iznāca 4. 9. 1945—23. 3. 1948. Gēsthachtā.

Tikai pēc valūtas reformas Hērsbrukā atsāka iznākt lielais Latv.

skautu žurnāls Ugunskurs (red. Arv. Lūsis, 3000 eks.), bet jau

drīzi (ar Nr. 3) pārcēlās uz Kanādu. Tautas izkliedētību trimdā

spilgti raksturo nedēļas laikraksts Vientuļo Skautu Klabatas (1.

2.—25. 11. 1950., Nr. 1—33, red. Br. Rubess) un mēnešraksts vien-

tuļiem mazskautiem un guntiņām Staburags (nov. 1950.—maijs

1951., Nr. I—s, red. E. Avots, kas rotēti iznāca Augustdorfā un

tika izplatīti pa visu pasauli.
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Kad lielais emigrācijas vilnis no Vācijas krastiem jau bija

aizvēlies, vēl palikušie jaunieši atkal mēģināja atsākt vispirms

ar rotētiem izdevumiem (Kalnā kāpējs — 1950. okt., Oldenburgā

un Savā starpā — 1951. g. sākumā, Eslingenā), šoreiz gan neat-

karīgi no skolām (kas visur jau slēgtas), un ar 1951. g. novembri

Bavārijā sāka iznāk jau iespiests „pašu jauniešu žurnāls" (Nr. 1

bez vārda, vēlāk nokristīts par Ulubeli), kurā gan ir redzami daudz

vecās paaudzes darbu un kas ar grūtībām, pareti iznākot (1000

eks., Nr. 6 — 1954. g. sāk.), noturējies vēl līdz šim.

Reliģisko izvdevumu skaits (12) nav gluži mazs, bet arī tiem

lielai daļai mūžs ir stipri īss un apjoms šaurs. Vairākuma grupai

— luterāņiem jau ar 29. 9. 1945. Augsburgā iznāca reizi mēnesī

iespiests biļetens (labu laiku bez latv. burtiem) Pie svētavota

(red. Z. Upīte v.c, 2000—4000 eks.), kas 1945./46. iznāca reizi,

1947./49. divreiz mēnesī, pēc tam latviešu izceļošanas dēļ ļoti
reti un neregulāri. Dažus mēnešus 1949. beigās (sept.—dec.) Det-

moldā iznāca rotēta Baznīca un skola (red.-izd. E. Ķiploks, 200

eks.), bet pēc tam turpat rotēta Informācija ev.-lut. mācītājiem

(arī E. Ķiploka izd.). Kopš 1948. g. sākuma iespiesta no Ginc-

burgas (janv. 1948.—febr. 1950., techn. red. māc. E. Putniņš,
sākumā 3000, beigās 1350 eks.), vēlāk rotēta no Minchenes — ik

mēnešus bērnus apciemoja arķibīsk. T. Grīnberga vadītā un iz-

dotā Bitīte, kam ilgs mūžs jau bija Latvijā. Tagad atkal tā iznāk

iespiesta ik pārmēnešus.

Katoļu izdevumu skaits ir mazāks. Garākais mūžs (1947./50.)

un lielākā tirāža (1500) bija K. Znotiņa izdotam nedēļas biļ.
Svētdienas Ziņas, kas iznāca Libekā, sākumā rotētas (līdz 45.

Nr.), vēlāk iespiestas. īsāku laiku iznāca jau pieminētais katoļu
studentu žurnāls Pax Romāna, bet visīsākais mūžs (28. 2.—2. 5.

1946.) bija rotētam biļetenam Svētdienai (red.-izd. J. Pudans)
Fišbachā.

īss mūžs bija arī abiem baptistu izdevumiem Jaunatnes biļe-

tenam Jaunatnes Draugs (jūn. 1947.—dcc. 1948., sākumā 700,

beigās 1250 eks., red. K. Singers) Ansbachā un ikmēnešu Infor-

mācijai latviešu baptistiem (maijs—okt. 1949., 300 eks., red.-izd.

V. Freimanis) Libekā, un tikai pāris Nr. iznāca pareizticīgo biļe-

tens Gaisma (1947., 1100 eks., red.-izd. V. Šķiliņš) Rotenburgā,

kas visi bija rotēti. Visplašākais un labāk izveidotais no visiem

Vācijā iznākušiem reliģiskiem preses izdevumiem tomēr bija sā-
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kumā Libekā, vēlāk Bonna izdotais studentu žurnāls Dzirkstele,
kas nesaistījās ne ar vienu atsevišķu konfesiju.

Nākamā grupa ir arodnieciskā, prese, kas, salīdzinot ar citiem

izdevumiem, ir vājāka tiklab techniskā izveidojumā, kā arī saturā

šaurāka. Kā pirmais Šlezvigā iznāca kooperātoru biļetens Kop-

darbība (okt. 1945.—janv. 1946., red. J. Vilcinņš) .
Tā pēctecis

bija Latviešu kooperātīvu savienības izdotā, Gincburgā iespiestā,

ziņu lapa Latviešu Kooperācija (1948./49., Nr. I—l4, red. J. Pla-

tais, 250 eks.).

Eslingenā iznāca vienīgais plašākais iespiestais šīs grupas

mēnešraksts — pašvaldību darbinieku Mūsu Pagasts (maijs—sept.

1946., red. J. Labsvīrs). Garākais mūžs un bagātīgākais saturs

bija mežkopju rotētām Mežu Darbinieku Vēstīm (jūl. 1947.—sept.

1949., Nr. I—2B, Fišbachā; okt.—dec. 1949., Nr. 29—30 Pine-

bergā, red. K. Birnbaums un H. Upītis, sākumā 400, vēlāk 300

eks.), kas savas gaitas sāka kā Britu zonas Latviešu mežsaimnie-

cības darbinieku pārstāvniecības ziņojumi aroda un izglītības jau-

tājumos (febr.—apr. 1947., red. E. Bākuzis un V. Blankenburgs,

iesp. 250 eks.), bet ar 1950. janvāri iznāk Zviedrijā ik pārmēnešus
kā Mežu Vēstis (rotēts, 200 eks.). Mežu Darb. Vēstis deva kā pie-

likumu mežsaimniecības terminoloģijas vārdnīcu (ik Nr. pa 4—B

lpp.).
Pāris gadus (1947./49., 150 eks.) K. Vanags Blombergā iz-

deva rotētu informācijas biļetenu par latviešu juristu dzīvi un

DP tieslietu praksi. Latviešu agronomu biedrība izdeva britu

zonā savas Informācijas vēstules (marts 1947.—sept. 1949., red.

prof M. Eglītis un A. Punka, rotēts, 150—200 eks.) ar ziņām par

biedrības, kā arī latviešu agronomu un lauksaimniecības darbi-

nieku dzīvi. Latviešu inženieru apvienība ārzemēs izdeva LIAA

Biļetenu (okt. 1948.—apr. 1949., 200 eks., red. prof V. Burkevics),

kur bija dažs vērtīgs raksts, it īpaši enerģijas saimniecībā. Tas

apstājās, izceļojot techn. red. inž. A. Rogām, jo turējās gandrīz

vienīgi uz tā pleciem. īsi pēc valūtas reformas Minchenē sāka iz-

nākt latvisks rokdarbu žurnāls Latvju Zeltene (Nr. I—B, red.

A. Zēberga-Rugāja), kas ar 1951. g. sākumu turpina iznākt Aus-

trālijā.
Dažādu izdevumu grupā kā pirmais atzīmējams vecākais po-

litisko partiju izdevums trimdā — sociāldemokrātu žurnāls Brī-

vība, kas atsāka iznākt Vācijā 1948. g. rudenī (red. F. Cielens un

Br. Kalniņš, izd. V. Bumbērs, 1000 eks.). Kopš 5. 9. 1946. Nei-
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etingā iznāca latgaļu nedēļas avīze Latgola (red. N. Trepša, ar

1947. aprīli L. Latkovskis, izd. VI. Locis, 500—600 eks.), pēdējā

laikā ik pārnedēļas izdevēja rediģēts. Ar 1948. g. rudeni tam pie-

vienojās literātūras žurnāls Dzeive (red. L. Latkovskis, izd. VI.

Locis, 400 eks.). Abi sākumā bija rotēti, tagad tiek iespiesti Min-

chenē.

LTA sliedēs mēģināja iet Latviešu Ziņu Dienesta biļetens

(red. V. Skultāns, izd. Latviešu Ziņu dienests), kas iznāca kopš

1945. jūl. Hanavā, bet jau pēc dažiem mēnešiem apstājās.

Kamēr vēl nebija izveidojušies plašāki laikraksti, parasto

vispārējo informācijas darbu mēģināja veikt arī LCK Informāci-

jas Biļetens, kas iznāca kopš 1945. g. Detmoldā (red. līdz 1946.

aprīlim A. Klāvsons, vēlāk E. Raisters, 1000 eks.) un tika laists

vispārējā tirgū, līdzīgi pārējai presei, bet izaugot labi nostādī-

tiem laikrakstiem, tā nozīme samazinājās un bija spiests apstāties.
Ar 1948. g. sākumu, kad par LCK informācijas nozares vadītāju

nāca V. Lambergs, biļetens atjaunots, bet šoreiz amerikāņu zonā,

izdodot reizi mēnesī tikai ar ziņām par LCK darbību un piesūtot

par brīvu latviešu komitejām, organizācijām un redakcijām, kā

Vācijā, tā citās zemēs.

Kamēr tikai savu tuvāko apkārtni apkalpoja Latv. Sark. Kr.

Flensburgas nod. biļetens (1945./46., red. V. Dulmanis) un biļe-

tens Daugavas Vanagi, ko izdeva DV Memingenas nod. (1950.,

red. L. Tauns, 200 eks.), jau plašāka izplatība bija YMCA Virc-

burgas nod. biļetenam (red.-izd. K. Lazdiņš), kas kopš 14. 9. 1946.

iznāca iespiests divreiz mēnesī un apstājās pēc valūtas reformas,

un Latviešu Pretestības Kustības Informācijai (okt. 1948.—apr.

1949., rot.) Libekā. No citiem izdevumiem pieminami: latviešu

federālistu kustības biļ. Eiropas Ūnija (apr. 1948.—febr. 1949.,

red. M. Gulbis, vēlāk J. Jirgensons, sāk. 150, vēlāk 500 eks.),
latviešu-lietuviešu vienības biļ. Aistija un antiboļševistisko nāciju
bloka — ABN Biļetens (1949./50).

Taču blakus LCK biļeteniem nozīmīgākais ir DV centrālās

valdes kopš 1951. g. marta Detmoldā izdotais mēneša biļetens

Daugavas Vanagi (red. V. Hāzners v. c, rotēts, ar 1952. g. manu

iespiests), kas apciemo D.V. biedrus visā pasaulē.

Bija arī sava tiesa sporta žurnālu un biļetenu, gan visi rotēti

un vairums īslaicīgi. Pats pirmais bija karavīru nedēļas biļetens

Sporta Vēstnesis (red. V. Miezītis, šapirogr.) 1945. g. vasarā Put-

losā. Tāpat ar īsu mūžu bija sporta žurnāli Ziemeļvācijas no-
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metnēs: Sporta Informācija (Nr. I—6, 1946., šapirogr.) Neištatē,

Starts (1946., mašīnr.) Gēsthachtā un Starts (1946., rot.) Ķīlē.

Ilgākais mūžs bija nedēļas biļetenam Latvju Sports (red. A. Spa-

rinskis, vēlāk A. Vinčelis, izd. Libekas YMCA, rot.), kas iznāca

kopš 7. 9. 1945. Libekā un apstājās tikai pēc valūtas reformas.

Nozīmīgākais tomēr bija Hanavā iznākušais laikraksta Tēvzeme

nedēļas pielikums Sports (red. B. Semaško), kas iznāca kopš

5. 4. 1947. līdz valūtas reformai.

Šacham veltīti divi žurnāli: rotētā Šacha Pasaule (aug. 1946.

—aug. 1947., Nr. 1—23, red. G. Bērzzariņš un V. Zemītis, sākumā

500, beigās 250 eks.) Getingenā, un kopš 1953. g. decembraLatvju

Šachs (red.-izd. E. Berkmanis, 300 eks. fotoiesp.) Veilheimā.

Taču pats raksturīgākais Vācijas trimdas posma sākums lai-

kam ir periodiskā sludinājumu lapa Mēs meklējam (red.-izd. AI.

Klišāns), iespiesta Bavārijā, saturot tikai samaksātus piederīgo
meklēšanas sludinājumus un kā bezmaksas izdevums tika izplatīts

visos latviešu centros Vācijā un Austrijā.
Vēl nenoteiktāks kā pašiem DP, bija viņu preses tiesiskais stā-

voklis. Izdošanas atļaujas sākuma posmā izdeva vietējie UNRRA's

ierēdņi, un no to labvēlības un iedomām, cik tāļu tiesīgs katrs

rīkoties šai virzienā, atkarājās atļauju iegūšana. Vēl raibāku

stāvokli padarīja pašu DP sāncensība un denunciācijas, kam cit-

reiz pamatā bija konkurences naids, bet vēl biežāk nometņu amat-

personu aizvainotā godkārība, ko vairoja vēl tas, ka biļeteni un

mazākie laikraksti dažkārt atļāvās diezgan asu kritiku.

Zviedrija latviešu trimdas preses plašuma un dažādības ziņā

Eiropā ir nākamā vietā aiz Vācijas. leskaitot visus sīkos un īslai-

cīgos izdevumus, Zviedrija var lepoties ar 27 periodiskiem izde-

vumiem, sākot tāpat kā citur ar ~nometņu presi", kādas netrūka

pat internēto karavīru nometnēs.

Bet jau 1944. g. novembrī sāka iznākt nedēļas laikraksts

Latvju Vārds, sākumā hektografēts, bet sākot ar 15. nr. iespiests.

Pirmajā redakcijā darbojās: prof. K. Straubergs, J. Andrups un

A. Miķelsons, vēlāk laikrakstu vadījuši: A. Strautmanis, A. Jo-

hansons (2 lāgus), I. Vīksna, A. Plensners, A. Kroders v.c.

Kopš 1945. g. februāra, sākumā rotēts, vēlāk iespiests, iznāk

nedēļas laikraksts Latvju Ziņas, kas pārstāv liberāļu novirzienu

un sadarbojas arī ar sociāldemokrātiem, īpaši līdz tam laikam,

kamēr tiem vēl nebija sava preses orgāna. Līdz 1950. g. aprīlim

redaktors bija J. Grīns, pēc tam Dagnija Šleiere. 1946./47. g. re-
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dakcijas kolēģijā bija arī Mintauts Čakste un F. Cielēns. Kopš

3. 7. 1952. tas iznāk divreiz mēnesī.

Kā jau zemē, kur latviešu trimdinieki visvairāk nodarbojas

ar partiju polītiku, Zviedrijā šai nazarē arī visvairāk speciālu

preses izdevumu. Vecākais šaī rindā bija A. Krodera izdotais

„žurnāls ideju politikai un sabiedriskai kultūrai" — Laikmeta

domas un dokumenti (rotēts, Nr. I—2o, no 1946. līdz 1952.

Kā šī izdevuma atvase, kopš 1. 2. 1954. sākuma ik pārnedēļas, bet

sākot ar Nr. 3 reizi mēnesī, iznāk biļetens Latviskais Viedoklis

(rotēts, red. A. Kroders). Kopš 1950. g. jūlija iznāca šapirogra-
fēts mēnešizdevums soc.-demokr. Partijas Biļetens (red. Br. Kal-

niņš un K. Dziļleja), kas savā garā un stilā bija dvīņu brālis 1934.

g. Rīgā apturētam partijas laikrakstam. Tagad Partijas Biļetena

vietā atkal iznāk žurnāls Brīvība iespiestā veidā. Savs biļetens

ir arī Latgales kristīgo partijai.

Partiju preses tradicijās, tiklab pēc satura kā toņa, turas arī

kopš 1953. g. februāra iznākošais Zviedrijas latviešu nacionālās

padomes mēnešbiļetens Mūsu Domas (iespiests 600—1000 eks.,

red.: J. Andersons un K. Dziļleja).

Zviedrijas latvieši, kā pirmie no bēgļu saimes noorganizēja

arī ārējo informāciju. Jau kopš 1945. g. igauņu, latviešu un lie-

tuviešu sadarbības rezultātā Stokholmā iznāk žurnāls Baltie Re-

view, kas sniedz informāciju nevien par Baltijas tautu kultūru,

polītiku un saimniecību, bet arī par šo tautu bēgļu dzīvi trimdā

un apstākļiem okupētā Baltijā. Līdztekus iznāk rotēts nedēļas

biļetens News letter from behind the Iron Curtain. Ilgāku laiku

(janv. 1948.—0kt. 1952.) tam blakus LN fonda izdots iznāca at-

sevišķs izdevums latviešiem Latvija aiz dzelzs aizkara (rotēts,

Nr. 1—40).

Kā pirmo labi nostādīto literātūras un mākslas žurnālu trim-

dā kopš 1945. g. jūlija J. Grīns izdeva atjaunoto Daugavu. 1947.

g. Daugava bija spiesta apstāties, it īpaši tādēļ, ka tad sāka stip-
rāk ieplūst latviešu žurnāli no Vācijas, kas taī laikā bija jau sa-

snieguši savu augstāko līmeni.

Otrs plašākais žurnāls šeit bija Ceļa Zīmes, kas sāka iznākt

1948. g. oktobrī Andr. Eglīša vadībā, kam vēl lielākā pārsvarā kā

Sauksmei Vācijā bija populārzinātniskie raksti, tā kā daiļlitera-

tūras nodaļa bija stipri šaura. Līdz 1952. g. beigām iznāca tikai

10 numuri (izdevējs: Nr. I—6 YMCA, Nr. 7—lo — A. Eglītis).
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Ar 1953. g. sākumu tas pārcēlās uz Angliju, kur tā vadību pār-

ņēma J. Andrups.

Agri parādījās arī reliģiskie žurnāli: 1945. g. sāka iznākt

baptistu mēnešraksts Gana Balss (red.: Rob. Tarziers un J. Lam-

berts), 1946. g. aprīlī tam pievienojās katoļu mēnešraksts Dzim-

tenes Balss (red. K. Vilnis, 1200 eks., sākumā hektografēts, kopš
1947. g. iespiests). īss mūžs (Nr. I—4, no 1946. g. jūlija līdz

1947. g. augustam) bija rotētam dievturu žurnālam Labietis (red.

J. Veinbergs).

Visjaunākā grupa ir arodnieciskie žurnāli, no kuriem daži

pārcelti no Vācijas. Jau kopš 1950. g. sākuma te turpina iznākt

Mežu Vēstis (Nr. 31—
.. . rotēts, 200 eks., red.: A. Padēls un

J. Rasmanis), kas iznāk ik pārmēnešus, bet 1950. g. decembrī te

sāka iznākt Vācijā noorganizētais Architekts (Nr. 1, 200 eks., red.

P. Kundziņš v. c), kas iespiestā veidā nāk klajā reizi gadā. Sākot

ar 1954. g. maiju iznāk Trimdas Skela (red. E. Pētersons un A.

Kurmis), ko paredzēts izdot trīsreiz gadā.
No speciāliem izdevumiem vēl pieminama Sporta Pasaules

Magazina (Nr. 1, ko 1946.—1948. g. izdeva N. Seglenieks, kas bija

sporta žurnālu izdevējs jau Rīgā, un ar 1951. g. janvāri gaitu
sākušais ik pārmēnešu starpt. koresp. un pastmarku apmaiņas

kluba biļetens Universums (vad. E. Stalbovs).

Blakus politisko partiju presei otra īpatnēja grupa, kādu citu

zemju latviešu trimdas presē nesastopam, ir humoristiskie izde-

vumi. Ja 1946. g. iznākušais „humoristiski-satiriskais periodisks

rakstu krājums Bundža" varēja būt tikai vietēja rakstura, tad

tā vēlākais pēctecis — „pilteniešu driķējums gara uzfrisināšanai''

—Jautrais Ods, kas iznāk kopš 1953. g. augusta, jau pretendē uz

latviešu lasītājiem visā pasaulē un ne bez pamata, jo neviena

līdzīga izdevuma latviešiem trimdā nav.

Austrijā redzamākais latviešu trimdas preses izdevums bija

Glāzenbachā pie Zalcburgas kopš 29. 10. 1945. g. izdotais nedēļas

laikraksts Latviešu Balss Austrijā (red. Ev. Freivalds, 1500 eks.,

Nr. 1—69), kas IRO spiedienā ar 1. 3. 1947. pārveidojās par Bal-

tiešu Ziņām Austrijā un apstājās tikai tad, kad ar izceļošanu

Austrijas latviešu skaits bija jau stipri sarucis. Tikai dažus mē-

nešus Rīdā, Augšaustrijā, iznāca mēnešraksts Paēna (janv.—apr.

1946., rotēts 300 eks., red.-izd. Osv. Liepa). Bez šiem bija vēl tikai

pāris īslaicīgu nometnes biļetenu (piem., Burtnieks, 1945. g. Lan-

dekā).
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Dānijā pirmos pēckara gados bija vairāki īslaicīgi izdevumi:

plašākam šejienes izdevumam — literāram žurnālam Kurzeme

(1945./46. g., red. V. Dambergs) paspēja iznākt tikai 2 numuri,

nedaudz vairāk nometņu žurnāliem — Laika Zīmes (Nr. I—3,

nov.—dec. 1945., 200 eks.), Kopenhāgenas Gurehus un Bandavas

Vējos (1946. g.) Ālborgas Gud-Vej nometnēs, kā arī skautu un

gaidu mēnešrakstam Jaunatnes Balss (Nr. I—6, 1946./47. g., 150—

200 eks.). Tiem sekoja šaurāka apjoma informācijas biļeteni:

kopš 1947. g. Dānijas Latviešu Informācijas Biļetens, ko sākumā

izdeva Latv. Jaun. Krist. Savienība, bet kopš 1949. g. vasaras

Latviešu Apvienība Dānijā (LAD), un pašlaik rediģē V. Briedis,

un ar 1949. g. rudeni tam pievienojās LAD izdotā un prāv. A.

Grosbacha red. Dānijas Latviešu Balss (kopš 1952. g. rudens to

izdod Dānijas Latv. trimdas draudze un rediģē V. Dambergs).

Norvēģijā pirmā pēckara vasarā (1945.) Svelvikas nometnē,

kur bija 60 latviešu, iznāca dienas biļetens Jaunlatvietis (mašīn-

rakstā, 3 eks.) un bija arī 2 nometnes žurnāli.

Beļģijā bija divi krasi nodalīti laikmeti trimdas preses izaug-

šanā : 1) gūstekņu nometnē Zedelghemā un 2) pēc latviešu ogļ-
raču ierašanās 1947. g.

Pēc latviešu leģionāru pārvietošanas no Putlosas Vācijā uz

Beļģiju tie turpināja jau karalaikā Tomā uzsākto pašmāju pre-

ses izdevumu veidošanu un 1945./46. g. ziemā Zēdelghemā iznāca

9 biļeteni un žurnāli: Atskabarga, Laika Griežos, Nameja Gre-

dzens, Ceļa Malā, Great Britam, Pasaule, Rīta Ziņas, Svešos Vē-

jos un Ugunskura Dzirkstis, pie kam pirmie 3 savas gaitas bija

uzsākuši jau Putlosā, bet pārējie tikai šeit. Vairumā tie bija ro-

tēti, pie kam Laika Griežos (red. P. Vasariņš) un Rīta Ziņas (red.
Arn. Apse) iznāca ik dienas. Ceļa Malā (red. Arn. Apse) — reizi

nedēļā (iznāca 26 numuri, kopā 1055 eks.), Nameja Gredzens kā

mēnešraksts u.t.t. Visi tie izbeidza savas gaitas līdz ar leģionāru
atbrīvošanu no gūsta 1946. g. aprīlī.

Ogļraču akcijā ieceļojot lielākam latviešu skaitam, radās va-

jadzība pēc sava informācijas izdevuma, un tā cits pēc cita ar

nelieliem pārtraukumiem ir sekojuši: Latviešu ogļraču apvienības

Beļģijā divreiz mēnesī izdotais Vēstnesis (2. 2. 1948.—1. 9. 1949.,
Nr. I—3B, red. J. Pīpiņš, 300—400 eks.) Šatelē un vēlāk mēneš-

izdevumi: Vairogs (9. 1949.—5. 1950., Nr. I—s, izd.: DV Water-

schei'as nod., red. A. Znotiņš un Ād. Sprūdžs, 200—300 eks.) Lu-

venā un Vēstnesis (1. 9. 1950.—1. 1951., Nr. I—s, izd. Beļģijas
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Latv. Nac. Komit., red.: E. Ķēniņš, J. Pīpiņš v.c:, 350—450 eks.) .
Plašākiem biļeteniem darbību izbeidzot, to vietā stājās šaura ap-

joma Beļģijas Latviešu Nacionālās Komitejas Ziņojumi (kopš 15.

9. 1950., Nr. I—l7, red. BLNK priekšs. K. Gulbis, sākumā 800 ta-

gad 300 eks.), ar oficiālo informāciju, ko piesūta visiem Beļģijas

latviešiem bez maksas.

Francijā, Latviešu Palīdzības komiteja, sākot ar 1951., iz-

dod informācijas biļetenu Latviešu Ziņas Francijā un kopš 1950.

g. beigām iznāk arī Latv. ev.-lut. draudzes mēnešraksts Ticības

Spēks, ar plašāku nodaļu jaunatnei. Abi šie izdevumi ir rotēti.

Anglijā tā apstākļa labad, ka te bija nevien augstākais

Latvijas valsts pilnvaru nesējs, bet saradās kopā arī prāvāks pul-

ciņš patstāvību zaudējušās valsts pilsoņu, radās jau 11. 2. 1942.

pirmais tipiskais latviešu trimdas izdevums — Londonas Avīze,
kas ir sasniegusi garāko mūžu no visiem tagadējiem trimdas iz-

devumiem. L. A. attīstības ceļš, salīdzinot ar citiem trimdas pre-

ses izdevumiem, turienes īpatnējo apstākļu dēļ ir bijis viens no

gausākajiem. Sākumā tā iznāk rotēta neregulāri, tad reizi mēnesī,

kopš 23. 1. 1946. fotospiedes technikā ik pa 3 nedēļām, 1947. jau

iknedēļas un kopš 1. 7. 1948. parastā iespiedumā. Redakcijā sā-

kumā darbojās vietējie entūziasti bez pieredzes preses darbā

(sūtn. sekr. 0. Rozītis, māc. R. Slokenbergs v.c), vēlāk piesaistot

piedzīvojušus žurnālistus (kopš 16. 9. 1947. J. Andrupu no Zvied-

rijas, 1949./51. A. Podnieku-Arti) un rakstniekus (kopš 1951. g.

vidus P. Aigaru), ar ko laikraksts ievērojami uzlabojās, bet tā

attīstību arvienu ir ļoti stipri kavējusi importētās latviešu preses

stiprā konkurence, it sevišķi Vācijas, kuras prese ieceļotājiem

bija nevien pierasta, bet arī labāk nostādīta. Iznākot reizi nedēļā,
Londonas Avīzes tirāža ir svārstījusies starp 2500 un 4500.

Blakus kādu laiku (1947./48., Nr. 1—47) kā konkurences

izdevums pastāvēja māc. R. Slokenberga izdotā rotētā Londonas

Latviešu Avīze, kas iznāca reizi nedēļā un ar 1948. g. februāri

pārdēvējās par Londonas Latviešu Vēstnesi.

Plašāka grupa jau ir reliģiskie izdevumi: katoļiem iznāca Baz-

nīca un Dzīve un baptistiem (okt. 1948.—janv. 1950., Nr. 1—16)
— mēneša biļetens Vēstnesis, kam sekoja Lesteres kristīgā pul-

ciņa mēnešraksts Gaišais Ceļš (janv. 1950.—febr. 1951., Nr. I—l4,

red.-izd. Andr. Arājs, 120 eks.). Abi pēdējie bija rotēti. Ja vēl

pieskaita ar 1949. g. okt. no Vācijas pārcēlušos biļ. Eiropas Ūnija

(apstājās 1950. g. janv., red. E. Kiršteins, rot., 500 eks.), E.U.
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turpinājumu biļ. Sauciens Tālēs (marts 1950.—apr. 1951., Nr. I—B,

red. E. Kiršteins, rot. 200—500 eks.), un sporta mēnešrakstu Lat-

vju Sports (febr. 1950.—febr. 1951., red. U. Priedītis, fotosp.,

450 eks.) Londonā un Vācijā sagatavoto, bet Anglijā ar Nr. 4 iz-

doto (1949./50. g. Nr. 4—B) LPB britu joslas kopas biļetenu Brī-

vais Vārds (red. O. Liepiņš, 100 eks.), kas saturā neko neatpalika

savam priekštecim Latvijā LPB biļetenam Vārds (1937./39. g.)

un pāris sienas avīzes hosteļos (piem., Bitesvelā), tad tas arī ir

viss, ko Anglija — pēc cilvēku skaita viena no lielākām latviešu

emigrācijas zemēm — var uzrādīt latviešu trimdas preses laukā.

Taču, ja tā pati neko daudz nav radījusi, lielāko tiesu pārtikdama

no ievestas gara barības, tad tomēr tā sniegusi lielu atbalstu ar

īsti prāvu abonentuskaitu Vācijas un arī Zviedrijas latviešu trim-

das presei.
Tikai ar 1953. g. janvāri no Zviedrijas uz Angliju pārcēlās

žurnāls Ceļa Zīmes, J. Andrupam pārņemot vadību, un virzot to

taīs sliedēs, kurās pirms desmit gadiem turējās Latvju Mēneš-

raksts, ir jau kļuvis par labāko latviešu mēnešrakstu trimdā.

ASV trimdas preses plašuma ziņā nāk tūlīt nākamā vietā aiz

Vācijas, kas arī dabīgi, jo tur pašlaik ir ne vien lielākais latviešu

skaits, bet arī visstabilākie dzīves apstākļi. Kaut arī te bija jau

priekšā lielāks skaits veco latviešu emigrantu un to pēcteču kā

jebkurā citā zemē, tomēr, jaunajam latviešu emigrācijas vilnim

ieplūstot, tie atrada priekšā tikai dažus latviešu preses izdevumus

un gandrīz visus tikai ar šauri vietēju raksturu un nozīmi. Radās

vajadzība pēc jauniem plašākiem preses izdevumiem, un tā ar

23. 6. 1948. g. Filadelfijā sāka iznākt laikraksts „Tālos Krastos

(red.: Nr. 1—29 —E. Brūvers, Nr. 30—35 E. Andersons, izd. E.

Brūvers, 500 eks.) divreiz mēnesī, ofsetiespiedumā. Ar 8. 11.

1949. tam pievienojās iespiestais nedēļas laikraksts Laiks (red.

K. Rabācs, izd. H. Rudzītis), ar vislielāko formātu un arī tirāžu

(sākot — 3900, 1951. g. — 6.700, bet 1953. g. jau 10.000). Kopš
1951. g. Ņujorkā sāka iznākt Latvju Žurnāls (red. Oļģ. Liepiņš,

izd. V. Štāls), kas ne visai regulāri iznākdams, tomēr paspējis
līdz 1954. g. izlaist 27 burtnīcu, kaut sākumā bija domāts izdot

divreiz mēnesī. L. Ž. sevišķi izceļas ar māksliniecisko apdari

(māksi. red. S. Vidbergs). Plaša ir arī nodaļa jaunatnei Jau-

nie Zvani (red. N. Kalniņš).

Ar 1952. g. janv. tam blakus stājās mēnešraksts Latvju Sie-

viete (red. Konst. Miķelsone, izd. Arv. Eglītis, 3000 eks.), kas,
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ejot Latvijas mieralaika sieviešu žurnālu sliedēs, tos pārspēja

ar vērtīgāku saturu. Kopš 1953. g. janv. pārdēvējies par Laik-

metu, tas kļuvis vispusīgāks arī saturā, ieejot ģimenes žurnālu

sliedēs. No Kanādas uz ASV pārnācis, vairākas sava jau Vācijā

uzsāktā ilustr. žurnāla Tilts burtnīcas (nov. 1951.—maijs 1954.,

Nr. 7—14) paspējis izlaist arī H. Skrastiņš.

Kultūrpolītiskiem jautājumiem, īpaši humānitārās nozarēs,

pievērsies Latv. Studentu Centr. Sav. kopš 1952. g. rudens izdo-

tais žurnāls Vārti (red. Vit. Kalniņš-Kalve, 1000 eks., iznākušas

4 burtnīcas). Taču, neparastā atšķirība no agrākiem studentu

žurnāliem, informācija par latviešu akadēmisko dzīvi šaī citādi

vērtīgā žurnālā ir stipri trūcīga. — Komiteja Latvijas Brīvībai

Ņujorkā kopš 1953. g. okt. savukārt izdod četrreiz gadā žurnālu,
kas veltīts nacionāli-polītiskiem un saimnieciskiem jautājumiem

— Latvijas Brīvībai (red. V. Māsēns).
Skaitliski vislielākā grupa tomēr ir reliģiskie žurnāli, kas sa-

dalāmi 2 apakšgrupās: 1) atsevišķu konfesiju centrālie žurnāli,

kas apkalpo nevien visu valsti, bet nelielos daudzumos iet arī uz

ārzemēm un 2) atsevišķo draudžu biļeteni.

Kā pirmais ar 1949. g. dcc. Čikāgā sāka iznākt luterāņu Mā-

jas Draugs (red. 6. Straumanis, vēlāk 0. Gulbis), izd. ASV lut.

bazn. apvien. misijas nod., sākumā 10.000, tagad 3500 eks.), un

ar 1952. g. janv. tam blakus stājās Kristīgā Balss (red.-izd. A.

Klaupiks), kas jau 20 gadus bija iznākusi Latvijā un 1940. g. boļ-

ševiku apturēta. Katoļiem 1950./1953. g. St. Luisā divreiz mēnesī

iznāca Katoļu Vēstis (red. J. Pudāns, 700 eks.). Kr. Balss ir pa-

rastā, bet abi pārējie — ofsetiespiedumā.

Jo plašs ir draudžu biļetenu klāsts (27, no tiem: 23 lut., 3

bapt., bet 1 — Jaunās Baznīcas), kuru organizēšanu pamudinājis,

nevien amerikāņu draudžu un Vācijas nometņu biļetenu piemērs,

bet vēl jo vairāk nepieciešamība, plašās draudžu locekļu izklie-

dētības dēļ. Kā plašākie atzīmējami: Svētrīta Zvani (12—16 lpp.,

800 eks.; red. māc. P. Langins) Mineapolē, Zelta Vārtu Vēstis

(20 lpp., 500 eks., red. mag. hist. J. Strads) Sanfrancisko, Baznī-

cas Ziņas (10 lpp., 1500 eks., red. māc. R. Zariņš) Ņujorkā un

Sējējs (24 lpp., 225 eks., red. māc. A. Galiņš, vēlāk prof. K. Kun-

dziņš), Sietlā. Ar neatlaidīgu cīņu par neatkarīgu latviešu baz-

nīcu izceļas Detroitas latviešu Kristus draudzes izdotās Latviešu

Baznīcas Vēstis (12—18 lpp., 200 eks., red. prāv. A. Birnbaums).

Šaurāki apjomā un saturā ir biedrību biļeteni (16), kas tāpat
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parasti ir mēnešizdevumi. Redzamākais ir Linkolnas Vēstnesis

(8 lpp., red. A. Pētersons), kas iznāk kopš 1. 2. 1952. divreiz

mēnesī, sākumā kā vietējo Daugavas Vanagu, bet kopš 15. 5. 1952.

kā DV, draudzes un palīdzības biedrības kopizdevums. No arod-

niecisku biedrību biļeteniem atzīmējami: Latv. Akad. Mācības

Spēku Apvienības izdotais Latviešu Akadēmiskās Ziņas (red. prof.

P. Starcs) un Latv. Ārstu Apvien. Trimdā Biļetens (red. doc. K.

Apinis).
Rosība ir arī jaunatnes periodikā. Skautiem iznāk Čikāgā:

vadītājiem kopš 1952. g. maija četrreiz gadā Ķegums (50 lpp., red.

A. Lūks), un vientuļiem skautiem — Raibā Tāss. Pašu jauniešu

veidojumi ir: Neiemītā Taka (marts 1950.—maijs 1951., Nr. I—ls,

250 eks., red. M. Mednis) Filadelfijā un Atstari Grandrapidos,

Atvase Vašingtonā un Skorpions Čikāgā, visi rotēti. Plašākais

bija ALJA ar amerikāņu financiālu atbalstu izdotais žurnāls

Raksti (jūn. 1952.—aug. 1953., Nr. 1—11), nevien pašu jauniešu

vadīts (red. M. Austriņa, H. Nordens un Kr. Valters), bet arī

pierakstīts.
Ar 63 apzinātiem preses izdevumiem ASV tiklab skaitā, kā

dažādības un beidzot arī tirāžas ziņā, trimdas preses laukā ieņem

nākamo vietu tūlīt aiz Vācijas.

Kanādā jaunie latviešu ieceļotāji priekšā atrada tikai nedaudz

veclatviešu un par latviešu presi te nekad nebija pat domāts.

Pirmie latviešu periodiskie izdevumi te sāka iznākt 1948. g. va-

sarā: Atbalss (red. A. Karlsons) Toronto, reizi nedēļā un Brīvais

Latvietis (red. AI. Kundrats, izd. Konr. Dobelis) kopš 15. 6. 1948.

divreiz mēnesī, abi rotēti. Ar 4. 3. 1949. tiem pievienojās Toronto

fotospiedumā izdotais nedēļas laikraksts Kanādas Vēstnesis (red.
Ilm. Jankovskis). Radās doma, ko šo primitīvo sīko (tirāža: At-

balss un Brīvais Latvietis pa 400, Kanādas Vēstnesis — 200) iz-

devumu vietā varētu nostabilizēties viens labi nostādīts, tipogrā-
fiski iespiests latviešu laikraksts, un tā uz Kanādas latviešu cen-

trālo organizāciju vadības ierosinājumu 1949. g. pavasarī latviešu

kongresa laikā sanāca kopā arī latviešu laikrakstu izdevēji un

nolēma apvienoties, un tā ar 15. 5. 1949. g. Toronto sāka iznākt

iespiestais liela formāta nedēļas laikraksts Brīvā Balss (red. B.

Senkeviča, 1200 eks.). Ar izceļošanu no Vācijas, laikrakstam

Latvija vietējie abonenti arvienu vairāk samazinājās, bet to skaits

pieauga citās zemēs. Pakāpeniski izceļoja arī redaktori un ap-

gāda vadītāji. Tas lika atcerēties, ka Latvija savā laikā kļuva



227

par LCK laikrakstu šo pašu apstākļu rezultātā, reizē notiekot arī

visu Vācijas latv. laikrakstu apvienošanai un radās doma šo ap-

vienošanas darbu paplašināt arī uz citām zemēm. Tāpēc arī 1951.

g. vasarā, toreizējais LCK apgāda vadītājs J. Niedra, izceļojot uz

Kanādu, varēja saņemt pilnvaras sarunām par Latvijas un Brī-

vās Balss apvienošanos, pēdējo pārvēršot par pirmās Kanādas

lokālizdevumu. Kamēr līdzīgas agrākās akcijas citās zemēs ne-

bija devušas panākumus, šoreiz tā sekmējās, jo Brīvā Balss bija

parādos. Tā kopš 18. 6. 1951. g., skaitoties kā LCK izdevums,
sāka iznākt divreiz nedēļā paplašinātā apjomā laikraksts Latvija-

Brīvā Balss (red. H. Vītols), kas uzaicināja pārslēgties uz jauno
laikrakstu Latvijas abonentus Amerikas kontinentā (1950. g.

tādu bija: ASV — 2000, Kanādā — 500) un jauno laikrakstu at-

balstīja arī DV Kanādas un ASV nodaļas un tas pirmajos Nr.

ziņoja, ka 50% no laikraksta tīrās peļņas nodos DV aprūpes dar-

bam. Jaunais laikraksts (tautā to iekrustīja par „Kanadas Lat-

viju", jo otrais vārds Brīvā Balss laikraksta galvā bija tikko

saskatāms) uz to liktās cerības saimnieciskā plāksnē neattaisnoja

(tirāža nostabilizējās tikai apm. 2000) un LCK Vācijā darījumu

neakceptēja. Sakarā ar to laikraksta izdevniecību pārņēma DV

Kanādā, un tas pārkrustījās par Latvija Amerikā, pēdējā laikā

samazinoties arvien apjomā (sākot ar apvienošanos ik reizes doto

8 lpp. vietā kopš 1952. g. marta trešdienas izdevumam dodot vairs

tikai 6 lpp., tāpat kā Laiks, ko Kanādas laikraksts mēģināja iz-

konkurēt ar plašāku apjomu) un arī tirāžā.

Ne visai veicās arī žurnāliem: pilnu gadu nevarēja noturēties

ilustr. žurnāls Mūsu Domas (red.-izd. Alb. Kalniņš, 2000 eks.),

kas iznāca sākumā (Nr. 1) ofset-, vēlāk (Nr. 2—4) parastā iespie-

dumā un tikai vienu burtnīcu (Nr. 6), Toronto izlaida otrs — no

Vācijas pārnākušais ilustr. žurn. Tilts un tad pārcēlās uz ASV

un pagausi Toronto iznāk arī otrs ieceļotājs no Vācijas — skautu

žurn. Ugunskurs (red. V. Klētnieks, 1500 eks., ofsetiesp.), kam

šeit kopš 1951. g. izdoti tikai Nr. 3—7.

No speciālizdevumiem kopš 1952. g. jūl. Toronto iznāk Latv.

Sporta Apv. Kanādā izdotais sporta nedēļas laikraksts Trimdas

Sports (red. P. Plīsis), kas kopš 1954. sāk iznākt tikai divreiz

mēnesī G. Gubiņa vadībā un AI. Klinklāvs 1950. g. un 1951. g. iz-

deva Teātra Vēstnesi (rot., 500 eks., pa 1 nr. gadā). Kopš 1953. g.

LPB Kanādas kopa izdod Preses Pīli 500 eks. kā gadskārtēju iz-

devumu.
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Kopš 1954. g. sākuma Latviešu Inženieru Apvienība Ārze-

mēs četrreiz gadā izdod žurnālu Technikas Apskats (red. A. Spūr-

manis un K. leleja, 1000 eks. ofsetiesp.), ar vispusīgu saturu un

plašu informāciju par latviešu techniskās saimes darba iespējām

un sasniegumiem visā pasaulē.
Ar vislielāko tirāžu Kanādā var lepoties LNAK Ziņas, kas

neregulāri iznāk kopš 1952. g. nov. Toronto (red.-izd. V. Upes-

lācis, Nr. I—looo, Nr. 2—5000 eks.), kā bezmaksas izdevums.

Savus rotētus ziņu biļetenus izdod arī vairākas vietējās biedrības

(4) un draudzes (4), bet tie ir daudz šaurāki un maznozīmīgāki

kā līdzīgi izdevumi ASV, izņemot pašu vecāko šīs grupas izd. —

Montreālas latv. palīdz, b-bas Ziņotāju, kas iznāk jau kopš 4. 4.

1949. ikmēnešus (red. AI. Spūrmanis, sāk. 600, tagad 350 eks.).

Austrālijā latviešu preses attīstība ir gan vēl šaurāka, toties

mierīgāka. leceļojot vairāk latviešiem, arī te radās vajadzība pēc

vietējās latviešu preses, un tā Melburnā 9. 5. 1949. g. sāka div-

reiz mēnesī iznākt rotēts laikraksts Austrālijas Latvietis (red.-

izd. Em. Dēliņš), kas, pakāpeniski uzlabojot nevien technisko ap-

dari (ar Nr. 7 pārejot uz fotolitograf. un ar Nr. 65 jau uz parasto

tipogr. iespiedumu), bet arī saturu, tagad jau turas taī pašā lī-

menī kā līdzīga apjoma citu zemju (Anglijas, Zviedrijas) latviešu

laikraksti, kāpēc arī tirāža varējusi nepilnos 3 gados pieaugt no

200 līdz 2500. Sākot ar 1950. g. janvāri laikraksts iznāk reizi

nedēļā un līdz 1954. g. vidum bija jau iznākuši 245 numuri. Laik-

raksta attīstībai latviskā garā traucēklis ir Austrālijas likums,

ka visiem svešvalodu laikrakstiem vismaz 25% teksta jāsniedz

angļu valodā un pie licences saņemšanas jādod solījums neiespiest

neko, kas būtu vērsts pret valdības asimilācijas politiku.

Pirmais žurnāls Austrālijā ar plašāku vērienu ir kopš 1954. g.

pavasara V. Dulmaņa vadībā iznākošais literāri-sabiedriskais

Viesis (Nr. I—3: izd. V. Ešots, kopš Nr. 4: Adelaides latv. lite-

rātu kopa, 1000 eks.), ko iespiež lietuviešu spiestuvē.
Trešais redzamākais latviešu preses izdevums šeit ir latvisko

rokdarbu žurnāls Latvju Zeltene, kas pārcēlies no Minchenes Vā-

cijā, kopš 1951. g. janvāra iznāk fotoiespiedumā Adelaidē, J.

Strautiņa apgādā. Austrālijā iespieda Nr. 9—17, bet sākot ar

Nr. 18, atkal Vācijā, A. Ozoliņa spiestuvē.

Turpretim pilnīgi vietēji izdevumi ir Melburnā iznākušie ro-

tētie: skautu mēnešraksts Klau-Klau (aug. 1949.—jūn. 1951.,

Nr. I—2o, red. Ilm. Lūsis) un latviešu federālistu kustības biļ.
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Progress (1949. beigās, Nr. I—4, red. G. Šteinbergs), jaunatnes
žurnāls Spīdola (febr. —nov. 1951., 250 eks., red.-izd. M. Grimms)

un Austrālijas mazpulku novada Trimdas Mazpulks (no 1. 1. 1952.,
150 eks., red. J. Začests).

Pretstatā ASV šeit pārsvarā ir biedrību biļeteni (8, visi ro-

tēti), no kuriem nozīmīgākais ir Sidnejas latv. b-bas ikmēnešu

Informācijas biļ. (no 1950. g. nov., 800 eks.), kamēr mazāk to

draudzēm (2), kaut šai grupā ir vienīgais izdev. ofsetiespiedumā

— Baznīcas Ziņas (no 1950. sept., 800 eks., red. māc. E. Kociņš)
Melburnā. Ir vēl pāris sīkāku skautu izdevumu: Austrālijas jen-
das Ziņojumi un Liepājas skautu vienības Sidnejā mēnešbiļetens
Centīšos (200 eks.).

Jaunzēlandē nelielās latviešu kolonijas vajadzībām Veling-

tonas latviešu biedrība izdod mēneša biļetenu Informācija, bet

māc. R. Reinfelds — apkārtrakstus un sprediķus (250 eks).
Dienvidamerika ir vienīgais kontinents, kur vēl arvienu pār-

svarā ir veco ieceļotāju prese, pa daļai tāpēc, ka tur ieplūda ma-

zāk DP, bet jo vairāk tādēļ, ka tur jau pastāvēja diezgan labi

izveidota latviešu prese, protams, pēc turienes mērogiem vērtējot.
Bet jaunu spēku pieplūdums ievērojami uzlaboja nevien turienes

izdevumu materiālo bazi, bet arī kvalitāti.

Arģentīnā jau kopš 1. 7. 1937. g. iznāk informātīvs žurnāls

Latvija (red.-izd. J. Bite, sākumā 300, tagad 600 eks.), kas ir ve-

cākais nepārtraukti iznākošais periodiskais izdevums trimdā, ja
neskaita pāris niecīgus draudžu biļetenus Bostonā, kam vēl ga-

rāks mūžs. lesaistot redakcijas darbā no jaunieceļotājiem žurn.

K. Zvirgzdiņu, rakstn. T. Dangavu v.c, žurnāls ievērojami pār-
veidots un paplašināts.

Brazilijā pirmie latviešu periodiskie izdevumi sāka izveido-

ties pēc tam, kad 1922./23. g. ieceļotāji bija jau daudzmaz iekār-

tojušies, bet kara laikā tika apturēti. Kā pirmo izdevumu pēc

kara, māc. J. Lukašs izdeva rotētas vēstules plašākām aprindām
— Sadraudzība. Tikai 1947. g. decembrī savas gaitas no jauna

atsāka žurnāls Kristīgs Draugs (red. J. R. Inke, 1200 eks), kas

ar 1931. g. bija stājies Miera Vēsts vietā, bet bija spiests pār-

traukt darbību 1941. g. Sadraudzība atjaunotā žurnālā iekļāvās

kā atsevišķa nodaļa. Visi šie izdevumi iznāca Palmas kopsaim-

niecībā, kam sava spiestuve, un blakus garīga satura rakstiem

sniedz arī ziņas par vietējo dzīvi. Sao Paulo 1949. g. oktobrī sāka

iznākt vietējo baptistu jaunatnes pulciņa rotēts žurnāls Gaisma



230

(red. E. Dancigs). Ar 1953. g. sākumu to iespieda (red. R. Buziks

un V. Skudra, 500 eks.), bet vairāk kā Nr. 1 neiznāca. Turpat

S. Paolo Daugavas Vanagu nodaļa katru mēnesi izdod sienas

avīzi.

Venecuēlā vietējā latviešu draudze katru mēnesi izdod: Vēs-

tis ev.-lut. ticīgiem latviešiem Venecuēlā (red. māc. A. Gulbis),

fotospiedes technikā.

Ar galveno izceļošanas akciju noslēgšanos izbeigusies plašāka

~tautu staigāšana" tagadējā trimdas vēsturē, un reizē ar to ar,

trimdas preses attīstība iegājusi mierīgākās sliedēs. Vienlaicīgi

ar cilvēkiem arī latviešu trimdas preses smagumpunkts ir pār-

vietojies uz Ameriku.

Kopsavilkums par latviešu trimdas presi kopš 1944. g. rudens

rāda, ka Vācijā iznācis vislielākais periodisko izdevumu skaits

— 240 (karalaikā 8, pēc kara 232), kamēr visās pārējās Eiropas

zemēs kopā tikai 67 (Austrijā — 4, Beļģijā — 13, Francijā — 2,

Anglijā — 15, Dānijā — 6, Norvēģijā — 3 un Zviedrijā — 27)

un citos kontinentos 116 (ASV — 63, Kanādā — 25, Jaunzēlandē

— 2, Austrālijā — 22, Arģentīnā — 1, Brazilijā — 4 un Vene-

cuēlā — 1), vai kopā pavisam 428 dažādi preses izdevumi, pie

kam 90 no tiem iespiesti tipogrāfijā, un 22 ofset- jeb fotospiedē

(no tiem: 8 ASV un 4 Kanādā). No pārējiem viss lielais vairums

pavairoti uz rotatora resp. mimeografa. Pieskaitot vēl tos sīkākos

izdevumus (sevišķi — nometņu Eiropā un draudžu un biedrību —

Jaunajā Pasaulē), kas ziņu trūkuma dēļ varētu būt palikuši ārpus

šī pārskata, kopējo trimdas preses izdevumu skaitu varētu no-

apaļot uz 450. Redzot to lielo dažādību, kā arī — salīdzinot ar

latviešu trimdinieku skaitu — ļoti augsto tirāžu (it īpaši Vācijā,

pēdējā gadā pirms valūtas reformas) jāatzīst, ka latviskais vārds

preses slejās, tāpat kā grāmatās, pie trimdiniekiem nevienarvienu

ir bijis augstā cieņā un daudz palīdzējis nevien ziņu sniegšanā,

kam zināmos laika posmos ir bijusi ārkārtīgi liela nozīme, bet arī

latviskā gara saglabāšanā.
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Eriks Raisters

TRIMDAS PRESES LIKTEŅI UN LOMA

Tagadējās trimdas preses sākumi meklējami 1944. g. rudenī,

kad Vācijas galvaspilsētā Berlīnē sāka iznākt nedēļas laikraksts

Latviešu vēlāk Latvju Balss un ziemā uz turieni no Liepājas

pārcēlās arī latviešu leģiona laikraksts Daugavas Vanagi. Kā

jau svešā zemē un kara apstākļos, laikraksta noorganizēšana

vispirms atkarājās no licences iegūšanas, bet redakcijas sastāva

un līdzstrādnieku komplektēšana nekādu grūtību neradīja, jo uz

Vāciju aizbēgušie avīžnieki viegli saprotamu iemeslu dēļ labprāt

izmantoja izdevību leģitimēties avīzes darbā, lai izvairītos no dar-

ba pārvalžu norīkojumiem kara rūpniecībā vai lauku darbā.

Kā zināms, licenci izdevās iegūt vācu okupācijas laikā Rīgā
iznākušā nedēļas žurnāla Laikmets izdevējam A. Freimanim, par

atbildīgo redaktoru saistot uz Berlīni atbraukušo Paulu Kova-

ļevski un pēdējam redakciju komplektējot galvenā kārtā no biju-

šiem Tēvijas darbiniekiem. Kā Latviešu Balss, tā Daugavas Va-

nagu mūžš nebija ilgs. Daugavas Vanagi, kas visumā bija patu-

rējuši savu jau Rīgā izveidoto redakcijas sastāvu un par atbildī-

go redaktoru Ziedoņa Krastiņa vietā ieguvuši Dr. Hugo Vītolu,
Berlīnē noturējās tikai līdz pirmajam atjaunotajam sabiedroto

lieluzļidojumam 1945. g. 3. februārī, pēc kam vairs izdeva tikai

vienu numuru Hallē. Latvju Balss pārdzīvoja arī 3. februāra re-

dakcijas nama sabumbošanu un pēc mēneša gaitas atkal atsāka

citā vietā, bet īsti vairs neatspirga, jo daļa pirmā redakcijas sa-

stāva bija paklīduši. Laikraksts tomēr Berlīnē noturējās, tagad

jau Arsenija Podnieka vadībā, līdz aprīļa vidum, kad pēdējie

avīzes taisītāji no sagrautās un boļševiku apdraudētās Vācijas

gavaspilsētas slepus izklīda uz visām pusēm. Pēdējā preses pos-

tenī līdz šim brīdim, kā izrādās, bija stāvējuši — A. Podnieks,

Jūlijs Vaivars, Ģirts Salnais, korektrise A. Liepiņa.
Hitleriskās Vācijas laika posms latviešu presei praktiski bija

grūts nevien bēdīgo iespiešanas apstākļu ziņā bada un nemitīgu

uzlidojumu piemeklētajā Berlīnē, bet arī nebrīvības un cenzūras

spaidu dēļ, kas lika sevi sajust vēl vairāk nekā vācu okupētajā
dzimtenē. Vai katru dienu redakcijas pārstāvim vajadzēja ieras-

ties vācu austrumu ministrijā saņemt rīkojumus un priekšrakstus

un tikai vāji, pavisam vāji savās 4 lappusēs, no kurām 2 aizņēma
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meklējamo personu sludinājumi un literāras lietas, laikraksts va-

rēja atspoguļot latviešu bēgļu patieso dzīvi un apstākļus darba

un caurlaides nometnēs. No tiem pašiem skopi ienākušajiem ziņo-

jumiem iepriekšējā cenzūra, kurā rīkojās vēl palikušie Rīgas
reichskomisāriāta un ģenerālkomisāriāta preses ierēdņi, nežēlīgi

svītroja visu, kas bija tumšākās krāsās un sauca pēc palīdzības

bēgļiem. Tomēr arī starp rindām redakcija prata dot tautiešiem

dažu labu derīgu padomu un mājienu, kā tas, piem., bija redzams

mudinājumā — doties vairāk uz rietumiem, vismaz aiz Elbas lī-

nijas, lai glābtu savas kailās dzīvības, kad sākās frontes sabru-

kums austrumos.

Grūtais un bargais laiks, kas aptvēra sešus mēnešus, prasīja

arī savus upurus preses darbinieku rindās. No redaktoriem kara

pēdējā cēlienā gāja bojā Ziedonis Krastiņš, iesaistīts kādā spe-

ciālā pasākumā Rietumprūsijā, bet 3. februāra uzlidojumā Berlīnē

bumbas nonāvēja Daugavas Vanagu reportierus Valdemāru Pa-

kalnieti un dzejnieku Alfrēdu Kvāli. Būdams slims ar tbc un

posta pilnajos apstākļos Berlīnē vēl tālāk savu veselību iedragā-

jis, Bavārijā mira apdāvinātais ārlietu speciālists red. Valdemārs

Strautmanis, kas Latvju Balsī paguva nostrādāt tikai pāris mē-

nešus.

Latviešu trimdas prese šī vārda īstā nozīmē Vācijā varēja
lūkot atjaunoties tikai pēc vācu kapitulācijas. Tas notika

UNRRA's paspārnē, un arī šī organizācija pirmos preses izdevu-

mus apkrāva ar lielākiem vai mazākiem cenzūras spaidiem.

Kā "Mazās Latvijas" preses vēsture rāda, pirmais iespiestais
laikraksts sāka iznākt 1945. g. 18. jūnijā britu zonā. Tas bija Rai-

monda Čaka un Arvīda Elgūta darinātais nedēļas laikraksts Trim-

da Saules DP nometnē Gestachtā pie Elbas, kas ar dažādiem pār-

kārtojumiem, arī kā Apskats R.Čaka un Emīla Skujenieka vadībā,

pastāvēja līdz 1946. g. 13. augustam.

Amerikāņu zonā pirmā iespiestā laikraksta gods piekrīt Arvī-

daßolšteina nodibinātai un rediģētai Dievzemītei, kas sāka iznākt

1945. g. 19. jūlijā un iznākšanu turpināja līdz 1946. g. 11. febru-

ārim, pēdējos numuros pārsniedzot pat 1000 eks. metienu. Arī

Dievzemītei reizē ar UNRRA's pārstāvju mutvārdu atļauju bija

noteikta drastiska cenzūra. Tā bija iepriekšēja, un ja redaktors

to būtu strikti ievērojis, tad bieži puse laikraksta lapu būtu pali-

kusi neapdrukāta.
Trešā avīze chronoloģiskā secībā bija Bavārijas Latviešu
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Vēstnesis Minchenē, kas gaitas sāka 1945. g. 18. augustā un ko

izdeva Bavārijas latv. komiteja un rediģēja Bavārijas apgabala
toreizējais priekšsēdis prof. A. Švābe. Viktors Baltkājis laikrak-

stu papildināja ar pielikumu — Trimda, ko sākumā rediģēja pats

un vēlāk Kārlis Rabācs. Kad 1945. g. decembrī Baltkājis nodibi-

nāja pats savu laikrakstu Latviešu Vēstnesis Dilingenā, BLV re-

dakciju uzņemas Andrejs Rūdzis un vada līdz 1946. g. februārim,
kad laikrakstu slēdz.

Vispār 1945. g. rudenī un ziemā, izmantojot UNRRA's koman-

dantūru labvēlību, sākās īsti latviešu rotētās un iespiestās preses

plūdi. No lielākajiem iespiestajiem izdevumiem jāatzīmē Latviešu

Ziņas Eslingenā, Jaunās Ziņas Ansbachā, Tēvzeme Hanavā, Latv-

ju Domas Augsburgā, Dzimtenes Balss Šongavā. Tāpat šajā

posmā iznāca pirmais un vienīgais iespiestais latviešu dienas laik-

raksts trimdā — Lībekas Vēstnesis, Lībekā, kas gaitas uzsāka

1945. g. novembrī un Jūlija Vaivara, Arsēnija Podnieka, Oļģerta

Liepiņa un Jāņa Rudzīša redakcijā pastāvēja līdz 1946. g. aprīlim.
Šis ir tā dēvētais pirmais posms trimdas presē, UNRRA's pa-

spārnē, kad laikraksti balstās uz licencēm, kas tiem vietējo
UNRRA's komandantūru vai lokālo militāro pārvalžu izsniegtas.

Kaut ar maziem izņēmumiem, visiem izdevējiem papīrs bija

jāpērk melnajā tirgū, laikrakstu metieni pieņemas, jo ar vērtībā

pagalam sadilušo vācu reichsmarku abonenti nerēķinās, un viss

kļūst atkarīgs no apgādu sakariem ar papīra piegādātājiem. No-

metnēs lasa visus pieejamos laikrakstus, kaut arī to saturā daudz

kas kopīgs. Ja meklētum pēc atšķirībām, varētu sacīt, ka Rolanda

Ozola un A.Priedīša rediģētās Jaunās Ziņas izcēlās ar rakstiem

pret boļševikiem, kas citos laikrakstos vairāk vai mazāk bija

cenzūru noliegti, V. Baltkāja, K. Rabāca v.c. darinātais Latviešu

Vēstnesis deva plašus amerikāņu armijas preses izvilkumus un

rakstus par ierosinājumiem izceļošanas iespējās, Ludviga Bērziņa,
Birutas Senkēvičas un A. Ozola rediģētās Tēvzemes speciālitāte

kļuva plaši nometņu dzīves apskati, bēgļu organizāciju un kultū-

rālās dzīves atreferējumi, A. Klāvsona vadītās Latviešu Ziņas

raksturoja pamatīgi politiskie apskati un bagāta lasāmviela, bet

Artūra Baumaņa un Knuta Lesiņa rediģētās Latvju Domas —

raksti par kultūras jautājumiem, mākslām un mācības viela jau-

natnei. Minētās īpatnības arī paturēja tie laikraksti, kam izdevās

pārdzīvot pārlicencēšanas posmu. To iezīmē UNRRA's likvidācijas

cēliens un IRO darbības uzsākšana. 1946. g. beigās laikrakstus
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licencē tieši zonu militārajās pārvaldēs, un amerikāņu zonā licenci

uz sabiedriskas bāzes izdodas izkaulēt tikai trim laikrakstiem —

Tēvzemei Hanavā, Latviešu Ziņām Eslingenā (redakcijā strādāja:

J.Porietis, F.Krusa, Fr.lgals, J.Raitums, E.Dēliņš, B.Ķīselis, V.Či-

ka, P.Reinholds, L.Švarcs) un no jauna nodibinātajam Bavārijas

apgabala laikrakstam Latvija, ko izdod pašu žurnālistu darba ko-

pa un kas iznākšanu sāk 1946. g. 2. decembrī Gincburgā pie Dona-

vas Kārļa Rabāča vadībā. Profesionālu žurnālistu vadīts un redi-

ģēts (redakcijā no paša sākuma darbojās vēl M.Čulītis, A.Liepa,

Z.Bārda, H.Mindenbergs, A.Šmits, vēlāk arī A.Bolšteins, B.Ķīse-

lis, 0. Berlings), šis laikraksts ātri iekaro populāritāti un līdzīgi

Latviešu Vēstnesim iet vidus ceļu kursā starp LCK oficiozu Tēv-

zemi un parlamentāriešiem un politiskām partijām it kā tuvāka-

jām Latviešu ziņām. Latviešu Ziņas un Latvija iztur arī vācu va-

lūtas reformas radīto pārkārtošanos un turpina pastāvēt līdz pat

1949. g. vidum, kad tautiešu izceļošana no Vācijas un arī avīžnie-

ku aizbraukšana spiež meklēt ceļus laikrakstu apvienošanai.

Britu zonā militārā pārvalde dod licenci tikai vienam iespies-

tam latviešu nedēļas laikrakstam, ko uzņemas organizēt Baltijas
Centrālās padomes latviešu pārstāvība Detmoldā. Viņas organi-

zētais Nedēļas Apskats gaitas sāk 1946. g. septembrī Valdemāra

Dulmaņa vadībā un izbeidz, pievienojoties apvienotajam laikrak-

stam 1949. g. jūnijā. Šo laikrakstu, atšķirībā no citiem, iespiež

britu militārās pārvaldes spiestuvē Brakvedē pie Bīlefeldas un

līdz pat 1948. g. oktobrim tā techniskos izdevumus sedz militārā

pārvalde, kas dod arī papīru. Bet par to laikrakstam jāpakļaujas
militārai cenzūrai un normētam metienam un apmēram (4 lpp.).

Ar 1949. g. jūnijā notikušo laikrakstu apvienošanos un pār-

iešanu LCK apgādā, kad Rietumvācijā iznāk vairs tikai viens

plašāks laikraksts Latvija Eslingenā, vēlāk pārceļoties uz Švābu

Gmindi, Grāfenšavu un Veilheimu, nobeidzas Vācijas trimdas pre-

ses otrais posms, ko izšķirīgi ietekmē tālākā emigrācija. Tautie-

šiem izceļojot, Latvijas metiens, kas sākumā ir ap 17.000, jau pēc

gada noslīd uz 11.000 un 1952. g. uz 6.000, tā kā laikraksts pāriet

uz iznākšanu tikai vienreiz nedēļā. Tikpat strauji mainās redak-

cijas darbinieki, kādu LCK loc. V. Lamberga vadībā 1949. g. vēl

ir ap 12 — 16. 11949. g. uz ASV izceļo A. Klāvsons, Fr. Igals,
vēlāk H. Mindenbergs, A. Bolšteins, J. Jēkabsons, O. Berlings,
B. Ķīselis, V. Lambergs, kam 1951. g. seko E. Raisters un

L. Švarcs. Redakcijas vadība pāriet M. Čulīša (izceļo uz Kanādu
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1952. g. ) un vēlāk P. Kovaļevska — Pāvila Klāna rokās, kam

palīgos paliek tbc aizdomu dēļ izceļošanai noraidītie Vilis Lesiņš

un Gunārs Grīnbergs.

Trešais trimdas preses cēliens sāk iezīmēties 1948. un 1949. g.,

kad tālākās emigrācijas rezultātā latviešu prese sāk sazaroties pa

izceļošanas zemēm. Pirmie iespiestie trimdas laikraksti ārpus Vā-

cijas gan iznāk jau no 1945. g. Zviedrijā. Tie ir Latvju Vārds un

Latvju Ziņas, kas ar zināmiem pārkārtojumiem iznākšanu turpina
visu laiku, bet nespēj sasniegt lielākus metienus, jo latviešu skaits

Zviedrijā pakāpeniski samazinās, tautiešiem izceļojot uz aizjūras

zemēm. 1949. g. ASV sāk iznākt H. Rudzīša izdotais un K. Rabāca

rediģētais nedēļas laikraksts Laiks Ņujorkā (no 1950. g. 2 reiz

ned.) un tanī pašā gadā arī Brīvā Balss — laikraksts Kanādas

latviešiem Toronto, kas 1951. g. pārveidojas par Latviju Amerikā.

Ar 1949. g. maiju mimografēts un ar 1950. g. iespiests sāk iznākt

nedēļas laikraksts Austrālijas Latvietis Austrālijā. Anglijā papla-
šinās un iespiestā veidā ar 1950. g. sāk iznākt jau 1942. g. nodibi-

nātā Londonas Avīze. Vienīgi Dānijā, Beļģijā, Francijā un Dien-

vidamerikas zemēs, kur tautiešu skaits nav liels, nākas joprojām

iztikt ar rotētiem biļeteniem, jo kaut kāds latviešu ziņu avots un

sazināšanās līdzeklis nepieciešams.

4 —5 gados sazarojušās preses stāvoklis nostabilizējies tik

tālu, ka pašreizējās dotībās tas uzskatāms par paliekamu. Ka tas

tā, rāda piemērs ar Alberta Priedīša izdoto otro laikrakstu Pasau-

le Austrālijā, kas pēc četriem numuriem bija spiests pārtraukt

iznākšanu. Mēģinājums notika 1953. g., kad vecākā laikraksta

Austrālijas Latvietis stāvoklis bija jau nostabilizējies un laik-

raksta saturs pielāgots lasītāju vēlējumiem un vajadzībām.

Par nožēlošanu to pašu vēl nevar teikt par žurnāliem un mē-

nešrakstiem. Izņēmums liekas būt Ceļa Zīmes, kuras ar 1953. g.

pārņēma Latviešu Biedrības Lielbritnijā apgāds, par galveno re-

daktoru saistot Jāni Andrupu un redakcijas kollēģijā — Andreju

Eglīti, Albertu Jērumu, Knutu Lesiņu un V. Toni. Ar divu mē-

nešu atstarpēm Ceļa Zīmes tagad iznāk regulāri un ziņo, ka lasī-

tāju skaits lēnām pieaug. Žurnālu laukā joprojām stāvoklis neno-

teikts, jo to pašreizējais skaits neatbilst nodrošinātas eksistences

prasībām. Kā V. Štāla izdotais Latvju žurnāls Ņujorkā, tā Arvīda

Eglīša Laikmets (sākumā Latvju Sieviete) Mineapolē un turpat

H. Skrastiņa vēl šad tad izdotais Tilts, cik zināms, nav spējuši

komplektēt tādu lasītāju skaitu, kas nodrošinātu paliekamu eksis-
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tenci un satura uzlabošanu. Tanī pašā laikā braši turējies žurnāls

Zeltene Austrālijā, kas kalpo tautisko rakstu propagandai, māj-
turībai v.c. Tāpat daudzus gadus, pateicoties izdevēja J. Bite3

pūliņiem, turas Dienvidamerikas latviešu žurnāls Latvija, Argen-
tīnā.

Tā kā latviešu avīžnieki sadalījušies pa visām tālākās emigrā-

cijas zemēm, izdevējiem izdevies saistīt labus profesionālus spē-

kus, kaut gan laiks turpina retināt arī avīžnieku rindas. Sāpīgā-
kais zaudējums bijis pāragrā, ļoti spējīgā avīžnieka un literāta

Arsenija Podnieka nāve 1951. g. Londonā. Vācijā miris redaktors

un Liepājas Kurzemes Vārda bij. faktiskais vadītājs A. Vindaus

un ASV žurnālists Pēteris Soms. Veļu valstī ASV 1952. g. aiz-

saukts arī bij. Brīvās Zemes redaktors Jūlijs Druva, kas trimdas

presē gan vairs aktīvi nedarbojās un maz arī rakstīja.

Apstājoties pie trimdas preses lomas, vispirms gribu pasvīt-

rot, ka tā bijusi izcila ne vien preses tiešajā nozīmē, kas pastāv

informācijas sniegšanā, bet aizpildījusi arī daudzus robus citos

novados. Trimdas prese kļuvusi par mūsu trimdas vēstures avotu,

bijusi un ir palīgs mācības līdzekļu sagādē latviešu skolām, rūpē-

jusies par latviešu mācības grāmatu izdošanu, palīdzējusi sabied-

riskās dzīves un kultūras kopšanā, valodas gara un prakses sagla-

bāšanā, tālākās emigrācijas plānošanā un tautiešu rūpēs aizjūras

zemēs. Ar maziem izņēmumiem, tā turējusies objektivitātes ro-

bežās, kalpojusi patiesībai un saturiski un techniski izveidojusies

līmenī, kas spēj pārsniegt to, kāds laikrakstiem bija Latvijā. le-

spēju robežās audzināti jauni žurnālisti un visnotāļ dotas iespējas

publicēties rakstniekiem un dzejniekiem, kas sevišķi svarīgi bijis,

apsīkstot mēnešrakstu un žurnālu skaitam.

Tieši pašrezējā trešajā posmā trimdas preses loma, ko Vācijas

DP nometnēs vairāk vai mazāk varēja aizstāt biļeteni v.c. nomet-

ņu izdevumi, palielinājusies un kļuvusi vēl nozīmīgāka. Bieži vien

laikraksts ir vienīgā saite starp izklīdinātajiem tautiešiem un viņu

grupām atsevišķās imigrācijas zemēs. Taču laikrakstu eksistences

bāze, tautiešiem pamazām asimilējoties, kas ilgā trimdā nav no-

vēršams process, pakāpeniski sašaurinās, un trimdas preses likte-

nis tālākā perspektīvā atkarīgs no tautiešu turēšanās pie nacionā-

lās kultūras un latviskā sīkstuma. To uzturēt un stiprināt ir viens

no preses lielākajiem uzdevumiem trimdā, turpinot cīņu par Lat-

vijas atjaunošanu, kas sākta jau ar pašiem pirmajiem preses izde-

vumiem ārpus dzimtenes.
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DAŽU LATVIEŠU ORGANIZĀCIJU DARBĪBA

ĀRPUS DZIMTENES

Plkv. Arv. Krīpens

LATVIEŠU LEĢIONA GAITU BEIGU CĒLIENS

Ar Latviešu Leģiona vārdu apzīmē 2 latviešu divīzijas, proti,
15. un 19. grenadieru divīzijas, kā Leģiona kaujas spēku, bez

tam Latviešu Lauku Papildu Depo un 15. apmācības un papildu

brigādi kā rezerves vienības. Pēc nonākšanas Vācijā no Latviešu

Lauku Papildu Depo tika saformēti 3 būvpulki (ar numuriem

1-3), kas latviešu literātūrā ir iegājuši ar nosaukumu "Tomas

grāvrači," jo tos nodarbināja pie ierakumu un nocietinājumu
izbūves darbiem, nedodot ieročus, kuru, acīmredzot, Vācijai sāka

pietrūkt.

Kara beigās un kapitulācijas dienā 1945. gada 8. maijā Lat-

viešu Leģiona dislokācija bija sekojoša: 1) Vācijā — 15. divīzija

(izņemot 15. div. artilērijas pulka 4 divizionus) un 3 būvpulki;

2) Kurzemē — 19. div. art. pulka 4 divizioni un atsevišķais 106.

grenadieru pulks; Kurzemē nonāca vēl īsi pirms kapitulācijas

plkv.-ltn. Rusmaņa grupa ap 2500 vīru liela kā papildinājums
19. divīzijai; 3) Dānijā — 15. apmācības un papildu brigāde.

Kad 1945. gada aprīlī bija saskatāmas drīzas kara beigas,

Vācijā atrodošās Leģiona vienības sāka pielikt vislielākās pūles,
lai nokļūtu sabiedroto gūstā, atsakoties paklausīt vāciešu pavē-

lēm un forsētiem pārgājieniem dodoties rietumu virzienā. Tas

tām pa lielākai tiesai arī izdevās. Plkv. Januma kaujas grupa,

kura tika saformēta no 15. div. vienībām 1945. g. 19. aprīlī Berlī-

nes aizstāvēšanai, kapitulēja amerikāņiem pie Magdeburgas 27.

aprīlī (kaujas grupas sastāvs tad bija ap 820 vīru), izņemot kau-

jas grupā ietilpināto 15. div. izlūku bataljonu, kurš, nespēdams

nemaz plkv. Januma padotībā nokļūt, tika iesaistīts Berlīnes aiz-

stāvēšanā un nokļuva gūstā pie krieviem. Pārējās 15. div. daļas

un būvpulki ieročus nolika 2. maijā pie Šverīnas, arī padodoties

amerikāņiem. Krievu tankiem gan bija vietām izdevies šķērsot
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ceļus, bet bija iespējams atrast ari brīvas spraugas, tā kā nav

pamata pieņemt, ka arī sarkano rokās būtu nonākuši šai vietā

mūsu karavīri.

Kauju laikā Pomerānijā ne visas Leģiona vienības uzņēma
virzienu uz rietumiem. Plkv.-ltn. Rēberga kaujas grupa, sastā-

voša no 15. div. pulku trešajiem bataljoniem un artilērijas vie-

nībām, ap 3800 vīru stipra, atrazdama ceļu uz rietumiem pie

Kislīnas aizsprostotu, nemēģināja lauzt sev ceļu uz rietumiem,

bet devās Dancigas virzienā. No šīs kaujas grupas ap 800 vīru

pārveda uz rietumiem pa jūras ceļu. Ap 150 vīru kpt. Ķeseļa
vadībā pašu sameklētos kuģīšos bija devušies pāri Baltijas jūrai

patvērumu meklēt Zviedrijā, tomēr ar šo uzņēmīgo rīcību no

krievu gūsta neizbēga, jo Zviedrijas valdība 1946. gada janvārī
visus nodeva krievu rokās. Šis notikums savā traģismā pārspēj

visas pārējās gūsta nedienas. Lai no šī likteņa izvairītos, mūsu

karavīri lielā vienprātībā daudzas dienas badojās, tādā veidā pro-

testēdami pret izdošanu un vērzdami uz sevi pasaules uzmanību,

bet arī tas nelīdzēja, — Zviedrija padevās krievu spiedienam aiz

ērtas vēlēšanās izvairīties no nepaptīkamām situācijām ar bīsta-

mo kaimiņu. Pārējie plkv.-ltn. Rēberga kaujas grupas karavīri

padevās sarkaniem Dancigas apkārtnē un G-ottenhāfenā. Sarkano

rokās nonāca arī Karalauču ielenkumā palikušais mūsu aviācijas

personāls ap 400 vīru lielumā, šim cietoksnim kapitulējot.

Kas attiecas uz mūsu cīnītājiem tā sauktajā "Kurzemes cie-

toksnī," tad tiem citas izejas nebija, kā kapitulēt krievu priekšā.

Kurzemē Pad. Savienības gūstā nonāca ap 25.000 karavīru. Kop-

summā gūstekņu skaits, kas ir nonākuši krievu rokās, pieskaitot

kauju laikā gūstā kritušos, aptuveni kalkulējams uz 32.000 —

35.000 vīriem.

Ir ziņas, ka krievu gūstā kritušie leģionāri ir notiesāti spaidu

darbos ar termiņu sākot ar 7 gadem, visus Izsūtot uz spaidu darbu

nometnēm. Par šo mūsu karavīru likteņiem varēsim plašāk rak-

stīt tad, kad būs kritis dzelzs aizkars un visas apspiestās tautas

atguvušas brīvību. Zinot, ko nozīmē spaidu darbu nometnes ko-

mūnistu režīmā, mums pamats būt ļoti pesimistiski noskaņotiem

un pieņemt, ka liela tiesa mūsu leģionāru šinīs darbos būs gājuši

bojā.
Sabiedrotie nodibināja mūsu karavīriem sekojošās gūstekņu

nometnes: 1) Putlosas gūstekņu nometni Šlezvig-Holšteinā. Šī

bija lielākā latviešu karavīru gūstekņu nometne ar plkv. Arv.
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Krīpenu kā vecāko priekšnieku priekšgalā, Nometnes karavīru

daudzums sākumā 9735. Šurp nonāca pie Šverīnas kapitulējušo

karavīru galvenā masa. Augusta mēnesī uz Putlosu tika pārcelti
latviešu karavīri no Neugammenes gūstekņu nometnes skaitā ap

1850. 2) Heides gūstekņu nometne Šlezvig-Holšteinā. Šinī no-

metnē novietojās plkv.-ltn. Vīksnes vadībā 15. div. apmācības un

papildu brigādes vienības, kuras šurp pārcēlās no Dānijas. No-

metnes lielums ap 2500 karavīru. 3) Vesterbūras nometne Frīz-

landē. Sākumā šīs nometnes karavīri mitinājās Fallingbostelē.

Nometnē atradās ap 4500 vīru plkv. Oša vadībā. 4) Paderbornas

(Renbergas) nometne. Šinī nometnē mitinājās plkv. Januma gru-

pa, kopsumā ap 1500 karavīru.

Ne visi mūsu karavīri nonāca gūstekņu nometnēs. Tas sa-

kāms par tiem, kuri kapitulācijas laikā atradās slimnīcās un kuru

skaitu Rietumvācijā varētu vērtēt uz apmēram 2000 galvām.

Mūsu karavīri atradās arī Francijā (ap 300), Itālijā (ap

500) un Ēģiptē (ap 100). Tie bija galvenām kārtām gaisa spēku

izpalīgi (gaisa spēku izpalīgos pie vācu vienībām bija iesaistīta

mūsu jaunatne 17—18 gadu vecumā), daļēji arī slimnīcās atro-

došies mūsu slimie un ievainotie karavīri.

Neiedomāsimies gūstekņu nometnes Vācijā ar mūsu karavī-

riem kā stingri apsargātus objektus ar dzeloņstiepļu žogiem ap-

kārt un bruņotiem sargiem torņos. Gūstekņu nometnes Vācijā

tika ļoti vāji apsargātas jeb pat nemaz, kāds apstāklis deva ie-

spēju nometni netraucēti atstāt. Neliela daļa šo izdevību arī iz-

mantoja, it sevišķi tie, kuri bija uzņēmuši sakarus ar radiem.

No Futlosas nometnes 1945. g. vasarā tādā ceļā bija no gūsta

atbrīvojušies ap 800 karavīru. Stingri tika apsargātas vienīgi

SS nometnes, kā tas bija ar Neugammenes nometni. Tanī val-

dīja arī pavisam citāds režīms. Apsardzības trūkums atļāva tau-

tiešiem nometnes ērti apciemot, lai savus karavīrus to nebaltās

dienās stiprinātu gan garīgi, gan fiziski. Garīgo stiprinājumu

deva tautiešu koru, tāpat mūsu solistu koncerti, kas laiku pa

laikam notika, fizisko — līdzatvestās maizes rieciens. Pats šis

fakts, ka karavīrs nejutās aizmirsts, baudīja arī pēc zaudētā kara

tautiešu uzmanību un sirsnību, saturēja lielu morālisku atbalstu.

Praktiski, kā to var teikt tagad, nekādas nelaimes un vajā-

šanas, laikam, nevienu nepiemeklētu, ja visi leģionāri būtu iz-

klīduši pa Vācijas nometnēm, jo tos, kuri uz savu roku aizgāja,

neviens nemēģināja uzmeklēt. Divi apsvērumi no šādas rīcības
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atturēja. Vispirms, pacēlās jautājums, kurp doties, ja nebija

radu un draugu, kas uzņem. Vēl nozīmīgāka bija vēlēšanās kļūt

legālizētam, ar brīva pilsoņa papīriem kabatā, lai nebūtu jā-

kļūst par tekuli un bēguli uz laiku laikiem. Bez tam jāuzsver,

ka valdīja arī vispārējā griba savus karavīra pienākumus go-

dam veikt līdz galam, lai caur bēgšanu nepamudinātu sabiedro-

to militārās iestādes domāt par mums ļaunu, jo karš taču bija

beidzies, tāpēc bija pamats cerēt uz drīzu atbrīvošanu.

Uz 1945. gada vasaras beigām sākās leģionāru pārvietošana

uz Beļģiju. Kā pirmā turp nobrauca plkv. Januma grupa, kuru

novietoja Vilvordas nometnē pie Briseles. Septembra mēneša

sākumā uz Beļģiju sāka pārvietot Putlosas un Heides nometnes

karavīrus, kurus nometināja Zedelghēmā (POW Camp 2227),

Brigges pilsētas tuvumā. No šī likteņa — ceļot uz Beļģiju —

bija pasargāta Vesterbūras nometne, kura palika uz vietas. 1946

gada janvārī, ievērojot krievu militāro misiju lielo interesi par

leģionāriem, uz nepārprotamu angļu komendanta mājienu, visi

šīs nometnes karavīri kādu dienu savas mītnes atstāja un paši

atvaļinājās. Novembra beigās no Vilvordas uz Zedelghēmu tika

pārvietota plkv. Januma grupa, Zedelghēmai kļūstot par vienīgo
latviešu karavīru nometni. Kopsummā šinī nometnē tika sapul-
cināti ap 12.000 latviešu karavīru. Zedelghēmā nonāca arī lietu-

viešu un igauņu karavīri.

Varētu uzsvērt, ka gūsts latviešu karavīriem ar Zedelghēmu

īsti tikai sākās, jo šinī nometnē valdīja gūstekņu nometnes re-

žīms un iekārtojums: pārbaudes, dzeloņstieples un torņi ar bru-

ņotiem sargiem. Gūsta nelaimes Zedelghēmā pavairoja nepiemē-
rotās telpas ziemas laikam. Šādus apstākļus neizturēja 86 vīri,
kas guldīti Beļģijas kapsētās, daudziem sekojot tiem Vācijā, bet

citiem vārgstot vēl šodien ar Zedelghēmā mantotu tuberkulozi,
— tik smagas ir šīs gūstniecības sekas.

Šīm nelaimēm pievienojās vēl kāda cita, proti, biežie krievu

militārās misijas apmeklējumi, kas satrauca prātus. Šī misija

parādīja lielu centību, lai dabūtu pēc iespējas vairāk karavīru

savos nagos. Vēl Vācijā esot, tika ievākta informācija par tiem

leģionāriem, kas vēlētos repatriēties. Ap 200 personu pieteicās

un aizceļoja. Zedelghēmā uz krievu pieprasījumu šāda aptauja

tika atkārtota. No Zedelghēmas kopsummā repatriējās 218 ka-

ravīru. Krievu misija ļoti labi izprata savu izdevīgo stāvokli,

ka grūtie gūsta apstākļi var būt labs palīgs tās mērķiem, tāpēc
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neatlaidība nerimās. Gadījās, ka pēc krievu misijas sastādītiem

sarakstiem ap 200 karavīru tika izaicināti noklausīties tās pro-

pagandas runās, bet panākumu nebija, jauni repatrianti neradās.

Pat grūtie gūsta apstākļi nepamudināja mūsu karavīrus iekrist

uz krievu saldajām runām par jaunu un laimīgu dzīvi Latvijā.

Vīri, kas bija kauju ugunīm cauri gājuši, nebūt nedomāja liek-

ties Zedelghēmas grūtību priekšā, tie labāk lūza aiz Zedelghēmas

dzeloņstieplēm, nekā padevās vilinājumam. Neveiksmes ar jaunu

repatriantu vākšanu bija, acīmredzot, novedušas pie citu paņē-

mienu lietošanas, un 26. novembrī nometnes vecākam priekšnie-
kam plkv. Arv. Krīpenam (šo rindu rakstītājam) kopā ar kapt.
Laukertu vajadzēja braukt krievu misijai līdzi it kā uz kādu

pratināšanu. Uz šo viltību es neiekritu. Šinī liktenīgajā brīdī

sapratu, kādu nāvīgu sitienu būtu saņēmusi visas nometnes līdz-

šinējā morāliskā stāja un kādas triumfa iespējas pavērtos krie-

viem caur šādu panākumu — dabūt savos nagos nometnes vecāko

priekšnieku. Cik daudzas reizes manā karavīra mūžā nebiju stās-

tījis karavīriem un it sevišķi bieži Kara Skolā par karavīra goda

un slavas pilno nāvi par saviem cīņu draugiem un par savu tautu

un tēvzemi, nu bija šis brīdis man pašam pienācis, it kā lai dzīve

manu paša vārdu patiesību pārbaudītu pie manis. Pienākuma

apziņa deva spēku šinī liktenīgajā brīdī pastāvēt. Savu lēmumu

par pašnāvību centos reālizēt ar naža dūrienu sirdī, bet biju maz-

liet kļūdījies. Šī kļūdīšanās atdeva man dzīvību, tomēr ar visu

to mērķi biju sasniedzis, pārvelkot svītru visiem krievu viltīga-

jiem nolūkiem. Satrauktie nometnes prāti nomierinājās tikai tad,

kad angļu komendants bija apsolījis, ka nevienam nedraud pie-

spiedu izdošana.

Uzdrošinos apgalvot, ka vēsture neuzrādīs otru Zedelghē-
mai līdzīgu nometni ar tik augstu kultūras, tāpat tēlotājas māk-

slas un mākslas amatniecības līmeni. Literārā laukā ikdienas iz-

nāca savs laikraksts, vēlāk pat divi, ar politiskiem un ideolo-

ģiskiem rakstiem, bez tam — periodisks žurnāls un sienas avīze.

Izglītības nozarē darbojās vidusskolas un augstskolas kursi, bija

noorganizēti priekšlasījumu vakari. Par kultūrāli-sabiedrisko

dzīvi gādāja kop, dubultkvarteti, teātra mīļotāju ansambļi. Glez-

notāji un mākslas amatnieki, kā kokgriezēji un zeltkaļi rīkoja

tiešām vērtīgas savu darbu izstādes. Kāds mākslinieks bija iz-

gatavojis Rīgas brīvības pieminekļa atdarinājumu miniātūrā.
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Apbrīnošanas cienīgs bija tas kultūras darbs, ko latviešu gūstekņi
veica Zedelghēmā.

Zedelghēmā tika nodibināta "Daugavas Vanagi" organizā-

cija, bet šis jautājums ir temats pats par sevi.

Zedelghēmiešu atbrīvošana sākās 1946. gada martā, kad uz

Vāciju pārveda ap 8500 karavīru, bet atlikušos atvaļināja maija

mēnesī. Bija noslēdzies laika ziņā varbūt īss, bet latviešu kara-

vīrus labi raksturotājs posms, jo stāvēt savu pienākumu augstu-

mos un izturēt tad, kad viss ir sabrucis, kad uzvaras vietā ir

nācies mīļoto tēvzemi atdot varmācīgam pretiniekam, kad parā-

dītam varoņgaram un upuriem nav vairs saskatāma jēga, pēc

visa tā Zedelghēmas laiks runā par augstu morāli.

Ne visiem atbrīvošana nesa tūliņ laimīgas un bezrūpīgas die-

nas. Bija latviešu nometnes Vācijā, gan kā izņēmums, kuras bai-

dījās karavīrus uzņemt, it kā tie būtu noziegušies ar to, ka bija

karojuši.
Visai drīzi pēc nokļūšanas brīvībā leģionāri sāka iesaistīties

angļu un amerikāņu dienestā. Šo tā saukto melno vīru (iesaukti

tā pēc saviem melnajiem tērpiem) kadri Vācijā ir vēl pašreiz ap

2000 vīru lieli, tie sadalīti 10 vienībās, no kurām 1 transporta

rota un 2 sardžu rotas atrodas angļu, bet 1 transpotra rota, 2

sardžu rotas un 4 darba rotas — amerikāņu dienestā. Šo vienību

pienākumus izteic to nosaukumi. Bez šiem melnajiem Vācijā ir

vēl palikuši ap 800 invalidi un slimie karavīri.

Pirmais darba piedāvājums nāca no tās pašas Beļģijas, kur

bija pavadīts gūsts. Daži simti karavīru aicinājumu ogļraču dar-

bam pieņēma.

Pēc tam sekojošo Anglijas akciju darba roku vākšanai le-

ģionāri plaši izmantoja, kurp aizbraukušo skaits ir vislielākais.

Šis apstāklis izskaidro, kāpēc Anglijā Daugavas Vanagu orga-

nizācija ir tik nozīmīga tautiešu nacionāli-polītiskā dzīvē. Uz

pārējām zemēm — Kanādu, Austrāliju un ASV — būs nokļuvis

aptuveni vienāds karavīru daudzums.

Lielākā tiesa bijušo leģionāru sastāv šodien Daugavas Va-

nagu organizācijā, kuras galvenais mērķis ir brīvības atgūšana
tēvzemei Latvijai, mērķis, kuru neizdevās izcīnīt slavas laukos.

Upurus, kas nesti, solījumus, kas doti, gan stāvot zem kaujas

karogiem, gan pie kritušo draugu kapiem, leģionāri nav aizmir-

suši, un tie pildāmi, jo neviens nespēj no šiem solījumiem atbrī-

vot, kā tikai mūsu tēvzeme Latvija, jo tai tie solīti.
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Maj. Vilis Hazners

DAUGAVAS VANAGI

Organizācijas tapšana un veidošanās

Pēc brīvības cīņu nobeiguma, uzsākot dzīvi brīvajā Latvijas

valstī, latviešu organizēšanās dažādās biedrībās un organizācijās

atdzīvojās ar jaunu spēku, jo latviešu tautai raksturīga tendence

mūždien biedroties, saieties un nemitīgi darboties gan saimniecis-

kā, gan kulturālā, gan politiskā laukā.

Pēc uzvarētā kara 1920. gadā organizēšanās un biedrošanās

gars valdīja arī bij. brīvības cīnītājos. Bet drīz radās nevēlamas

parādības, kas sevišķi izpaudās vairāku biedrību dibināšanā, ko

nevarēja nedz saprast, nedz attaisnot. Tiesa — katra vienība,
katra karaspēka daļa un katrs cīnītāju laikmets nes sevī savas

tradicijas, savas parašas un savus ļaudis, bet cīņas laukos taču

visi bija vienoti ar vienu mērķi — par Latvijas valsti un tās di-

ženu nākotni, vienalga, vai tās bija latviešu strēlnieku cīņas, vai

tie bija kalpakieši, ziemeļnieki, vai citi. Nekas nebūtu bijis ie-

bilstams pret šādu grupējumu radītām biedrībām kā savu tradi-

ciju sargātājām, ja tās nebūtu cita citu apkarojušas un daž-

kārt bijušas viena otrai naidīgas. Tā latviešu cīnītāju saime bija

sadrumstalota un bieži pat izmantota politiskiem mērķiem.

Kārļa Ulmaņa mēģinājums pēc politiskajām pārmaiņām Lat-

vijā 1934. gadā apvienot visus karavīrus vienā organizācijā neiz-

devās, bet kā vienreizīgs karavīru apvienotājs viņu domās, vārdos

un darbos bija krievu iebrukums mūsu zemē 1940. gadā, sekojošās

partizānu cīņas un visbeidzot Latviešu leģions. Visi dega cīņā par

savu zemi, tās tiesībām un Latvijas brīvības atgūšanu. Un tik

pat vienoti — vecie un jaunie cīnītāji bija arī pēc zaudētā kara,

kas it sevišķi parādījās gūsta dienās Beļģijā — Zedelghēmā, kur

vienkopus bija sapulcēta lielākā latviešu gūstekņu masa — ap

12.000 vīru. Šeit visspilgtāk parādījās dūmos un ugunīs, grāvjos

un bunkuros, sviedru un asiņu tvanā slēgtā cīņas biedru drau-

dzība, vienība un vīru gars. Mazai iniciātoru grupai radās doma,

ka būtu pienācis laiks dibināt latviešu karavīru organizāciju, kas

apvienotu visu laiku bijušos cīnītājus trim uzdevumiem: palīdzī-
bas darbam, Latvijas atgūšanai un Latvijas jaunuzbūvei. Šajā

grupā ietilpa kapt, Vilis Akermanis, maj. Pēteris Balodis, maj.
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Jūlijs Ķīlītis un citi. Viņi par šo ideju pārliecināja nevien vecā-

kos nomentes virsniekus, bet arī lielāko daļu no visiem nometnes

karavīriem. Visatsaucīgākie bija Fricis Grīnbergs, Ernests Lau-

va, Jāzeps Utināns un Donāts Maļinovskis. Bija redzams, ka vis-

maz 3/4 no visiem cīnītājiem šo ideju atbalsta. Ar angļu koman-

danta atļauju 1945. gada 28. decembra vakarā sanāca pirmā de-

legātu pilnsapulce, lai kopējā sanāksmē iztirzātu jaundibinātās

organizācijas uzdevumus un mērķus. 7.787 bijušos cīnītājus sa-

nāksmē pārstāvēja 289 delegāti. Par sanāksmes vadītāju ievēlēja

plkv. Janumu, viņa vietnieku kapt. Akermani un par sekretāriem

ltn. E. Vērzemnieku un virs. v. Apsi. Šī diena uzskatāma par

Daugavas Vanagu organizācijas dibināšanas dienu, jo ievēlētā

organizācijas komiteja — plkv. V. Janums, kapt. V. Akermanis,

kapr. E. Lauva, kapt. Ž. Butkuss, maj. V. Hazners, ltn. E. Vēr-

zemnieks, ltn. G. Odiņš, maj. J. Ķīlītis un kapr. D. Maļinovskis,

jau nākamās dienas vakarā noturot komitejas sēdi, izraudzīja

statūtu komisiju (ltn. G. Odiņš, ltn. E. Vērzemnieks un kapr.

E. Lauva) un, sagatavojot darba kārtību nākamām pilnsapulcēm,

jau 6. janvārī 1946. gadā lika pamatus darbam, kas rit nepār-
traukti 9 gadus. Pirmajā pagaidu valdē par organizācijas priekš-
sēdi ievēlēja Vili Janumu, viņa vietnieku E. Lauvu, un par locek-

ļiem G. Odiņu, J. Utinānu, E. Vērzemnieku, Ž. Butkusu, V. Ei-

zānu, D. Maļinovski un J. Kalniņu. Tajā pat pilnsapulcē pieņēma

arī organizācijas statūtus, uzdodot pagaidu valdei rūpēties par

to iedzīvināšanu pēc atbrīvošanas no gūsta. Statūtus izstrādāja

pietiekami elastīgus, lai tie būtu piemēroti darbībai jebkuros ap-

stākļos, nosaucot organizāciju par Latviešu aprūpes biedrību

„Daugavas Vanagi". Vēl gūsta nometnē notiek vairākas pagaidu

valdes sēdes, kurās pārrunā jautājumus par organizācijas papla-

šināšanu, tajā aicinot piedalīties pēc event. sakaru uzņemšanas

arī plkv. Oša grupas vīrus Vesterbūrā, latviešu karaskolu bei-

gušo virsnieku apvienību, vecos strēlniekus, kalpakiešus un zie-

meļniekus.

No Zedelghēmas gūsta 1946. gada pavasarī Vācijā atgriežas

jau organizācijā saslēgti vīri, lai iedzīvinātu iecerētos darbības

principus. Sākumā visa vērība galvenām kārtām pievērsta ap-

rūpes darbam, jo vairāki tūkstoši karā cietušo biedru bez protē-

zēm, bez apģērba un bez brūču dziedēšanai vajadzīgiem medika-

mentiem. It bieži vēl trūka pat mājvietas, jo bijušo cīnītāju in-

tereses un vajadzības diezgan reti uzņēmās aizstāvēt latviešu
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bēgļu nometņu vadītāji, nemaz nerunājot par UNRRA's un vēlāk

IRO ierēdņu patvarībām. Un tā latviešu karavīru tiesību aiz-

stāvēšanu un vajadzību apmierināšanu, bieži pat ar neiedomāja-

mu asumu, nācās uzņemties organizācijas pagaidu valdei. Darba

labākai veikšanai DV pārstāvji tika deleģēti uz LCP, LKPP un

citām organizācijām. Šī tiesību aizstāvēšanas cīņa beidzās ar uz-

varu, nostādot latviešu karavīru līdzvērtīgi blakus pārējiem lat-

viešu trimdiniekiem.

Pēc atgriešanās no gūsta vispirms darbību DV uzsāka oku-

pētās Vācijas angļu zonā. Tikai pēc gada tie varēja sākt organi-

zēties amerikāņu un franču zonās. 15. janvārī 1947. gadā Strau-

mēnu nometnē Halendorfā sanāk pirmā delegātu pilnsapulce ār-

pus dzeloņstiepļu žogiem. Piedalās 32 pilntiesīgi delegāti, pār-

stāvot 7696 bijušos karavīrus. Pārvēlot valdi, G. Odiņa, Ž. But-

kusa un V. Eizāna vietā tajā ievēl A. Vanagu, V. Hazneru un J.

Gedrovicu, bet revizijas komisijā no jauna A. Ameriku, H. Zā-

garu un A. Putriņu. Attālumu un sakaru trūkuma dēļ amerikāņu

un franču zonām ievēl patstāvīgu valdi E. Stīpnieka vadībā. Kā

valdes locekļi te darbojas P. Balodis, E. Bušmanis, V. Voitkus,
T. Dukāts, K. Bekmanis un V. Reimanis. Nākamā delegātu piln-

sapulce notiek 1948. gada 2. jūnijā Straumēnu nometnē Halen-

dorfā, kurā piedalās 63 delegāti, pārstāvot 21 nodaļu no ameri-

kāņu, 26 nodaļas no angļu, 1 nodaļu no franču zonas un vienu

nodaļu no Itālijas. Šeit arī ievēl jaunu Centrālo valdi visai Rie-

tumvācijai, kā arī angļu un amerikāņu zonu valdes. Līdz ar to DV

centrālizētu vadību pārņem priekšsēdis V. Janums, vietnieks E.

Stīpnieks un valdes locekļi V.Hazners, J. Celms, K. Apinis, T. Du-

kāts, R. Kukainis, V. Voitkuss un P. Balodis, bet CV revizijas

komisijā H. Zāgars, P. Greizis un R. Ancāns. 1950. gadā abas

zonu valdes apvienojās. 1952. gada sākumā apvienoti arī abi DV

aprūpes biroji Augustdorfā un Vircburgā. 1954. gadā apvienotā

aprūpes biroju centrālā kartotēka liek pamatus latviešu bēgļu
centrālai kartotēkai Vācijā. 1947. gada pavasarī, sākoties izce-

ļošanas akcijai, no Vācijas aizbrauc vairāki tūkstoši biedru vis-

pirms uz Lielbritāniju, laika tecējumā arī uz citām zemēm.

Līdz ar DV organizācijas biedru izklīšanu pa dažādām ze-

mēm un kontinentiem, izplatās arī organizācijas nodaļu tīkls.

Tagad DV organizācija darbojas sekojošās zemēs: Anglijā (pr-dis

Alksnītis), Arģentīnā (J. Bērziņš), ASV (K. Puķīte), Austrālijā

(J. Liepiņš), Austrijā (J. Zemzars), Beļģijā (K. Gulbis), Brazi-
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lijā (P. Ļavāns), Dānijā (I. Reitmanis), Francijā (J. Čops), Ho-

landē (A. Stuburs), Jaunzēlandē (J. Krišs), Kanādā (P. Balodis),

Norvēģijā (N. Meņģis), Zviedrijā (A. Oše) un Vācijā (V. Ja-

nums). Itālijas nodaļa ir likvidējusies biedru izceļošanas dēļ.

Organizācijas biedru skaits pašreiz aptver 8927, tā pierādot, ka

nedz attālumi, nedz dažādi dzīves apstākļi nav spējuši ietekmēt

bijušo cīnītāju saimes kopā turēšanos. Organizācijas vadība paš-

reiz atrodas centrālās valdes rokās, kuras sastāvā ietilpst DV

priekšnieks V. Janums, viņa vietnieks A. Alksnītis, valdes locekļi

K. Strazdiņš un L. Rumba (Anglija), E. Stīpnieks (Austrālija),

A. Puķīte (ASV), P. Balodis (Kanāda), A. Oše (Zviedrija), V.

Hazners un A. Bērziņš (Vācija). DV organizācijas iekšējo kārtību

un darbību nosaka Zedelghēmā piņemtie statūti un 1954. gada

2. jūnijā spēkā stājušies noteikumi LAB „Daugavas Vanagi" dar-

bībai. Sabiedriski-polītisko darbību DV pagaidām pamato uz

1951. gada un tā paša gada oktobrī pieņemtajām tēzēm pilnsa-

pulcēs Vācijā un Anglijā.

DV organizācijas darbības idejiskie pamati

DV organizācijas idejiskie pamati ir noteikti 1950. gada au-

gusta delegātu plnsapulcē pieņemtajā deklarācijā:
1. DV organizācija ir nacionāla vienība, izaugusi uz demo-

krātiskiem pamatiem, kuras mērķis atbalstīt tautiešus

trimdas grūtībās un kalpot latviešu tautas un valsts in-

teresēm.

2. DV organizācijas kodols ir aktīvie visu brīvības cīņu kara-

vīri, bet mūsu rindās nāk arī tie latviešu patrioti, kas sa-

vus spēkus grib ziedot Latvijas nākotnes labā.

3. DV organizācijas stiprākais pamats ir kaujas laukos gūtā

vienotība, uzticība, paļāvība un draudzība. Vienība ir mū-

su organizācijas spēks.
4. DV organizācija, lai stiprinātu latviešu kopību trimdā, sa-

darbojas ar visām latviešu organizācijām, kurām pozitīvi
nākotnes mērķi un kas savu darbību saskaņo ar Latvijas

pilnvarotās pārstāvības un trimdas latviešu vadības no-

rādījumiem.

Sabiedriski polītiskā darbība trimdā ir izteikta sekošās tēzēs

(pieņemtas Vācijas un Lielbritānijas delegātu pilnsapulcēs) :
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1. Nedarīt atkarīgu trimdas kopību no tā, vai atzīst, vai ne-

atzīst vienu vai otru no bijušām politiskām iekārtām Lat-

vijā par likumīgu.

2. Mēs neesam trimdā tiesīgi izlemt, kādai jābūt politiskai

iekārtai Latvijā. To var izšķirt pati Latvijas tauta, pēc

atbrīvošanas sasaucot no jauna satversmes sapulci.

3. Ikkatram ir brīvi paust savu domu par to, kāda būtu vē-

lama politiskā iekārta, bet tikai nedrīkst iznest varbūtē-

jās domstarpības ārpus mūsu trimdas saimes un nedrīkst

padarīt savu ieskatu atzīšanu par priekšnoteikumu sav-

starpējai sadarbībai trimdas laikā.

DV organizācijas raksturs un darbības centieni

DV organizācijas raksturu iezīmē tikko izteiktie pamat-

principi :

a) aprūpes darbs saimnieciskā un kultūrālā plāksnē,

b) kalpošana latviešu tautas un valsts interesēm un

c) darbošanās trimdas sabiedriskā un politiskā dzīvē, lai uz-

turētu trimdinieku kopības garu, mudināt tautiešus ne-

aizmirst savu pienākumu — kalpot Latvijai, tās atgūša-

nai un atjaunošanai.

Līdz šim vislielākā vērība pievērsta aprūpes darbam, pirmā

vietā stādot saimniecisko aprūpi. Ja aiz mums jau palikusi pro-

tēžu sagāde invalidiem, renšu izkārtošanas jautājums, invalidu

pārskološana, ārstēšana un rēgulāru pabalstu sagādāšana slim-

nīcās, sevišķi sanatorijās esošiem cīņu draugiem, tad it visi zinām,

ka visi šie jautājumi devuši apmierinošus rezultātus. Šīm vaja-
dzībām ziedotas neskaitāmas darba stundas un simttūkstoši vācu

marku. Vēl tagad Vācijā vien šīm vajadzībām izdod ap 150.000

marku gadā. Šīs summas dod atsaucīgi ziedotāji, kuri pretim sa-

ņem norēķinus.
Jāatzīmē šādi nākotnes uzdevumi:

1. Vācijā un citās zemēs esošo grūtdieņu rēgulārā aprūpe, tos

pabalstot un 2. DV invalidu mītnes izveidošana Vācijā, kā arī to

iegāde citās zemēs.

Pirmais jautājums prasīs ļoti daudz līdzekļu, bet tie nepie-

ciešami, lai katrs grūtdienis zinātu, ka viņam ik mēnešus nāks

palīgs ar zināmu līdzekļu ziedojumu, un tā viņš spētu saskaņot

savu šauro budžetu. Blakus Vācijā palikušajiem pabalstāmiem

no jauna nākuši klāt daudzi, kam palīdzība vajadzīga citās ze-
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mēs. Vāciju atstājuši daudzi simti invalidu, kas svešos darba ap-

stākļos ne vienmēr var pastāvēt. Bez tam ar katru dienu pavai-

rojas darba invalidu skaits. Par visiem tiem tagad nopietni jā-

domā, jo tikai palīdzība spēj šos ļaudis turēt pie spēka un dzī-

vības.

Otrs lielākais uzdevums būtu sagādāt invalidu saimes piederī-

gajiem apmetnes visās zemēs. Mūsu organizācijai Lielbritānijā

un Kanādā pieder lepni nami, kas kalpo tikpat svarīgām kultū-

rāli sabiedriskām vajadzībām, bet mūsu invalidu saimes piederī-

giem, kas vairs nespēj par sevi rūpēties, jādod mājvietas. 1952.

gadā dotais aicinājums ziedot līdzekļus invalidu mītnes iegādei

Vācijā, pierādīja, ka mūsu tautiešu atsaucība bija liela. Šīm va-

jadzībām saziedoja pāri par DM 300.000. Un tā jau otro gadu

Vācijā pastāv invalidu mītne Bērzaine, kuras tālākā izveidošana

un iekārtošana ir tikai laika jautājums. Sevišķi atzīmējama šo-

gad rīkotā Bērzaines izbūves talka, kurā ar darba spēku un lī-

dzekļiem piedalījās pie ASV armijas nodibinātās latviešu darba

vienības. Arī Lielbritānijā DV organizācijas atbalstā iekārtota

Almelijas pils, un tā divās Eiropas zemēs šis jautājums atrisināts

labvēlīgi.

Kultūrālās aprūpes laukā varētu vēl daudz ko vēlēties. Līdz

šim DV ir rūpējušies par skolām, sevišķi Lielbritānijā, Vācijā,

ASV un citās zemēs. lespēju robežās sniegti pabalsti mūsu stu-

dējošai jaunatnei, bet maz ir dots mūsu mākslinieku atbalstīša-

nai, grāmatu iegādei un citām svarīgām kultūrālām vajadzībām.
Latvisko tikumu un tradiciju, valodas un latviskās ģimenes sa-

glabāšana ir liels uzdevums. Sevišķa vērība pievēršama mūsu

jaunatnei, jo cik stipra būs mūsu jaunatne savā latviskā apziņā

un latviksā lepnumā, tik stipras būs arī ilgas pēc Latvijas valsts.

Šajā virzienā vēl daudz jāstrādā, lai mēs attaisnotu savus ideolo-

ģiskos principus. Svarīga arī mūsu sadarbošanās ar citām lat-

viešu kultūras organizācijām. Lai svešumā izvairītos no draudo-

šām asimilācijas briesmām, DV nodaļas visur ir centušās gādāt

par latviskās vides radīšanu un uzturēšanu. Biedru vakari un

dažādas sanāksmes, varoņu cildināšana devusi daudz mūsu gara

vajadzībām. Viens no galvenajiem DV uzdevumiem ir izkopt jau-
natnē drosmes, varonības un cīņas garu, uzturēt dzīvu tēvzemes

mīlestības garu, goda prātu, taisnīgumu un nesavtīgumu. DV ir

mācījuši cienīt arī cilvēku tiesību likumus un godā turēt mūsu

autoritātes.
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Cīņā par Latviju DV savu darbību balsta uz mūsu vēstures

un brīvības cīņu dienām. Tā kā viss vairums DV biedru pieder

karavīru saimei, tad tie zina novērtēt brīvības un upuru vērtību.

Vairums no mums dzīvojuši labas dienas neatkarīgā Latvijas val-

stī un zina, ko mūsu tautai nozīmē būt patstāvīgai sava likteņa

noteicējai. Daugavas vanagi latviešu karavīru varoņgaru grib
nodot tālāk mūsu jaunatnei, jo tā būs mūsu karoga svētuma uz-

turētāja, tā pārnesēja uz māju. Mūsu trimdas gadi nav nejau-

šība, bet tā ir mūsu sūtība — mūsu visu visaugstākais pienākums
— cīņa pret komūnismu, kas mūsu tautai un vēl daudzām citām

tautām laupījusi brīvību un dzen tās pretim iznīcībai. Cīņā par

Latvijas brīvības atgūšanu DV centušies apvienot visus mūsu mo-

rālos, nacionālos un kultūrālos spēkus. Šajā cīņā DV ir rādījuši

priekšzīmi visiem mūsu trimdas tautiešiem un centušies uzturēt

visciešāko kontaktu ar mūsu likteņa brāļiem igauņiem un lietu-

viešiem, kā arī pārējo aiz dzelzs aizkara palikušo tautu piederī-

giem. Apvienojot trimdas spēkus, DV organizācijas vadība 1954.

gada 12. jūlijā noslēdza draudzības līgumu ar igauņu brīvības

cīnītāju apvienību ~Voitleja". levadītas saunas par šāda līguma

noslēgšanu arī ar citu tautu bij. cīnītāju organizācijām.

DV organizācijas dalībnieki aktīvi piedalās visu zemju cen-

trālās organizācijās un pūlas, lai visā pasaulē izkliedētie latvieši

tiktu apvienoti kopējā vadības centrā. Domājot par Latvijas nā-

kotni, DV organizācija skaidri apzinās, ka mūsu valsts formas

nākotnē noteiks jaunie politiskie apstākļi Eiropā, kuri sekos pēc

komūnisma varas sabrukšanas, kā arī paredzot, ka Latvija ietilps

Eiropas apvienoto valstu saimē, vai vismaz kā Baltijas valšķu

apvienības locekle. Tādēļ tā jau laikus uzņēmusi sakarus un vei-

kusi priekšdarbus sadarbībai ar igauņiem un lietuviešiem, tāpat

arī ar citu Eiropas valšķu emigrantu pāstāvībām.
DV organizācijas simbols ir kaujas karogs Latvijas valsts

krāsās, kuru tās glabāšanā nodeva 1952. gada augustā plkv.

Krīpens.

Noslēgums

DV organizācija paliks uzticīga saviem mērķiem un uzdevu-

miem. Ja mūsu palīdzības darbs ir mūsu lielākais uzdevums, tad

mūsu cīņas darbs ir mūsu svētākais pienākums. Pie cīņas darba

pieder pielikt visus spēkus aukstajā karā cīņā pret mūsu apspie-

dējiem, mūsu trimdinieku saimes vienošana, vienotas vadības ra-
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dīšana, jaunatnes audzināšana un sagatavošana dzīvei atbrīvotā

zemē. Daugavas Vanagi gatavi vienmēr stāvēt par savas tautas

tiesībām, ja vajadzīgs — arī ar ieročiem rokā.

DV organizācijas spēks ir mūsu tradicijas, kuras radās kau-

jas laukos: biedriskums, vienība, uzticība un uzupurēšanās.

No kaujas laukiem atgājuši, latviešu karavīri gūstekņu no-

metnē radīja organizāciju, kuras nodaļas aptver visus kontinentus

un ir visur tur, kur šodien trimdā mīt latvieši. Daugavas vanagi
ir lepni, ka tiem ir kopēja vadība un kopēja darbības platforma.

Daugavas vanagi ir lepni, ka aiz tiem stāv vislielākais vairums

trimdinieku uzticības. To viņi centīsies paturēt un nezaudēt ne-

kad. Daugavas vanagu mērķis ir Latvijas karoga saglabāšana

un pārnešana uz māju, lai ar to nospraustu mūsu tēvzemes robe-

žas. DV uzdevums ir stāvēt nomodā par Latvijas tiesībām, to

atgūšanu un sargāšanu atbrīvotā zemē.

Mag. iur. Ād. Šilde,

L.S. K. valdes loceklis

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS TRIMDĀ

Tas apstāklis vien, ka Latvijas Sarkanais Krusts dibināts

1918. gada 20. novembrī, norāda, ka šīs organizācijas mūžs sais-

tīts ar Latvijas neatkarības sākumiem un valsts suverenitātes

priekšnoteikumu, un, ka nevaram runāt par Latvijas Sarkano

Krustu kā par trimdas organizāciju. Ja tomēr tā darbība kopš

1945. gada pārnesta trimdā, tad šim faktam, pašreizējā perspek-

tīvā skatoties, ir aktuāla un specifiska nozīme. Svarīga ir nevien

Latvijas Sarkanā Krusta darbība, bet ne mazāk šīs organizācijas

pastāvēšanas fakts. Kā viens, tā otrs paturams vērā.

Latvijas Sarkanais Krusts pastiprina to pašu Latvijas starptau-

tiski tiesisko poziciju, ko citā laukā tur un saglabā mūsu sūtnie-

cības brīvajā pasaulē, jo šo institūciju eksistence esenciāli saistīta

ar Latvijas valsts suverēnitāti. Otrkārt, LSK pieder pēc saviem

sakariem, principiem un tradicionālas darbības starptautiskai
karitātīvas sadarbības organizācijai. Un tikai treškārt varam

runāt kopš 1945. gada par Latvijas Sarkano Krustu kā organizā-

ciju, kas palīdzējusi izkārtot krietnu daļu latviešu trimdinieku
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aprūpes un palīdzības jautājumu. Šinī rakstā apstāsimies pie pē-

dējā.

Izsekojot notikumu attīsitībai otrā pasaules kara beigās, kad

vairāk kā 100.000 latviešu atradās kara laukā, liela to daļa kara

slimnīcās, bet vismaz piektā daļa tautas bēgļu gaitās, LSK vice-

priekšsēdis inž. S. Paegle, saziņā ar citiem šīs organizācijas gal-

venās valdes locekļiem, griezās 1945. gada martā pie Latviešu

leģiona ģenerālinspektora ģenerāļa R. Bangerska, lūdzot tā at-

balstu pie vācu iestādēm Latvijas Sarkanā Krusta darbības at-

jaunošanai. Kā zināms, vācu okupācijas iestādes Latvijas un pā-

rējo Baltijas valšķu Sarkano krustu darbību 1941. g. rudenī

apturēja. Sabrukums frontē iestājās tik ātri, ka bez kādas savas

darbības sankcionēšanas no cittautu iestāžu puses, Latvijas Sar-

kanais Krusts uzsāka savu darbību Vācijā 1945. g. vasaras sā-

kumā. Tai izveidojās divi pārvaldes—viena Heidenheimā, otra

Lībekā. Šāds dalījums toreiz bija svarīgs un izdevīgs okupāci-

jas joslu dēļ. Kamēr pārvalde Heidenheimā pārzināja plašo ame-

rikāņu un franču zonu, tikmēr Lībekā, un vēlāk pa daļai Det-

moldā, koncentrējās LSK darbs britu zonā.

1946. g. 15. janvārī Latvijas Sarkanā Krusta galvenā valde,

kuras sēdeklis tanī laikā atradās Detmoldā, saņēma Amerikas

Sarkanā Krusta Nacionālās pārvaldes Vašingtonā paziņojumu, ka

tā ar labpatiku pieņem zināšanai Latvijas Sarkanā Krusta dar-

bības atjaunošanu trimdā. Līdzīgi paziņojumi pienāca arī no da-

žiem Rietumeiropas valšķu nacionālajiem Sarkaniem krustiem,

kā arī nodibinājās kontakts ar Starptautisko Sarkanā krusta

komiteju Žeņēvā.

Latvijas Sarkanā Krusta darbība trimdā kopš tā laika izvēr-

tusies plašāki Vācijā, Austrijā, Beļģijā, Zviedrijā, ASV un Ar-

gentīnā. LSK pārstāvim Itālijā—prelātam J. Čamanim, bez vis-

pārējās labvēlības Itālijas iestādes piešķīrušas tiesību izlietot bez-

maksas pastu sarakstē.

Atbilstoši faktiskajām vajadzībām Latvijas Sarkanā Krusta

darbība brīvajā pasaulē koncentrējusies galvenokārt Vācijā.

Ļoti nozīmīga izvērtās LSK darbība par labu kara gūstek-

ņiem, ievainotiem un kritušiem karavīriem. LSK bija pirmais,

kas uzsāka latviešu karavīru apzināšanu, sperot soļus to atbrī-

vošanai. Šo darbu LSK turpināja arī tad, kad nodibinājās bēgļu

centrālās organizācijas. LSK pārstāvji apmeklēja gūstekņu no-

metnes, konstatējot kara gūstekņu vārdus, pārliecinoties par viņu
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dzīves apstākļiem un noorganizējot tiem palīdzību. Tā kā LSK

rīcībā nebija ne pārtikas, nedz citu pirmās nepieciešamības

priekšmetu krājumu, tad uzsāka to vākšanu un nosūtīšanu lat-

viešu kara gūstekņiem. Lielāki pārtikas sūtījumi, kas radās no

bēgļu individuāliem ziedojumiem, aizgāja uz Zēdelghēmu Beļģijā,

drēbju sūtījums ar. apm. 3000 priekšmetiem Vesterbūras kara

gūstekņu ietērpšanai civīlā, bet mazāki pārtikas vai drēbju sūtī-

jumi aizsniedza latviešu kara gūstekņus Putlosā un citur. Pa-

teicoties pašaizliedzīgai un riskantai akcijai Putlosā, LSK pār-

stāvēm izdevās paglābt no gūsta un ciešanām lielāku skaitu Put-

losā un apkārtnē sapulcināto latviešu karavīru.

Kamēr britu zonā latviešu kara gūstekņus sapulcināja ne-

daudz nometnēs, tikmēr amerikāņu zonā tie no paša sākuma sa-

dalījās pa vairāk kā simts nometnēm. Pēdējās sapulcinātos kara

gūstekņus nepārtraukti pārcilāja, kas ārkārtīgi apgrūtināja pa-

līdzības darba noorganizēšanu. Bez tam atbalstu vajadzēja sniegt

arī tiem latviešu karavīriem, kas no savām vienībām vai ārstnie-

cības vietām bija izkļuvuši Vācijas sabrukuma laikā. Tiem trūka

atlaides dokumentu, vai tie izrādījās kļūdaini. Uzņemot kontaktu

ar amerikāņu galveno stabu, LSK pārstāvjiem izdevās lietas iz-

kārtot labvēlīgi, panākot atsevišķu atbrīvošanas komisiju nodibi-

nāšanu baltiešu bij. karavīru atbrīvošanai no gūsta. Šinīs komi-

sijās kā tulki un paskaidrojumu devēji darbojās LSK pārstāvji.

Atbrīvošanas lietu kārtošanai tas nāca par labu. 1946. g. otrā

pusē noslēdzās latviešu kara gūstekņu atbrīvošana no gūsta

amerikāņu zonā. Izdevās panākt DP tiesību atzīšanu bij. latviešu

karavīriem. Neskatoties uz to, ka LSK šādu savu nostāju pa-

ziņoja kā UNRRA's galvenais vadītājs ģen. P. Morgans, tā ame-

rikāņu galvenais štābs, latviešu karavīru izskrīnēšana turpinājās

uz vietām. Konstatējot šādu vietējo skrīningu komisiju patva-

rību, LSK intervenēja kā pie vietējām, tā centrālajām okupācijas
iestādēm. Tā aizstāvēja bij. karavīru intereses arī vācu iestādēs.

Blakus latviešu kara gūstekņu interešu aizsardzībai, LSK

uzsāka plašu darbību tbc un amputēto, kā arī neredzīgo latviešu

karavīru labā. LSK kā viena no pirmām apgādāja kara invali-

diem protēzes, panāca tbc slimo karavīru ievietošanu tbc ārstnie-

cības iestādēs un uzsāka jau 1946. g. sākumā neredzīgo apmācību
Braila rakstā, kā arī to arodapmācību. Kā protēžu un medika-

mentu sagādē, tā arī karavīru ievietošanu tbc slimnīcās, sevišķi

ja tās atradās UNRRA's pārziņā, bija līdz 1948. gadam ļoti sa-
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režģīta. Pat neredzīgo kara invalidu pārvietošanu LSK ierīkotā

neredzīgo mītnē Mārburgā, kas atradās amerikāņu zonā, varēja

izkārtot no britu zonas, sazinoties ar okupācijas augstāko iestāžu

katrreizēju atļauju Berlīnē. Militāro iestāžu vadītāju biežajai

maiņai sekoja gluži jauna lietu kārtošana, kas prasīja nedēļas, sa-

rūgtinot gūstekņus un internētos, kuru veselība bija izpostīta

un dzīvība atradās bieži mata galā. Atgadījās arī, ka LSK pār-

stāvim, kas apņēmās iznest tā piederīgiem gūstekņu vēstuli, pie-

draudēja pašam ar apcietināšanu.

Bij. karavīru pēdējās atdusas vietas atzīmēšanai un piemiņas

plākšņu sagādāšanai pie LSK nodibinājās īpaša Kapu komiteja.

Kapus atzīmēja ar vienāda parauga latviskām piemiņas zīmēm vai

latviešu gaumē gatavotām urnām.

LSK uzņēmās daudzos gadījumos starpniecību atšķirto ģi-

menes locekļu savešanā kopā. LSK līdzdalība izrādījās vajadzīga

arī latviešu tautības bāreņu un citu bezvecāku bērnu apzināšanā,

palīdzības noorganizēšanā tiem, vienas šo bērnu daļas izvietošanā

latviešu ģimenēs, to dzīves apstākļu pārbaudē un aizsardzībā.

Latvijas Sarkanais Krusts bija vispāri pirmā organizācija trimdā,

kas uzsāka bāreņu reģistrāciju un to tālākā likteņa kārtošanu.

1945. un 1946. gadā tā ņēma savā protektorātā no Latvijas eva-

kuētos bērnu namus. Tādi atradās Sirksdorfā pie Baltijas jūras

un Hamburgā, kā arī Hānenklejā, Harca kalnos. Šo bērnu namu

darbā izdevās iesaistīt latviešu vadītājas un personālu. Uzturot

pastāvīgu kontaktu ar šo bērnu namu administrāciju, izdevās iz-

kārtot sākumā visus galvenos bērnu audzināšanas jautājumus un

šo latviešu iestāžu nesajaukšanu ar citu tautību līdzīgām

iestādēm.

Atzīstot ģimenes audzināšanas priekšrocības, 1946. gada sā-

kumā LSK uzsāka latviešu bērnu izvietošanu latviešu ģimenēs.

Šādas akcijas nepieciešamību pastiprināja UNRRA's tendence

pārtautot latviešu bērnus un panākt to izvietošanu sveštautiešu

ģimenēs aizjūras zemēs.

LSK pūliņiem šinī laukā nebija panākumu. Vairāk kā četr-

desmit izvietotiem latviešu bērniem atņēma to latviešu audžu ve-

cākus, UNRRA atstādināja no darba dažus bērnu namu darbi-

niekus, un 1950. gadā Latvijas bērnu namu bērnus piespiedu
kārtā evakuēja uz ASV. Arī tur tie nenonāca latviešu mājās.
Latviešu audžu un adoptīvvecākus ieguva vienīgi daži desmit

latviešu bērni individuālos izvietošanas gadījumos.
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Latviešu bāreņu apzināšanu un izvietošanu piemērotās lat-

viešu ģimenēs LSK turpina vēl tagad. Tāpat audžu un adoptīv-
vecāki vairākos gadījumos sagādāti ārlaulības bērniem un to

ģimeņu bērniem, kas no bērnu audzināšanas kādu iemeslu dēļ

atteikušies.

1945. gada rudenī un 1946. gadā LSK gādāja par latviešu

bērnu dārzu ierīkošanu un mācības programmu izstrādāšanu.

Šim darbam LSK divi gadus algoja īpašu dārzu inspektori, kas

līdzīgā darbā bija Latvijā ieguvusi ilggadīgu pieredzi. Latviešu

bērnu dārzus LSK apgādāja ar latviešu bērnu grāmatām un ci-

tiem mācības līdzekļiem.

Aizgādības un mātes un bērnu aprūpes darba plānveidīgai

izveidošanai DP nometnēs un citās latviešu trimdinieku apmeša-

nās vietās Vācijā LSK ar 1945. gada oktobri nodibināja un uz-

turēja Aizgādības pārvaldi. Tai pakļāva Mātes un bērns sekciju

ar līdzīga nosaukuma apakšsekcijām lielākajās DP nometnēs.

Pateicoties tam, sevišķā gādībā ņēma daudzbērnu ģimenes, grūt-

nieces, mātes ar zīdaiņiem un kara atraitnes. Šo māšu, kā arī

kara invalidu, slimu un vecu cilvēku labā izveidoja izpalīdžu die-

nestu. Lai gan pēdējam bija sporādisks raksturs, tas vietumis

veica teicami savus uzdevumus. Pie dažām Mātes un bērns sek-

cijām nodibinājās šūšanas darbnīcas vai tās rīkoja šūšanas un

piegriešanas kursus. LSK šūšanas darbnīcu rīcībā atradās vien-

padsmit šujammašīnas. Centrālajā Mātes un bērns šūšanas darb-

nīcā Hanavā no Tautas palīdzības izvestajiem audeklu un drēbju

krājumiem izgatavoja vairākus simtus zīdaiņu pūriņu un maz-

bērnu apģērbu gabalus. Zīdaiņu pūriņu sagādi LSK uzskatīja

par neatliekamu lietu visus trimdas gadus. Stājoties sakaros ar

starptautiskām palīdzības organizācijām, izdevās pašu krājumus

ievērojami papildināt, tā kā līdz 1954. gada sākumam Latvijas

Sarkanam Krustam desmit trimdas gados bija izdevies sadalīt

2-100 bezmaksas zīdaiņu pūriņus. Atsevišķu mazbērnu un bērnu

veļas un apģērbu skaits, kas sadalīts ar LSK gādību, sniedzas bez

tam vairākos simtos tūkstošos. Pūriņu, bērnu apavu, drēbju un

gultas matraču sagādē lielu atbalstu LSK sniedzis Šveices un

Beļģijas Sarkanais Krusts, organizācija Schweizer Spende, Union

International pour la Protection dc l'Enfance, Zviedrijas bērnu

palīdzības apvienība Rādda Barnen un Latviešu palīdzības komi-

teja Zviedrijā. Ar īpašām plašām palīdzības akcijām LSK darbu

aprūpes laukā sekmēja mācītājs Purgailis un Klaupiks ASV,
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Ērika dc Tortorelli Argentīnā un LSK pilnvarotā Beļģijā Ērika

Valtere.

Pateicoties noorganizētai starptautiskai palīdzībai, LSK va-

rējis atkārtoti izsniegt latviešu bērniem, tbc slimiem un novāji-

nātām personām Vācijā medu, zivju eļļu un citus pārtikas pro-

duktus.

LSK kā pirmā mēģināja iedzīvināt sabiedrisko krusttēvu

akciju. Sastādot daudzbērnu ģimeņu, tbc slimnieku, smagi pie-
meklētu invalidu un citu grūtdieņu sarakstus, ko izsūtīja uz ze-

mēm ārpus Vācijas un Austrijas, LSK mēģināja atrast labvēļus,

kas būtu ar mieru grūtībās nonākušās ģimenes vai personas laiku

pa laikam atbalstīt ar mīlestības dāvanām. Daudzos gadījumos

izdevās šādā ceļā uzturēt ilgstošu kontaktu starp piemeklētām

personām un sociāli atsaucīgām personām citās zemēs. Bez tam

tanī laikā, kad starp ārzemēm un Vāciju nebija atjaunota nor-

māla pasta satiksme, LSK uzņēmās uz sevi starpnieces lomu indi-

viduālu saiņu un sūtījumu piegādē un sadalē latviešu bēgļiem

Vācijā un Austrijā.

Tālākais uzdevums bija izgādāt veselībā vājākiem bērniem at-

pūtu ārzemēs. Cittautu karitātīvās organizācijas ne labprāt uz-

ņēma DP bērnus savās zemēs. Beidzot izdevās jautājumu atri-

sināt, Šveices Sarkanais Krusts izteica gatavību dot 50 latviešu

un 50 igauņu bērniem vasaras atpūtu, bet ar noteikumu, ka LSK

jāsameklē Šveicē tādas ģimenes, kas šos bērnus savās mājās pie-

ņem. Ar Caritas Catholica palīdzību grūtības novērsa, un simts

baltiešu bērnu varēja doties uz Šveici atpūtā. Kad gadu vēlāk

pacēlās jautājums par jaunas bērnu partijas sūtīšanu, iejaucās

IRO, celdama iebildumus, ka bērnu sūtīšana atpūtā ārpus Vācijas

traucējot DP izceļošanu. Tīri formālu iebildumu dēļ apsīka labi

ievadītais un svētīgais darbs šinī bērnu aprūpes darbā.

Papildām vēl pieminama LSK iniciātīva latviešu kara un

civīlneredzīgo aprūpē, kas aptvērusi visus šos likteņa piemeklē-

tos trimdā. Pēc tam, kad ārsti redzi zaudējušām personām ne-

spēja vairs nekādu palīdzību sniegt, tos savā gādībā pārņēma

LSK. Tas visiem latviešu neredzīgajiem sagādāja trimdā iespēju
iemācīties neredzīgo rakstu (pēc Braila sistēmas) un mašīnrak-

stīšanu. Tam pieslēdzās neredzīgo pārskološana un arodapmā-
cība. Ar tiešu vai netiešu LSK Neredzīgo kopas atbalstu, ko at-

viegloja tautiešu ziedojumi, apmācīti četrdesmit latviešu nere-

dzīgie, daži no tiem vairākos arodos. Sevišķi labas sekmes uzrā-
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dījuši neredzīgo audēji, masieri un suku gatavotāji. LSK izsko-

lotie neredzīgie ar 1948. gadu kļuva saviem citu tautību likteņ-

biedriem par skolotājiem un instruktoriem, un tādā darbā daļu

to IRO iesaistīja Neiburgas pārskološanas centrā pie Donavas.

Ar 1947. gadu LSK Aizgādības pārvalde uzsāka arī nedzir-

dīgo aprūpi, tos apzinādama un palīdzot tiem iegādāties dzirdes

pastiprināšanas aparātus. Šis atbalsts izrādījās svarīgs pirms

valūtas reformas.

Kā sev piekritīgu uzdevumu LSK uzskatījis medikamentu

sagādi latviešu bēgļiem. No Latvijas līdzņemtais medikamentu

krājums nebija pārāk liels, nedz arī aptvēra visus ārstniecības

līdzekļus. Trimdas pirmajos gados radās liela vajadzība pēc māk-

slīgiem vitamīniem, zivju eļļas, vigantola, tīfa potēm, preparātiem

un patenta līdzekļiem. LSK sakari ar vācu ārstniecības līdzekļu

uzņēmumiem, kādi pastāvēja no valsts neatkarības gadiem, palī-

dzēja iepirkt jaunus medikamentu un vitamīnu krājumus. Mil-

joniem vienības tās sadalīja, parasti bez maksas, pa visu Vāciju

un Austriju. Tā kā Latvijas Sarkanā Krusta galvenais princips
arvienu bijis preventīvās medicīnas un higiēnas atbalstīšana, tad

smaguma punktu lika uz to. Pie Medicīnas aprūpes daļas Heidel-

bergā nodibināja medicīniskās aprūpes padomi, ko sastādīja div-

desmit redzami latviešu ārsti, zobārsti, farmācijas darbinieki un

citi speciālisti.
LSK ierīkoja un uzturēja vairākās vietās ambulances un zob-

ārstniecības kabinetus (Heidelbergā, Minchenē, Memingenā, Virc-

burgā, Hanavā, Barntenē v. c).
Tbc slimnieku labā LSK ievadīja sarunas ar Starptautiskā

Sarkanā Krusta komiteju par smagāko slimnieku sūtīšanu ārstē-

šanas nolūkos uz Šveici. Pēdējā tam piekrita, ieteicot LSK iegā-
dāties kādu slimnīcu ar 60 gultām Šveicē, bet tā kā latviešiem

trūka lielāku līdzekļu fondu, tad no šī nodoma bija jāatteicas.

Diezgan bieži atgadījās, ka IRO un citas iestādes un organizācijas

griezās pie LSK, lai tas pārņem uz sava rēķina slimnieku ārstē-

šanu, vai izsniedz tām ārstniecības līdzekļus bez maksas. Ar tīfa

potēm LSK tiešām IRO vairākos gadījumos apgādājis.

Tāpat instrumentus un zobārstniecības kabinetu parciālas

iekārtas, cik tālu tās nebija nepieciešamas pašu uzturēto ambu-

lanču un zobārstniecības kabinetu iekārtošanai, LSK nodeva IRO

nometņu ambulancēm un ārstiem viņu lietošanā. Tādā kārtā aiz-

pildīja robus, kas daudzās vietās bija jo sāpīgi sajūtami.



257

Kara un trimdas apstākļu dēļ latviešu medicīniskām māsām,

kas Latvijā bija apvienotas Māsu savienībā, trūka pierādījumu

par viņu arodniecisko kvalifikāciju. Tas neļāva tām atsākt

darbu. LSK vispirms apzināja visas trimdā esošās medicīniskās

māsas un ārstniecības palīgpersonālu, un izsniedza visos tanīs

gadījumos, kur tām trūka apliecību, izziņas par viņu izglītību un

agrāko darbību. Tāpat dokumenti sagādāti un apliecināti dau-

dzos gadījumos latviešu tautības bēgļiem un bij. karavīriem. Iz-

sniegtas izziņas par nezināmā prombūtnē esošām personām, kā

arī aizgādniecības lietās.

LSK 1948. gadā ierīkoja un vēlākajos gados papildināja lat-

viešu bēgļu vispārējo kartotēku. Tā turpināta līdz 1949. gadam,

kad izceļošanas un līdzekļu trūkuma dēļ pārmaiņas dzīves vietās

vairs nav uztvertas.

Visai nozīmīgu darbu veicis LSK meklēšanas dienests. Sadar-

bojoties ar Vācu Sarkanā Krusta „SuchdienstV Minchenē,

Bonnā, Berlīnē un Hamburgā, Evangelisches Hilfswerk Minchenē

un International Tracking Service Arolsenā izdevies sadzīt pēdas

kara un trimdas apstākļos pazudušiem Latvijas pavalstniekiem.
Bez tam vāktas ziņas par latviešu karagūstekņiem un deportē-
tiem Sibīrijā un citos apgabalos viņpus dzelzs aizkaram. Uz šo

ziņu pamata sastādīti saraksti par latviešu atrašanās vietām ver-

gu darba nometnēs. Skaidrotas arī sazināšanās iespējas ar lat-

viešu kara gūstekņiem un deportētiem Sibīrijā. Uztvertas liecī-

bas par viņu dzīves apstākļiem un miršanas gadījumiem.

Sastādīti saraksti arī par vācu koncentrācijas nometnēs no-

galinātiem. LSK kartotēku un ziņu dienestu plaši izmantojusi
Sarkanā Krusta Starptautiskā komiteja Žeņēvā un uz reciproci-

tātes principa arī citi meklēšanas dienesti, ar ko LSK bijis sakars.

Ar Sarkanā Krusta Starptautisko komiteju LSK uzturējis

sakarus ar savas darbības pirmajām dienām trimdā. Tā kā abu

okupāciju laikā Latvijā nebija iespējams uzturēt ciešu sadarbību

ar Žeņēvas centru, kā arī kārtot biedru maksas Starptautiskam

Sarkanam Krustam, tad Baltijas valšķu nacionālie Sarkanie

Krusti svītroti no aktīvo biedru saraksta. Sadarbību ar Starp-
tautisko komiteju tas neko nav traucējis. Ar Sarkanā Krusta

Starptautisko komiteju 1946. gadā un vēlāk noturētas apspriedes

un kārtoti vispārēji palīdzības jautājumi. Starptautiskā komi-

teja bija arī tā, kas uzņēmās par ASV debloķētiem līdzekļiem

iepirkt un nogādāt bēgļiem nepieciešamās mantas. Lietu kār-
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tošanā palīdzīgu roku sniedza Latvijas toreizējais sūtnis Šveicē

Jūlijs Feldmanis.

Izveidota cieša sadarbība ar Lietuvas un Igaunijas Serkano

Krustu trimdā. Baltijas valšķu Sarkanie Krusti saskaņojuši savu

darbību un visus trimdas gadus notikušas regulāras šo Sarkano

Krustu konferences.

LSK darbības iespējas noteikuši lielā mērā tās rīcībā esošie

līdzekļi. Tā kā trimdā ziedojumu vākšana atradusies bēgļu cen-

trālo organizāciju un pa daļai draudžu rokās, tad LSK visu trim-

das laiku bijuši sevišķi slikti financiālie apstākļi. Ja LSK

ziemeļu direkcijas bilance 1946. gadā vēl uzrādīja RM 155.950

summu, kuru gan arī britu militārās pārvaldes nelabvēlīgo rīko-

jumu dēļ neizdevās bēgļu labā pilnā mērā izmantot, tad vispārē-

jais LSK financiālais stāroklis jau pirms valūtas reformas nebija

spožs. Ar valūtas reformu tas kļuva katastrofāls.

LSK ieņēmumi 1950. gadā aptvēra DM 8371.21, 1951. g. —

DM 9409.08, 1952. g. — DM 9237.14, bet 1953. gadā vairs — DM

1728.53, no tiem atsevišķu personu ziedojumi visa gada laikā

tikai DM 60.85.

LSK plašais palīdzības darbs bijis uzbūvēts galvenokārt uz

brīvprātības un bezmaksas palīdzības principa. Kā medikamenti,

tā zīdaiņu pūriņi un citi palīdzības priekšmeti izsniegti bez mak-

sas, sedzot no LSK administrātīviem līdzekļiem transporta un

pasta izdevumus. Arī pakalpojumi izziņām, apliecinājumiem un

tieslietu padomiem izdarīti bez atlīdzinājuma. Brīvprātīgo dar-

binieku skaits trimdas gados pakāpeniski samazinājiess. Viss

darba kārtojuma smagums gūlies sākot ar 1949. gadu uz galvenās

valdes locekļiem un 24 pilnvarotiem uz vietām.

Latvijas Sarkanais Krusts darbojas trimdā pēc delegācijas

principa. Tas balstās uz 1918. gada 20. novembrī dibināto Latvi-

jas Sarkanā Krusta organizāciju, kura statūti Latvijas Ministru

kabinetā apstiprināti 1919. g. 27. jūlijā. Šie statūti pārstrādāti

1927. g. 11. janvārī. 1929. g. 27. jūlijā Latvijas Sarkanam

Krustam pievienojoties Žeņēvas konvencijai, uzdevumu loks pa-

plašinājās un šīs organizācijas darbību pakļāva īpašam 1938. gada

30. augusta likumam par Latvijas Sarkano Krustu. Turpinādams

savu darbību ar 1945. gadu trimdā, LSK pieturas pie minētā

likuma noteikumiem un darbības principiem. Mainījās tikai tas,

ka svešā territorijā, Latvijas Sarkanais Krusts, respektēdams

patvēruma devēja nacionālo Sarkano Krustu stāvokli, darbojas
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delegācijā. Līdzīgi Starptautiskā Sarkanā Krusta delegātiem,

kas atsevišķās zemēs veic īpašus palīdzības uzdevumus, to dara

LSK trimdā. Lai uzturētu visciešāko kontinuitāti ar leģitīmo

Latvijas Sarkano Krustu pirms Latvijas okupācijas no svešām

varām, LSK vadība trimdā atrodas ilggadīgā 1. vicepriekšsēža
inž. Spriča Paegles rokās. LSK priekšsēdis prof. Dr. K. Barons

miris 1945. gadā boļševiku okupētā Latvijā.
LSK galvenā valdē vēl darbojas, izpildot vienlaicīgi delegātu

pienākumus: priekšniecības loceklis Dr. mcd. Oskars Voits,
ministrs R. Liepiņš, zv. adv. P. Eglītis, zv. adv. A. Gārša, prof:

Dr. mcd. N. Vētra, Dr. mcd. A. Pētersons un mag. iur. Ād. Šilde:

Latvijas Sarkanā Krusta goda biedri ir: sūtnis K. Zariņš

Londonā, sūtnis J. Feldmanis (1953. g. miris) un Ev.-lut. Archi-

bīskaps Dr. T. Grīnbergs. Ģenerālsekretāra pienākumus pildījuši

trimdā: sūtniecības padomnieks K. Kalniņš, senātors M. Rater-

manis, Dr. Vilhelms Kalniņš un pēdējā laikā (kopš 1951. g.) ģe-

nerālis V. Skaistlauks.

Bez dažādajiem palīdzības pasākumiem un iniciātīvas, ko

LSK uzrādījis karitātīvā vai Latvijas pilsoņu aizsardzības darbā,
tas populārizējis Sarkanā krusta vispārējos mērķus un humāni-

tāro garu cilvēku savstarpējās attiecībās.

Kā no šī pārskata redzams, tad Latvijas Sarkanā Krusta dar-

bība trimdā uzdevumu apjomu ziņā pārsniegusi LSK darbību Lat-

vijā, kas turējusies pie stingri norobežotiem darbības uzdevu-

miem ārstniecības un veselības kopšanas laukā, Tieši tos lielos

uzdevumus, ko LSK spējis veikt Latvijā, un proti slimnīcu un

sanātoriju, kā arī veselības punktu uzturēšanu, tas trimdā nav

varējis nemaz veikt. Tikai daļēji sekmējot preventīvās medicīnas

un higiēnas darbu, tas pievērsis trimdā vislielāko vērību sociālam

aprūpes darbam, lai gan arī tad saviem tradicionālajiem uzde-

vumiem — mātes un bērna, kara invalidu un slimo atbalstīšanai.

Šinī darbā Latvijas Sarkanais Krusts draudzīgi sadarbojies ar

trimdas palīdzības organizācijām un draudzēm. Pilsoņu interešu

aizsardzībā tas palicis kontaktā ar Latvijas sūtņiem.
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Raimunds Čaks

LATVIEŠU PRESES BIEDRĪBAS DARBS ĀRPUS LATVIJAS

Vācijas laikā līdztekus "Mazās Latvijas" veidošanai DP

nometnēs, pēc neatkarības laiku parauga sāka organizēties arī

latviešu rakstnieki un preses darbinieki. Pirmās kopas 1945.

gada vasarā nodibinājās Lībekā (ar A. Plensneru kā priekšsēdi)

un Eslingenā (J. Porietis). Tanī pat laikā LCK Detmoldā sasau-

ca pirmo tobrīd jau dažādos trimdinieku periodiskos izdevumos

aktīvo žurnālistu un redaktoru sapulci. Lai atjaunotu agrāko

arodorganizāciju, 1945. gada 16. decembrī Hanavas nometnē pul-

cējās ap 40 preses darbinieku. Pēc LCK priekšsēža prof. A. Švā-

bes runas par LCK darbību un preses darbinieku pienākumiem

pārdzīvojamā laikmetā, sanāksmes dalībnieki nolēma nodibināt

— Latviešu Preses biedrību un pieņēma arī tās statūtus. Par

biedrības priekšnieku ievēlēja prof. A. Švābi, sekretāru — A.

Klāvsonu. Par amerikāņu joslas kopas priekšnieku ievēlēja K.

Rabāci, sekretāru — Ģ. Salno. Apstiprināja angļu joslas kopas

vadību: par priekšnieku A. Plensneru, sekretāru — J. Rudzīti.

Sapulce pieņēma sekojošus atzinumus turpmākam darbam:

1) Jācenšas panākt, lai vienā apgabalā viena paveida ārpus

nometnes izdevumu nebūtu vairāk par vienu;

2) Pirms jaunu ārpus nometnes izplatāmu preses izdevumu

izdošanas izprasāma Latviešu Preses biedrības atļauja resp. at-

sauksme, un tikai tad meklējamas formālās izdošanas atļaujas

no attiecīgām iestādēm; tāpat jau iznākošiem izdevumiem nepie-
ciešams preses biedrības atzinums un vērtējums;

3) Par periodiska izdevuma atbildīgo redaktoru var būt vie-

nīgi LPB biedri;

4) Izdevumos, kas ignorētu LPB norādījumus un vispārē-

jos noteikumus, rakstniekiem un žurnālistiem līdzi nedarboties;

5) Lai varētu paust brīvu vārdu, nometņu preses izdevu-

miem jābūt neatkarīgiem no komitejām.

Nenoliedzami, nule citētie atzinumi bija toreiz svarīgi un

aktuāli, bet tagad jākonstatē, ka dzīvē un darbā tos gaužām

maz respektēja. Daudzos "preses izdevumu" plūdus (1. atzi-

nums) ierobežoja vienīgi vēlāk attiecīgo militārpārvalžu papīra

taupīšanas nolūkos izdotie rīkojumi. Jaunus izdevumus uzsākot,
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neviens arī netika prasījis LPB atļauju resp. atsauksmi (2. atzi-

nums). Nebija tais laikos varas, kas dotu respektu arī 3. atzi-

numam, bet paši rakstu darbinieki un LPB biedri ignorēja arī

4. atzinumu. Ar 5. atzinuma īstenošanu biedrības vadībai iznāca

diezgan daudz darba divos gadījumos.

Ķīles nometnes komandants E. Meijers bija 1947. g. 3. de-

cembrī konfiscējis rotētā nometnes laikraksta "Nākotnes ceļš"

194. numuru, redaktoriem R. Valdmanim un 0. Akmentiņam pat

ar policijas varu atņemot techniskās ierīces tamdēļ, ka izdevumā,

izmantojot demokrātisko preses brīvību, bija nometņu vadību

kritizētājs raksts. — Daži Lībekas teātra aktieri savukārt bija
dikti neapmierināti ar 0. Liepiņa kritikām un sāka pret pēdējo

aktīvu "cīņu." Šie divi tā laika sadzīves epizodi bija par ie-

meslu, ka 1947. g. 17. decembrī, Eslingenā LPB vadībā, papil-
dinot jau minēto 1946. g. 16. dcc. sapulces 5. atzinumu, pieņēma

divas rezolūcijas par preses darbinieku brīvības sargāšanu, bet

Ķīles nometnes komandanta rīcību preses darbinieki angļu joslas

sanāksmēs nosodīja 1948. g. 4. februāra un 11. marta pārrunās.

(Hanoverā).
Lai panāktu to, ka tobrīd, papīra trūkuma laikā, daži izvei-

cīgi ļaudis neizdotu mazvērtīgas grāmatas, LPB nodibināja arī

grāmatu vērtēšanas komisiju un izraudzīja tās locekļus, taču

praksē šī komisija darbu uzsākt nevarēja tamdēļ, ka mūsu vidū

bija daudzi, kas atzina un respektēja tikai administrātīvu varu

un autoritāti, ne morālu.

Prof. A. Švābe, būdams aizņemts LCK un citu tā laika lat-

viešu organizāciju un iestāžu darbā, drīz vien no LPB priekšnie-
ka pienākumiem atlūdzās. Viņa vietā nāca K. Dziļleja, bet bie-

drības darbā jauna rosme neradās. Šai laikā vienīgi tika pārstrā-
dāti biedrības statūti, kurus pieņēma 1947. g. 17. augusta piln-

sapulcē Eslingenā. Šie jaunie statūti paredzēja vienu biedrības

kopu katrā Vācijas okupācijas joslā. Amerikāņu joslas valdē

tanī pat dienā ievēlēja A. Liepu (priekšsēdis), L. Bērziņu (pr-ža

b.), K. Lejasmeijeru (kasieris), L. Švarcu (sekretārs) un V.

Tomu (sekr. pal.). Angļu joslas kopas valdē 24. augustā, Grē-

venē ievēlēja 0. Liepiņu (pr-dis), E. Skujenieku (pr-ža b.), 0.

Akmentiņu (kasieris), V. Neimani (sekretārs) un M. Eglīti

(biedrzinis). 20. novembrī Freiburgā, Ilonas Leimanes dzīvoklī

nodibināja franču joslas kopu, par priekšnieku ievēlot prof. Dr.

P. Jurevicu (ar 1949. gadu — V. Kalniņš-Kalve), pr-ka vietnieci
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I. Leimaņi, sekretāri Kl. Zāli, sekretāres vienieku R. Čaku un

biedrzini T. Sīli. Kad nu šādi bija noorganizētas kopas visās

joslās, kopu valžu kopsēde Eslingenā, 1947. g. 17. decembrī par

LPB priekšnieku ievēlēja prof. Dr. P. Jurevicu, sekretāru —

L. Švarcu. Sakarā ar statūtiem b-bas pr-ka vietnieki kļuva an-

gļu un amerikāņu joslu kopu priekšnieki — 0. Liepiņš un A.

Liepa.
LPB Vācijas darbības posmā par goda giedriem ievēlēja

rakstnieku J. Jaunsudrabiņu un P. Gruznu (miris).
Biedrības darbs sāka apsīkt 1949. g. rudenī, sākoties iz-

ceļošanai no Vācijas.

Amerikas Savienotās Valstīs biedrības darba aktivitātes at-

sākšanai ierosmi uzņēmās bij. angļu joslas kopas valde, pieaicinot

Latvijas Penkluba pārstāvi J. Porieti. Šī pagaidu valde izslu-

dināja presē biedru pārreģistrēšanos, izstrādāja jaunu statūtu

projektu (1951. g. maijā), un veica citus nepieciešamos organizā-
toriskos priekšdarbus, izsludinot arī valdes vēlēšanas. Kad tās

bija notikušas, globālā apjomā ievēlētā valde pirmai sēdei pulcē-

jās Bostonā, 1952. gada 30. martā, sadalot amatus un pienāku-

mus sekojoši: priekšnieks —0. Liepiņš, sekretārs-biedrzinis —

0. Akmentiņš, vicepriekšnieks-kasieris — J. Porietis, valdes lo-

cekļi — Anšlāvs Eglītis, J. Veselis un Ē. Raisters. Gadu vēlāk

valdi pārvēlēja iepriekšējā sastāvā. Tos pašus ievēlēja arī 1954.

gada vēlēšanās, izņemot J. Porieti, kas nekandidēja.
Biedrības darbība jo rosīgi izpaužas Bostonā, kur atrodas

tās valdes sēdeklis. Amerikas austrumkrastā vairākās pilsētās
sarīkoti vairāki rakstnieku vakari, rakstītas vēstules amerikāņu

presē par latviešu tautas likteņiem, sastādīti saraksti amerikāņu
iestādēm par komūnistu aizvestajiem vai noslepkavotiem latviešu

preses darbiniekiem. Pie LPB nodibinātais fonds atbalstījis trū-

cīgos un vecākos rakstniekus. 1954. g. 22. maijā b-ba atklāja Ne-

braskas valstī Linkolnas universitātē prof. B. Dzeņa veidoto

piemiņas plāksni Dr. K. Ulmanim, kas šo universitāti beidza

1909. g. un kas bija arī izcils publicists un redaktors. Mūsu

pirmā un pēdējā prezidenta piemiņai pie LPB turpmāk pastāvēs

arī K. Ulmaņa stipendija. 1952. gada 9. navembrī LPB centrālā

valde par b-bas goda biedru ievēlēja prof Ludi Bērziņu.
LPB kopas darbojas Kanādā, Vācijā un Austrālijā. Zvied-

rijā un Lielbritānijā dzīvojošie preses darbinieki LPB saimei pie-

vienojušies individuāli.
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Kanādas kopas pirmsākumi meklējami 1949. gadā, kad B.

Senkevičas vadībā "Brīvās Balss" līdzstrādnieki nodibināja
Latviešu Preses biedrību Kanādā. 1952. gada rudenī tā pārre-

ģistrējās par globālās LPB Kanādas kopu. Kopas pirmajā valdē

par pr-ci darbojās B. Senkeviča, bet valdē A. Gailīte, I. Vīksna,

prāv. A. Skrodelis un V. Upeslācis. 1953/54. g. kopas valdē dar-

bojās Dr. phil. H. Tichovskis (priekšnieks), A. Gailīte (pr-ka

vietn.), V. Upeslācis (sekretārs), I. Vīksna (kasiere) un māc. A.

Lūsis, bet ar 1954. g. B. Senkeviča (biedrzine). Kopa jo rosīgi

piedalās vietējos sabiedriski kultūrālos pasākumos, rīko rakst-

nieku un diskusiju vakarus, arī reizi gadā — Preses balli, kuras

atlikumu ziedo kultūrāliem un labdarības mērķiem.

Austrālijas kopā valda tāda pat rosme un darba spraigums.
Tās priekšnieks ir A. Priedītis, vicepr-ks E. Pranks, kasieris M.

Eglītis, sekretārs-biedrzinis A. Zariņš, valdes loceklis — J. Kal-

niņš-Sarma. Kopa sarīkojusi rakstnieku vakarus, literāras tie-

sas, devusi iespēju debitēt jauniem autoriem. Ar divu Preses baļ-

ļu (Sidnejā un Adelaidē) atlikumu atbalstīts Rakstnieku palī-

dzības fonds un Austrālijas latviešu Kultūras Fonds.

Vācijas kopas priekšsēdis ir J. Sudrabiņš, vicepr-dis Ž.

Unāms, sekretārs-kasieris J. Daģis. Kopa sarīkojusi jubilejas

rakstniekiem P. Ērmanim un V. Lesiņam, pirmajam kļūstot 60

gādniekam, otram pārkāpjot 50. gadu slieksni. Kopa reizi gadā
rīko Kultūras dienas un ir izveidojusi labas attiecības ar vācu

presi. Izdevusi nelielu rakstu krājumiņu "Palikušie" divi daļās.

Prof.Pēteris Starcs

Mazpulku org-jas priekšsēdis

LATVIEŠU MAZPULKU DARBĪBA BRĪVAJĀ PASAULĒ

Latvijas neatkarības laikā mazpulki izveidojās par plašāko

jaunatnes organizāciju, kaut gan pēc dibināšanas laika bija viena

no jaunākām. Pirmais mazpulks Latvijā nodibinājās Ezerē 1929.

gada novembri. Otrā pasaules kara pirmajās dienās Latvijas maz-

pulku organizācija svinēja Rīgā uzvaras laukumā savus 10 gadu

pastāvēšanas svētkus, kuros piedalījās valdības locekļi, daudzas

citas augstākās amata personas un liels skaits mazpulku biedru.
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Valsts neatkarības beigu posmā Latvijā darbojās 1085 mazpulki

ar 43.000 biedriem. No tiem pilsētās — 200 mazpulki ar 13.000

biedriem. Valstiski nacionālāsaudzināšanas darbā mazpulku orga-

nizācijai piederēja izcila nozīme. Šā iemesla dēļ tad arī viens no

pirmajiem boļševiku okupācijas varas soļiem 1940.g. bija maz-

pulku organizācijas likvidēšana.

Arī emigrācijā mazpulku organizācija atjaunojās ar krietnu

nokavēšanos. Tas notika pa daļai tādēļ, ka uz mazpulku skatījās
kā uz tīri lauksaimniecisku organizāciju, kuras uzdevums ir vai-

rot lauku jaunatnē mīlestību uz tēva sētu un lauksaimniecības

darbu. Daudziem tādēļ likās, ka tāda veida darbībai svešumā nav

vietas.

Mazpulku darbības atjaunošanas iniciātīva nāca no pašas

jaunatnes, no bij. mazpulku dalībniekiem ar Albertu Švarcu

priekšgalā. Iniciātoru grupas dalībnieks Ansis Birznieks, Biržu

mazpulka bij. priekšnieks un diženais, griezās pie Latviešu

agronomu biedrības priekšsēža prof. P.Starca ar lūgumu, lai ag-

ronomu biedrība uzņemas iniciātīvu mazpulku darbības atjauno-

šanai svešumā. Izpildot šo vēlējumu, agronomu biedrība sasauca

1948. g. 24. aprīlī Ansbachas nometnē— Bavārijā bijušo Latvijas

mazpulku vadošo darbinieku un aktīvo dalībnieku sanāksmi. Ai-

cinājums atrada ļoti dzīvu atsaucību un Ansbachas sanāksmē ie-

radās 54 dalībnieki, starp tiem LCK izglītības nodaļas vadītājs

inž. I. Lubāns, vesela rinda agrāko mazpulku organizācijas atbil-

dīgāko darbinieku, agronomu b-bas valdes locekļi un vairāku citu

latviešu organizāciju pāstāvji. Sanāksmē nolasīja vairākus refe-

rātus par mazpulku ideoloģiju un uzdevumiem svešumā. Sanāk-

smes dalībnieki vienbalsīgi nolēma atjaunot mazpulku darbību un

šai nolūkā pie latviešu agronomu biedrības, kuras darbības rajons

bija amerikāņu un franču okupācijas zonas, nodibināja mazpulku

organizācijas padomi, kurā iegāja agronomu biedrības valde ar

priekšsēdi prof. P.Starcu kā vadītāju, un izvēlēja 14 personas

no bijušiem mazpulku darbiniekiem. Vēlāk Latviešu agronomu

biedrība angļu okupācijas zonā sasauca otru bij. mazpulku darbi-

nieku sanāksmi šai zonā, kura pievienojās Ansbachas sanāksmē

pieņemtajam lēmumam par mazpulku darbības atjaunošanu un

izraudzīja vēl dažus locekļus mazpulku organizācijas padomei.
Pēc šīm sanāksmēm sākās rosīga mazpulku dibināšana un

1949.g. Vācijā latviešu nometnēs jau darbojās 16 mazpulki. Dien-

vidus zonā rosīgākie bija Ansbachas, Valkas, Fišbachas un Virc-
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burgas nometņu mazpulki. Par mazpulku darbības atjaunošanu

sāka interesēties latviešu jaunatne, kas dzīvoja citās Eiropas val-

stīs, kā Francijā, Zviedrijā, Anglijā.
Bet tad ar izceļošanu no Vācijas DP nometnēmmazpulku dar-

bība uz laiku apsīka, lai pēc tam turpinātos jaunās dzīves vietās.

Vācijā — Hanoverā palika Mazpulku organizācijas sekretāriāts,
ko ar lielu aizrautību un darba mīlestību kā arī ar labiem panā-

kumiem vada Džilda Birzgale. Visu brīvajā pasaulē pastāvošo

mazpulku priekšgalā atrodas Latviešu agronomu biedrības ASV

priekšsēdis prof. P. Starcs, kurš kopā ar Dž. Birzgales vadīto

sekretāriātu uztur sakarus strp dažādu valstu latviešu mazpul-
kiem. Dž.Birzgale ir arī Vācijas novada mazpulku vadītāja. Vi-

ņas tiešā vadībā darbojas ar labām sekmēm Hanoveras mazpulks

"Auseklis", kurš 1953. g. 5. un 6. sept. sarīkoja mazpulku dienas,
kas guva ļoti siltu sabiedrības atsaucību.

Arī Francijā pastāv latviešu mazpulks, ko vada Elmārs Zieds

ar dzīves vietu Strasburgā. Anglijā pastāv divi latviešu mazpul-
ku novadi, no kuriem vienu vada skolotājs Edgars Ozols, bet otru

P. Ozols.

Amerikas Savienotās Valstīs mazpulku novada vadītājs ir

agr. Ādolfs Eglītis, kura dzīves vieta ir Kolorado Springa. Viņa
tiešā vadībā šai pilsētā darbojas viens latviešu mazpulks. Pensil-

venijā — Kvēkertaunā mazpulku nodibināja agr. M.Rēvalds. Či-

kāgas rajonā mazpulku idejas propagandē un organizācijas dar-

bus veic Juris Valainis.

Kanādā pirmais mazpulks nodibinājās Niagarā, tā organizē-

tājs bija Ansis Birznieks, viens no mazpulku darbības atjaunoša-

nas iniciātoriem. Niagāras mazpulku vada agr. P.Treijers. Otrs

mazpulks Kanādā darbojas Londonā. Kanādas mazpulku novada

vadītājs ir agr. V. Uiska. Līdz šim vissekmīgāk mazpulki darbo-

jas Austrālijā, kur novada vadītājs ir Viesturs Zembergs. Viņš

savus pienākumus veic ar lielu enerģiju un pašaizliedzību. Bez

viņa mazpulku darbā rosīgi darbojas vēl E. Maršaus, P. Upenieks,
A.Stendze un vairāki citi. Kultūras dienu laikā 1953.g. decembrī

notika Adelaīdē mazpulku vadītāju un vecbiedru sanāksme.

Austrālijas novada mazpulki izdod žurnālu "Trimdas Maz-

pulks". Tas cenšas apkalpot visus brīvajā pasaulē pastāvošos maz-

pulkus. Žurnāla galvenais redaktors ir I Začests. Austrālijā dar-

bojas pavisam 8 mazpulki. Savā darbībā mazpulki pieturas pie ie-

kārtas un darbības noteikumiem, ko 1936.g. 16. aprīlī apstiprināja
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mazpulku virsvadonis prezidents Kārlis Ulmanis. Saskaņā ar šiem

noteikumiem mazpulku uzdevums ir ieaudzināt jaunatnē tēvzemes

mīlestību, stingru, nelokāmu raksturu, darba prieku un pareizu

darba izpratni. Pie šiem pamata noteikumiem mazpulki savā dar-

bībā pieturas arī svešuma gaitās.

Roberts Plūme

MŪSU SPORTS TRIMDĀ

Dzimtenes atstāšana latviešu sporta dzīvi iedragāja tāpat

kā visus mūsu kultūrālos un saimnieciskos pasākumus. Nonā-

kot vispirms Vācijā un citur, atsevišķi cilvēki atjauno savas

sporta nodarbības vispirms personīgā plāksnē. Tam seko atse-

višķu sportistu un grupu sadarbība, kam visai drīz seko sporta

darbinieku aktivitāte, izveidojot jau organizātoriskas formas gan

pēc Latvijas parauga, gan piemērojoties jaunajiem apstākļiem.

Vācija un Zviedrija šinī attīstības gaitā ir pirmās, tad seko An-

glija, Kanāda, Francija, Austrālija, ASV, minot tikai lielākās

latviešu izvietošanās zemes.

Vācijā šādas grupas radās vispirms nometņu apstākļos.
Kā vieni no pirmajiem, kas uzspiesto bezdarbību vērta aktivi-

tātē, bija tieši sportisti, izmantojot nometņu laukumus un baraku

brīvās telpas gan vieglatlētikas mēģinājumiem, gan galda teni-

sam, volejbolam un basketbolam. Pirmā organizēšanās notiek

Libekā, kad 1945. gada rudenī sporta darbinieku sanāksmē A. Bēr-

ziņu lūdz uzņemties sporta vadītāja pienākumus .
Tā paša gada

18. nov. Detmoldā, noorganizējoties Latv. Centrālai Komitejai,

pēdējā ķērās arī pie sporta dzīves kārtošanas, joprojām priekš-

galā atstājot A. Bērziņu, kas par vadītāju angļu zonā aicina

V. Baumani, bet amerikāņu un franču zonās R. Plūmi. Kā nā-

košo posmu varētu atzīmēt Augsburgas sporta sanāksmi 1946. g.

augustā, ar sporta spēlēm un prāvu skaitu agrāko sportistu un

sporta darbinieku piedalīšanos. Tanī ievēlēja pagaidu Sporta un

Fiziskās Audzināšanas Padomi, vadoties no apgabalu pārstāvības

principa. Jaunās padomes statūtu izstrādāšanu uzticēja īpašai
komisijai — V.Baumanis, I. Ozols, Hermanovskis un R. Plūme —

un pēc dažiem mēnešiem, vēl tanī pašā gadā padomi jau varēja
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ievēlēt uz jauno statūtu pamata. Sporta dzīve ievirzījās normā-

lākā gultnē, ar plānotām sacīkstēm pa apgabaliem un meistar-

sacīktēm visas Vācijas mērogā. Sacīkstēs piedalījās daudz da-

lībnieku, tās bija ļoti labi apmeklētas un arī sasniegumi bija
vairāk kā apmierinoši. Rosīgs bija arī 1947. gads, lai gan sajūs-

ma un aktivitāte sāka kristies. Sākās arī pirmā izceļošana uz

Angliju, kas noplicināja aktīvo sportistu rindas nometnēs. Bez

tam arī pati sporta padome neparādīja sevišķu rosību un sanāca

ļoti reti, un pēc gada notecēšanas otrreiz vairs ievēlēta netika.

Rezultātā arī A. Bērziņš atsacījās no amata. Sekoja ilgāks starp-

brīdis, pēc kam LCK par jauno sporta vadītāju izraudzīja ame-

rikāņu zonas vadītāju A. Celmu, kas pielika lielas pūles sporta

atdzīvināšanai Vācijā. Tomēr izceļošanas temps vairs neatļāva

sasniegt agrāko līmeni.

Latviešu sporta centrālai vadībai bija jāmeklē jauni ceļi

sporta rosības atjaunošanai. Atbilde radās Anglijā, kur pa to

laiku jau bija izceļojuši daudz sporta darbinieku un attīstījusies

dzīva sporta rosība. 1949. g. Londonā notika pirmais sporta kon-

gress, tajā ievēlēja Trimdas Sporta padomes sekretāriātu ar

A. Mauriņu kā vadītāju. No Vācijas piedalījās I. Ozols. Padome

sastādījās no visu zemju sporta vadītājiem un sākumā iztika ar

pagaidu instrukciju, ko min. kongress pieņēma. 2. kongress no-

tika 1951. gadā, arī Londonā.

Pa šo laiku latvieši izceļoja uz aizjūras zemēm un tur sākās

sporta rosība. Tādēļ Sporta Sekretāriāts nozīmēja sporta pilnva-

rotos atsevišķās zemēs: Austrālijā A. Šmitu, Kanādā Ž. Zentiņu,
ASV A. Līrumu un Vācijā Gaujeru, kuriem uzdeva pagaidām

apzināt un organizēt sportistus un sarīkot sporta nodarbības

Emigrācija tomēr neļauj nevienai organizācijas formai ilg-
stošāk iesakņoties nevienā zemē, jo, mainoties latviešu dzīves vie-

tām, mainās arī organizāciju uzbūve. To drīz sāk izjust Sporta
Sekretāriāts Londonā, kur pēc ilgākas rosības posma sāk pietrūkt
aktīvu dalībnieku sporta darbā. Tādēļ A. Mauriņš 1950. g. mai-

jā griežas pie Latv. Sporta Apvienības Kanādā ar lūgumu pa-

gaidām pārņemt Sekretariāta funkcijas uz Kanādu un sasaukt

3. sporta kongresu.
Latv. Sporta Apv. Kanādā nodibinās 1951. gada maijā, kad

sporta pilnvarotais Ž. Zentiņš savas pilnvaras noliek un sporta
dzīve Kanādā uzsāk neatkarīgo darbības posmu, ievēlot par sa-

vu pr-di R. Plūmi.
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Patstāvīgu centru — Austrālijas Sporta Apvienību — 1951.

gadā bija nodibinājuši arī Austrālijas latvieši ar rosīgo J. Riņģi

kā pr-di. Ļoti daudz sporta iedzīvināšanā un organizēšanā veicis

arī sporta pilnvarotais žurnālists A. Šmits. Zviedrijā visu laiku

darbojās sporta pārvalde ar pr-di J. Ritumu un A. Graudiņu.

Uzņemoties 3. kongresa sasaukšanu Kanādā, tātad, sporta

centrālās organizācijas pastāv jau Zviedrijā, Anglijā, Kanādā,

Austrālijā, arī Francijā — (Latv. Sporta pārvalde, vad. V. Bau-

manis), bet ASV un Vācijā vēl darbojas sporta pilnvarotie. Kon-

gress sanāk 1953. g. 6. -7. sept. Toronto, piedalās sešas valstis:

ASV, Anglija, Austrālija, Kanāda, Vācija un Zviedrija ar 22

mandātiem. Kongress pieņem statūtus, pēc kuriem padome sa-

stādās no visu valstu latv. sporta apvienību, pārvalžu vai pado-

mes ieceltiem zemju pārstāvjiem. Izpildorgāns ir padomes pre-

zidijs (pr-dis R. Plūme, pr. v. A. Celms, sekr. D. Kazaks, T. Al-

dzeris, kas. J. Ādminis) Kongress nodibina arī Latv. Sporta Pa-

līdzības un veicināšanas Fondu un balvu Latvijas brīvībai; balva

ir ceļojoša un izcīnāma tik ilgi, kamēr to var novest atpakaļ uz

Latviju. Kongress galīgi noformēja sporta organizātorisko pusi
visas pasaules mērogā, radot pirmo latviešu globālo organizāciju.

Tad beidzot arī ASV un Vācijas sportisti pāriet no sporta

pilnvarotiem uz centrālām organizācijām. Lielākā trimdas zemē

ASV sportisti izlemj sporta dzīvi sasaistīt ar visu latviešu centrā-

lo organizāciju ALA, pie kuras nodibinās sporta un fiziskās au-

dzināšanas birojs (vad. V. Vuškalns). Bez tam birojam ir pakār-

tota Austrumu piekrastes sporta pārvalde (T. Aldzeris), vidējo

valstu sporta pārvalde (J. Bokalderis) un Rietumu piekrastes

sporta pārvalde (pag. vad. K. Šleicers), ar daudzām sporta ko-

pām visās valstīs. Vācijā 1953. g. oktobrī sporta darbinieki no-

dibina Vācijas Latviešu sporta pārvaldi, ko 18. dcc. apstiprina

LCK. Pārvaldes pr-dis T. Kārkliņš, loc. E. Auželis, A. Vinčelis,
A. Vesmanis, E. Dundurs, R. Niedra. Anglijas sporta pārvalde

darbojas nepārtraukti no latv. ieceļošanas sākuma Anglijā ar

A. Mauriņu visu laiku kā tās priekšsēdi. (Locekļi tagad — M.

Kalve, L. Priede, J. Pogulis, R. Miķelsons, H. Muskats, R. Vein-

bergs).
No vispārēja rakstura pasākumiem minama balva Latvijas

brīvībai, ko nodibināja 3. Sporta kongress Toronto; pašreiz jau
izcīna 4 šādas balvas Amerikā, 1 Vācijā un 1 Kanādā. Trimdas

krūšu nozīmes ir pieejamas latv. sportistiem visā pasaulē vien-
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veidīgas. Pirmo bērnu nometni trimdā noorganizējuši sportisti

Kanādā, Toronto, un tajā 4 gados ir piedalījušies ap 550 bērnu;

lieli nopelni pie nometņu organizēšanas ir J. Pālenam un J. Sku-

jiņam. Latv. Sporta Padome Trimdā ir uzņemta par pilntiesīgu

locekli "Union of Free East European Sportsmen", kas pastāv

pie Komitejas Eiropas brīvībai; (valdē no latviešiem J. Dikmanis,

padomē V. Čika un R. Plūme). Sporta prese sākta Libekā, šinī

mūsu sporta cietoksnī trimdas sākumā. Te 3 gadi iznāca sten-

celēts nedēļas laikraksts "Latvju Sports" K. Sparinska, A. Vin-

čeļa un Stāmera vadībā. Plašs pielikums pie laikr. "Tēvzeme"

pastāvēja B. Semaško un P. Plīša vadībā. Anglijā kādu laiku

iznāca stencelēts izdevums "Latviešu Sports" (U. Priedīša red.).

Vispārējā presē pastāv sporta nodaļas: pie "Laika" — V. Čikas,

"Latvijas" — A. Vinčeļa, "Latvijas Amerikā" — G. Gubiņa un

"Austrālijas Latvieša" — A. Šmita vadībā. Pēdējais bez tam ļoti
daudz raksta vispārējā presē. Spilgtāko panākumu pulkā, neno-

liedzami ir arī sporta laikraksts "Trimdas Sports", kas pēc da-

žādiem mēģinājumiem citās zemēs, tagad Kanādā, šķiet, būs iz-

veidojis paliekošu vietu ar arvienu pieaugošu atsaucību visā pa-

saulē latviešu sportistu vidū.

Pēc 10 trimdas gadiem, pārlaižot skatu latviešu sportistu
saimei visās pasaules zemēs, redzam, ka tie ir atsākuši pilnu

darbību gandrīz visos sporta veidos, nokārtojuši pilnībā savu or-

ganizātorisko pusi, radot no kopām, klubiem un biedrībām zemju

centrālās sporta organizācijas, un no tām Sporta Padomi Trim-

dā kā galveno centru. Ir notikuši tādi liela mēroga sarīkojumi,
kā Eiropas latv. meistarsacīkstēs basketbolā Vācijā, kurās pie-

dalījās bez Vācijas, arī Anglijas, Zviedrijas un Francijas koman-

das priekšzīmīgā izkārtojumā; tāpat latv. meistarsacīkstēs Aust-

rālijā izvērtās par plašu sportistu sasniegumu parādi; 1. Ziemeļ-

amerikas kontinenta latv. meistarsacīkstēs vieglatlētikā, tenisā

un galda tenisā Toronto, kur piedalījās ne tikai sportisti no ASV

un Kanādas tuvākiem apgabaliem, bet pat no Aļaskas un ASV

rietumu piekrastes, mērojot tūkstošiem jūdžu, lai tikai būtu

latviešu vidū, un, kalpojot sportam latviešu karoga vārdā, kal-

potu arī Latvijas vārdam. Vēl minamas latv. meistarsacīkstēs

ASV, Mineapolē, basketbolā un volejbolā ar plašu piedalīšanos,

rūpīgu organizāciju un pat nopietnu vienreizēju preses izdevu-

mu šim nolūkam.
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Organizācijās ir apzināti ap 2500 sportistu, neskaitot jau-

natni un sportistus, kas vēl nav savas saistības oficiāli nokār-

tojuši.

Latviešu sporta dzīve tādēļ novērtējama pozitīvi gan spor-

ta sasniegumu ziņā, gan vispārējās rosības dēļ, ko tā pievieno

vispārējai latviešu trimdas rosībai. Visa latviešu sporta dzīve

rit izteikti nacionālā garā un kā tāda ieņems neatņemamu vietu

tajā centienu cīņā, ko latvieši brīvajā pasaulē kopīgiem spēkiem

cenšas izcīnīt Latvijas brīvības labad.

LATVIEŠU TAUTAS KOPAS 10 GADI SVEŠUMĀ

Mag. iur. V. Upeslācis

NEATKARĪBAS TURPINĀJUMS TRIMDĀ

(Organizācijas ar pārstāvību raksturu.)

Zemēs, kur pēc otrā pasaules kara apmeties daudzmaz prā-

vāks latviešu skaits, centrālās organizācijas ir viena no īpatnējā-
kām parādībām. Tā sākās Vācijā, kur latvieši nonāca vispirms
un visvairāk, un tā sākās ļoti drīz. Ja neskaita laiku no 1944.

gada rudens, kad latviešu bēgšana no komūnisma sākās, līdz

1945. gada maijam, kad Vācija kapitulēja, tad tikai trīs mēnešus

vēlāk — 15. augustā jau sāka darboties Latviešu Centrālā Komi-

teja. Nākošā mēnesī notika tās noorganizētās Latviešu Centrā-

lās padomes vēlēšanas un novembrī, kad šī padome sanāca, bija

pilnīgi noslēdzies latviešu sabiedriski-nacionālās dzīves iekārto-

šanās posms. Gandrīz visi minētie seši mēneši pagāja technisko

grūtību pārvarēšanai, jo toreiz bija vērojama jarādība, ka latvie-

šu bēglis nejuta praktisku vajadzību, domu par kopēju pār-

stāvību kaut kā pierādīt vai apgaismot un tērēt tam laiku, kā

tas dažkārt notiek ar jaunām vai nepopulārām idejām. Šī doma,

turpretim, bija būtībā veca, un to diktēja nule kā traģiski zaudē-

tā dzimtene. Tā patiesībā bija valsts idejas un valstiskās kopības

inerce, ko neatkarīgai dzīvei nobriedusi tautas grupa tagad apzi-

nīgi mēģināja piemērot svešos apstākļos.
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Pēc LCK nākošā centrālā pārstāvība rodas 1948. gadā Kanā-

dā — toreiz Vācijā vēl pastāvošās Latviešu Nacionālās Padomes

Kanādas locekļa K. Dobeļa ierosmē, un kas tagad pazīstama kā

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā — LNAK. Bēgļu vilnim

pamazām noplokot dažādās emigrācijas akcijās, pakāpeniski ro-

das arī tālākās centrālās pārstāvības: 1950. gada 30. sept dibi-

nāta Latviešu Nacionālā Padome Lielbritānijā — LNPL; 1951.

gadā 24. febr. Amerikas Latviešu apvienība — ALA un dažus

mēnešus vēlāk — 22. jūlijā Latviešu Apvienība Austrālijā — LAA.

Visjaunākā ir Zvierdijas Latviešu Centrālā Padome, dib. 1935. g.

pēc ilgu gadu asām politiskām cīņām pēc noteikšanas latviešu vai-

rākumam šinī zemē. Tā ir vēlēta — 1284 balsis — un jāmin kā

lielākā iepretim otrai — Zv. Latv. Nac. Padomei, vēlētai — 423

balsis — ar Br. Kalniņu priekšgalā.

Centrālo pārstāvību mērķi

Ar šīm sešām galvenām latviešu apmešanās zemēm, skaitliski

ņemot, ir segta latviešu lielā izklīšana pa visu pasauli. Sākumā

tā likās pilnīgi bezcerīga no nacionālo interešu viedokļa. Šodien

centrālo organizāciju pastāvēšana liecina, ka latviešu nacionāl-

sabiedriskās dzīves organizācijas posms noslēdzies arī vistālākās

aizjūras zemēs. Ir palikuši apm. seši nozīmīgi centri, vai pat tikai

četri, ja Vācijas, Anglijas un Zviedrijas vietā ņemam Latvijas

Atbrīvošanas Komitejas Eiropas Centru. Tas nav daudz pasaules

plašumam. Ir uzmundrinoši zināt, ka brīvās pasaules latviešu

lietu kārtošanā jāsazinās vairs tikai ar četriem resp. sešiem va-

došiem orgāniem. Lietpratīgi un bez blakus nolūkiem apcerot mū-

su problēmas, tie tagad varētu sekmīgi spert vēl palikušos soļus,

lai brīvās pasaules latviešu grupas organizēšanās būtu noslēgusies

un tā drīkstētu uzstāties uz ārieni kā nacionāli nobriedusi un ne-

atkarīga griba. Te pirmām kārtām minama vajadzība pēc viena

lemjoša, visiem kopēja un darba spējīga orgāna, kas, cieši sadar-

bojoties ar mūsu atzītajiem diplomātiskajiem pārstāvjiem, uzstā-

tos visu pasaules latviešu vārdā, pirmām kārtām Latvijas brīvī-

bas atgūšanā.
Problēmu pētot, jau sākumā jāizšķir divi lietas: nacionālā

eksistence, kādu mēs viņu veidojam paši, un šīs eksistences for-

mālā izpausme, kāda iespējama dzīvojot svešā valstī. Ar pēdējo

ir jārēķinās, bet brīvajās zemēs tā nekad neizslēdz iespēju panākt
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šīs formas pirmo, mums vēlamo pastāvēšanu. Tādēļ, kur centrā-

lajām organizācijām nepastāv divēji noteikumi — vieni reģistrē-

ti valsts iestādēs un otri — no pirmajiem gan atvasināti, bet būtī-

bā pārfrāzēti ar paplašinātāju nacionālu nozīmi (LCK Vāc), tur

šie statūti(ALA, LAA, LNAK) jāpapildina ar amatpersonu dekla-

rācijām un statūtu komentāriem, kas apstiprināti organizācijas

darbībā. Šī pieeja attaisnojama ar to, ka latviešu faktiskā no-

stāja un organzācijas forma Latvijas atbrīvošanai ir nozīmīgā-

ka par juridisko izteiksmi, kāda kuro reiz kurā pasaules malā

ir iespējama.
Tādā kārtā ir saprotams, ka nacionālo kopības organizāciju

statūti tieši t.s. imigrācijas zemēs ir uzmanīgāki. ASV, Kanādā

un Austrālijā imigrants nav ārzemnieks, kā tas ir Vācijā vai

Anglijā. Imigrants formāli ir nākošais pilsonis, ko faktiski dzī-

ve cenšas apliecināt tūlīt. Tādēļ ir mazāk loģiski, ja kāda imig-

rantu grupa uzstātos kā separāts, nacionāls ķermenis, kamēr ze-

mēs ar lielu iedzīvotāju skaitu vai grūtu saimniecisko stāvokli

(piem., Anglija) tas būtu dabīgi un pat vēlami, jo garantētu ze-

mes saimniekiem, ka svešnieki te ilgi nedomā maizi ēst.

ALA's statūti, piem., ir parastie biedrību statūti, kas uzņem

biedrus un tos atkal izslēdz (7. p.), veicina latviešu sabiedrisko

un kulturālo sadarbību Amerikas dzīves apstākļos (2. p.), bet

LNAK statūti, kas gan biedrību statūti nav, starp citu paredz kā

mērķi "veicināt latviešu ieceļošanu Kanādā un rūpēties, lai tie

būtu lojāli pilsoņi" (2. c. p.). Bet tanī pašā laikāALA's (2. b.)

un LNAK (2. b.) statūti, tāpat kā LNPL (1. p.)gandrīz līdzīgos
vārdos par savu mērķi sprauž "veicināt latvju tautas centienus

demokrātiskas un neatkarīgas Latvijas Republikas atjaunoša-

nai", vai arī "cīnīties par Latvijas neatkarības atjaunošanu sa-

skaņā ar rietumu demokrātiju principiem."
Vistiešāko ceļu ir varējuši iet latvieši Anglijā, jo LNPL sta-

tūti nerāda, ka tiem būtu vajadzējis ārēji pielāgoties kādām pra-

sībām formas vai satura ziņā.

Cīņa par Latvijas brīvības atjaunošanu tad nu parādās kā

visu centrālo organizāciju galvenais mērķis. Var pat teikt, ka

"saglabāt latvju tautas dzīvo spēku un tās kultūru" (LNAK
2. d. pants; LNPL 6.; ALA 2. a), vai "veicināt latviešu organizā-

ciju sadarbību" (LNAK 2. g. un 3. ;LNPL7.; ALA2. a; LAA2.),

pakārtojas šim galvenajam mērķim kā līdzekļi tā sasniegšanai.
Gan nebūtu nepareizi teikt, ka tautas trimdas grupas saglabāšana
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ir pašmērķis, ko varētu veicināt arī tad, ja būtu zināms, ka Lat-

vijas neatkarības nākotnē nebūs. Tomēr sabiedriskā pieredze

imigrācijas zemēs liek secināt, ka nacionālai eksistencei ārpus sa-

vas valsts robežām tomēr vajadzīga kāda dziļāka jēga, lai rastu

spēku noturēties iepretim asimilācijas procesam, attīstot stāvokli,

kurā no vienas puses ieceļotājs ir apzinīgs patvēruma valsts iedzī-

votājs, bet tanī pašā laikā neatsakās no sevis paša.

Mūsu apstākļos Latvijas atbrīvošanas uzdevums līdz šim ir

tādēļ bijis galvenais dzīvības devējs trimdas grupas saturēšanai

kopā, tās darbības toņa piedevējs, kultūras un izglītības lauka

kopējs un centrālo organizāciju pamatojums.

Tautas kopība trimdā.

Šeit sākās latviskās neatkarības lauks. Pētot centrālo orga-

nizāciju iepriekš formulētās vai vēlāk praksē nodibinātās attiek-

smes ar tautas locekļiem, atklājam pirmo un galveno: ka visas šīs

organizācijas būtībā griežas pie latviešu kopuma kā tāda. Toni

dod LCP Vācijā. 1945. gada 20. nov. pieņemto statūtu pirmie divi

panti noteica:

1. LCP ir emigrācijā esošo latviešu pārstāvība.

2. LCP pārstāv emigrācijā esošo latviešu tautas kopību ne-

atkarīgi no tās locekļu politiskās pārliecības un ticības

vai piederības pie kādas arodu vai sabiedrības grupas.

1949. g. februāra sesijas teksts ir līdzīga satura. Šī dekla-

rācija ienes pilnīgi jaunu vilcien mūsu līdz šim pazīstamajā
trimdas organizāciju vēsturē. Jauns vispirms ir pats centrālās

pārstāvības jēdziens, kādu vēl neapskata Latv. Konv. Vārdnīca.

Tāpat jauns ir trimdā esošās tautas kopības vārds, vēlāk aizstāts

ar trimdas kopību. Analogs ir Latv. Nac. Padomes Lielbritānijā

statūtu ievads: "LNPL ir .
. .

vēlēta augstākā Lielbritānijas

latviešu pārstāvība", un būtībā to pašu saka LNAK 2. a pants,

ka LNAK mērķis, starp citu, ir "pārstāvēt Kanādā dzīvojošos

latviešu pie Kanādas valdības un organizācijām." ALA's amat-

personu deklarācijas kongresos un jo sevišķi statūtu paskaidro-

jumi ("Amerikas Latviešu Apvienība", 11. lpp., Informācijas

biroja izd.) tēlo to pašu ainu:

"Visumā ALA par savu uzdevumu uzskata latviešu gru-

pu apvienošanu un pārstāvēšanu ASV, neatkarīgi no pē-

dējo politiskiem uzskatiem, specifiskām interesēm un at-
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tieksmēm. Tada kārtā Apvienība paceļas pāri frakci-

jām vai zināmiem uzskatiem".

Bet LAA priekšsēdis A. Krīpens uzskata, ka "LAA pārstāv

visas latviešu organizācijas Austrālijā, bet praktiskā dzīvē visus

latviešus."

Jākonstatē, ka visi šie līdzīgie panti pēc savas jēgas nav pa-

rastie biedrību statūtu panti. Pēdējiem pamatā ir likums, un tas

ir jau visu deklarējis, kāpēc un kā biedrībām pastāvēt. Trimdas

centrālo organizāciju statūtu ievadi vai mērķu panti, turpretim,

paši ir spiesti aizstāt likuma vietu un deklarēt pamatus, kāpēc un

kā viņiem pastāvēt. Šie panti īstenībā ir nacionāli - politiskas

deklarācijas pamata principi, kas mēģina formulēt stāvokli, kas

radies, latviešu tautas bēgļu grupai izklīstot pasaulē pēc otrā pa-

saules kara.

Normāli būtu, ka šādas pamata principu deklarācijas rastos

un pastāvētu neatkarīgi kā normu avots, no kā varētu atvasināt

savu eksistenci trimdas organizācijas. Prakse ir gājusi, kā re-

dzams, citu ceļu, un, laikam, vienīgi iespējamo, jo vēl šodien

mums nav centra vai orgāna, kas varētu šādu trimdas ticības ap-

liecību dot. Tādēļ latvieši katrā zemē ir nodeklarējuši savas na-

cionālās eksistences pamatus paši un turpat tālāk, vienā doku-

mentā ir pārgājuši uz savas iekārtas noteikšanu. Bet fakts, ka tas

— lai gan noticis lielā ģeogrāfiskā un laika izkliedētībā — ir devis

būtībā vienādu platformu, liek domāt, ka esam kaut ko ieguvuši

ar paliekošu vērtību. Tā ir neatkarība, un līdz ar to pārliecības

īstums, ar kādu latvieši atsevišķās zemēs pie šīs platformas no-

nākuši.

Kādas idejas savai tālākai pastāvēšanai, nonākusi ārkārtē-

jos apstākļos, kāda tautas grupa izvēlas, ir viņas pašas lieta. Pēc

iepriekšējā apskata jāsecina, ka latvieši nav meklējuši kādas

jaunas idejas. Jauns ir tikai šo ideju pielāgojums svešumā, jo

tagad ir redzams, ka būtībā centrālo organizāciju idejas pamatā

ir neatkarības laikā nobriedušas atziņas, ka tauta vai tās daļa kā

tāda var pastāvēt tikai tad, ja tā a)sevi uzskata kā vienu vienību

un b)ja šī vienība kā tāda arī rīkojas, un šim nolūkam viņai va-

jadzīgs viens, visus aptverošs izteiksmes orgāns.

Tautas, jeb trimdas kopības jēdziens ir centrālo pārstāvību

pamatā. Tas velk parallēles starp sevi un tautu dzimtenē, piem.,

LCK 1. p. nosaka:
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"Trimdā esošie Latvijas pilsoņi kopējo interešu sargā-

šanai saslēdzas latviešu trimdas kopībā".
LNAK statūtu 3. p. to pašu izsaka šādi: "Par LNAK dalīb-

niekiem tās valde ieskaita Kanādā dzīvojošos latviešus un viņu

organizācijas ..." No LNPL un ALA's šeit noder jau agrāk

minētie statūtu panti.

Tā tad trimdas kopība ir pieņemta kā pastāvošs fakts. Katrs

latvietis pie šīs kopības pieder pats uz savu tiesību pamata tāpat,

kā viņa tiesības bija būt savas tautas loceklim dzimtenē. Mūsu

laikos arī nebrīvākās zemēs valsts vara šīs pilsoņu tiesības neap-

strīd, drīzāk otrādi — no tām nelaiž vaļā. Normāli vienīgi cil-

vēks pats ir tas, kas izšķir, vai viņš šīs tiesības izmanto, vai atmet.

Liekas, tādēļ arī nekur šie statūti nerunā (izņemot ALAi,
kur tas bijis vajadzīgs reģistrācijas dēļ) par biedru uzņemšanu,

vai par to izslēgšanu. Nav arī paša biedra nosaukuma, jo neviens

nevar būt biedrs savā tautā, kā viņš ir biedrs kādā biedrībā. LCK

un LNPL runā par Latvijas pilsoņiem un nodevām, LNAK par

dalībniekiem un dalības naudu. Līdzīgu ceļu iet ALA, liekot pa-

matā latviešu tautību, ignorējot pavalstniecību un kas, blakus

minot, var izrādīties par reālāko formulējumu, lai cīņu par Lat-

viju turpinātu arī tālākā nākotnē.

Šinī vietā nu ir viegli novilkt robežas starp centrālām orga-

nizācijām un atsevišķām kultūras, aprūpes vai profesionālām

biedrībām trimdā.

Biedrība vai organizācija parastā nozīmē ir par centrālo or-

ganizāciju šaurāks jēdziens mērķos un līdz ar to arī biedru dalībā.

Piem., Latv. Enciklopēdija biedrību raksturo kā "statūtos noteik-

tu mērķu sasniegšanai organizētu fizisku un juridisku personu

apvienību
...

" Tā tad arī juridiskās personas, t.i., pašas biedrī-

bas var apvienoties (un tā tad būs biedrību savienība), bet visos

gadījumos viņu mērķis būs (atkal pēc LE) "veicināt savu biedru

materiālo labklājību, apmierināt savu biedru kulturālās, arodnie-

ciskās, reliģiskās v.c. intereses ..." Pilnīgi normāli, ka vienas

biedrības biedru intereses var nesakrist ar citas biedrības statūtu

mērķiem. Tāpēc biedrībā par biedru nevar būt kurš katrs, bet

tikai tas, kuru biedrība uzņem. Tam nolūkam pastāv dažādi ie-

robežojumi — galvinieki, izglītības, aroda, ticības v.c. priekšno-

teikumi. Un kam ir tiesība uzņemt, tas var arī izslēgt. Tādējādi
biedrība vienmēr ir zināma izlases vienība. Biedrība nekad nav

visas tautas, vai tautas caurmēra pārstāve mērķu, vai biedru inte-
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rešu ziņā. Biedrība vienmēr ir tautas mērķu un interešu daļa,
sektors. Šo daļu var būt tik daudz, cik dažādi pulsē tautas garī-

gā sirds. Un ir vajadzīgas visas šīs daļas, lai dzimtu tautas daudz-

krāsainā personība, šai gadījumā trimdas nacionālā dzīve.

Gluži pretējs stāvoklis ir tautas kopības ziņā. Tā nebūs cen-

trālā pārstāvība, kā loģiski var secināt no apskatītiem statūtiem

un darbības, kas apšaubīs kāda latvieša teisības piederēt pie šīs

kopības. Apšaubīšana tomēr notiks, ja kādam vajadzētu lūgt, lai

viņu kopībā uzņem, jo uzņemt var tikai to, kas stāv ārpusē. Pie

tam lūgumu var arī neievērot. Skaidri redzams, ka attiecībā uz

tautību un no tās izrietošām tiesībām tas ir neiedomājams stā-

voklis. Dzīvs piemērs no biedrību dzīves ir gadījums ar Dauga-

vas Vanagu organizācijas Amerikas valdi, kas izslēdza DV Bosto-

nas Apvienību ar vairākiem simtiem biedru no DV organizācijas

Amerikā. Izslēgšana bija īsta ar visām juridiskām sekām, un

tā nobeidzās pēc vairākiem gadiem ar jaunu lēmumu par izslēgtās

apvienības uzņemšanu atpakaļ.
Ja tomēr biedrību plāksnē nevar iebilst pret līdzīgiem stā-

vokļiem, jo tā tomēr ir biedru vairākuma darīšana, tad nekas

līdzīgs nav pielaižams trimdas kopības pārstāvībās. Kādi varētu

būt iemesli, lai, piem., LCK Vācijā izslēgtu no trimdas kopības
vienu novietni vai pat veselu apgabalu ar vietējo komiteju

priekšgalā? Varētu teorētiski pielaist tikai vienu gadījumu —

ja šī novietne vai apgabals, vairākumam piekrītot, nonāktu

pie viedokļa, kas latv. tautas intereses un līdz ar to trimdas kopī-

bu iznīcina, piem., nostāšanās komūnisma pusē. Paziņojums, ka

attiecīgie latvieši sevi par tādiem vairs neuzskata, nekādu izslēg-

šanu neprasītu, jo tā būtu labprātīga aiziešana. Turpretim dom-

starpības, kas norit latviešu tautas interešu rāmjos, nevar izslēg-

šanu pamatot. Ja kāds latvietis neatbilst atsevišķas biedrības

statūtu prasībām vai biedrībā vispār neiestājas, tad tas nenozī-

mē, ka viņš būtu no savas tautas aizgājis.

Trimdas kopības faktiskie pamati.

Ar šo atziņu, kas visspilgtāk iemiesojusies LCK, LNPL un

LNAK statūtos, ir sākts mēģinājums pārcelt tautas daļas pastā-

vēšanu ārpus savas zemes robežām, radot apmēros samazinātu,

apstākļiem piemērotu, bet idejā nepārgrozītu nacionālās eksisten-

ces formu.
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Tā kā ar deklarācijām vien šim nolūkam nav līdzēts, tad visas

centrālās pārstāvības ir centušās nokārtot attieksmes ar latvie-

šiem attiecīgā zemē. Tā kā sākuma ideja bija trimdas kopība, lo-

ģiskais ceļš tālāk būtu vēlēšanas. Tas pa lielākai daļai arī iets,
dodot visiem iespēju vēlēšanās kandidēt un vēlēt. Praktiski

tikpat plašu segumu panāk ALA,s statūti (6. un 9 p.), kuri gan

saņem savus biedrus un delegātus kongresam visvairāk caur

organizācijām, bet būtībā patur fizisko personu par Apvienī-
bas pamata elementu, pie kam neatkarīgi no tā, vai tas organi-

zēts, vai nē (9. p.). Vienīgi Austrālijas centrālās pārstāvības uz-

būve, kāda tā ir pašreiz, uzrāda izteiktu biedrību savienības formu,

jo tikai organizāciju delegāti piedalās tās uzbūvē (7. p.).

Pirmais solis legālitātes iegūšanā ar to ir sperts un, paturot
acīs tikai latviešu iekšējo dzīvi, tas jāatzīst par sekmīgu. Tomēr

arī vēl tagad paliek daži jautājumi, pirms mēģinājumu varam

uzskatīt par reālu vismaz minimālā nozīmē. Un tie būtu — kā-

das nacionālas neatkarības funkcijas iespējams svešumā izpildīt

un kā tas ir veikts.

Pirmā atbilde, izejot no statūtiem, raisās teorētiskas dabas.

Visur ieturot lojālu nostāju pret vietējo valstu likumiem, centrā-

lās pārstāvības ir radījušas zināmu iekšēju neatkarības gaisotni

vispirms ar savu statūtu valodu. Visskaidrākā tā ir LCK statū-

tiem. Pēc deklarācijas, ka "Trimdā esošie Latvijas pilsoņi sa-

slēdzas trimdas kopībā", tie gandrīz nemaz nenodarbojas ar ide-

jisku mērķu izklāstu, bet gan nosaka, ko var ievēlēt, kā ievēlētie

orgāni darbojas, kas apstiprina mandātus, tie runā par amat-

personām, ko LCK var iecelt vai atcelt, ja tā nepilda uzraudzības

orgānu likumīgos rīkojumus, paredz, ka, pakļautās amatperso-

nas un institūcijas ir jāuzrauga un jāsauc pie atbildības tas, kas

kavē amatpersonu darbu, ceļ tām neslavu vai aptraipa tautas

godu.

Anglijas LNPL statūti paredz vadīt latviešu nacionāli sa-

biedrisko darbu, pārstāvēt Lielbritānijas latviešus, rūpēties par

latv. tiesiskā u.t.t. stāvokļa uzlabošanu, saglabāt un kopt nacio-

nālo kultūru, veicināt atbalstīt un saskaņot sab. orgānu darbību.

Tālāk šie statūti nosaka latviešu nodevas un paredz atskaitīju-

mus sev par labu no latviešu sarīkojumiem vai arī no šiem mak-

sājumiem atbrīvo, un paredz, ka vēlēšanu tiesības, kas gan pie-

der visiem, seko pēc tam, kad izpildīts kāds minimāls pienākums



278

pret kopību, t.i., nomaksāta kopības nodeva (11, 2.). Gluži to

pašu nosaka LNAK 6. pants.

Visumā tā ir droša valoda, vietām sasniedzot jau iestādes

nostāju, kam aiz muguras normāli būtu jābūt valsts varas segu-

mam, bet ko — teorētiski ņemot — kāda tautas grupa, ja tā grib,

var atļauties arī trimdā, un tādā gadījumā būtu uzskatāma par

zināmu nacionālās neatkarības funkciju jau pati par sevi. Tālāk

kā šāda funkcija paredzēta kopēja izglītības politika trimdā, uz-

būvējot skolu sistēmu, pārstrādājot programmas, gādājot mācī-

bas līdzekļus un atzīšanu skolu beigšanas apliecībām. Šeit pie-
slēdzas nacionālās kultūras un fiziska spēka saglabāšanas funk-

cija. Atsevišķa funkcija ir palīdzība trūkumā nonākušiem tau-

tas locekļiem. Pieskaitot vēl funkciju apzināt, vienot un nacio-

nāli stiprināt visus latviešus trimdā, ir lielās līnijās izsmelti tie

mērķi, ko sākumā apzīmējām kā pakārtotus galvenā mērķa sa-

sniegšanai — Latvijas brīvības atjaunošanai.
Kā tas ir norisinājies praktiski? Fakti rāda, ka skolu lietas

katrā zemē ir centrālo organizāciju rokās, vismaz programmu

un vispārējās vadības ziņā. Vācijā latviešu ģimnāzijas ir tiesīgas
sūtīt savus absolventus uz universitāti. Ne gluži visur un ne

vienmēr tiešā līdzekļu vākšanā, bet vairāk plānošanā un sadalē

centrālās organizācijas tātad pilda objektīva starpnieka lomu

arī palīdzības laukā. Svarīga pati par sevi ir centrālo organizā-

ciju regulārā pārvēlēšana kā zināmas kārtības un stabilitātes

simbols, un to darbība, uzsaukumi, atzinumi, viedokļu ieņemšana
zināmos jautājumos un kopējas gribas formulēšana iesniegumos

vietējām valdībām Latvijas atbrīvošanas jautājumā.

Vistālāk šai ziņā ir tikusi LCK Vācijā. Tā ir visvecākā,

tās pakārtotībā savā laikā atradies vislielākais latviešu skaits

un visvairāk tā arī panākusi savas autoritātes nostiprināšanā ne

tikai latviešu vidū, bet arī uz āru, pamazām no latviešu pārtstā-

vēšanas pie UNRRA's un IRO un okupācijas iestādēm nonākot

līdz stāvoklim tagad, kad to Vācijas valsts iestādes bez ierunām

atzīst par latviešu bēgļu oficiālo pārstāvību. Bet LCK ir izpil-

dījusi labāk par citām pārstāvībām dažas funkcijas pašvaldī-

bas, resp. pašpārvaldes nokrāsu. Tas ir vēl solis tālāk par pār-
stāvību un līdz tam zināmos apstākļos, piem., izglītības laukā,

ir nonākusi kāda centrālā organizācija, t. i., kur pārstāvības
lomā iejiīk jau administratīvas dabas norādījumi, pieprasījumi,

noteikumu izdošana, nodevu iekasēšana un t. t.
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Ja nu pēc visa sacītā meklējam atbildi, kāds tam ir fiziskais

pamats, tad aina tēlojas šāda:

Centrālās organizācijas, saskaņā ar saviem pamatprincipiem

par trimdas kopību un tās orgāniem, ir diezgan rūpīgi novilku-

šas piekritības robežas starp sevi un vietējo sabiedrisko rosību.

Ne statūti, ne prakse nerāda, ka tās konkurētu ar vietējām bied-

rībām, piem., teātru vai koncertu rīkošanā, tās nerīko balles lī-

dzekļu iegūšanai un necenšas uzturēt arī skolas, ja to jau dara

vietējās biedrības.

Bet centrālās organizācijas ir paturējušas dažus visiem lat-

viešiem kopējus jautājumus — Latvijas atbrīvošanu, kultūras un

izglītības un palīdzības plānošanu un vadīšanu. Tās ir koordi-

nējušas mūsu nacionālo rosību, lai tā no atsevišķiem posmiem
dažādās vietās tiktu pie kādas sistēmas, no dažādiem viedokļiem

pie kopējas gribas. Ar to ir sasniegts kāds augstāks trimdas

dzīves līmenis, ja vispār kārtība var ko pozitīvu dot. Līdz ar to

šis būtu viens centrālo organizāciju pamata stūrakmenis, jo iz-

ceļ biedrību darba nozīmi, padarot to par mērķtiecīgām daļām

kopējā vienībā.

Tomēr iedomājot, cik viegli un pilsoņiem pat nejautājot, šīs

funkcijas veiktu valsts vara, problēma spiež meklēt vēl kādu

šīs varas aizstājēju, lai sasniegtu aptuveni līdzīgu iznākumu.

Skaidrs, ka šinī meklēšanā nonākam pie visas problēmas saknes

— ja nav valsts varas seguma, kas tad var tās vietā stāties? Kas

var piespiest tagad, svešumā, nest nastas, pildīt pienākumus,

ieturēt nacionālo disciplīnu? Jāatzīst, ka ar šo jautājumu īste-

nībā visa centrālo organazāciju problēma, t. i., latviešu pūles pa-

stāvēt kā tautas grupai svešumā, stāv vai krīt.

Atbilde turklāt raisās ātri: nekādu varas surogātu no savas

zemes atdalītai tautas grupai mēs nevaram atrast. Ja tauta ag-

rāk savā zemē būtu pastāvējusi tikai uz varas pamata, ja viņas

neatkarības un brīvības pamatā nebūtu bijis nekas cits, nekas

idejisks, nekas, kam sakars ne tikai ar bailēm no policijas, bet

arī ar bailēm no sirdsapziņas, ar tautisku izjūtu un mīlestību,

tad tagad, svešumā tādai tautas grupai nav nekādu izredžu.

Krītot ārējiem spaidu žogiem, tā paklīstu kā nesaistīts ganām-

pulks, meklējot mīkstāku zāli.

Faktiskie apstākļi tomēr ir bijuši citādi. To tagad redzam

labāk, kā to varējām redzēt dzimtenē. Ir tomēr pastāvējusi tau-

tas dvēsele gluži reālā nozīmē, jo tagad tā izsāp tik daudzos



280

trimdiniekos, parādās tik reālā veidā, ka varam par tautiskās

izjūtas esību runāt kā par faktoru, uz kā var atkal kaut ko celt.

Tādēļ arī centrālo pārstāvību liktenis ir bijis un būs saistīts tikai

ar to, un tās formula būtu — brīvprātīga pakļaušanās tautas ko-

pības pasākumiem.

Neatkarības aina svešumā.

Otrā pasaules kara radītā latviešu emigrācija vēl gaida sa-

vu nosaukumu. Ka tā ir ieguvusi lielu vietu mūsu vēsturē, ir

jau skaidrs. Līdz ar to sava nozīme būs centrālo organizāciju

parādībai. Desmit gadi ļauj zināmus secinājumus jau tagad, un

tie rāda šo parādību mazliet citādā gaismā kā latviešu bēgļu

aprūpes organizācijas pirmajā pasaules karā.Galvenā atšķirība
liekas būt tagadnes apzinīgā tiekšanās uz visas trimdas apmēra

pasākumiem valstiskās kopības turpināšanai nacionālā plāksnē.

Tas nebūtu uzskatāms par tagadnes gaišumu, vai pagātnes trū-

kumu. Tā ir vēsturiskā secība. Pirmajā karā mēs nekad vēl ne-

bijām kā latvieši visi kopā vēlējuši. Mums nebija bijis savas

valsts. Vienīgā organizācijas forma, ko pazinām, bija biedrības.

Tādēļ blakus dziedāšanas, bibliotēku, lauksaimniecības v.c. bied-

rībām kara laikā radās bēgļu apgādāšanas biedrības. Tās apvie-

nojās un radās Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja, kas izvēr-

tās par visu latviešu kopējās domas un rīcības centru (pēc LXV).

Blakus minot, dažādā ziņā šīs pirmās CX darbs bija atvieglots.

Bēgļi atradās vienā valstī, un šī valsts mūs uzskatīja par saviem

pilsoņiem. Uzticības ziņā pašu latviešu vidū visi bija vienādi ie-

sācēji — kā tauta, tā vēl maz zināmie advokāti, skolotāji un avī-

zēs rakstītāji, kas šo CX veidoja. Viņu darba augšana — gan arī

dažkārt pretešķību mocīta — tomēr bija reizē visas tautas aug-

šana. Mums toreiz vēl nebija kritisku lietpratēju valsts mēroga

izdarībās, kuri ar savu pieredzes ēnu varētu aptumšot katru ne-

veiklāku soli jau pašā sākumā un tā zināmā mērā liegt brīvu

attīstību tautas pārstāvjiem. Tomēr šī atšķirība no mūsu laikiem

nav galvenā, jo valsts pieredzes pozitīvā iedarbība sniedzas visam

pāri kā neatsverams ieguvums, un no tā barojas arī tagadnes
trimdas dzīve. Centrālo organizāciju būtībā tagad ir tieksme

šo valsts pieredzi tautas kopības ziņā pārvest jaunajos apstāk-

ļos. Klāt nāk lieli politiski mērķi — Latvijas atbrīvošana — kā-

da agrāk nebija, bet ko tagad varam atklāti un visur aizstāvēt.
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Pastāv Latvijas valsts diplomātiskie pārstāvji. Tas viss prasa

pēc vienas, organizētas balss, kuras radīšanā, atkal valsts pie-
redzes ietekmē, ir iets moderns, demokrātisks ceļš, ir radīts

tautas kopības jēdziens trimdā un tā izteiksmes orgāns — cen-

trālā pārstāvība, ko dažkārt nepiedienīgi sauc par "jumta orga-

nizāciju".

Mag. hist. Jūlijs Bračs

BALTIJAS TAUTU VIENĪBAS IDEJA UN VIENĪBAS

DARBS TRIMDĀ

1. Mantojums no dzimtenes.

Visiem dziļā atmiņā būs palicis fakts, ka krievi Baltijas val-

stis 1939. un 1940. gadā satrieca pa vienai. Baltijas vienība reāli

nepastāvēja. Katras zemes diplomātija darbojās atsevišķi, ne-

bija ne kopēju aizsardzības plānu, ne kopēju orgānu. Armijas

bija organizētas un apbruņotas dažādi. Baltijas tautu vienības

nepieciešamība tikai tagad ir atzīta pilnīgi. Tās patiesai iedzīvi-

nāšanai mums tomēr daudz kā trūkst, ko viegli varēja radīt dzim-

tenē daudz labvēlīgākos apstākļos neatkarības laikā. No dzimte-

nes esam mantojuši:

a) Baltijas tautu politiskās vie-

nības ideju. Pirmā doma pēc neatkarības izcīnīšanas

bija noslēgt politisku savienību starp visām jaunajām valtsīm

Baltijas jūras austrumu malā — Somiju, Igauniju, Latviju, Lie-

tuvu un Poliju (Bulduru konference 1920. gadā). Bet Polija izrā-

dījās par agresoru, 1920. g. okupēdama Viļņas apgabalu. Somija

atvilkās savā iedomātajā Skandināvijas pozicijā. Igaunijas un

Latvijas politika nevēlējās solidārizēties ar agresijas skarto Lie-

tuvu, tādēļ triju Baltijas tautu savienības noslēgšana nebija ie-

spējama, kamēr šī politika netika revidēta. Šī Latvijas un Igau-

nijas vilcināšanās aizkavēja triju Baltijas tautu antantes noslēg-
šanu par vairāk kā 10 gadiem. Antante, kaut vāja, beidzot tika

noslēgta 1934. gadā, un tikai tad varēja sākties triju Baltijas tau-

tu īstā tuvināšanās. Bet līdz neatkarības zaudēšanai palika vairs

tikai 6 gadi. Savienības līgums tomēr radīja visu triju tautu lik-
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teņa kopības apziņu, ko galīgi nostiprināja vēl okupācijas laiku

rūgtie piedzīvojumi. Līdz ar antantes līgumu "Baltijas" un "bal-

tiešu" vārds identificējās ar Igauniju, Latviju un Lietuvu. Ar šo

kopējo vārdu tagad esam kļuvuši populāri visā pasaulē.

b) Latviešu un lietuviešu nacionā-

lās vienības ideju. Šī ideja uzliesmoja tautas at-

modas laikmetā. Latviešu un lietuviešu tautas ir izcēlušās no vie-

na celma, to valodas, gara kultūra un tautiskās tradicijas ir tuvu

radniecīgas. Tā šīs tautas katra par sevi ir kāda augstāka orga-

nisma daļas. Kronvalds to izteica vārdiem: "Mūsu tēvu zeme ne-

sniedzas tik tālu vien, cik tālu tagadējie latvieši mīt. Viss tas ze-

mes plašums, kuru jau mūsu tēvu sviedri un asinis apslacinājuši,

pirms vēlāki laiki to saskaldīja sīkās daļās, ir mūsu tēvu zeme."

Toreiz tai vēl trūka vārda. Šodien mēs to saucam par Aistiju.

Vienības centienu mērķis ir pēc iespējas restaurēt saskaldīto or-

ganismu, stiprinot vienojošās saites, attīrot svešos sārņus, ar rad-

niecīgo savstarpēji papildinot trūkstošo. Šo uzdevumu veic vis-

pirmā kārtā valodniecība, vēsture literātūra un māksla. Latviešu

un lietuviešu nacionālā tuvināšanās padziļina un stiprina Baltijas

polītisko vienību, tādēļ tā ir Baltijas vienības stūrakmens.

c) Tuvināšanās darba pieredzi, or-

ganizātoriskos metus un kulturālos sa-

sniegumus. Baltijas tautu tuvināšanās darbu visvairāk

veica sabiedrība — atsevišķas personas un organizācijas. Ofi-

ciālā polītika līdz Baltijas antantes noslēgšanai 1934. gadā un

pat līdz otrā pasaules kara sākumam 1939. gadā, maz interesējās

par šo uzdevumu. Tuvināšanās darbs risinājās pa diviem partne-

riem : starp latviešiem un lietuviešiem, starp latviešiem un igau-

ņiem. Tika tulkoti literātūras darbi, sarakstītas grāmatas, sarīko-

tas konferences un kongresi. Darbojās 6 galvenās tuvināšanās

organizācijas: Latviešu Lietuviešu Vienība Rīgā, Lietuviešu Lat-

viešu Vienība Kaunā, Latviešu Igauņu Biedrība Rīgā, Igauņu
Latviešu Biedrība Tallinā, Lietuviešu Igauņu Biedrība Kaunā,

Igauņu Lietuviešu Biedrība Tallinā. īsu laiku politiskās vienības

domai pastāvēja arī septītā organizācija — Panbaltijas Ūnija. No

šīm organizācijām katastrofas laiku ir pārdzīvojušas tikai lat-

viešu un lietuviešu tuvināšanās organizātoriskie meti — tagadējā
Latviešu Lietuviešu Vienība kā agrāko Rīgas un Kaunas orga-

nizāciju apvienojums. No pārējām organizācijām mantojums ir

iegūtā pieredze, personību izlase un radītie kultūrālie sakari.
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2.Baltiešu kopējās organizācijas un institūcijas trimdā.

Baltijas tautu trimdinieki pēc otrā pasaules kara beigām no-

nāca vēsturē vēl nekad nebijušā situācijā: kopējās baltiešu no-

metnēs, pulcēšanās centros un kolonijās; sākumā Rietumeiropas

zemēs, vēlāk gandrīz visā brīvajā pasaulē. Dzīve kopējos cen-

tros kļuva par Baltijas vienības domas jauna laikmeta sākumu un

radīja ārkārtīgi spēcīgu impulsu Baltijas tautu saliedēšanai. Ne

tikai pasaules priekšā, bet arī ikviena tautieša apziņā nostiprinā-

jās "baltiešu" jēdziens. Trimdā radītās organizācijas un institū-

cijas tālu pārspēj projektus dzimtenē. Sekojošais īsais baltiešu

kopēju organizāciju un institūciju pārskats nepretendē uz vispu-
sību un pilnību, jo patiesībā darīts ir vēl daudz vairāk.

Baltiešu Centrālā padome un apgabalu padomes Vācijā pastā-

vēja britu okupācijas zonā no trimdinieku organizētās dzīves sā-

kuma līdz emigrācijas noslēgumam. To uzdevums bija baltiešus

solidāri pārstāvēt okupācijas varas priekšā. Baltiešu Centrālā Pa-

dome (Baltie Central Advisorv Council) pārstāvēja visus baltie-

šus visā britu zonā un tajā ietilpa pa diviem pārstāvjiem no kat-

ras tautības, ko izvēlējās baltiešu centrālkomitejas. Apgabalu

padomes bija atsevišķos britu zonas apgabalos — Šlezvigā-Hol-

šteinā un Hamburgā, Lejassaksijā un Ziemeļreinā-Vestfālē (Bal-
tie District Advisorv Council). Tanīs sastāvēja pa vienam pārstā-
vim no katras tautības, kas reizē bija savu nacionālo apgabala ko-

miteju pr-ži. Visa šī sistēma saucās
'' Baltiešu Labklājības, Izglītī-

bas un Darba Organizācija" (Baltie Welfare, Education and

Emplovment Organization). Šī bija reālā Baltijas tautu federā-

cija pirmo reizi vēsturē. Amerikāņu un franču zonās tik ciešas

koordinācijas gan nebija, bet britu zonas paraugs atsaucās arī uz

turieni, pieradinot pie sadarbības un kopējas interešu pārstāvības.

Atceroties tās lielās grūtības un lēnos panākumus, kādi tuvi-

nāšanās darbam bija dzimtenē, Baltijas Ūniversitāte jāatzīst par

visievērojamāko sasniegumu Baltijas tautu vienības iedzīvināša-

nā. Ūniversitāte pastāvēja no 1946. gada janvāra līdz 1949. gada

septembrim, tā tad tikai īsu laiku. Bet tā sapulcināja baltiešu

tautu akadēmisko izlasi, vienoja to kopējā darbā un rādīja parau-

gus kā atrisināt federatīvas sadarbības organizātoriskos jautā-

jumus. Ūniversitāti vadīja rektorāts, sastāvošs no prezidenta un

viceprezidenta, ko ievēlēja ūniversitātes senāts, un trim nacionā-

lajiem rektoriem, ko ievēlēja nacionālās sekcijas. Atsevišķas l'a-
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kultātes vadīja dekāni ar diviem vicedekāniem — katrs no savas

tautības. Ūniversitātei bija kopēja nozīme — izglītības lāpa ar

universitātes iniciāļiem BU un triju Baltijas tautu nacionālām

krāsām. Visu triju tautu studenti sēdēja kopējās auditorijās,

klausījās kopējos mācības spēkus un to ikdienišķā dzīve noritēja

vienā kopējā studentu saimē. Ja augšā minētās baltiešu padomes

bija epizodiska parādība noteiktai situācijai, tad Baltijas tautu

akadēmiskās saimes vienība ir ievērojams un paliekošs sasnie-

gums.

Baltijas Pētīšanas Institūts Bonnā sastāv no triju Baltijas

tautu zinātniekiem līdzīgā skaitā, pie kam kopskaits nevar pār-

sniegt 12. Institūta nzdevums ir veikt pētījumus par Baltiju

humānitāro zinātņu laukā. Institūtu vada prof. Dr. Edgars

Šturms.

Jau dzimtenē Baltijas tautu akadēmiskā jaunatne bija radī-

jusi kopēju organizāciju, tikai toreiz tai vēl piederēja arī somi

(SELL). Baltijas Studentu Centrālā Padome darbojās Vācijā
līdz emigrācijas noslēgumam. Baltiešu Studentu Federācija kā

globāla organizācija nodibināta Ņujorkā 1953. gada 31. aktobrī.

Baltiešu Kristīgo Studentu Biedrība Bonnā kaut neliela, tā

attīstījusi lielu rosību un spējusi nopirkt Annabergas pili, ierīko-

jot tur kopēju mītni. Biedrību vada mācītājs Urdze — Lietuvas

latvietis, kas pārvalda abas valodas.

Baltiešu Sieviešu Padome attīstīja rosīgu darbību Eslingenā

un pēc emigrācijas laika pārtraukuma to atjaunojusi Amerikā.

Galvenā iedvesmotāja no latviešu puses — Tekla Erdmane —

Aizkraukle.

Sekojot Vācijā gūtajam baltiešu sadarbības impulsam, arī tā-

lākajā emigrācijā dažādāszemēs ir sākušas dibināties "Baltiešu fe-

derācijas" kā atsevišķo zemju centrālo organizāciju vai vietējo
biedrību apvienības. Šāda federācija pastāv arī emigrācijas ize-

jas punktā Vācijā — Baltiešu centrālkomiteju padome. Vēl citas

baltiešu federācijas darbojas Londonā, Toronto un Sidnejā. Šķiet,
visrosīgākā un organizātoriskā ziņā pilnīgākā ir Kanādas fede-

rācija Toronto.

Baltijas Politiskā Padome darbojas Vācijā un sastādās no

triju tautu atbrīvošanas organizāciju pārstāvjiem: Augstākās
Lietuvas atbrīvošanas Komitejas (VLIK), Latvijas atjaunošanas

Komitejas Eiropas Centra un Igaunijas brīvības cīnītāju savie-

nības Voitleja. Ja tās locekļi būtu vienādi partneri to sastāva
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un darbības apjomā, tad šī padome varētu būt Baltijas tautu poli-
tiskā vadība trimdā.

Bez augšā minētajām organizācijām un institūcijām vēl va-

rētu pieminēt Baltijas Brīvības Komiteju Ņujorkā, Amerikas Bal-

tiešu Biedrību Bostonā, Baltijas institūtu Stokholmā, Baltijas Hu-

mānistu apvienību Stokholmā. Veidojas arī Baltiešu profesionālo

organizāciju sadarbība. Tā 10 trimdas gados Baltijas tautu vie-

nošanā organizatoriski paveikts daudz vairāk nekā 20 neatkarī-

bas gados dzimtenē.

3. Latviešu lietuviešu vienība trimdā.

Tagadējā Latviešu Lietuviešu Vienība trimdā ir LLV Rīgā
un LLV Kaunā apvienojums, un tā darbojas globālā mērogā.
LLV Rīgā dibināja un divus gadu desmitus vadīja neaizmirsta-

mais vienības cīnītājs inž. Jānis Rīteris. Daudzu gadu rūpīgā

darbā viņš sastādīja arī plašo Lietuviski-latvisko vārdnīcu, bet

Latviski-lietuviskās vārdnīcas manuskripts gāja bojā pēc autora

nāves Kurzemes kapitulācijas laikā. LLV Kauņā vadītāji ir vai-

rākākrt mainījušies, pēdējais bija ministru prezidents A. Mērķis,

boļševiku deportēts. Trimdā organizātorisko rekonstrukciju vei-

ca LLV pēdējā pirms Latvijas aneksijas Rīgā vēlētā valde ar šī

raksta autoru kā priekšsēdi. Šī valde bija turpinājusi darbību arī

abu okupāciju laikos un tā stājās pie darbības atjaunošanas pilnā

mērā jau tūlīt pēc otrā pasaules kara noslēguma. Valdes prezidija

sēdeklis atradās vispirms Honzenā pie Hamelnas un1947. gadā
tika pārcelts uz Hannoveru, kur atrodas līdz šim. Valde jau 1945.

gadā izstrādāja jaunus statūtus, paredzot plašāku organizāciju,

nekā tā bija dzimtenē, un paredzot abu agrāko organizāciju saplū-
šanu vienā. Reizē tika izstrādāts plāns visu triju Baltijas tautu

tuvināšanās darba veikšanai trimdā: agrāko sešu tuvināšanās or-

ganizāciju vietā tika paredzētas trīs, kuru nosaukumi sastādāmi

alfabēta kārtībā — Latviešu Lietuviešu Vienība, Igauņu Lat-

viešu Biedrība un Igauņu Lietuviešu Biedrība. Šīs trīs organizā-

cijas sastādītu Baltijas tautu tuvināšanās organizāc. savienību.

Pēc uzacinājumiem laikrakstos, reģistrējās LLV Rīgā un

LLV Kaunā agrākie biedri, kā arī pieteicās jauni. Sākās nodaļu

dibināšana. Pirmā nodaļa nodibināta Honzenā 1946. gadā. 1947.

gadā nodibinājās nodaļas Brinninghauzenā, Gēstachtā (Emīls

Skujenieks), Hannoverā, Libekā (Oļģerts Liepiņš un Faustas Kir-
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ša), Mērbekā. 1948. gadā nodibinājās nodaļas Rotenburgā pie Brē-

menes (dir. M.Gaide), Braunšveigā, Volterdingenā (dir. X.Lī-

kums), Grēvenē, Bodenverderā, Freiburgā, Oldenburgā un Vēne-

nā pie Oldenburgas. 1949. gadā nāca klāt nodaļas Pinebergā

(Baltijas Universitāte), Neištatē/Hols., Flensburgā, Memminge-

nā, Dedelstorfā, Felbachā (ģen. S.Pundzevičius), Eitīnā. Tai pa-
šā gadā nodibinājās nodaļas arī Jorkšairā un Šropšairā Anglijā.
1950. gad nodibinājās nodaļa Hamburgā. Pēc tam nodaļu dibinā-

šana Eiropā tālākās emigrācijas dēļ apstājās. Starplaikā nomet-

ņu pārvietošanas un emigrācijas dēļ nācās likvidēt arī daļu jau
nodibināto nodaļu. LLV Vācijā vien bijušas 22 nodaļas. Salī-

dzinājumam pieminēsim, ka LLV Latvijā bez centra Rīgā bija
vēl nodaļas Jelgavā un Daugavpilī. LLV Lietuvā bez centra Kau-

nā bija vēl nodaļas Šauļos un Klaipēdā.
1948. gada 18. aprīlī Rotenburgā pie Brēmenes sanāca trim-

dā rekonstruētās Latviešu Lietuviešu vienības pirmā delegātu
konference. Tajā prezidēja kapt. īgns Apīrubis, Braunšveigas no-

daļas pr-ks, abu valodu zinātājs. Konference apstiprināja abu ag-

rāko organizāciju saplūšanu vienā, apstiprināja jauno organizā-
torisko iekārtu, svarīgus idejiski principālus lēmumus, kā arī ie-

vēlēja LLV centrālos orgānus. Atskatoties uz vienības kustības

vēsturi, konference par LLV goda biedriem ievēlēja: bij. ministru

inž. Sprici Paegli — LLV līdzdibinātāju Rīgā, Dr. Vili Vīdūnu —

Mazās Lietuvas patriarchu un vienu no vecākajiem vienības ide-

ologiem, prof. Dr. Mīkolu Biržišku — Viļņas aizstāvi, pēdējo Viļ-

ņas universitātes rektoru, rakstniekus Faustu Ķiršu un Emīlu

Skujenieku.

Otrā delegātu konference notika 1949. g. 1. jūnijā Hannoverā,

prezidējot pulkv. Antanam Macelim. Trešā —1950.g. 14. maijā

Hamburgā. Tā bija pēdējā konference, kas varēja notikt delegā-

tiem piedaloties personīgi. Hamburgā tika pieņemti lēmumi un

vadlīnijas LLV darbībai tālākā emigrācijā un pārvēlēti centrālie

orgāni. LLV darbībai sadaloties pa dažādiem kontinentiem, dele-

gātu konferences paredzētas rakstveida.

Pastiprinoties emigrācijas plūsmei no Eiropas, sākās LLV dar-

bības pārcelšana citās zemēs. Centrālā valde iecēla Anglijā, Ka-

nādā, ASV, Argentinā un Austrālijā territoriālos sektoru vadī-

tājus, kuru vietā stāsies vēlētās zemju valdes pēc nodaļu tīkla

noorganizēšanas. Pirmā emigrācijas laika grūtības aizjūras zemēs

stipri pagausināja LLV Eiropā uzsākto straujo darbu. Tomēr
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jau 1951. gadā nodibinājās nodaļa Bostonā ar Faustu Ķiršu un

Oļģertu Liepiņu priekšgalā. E. Skujenieka ierosmē nodibinājās
nodaļa Klīvlendā. Vēsturnieks P. Dreimanis nodibināja pirmo
nodaļu Kanādā — Londonā, Ont. Tai pašā laikā nodibinājās no-

daļa arī Buenos Airesā ar Argentīnas latviešu savienības pr-ku
F. Gaišo un Argentīnas Lietuvju Balss redaktoru K. Norku

priekšgalā.

Latviešu lietuviešu nacionālai kopībai kā tautas atmodas, tā

arī neatkarības laikos trūka precīza vārda. Tautas atmodas laikos,
runājot par senatni, latvieši teica "latviešu-leišu ciltis" vai arī

tikai "latviešu ciltis". Lietuvieši teica "lietuvju-latvju ciltis"

vai arī tikai "lietuvju ciltis". Vēlāk vācu ierosmē izcēlās apzī-
mējums "baltu ciltis". Šo nosaukumu pieņēma latviešu filologi
un vēlāk pa daļai arī lietuviešu filologi, "baltu cilšu" apdzīvoto
zemi loģiski būtu jādēvē par "Baltiju". Bet pirms pirmā pasau-

les kara Baltijas vārds noteikti nozīmēja tikai Vidzemi, Kurze-

mi un Igauniju, neieskaitot ne Latgali, ne Lietuvu. Nodibinoties

Baltijas antantei, Baltijas vārds turpretim galīgi nostiprinājās
kā apzīmējums trim Baltijas valstīm. "Baltieši" tātad ir tagad

trīs Baltijas tautas, un ar šo kopējo vārdu tās pazīstamas visā

pasaulē (Baltie Nations).

Ir neiespējami baltiešu vārdu uz priekšu paturēt tikai latvie-

šiem un lietuviešiem vien, bet ja šo vārdu lieto divējādās nozīmēs

— nacionāli neieskaitot igauņus, politiski ieskaitot igauņus — tad

tas rada neskaidrību kā mums pašiem, tā citām tautām. Latviešu

lietuviešu vienības kustībai ir nepieciešams skaidrs vārds, kas iz-

teic mērķi un nepieciešami simboli, kas mērķi apzīmē un nes pla-
šākās masās. Šāds vārds arī bija, tikai vajadzēja piešķirt tam vie-

nības kustības galīgo sankciju un populāritāti plašākā sabiedrībā.

Lietuviešu ievērojamais valodnieks prof. Dr. Kazimirs Būga ne-

atkarības laiku sākumā lika priekšā apzīmēt latviešu, lietuviešu

un prūšu cilšu vienību par aistiešiem. Šis vārds ņemts no vēstu-

res avotiem. Modernā nozīmē šis vārds tika lietots pa daļai lie-

tuviešu vēstures un filoloģijas literātūrā, mazākā mērā arī lat-

viešu. To sāka populārizēt kā politisku programmu jau vienības

kustības darbinieki dzimtenē kā Lietuvā, tā Latvijā. Pēc jautāju-

ma diskusijām aistu un Aistijas terminu galīgi akceptēja LLV

delegātu konference Rotenburgā. Aistijas vārds LLV darbībai

gaitā ir kļuvis jau visai pazīstams un gūst jau zināmu mirdzumu.

Mērķi uzskatāmā veidā izteic simboli. LLV delegātu konfe-
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rence Rotenburgā atzina, ka aistu vienības kustībai simboli ne-

pieciešami. Šie simboli zināmā mērā bija radušies paši no sevis

jau dzimtenē. Par vienības emblēmu tika atzīti baltie Ģedimīna
stabi sarkanā laukā, vaiņagoti ar Latvijas trim zelta zvaigznēm.

Ģedimīna stabi ir Senlietuvas ģerbonis un kara karogs, kad Lie-

tuva cīnījās par aistu cilšu atbrīvošanu un vienību un kad tā bija

vienīgais patvērums un cietoksnis aistu nācijas izmisuma cīņā
pret krustnešiem. Emblēmas krāsas — balts, sarkans, zelts rada

arī karoga krāsas, pie kam sarkans un balts ir latvijas karogā,
bet sarkans un zelts Lietuvas karogā. Balts-sarkans-zelts horicon-

tālās svītrās ir LLV proklamētais aistu nacionālais karogs.

Ar simbolisku nozīmi izvēlēta arī Latvijas un Lietuvas vie-

nības diena 28. novembrī. 1561. g. 28. nov. Viļņā kapitulēja vācu

ordenis un Livonija tika apvienota ar Lietuvu. Šī polītisķā vie-

nība pastāvēja līdz neatkarības galam 18. g. s. beigās, kad Lie-

tuvu, Kurzemi, Zemgali un Latgali annektēja Krievija. 28. no-

vembris pasvītro vēsturiskās vienības tradiciju.

Tādā kārtā skaidri formulējot vienības augsto mērķi un ra-

dot attiecīgus simbolus, vienības kustība iegūst lielāku spēku, un

tā ir piemērota izplatīšanai plašākās masās.

Pirmā plašākā LLV organizētā sabiedrības un kultūras dar-

binieku sanāksme bija Preses konference Libekā 1947. gada 19.

oktobrī. Konferencē piedalījās rakstnieki žurnālisti un zināt-

nieki, tika nolasīti referāti par sadarbību un idejiskiem uzdevu-

miem, kā arī izvēlēta LLV preses komisija (E.Skujenieks, O.Lie-

piņš, J. Sudrabiņš, red. Prielgauskas, Narkeļūnaite, Petrēnas). No

preses komisijas izveidojās LLV preses birojs, ko vadīja E. Sku-

jenieks. Preses birojs izdeva LLV preses biļetenus — latviešu va-

lodā ar lietuviešu ziņām. Šie biļeteni tika piesūtīti ievērojamā-

kiem latviešu un lietuviešu laikrakstiem un veicināja informācijas

apmaiņu abu tautu presē. Preses birojs sāka izdot arī vēl īpašu

biļetenu "Aistija" kā latviešu, tā lietuviešu valodā ar idejiskiem

rakstiem un organizācijas tekošajām ziņām.
Vienības gara iedzīvināšanai it sevišķi kalpoja latviešu-lie-

tuviešu kongresi, kas tika sasaukti pēc dzimtenē nodibinātiem

paraugiem.

Pirmais kongress notika 1948. gada 19. jūnijā Volterdingenā.

Kongresa darbība bija nosprausta ļoti plaša. Kopsēdes bija pa-

redzētas tikai svinīgai atklāšanai, izstrādāto rezolūciju pieņemša-

nai un deklarātīviem lēmumiem. Galvenais darbs pretēji praksei
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dzimtenē bija paredzēts sekcijās. Katrai sekcijai bija organizā-

tors, referenti un korreferenti.

Ko rezolūciju projektiem minami: Jāizstrādā sistēmatisks

tulkojumu plāns; apzināt abu valodu pratējus (E.Skujenieks) ;

salīdzināt abu tautu folkloru; restaurēt vecākās valodas formas,
lai panāktu pēc iespējas lielāku vienādību abās valodās (mag.

phil. 0. Līdeks); jāorganizē centrālā aistikas kartotēka, reģist-

rējot bibliotēkās un privātā īpašumā esošas grāmatas, šai ziņā sa-

darbojoties ar igauņiem, baltrutēņiem, poļiem un ukraiņiem; na-

cionālo jautājumu pētniecība jāorganizē kopīgi; jādibinaLLV zi-

nātņu komisija (N.Namnieks) ; saskaņojama jaunās paaudzes au-

dzināšana (P. Dreimanis) ; jāsagatavo dziesmu izlase abām tautī-

bām skolu vajadzībām ar 10-20 melodijām; jāsastāda īsa literā-

tūras antoloģija kā vienā, tā otrā valodā; jāsastāda kopēja īsa

tautisko rakstu ābece; sagatavojama skolu ehrestomātija kā vie-

nā, tā otrā valodā ar ziņām par valodu, literātūru, vēsturi un mū-

ziku, ornamentiku un ģeogrāfiju (M. Gaide) ; jāizdod lietuviešu

valodas mācības grāmata latviešiem; skolās vēstures mācības

programmā jāuzņem plašākas ziņas par Lietuvas vēsturi; vaja-

dzīgs rakstu krājums ar populāriem apcerējumiem par otras tau-

tas zemi un kultūru (skolotājs J. Kalniņš) ; jāizvairās latviešu

historiogrāfijā lietot kļūdaino apzīmējumu "poļu laiki", tā vie-

tā lietojot "Polijas-Lietuvas laiki" (J. BraČs) ; jāizvairās latviešu

presē un sabiedrībā lietot nemoderno apzīmējumu "leiši" (N.

Namnieks). Vēl minami ierosinājumi rīkot kopīgus jaunatnes

svētkus
,

kopējas vasaras nometnes, uzaicināt jaunatni otras tau-

tas sarīkojumos, jaunatnei mācīties brāļu tautas himnu, dzies-

mas, dejas un rotaļas v.c.

Otrs kongress notika Hannoverā 1949. gada 1. jūnijā reizē

ar LLV 2. delegātu konferenci. Kongress neaptvēra tik plašu

jautājumu loku, bet izdevās izcili reprezentācijas ziņā. Tajā pie-

dalījās ap 200 dalībnieku. Kongress noturēja 3 kopsēdes.

Latviešu un lietuviešu tuvināšanās svarīgākā laipa ir valoda.

Plašāko masu tuvinšanās iespējama, tikai izplatot kaut daļēju

brāļu tautas valodas saprašanu. Valodas zināšanu izplatīšanai

LLV lieto jaunas metodes. Kā konferencēs un lielajos kongresos,

tā nodaļu sapulcēs, sēdēs un apspriedēs, kopējos sarīkojumos ne-

tiek lietotas svešvalodas. Ikviens runā savā valodā, vajadzības

gadījumā izdarot tulkojumus. Tulkojums vai satura atstāstī-

jums tiek sniegts pirms oriģinālpriekšnesuma, lai valodas neziņā-
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tājs varētu otrā valodā ieklausīties un sākt to saprast. Ļoti vēr-

tīgus principiālus un konkrētus ierosinājumus valodu tuvināša-

nai ir sniegusi mag. phil. Velta Rūķe-Draviņa ar plašu rakstu

"Valodu tuvināšana Baltijā" (Ceļa Zīmes, 1951. g. 8.-ā nr.)

Valodas zināšanu izplatīšanai Centrālā valde izdeva 3. ies-

piedumā mag. phil. A.Augstkalna nelielo darbu "Leišu valodas

elementi", kas bija sastādīts dzimtenē latviešu ģimnāziju vajadzī-

bām. Tāpat tika izdots neliels krājums "Latviu dainos" ar lat-

viešu dziesmām lietuviešu tulkojumā un to melodijām. Drāma-

tisko kopu vajadzībām tika pavairota Zīverta "Vara". Šis darbs

ieguva sevišķu populāritāti, un tas LLV iniciātīvā izrādīts vai-

rākkārt. Sevišķi dziļu iespaidu atstāja brīvdabas izrāde Harca

kalnos 1948. gada vasarā.

Osvalds Akmentiņš

DIVU EMIGRANTU PAAUDŽU LIKTEŅGAITA

1955. gadā piepildās pussimts gadu kopš 1905. gada revo-

lūcijas, bet 1954. gada rudenī desmit gadu kopš apm. 120.000

latviešu, bēgdami no komūnistu otrreizējās zemes okupācijas,

nokļuvuši svešumā un izklīduši plašajā pasaulē. Kā piektā ga-

da revolūcija, tā Latvijas valsts varmācīgā iekļaušana Padom-

ju Savienībā 1940. g. ir ārkārtīgi traģiski notikumi tautas dzīvē.

Pirmajā gadījumā apsūdzama cariskā, otrajā — komūnistiskā

Krievija.

Piektā gada pretrevolūcijas akcijā krievu tiesas iestādes

ar nāvi sodīja 2468 personas, deportēja 2652, bet pa kara stā-

vokļa laiku no Latvijas izraidīja 1871 latvieti. Daudz šausmī-

gākus laikus Latvija piedzīvo 1940/41. g. Padomju varas laikā.

Latvijas Sarkanā Krusta reģistrācija 1941. g. vasarā konstatēja,

ka šīs okupācijas periodā cietumos bijuši ieslodzīti vismaz 7020.

šai skaitā 404 sievietes un 17 bērni jaunāki par 16 gadiem, kā

arī 172 sirmgalvji vecāki par 60 gadiem. Ko ieslodzītiem 980

nogalināti, bet pārējie 6040 notiesāti un izsūtīti uz spaidu dar-

bu nometnēm Pad. Savienībā. 1941. g. 13./14. jūnijā Padomju

vara deportēja uz Sibiriju 15.600 Latvijas iedzīvotāju. Tālākie
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dati rāda, ka komūnistu režīms līdz tā otrreizējai okupācijai

atrāva Latvijai ap 34.000 tās pilsoņu.

Šie skaitļi liecina par smagu tautas traģēdiju divu paaudžu

laikā, kuros vēl nemaz nav ieskaitīti 1. pasaules kara upuri.
Abas šīs katastrofas, kas radījušas masveidīgas bēgļu straumes,

notikušas krievu un vācu valdību draudzības rezultātā.

Ir milzīga starpība starp šiem divi vēsturiskiem gadiem.
Ne tikai gadi, bet arī cilvēku upuri un bēgļu liktenis liecina

katrs par citādāku laikmetu. Pēc 1905. g. Latvijā pastiprinājās

konstitūcionālais režīms, un tautas labklājība uzplauka visās no-

zarēs. Emigranti, kam nebija iespējams samierināties ar zaudē-

jumiem, palikdami svešumā, varēja sazināties ar dzimteni, sa-

ņemt no Latvijas pastu, grāmatas avīzes un pēc 8-10 gadiem

arī atgriezties, jo cara valdība izsludināja amnestiju. Tagadē-

jiem emigrantiem liegta jebkāda sazināšanās ar piederīgiem dzim-

tenē, kas cieš lielinieku jūgā, pie tam cieš arī tādi, kas paši bija

aktīvi piektā gada revolūcionāri un sodu izcietuši Sibirijā.
Var lēst, ka apm. 5000 piektā gada revolūcionāru izceļoja

uz ārzemēm, no kuriem ap 4000 nokļuva Amerikā, Kanādā,

Austrālijā un nedaudzi V.-Eiropā.

Palūkosimies, kas notika ar šiem emigrantiem, it īpaši ASV.

Viņi ieceļoja še brīvi, bez kādām pārbaudēm, jo Amerika toreiz

pat ar simpātijām vēroja revolūciju Krievijā un Latvijā.

Piektā gada emigranti ASV izveidoja 2 politiskās organi-

zācijas : Amerikas latv. strādnieku sociālistu federāciju un Ame-

rikas latv. strādnieku koporganizāciju. Abi nogrupējumi atspo-

guļoja laikmetīgās sociālistu cīņas virzienus Eiropā, savstar-

pēji apkarojās un centās iegūt vadītāja lomu emigrantos. Piekt-

gadnieki pievilka savās rindās arī agrāk ieceļojušos latviešus,

kas simpatizēja sociālisma ideoloģijai. Prāva skaita un nepa-

rastās aktivitātes dēļ viņi ar savu uzskatu dominēja visās lat-

viešu biedrībās, atskaitot draudzes, kur darbojās kristīgi un tau-

tiski noskaņoti latvieši, kā, piem., mācītājs J. Steiks, J. Siebergs,
J. Kvietiņš. Sociālistiem, īpaši piektā gada vajātiem, līdzi juta

arī pilsoņu aprindas. Baptistu dzejnieks Krišjānis Nātra, ko

uzskata par lielāko Amerikas latviešu dzejnieku, rakstīja dze-

joļus piektgadniekiem, bet gleznotājs Āboliņš zīmēja pastkartes

ar revolūcijas ainām. Ar laikmetīgiem nosaukumiem iznāca

laikraksti: Proletārietis, Strādnieks, Darba Balss,rīkoja teātra

izrādes, demonstrācijas, streikus v. t. t. Bostonā viņi ieguva
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namu un arī spiestuvi, kur iespieda propagandas rakstus. V.-Ei-

ropā piektgadnieku pulciņi pastāvēja tikai līdz 1. pasaules ka-

ram, Amerikā, īpaši Bostonā viņi jau pārdzīvojuši 50 gadus, bū-

dami arvien vēl uzticīgi saviem jaunības dienu ideāliem un so-

ciālisma-komūnisma dogmai. Sociālisti ASV līdz 1917. g. revo-

lūcijai Krievijā dalījās divos virzienos — vieni domāja, ka re-

volūcija būtu atbalstāma, kur tā jau sākusies — Baltijas valstīs,

otri pievienojās Amerikas sociālistu partijai, jo domāja, ka strād-

niekam nav svarīgi, kur dzīvo, bet gan kur var reālizēt sociālis-

ma idejas. V. Dermanis ap 1906. g. apceļoja ASV latv. kolonijas

un propagandēja uzskatu, ka piektā gada emigranti ir še tikai

"Krievijas viesi" un agri vai vēlu ir jāatgriežas dzimtenē. Bos-

tonas Strādnieku palīdzības b-ba arī to pašu uzsvēra, taču šim

uzskatam piekritēju bija maz. Ja Latvijas sociāldemokrātu par-

tijai būtu izdevies panākt tiešāku kontaktu ar šiem emigran-

tiem, varbūt tad nebūtu bijis tik bēdīgs viņu liktenis svešumā.

Būtu atgriezušies dzimtenē daudz vairāk un nebūtu palikuši

tik karsti komūnisma aizstāvji. Rīgas vietā Latvieši Bostonā

izraudzīja sev par padomniekiem Maskavu. Komūnisms Maskavā

kļuva par viņu pielūgto elku, un piektgadnieki pielika visas pū-

les, lai Amerikā apkarotu neatkarīgās Latvijas centienus, bet

Latvijas valsts iznīcināšanas laikā apjūsmoja tās traģisko galu,

slavējot komūnisma režīma nodibināšanos.

Mantas stāvokļa ziņā piektgadnieki ir vidēji Latvijas jaun-
saimnieki ar savu auto un mazmāju vai pat vairāk. Visi viņi ir

algota darba strādnieki vai amatnieki, nav dzirdēts, ka starp

viņiem atrastos kāds uzņēmējs, kas nodarbinātu arī citus. Piekt-

gadnieku — komūnistu skaitu ASV un Kanādā vērtē uz 1000.

Bet viņu nozīme tagad vairs nav liela un tikpat kā nekādas nozī-

mes tiem nav D.-Amerikā un Austrālijā. Viņi vairs nav cīnītāji,

bet laikmeta ēnas, novecojušies, izmiruši. Kas vēl ir dzīvi, jau

pāri 75 gadiem, bet pēcteči amerikānizējušies, no kuriem reti

kāds prot latviski. Liktenis atriebies — tie, kas tautu un tēvzemi

nicina, top paši iznīcināti.

Bez minētās Amerikā ir vēl cita latviešu grupa: ap 2000

veclatviešu, kuru darbība ir atzīmēšanas vērta. Tie ir Amerikas

latviešu draudžu cilvēki — luterāņi, baptisti un citi sīkāki no-

virzieni ar tautisku noslieci. Piem., baptistiem Amerikā pastāv

draudzes veselus 50 gadus, kurām brīvības gados bija vislielā-

kie sakari ar dzimteni. Tas pats sakāms par luterāņu draudzēm,
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no kuru vidus nāk tādi patrioti kā Jānis Steiks Jēkabs Siebergs,
John Jones v. c. Steiks sociālistu uzplūdu laikā Bostonā varonī-

gi sludināja savus principus par ticību un tautību. Jēkabs Sie-

bergs 25 gadus izdeva populārāko latviešu avīzi Amerikā —

Amerikas Vēstnesi, kalendāru, grāmatas un pastkartes ar tau-

tiskiem motīviem. Tie tautieši, kas pulcējās ap Sieberga tēvu,

panāca Latvijas atzīšanu pie Amerikas valdības un tie nodibinā-

ja lielāko un iespaidīgāko latviešu organizāciju Amerikā — Ame-

rikas Latviešu Tautisko Savienību, ar daudzām nodaļām. No šiem

patriotiski noskaņotiem tautiešiem Latvija saņēma ap 30.000 do-

lāru lielu palīdzību tieši pirmajos gados, kad tā bija vajadzīga

visvairāk. Trimdas gadus Amerikā aizvadīja arī Latvijas pēdē-

jais prezidents Dr. K. Ulmanis, kas studēja Linkolnas universi-

tātē (1907-09).

Veclatvieši, kā mēs tagad ASV saucam agrākos ieceļotājus,

ir izmēģinājušies bērnus audzināt par latviešiem, sūtījuši viņus

pat sestdienas skolās, bet drīz vien pasākumu atmeta kā neizde-

vušos, kā nesekmīgu. Neizdevās izstrādāt metodes, ko varētu

pārņemt latviešu ieceļotāji ASV un citur pēc otrā pasaules kara.

Vācijas DP nometņu latvieši cerēja sev priekšā Amerikā atrast

stiprus tautības cietokšņus, bet tur atrada tikai drupas. 50 gadu

starplaikā Amerikā nebija nākuši jauni latviešu ieceļotāju pulki.

Pēc dažiem gadiem, ja otrais pasaules karš nebūtu še atvedis

jaunus bēgļus, latvietības problēma vairs neeksistētu.

Jau desmito gadu latviešu trimdinieki veic smago eksisten-

ces cīņu, ko viņi izvēlējušies verdzības vietā, kas viņus noteikti

sagaidītu, aizbraucot dzimtenē. 120.000 emigrantu ir Latvijas

valsts cilvēki, kas stāvēja pie tās šūpuļa un tās tālākās izvei-

došanas. Atskaitot 100.000 zemgaļu aiziešanu uz Lietuvu, mūsu

vēsture nepazīst otra gadījuma, kad uz Rietumeiropu un tālāk

uz pārējām pasaules daļām būtu devies tik liels bēgļu skaits. Tas

no paša sākuma liecināja visai pasaulei Latvijas varmācīgo oku-

pāciju. Vācijas DP nometnēs aizvadītie pirmie 5 gadi ir nozī-

mīgs laikmets trimdas dzīvē. Pēc 2 pārdzīvotām okupācijām,

bezrūpīgā nometnes dzīvē radās nacionālā noskaidrošanās. Dau-

dzi agrākie sociāldemokrāti kļuva par karstiem nacionālistiem,

jo Marksa mācībā saskatīja lielo bezjēdzību, kādā bija nonākusi

Latvija un visa Eiropa. "Mazās Latvijas" laikmets mūsu emig-

rācijas dzīvē būs gaišākais un neaizmirstamais laiks. Tad bija

it kā savi pagasti, apgabali un pat saeima — Latviešu Nacionālā
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Padome. Rosīgs un vienreizīgs laiks, kad nonācām arī tuvākā

saskarē ar citām tautām un iepazinām Vakareiropas demokrā-

tiju mentālitāti. Palīdzības vietā, ko naīvā ticībā gaidījām, at-

dūrāmies uz auksto lietišķību. Solītās dzimtenes vietā bēgļus

izkaisīja pa visiem kontinentiem.

Vācijas DP nometnēs garīgi un miesīgi novājinātie iesaistī-

jās anglo sakšu zemēs ražošanas straujajā procesā. Tā ka šie

latviešu izceļotāji nav parastie pionieri, bet ir ar ģimenēm — ve-

ciem cilvēkiem un bērniem, tad viņu eksistences cīņa ir ļoti smaga

un krasi atšķiras no tās dzīves, ko viņi dzīvoja brīvajā Latvijā.

Trimdā atrodas 12.000 vīriešu vairāk kā sieviešu, kas ir nenor-

māli, tāpēc ir sākusies asimilācija, jauktās laulības etc. Trimdā

atrodas arī ap 5000 latviešu ar augstskolas izglītību un lielāks

skaits angļu valodas pratēju, kādas trūka agrākiem ieceļotājiem.

Izglītības trūkums un valodas nezināšana bija faktori, kas tos

saistīja pie tautības, pie savām biedrībām, kamēr tagadējiem

emigrantiem ir tādas priekšrocības, kas pa daļai veicina asimilā-

ciju.
Jaunie ieceļotāji ar bailēm lūkojas, kas notiks ar viņu jau-

natni. Vai tiešām kara gados grūtībās un bailēs izaudzinātie

bērni būs jānodod kādas citas tautas kopumam? Ir tik daudz zvē-

rēts Latvijai, ir doti solījumi saglabāt sevi dzimtenei un ar sirds

balsi dziedāta himna Dievs svētī Latviju. Bet kā redzam, anglo
sakšu zemēs ir mazas iespējas praktiski nostiprināt un uzturēt

nacionālo eksistenci. Še nepastāv nacionālas tautību skolas, kā-

das minoritātei bija brīvajā Latvijā, tāpēc ieceļotāji praktiski
tiek virzīti uz asimilāciju, jo bez tautību skolām nav iespējams

jaunatnei turpināt savas tautas kultūras tradicijas.

levērojot to, ka emigrācijā atrodas ļoti liels skaits inteliģen-

ces — zinātnieki, mākslinieki, rakstnieki, žurnālisti, notiek sīksta

cīņa par savas kultūras saglabāšanu un tās apgaismošanu citām

tautām. Tagadējo bēgļu ilgās vēl arvien Latvijas tēls ir dzīvs,

un ja būtu dota iespēja atgriezties tur drošībā, emigranti dotos

mājup.
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Mag. iur. K. Ozoliņš

"MAZĀ LATVIJA" UN LATVIEŠU DZĪVE VĀCIJĀ

a) Dzimtenes atstāšana un pirmās gaitas Vācijā

1944. g. vasarā, vācu armijām atkāpjoties, pirmās Padomju

Krievijas karaspēka daļas sasniedza Latvijas robežu. Tā paša

gada jūlija beigās, pēc Viļņas un Šauļu okupācijas Lietuvas terri-

torijā, padomju karaspēkam pēkšņi izdevās jo dziļi ielauzties arī

Latvijas zemē un, pēc Jelgavas ieņemšanas, nokļūt tiešā galvas

pilsētas Rīgas tuvumā. Tanī pat laikā krievu armija pakāpeniski
ielauzās arī Vidzemes vidienē. Līdz ar to liela daļa latviešu tau-

tas vai nu uz vācu karaspēka pavēli un tiešās kara darbības ie-

tekmē, vai arī sajūtot tuvējā lielinieku terrora un vajāšanu neat-

vairāmos draudus, bija atstājusi savas dzīves vietas un līdz ar to

bija nostādīta liktenīgas izšķiršanās priekšā par savu tālāko nā-

kotni. No vienas puses bija skaidrs, ka, paliekot dzimtenē, atkal

jārēķinās ar lielinieku terroru, masveidīgiem arestiem un depor-

tācijām, kā jau tas bija pieredzēts 1940./41. g., kad lielinieku val-

dīšanas rezultātā apmēram 35.000 latviešu spīdzināti, nonāvēti,

vai arī deportēti spaidu darbos uz Eiropas Krievijas polārapga-

baliem, kā arī uz Sibirijas ziemeļu taigām un tundrām. No otras

puses došanās trimdā uz Vāciju, kas jau faktiski karu bija zau-

dējusi un kuras zeme un pilsētas kara darbības norisē jo smagi

bija cietušas, gluži dabīgi varēja solīt tikai pavisam drūmas nā-

kotnes izredzes. Tad tomēr daudz bija tādu, kas neatkarīgi no

okupācijas pavēlēm vai nu labprātīgi izšķīrās par došanos trimdā

uz Vāciju, vai arī par pēdējā glābiņa meklēšanu Kurzemes rie-

tumu daļā, kuru Latviešu leģiona 19. divīzija kopā ar apbrīno-

jamu varonību aizstāvēja līdz pat Vācijas kapitulācijai 1945. g.

9. maijā.

Neatkarīgi no latviešu evakuācijas, sakarā ar lielinieku ie-

brukumu Latvijas territorijā 1944. g. vasarā, zināmi latviešu kon-

tingenti uz Vāciju bija jau nosūtīti agrākos gados. Šeit vispirms

jāpiemin vairāki tūkstoši abēja dzimuma Latvijas pilsoņu, kas

jau 1942./43. g. uz Vāciju bija nosūtīti darba dienesta (Reichā-

arbeitsdienst) akcijas ietvaros, kā arī 1943./44. g. gaisa izpalīgu
dienestam iesauktie jaunieši, un daļēji arī tanīs pat gados vācu

valdības mobilizētie un Leģionā iesaistītie latviešu karavīri. Par
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šo iesaukšanu nozīmīgumu liecina tas, ka abos minētajos gados, kā

gaisa izpalīgos, tā arī galvenā kārtā Latviešu leģionā bija iesais-

tīti mobilizācijas ceļā apmēram 20 gadu gājumi, kopskaitā apm.

100.000 personu, no kuriem vēlāk laba daļa bija sūtīta arī uz Vā-

ciju.

Latvijas civiliedzīvotāju evakuāciju uz Vāciju vadīja un

veica daudzas un dažādas vācu okupācijas varas iestādes, kā,

piem., Reichskomisāriāts, Ģenerālkomisāriāts, apgabalu komisāri,

kā arī policijas un armijas iestādes vai pat tieši šī uzdevuma veik-

šanai radītas iestādes. Tāpēc arī pašai evakuācijai bija dažāds

raksturs: sākot ar iespēju evakuēties brīvprātīgi un beidzot ar

pavisam neparastu evakuāciju spaidu kārtā, kas notika laikā no

1944. g. 5. līdz 9. oktobrim Rīgā, kad vācu policija ļaudis vien-

kārši ķēra uz ielas un pēc tam nogādāja uz kuģa.

Visumā Latvijas civiliedzīvotāju masveidīga evakuācija sā-

kās 1944. g. augustā, un tā galvenā kārtā notika caur Rīgas Ostu

ar kuģiem, kā arī daļēji pa sauszemes ceļiem caur Kurzemi. Rīgu

lielinieki ieņēma 1944. g. 13. oktobrī, un tā kā krievu armija Mē-

meles rajonā bija arī sasniegusi Baltijas jūru, tad gluži dabīgi

turpmākā evakuācija varēja notikt tikai ar kuģiem caur Liepājas

un Ventspils ostām, pie kam evakuācija caur šīm ostām lielākā

vai mazākā mērā turpinājās līdz pat Vācijas kapitulācijai 1945. g.

9. maijā.
Pēc aptuvenām statistiskām ziņām uz Vāciju evakuēto lat-

viešu skaits ir sekojošs:

a) militārā vai militārā palīgdienestā un kara rūp-

niecībā mobilizētie apm. 50.000

b) masveidīgi evakuēti caur Rīgas ostu apm. 70.000

„ „ „
Liepājas ostu apm. 60.000

„ „ „
Ventspils ostu apm. 30.000

Evakuēti pa dzelzceļu un zemes ceļiem apm. 30.000

Kopā apm. 240.000

Pēc Vācijas okupācijas zonu izveidošanās un galvenai bēgļu

kustībai izbeidzoties, latviešu centrālās organizācijas Rietumvā-

cijā esošo latviešu bēgļu skaitu 1946. g. pavasarī novērtēja uz

120.000 personām, no kurām britu joslā atradās 43 proc, ameri-

kāņu — 55 proc. un franču — 2 proc. UNRRA 1946. g. aprūpē-

jamo latviešu skaitu bija novērtējusi uz 97.000 personām, bet ir
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skaidrs, ka šis skaits ir nepilnīgs, jo tanī neietilpa ārpus nomet-

nēm dzīvojošie, kas UNRRA's aprūpi nesaņēma.

Ja nu tādā kārtā pēc Vācijas kapitulācijas un kara beigām

Rietumvācijā bija konstatējami tikai ap 120.000 latviešu, kara-

vīrus ieskaitot, tad ir skaidrs, ka daudzi tūkstoši latviešu ir kri-

tuši tiešā kara darbībā un gaisa uzlidojumos, bet vēl jo vairāki

nav paspējuši izkļūt no Padomju Krievijas okupētiem Vācijas ap-

gabaliem un līdz ar to ir bijuši pakļauti deportācijām uz Krie-

vijas iekšieni.

Ja arī, evakuējot Latvijas iedzīvotājus uz Vāciju, attiecīgās

vācu iestādes bija paredzējušas tiem atsevišķus izvietošanas ap-

gabalus, galvenokārt Meklenburgu un Sudetiju, tad tomēr, ne-

skatoties uz samērā labo organizāciju, šis plāns nespēja reālizē-

ties, un rezultātā latvieši izvietojās pa visu Vācijas territoriju.
Tā kā visumā latviešu izvietošanās smaguma centrs, ieskaitot Mek-

lenburgu un Sudetiju, visumā atradās tagadējā Padomju Krie-

vijas okupācijas joslā, tad, šai okupācijai izvēršoties, lielākam

bēgļu vairumam nācās piedzīvot otrreizēju evakuēšanos, vai arī,

to nepaspējot — nācās pakļauties Padomju varai. Caur to arī

daļēji izskaidrojams, ka no Latvijas evakuētām aptuveni 240.000

personām Rietumvācijas territorijā bija palikusi tikai puse, t. i.,

apmēram 120.000 personu.

Pēc latviešu centrālās kartotēkas datiem latviešu bēgļu

skaits uz 1947. g. 1. novembri bija pavisam 111.495 personas, kādā

skaitā ietilpa 4.803 Zviedrijā esošie bēgļi, 6.626 uz Angliju jau

izceļojošie, kā arī Dānijā, Austrijā un citās zemēs esošie bēgļi.

Jāpiebilst tomēr, ka arī šis skaits nav gluži pilnīgs, jo bija dau-

dzas personas, kas kartotēkai ziņas par sevi nesniedza. Šinī kar-

totēkā reģistrēto bēgļu kopstkaitā ietilpst 62.468 vīrieši un 49.029

sievietes. Pēc vecuma un dzimuma (cik tālu kartotēkā uzrādīts)

bēgļu kopskaits sadalās šādi:

1876. g. un agrāk dzimušie 559 vīr. 1368 siev.

1877.g.—1866. g. dzimušie 1819
„

2658
„

1887.g.—1896. g. „
3990

„
4764

„

1897. g.—1906. g.
„

8692
„

8410
„

1907. g.—1916. g. „
14080

„
9579

„

1917. g.—1926. g. „
19236

„
9461

„

1927.g.—1931. g. „
3507

„
2860

„

Bērni liīdz 16 gadiem 9829
„

9458
„
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Ja laikā no 1907. g. līdz 1926. g. dzimušo starpā ir ļoti liels

vīriešu pārsvars, tad tas izskaidrojams ar to, ka šinīs gadu gāju-

mos nebija precējujušies, vai arī to ģimenes bija palikušas Lat-

vijā.

Pēc konfesijām apm. 85 proc. bēgļu ir evanģ. luterticīgi, bet

pārējie katoļi un citu konfesiju.

No kopējā bēgļu skaita ar pabeigtu augstāko izglītību bija

pavisam 5022 personas, bet ar nepabeigtu augstāko izglītību 4264

personas. Tanī pat laikā ar pabeigtu arodu apmācības skolu iz-

glītību bija 3170 personas, bet ar nepabeigtu—37o personas.

Pēc arodiem un nodarbības latviešu bēgļi sadalījās sekojoši:

kultūras darba strādnieki (ierēdņi un tlm.) — 15.817, uzņēmumu

un veikalu īpašnieki — 1984, kvalificēti aroda strādnieki (rūp-

niecībā, būvniecībā, satiksmē, pastā un tml.) — 12.485, lauksaim-

nieciska aroda strādnieki, laukstrādnieki, lopkopji un tml. —

15.553, mājsaimniecībā nodarbinātie (galvenokārt sievietes) —

13.577, vienkārša darba strādnieki — 900, studenti — 2.175, skol-

nieki — 14.272 un mācekļi — 148.

No datiem nepārprotami redzams, ka latviešu bēgļu vai-

rums sastādās no inteliģences, t. i., no kultūras darbinieku, brīvo

profesiju, inteliģenta darba strādnieku un kvalificēto arodu pra-

tēju aprindām, bet samērā maz ir lauksaimniecībā nodarbināto

un pavisam maz vienkārša darba strādnieku. Ja nu Latvijā gal-

venā kārtā bija lauksaimniecības zeme, tad šis arodu samērs, sa-

protams, pavisam neatbilst Latvijā faktiski bijušam samēram.

Teiktais izskaidrojams, pirmkārt, ar to, ka vācu okupācijas iestā-

des galvenā kārtā centās evakuēt pilsētu (Rīgas, Liepājas un

citu) iedzīvotājus un, otrkārt, no lielinieku terrora visvairāk ju-

tās apdraudēta inteliģence, kāpēc arī tā pa lielākai daļai uz Vā-

ciju devās brīvprātīgi.

b) Nometņu laikmets. Bēgļu pārstāvības institūciju izveidošanās

un darbība

Latviešu bēgļus Vācijā visu trimdas laiku ir pārstāvējusi Lat-

viešu Centrālā Komiteja (LCK). Tā konstruējās 1945. g. 15. au-

gustā garāku sarunu rezultātā starp Libekā jau darbojošos Lat-

vijas nacionālo komiteju, kas faktiski bija radīta Potsdamā, un

Latvijas nacionālo komiteju Bavārijā, kā arī starp citām tanī lai-

kā izveidotām bēgļu pārstāvībām un atsevišķām vadošām per-
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sonām. Tā kā abas minētās komitejas tanī laikā piederēja pie lie-

lākām un iespaidīgākām, tad pirmajam LCK triju personu sastā-

vam tās katra deva pa vienam loceklim un proti — Libekas

komiteja prof. Fr. Gulbi, bet Bavārijas — prof. Arv. Švābi, bet

trešais loceklis bija neitrāla ārpus komitejas stāvoša persona —

prof. K. Kundziņš, kas arī bija pirmais LCK priekšsēdis. Šādi

triju personu izveidotai LCK bija tiesības vajadzības gadījumā

pieaicināt vēl citus LCK locekļus.
Uz savu pirmo sēdi LCK sanāca tā paša gada 9. septembrī

un starp citu nolēma vistuvākā laikā noorganizēt Latviešu Cen-

trālās Padomes vēlēšanas, jo Centrālā Komiteja bija konstruēju-
sies tikai kā pagaidu izpildu orgāns. Pirmo LCP ievēlēja div-

pakāpeniskās vēlēšanās caur elektoriem 1945. g. septembrī un

oktobrī. Tā uz savu pirmo sēdi sanāca tanī pat gadā no 18.—21.

novembrim un arī ievēlēja savu izpildu orgānu Latviešu Centrālo

Komiteju. Pēdējās sēdeklis bija Hidesenā pie Detmoldas. LCP

jau pašā sākumā sevi deklarēja par emigrācijā esošo latviešu

centrālo pārstāvību, kas pārstāv latviešu tautas kopību neatka-

rīgi no tās locekļu politiskās pārliecības un ticības vai piederības

pie kādas arodu vai sabiedrības grupas. Jaunievēlētās LCP un

arī LCK pilnvaru laiks bija tikai viens gads. Tāpēc šim laikam

notekot, vēlēšanas vajadzēja atkal atkārtot. Aktīvās vēlēšanu

tiesības baudīja visi abēju dzimumu latvieši, kas sasnieguši 18

gadu vecumu, bet pasīvās — 21 gadu veci. 1947. g. jūlijā LCP

izšķīrās par nākamās padomes ievēlēšanu tiešās, aizklātās, pa atse-

višķiem apgabaliem izdarītās vēlēšanās. Tādā pat kārtībā ievē-

lēja arī visas nākamās LCP, kuras savukārt izvēlēja izpildu or-

gānu LCK.

Uzsākot darbu, LCK viens no galvenajiem uzdevumiem bija
izveidot bēgļu pārstāvības kā atsevišķās nometnēs, tā apgabalos,
kā arī radīt noteikumus paša lēmēja orgāna — Latviešu Centrā-

lās Padomes (LCP) darbībai. Tāpēc pašas pirmās LCP sēdes

darba kārtībā bija likti jautājumi par dažādu LCK izstrādātu

noteikumu (statūtu) pieņemšanu, ar kuriem bija noteikta trim-

dinieku pārstāvības organizātoriskā uzbūve. LCP un līdz ar to

LCK, kā arī latviešu apgabalu statūtus pieņēma pirmā LCP sesijā

1945. g. 20./21. novembrī, bet latviešu novadu komiteju un lat-

viešu nometņu iekārtas un darbības noteikumus — LCP otrā se-

sijā 1946. g. 19. februārī. Līdz ar to bija radīti priekšnoteikumi

trimdas pārstāvības uzbūvei un mērķtiecīgai darbībai.
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Kā latviešu trimdas organizācijas pamatvienība bija uzska-

tāma latviešu nometne, kuru veidoja vienā saimnieciskā aprūpes

un pārvaldes vienībā organizēto latviešu kopība. Latviešu no-

metne, kā zināma kopība, bija pārstāvēta ar nometnes komiteju,

kā izpildu orgānu, bet blakus tai parasti darbojās vēl nometnes

komandants, kas bija galvenokārt domāts kā nometnes sakar-

nieks ar militārās valdības, UNRRA's un vēlāk IRO amata per-

sonām. Kā nometnes komiteja, tā arī komandants bija ievēlami

nometnes balstiesīgo iemītnieku kopsapulcē, kura bija augstākais

lēmējs orgāns nometnē. Ja nometnes amatpersonu vēlēšana vien-

mēr piederēja kopsapulcei, tad lielākās nometnēs ar vairāk nekā

500 balstiesīgiem iemītniekiem kopsapulce savas pārējās tiesības

varēja nodot nometnes padomei, kuras locekļus, pēc zināma sa-

mēra ar balstiesīgu iemītnieku skaitu, ievēlēja kopsapulce. No-

metnes komitejai praktiski piederēja viss nometnes aprūpes

darbs, nometnes darbvedība, kā arī kultūrālo, izglītības un visu

citu pasākumu izveidošana un organizēšana nometnē. Tā tad no-

metnes komitejai bija jo svarīga un dažkārt pilnīgi noteicēja

loma nometnes sadzīves un visu tās pasākumu izveidošanā.

Ja ievēro to, ka Rietumvācijā latviešu bēgļi bija izkaisīti pa-

visam pa 294 nometnēm, tad jau pašā nometņu izveidošanas sā-

kumā bija pilnīgi skaidrs, ka nometņu dzīves un dažādo pasā-
kumu koordināciju nebūs iespējams veikt tikai LCK. Sakarā ar

to izveidoja apgabalu komitejas, kuru mērķis bija organizēt, sa-

skaņot un vadīt latviešu tiesisko, materiālo, sociālo un garīgo

aprūpi savā apgabalā.
Latviešu novadu komitejas bija paredzētas pilsētām vai atse-

višķiem novadiem ar vairākām latviešu nometnēm. Novadu ko-

miteju skaita un darbības rajona noteikšana piederēja apgabalu

komitejām. Līdz ar to bija radīta vēl viena starporganizācija

starp nometnes un apgabala komiteju. Šāds stāvoklis tomēr lat-

viešu bēgļu pārstāvību uzbūvi par daudz saraibināja un elastīgai
darbībai padarīja pārāk smagu, kas savukārt apgrūtināja vis-

pirms apgabalu komiteju darbību. Tāpēc noteikumus par novadu

komitejām praktiski maz iedzīvināja un jo drīzi atmeta pavisam.
LOP savā sastāvā 1946. g. februāra sēdē apstiprināja arī no-

teikumus par sabiedriskām tiesām, par kuru noorganizēšanu bija
lemts jau 1945. g. novembra kopsēdē, kad ievēlēja Augstāko sa-

biedrisko tiesu un uzdeva tai izstrādāt noteikumus par savu un

zemāko sabiedrisko tiesu kompetenci, lietu piekritību un tiesā-
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šanas kārtību. Minētie noteikumi paredzēja kollēģiāias sabiedris-

kas tiesas 3—5 tiesnešu sastāvā ar trim instancēm: vietējās sa-

biedriskās tiesas, apgabalu sabiedriskās tiesas un augstāko
sabiedrisko tiesu. Sabiedrisko tiesu kompetencē bija lietu izsprie-
šana par pretlikumīgu vai nenormālu rīcību, it īpaši par neslavas

celšanu, aprūpes darba traucēšanu vai kavēšanu un latviešu tau-

tas goda aptraipīšanu. Ja vien militārā valdība vai UNRRA's

vadība savā darbības rajonā kādai sabiedriskai tiesai bija dele-

ģējusi plašāku kompetenci, tad tiesa varēja iztiesāt lietas arī šīs

plašākās kompetences robežās. Kā zināms, pēc Vācijas kapitulā-

cijas, nodibinoties militārai valdībai, katra ārzemju bēgļu no-

metne savā ziņā izveidoja gandrīz vai pilnīgi autonomu vienību,

kurai vismaz iepretim vēlāk radītām vācu iestādēm nebija nekā-

das pakļautības. Tāpēc sabiedriskām tiesām varēja būt jo pozi-

tīva loma daudzu mazāk svarīgu lietu iztiesāšanā, kas savukārt

veicinātu pašdisciplīnas uzturēšanu pienācīgā augstumā. Tomēr

sabiedrisko tiesu darbība visumā ļoti mazā mērā attaisnojās un

zināmus panākumus guva tikai tanīs gadījumos, kur tiesu dar-

bībai legālu segumu bija devusi vai nu militārā valdība vai arī

UNRRA'a vadība.

Tanī pat sesijā un proti 1946. g. 18. februāra kopsēdē LCP

pieņēma vēl noteikumus par Latviešu kultūras fondu. Pēdējais

darbojās pie LCK, un šī fonda līdzekļi bija domāti dažādu kul-

tūras pasākumu dibināšanai, to darbības sekmēšanai un izveido-

šanai, latviešu kultūras vērtību apzināšanai, iegūšanai un sagla-

bāšanai, kultūras darbinieku radošās darbības veicināšanai, prē-

mijām par darbiem un sniegumiem, kas veikti emigrācijas laikā

un kultūras darbinieku atbalstīšanai.

Ar 1946. g. 28. maijā pieņemtiem noteikumiem, LCP radīja
Latviešu bijušo karavīru palīdzības pārvaldi, kura darbojās

pie LCK sociālās nozares un kārtoja palīdzības darbu karavīru

un viņu ģimeņu apzināšanā un aprūpē. Karavīru palīdzības pār-

valdes uzdevums bija sniegt materiālu, kulturālu un visāda veida

palīdzību bijušiem latviešu karavīriem, izpalīgiem un sanitārā

dienesta personām, kā arī viņu ģimeņu locekļiem.
Ja 1945. g. otrā pusē jau bija nostabilizējušās Vācijas oku-

pācijas zonu robežas, tad bēgļu nometņu veidošanā vēl bija pil-

nā spēkā. Līdz ar to arī latviešu bēgļi bija pakļauti gan mas-

veidīgiem, gan arī tīri individuāliem pārvietojumiem, jo visi cen-

tās nokļūt kādā nometnē. Tanī pat laikā, kara darbības norises
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rezultātā un pie otrreizējas bēgšanas no krievu okupētās zonas,

sašķeltās un izklīdušās ģimenes, kā arī citi tuvinieki gluži dabīgi

centās savilkties vienkopus. Šo procesu ļoti apgrūtināja nevien

satiksmes grūtības un zonu robežas, bet arī centrālizētu ziņu trū-

kums par atsevišķu bēgļu atrašanās vietām. Sakarā ar to bija

nepieciešams izveidot latviešu bēgļu kartotēku. Šāda kartotēka

veidojās vispirms Detmoldā, kur tai pamati bija jau likti ar Ber-

linē izveidotā latviešu biroja kartotēku un arī Hanavā. LCK iz-

šķīrās par latviešu centrālās kartotēkas izveidošanu Hanavā, kur

arī vēlāk saplūda visas vajadzīgās ziņas.

c) Karavīru atbrīvošana un aprūpe

Viens no vissteidzamākiem un arī svarīgākiem LCK uzdevu-

miem bija latviešu karavīru aprūpe un viņu atbrīvošana no gūsta.

Šo uzdevumu veikšanai LCK iecēla atsevišķas pilnvarotas perso-

nas. Lielākie latviešu kara gūstekņu kopojumi atradās britu zo-

nā. 1945. g. rudenī vienā pat Putlosas gūstekņu nometnē bija sa-

pulcināti pāri par 12.000, bet Vesterbūrā ap 3.500 latviešu. Ja

vesterbūrieši, sakarā ar gūstekņu nometnes likvidāciju, no gūsta

atbrīvojās paši uz savu roku, tad putlosiešus 1945. g. septembrī

pārveda uz Cedelghemas nometni Beļģijā. Tur mūsu karavīri

ļoti smagos dzīves apstākļos, kā uztura, tā telpu ziņā, bija spiesti

uzturēties visu ziemu. Neskatoties uz pieliktām iespējamām pū-

lēm viņus atbrīvot, pirmās atvaļināšanas sākās tikai 1946. g.

7. martā un noslēdzās maija beigās. Pēc nosūtīšanas uz Vāciju
atbrīvotos karavīrus novietoja atsevišķās militāra rakstura no-

metnēs. Ja gūstā pavadītā ziema jo daudzus no viņiem bija ap-

veltījusi ar smagu slimību tuberkulozes veidā, taču izvietošana at-

sevišķās nometnēs atkal savukārt nesa līdzi smagi izjūtamu

atšķirtību no tās vides, kas piemita latviešu nometnēm ar parasto

iemītnieku sastāvu. Šīs atšķirības sekas vēlāk un arī vēl tagad

izpaužas tanī ziņā, ka visvairāk tautības ziņā jaukto laulību nāk

no karavīru nometņu iemītnieku aprindām.
Ja arī ar bēgļu pārstāvības institūciju izveidošanu un citiem

iecerētiem pasākumiem nepieciešamo priekšdarbu veikšanu bija

rasti priekšnoteikumi tālākai sekmīgai darbībai, tad tomēr turp-

mākā praktiskā darbā radās daudz dažādu grūtību.

Sekmīgai darbībai par šķērsli jau bija bēgļu izvietojums lie-

los attālumos daudzās nometnēs un pie tam trijās zonās, starp
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kurām satiksme bija ierobežota un saistīta ar grūti nokārtojamām

formālitātēm. Sakarā ar to radās nepieciešamība daļai no LCK

sastāva pastāvīgi darboties amerikāņu zonā, pārnest uz turieni

atsevišķu nozaru darbību un vēlāk pat izveidot britu un ameri-

kāņu zonām atsevišķas LCK zonu kollēģijas. LCP noteiktās no-

devas ienāca gausi un nepietiekami, lai ar tām varētu segt LCK

un citu pārstāvību, kā arī aprūpei vajadzīgos izdevumus. Bez tam

bija vēl zināmas mūsu trimdinieku grupas, kuras pret LCK un

tās pasākumiem izturējās ne tikai kā vienaldzīgi, bet pat naidīgi.

Starp citu ienāca pieprasījums bēgļu pārstāvību darbā neiesaistīt

vācu okupācijas laika augstākās amatpersonas. Šis iebildums

deva pamatu zināmas Uzticības kollēģijas ievēlēšanai, kuras uz-

devums būtu izdarīt "skrīningiem" līdzīgu procesu. Šinī kol-

lēģijā ievēlētie tiesneši no šādu uzdevumu pildīšanas atteicās un

beidzot LCP" nācās šo kollēģiju likvidēt.

Kā jau bija minēts, LCK jau pašā tās darbības sākumā nācās

zināmā mērā darboties nelegāli. Stāvoklis šādā nozīmē vēl vairāk

pasliktinājās, kad 1946. g. martā britu zonas militārā valdība

ķērās pie rīkojuma izpildīšanas par latviešu resp. baltiešu orga-

nizāciju, neizslēdzot pat Sarkano Krustu, darbības apturēšanu un

līdzekļu apķīlāšanu. Šis rīkojums savukārt pamatojās uz Liel-

britānijas ārlietu ministrijas jau 1945. g. novembrī sniegtu norā-

dījumu par Baltijas nacionālo komiteju neatzīšanu un turpat
izteiktu piekrišanu akceptēt Baltiešu biroja pastāvēšanu, kurš
kā apolitisks iestādījums sniegtu militārās valdības britu iestā-

dēm atzinumus bēgļu lietās. Pie šādiem apstākļiem jau agrāk

pārrunātā Baltijas centrālās padomes izveidošana kļuva vaja-

dzīga, un šī padome savu darbību atklāja 1946. g. 18. jūlijā. Bal-

tijas centrālā padomē no katras tautības, tā tad arī no latviešiem,

varēja ieiet divi locekļi. Viņus ievēlēja tāpat kā LCK locekļus,

un tie patiesībā šādā kvalitātē arī darbojās. Līdz ar to britu zonā

stāvoklis zināmā mērā bija saglabāts, jo LCK uz āru praktiski

varēja darboties caur Baltijas centrālo padomi, lai gan netrūka

arī gadījumu, ka arī tieši LCK vārdā virzītie iesniegumi rada

vajadzīgo ievērību gan UNRRA's, gan militārās iestādēs. Līdz

ar Baltijas centrālo padomi darbību varēja uzsākt arī trīs britu

zonas apgabalu padomes, caur kurām faktiski darbojās apgabalu

komitejas.

d) UNRRA un skrīningi

1946. g. vasara bēgļu dzīvē iezīmējās ar smagu un bēgļus

tiesiskā ziņā diskriminējošu akciju, kura izpaudās tā sauktos
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„skrīningos" resp. pārbaudēs. UNRRA's padome jau agrāk bija

pieņēmusi rezolūciju, ka no bēgļu (DP) nometnēm izslēdzamas

personas, kuras kvalificējamas kā kara noziedznieki, kollaboran-

ti, "kvislingi" un nodevēji. Šai bēgļu kategorijai, saprotams, bija

paredzēts atņemt arī aprūpi. Šāda veida pārbaudes akcija (skrī-

nēšana) plašākā mērogā turpinājās gandrīz vai visu gadu un tās

rezultātā, jo sevišķi amerikāņu zonā, no nometnēm izslēdza ļoti

daudzus latviešu karavīrus. Izslēgšanai bija pakļauti arī vācu

okupācijas laika dažādu iestāžu darbinieki, pie kam izskrīnēšanai

dažkārt par pietiekamu pamatu atzina pat relātīvi lielu algu, kas

pārbaudes izdarītājiem radīja aizdomas, ka attiecīgā persona va-

rētu būt kollaborants. Ja brīvā pasaulē par negrozāmu tiesību

pamatprincipu bija parasts uzskatīt, ka oficiālām pārvaldes iestā-

dēm, vēršoties pret kādu personu ar zināmām represijām, vis-

pirms ir jāpierāda šīs personas vaina, tad bēgļu pārbaudes iestā-

dēm šis princips likās būt pilnīgi svešs, jo pietika tikai ar aizdo-

mām, lai attiecīgo personu izslēgtu no nometnes un aprūpes. Tā-

pēc izslēgtiem, pretēji vispār pieņemtam tiesību principam, nācās

jau pierādīt negātīvu apstākli, un proti, ka viņi nav bijuši kolla-

boranti, vai arī — zīmējoties uz karavīriem — piemēram to, ka

brīvprātīga iestāšanās vācu armijā nav notikusi. LCK, kā arī

citu institūciju pārbaužu lietā izdarītie iesniegumi par Latviešu

leģiona rašanos mobilizācijas ceļā vajadzīgos panākumus neguva,

un jo daudzi pārbaudes akcijas rezultātā bija spiesti pāriet vācu

saimniecībā, nokļūstot līdz ar to ļoti smagos dzīves apstākļos.
1946. g. otrā pusē bēgļu stāvoklis jo strauji pasliktinājās arī

saimnieciskā ziņā. UNRRA savas devas samazināja, līdz beidzot

normālpatērētājiem tās nokritās līdz 1550 kalorijām dienā. Strā-

dājošiem, jo sevišķi smaga darba strādniekiem, tās bija lielākas,

bet visumā tomēr nesasniedza normālai iztikai vajadzīgo normu.

Šāds stāvoklis turpinājās aptuveni līdz pat 1947. g. beigām. Tik

pat bēdīgs stāvoklis bija arī apģērbu ziņā. Ja arī UNRRA zinā-

mu vairumu drēbju bēgļu starpā sadalīja, tad tas kā apmēru, tā

arī kvalitātes ziņā bija tik nenozīmīgs, ka stāvoklis šinī ziņā vi-

sumā negrozījās. Lai savu un ģimeņu stāvokli saglābtu, visi cen-

tās iesaistīties kādā algotā darbā, kas deva nelielu izpeļņu un

galvenais — lielāku uztura devu. Gandrīz vai vienīgās darba

iespējas tanī laikā bija meža ciršanas darbi un jau mazākā mērā

— darbi nometnē. Nepietiekams uzturs, nepieciešamo apģērbu

trūkums, saspiestība šaurās, galvenā kārtā baraku telpās, daž-
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kārt ar divstāvu gultām, svešā un nepierastā dzīves vide, bieža

nometņu pārvietošana, kā arī drūmās nākotnes izredzes, jo grau-

joši atsaucās uz bēgļu vispārējo veselības stāvokli. Vairojās sa-

slimšanas gadījumi ar tuberkulozi, jaunieši un bērni atpalika savā

fiziskā attīstībā un, būdami zem normālā svara, jo bieži slimoja.

Pastāvot šādiem dzīves apstākļiem, gluži dabīgi pamazām

sāka mazināties trimdas apstākļos jo sevišķi nepieciešamā līdz-

svarotā un izturētā stāja, mazāk nosvērtie un ārējiem iespaidiem

vieglāk pieejamie raksturi atkailinājās un agrāk dzimtenē ar zi-

nāmu cildenumu uzsvērtā, un sabiedriskā darbā un sadzīvē pie-
rastā takta un konvencionālo normu vietā uzpeldēja neiecietība,

nenovīdība, īgnums, visa noliegšana, neapvaldīts egoisms un pat

savtīgums.

c) Izceļošanas sākumi

Ja pirmajos trimdas gados latviešu bēgļi visas dzīves grūtī-

bas pacieta ar nesalaužamu ticību, iespējami drīz atgriezties Lat-

vijā, tad, laika tecējumā un tālākās Eiropas, kā arī visas pasaules

politiskās konstellācijas izveidošanās secībā, izredzes uz šo ce-

rību drīzu piepildījumu pamazām nobālēja un attālinājās. Sakarā

ar to neatvairāmi radās jautājums par tālāku emigrāciju, un jau

1946. g. maijā un jūlijā LCP uzdeva LCK noskaidrot, uz kurieni

latviešiem būtu iespējams izceļot, ja emigrācija kļūtu aktuāla.

Tanī laikā šis jautājums praktiski vēl bija maznozīmīgs, jo
UNRRA's darbības galvenie uzdevumi bija aprūpe un repatriā-

cija, bet nevis emigrācijas iespējas radīšana. Tāpēc dabīgi šis

iestādījums kādus plašākus emigrācijas pasākumus savas tiešās

darbības ietvaros nevarēja radīt. Pirmās izceļošanas iespējas zi-

nāmu schēmu ietvaros radās tikai ar Anglijas piedāvājumu ie-

saistīt darbā sanatorijās 1000 baltietes. Šo skaitu vēlāk vēl pa-

lielināja, bet tomēr starp latviešiem šī akcija guva mazus panā-

kumus.

Lielāka izceļošanas akcija izveidojās tikai 1947. g. sākumā

Anglijas Westward-Ho schēmas ietvaros, kura sākumā aptvēra

100.000 personu, bet vēlāk tika palielināta uz 300.000 personām.

Šī schēma bija domāta fiziska darba strādnieku vervēšanai angļu

rūpniecībai, lauksaimniecībai, ogļraktuvēm un citām darba vie-

tām. Anglija ar šo akciju bija domājusi papildināt savas kara

laikā izsīkušās darba rezerves. Tā kā angļiem interesēja tikai

darba spēka iegūšana, tad viņi labprāt vervēja vieniniekus un
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precētus bezbērnu pārus, bet ļoti nelabprāt vēlējās pārņemt ģi-

menes un pie tam tās uz Angliju varēja pārvest tikai vēlāk.

LCP 1947. g. 22. aprīļa sēdē, pārrunājot uz Angliju radušās

izceļošanas iespējas, ieteica šīs iespējas izmantot, norādot pie

tam, ka ģimenēm ar maziem bērniem būtu jāturas kopā. Bez tam

tika deklarēts, ka izceļošana uz Angliju nav uzskatāma par emi-

grēšanu šā veida tiešā nozīmē, bet tikai par izvietošanos darbā.

Ja arī izvietošanās Anglijā solīja tikai smaga fiziska darba iz-

redzes ar diezgan minimālu izpeļņu un pie tam — vismaz sā-

kuma periodā — dzīvi hosteļos jeb tā sauktās skārda bundžās,
tad tomēr izceļotāju skaits bija relātīvi liels. Tam par iemeslu

bija tā laika ļoti smagie dzīves apstākļi gan pārtikas, drēbju un

darba ziņā, gan arī ierobežotā personīgā brīvība un pat tādi

deprimējoši gadījumi, kā bēgļu personīgās mantas konsfiskācija.
Kaut gan ar britu kontrolkomisijas 1946. g. 31. augusta rīkojumu

bija atbrīvoti latviešu organizāciju apķīlātie līdzekļi, to starpā

arī karavīru palīdzības summas, tad tomēr tie bija nepietiekami,
lai aprūpētu vismaz no gūsta atgriezušos karavīrus, kuriem, kā

arī vēl daudziem citiem, trūka visa dzīvei nepieciešamā. Šāds

stāvoklis, saprotams, pamudināja jo daudzus ieslēgties Anglijas

izceļošanas akcijā, pie kam liela daļa izceļotāju bija tieši kara-

vīri, jo viņiem iespēja izceļot bija vieglāka arī tāpēc, ka viņi

galvenokārt bija vieninieki. Ja arī Westward-Ho akcija visumā

nedeva cerētos panākumus un 1947. g. beigās pamazām izsīka,

tad tomēr tās rezultātā uz Angliju bija izceļojuši aptuveni 16.000

latviešu.

No 1947. g. akcijām vēl minama Beļģijas 20.000 lielā ogļ-
raču vervēšanas akcija, kura pie latviešiem tomēr atsaucību ne-

rada, jo uz Beļģiju izceļoja tikai nepilni divi tūkstoši. Bija arī

vēl dažas citas izceļošanas iespējas, piem., uz Kanādu mežu dar-

bos un uz dažām Dienvidamerikas zemēm, bet tās bija stipri iero-

bežotas un maz tika izmantotas.

f) IRO darbība

UNRRA's darbības periods noslēdzās ar 1947. g. 30. jūniju,

un līdz ar to bēgļu dzīves smagākais posms bija aizvadīts. Kā jau

minēts, UNRRA's darbībā neietilpa emigrācija, bet gan repatriā-

cija. Pēdējai iepretim latviešu bēgļiem nebija spaidu rakstura,

jo jau 1945. g. 30. oktobrī sabiedroto armiju virspavēlniecības
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ģenerālštābs kādā memorandā paskaidroja, ka latvieši resp. bal-

tieši spaidu kārtā nav repatriējami, jo ne Anglija, nedz ASV Lat-

vijas iekļaušanu Padomju Savienībā nebija atzinušas. Tāpēc

to latviešu skaits, kas izvēlējās atpakaļceļu uz Latviju, bija tikai

ap 2000. Ja šis periods izvērtās par smagāko, tad tam vismaz

daļēji par iemeslu bija UNRRA's uzdevums panākt DF repatriē-
šanos. Tāpēc UNRRA nemaz necentās smagos dzīves apstākļus
nometnēs novērst, bet tanī pat laikā repatriantiem piedāvāja drē-

bes un pārtikas saiņus, kā arī ļāva padomju aģentiem bēgļus

iespaidot ar skaistiem solījumiem, kas daudzus pamudināja iz-

šķirties par repatriēšanos. Pats UNRRA's darbinieku sastāvs

bija visdažāko tautību mistrojums, kas darba spēju un arī tīri

morālās stājas ziņā bija diezgan zemu vērtējams un bez tam

daļēji bija komplektēts no komunistiski noskaņotām un Padomju

Krievijas uzdevumus pildītājām personām. Viss tas saprotams

jo smagi atsaucās uz bēgļu dzīvi nometnēs. Neskatoties uz to,

UNRRA bēgļu labā veica arī daudz pozitīva darba, bez kura mūsu

dzīves apstākļi šai periodā varētu būt vēl daudz drūmāki.

Ar 1947. g. 1. jūliju bēgļu aprūpi pārņēma IRO (Interna-
tional Refugee Organisation), t.i., Internacionālā bēgļu aprūpes

organizācija. Patiesībā, savu darbību uzsākot, IRO varēja dar-

boties tikai kā sagatavošanas vai pagaidu komisija (Preparatorv

Commission for the International Refugee Organisation —

PCIRO), jo attiecīgu konvenciju vajadzīgais valstu skaits nebija

ratificējis. Lai IRO pilnos apmēros, saskaņā ar konvenciju, va-

rētu izveidoties, bija nepieciešami, lai to ratificētu vismaz 15 val-

stis, kas notika tikai 1948. g. vasarā.

Ja UNRRA's galvenie uzdevumi bija aprūpe un repatriācija,

tad IRO uzdevumos vēl ietilpa emigrācija, kas, IRO darbībai iz-

veidojoties, faktiski izvērtās par galveno un samērā sekmīgi
veiktu uzdevumu. Noskaidrojot emigrācijas iespējas, IRO sadū-

rās ar diezgan lielām grūtībām, jo arī tās valstis, kas IRO kon-

venciju bija parakstījušas, tikai daļēji un ne labprāt bija ar

mieru zināmu bēgļu skaitu uzņemt. Bez tam jau pašā emigrāci-

jas iespēju skaidrošanās sākumā uzpeldēja jautājums par veco,

slimo un invalidu tālāko likteni, jo visas emigrācijai paredzētās

valstis vēlējās pie sevis uzņemt tikai darba spējīgos. Šāds stā-

voklis vispirms jūtamas grūtības sagādāja IRO vadībai un bez

tam diezgan deprimējošu iespaidu atstāja arī uz bēgļiem, it se-

višķi uz ģimenēm, kuru vidū bija personas, kas šiem priekšno-
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teikumiem visā pilnībā neatbilda. Tāpēc jau emigrācijas sākuma

periodā radās zināms pamatots sarūgtinājums par to, ka lielās,

karā samērā maz cietušās, rietumu demokrātijas, kas visu laiku

sludināja humānismu un kristietību, interesējās tikai par pie-

ņemamu darba spēku, lai gan Hitlera laika Vācija, sākot ar 1944.

g. otro pusi, kad karš jau faktiski bija zaudēts, pilsētas sagrau-

tas un pati valsts saimnieciski ruīnēta, deva savā zemē patvēru-

mu visiem, nemaz neprasot, cik kurš katrs no bēgļiem varēs būt

noderīgs darbam.

IRO darbība iezīmējās ne vien ar emigrāciju, bet arī ar bēgļu

aprūpes uzlabojumu. Likās, diezgan skaidrs, ka, turpinoties

UNRRA's laika bada normām, bēgļi kā izceļošanai un darba tir-

gum derīgs materiāls strauji zaudēs savu vērtību, kāpēc IRO DP

saņemamo kaloriju skaitu paaugstināja līdz 1900 dienā. Tomēr

pagāja vēl zināms laiks, jo sevišķi britu zonā, kamēr šādos ap-

mēros uzturs faktiski tika arī izsniegts. Tāpat bija vērojamas rū-

pes par bēgļu apgādāšanu ar nepieciešamām drēbēm. Ja UNRRA

no sadarbības ar bēgļu nacionālām komitejām centās izvairīties

un tās neatzina, tad IRO laikā ar 1948. g. augustu stāvoklis šinī

ziņā mainījās, un sekoja kāds rīkojums, kas izteica bēgļu pār-
stāvību faktisku atzīšanu. Pēc tam ar IRO sākās pakāpeniska

sadarbība, kas jo cieša izveidojās tieši IRO darbības beigu posmā.

Blakām šiem jūtamiem bēgļu dzīves uzlabojumiem tomēr se-

koja atkal dažas jaunas grūtības. Lai taupītu administrātīvos

izdevumus un arī aiz dažiem citiem apsvērumiem, IRO izdarīja

nometņu pārkārtojumus un jo biežas bēgļu pārvietošanas, kuras

negribēja beigties un faktiski arī nebeidzās visā IRO darbības

laikā. Tāpēc, nemaz nerunājot par katras pārcelšanās neērtībām,

jo bieži pajuka atsevišķās nometnēs ilgāku pūļu rezultātā veiktie

gan kultūrālie, gan saimnieciskie pasākumi. Bez tam IRO dar-

bība iezīmējās ar jauniem '' skrīningiem" jeb pārbaudēm par

piemērotību atrasties IRO mandātā, t. i., baudīt IRO aprūpi un

tiesisko aizsardzību. Šīs pārbaudes izdarīja pie visiem bēgļiem

un, zīmējoties uz latviešu grupu, atkal visvairāk cietušie bija

mūsu karavīri un to ģimenes, kas visumā atgādināja UNRRA's

bēdīgi slavenos Parastais pamatojums IRO aprū-

pes atņemšanai bija brīvprātīga palīdzība ienaidnieka spēkiem

cīņā pret Apvienotām nācijām. Lai gan mūsu centrālās iestādes,

kā arī sūtniecības ar saviem atkārtotiem iesniegumiem bija neap-

šaubāmi pierādījušas, ka latviešu leģions radies mobilizācijas
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ceļā, tad tomēr IRO pārbaudes virsnieki vienmēr vēl turējās pie

tā ieskata, ka katram bijušajam karavīram individuāli jāpierāda,
ka viņš nav brīvprātīgi iestājies Leģionā, jo katras aizdomas par

brīvprātību bija pietiekams pamats izstumšanai no IRO aprūpes.

Tādā kārtā IRO virsnieki atkal prasīja pierādīt negātīvus ap-

stākļus, kāds pierādījumu smaguma sadales veids no brīvā pa-

saulē pastāvošo tiesību viedokļa ir absurds un ir raksturīgs tikai

tā sauktām „tautas demokrātijām". Šāda veida „skrīningu" re-

zultātā vairākiem tūkstošiem latviešu karavīru nācās zaudēt IRO

aprūpi un līdz ar to iespēju IRO finansēto izceļošanas akciju ie-

tvaros izceļot.
Šīs bija galvenās problēmas, kuras blakus pārējām atkal kļu-

va akūtas IRO darbības periodā un ar kurām nācās nodarboties

LCP un LCK. Ja jau pirms IRO darbības sākuma un masveidīgas

izceļošanas sākšanās daudz bija runāts par eventuālām iespējām
visus latviešus izvietot lielās kompaktās grupās, nepieļaujot ģi-

meņu un tuvi radniecīgu vienību saskaldīšanu un nepametot Vā-

cijā darba nespējīgos un daudzbērnu ģimenes, tad arvien vairāk

kļuva skaidrs, ka šāda izvietošanās nebūs panākama, un to nespēs

reālizēt arī IRO, jo katrai izceļošanas akcijai bija tīri individuāli

novērtējama darba spēka vervēšanas raksturs. Maz līdzēja ari

vispārējie norādījumi neizceļot uz eksotiskām dienvidu zemēm ar

mums nepiemērotu klimatu un vispārējiem dzīves apstākļiem. Iz-

ceļošanas griba bija pārāk liela, lai to varētu regulēt no augšas un

uz katras izceļošanas iespējas izmantošanu spieda arī IRO.

Bez šīm grūtībām, kas LCK darbā radās tieši vai ar IRO dar-

bību un emigrāciju saistītā sakarībā, lielas grūtības un pat bū-

tiskas pārmaiņas ienesa arī 1948. g. jūnija beigās Vācijā izdarītā

valūtas reforma, saskaņā ar kuru līdzšinējo reichsmarku (RM)

vietā ieveda vācu marku (DM). Uzkrātās un dažās vācu naudas

iestādēs iemaksātās RM LCK drīzumā reālizēt nevarēja, un līdz

ar to viņa palika pilnīgi bez līdzekļiem, kāpēc nekavējoties bija

spiesta sašaurināt darbinieku skaitu un izdarīt atalgojumu redu-

cēšanu. Valūtas maiņa ienesa jūtamas pārgrozības arī bēgļu saim-

nieciskā stāvoklī. Ja strādājošo stāvoklis ar valūtas reformu stip-
rā mērā uzlabojās, tad nestrādājošie praktiski savas RM rezerves

zaudēja, un viņu rīcībā palika tikai tā sauktā galvas nauda DM

60.— apmērā. Jaunās valūtas vērtība apgrozībā, saprotams, bija

daudz lielāka, bet toties bēgļu kabatas bija pavisam tukšas, sa-

karā ar to LCP nodevas par labu tautas kopībai samazinājās. Ne-
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pieciešamība samazināt budžetu, kā arī vēlēšanās vienkāršot bēg-

ļu organizācijas aparātu bija par iemeslu tam, ka LCP lēma lik-

vidēt apgabalu komitejas un tās aizstāja ar LCP vēlētiem apgabalu

pārstāvjiem. Tanī pat laikā LCP nolēma likvidēt Latviešu kara-

vīru palīdzības pārvaldi un aprūpes lietu kārtošanu atstāja LCK

labklājības daļai un karavīru plašai aprūpes organizācijai Dau-

gavas Vanagi. Bez tam aprūpes un dažādu pabalstu sniegšanas

mērķiem bija jau radīts arī Latviešu pašpalīdzības fonds.

Bez šiem bēgļu organizāciju darbībā ievērojamiem notiku-

miem ar zināmu uzsvaru jāatzīmē Latviešu nacionālās padomes

noorganizēšanās, par kuras dzimšanas dienu oficiāli skaitās 1948.

g. 8./9. aprīlis, kad LCP pieņēma nacionālās padomes statūtus.

Latviešu nacionālā padome (LNP) bija jau domāta politiskai

darbībai, kas vērsta uz Latvijas atbrīvošanu, tautas saglabāšanu

un latviešu organizāciju sadarbību. Padomē varēja piedalīties ar

delegātiem latviešu organizācijas, kas atzīst par spēkā esošo 1922.

g. Latvijas valsts satversmi, un tā varēja darboties, neskarot tie-

sības, kādas saskaņā ar satversmi bija valsts augstākiem orgā-

niem, vai kādas Latvijas valdība bija piešķīrusi ārkārtējo piln-

varu nesējiem. Kā zināms, padomē ar delegātiem iegāja pēc zi-

nāma samēra arī politisko partiju pārstāvji. Sarunas par LNP

dibināšanu faktiski jau turpinājās vairākus gadus. To gausums

un norise diezgan spilgti pierādīja to, ka arī mēs neesam pasar-

gāti no daudzām emigrantiem piemītošām raksturīgām parādī-

bām. Kaut gan darbībai vajadzētu būt vērstai tikai uz vienu

galveno mērķi — Latvijas atbrīvošanu — tad tomēr nesamērīgi
daudz enerģijas veltīgi tika patērēts strīdiem gan satversmes, gan

citiem valsts iekārtas jautājumiem, radot dažkārt iespaidu, it kā

vienīgi emigrācijā esošie latvieši būtu tiesīgi jau noteikt atbrīvo-

tās Latvijas valsts iekārtu.

g) Izglītības un kultūras darbs svešumā

Visumā latviešu trimdinieki savas darbības plašāko vērienu

pieredzēja tieši laikā no 1946.—1948. gadam. Šo laiku varēja

apzīmēt par latviešu skolu un daudzu citu kultūrāla rakstura

pasākumu uzplaukuma periodu.

Latviešu skolu tīkls jau pakāpeniski sāka noorganizēties

1945. g. otrā pusē. Vēlāk skolu tīkla izveidošanu pārņēma Lat-
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viešu Centrālās Komitejas izglītības nozare, līdz ar ko šis darbs

jau noritēja plānveidīgāk un intensīvāk.

Uz 1946. g. 1. maiju Vācijā jau bija 122 septiņklasīgas taut-

skolas ar apmēram 7000 skolniekiem.*)
Tanī pat laikā bija 57 ģimnāzijas ar apm. 2500 audzēkņiem.

Lielākās ģimnāzijas ar vairāk kā simt audzēkņiem bija Eslingenā,

Augsburgā, Vircburgā, Fišbachā un Libekā. Normāli ģimnāzijas

darbojās kā piecklasīgas, bet bija ģimnāzijas ar mazāku klašu

skaitu, atkarībā no skolnieku priekšzināšanām.
Bez tam vēl darbojās 45 bērnu dārzi ar apm. 1700 bērniem.

Minētās skolās strādāja 1079 skolotāji, no kuriem 400 bija

ar tautskolotāju, bet 427 ar vidusskolu skolotāju cenzu, bet 252

skolotāji vispār agrāk skolā nebija strādājuši. Tanī pat laikā

apm. 1500 profesionāli skolotāji bija bez darba vai strādāja citā

arodā, kas iszskaidrojams ar skolotāju nevienmērīgu izvietojumu

nometnēs un ar grūtībām pārcelties uz citu nometni. Skolu dar-

bību ļoti traucēja nometņu pārvietošana. Mācības noritēja pēc

Latvijas skolu programmas, un to mācības gaitas uzraudzībai dar-

bojās skolu inspektori. Centrālā Komiteja savu iespēju robežās

skolām sniedza pabalstus, kā arī centās nokārtot skolotāju atal-

gojumu. Jo bieži grūtības sagādāja sliktas telpas, trūka arī grā-

matu un mācības līdzekļu.
1946. g. Vācijā studēja apm. 1900 latviešu studentu, no ku-

riem ap 900 britu, 850 amerikāņu un 150 franču zonā. Ap 600

latviešu studēja Pinebergas Baltijas universitātē, kur bija ap

170 mācības spēku, starp tiem 50 proc. latviešu. Minchenes DP

universitātē tanī pat laikā studēja ap 170 latviešu studentu. Pā-

rējais studentu skaits sadalījās pa visām Rietumvācijas univer-

sitātēm. Visumā studēšana bija savienota ar lielām grūtībām

naudas līdzekļu trūkuma dēļ. Neskatoties uz to, studenti savu

darbu veica ar entuziasmu un dažkārt guva izcilus panākumus.

Vēl lielākas grūtības bija jāpārvar arodskolām, jo trūka darb-

nīcu, mācības līdzekļu, materiālu un pietiekama skaita speciālistu.
Tomēr britu zonā pastāvēja vairākas arodskolas. Alt-Erfradē

latviešiem bija praktiskā lauksaimniecības skola ar 6 mēnešu

kursu, kurai bija ap 200 audzēkņu, Neuštatē bija mežkopības sko-

la ar viena gada kursu, bet Bukstehudē un Oldenburgā darbojās

*Šie un tiem sekojošie skaitliskie dati pēc J. Rasmaņa pār-
skata Latviešu trimdinieki Vācijā.



312

baltiešu arodskolas. Bez tam Flensburgā darbojās labi nostādīta

baltiešu jūrskola ar 4 gadu mācības kursu, kurā mācījās 80

latviešu jūrnieki. Detmoldā vēl darbojās baltiešu mūzikas skola,

ko vadīja bij. Latvijas konservatorijas rektors prof. J. Vītols.

Arī amerikāņu zonā darbojās vairākas arodskolas. Tā, piem.,

Eslingenā bija tautas augstskola ar 4—6 mēnešu kursiem lauk-

saimniecībā un lopkopībā, kā arī UNRRA's techniskās skolas.

Tāpat techniskās nodaļas bija tautas augstskolām Vircburgā un

Augsburgā. Bez tam Fišbachā darbojās dārzkopības, Mercfeldē

— lauksaimniecības, Hersbrukā — mākslas amatniecības un Ha-

navā — amatniecības skola. Vēl jāpiemin IRO invalidu pārskolo-

šanās centri Eversburgā un Neuburgā, kā arī TBC slimo pārsko-

lošanās centri Vartā un Luttensee, kuros atradās diezgan liels

skaits latviešu invalidu un TBC slimo.

Ar 1949. g. skolu darbība jau uzrādīja stipru tendenci sašau-

rināties, kas izskaidrojams ar straujo bēgļu izceļošanas procesu.

Šim procesam pieņemoties, daudzas skolas nācās likvidēt, izbei-

dzās arī pašu bēgļu radītās arodskolas, dažādie arodu apmācību

kursi un citi pasākumi. Sakarā ar to 1951. g. rudenī Vācijā vairs

darbojās tikai viena latviešu ģimnāzija (Augsburgā) un 23 taut-

skolas ar 250 skolniekiem.

Tā kā latviešu bēgļu starpā bija daudz kultūras darbinieku,

kā rakstnieku, žurnālistu, skatuves mākslinieku, gleznotāju, mū-

ziķu, dziedoņu un citu, tad tie jau pašā trimdas sākumā, kara ap-

stākļiem izbeidzoties, izveidoja savas sadarbības grupas un orga-

nizācijas intensīvas darbības uzsākšanai.

Trimdas pirmsākumā bēgļu prese šā vārda šaurākā nozīmē

bija atrodama gandrīz vai katrā lielā nometnē, kur parasti izdeva

gan nometnes biļetenus, gan arī nedēļas laikrakstus.

Bez laikrakstiem iznāca arī vēl mēnešraksti, no kuriem kā

galvenie minami Laiks (Eslingenā), Ceļš (Vircburgā) un Sauk-

sme (Kemptenē).

Tanī pat laikā trimdā uzplauka arī rakstniecība, pie kam

pa visu laiku tika izdots diezgan prāvs grāmatu skaits gan lite-

rāra, gan arī zinātniska satura.

Labus panākumus guva arī latviešu teātri. Kā galvenie an-

sambļi minami Kārļa Veica ansamblis, kurš 1945. g. 1. augustā

darbojās amerikāņu zonā (Augsburgā, vēlāk Eslingenā) un Mēr-

bekas latviešu teātris režisora J. Zariņa vadībā, kas kopš 1945. g.

13. septembra darbojās britu zonas Mērbekas nometnē. Šie abi
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ansambļi sastāvēja galvenā kārtā no profesionāliem aktieriem,

bet bez tam darbojās arī daudzas diletantu trupas. Mērbekas

teātris 1949. g. beigās, pēc pārvietošanās uz Blombergas nometni,

bija jau devis 500 izrāžu, bet Veica teātris Eslingenā 600 izrāžu.

Oldenburgā darbojās arī latviešu opera, bet gandrīz katrā

lielākā nometnē bija noorganizēti kori. Kā labākie no tiem mi-

nami Zuikas, Lietiņa un Kalnāja vadītie kori, kā arī Norviļa koris

Blombergā. Pavisam darbojās 18 jaukti un 5 vīru kori. Fišbachas

nometnē tika sarīkoti 2 dziesmu svētki, pie kam pēdējos ņēma

dalību 17 kori ar 700 dziedātājiem.
Instrumentāli ansambļi bija pavisam 5, no kuriem izcilus

sniegumus deva prof. Arvīda Norīša stīgu kvartets, kas no sā-

kuma darbojās Libekā, bet kopš 1946. g. vasaras Blombergā. Šis

kvartets paspēja sniegt vairākus simtus koncertu un ar savu aug-

sto kvalitāti ierindojās Eiropas labāko stīgu kvartetu pirmajās

vietās.

No baleta vienībām minama Ansbachas baleta vienība ar 10

baleta solistiem un sarīkotiem 100 uzvedumiem.

Vēl jāpiebilst, ka latviešu gleznotāji ar darbības centru Es-

lingenā sarīkoja vairākas gleznu izstādes un nodibināja arī māk-

slas skolu.

Kā skolu jaunatnes organizācija Vācijā darbojās skauti un

gaidas. Gaidu vienībās bija ap 3000, bet mazskautu, skautu un

roveru vienībās 3463 personas.

Gados vecākā jaunatne organizējās YMCA un YWCA pulci-

ņos, kur galvenā vērība tika piegriezta fiziskai audzināšanai un

sportam. Neatkarīgi no šīm organizācijām, nometnēs darbojās

atsevišķi sporta, kā arī citu nodarbību, piem., šacha pulciņi. Kat-

rai lielākai nometnei bija arī sava bibliotēka, un kā nometnes

komitejas, tā arī citas organizācijas bieži sarīkoja dažādus priekš-

lasījumus.

h) Emigrācija uz aizjūras zemēm

Emigrācijai vēršoties plašumā, jau 1948. gada beigās kļuva

aktuāla nepieciešamība piemēroties stāvoklim, kas radās ar strau-

ju bēgļu skaita samazināšanos. Bēgļiem atrodoties pastāvīgā

izceļošanas kustībā, grūtības radīja visi tālākie aprēķini un vien-

mēr bija jārēķinās ar zināmu sašaurināšanos un uzbūvētā noār-

dīšanu. Šāds stāvoklis, šķiet, bija par iemeslu tam, ka 3. LCP

savā 1948. g. 5./7. oktobra sesijā jau lēma par nākamās LCP ie-
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vēlēšanu uz diviem gadiem, lai tādā kārtā iespējami ilgākam lai-

kam nodrošinātu trimdas lēmēja orgāna darbību. Ja arī 4. LCP

pirmā sēdē 1949. g. 15./16. februārī LCK priekšsēdis H. Klarks

varēja ziņot, ka IRO oficiāli atzinusi bēgļu Centrālās Komitejas

un uzsākusi ar tām ciešu sadarbību, tad tomēr jau viena no gal-

venām darbības problēmām bija emigrācija, kas vēl jo akūtāka

kļuva ar plašu izceļošanas iespēju rašanos uz ASV. Minētajā sēdē

LCP vēl lēma par Ārējās informācijas fonda nodibināšanu, lai ar

tā palīdzību izdotu LCK informācijas nozares sagatavotās grā-

matas un brošūras par latviešu nacionālpolītiskiem un citiem jau-

tājumiem. Tāpat LCP pieņēma juridiskās nozares pārstrādātos

un kodificētos LCP noteikumus un nolēma izdot atsevišķā krā-

jumā ar nosaukumu Trimdas kopības noteikumi. Tomēr tanī pat

laikā arvien plašāku nozīmi ieguva emigrācijas jautājumi. Kā

LCP, tā LCK uzsvēra joprojām nepieciešamību rast plašākas

bēgļu izvietošanas iespējas Eiropā, piem., Francijā, bet šiem no-

domiem nebija jūtamu panākumu, un viss bēgļu vairums plūda

uz aizjūras zemēm: Austrāliju, Kanādu un ASV.

Ar trimdas kopības noteikumu kodificēšanu un pieņemšanu

latviešu bēgļu organizācijas darbs gan bija noslēdzies, bet šo no-

teikumu ietvaros izveidotā tautas kopība joprojām vēl nebija

ieguvusi publiski legālizētu organizācijas stāvokli juridiskas per-

sonas nozīmē. Sakarā ar to LCK rūpējās par latviešu tautas kopī-

bas statūtu ievešanu biedrību reģistri. Reģistrāciju 1949. g. 20.

jūnijā izdarīja Nūrnbergas Amtsgericht's, un līdz ar to Latviešu

tautas kopība bija kļuvusi par pilnīgi legālu organizāciju ar juri-

diskas personas tiesībām.

LCP uz savu 1949. g. pēdējo sesiju sanāca 19./20. novembrī.

Izceļošana strauji bija gājusi uz priekšu un sesijas laikā Vācijā

vēl palikušo latviešu skaitu vērtēja uz 40.000 personām. Šāda

izceļošanas norise radīja nepieciešamību lemt par trimdas orga-

nizācijas sašaurināšanu samazinātam bēgļu skaitam, kā arī stā-

voklim, ja LCP sastāvs izceļošanas procesā noslīdētu zem lemša-

nai vajadzīgā kvoruma. Tāpēc LCP noteica LCK pilnvaru laiku

arī pēc pašas LCP pilnvaru izbeigšanās, t. i., pēc 1950. g. 31. de-

cembra resp. līdz laikam, kad ievēlēs nākamo LCP. Tāpat LCK

piešķīra tiesību papildināt savu sastāvu vai arī ievēlēt amatper-

sonas citām institūcijām un apvienot LCK nozares. Sašaurināja

arī apgabalu pārstāvības un noteica, ka ar 1950. g. 1. jūliju LCK

darbojas tikai ar vienu centrālo biroju, kas, kā zināms, izveidojās
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Augustdorfā. Ar IRO pabalstu atvilkšanu nācās savu darbību

izbeigt LCK kartotēkai. 1950. g. pavasarī savu darbību beidza

arī Baltijas Centrālā Padome.

Latviešu nometnēmstrauji likvidējoties, radās jautājums par

nometņu komiteju mantas un dokumentu pārņemšanu. Sakarā ar

to LCK nācās noorganizēt gan nometņu inventāra pārņemšanu,

gan arī dažādu dokumentu un grāmatu savākšanu. Nometņu ko-

miteju un citu likvidējamo institūciju dokumentus pārņēma un

sakārtoja pie LCK nodibinātais Bēgļu dzīves archīvs August-

dorfā. Turpat saplūda gan skolu, gan arī komiteju iekārtotās

bibliotēkas. Šādā kārtā savākto grāmatu skaits bija diezgan liels

un LCK no tām vēlāk sastādīja kādas 50 bibliotēkas ar apmēram

1000 grāmatu katrā un tās pārsūtīja uz aizjūras zemēm, kur lat-

vieši bija izceļojuši. Līdz ar to latviešu bibliotēkas kļuva pieieta-

mas arī izceļojušiem latviešiem.

1950. g. pirmā pusē IRO iestāžu galvenā darbība jau pilnos

apmēros bija pievērsta emigrācijai. Šim uzdevumam bija pare-

dzēti arī IRO rīcībā esošie galvenie naudas līdzekļi un līdz šim

veiktā bēgļu materiālā aprūpe tuvojās noslēgumam. Sakarā ar to

un saziņā ar militāro valdību ar 1950. g. 1. jūliju bēgļu aprūpe

pārgāja uz Vācijas iestādēm. IRO aprūpē joprojām palika tikai

tie bēgļi, kas bija iesaistīti izceļošanas procesā un atradās transit-

nometnēs. Līdz ar to bēgļu dzīvē atkal sākās jauns posms — pa-

kāpeniska iekļaušanās vācu saimniecībā.

Ja arī 4. LCP pilnvaru laiks izbeidzās 1950. g. 31. decembrī,

tad stāties pie jaunu vēlēšanu izdarīšanas nebija nekādas prak-
tiskas nozīmes, jo bija skaidrs, ka izceļošanas procesā LCP sa-

stāvs īsā laikā atkal var izirt. Tāpēc sākot ar 1951. g. LCK dar-

bojās tālāk uz LCP viņai piešķirto pilnvaru pamata, jo vairāk

vēl tāpēc, ka tā laika LCK priekšsēdis V. Janums izceļot nedo-

māja, un bez tam izceļošanā nebija iesaistījušies arī daži LCK

locekļi. Joprojām Vācijā atradās arī LCP priekšsēdis J. Celms.

Šinī laikā LCK darbība galvenā kārtā bija pievērsta emigrācijas

lietu kārtošanai, jo sevišķi ASV izceļošanas akcijas ietvaros. Šī

akcija, lai gan saistīta ar daudzām formālitātēm, salīdzinājumā

ar citām bija tomēr uzskatāma par humānāko un deva iespēju

izceļot arī veciem ļaudīm ar ierobežotām darba spējām un inva-

lidiem. Vajadzīgo galvojumu sagādē dzīvi piedalījās Latvian

Relief Inc., tās vadītāja H. Lielnora personā un arī ASV kristīgās

labdarības organizācijas, jo sevišķi Luterāņu pasaules federācija.
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Tomēr joprojām izceļošanas iespējas uz ASV bija liegtas latviešu

karavīriem, un, visiem par lielu pārsteigumu, arī Latvijas aiz-

sargu organizācijas dalībnieku izceļošana tika apturēta, jo šī or-

ganizācija, zināmu mums naidīgu personu ietekmē, bija pieskai-

tīta tā sauktām fašistu organizācijām. Sekoja vairākas interven-

cijas šo jautājumu skaidrošanai, līdz beidzot ar Latvijas sūtņa

J. Feldmaņa enerģisko iestāšanos šinī lietā pie piekritīgām ASV

iestādēm šie jautājumi bija izkārtoti labvēlīgi un IRO statūtu

bija izredzes atgūt visiem karavīrem, kas iesaukti pēc 1943. g.

10. februāra. Jau 1951. g. 4. aprīļa IRO britu zonas galvenās mīt-

nes vadības un bēgļu nacionālo komiteju pārstāvju kopējā sanāk-

smē tās vadītājs varēja ziņot, ka ASV izceļošanas procesā iesaistī-

tie latviešu karavīri tagad guvuši iespēju izceļot. Drīz pēc tam

krita šķēršļi arī bijušo aizsargu izceļošanai.

i) Vācijas LCK un LCP noorganizēšana un darbs

Visumā 1951. g. pirmā pusē bēgļu masveidīga izceļošana sāka

tuvoties noslēgumam. Kad 18. martā LCK sanāca uz savu kār-

tējo sēdi, nācās konstatēt, ka LCP, tās locekļu aizceļošanas dēļ,

nevar sanākt, kāpēc LCK uz LCP pilnvaru pamata savu darbu

turpināja līdz jaunām vēlēšanām. Tanī pat laikā, piemērojoties

pašreizējiem apstākļiem, nācās pārkārtot tautas kopības statūtus

un tos no jauna reģistrēt Detmoldas Amtsgericht'ā. Kad tas bija

noticis, un arī 2. jūnija LCK sēdē pieņemtā un pārkārtotā LCP

vēlēšanu instrukcija, varēja sākties jaunās LCP vēlēšanu priekš-

darbi un pašu vēlēšanu norise.

Jaunievēlētā LCP uz savu pirmo sēdi sanāca 1951. g. 22./23.

septembrī un pretēji iepriekšējām vairs varēja stādīties priekšā

tikai kā LCP Vācijā, jo no kādreizējā bēgļu vairuma šeit bija

palikuši apm. 10 proc. un, saprotams, LCP nevarēja pārstāvēt

bēgļus citās zemēs. Lai gan sēdes laikā izceļošana faktiski vēl

nebija noslēgusies, tomēr jau tad LCK priekšsēdis varēja ziņot

izceļošanas rezultātā radušos raksturīgo bilanci: Vācijā bija pali-

kuši vēl 12.258 latvieši, no tiem 2494 aprūpējamie. Līdz ar to

Vācijā palikušiem latviešiem par smagāko problēmu kļuva tieši

aprūpe. Tāpēc jaunievēlētais LCP priekšsēdis A. Šilde jau pašas

sēdes sākumā blakus tautas kopības uzturēšanai kā pamatmērķi

uzsvēra tautas dzīvā spēka saglabāšanu.

Sakarā ar bēgļu skaita radikālu samazināšanos gluži dabīgi
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kļuva nepieciešami šim stāvoklim piemērot LCK un pārējo insti-

tūciju izveidošanu. Kā LCP, tā LCK tika vēlētas uz trim gadiem.
LCK sastāvā ietilpa tikai piecas personas, un tās darbība sadalī-

jās izglītības-kultūras, juridiskā, saimniecības un informācijas
nozarēs. Tā sauktos latviešu apgabalus samazināja uz pieciem,

no kuriem divus pārzināja LCK locekļi, bet trim bija paredzēti

atsevišķi apgabalu pārstāvji. Jau pirmajā LCP sēdē pieņēma

jaunus noteikumus LCP un LCK darbībai, bet nākošajā sēdē

gadu vēlāk — Noteikumus par latviešu novietnēm, Novietņu vē-

lēšanu instrukciju, kā arī Noteikumus par Pašpalīdzības un Kul-

tūras fondiem. Pie LCK informācijas nozares vēl darbojās Ārējās

informācijas fonds, kura rīcībā vēl bija pietiekami līdzekļi, lai

izdotu brošūru Red Pestilence un vēlāk B. Lameja Lettland m

der europāischen Schicksalsgemeinschaft, kā arī veikt vēl vienu

otru citu propagandas pasākumu. Kultūras fonds joprojām kal-

poja dažu kultūras un izglītības pasākumu atbalstīšanai, bet paš-

palīdzības fonda līdzekļi bija izlietojami daudzo aprūpējamo at-

balstam. Šiem pašiem uzdevumiem kalpoja Daugavas Vanagu

organizācija, kas pamazām izvērtās par globāla mēroga organi-

zāciju un ar saviem diezgan nozīmīgiem līdzekļiem varēja sniegt
atbalstu kara invalidiem, karavīru atraitnēm, bērniem un tbc

slimiem.

Savā laikā nodibinātā Latviešu nacionālā padome, lai gan

nomināli vēl eksistēja, tad vadošo personu izceļošanas dēļ rosīgu

darbību attīstīt nevarēja. Sakarā ar to jau 1951. g. 30. jūlijā

pamati bija likti Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas centra

(LAK EC) dibināšanai, kurā ar saviem pārstāvjiem ieietu latvieši

no Eiropas valstīm. LCP nolēma LAK EC veidošanā piedalīties

un ievēlēja arī vajadzīgos pārstāvjus. LAK EC darbībai izveido-

joties, Latviešu nacionālā padome 1953. g. 2. augustā likvidējās.
Līdz ar to pēc samērā īsas darbības savu mūžu bija beigusi orga-

nizācija, kuras veidošana bija prasījusi gadiem ilgas pūles un

neskaitāmas pārrunas.

IRO savu darbību gandrīz jau pilnīgi izbeidza 1951. g. beigās.

IRO vietā gan nāca Bēgļu augstā komisāra institūts, bet tā uzde-

vums bija tikai gādāt par bēgļu tiesisko aizsardzību. Vēlākā pie-

redze tomēr rādīja, ka arī šī aizsardzība mums dod tikai samērā

vāju pavēni. Vācijā palikušos latviešus un arī pārējos bēgļus DP

nozīmē visumā iekļāva Vācijas saimniecībā un tiesību sistēmā.

Viņu tiesisko slāvokli noteica 1951. g. 25. aprīļa likums par bez-
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dzimtenes ārzemnieku tiesisko stāvokli Vācijas apvienotā repub-

likā (Gesetz iiber die Rechtsstellung der heimatlosen Auslānder

im Bundesgebiet). Tā tad no DP mēs esam pārvērtušies par bez-

dzimtenes ārzemniekiem, t. i., par personām, kurām šeit nav dzim-

tenes un kuras pēc sava stāvokļa būtībā ir ārzemnieki. Šis likums

mūsu bēgļiem gandrīz visā pilnībā piešķir tās pašas tiesības, kā-

das bauda Vācijas pilsoņi, tikai nedod tās diezgan daudzās

priekšrocības un materiālos labumus, kādi ar atsevišķiem liku-

miem piešķirti vācu tautības bēgļiem.
Lielas grūtības, kā LCK, tā arī pārējai organizētai darbībai

sagādā Vācijā esošo aptuveni 12.000 latviešu bēgļu lielā izkliedē-

tība daudzās sīkās vienībās. Bet tas nu ir stāvoklis, par kura

novēršanu ir cīnījušās visas mūsu trimdas pārstāvības kopš to

pastāvēšanas, bet to novērst nav izdevies un neizdosies arī tagad.
Bez parastā aprūpes darba, LCK darbība ir pievērsta palīdzībai

mūsu bēgļiem pamazām iekļauties vācu saimniecībā un tiesību

sistēmā, lai tādā kārtā panāktu zināmu dzīves stabilitāti. LCK

sadarbība ar vācu iestādēm viscauri ir izveidojusies teicama. Bez

tam, šķiet, latviešu grupa Vācijā ir vismazāk pakļauta asimilā-

cijai. Vismaz tas nav vācu nolūks, taisni otrādi, vācu valdības

iestādes tieši pabalsta mūsu tīri nacionālos pasākumus. Kā spilgts

piemērs tam ir ar vācu valdības līdzekļiem izveidotais Baltijas

pētīšanas institūts. To nodibināja 1953. g. janvārī un tā dibinā-

šanai ierosmi bija devis baltiešu Centrālo Komiteju 1952. g. 14.

jūnijā Bonnas universitātē sarīkotais plašais aizvesto piemiņas

akts, kurā dažu vācu profesoru sniegtos referātos un citās teiktās

runās jo spilgti atspoguļojās baltiešu tautu un pēdējā kara laikā

izraisītā traģēdija.

Baltijas pētīšanas institūts darbojas ar Rietumvācijas valdī-

bas financiālu atbalstu, un tanī ieiet visas trīs Baltijas tautas.

Prezidijā ietilpst no katras tautas pa loceklim. Institūta vadītājs

ir prezidējošais loceklis, kas katru gadu mainās, un kā pirmais

vadītājs bija prof. E. Šturms. Institūts cenšas turpināt tās tradi-

cijas, kādas ir bijušas attiecīgo valstu universitātēm, un viņa mēr-

ķis ir nostiprināt baltisko zinātņu starptautisko lomu, nodibināt

un atjaunot starptautiskos sakarus, kādi jau pastāvējuši, bet kara

notikumu norisē izjukuši. Šos savus mērķus institūts paredz sa-

sniegt ar zinātnisko darbu apmaiņas izveidošanu, zinātnieku,

skaitā ap 40 no katras Baltijas tautas, piesaistīšanu darbam, jau-

nu zinātnieku sagatavošanu un reprezentēšanos starptautiskos
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kongresos. Tīri baltiskā plāksnē institūtam pieder loma apvienot
visu triju Baltijas tautu zinātniekus un, publicējot darbus kādā

no pasaules valodām, novērst savrūpību un savstarpējo nepazī-

šanos.

Visumā dažādu kulturālu pasākumu izveidošanai Vācijā ir

maz iespēju, un pēdējo gadu sniegumi šinī virzienā ir pavisam
tālu no kādreizējā bagātīgā un daudzpusīgā spožuma. Ja arī

katru gadu pavasara mēnešos novietnēs ir parasts rīkot kultūras

nedēļas, tad tomēr šiem sarīkojumiem parasti trūkst vajadzīgo

līdzekļu un darbinieku. Latviešu izvietojums samērā sīkās vienī-

bās un materiālās rūpes ir ietekmējušas noslēgšanos savrupībā

un pat nevērību un īgnumu pret sabiedriskiem pienākumiem.

Lielāku rosību vienmēr vēl uzrāda atsevišķas teātra trupas

(piem., Augustdorfā), kuru uzvedumi parasti gūst dzīvu atsau-

cību.

Pašreizējās latviešu tautas kopības Vācijā aktīvākā daļa ir

sardžu, darba un transporta vienības pie angļu un amerikāņu

armijām. Šinīs vienībās ir iesaistījušās ap 2000 personu, kas visus

pēdējos gadus ar teicamu atsaucību ir gādājušas galvenos līdzek-

ļus gan centrālām organizācijām, gan Daugavas Vanagiem, gan

arī citiem pasākumiem. Nemaz nerunājot par šo vienību dažā-

diem kultūrāla rakstura sarīkojumiem, ir vēl atzīmējama rosība

sporta laukā. Vienības komandējošā sastāvā, kā arī pašu spor-

tistu un sporta draugu ierosmes rezultātā 1953. g. beigās nodi-

binājās Vācijas latviešu sporta pārvalde ar kapteini T. Kārkliņu

priekšgalā. Pēc tam liels notikums sporta dzīvē sekoja 1954. g.,

laikā no 13. līdz 15. aprīlim, kad ar sardžu un darba vienību paš-

aizliedzīgām pūlēm sporta pārvaldei bija iespējams Kaizerslau-

ternā sarīkot pirmās Eiropas latviešu meistarsacīkstēs basketbolā

ar Anglijas, Francijas, Zviedrijas un Vācijas komandu piedalīša-

nos. Tas bija izcils notikums, kas pulcināja viesus no visām Eiro-

pas malām.

Latviešu bēgļu dzīve Vācijā vienmēr ir bijusi saistīta ar

daudzām smagām grūtībām, kuras nav izbeigušās arī vēl tagad.

Tanī pat laikā mēs neesam bijuši arī brīvi no daudzām negātīvām

parādībām, kuras raksturīgas katrai trimdinieku saimei. Ja arī

mūsu trimdas centrālā pārstāvība neizveidojās gluži tā, kā var-

būt daudzi to vēlējās, un ja, arī tīri objektīvi ņemot, trimdas

pārstāvības darbībā bija zināmas nepilnības, tad tomēr ar uz-

svaru jāatzīmē, ka latviešu trimdiniekiem Vācijā visus šos gadus
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ir izdevies saslēgties un savu darbību koncentrēt vienā pārstā-
vībā.

Liekas ir skaidrs, ka mūsu atpakaļceļš uz dzimteni ies caur

Vāciju. Līdz ar to cīņā par Latvijas atbrīvošanu tieši Vācijā

palikušie latvieši ir guvuši priekšposteņa nozīmi. Ja arī šeit ir

visvairāk jau iedragāto, un pēdējā laikā iezīmējas diezgan jūtams

pagurums un atraušanās no pienākumiem, kādus mums neatvai-

rāmi uzliek trimdas sūtība, tad tomēr Vācijas latviešu grupas

nozīmīgumu nedrīkstētu aizmirst nedz mēs paši, nedz pārējie tau-

tieši visā plašajā pasaulē.

Ansis Kurmis

LATVIEŠU KULTŪRAS UN SABIEDRISKAIS

DARBS ZVIEDRIJĀ

Latviešu bēgšana uz Zviedriju turpinājās no 1944.g. sep-

tembra turpat līdz Ziemassvētkiem. Vēlāk tikai ļoti retai laivai

izdevās izkļūt no Kurzemes krasta. Kapitulācijas dienās vai drus-

ku vēlāk( vācu armija Kurzemē kapitulēja 8. maijā) Gotlandē

pienāca vēl pāris laivas, kas arī noslēdza emigrāciju no Kurze-

mes krasta uz Zviedriju. Cik latviešu bēgļu jūrā sagūstīja krievi

un aizveda verdzībā, cik paņēma dzelme, to diezin vai kādreiz

dabūsim zināt.

Kopskaitā Zviedrijā patvērumu atrada ap 5.000 latviešu bēg-

ļu. Ar atzīstamu rūpību zviedri bēgļus izvietoja pa nometnēm.

Tās bija izkaisītas pa vairākām vietām, bet galvenā kārtā ap

Stokholmu. Mūsu bēgļiem nācās kopā dzīvot ar igauņiem ( to

Zviedrijā bija ne mazāk par 25.000), norvēģiem, vāciem, jugoslā-
viem un vēl citu tautību bēgļiem. Bija arī viena otra nometne, kur

latvieši bija pārsvarā, ar pašu administrāciju.

Zviedri, būdami labi un rūpīgi organizātori, klusi un ātri iz-

vietoja bēgļus dažādos darbos: mežos, fabrikās, pilsētu ģimenēs

(kalpones), lauku saimniecībās un citos darbos, jo katrā lielākā

bēgļu nometnē atradās centrālās darba pārvaldes nodaļa vai tās

pārstāvji. Jo strauji šī akcija norisinājās 1945. gada pavasarī

un izbeidzās vasarā. Aiezejot darbā, bēgļi par velti saņēma drēbes,

apavus un veļu.
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1944. gada rudenī, kopā ar vecākiem, Zviedrijā ieradās labs

pulks bērnu skolas gados. Pirmo ziemu trimdinieki pavadīja gal-
venā kārtā bēgļu nometnēs. Šī ziema bija lielu cerību pilns laiks

par drīzu atgriešanos tēvzemē. Tādēļ vecāki vēlējās, lai viņu bēr-

ni turpinātu skolas mācības latviešu valodā, iespējami visos

priekšmetos. Daudzās nometnēs organizējās bēgļu bērnu skolas

diezgan viegli, jo arvien atradās kāds profesionāls skolotājs vai

skolotāja, kas sirsnīgi nodevās svētīgajam skolas darbam. Bija

arī nometnes, kur zviedru administrācija skolas darbu materiāli

atbalstīja un pat iekārtoja šādas pagaidskolas ir latviešiem, ir

igauņiem, maksājot skolotājiem algu.
1945. gada rudenī, kā jau augšā aprādīts, apstākļi radikāli

mainījās. Trimdinieki bija atstājuši nometnes un izklīduši darbā

kur nu kurais. Tanī pat un nākošajā 1946. gadā dibinājās dažā-

das latviešu biedrības, draudzes un organizācijas gan Stokholmā,

gan citās pilsētās, kur bija salasījušies latvieši. Izcilu vietu viņu
vidū ieņēma Latviešu jaunekļu kristīgā savienība (LJKS), kas

savu centru ierīkoja Stokholmā, bet nodaļas dibināja gan vidus-,

gan dienvidus Zviedrijā. Kā LJKS-as centrālā valde un viņas

izglītības un kultūras nozare Stokholmā, tā visas nodaļas pro-

vincē uzskatīja par savu pienākumu ierīkot papildskolas latviešu

bērniem, lai, apmeklēdami zviedru skolas, tie varētu kaut reizi

nedēļā mācīties latviskos priekšmetus: latviešu valodu, Latvijas

ģeogrāfiju un vēsturi, kā arī ticības mācību un dziedāšanu. Tā

radās 8 latviešu papildskolas Zviedrijā: Stokholmā,Ģēteborgā,

Burošā,Ģislavedā, Čēpingā, Vesterosā, Upsalā un Eskilstunā.

Vienā otrā vietā papildskolu nodibināja kāda latviešu biedrība

resp. klubs, piem., Lundā, Ludvikā, vai latviešu draudze, piem.,

Kalmarā, Halstahammarā. Vēlāk jaunas papildskolas nodibinā-

jās Kallhellā un Solnā.

Trimdas pirmajos gados skolēnu skaits bija itin kupls: Stok-

holmā un Ģēteborgā tas turējās no 40-45, Čēpingā un Burošā ap

30, Upsalā n045-50, pārējās drusku mazāk, bet kopā skolēnu skaits

bija pāri 320 . Un zīmīga bija parādība, ka vairākās skolās bērni

mācījās arī vecākajās klasēs, t.i., 6. un 7. Pēdējos gados turpretim

reti anketās ieraksta kādu 7. klasē; nav daudz arī 6. klasē. Tādā

kārtā Zviedrijas latvieši savā latviskā skolā ir atgājuši atpakaļ

uz izejas pozīcijām pirmajos gados.
Pāri par 65 personu lielajā skolotāju saimē bez profesionā-

lajiem skolotājiem redzējām: mācītājus, juristus, inženierus, ag-
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ronomus v. c. Diezin, vai viņi paši toreiz apzinājās, kādā draudzī-

gā lokā tie bija saslēgušies ap savu latvisko skolu svešumā. Un

darbu tie veica lielāko tiesu bez atlīdzības.

Latviešu trimdinieku lielākā daļa Zviedrijā ieradās 1944.g.

oktobrī. Drīz vien radās arī iespēja pārskatīt viņu sastāvu. To

veicināja nedēļas laikraksts "Latvju Vārds," kas sāka iznākt

Stokholmā tā paša gada novembrī. Tas iznāk vēl arvien, lai gan

vairākkārt mainījis redaktorus un pārmainījis izdevēju kollektīvu.

Dibinātā kārtā "Latvju Vārds" sevi dēvē par pirmo latviešu

laikrakstu Zviedrijā. Nākošajā, 1945.g. februārī parādījās otrs

nedēļas laikraksts "Latvju Ziņas", kura pirmie 7 numuri iznāca

rotētā technikā. Arī "Latvju Ziņas" pārdzīvojušas pa šiem ga-

diem dažādas metamorfozas un 1954. g. iznāca tikai 2 reizes mē-

nesī. (Par latv. iespiesto vārdu Zviedrijā skat. K.lelejas rakstu

"Latviešu prese trimdā").
Ja trimdas sākumā latvieši Vācijā savu diezgan lielo kopību

dēvēja par "Mazo Latviju", tad latviešu trimdinieki Zviedrijā
skaita ziņā droši vien savu kopu varēja saukt par Latvijas pagas-

tu. Dundagas pagasts gluži gan neiznāca (tur patstāvības gados

skaitījās 9160 iedzīvotju), bet katrā ziņā liels pagasts un intelli-

ģences pārbagāts. To apstiprinās sekojošie fakti.

Izrādījās, ka Zviedrijā bija ieradušies 14 ev.-lut. mācītāji.
Vēlāk vairāki mācītāji emigrēja uz citiem kontinentiem. Tomēr

latviešu "pagasta" vajadzībām Zviedrijā savu mācītāju pietiek,
lai gan te skaitās 12 draudzes un 5 kopas, bet visas tās ir diezgan

mazas un viegli apkalpojamas. Citu konfesiju piederīgo nav

daudz, tomēr latviešu trimdas katoļu baznīca Zviedrijā pastāv.
Tās priekšgalā ir prāvests X.Vilnis ar sēdekli Eskilstunā. Lat-

viešu ev.-lut. draudzes pārzina Latviešu baznīcas pārvalde, kuras

priekšgalā vairākus gadus bija prāvests o. Sakārnis, bet tagad

prāvests J. Tēriņš.

Latviešu profesionālo zinātnieku pulciņš Zviedrijā nav pār-

sniedzis 20 personu. Viņu vidū minami profesori: Alf. Vītols(mi-

ris), J. Bokalders, K.Straubergs, H.Skuja, J.Vārsbergs, A.Teikma-

nis, A.Aizsilnieks; no Vācijas uz Zviedriju pārcēlās prof. Ed.Pē-

tersons un prof. A.Švābe, kas tūlīt ķērās pie "Latviešu Enciklo-

pēdijas" izdošanas. Tālāk vēl minami: ārkārt. prof. L. Āboliņš,

docenti: A.Veģis, V.Eiche, A.Melderis (tagad Anglijā), V.Rūķe,
A. Kroģe-Āboliņa, X.Princis, J.Bubenko, H.Biezais un daži citi.

Zviedrijā patvērumu atrada arī ap 20 vecās un jaunās paau-
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dzes rakstnieku, kas savu literāro darbu turpināja J.Grīna no

1945.-47. g. vadītā Daugavā, vēlāk Ceļa zīmēs v.c. Starp tiem mi-

nami : M. Čuibe, A. Dagda, Andr. Eglītis, J. Grīns, J. leviņš, J.kār-

kliņš, E.Kociņa Z.Mauriņa, K.Raudive, V. Srēlerte, J. Vīksna,

I.Zanders, M.Zīverts v.c. Zviedrijā darbojas arī daži ievērojami
latviešu grāmatu apgādi: "Daugava", "Zelta Ābele", "Ziemeļ-

blāzma", Vēlāk arī Dzintars. Apgāda "Daugava vadītājs ir Ju-

ris Šleiers un aiz viņa akcionāri ar lielu pieredzi un labām iespē-

jām. Šī apgāda izdoto grāmatu skaitā ir laba tiesa tulkojumu (21).

Nacionālās daiļliteratūras darbu sarakstā redzamāko vietu ieņem

Kārļa Skalbes kopotie raksti 5 sējumos. J. Abuča "Ziemeļblāz-
mas" grāmatu klāstā izcila vieta pieder Raiņa kopotiem rakstiem,

kam paredzēti 20 sējumi. M. Goppera vadītā "Zelta ābele" izde-

vusi Latvijas vēsturi un citus monumentālus darbus.

Dziedoņus Zviedrijas trimdā reprezentēja operdziedātāji Ma-

riss Vētra un Marija Vintere. Še pienākas atzīmēt M. Vētras no-

pelnus tai ziņā, ka viņš jau ar pirmajiem soļiem pulcināja un or-

ganizēja latviešu māksliniekus, lai tie, kopdami katrs savu māk-

slas speciālitāti, ievērojamā kārtā kalpotu latviešu trimdas saimei

— visam Zviedrijas zemē izkaisītajam latviešu pagastam. Pāris

pirmajos gados netrūka latviešu koncertu, kur dziedāja un spē-

lēja pašu mākslinieki. Ar M.Vētras pārcelšanos uz Kanādu šinī

ziņā iestājās tikpat kā klusums. —Zviedrijā trimdas patvērumu

atrada mūzikas profesori: Jānis Mediņš un vēlāk Arvids Norītis,

pianisti: Ērika Preimane, GunaKurme, Jānis Cīrulis, Aija Čakste,

Elma Krūmiņa, Veronika Pabērze, čellists Jānis Ozoliņš, vijol-

nieks Alfrēds Dunkelis, mūziķis Aleksandrs Vinters. Daži no

tiem Zviedriju ir atstājuši. Turpretim uzticīgs Zviedrijas trimdai

ir palicis Teodors Reiters. Jau pirmajā trimdas gadā viņš sāka

meklēt un aicināt dziedātājus. Tie radās. Un 1945.g. 22. maijā
notika pirmais mēģinājums. Visus 9 gadus turpinājies intensīvs

darbs, kaut gan ne vienmēr ar vēlamu dziedātāju skaitu. Lai vis-

pusīgāk veicinātu šo izcilo nacionālās kultūras faktoru, nodibinā-

jās Reitera kora draugu pulks ar nodaļām vairākos latviešu cen-

tros Zviedrijā. Reitera koris sarīkojis vairākus koncertus, arvien

gūdams labus panākumus.

Zviedrijas latviešu gleznotāju darbus vairāk vienkopus bija

izdevība redzēt 1946. gadā latviešu un igauņu izstādē Stokholmā.

Tajā piedalījās gandrīz vai visi redzamākie gleznotāji, kas bija

sasnieguši Baltijas jūras otru krastu.
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Visa latviešu trimdas saime pasaulē labi zina, ka Zviedrijas

latvieši priekšzīmīgi izpilda vācu filozofa Hēgeļa atzinumu: sa-

biedrība diferencējas, lai integrētos (t.i. — lai "pieaugtu prātā"!)
Un latvieši Zviedrijā to darīja: radās pulciņš pie pulciņa, klubs

pie kluba, tā ka vienai un tai pašai politiskai partijai izrādījās
3-4 klubi, un katrs runāja savā valodā un pastāvēja pie saviem

ieskatiem. No tālienes — šinī gadījumā no ASV — to apzīmēja

par nesaticības paraugu. Bet mēs varam demonstrēt arī labu

saticības paraugu. Tas ir Latviešu centrālo or-

ganizāciju Kultūras centrs. Viņa ra-

šanās saistīta ar Eskilstunas konferenci 1950.g. 13. augustā.

Šo konferenci sagatavoja un sasauca LJKS izglītības un kultūras

nozare. Viņā piedalījās visu latviešu papildskolu skolotāju un

šo skolu uzturētāju organizāciju pārstāvji. Konferencē pieņēma
Latviskās izglītības stversmi trim-

das laikam, izvēlēja Latviešu skolu pagaidu valdi: par

priekšsēdi A.Kurmi un locekli E.Riekstu, dodot viņiem tiesību

saziņā ar LJKS Centrālo valdi kooptēt otru un trešo locekli un

kollēģijas vietnieku (vēlāk kooptēja Dr. phil. Z. Mauriņu, ģim.
direktoru A. Lesnieku un par vietnieku ģim. dir. A. Vikmani)

un uzdeva LJKS Centrālai valdei saskaņā ar pieņemto Latviskās

izglītības satversmi trimdas laikam īstenot latviešu organizā-

ciju sadarbības centru. Kad 1951. gada 31. janvārī piecas
lielākas latviešu organizācijas pieņēma statūtus, tad sadarbības

centra vietā lika nosaukumu — Kultūras centrs. Viņa statūtus

parakstīja: Latviešu nacionālais fonds Skandināvijā (LNFS),

Latviešu baznīcas pārvalde Zviedrijā, Latviešu jaunekļu kristīgā

savienība (LJKS), Latviešu palīdzības komiteja (LPK) un Lat-

viešu apvienība Zviedrijā. Kad šīs organizācijas uzsāka darbību,

viņām vēl pievienojās Apvienotais latviešu korporāciju konvents.

Ja sākumā bija statūtos nosacījums, ka par Kultūras centra bied-

riem var būt tikai centrālās latviešu organizācijas, tad divus ga-

dus atpakaļ attiecīgais pants grozīts tādā kārtā, ka Kultūras cen-

trā var iestāties ikviena latviešu organizācija. Kultūras centra

mērķi izteikti sekojošos vārdos: "Veicināt latviešu jaunatnes na-

cionālo audzināšanu un izglītošanu un latviskās kultūras sagla-

bāšanu un attīstību pa trimdas laiku Zviedrijā, visiem spēkiem

cenšoties sagatavot jaunatni Latvijas valsts suverēnitātes atgū-

šanai". Šiem mērķiem Kultūras centrs arī kalpo, draudzīgi sa-

darbodamies ar Latviešu skolu valdi Zviedrijā.
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Beigās jāpiemin, ka latviešu papildskolu darbība pēdējos ga-
dos stipri sašaurinājusies, jo apkārtējā dzīve un kultūra tādā mē-

rā imponē latviešu vecākiem un bērniem skolas gados, ka mūsu

papildskolas paliek arvien tukšākas: anketēs rāda, ka dažās pa-

pildskolās, kur 3-4 gadus atpakaļ bija 45-50 bērnu, 1953./54. māc.

gadā mācījušies tikai 15-24, lai gan tālākā emigrācija nav noti-

kusi. Vienā otrā latviešu centrā nav vairs bērnu skolas vecumā.

Tur papildskolai jāgaida, kamēr tie paaugsies. To skaitā ir uni-

versitātes pilsēta Lunda. Bet turienes skolas pārzinis Jānis Svies-

tiņš un prof. Ziedonis Landaus vis nerimstas: viņi regulāri rīko

bērnu rītus, ar lielu loku apņemdami latviešu dzīves vietas, un au-

dzina topošās paaudzes locekļus latviešu tautai. Ir arī citi ieprie-

cinātāji gadījumi. Jāpiemin Erebvu pilsēta: še agrāk nebija
latviešu skolas, bet ar skolotājas Marijas Morgenšternas ieraša-

nos radās viņas dzīvoklī latviešu skola ar 7 bērniem 8-14 gadu ve-

cumā. Šī ir mūsu jaunākā un mazākā skola — latvietības avo-

tiņš. Kā pretstats jāmin kāds cits latviešu centrs — Buroša.

1950./51. māc. g.še darbojās mūsu papildskola, kas pulcināja 24

skolēnus, ko mācīja 8 skolotāji. 1954. gada pavasarī no turienes

raksta: "Mūsu papildskola vairs nedarbojas. lemesli dažādi, bet

galvenais — trūkst skolotāju un trūkst vecāku intereses. Bērni

ir, bet 6-10 gadu vecumā. Tiem vajadzīgs skolotājs ar speciālām

paidagoģiskām zināšanām. Man nav tādu zināšanu, jo esmu stu-

dējis agronomiju — Manāma liela vienaldzība visās lietās". Šis

konstatējums ir zīmīgs vairākiem latviešu centriem Zviedrijā:
vienaldzība latviskās izglītības lietās. Ja šo parādību noklusētu,

būtu viltota patiesība, kas atspoguļojas latviešu dzīvē Zviedrijā

pēdējos gados. Kādi apstākļi sakustinās vienaldzības ūdeņus,

grūti pasacīt. Bet nacionālās dzīvības modrumu var radīt kā ārē-

jie apstākļi cerību sfairā, tā negaidītas ikdienas norises. Nav

ticams, ka vienaldzība nogremdēs nebūtībā ļaudis, kas citkārt va-

ronīgi cīnījās ar viļņiem jūrā, lai tiktu brīvībā.

Plkv. A. Krīpens — LAA priekšsēdis

LATVIEŠI AUSTRĀLIJĀ

UN VIŅU SABIEDRISKI KULTŪRĀLĀ DZĪVE

Ziņas par pirmo latviešu ieceļotāju ierašanos Austrālijā no-

rāda uz 1874. gadu. Sākot ar šo gadu, laiku pa laikam tautieši

pārceļas šurp uz dzīvi. Grūti pateikt, kādi iemesli mudināja ta-
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jos gados latviešus apmesties Austrālijā. Vai tie bija parastie

dēkaiņi, kādu netrūkst nevienai tautai un kuriem nekur nav labi?

Jeb tos atdzina šurp zelta meklēšanas drudzis? Jeb tie bija jūr-

nieki, kas pameta savus kuģus? Varbūt ikkatrs jautājums satur

savu daļu patiesības. Ar šādu jeb tādu mērķi līdz 1904. g. uz šo

kontinentu bija atklīduši 37 tautieši.

Latviešu ieceļošana Autrālijā tapa dzīvāka kopš 1905. gada,

kad šurp sāka doties politiskie emigranti, bēgdami no izsūtīšanas

uz Sibiriju. Statistika uzrāda, ka laikā no 1904. līdz 1913. gadam

uz Austrāliju atbraukuši 131 latvietis. Arī turpmākos gados tau-

tiešu ieceļošana turpinājās. Vispārējā tautas skaitīšana Austrā-

lijā, kas notika 1933. gadā, uzrāda 427 personas, kas sevi uzde-

vušas par dzimušām Latvijā. Neliels procents no šī skaitļa va-

rētu būt bijuši cittautībnieki, kuri bija dzimuši Latvijā.

Latvijas brīvvalsts laiks neapturēja latviešu ieceļošanas tur-

pināšanos Austrālijā, Tā, laikā no 1924.—1933. gadam šurp bija

devušies 179 tautieši.

Lielākā tiesa no tanīs laikos izceļojušiem latviešiem par savu

dzīves vietu bija izraudzījušies Sidneju. Šis apstāklis bija vei-

cinājis tūliņ pēc pirmā pasaules kara latviešu kluba nodibināša-

nos šinī pilsētā. Ar šo klubu visumā nebija labi klājies, jo dau-

dzie 1905. gada revolūcionāri bija bijuši joprojām kreisi noska-

ņoti, kas radījis nesaskaņas, kluba darbībai pamazām apsīkstot.
Kad 1928. gadā Austrālijā ieceļoja Nacionālās Operas dzie-

donis Kārlis Nīcs, viņa iniciātīvā uz kādu laiku atkal atplauka
latviešu sabiedriskā dzīve Sidnejā.

Pašreiz Austrālijā ir ap 21.000 latviešu. Grūti un pat ne-

iespējami uzdot precīzus datus, tomēr kļūdīšanās, minot šo skait-

li, lielāka par kādiem 700—800 uz vienu jeb otru pusi nevarētu

notikt. Austrālija viena no pirmajām izšķīrās par pastiprinātu

Eiropas bēgļu uzņemšanu no komūnistu okupētām zemēm, sakarā

ar tai laikā valdošo lielo darba spēka trūkumu. Šīs Austrālijas

valdības pieņemtās imigrācijas politikas ietvaros ar 1947. gadu
sākās pastiprināta latviešu ieceļošana Austrālijā. Pirmais trans-

ports ar tautiešiem piestāja šī kontinenta krastam Melburnā 1947.

gada 30 novembrī. Šis pirmais amerikāņu kuģis "General Haan"

bija šurp atvedis 271 latvieti. Sākot ar šo gadu 6 gadus turpinā-

jās latviešu ieceļošana Austrālijā no Vācijas nometnēm, noslē-

dzoties 1952. gadā.
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Imigrantu uzņemšanai bija iekārtotas vairākas nometnes.

Puse latviešu, ap 11.000, izgāja caur Bonegillas nometni, kura

atrodas pie Albūrijas pilsētas uz Ņūsautvelsas un Viktorijas

valstu robežām, ap 7000 — caur Batburstas un Gretas nometnēm

Sidnejas tuvumā, neliela daļa caur Vūdsaides nometni pie Ade-

laides un citām mazākām. Visiem ieceļotājiem bija jāparaksta

divgadīgs darba līgums ar apņemšanos strādāt valdības norādī-

tos darbus, uz kādiem tautiešus no šīm nometnēm izsūtīja. Šie

pirmie divi gadi bija bažu pilni. Tomēr aizdomas izrādījās ne-

dibinātas, jo darbs tika ierādīts pēc spējām un arī pēc speciali-

tātes, maksājot Austrālijā paredzētās atalgojuma normas. Pēc

šo noteikto 2 gadu notecēšanas jau radās brīva izvēle kā darba,

tā dzīves vietas ziņā.

Kaut arī latvieši caur meklēšanos pēc piemērotāka un labāka

darba ir atrodami visās Austrālijas valstīs un turpat vai visās

pilsētās, tad tomēr ir notikusi ievērojama koncentrēšanās lielā-

kos centros. Tas sakāms pirmā kārtā par visu sešu valstu galvas

pilsētām. Tā Ņūsautvelsas (NSW) galvas pilsētā Sidnejā mīt ap

5000 tautiešu, Viktorijas valsts — Melburnā ap 5000, Dienvid-

Austrālijas valsts — Adelaidē ap 3500, Kvīnslandes valsts —

Brisbānē ap 1200, Rietum-Austrālijas valsts — Pērtā ap 1000,

Tasmānijas salas Hobartā — ap 250 (visā salā ap 400), Austrā-

lijas galvas pilsētā Kanberā — ap 200, kas kopsummā dod ap

16.000. Šis apstāklis ir ļoti labvēlīgi ietekmējis latviešu kultū-

rāli-sabiedrisko dzīvi šinī kontinentā. Bez jau pieminētām galvas

pilsētām arī daudzas provinces pilsētas uzrāda prāvu latviešu

skaitu, kā piem. Ballarata, Džīlonga, Vangarata, Albūrija, Moe,

Ņūkastle, Orenža v. c, kurās katrā mit no 100—400 personas.

Pārpalikums, ap 3500 cilvēku, ir izkaisīti pa mazpilsētām un far-

mām jau stipri mazākās grupās.

Latviešu organizēšanās Austrālijā ievadīta 1947. gada 3. ok-

tobrī ar Austrālijas latviešu labdarības biedrības nodibināšanos

Sidnejā, ko organizēja vecie latvieši. Viņu vēlēšanās bija palī-
dzēt iebraucējiem šeit iekārtoties, tāpat arī atbalstīt tautiešus

Vācijā, šo mērķu aspektā dibinot labdarības biedrību pēc līdzīgu

Austrālijas organizāciju statūtu parauga. Šīs organizācijas šau-

rie mērķi un uzdevumi nevarēja ne tuvu apmierināt tās prasības,
kas radās tad, kad šīs biedrības rindās sāka ieplūst pastiprinātā
kārtā jauie ieceļotāji ar Latvijā mantotām, savās sirdīs cieši ie-

slēgtām un uz šo kontinentu līdzatvestām latviskās kultūras gara
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tradīcijām. lebraucēju lielā griba un karstā vēlēšanās atsākt

šeit jaunajos dzīves apstākļos nacionālās kultūras darbu noveda

pie labdarības biedrības pārorganizēšanās 1952. gadā uz citiem

pamatiem, tās vietā rodoties Sidnejas latviešu biedrībai ar vi-

sām sabiedriski-kultūrālas organizācijas mērķiem, tiesībām un

pienākumiem. Sidnejas piemēram sekoja citi lielākie un mazākie

centri, rodoties veselai rindai latviešu biedrību. Pašlaik bez Sid-

nejas latviešu biedrības vēl ir Melburnā, Adelaidē, Brisbānē, Oren-

žā, Albūrijā, Ballaratā, Kanberā un Pērtā (pēdējā saucas par

Pērtas bibliotēkas biedrību). Bez šīm 9 latviešu biedrībām, no-

sauktām pilsētu vārdā, vēl darbojas Austrālijas latviešu katoļu
biedrība ar nodaļām Sidnejā, Melburnā un Adelaidē. Kopsummā

šīs 10 latviešu biedrības pulcina ap sevi 1800 tautiešu. Savi lat-

viešu nami ir 2 biedrībām — Sidnejas un Pērtas.

Nedaudz vēlāk par latviešu biedrībām sāka organizēties bi-

jušie karavīri, dibinot Daugavas Vanagu organizācijas nodaļas,

ar galveno uzdevumu — aprūpēt Vācijā palikušos savus cīņu

draugus. Pašreiz Austrālijā darbojas 9 Daugavas Vanagu noda-

ļas sekojošās pilsētās: Sidnejā, Adelaidē, Pērtā, Brisbānē, Balla-

ratā, Džīlongā, Nortamā un Ņūkastlē. Daugavas Vanagu organi-

zācijā ir apvienojušies ap 1000 bijušo karavīru.

Tā kā reizē ar latviešu imigrantiem Austrālijā ieceļoja lute-

rāņu un katoļu mācītāji, tie sāka dibināt draudzes. Kopsummā

pašreiz Austrālijā darbojas 14 mācītāji (12 ev.-lut. un 2 katoļu),

apkalpodami 13 evaņģeliski-luteriskās un 2 katoļu draudzes.

Draudzēs ir reģistrēti ap 9000 tautiešu.

Vēl atzīmējama latviešu organizēšanās pēc profesijām. Dar-

bojas Latvijas Preses biedrības Austrālijas kopa (ap 40 biedru)

vairākas korporāciju kopas, inženieru, mežkopju, virsnieku v. c

kopas.

Nacionāli — kultūrālā darba un sabiedriskās dzīves veicinā-

šanai pie iepriekš uzskaitītām organizācijām pastāv teātru an-

sambļi, kori, dubult-kvarteti, notiek mūsu mākslinieku koncerti,

tiek sarīkotas tēlotājas mākslas izstādes, literāri un priekšlasī-

jumu vakari v. c. sarīkojumi.
Teātru ansambļi parasti darbojas kādas latviešu biedrības

paspārnē. Izņēmums ir Melburnā darbojošais Austrālijas latviešu

teātris un Adelaides teātris, kuri uzstājas kā patstāvīgas vienības.

Bez jau minētiem vēl darbojas teātra trupas Melburnā (latviešu
biedrības drāmas ansamblis), Sidnejā, Ballaratā, Brisbānē un
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Pērtā. Par rosīgāko teātra kopu droši var uzskatīt Adelaides lat-

viešu teātra ansambli, kurš divu gadu laikā uzvedis 13 lugas. Pir-

mais pionieris skatuves mākslas laukā ir bijis Melburnas latviešu

teātris ar R. Blaumaņa komēdijas "Trīnes grēki" uzvedumu 1950.

gada martā. Aizvadītajos 3 gados mūsu teātri Austrālijā ir uz-

veduši mūsu autoru 31 lugu. Vislielākā piekrišana ir bijusi R.

Blaumaņa un M. Zīverta darbiem, bet no lugām — R. Blaumaņa
"Skroderdienas Silmačos," kura rādīta 4 pilsētās. Austrālijas
latviešu 7 teātros darbojas 25 aktieri, kas savas gaitas šinī māk-

slas nozarē bija uzsākuši jau tēvzemē. Teātra ļaužu darbā uzsve-

rams to entuziasms un uzupurēšanās griba.
Nav gandrīz latviešu biedrības, pie kuras nepastāvētu lat-

viešu koris, kādu kopsummā sanāk 10, bez tam vairāki dubult-

kvarteti. Šo koru koncerti blakus teātru izrādēm ir spēcīgi lat-

viskās kultūras paudēji. Sevišķi izceļama koru nozīme gadskārtē-

jās kultūras dienās, kurās kopkoru koncerts ir uzskatāms par

galveno sarīkojuma daļu. Arī no koristiem viņu kalpošana lat-

viskai dziesmai un latviskai kultūrai prasa lielu uzupurēšanos.
No latviešu solistiem Austrālijā ir atraduši patvērumu: Kār-

lis Nīcis (skandina latviešu dziesmu Austrālijā jau kopš 1928.

gada), prof. Rūdolfs Miķelsons (vijole), Elvīra Ārone, Lilija

Herlinga, Olga Pijola, Mirdza Polikēviča, Ērika Burkēviča, Milda

Langenfelde, Magda Vitāne-Veide, V. Liepiņa-Zaķe, V. Hartinga,

A. Sapale, Tija Savicka, Jānis Franks, E. Petrēvics, Ēvalds Mar-

šaus, Alfrēds Hammers, Harijs Bergers, Arvīds Ķiploks, Ernests

Maršaus, Kārlis Liedags, pianisti Mirdza Stūre, Olga Mālkalno

un Eižens Freimanis. Šo uzskaitījumu varētu vēl turpināt ar

vairākiem mazāk pazīstamiem vārdiem.

Tēlotāju mākslu Austrālijā pārstāv: Ludmilla Meilerte, Ņi-

na Kārkliņa, Margrieta Stīpniece, Erna Dzelme, Ingrīda Erns,

Reinis Zusters, Jūlijs Priedītis, Kārlis Veinbergs, Sigurds Kal-

niņš, Ojārs Bisenieks, Voldemārs Brants, Laimonis Lauva, Kārlis

Mednis, Gunards Zilberts, Uldis Āboliņš, Džems Krīvs, J. Dukurs,

Teodors Pūce, Augusts Liepiņš (abi pēdējie koktēlnieki) un vēl

daži citi. Trešajās latviešu kultūras dienās Austrālijā ar saviem

darbiem piedalījās 24 tēlotājas mākslas pārstāvji.

Austrālijas rakstnieku un dzejnieku saime aptver 15 vecās

un jaunās paaudzes personas. Tie ir: prof. Kārlis Ābele,

Raits Birkmanis, B. Blicava, Roberts Dambītis, Jēkabs Knosten-

bergs, Mintauts Eglītis, Vilis Ešots, Andrejs Iksens, Māra Kal-
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niete, Ella Kreišmane, Erna Leimane, Voldemārs Mežaks, Oļģerts

Rozītis, Jānis Sarma-Kalniņš un Teodors Tomsons.

No mūsu zinātniekiem Austrālijā darbojas profesori: E.

Dunsdorfs, K. Ābele, N. Rozenauers, P. Jurevičs un J. Muižnieks.

Augšā minētais uzskaitījums raksturo Austrālijas latviešu poten-

ciālo svaru latviskās kultūras, mākslas un zinātnes laukā.

lemīļoti un iecienīti ir literārie un priekšlasījumu vakari. Sid-

nejā un Melburnā šie vakari ir regulāra parādība, jo Melburnā

katru piektdienu, bet Sidnejā — ikmēnešus notiek šāda veida

sarīkojumi, varbūt ar nelielu, tomēr zināmā mērā konstantu ap-

meklētāju skaitu.

Par grandiozāko latviskās kultūras izpausmes veidu Austrā-

lijā ir izvērtušās gadskārtējās kultūras dienas. Šī tradicija nodi-

binājās 1951. gadā ar kultūras dienām Sidnejā, turpinoties nāko-

šos gados ar 2. kultūras dienām Melburnā 1952. gadā un 3.

kultūras dienām Adelaidē 1953. gadā. Kā nākošā kultūras dienu

vietā 1954. gadā paredzēta Brisbānē. Pēc tam šī rotācijas kārtība,

paredzams, sāks atkārtoties. Ar katru gadu šīm dienām kļūstot

pilnīgākām un vērtīgākām, Adelaides kultūras dienas varēja sa-

rīkojumu ziņā uzrādīt sekojošu bilanci: 1) kopkoru koncerts; 2)
solistu koncerts; 3) teātra izrāde; 4) mākslas, daiļamatniecības

un latviešu grāmatu skate; 5) rakstnieku diena; 6) jaunatnes rīts;

7) tautisko deju rīts; 8) sporta sacīkstes un šachs. Kopzumā Ade-

laides kultūras dienas turpinājās 6 dienas, noslēdzoties vecā gada

vakarā ar saviesīgu sarīkojumu. Visus šos daudzos sarīkojumus

bija apmeklējušas ap 7000 personu, lielāko piekrišanu gūstot kop-

koru koncertam, kuru bija noklausījušies 1200 tautieši. Bez

tiešām teicamā un paliekošā garīgā snieguma, labs bija arī šo die-

nu materiālais guvums, dodot 470 mārc. atlikuma.

Vērtējot dažādo organizāciju svaru un nozīmi Ausrtālijā sa-

biedriskās dzīves un nacionālās kultūras darba laukā, jāuzsver
ikkatras vajadzība un nepieciešamība. Latviešu biedrības ar

teātru ansambļiem pie tām ir galvenās nacionālās kultūras pau-

dējas. Daugavas Vanagu svars jāakcentē aprūpes darbā saviem

cīņu draugiem, kas arī ir šīs organizācijas galvenais uzdevums,

bet sava nozīme šīs organizācijas nodaļām ir arī latviskās kul-

tūras darba laukā un sabiedriskās dzīves veicināšanā. Kas attie-

cas uz draudzēm, būtu aplami domāt, ka tām nozīme tikai re-

liģiskā plāksnē. Aptverdamas turpat 2/3 no pieaugošo skaita, arī

draudžu ietekme latviskā gara un latviskās pašapziņas uzturēša-
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nas ziņā ir nenoliedzama un pat liela, varbūt pat lielāka, kā to

iespējam novērtēt. Mūsu mācītāji ar savu draudzes gana darbu

sasniedz tādas vientuļas un no centriem patālas ģimenes, pie ku-

rām klāttikšana iespējama vēl vienīgi kādam latviešu laikrak-

stam vai grāmatai.

Pie latviešu biedrībām, Daugavas Vanagu organizācijas no-

daļām un draudzēm pakāpeniski veidojas latviešu biobliotēkas.

Daudzie grāmatu galdi gādā par iespējām tikt pie latviskās la-

sāmvielas. Pamazām godā tiek celta Draudzīgā aicinājuma tra-

dicija.

Austrālijā iznāk nedēļas laikraksts „Austrālijas Latvietis".

Šis laikraksts sava plašā satura ziņā, reaģēdams uz visām tautie-

šus interesējošām pasaules un nacionālās politikas problēmām,

tāpat ar saviem ideoloģiskiem un latviskās kultūras gara rak-

stiem, savu uzdevumu veic labi. Laikraksta redakcijas kollēģijā

darbojas: Emīls Dēliņš, Zigurds Bārda, Jānis Sarma, Arnolds

Šmits un Austra Tāmuža. Latviešu grāmatu iespiešana Austrālijā

pasākta nesen. Kā pirmais šāda veida mēģinājums jāuzskata laik-

raksta ~Austrālijas Latvietis" izdotā Gada Grāmata resp. kalen-

dārs.

Kad viens organizatoriska darba posms bija paveikts, radot

veselu rindu dažādu organizāciju, varēja sākt domāt par lat-

viešu pārstāvību visas Austrālijas mērogā. Iniciatīvu visu lat-

viešu kopējās organizācijas radīšanai 1950. gadā uzņēmās MeJ-
burnas latviešu biedrība. Pēc gandrīz gada ilgiem priekšdarbiem

un statūtu projekta izstrādāšanas, 1951. gada 22. jūlijā Melburnā

varēja sanākt pirmā Austrālijas latviešu organizāciju delegātu

konference, lai liktu pamatus latviešu centrālajai organizācijai

Austrālijā. Dibināšanas sanāksmē piedalijās 17 organizāciju

19 delegāti ar 31 balsi. Konference lielā vienprātībā pieņēma lē-

mumu par Latviešu apvienības Austrālijā (LAA) dibināšanu,

pēc debatēm pieņemot LAA darbības noteikumus. Noteikumi pa-

redz, ka, darbojoties demokrātiskā garā, LAA veicina latviešu

organizāciju sadarbību sabiedriskā, kultūrālā un palīdzības lau-

kā, veicina latviskās kultūras vērtību saglabāšanu, izveidošanu

un tautas ideju īstenošanu. Noteikumi, starp citu, arī paredz, ka

prezidija sēdeklis ik pēc 2 gadiem pāriet uz citu latviešu centru,

nodibinot rotēšanas kārtību, apvienības augstākais orgāns ir de-

legātu kopsanāksme, kas sasaucama ne retāk kā ik pa 2 gadi,

un organizācijas ar 25—50 biedriem ir tiesīgas uz 1 delegātu kop-
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sanāksmē, par katriem tālākiem 550 biedriem saņemot vēl 1 dele-

gātu resp. balsi. Izņēmums no šīs likumības ir draudzes, kurām

neatkarīgi no lieluma tiek piešķirts tikai 1 delegāts. Pirmā kop-
sanāksme par prezidija sēdekli izraudzīja Melburnu, par prezi-

dija priekšsēdi ievēlot A. Gāršu. Prezidija sastāvs noteikts uz

5 personām.

Otrajā delegātu kopsanāksmē 1952. gada decembrī jau bija

pārstāvētas 28 organizācijas ar 41 delegātu un 51 balsi. No pie-

ņemtiem lēmumiem kā svarīgākie atzīmējami: Kultūras Fonda un

Informācijas Fonda noteikumu pieņemšana. Kultūras Fonda uz-

devumos ietilpst visas latviešu kultūras dzīves Austrālijā idejiskā
vadība un tās materiālā atbalstīšana, arī rūpes par jaunatnes

augšanu latviskā garā. Informācijas Fonds ir radīts ar cīņas mēr-

ķiem savos pamatos par Latvijas brīvības atgūšanu un Latvijas
vārda populārizēšanu austrāliešu vidē. Līdzšinējam prezidijam

pilnvaras noliekot, par prezidija nākamo sēdekli izraudzīja Sid-

neju, par prezidija priekšsēdi nākamiem 2 gadiem ievēlot pulk-

vedi Arv. Krīpenu.—Uz 1954. gadu Latviešu apvienība Austrā-

lijā reprezentē 35 dažādas latviešu organizācijas.

Ir pasākta jaunatnes organizēšanās. Kā pirmie jau 1948. gadā
darbu uzsāka skauti bij. Latvijas skautu priekšnieka prof. E.

Dunsdorfa vadībā. 1950. gadā tika nodibināta Austrālijas skautu

jenda. Tā apvieno pašreiz ap 230 šīs organizācijas vadītāju, maz-

skautu, skautu, roveru un vecskautu, kas sadalīti 7 vienībās.

Gaidu jendas nodibināšanās notika 1950. gadā E. Čankas va-

dībā. Gaidu organizācija apvieno ap 115 locekļu, kuras sadalī-

tas 6 vienībās. Jendukopš tās izveidošanās vada A. Kliešmete.

Ar 1950. gadu ir uzsākusi darboties arī Mazpulku organizā-

cija (kā Austrālijas novads) V. Zemberga vadībā. Šīs organizā-

cijas 8 mazpulki pulcina savās rindās ap 120 biedru.

Šo 3 pieminēto jaunatnes organizāciju vadītāji sagatavoti vēl

tēvzemē, kāpēc neradās grūtības darbu atsākt Austrālijā.

3 lielākos centros — Sidnejā, Melburnā un Adelaidē ir nodi-

binājušies jaunatnes pulcini, resp. kopas. Rosīgākais un arī lielā-

kais no šiem pulciņiem ir Melburnas, kurš darbojas Melburnas

ev.-lut. draudzes paspārnē, vienojot ap 150 jauniešu.

Pie jaunatnes organizācijām būtu pieskaitāmas daudzās

sporta kopas, kuras apvienotas Austrālijas latviešu sporta apvie-

nībā, Sporta vadība atrodas J. Ringa rokās. Sporta apvienība
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aptver ap 600 sportistu, kas sastāda apm. 1/10 daļu Austrālijas
latviešu jaunatnes.

Lai dotu mūsu bērniem vajadzīgās zināšanas mātes valodā,

latviešu literātūrā, tēvzemes pazīšanā un reliģijā, darbojas 15

sestdienas skolas ar apm. 700 skolēniem un ap 60 skolotājiem.
Lielākā sestdienas skola ir Adelaidē ar. apm. 140 skolēniem, arī

pirmā Melburnas skola ar saviem apm. 100 skolniekiem pie-
skaitāma pie lielākām. Šie skaitļi nekādā ziņā vēl neaptver visu

mūsu skolas jaunatni, lielākai pusei paliekot ārpus latviskās sko-

las. Kultūras Fonds ir izstrādājis un izdevis latviskās skolas pro-

gramu, kurā ievērota arī citu zemju pieredze mūsu skolu dzīvē.

Lielākos centros, kā Sidnejā, Melburnā un Adelaidē, ir radī-

tas jaunatnes organizāciju apvienības jeb padomes, kuru uzde-

vums koordinēt jaunatnes organizāciju darbu.

1954. gadā bija sasaukts pirmais jaunatnes kongress,

lai radītu jaunatnes audzināšanas padomi visā Austrālijas mē-

rogā. Kongresa dalībnieku starpā ir paredzēti kā vecākās pa-

audzes pārstāvji ar pieredzi jaunatnes audzināšanas darbā, tā arī

jaunatnes vadītāji, audzinātāji un jaunatnes organizāciju pār-

stāvji.

levērojams skaits latviešu jauniešu sākuši studēt Austrālijas

augstskolās — dažādās fakultātēs. Šeit grūti minēt precīzus skait-

ļus, tomēr var droši apgalvot, ka studējošās jaunatnes daudzums

sniedzas līdz simtam.

Aplūkojot tautiešu pašreizējo materiālo bazi, atzīmējams liels

progress aiztecējušo gadu laikā. Šurp ieradās visi vienlīdz pliki

un nabagi, bet nodzīvoto 5—6 gadu laikā daudzi ir kļuvuši māju,

dažādu uzņēmumu un farmu īpašnieki. Ģimenes māju skaits droši

sniedzas pāri pusei no ģimeņu daudzuma. Praktiski Austrālijā

nepastāv nekādi ierobežojumi imigrantiem attiecībā uz veikal-

niecisko pusi. Ja kam veikalnieka dotības ir, ir laba iespēja kļūt

turīgam. Tipiska Austrālijā ir ģimeņu mājiņu problēma. Šeit ik-

katrs izrāda centību tikt pie tās. Tāda pilsēta kā Sidnenja ar

apm. 1,8 milj. iedzīvotāju, platības ziņā 6—7 reizes lielāka par

Parīzi, ir tipiska ģimeņu mājiņu pilsēta ar nelieliem tirgotavu

centriem starp tām. Ar apm. 500 mārc. lielu iemaksu var jau tikt

pie paša nama, kas grūtības nesāgādā, ja ģimenē nav tikai viens

pelnītājs.

No mūsu akadēmiskās saimes saimnieciski visizdevīgākā stā-

voklī atrodas inženieri, kas bez pārskološanās var strādāt savā
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speciālitātē. Ar citām profesijām ir jau bēdīgāk, jo no tām tiek

prasīta papildizglītošanās un diezgan smaga. Tā, piem., ārstiem

tā fiksēta uz 3 gadiem. Mūsu profesori visi ir atraduši darbu

savā speciālitātē.
Latvieši Austrālijā piedalās baltiešu komitejās, kādas nodi-

binātas 3 lielākos centros, bez tam nebrīvo Eiropas tautu padomē,
kurā pārstāvētas 11 tautas. Šī padome, sagaidāms, ar laiku izvēr-

tīsies par spēcīgu cīņas ieroci pret komūnismu, ar savu laikrak-

stu kā galveno ieroci, jo reprezentē ap 15000 imigrantu no zemēm

aiz dzelzs priekškara. Pašreiz šīs padomes darbs vēl atrodas at-

tīstības stadijā.

Latvijas diplomātiskais korpuss ir pārstāvēts Austrālijā ar

konsulu 0. Rozīti, kuru iecēlis sūtnis K. Zariņš Londonā. Dar-

bību turpina daži goda konsuli no austrāliešu vidus. 1953. gadā

mūsu valsts svētku dienā Melburnā esošais Latvijas goda konsuls

R, G. McComas bija sarīkojis pie sevis pieņemšanu, kurā pie-

dalījās gan mūsu sabiedriskie un kultūras darbinieki, gan arī

viesi no austrāliešu vidus.

Daudz ir savā laikā debatēts par šī kontinenta asimilā-

cijas briesmām, tāpat neiespējamību izkļūt ārā to dienu aspektā,

kuras viendien nesīs mūsu tēvzemei brīvību. Šādi ieskati ir bijuši

maldīgi un pārspīlēti. Tiesa, Austrālijas valdībā mājo stipra ten-

dence paturēt visus imigrantus un tos pēc iespējas drīzāk asi-

milēt, tomēr praktiski nekur nav izjūtams šinī virzienā kāds spie-

diens. Pat nav atzīmēti gadījumi, kur izpaustos vēlēšanās iero-

bežot jeb traucēt mūsu sabiedriski-kultūrālo dzīvi. Šad un tad

gan Austrālijas presē parādās pārmetēji raksti imigrantiem sa-

karā ar mūsu neapslēpto, bieži lasāmo un arī deklarēto uzticību

savai tēvzemei, bet nekāda citāda veida iespaidošana nav no-

tikusi. Asimilācijas jautājums ir pilnīgi atkarīgs no mums pa-

šiem, par cik mūsos stiprs latviskais gars un par cik liels tas aug

un veidojas mūsu jaunatnē. Dati par latviešiem, kas būtu piepra-

sījuši Austrālijas pavalstniecību, liecina, ka līdz šim tādu ir bijis

gaužām maz. Tūliņ gan jāpiemetina, ka šinī jautājumā notei-

cējs faktors ir nevis pavalstniecības jautājums kā tāds, bet gan

individa pārliecība un gars. Vispāri vecākā paaudze, kas līdzi

atvedusi tēvzemes mīlestību, asimilācijas briesmas nepastāv. Ci-

tādi jāvērtē jaunatne, uz kuru savu ietekmi atstāj Austrālijas

skola. Šeit briesmas pastāv un diezgan lielas. — Kas attiecas uz

izceļošanas iespējām, Latvijas brīvībai atdzimstot, tad šinī ziņā
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nekādi šķēršļi nepastāv, un kaut šodien mēs kurš katrs varētu

kāpt kuģī un braukt, kurp tikai patīk.
Ir bieži cilāts temats, vai gudri darījuši tie, kas šurp atbrau-

kuši. Valdošais ieskats ir, ka ASV ir lielāka izpeļņa kā šeit, bet

ir arī argumenti, kas runā par labu Austrālijai. Kā tādus var

minēt: lēnāku darba tempu kā ASV, tāpat strādnieku drošāku

stāvokli darba ziņā, jo Austrālijas rūpniecība maz atkarīga no

eksporta iespējām un zemes izbūvē darba vēl daudz priekšā. Tau-

tiešu noslēgtais dzīves veids no austrāliešu sabiedrības ir labs

garants, ka asimilācijas briesmas šeit mazākas. No Austrālijas kon-

tinenta var arvien sagaidīt lielu procentu mājup braucēju jeb vēl

pareizāk izsakoties—nobirums būs gaužām niecīgs. Mēs atra-

dīsim šeit daudz tādu patriotu, kas atturas no izdošanām kom-

fortam, krādami naudu atceļam un tēvzemes atjaunošanas dar-

bam.

Redaktors Jānis Andrups

LATVIEŠU DZĪVE ANGLIJĀ

Emigrācija uz Angliju

Pirms otrā pasaules kara latviešu skaits Anglijā bija mazs.

Tas komplektējās no sūtniecības darbiniekiem, kurus kopš 1933.

gada ir vadījis sūtnis Kārlis Zariņš, no nedaudzajiem latviešiem,

kas strādāja Anglo Baltie Producē Co, un no pārējiem, ko darbs

vai studijas uz neilgu laiku noveda šai zemē. Kopš 1905. gada
šai zemē apmetušies daži emigranti un daži jūrnieki, vecumam

nākot, bija atstājuši jūras gaitas un ierīkojušies uz dzīvi krastā,

iepērkot mājas. Nelielā skaitā Anglijā bija nodarbinātas latvie-

šu mājkalpotājas, kam šādā ceļā jau brīvvalsts laikā bija iespē-

jams mācīties angļu valodu un iepazīties ar citas zemes apstāk-

ļiem. Šo iespēju gan toreiz maz izmantoja. Otram karam sāko-

ties, Anglijā tomēr nebija vairāk par 300 latviešu un Latvijas

pilsoņu. Kara gados latviešu kustība Anglijā, atskaitot jūrniekus,

apsīkst, un nenozīmīga tā ir arī pirmajā kara laikā. 1945. gada

sākumā Anglijā no Zviedrijas ierodas bēgļu laiva ar 8 latviešiem.

1946. gada rudenī tur patvērumu meklē 17 latvieši, kad gada

sākumā Zviedrijā ir notikusi leģionāru izdošana. Šo latviešu brau-
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ciens mazajā zvejnieku laivā pāri Ziemeļjūrai oktobra vētrās

radīja lielu ievērību angļu sabiedrībā.

1946. gada rudenī britu isetādes atvieglina līdz tam gan-

drīz hermētiski stingros ieceļošanas noteikumus. Britānijas Dar-

ba ministrija dod iespēju ieceļot latviešu, lietuviešu un igauņu

sievietēm, vieniniecēm, darbiem slimnīcās un sanatorijās. Šai

akcijai ir nosaukums Balt Cvgnet (baltiešu gulbis), un tās ietva-

ros Anglijā ieceļo apmēram 2000 latvietes.

1947. gada sākumā Darba ministrija noorganizē otru daudz

plašāku ieceļošanas akciju, kurai nosaukums dots pēc pazīsta-
mās Kolridža poēmas Westward Ho. Šai akcijā no Vācijas bēgļu

nometnēm uz Angliju var izceļot bēgļi darbam lauksaimniecī-

bā, tekstilrūpniecībā un ogļraktuvēs. Sākumā atļauj ieceļot vieni-

niekiem vai ģimenes locekļiem, kam nav apgādājamu bērnu un

kas ir darba spējīgi. Vēlāk, kad ģimenes apgādnieki ir iekārto-

jušies darbā un atraduši dzīvokļus, ļauj piebiedroties arī apgā-

dājamiem ģimenes locekļiem.
Pirmā latviešu grupa Westward Ho akcijā Anglijā ieradās

1947. gada 23. aprīlī un divu gadu laikā ieceļojošo latviešu skaits

pārsniedz 16.000 . leceļotāji ir pakļauti stingriem Darba ministri-

jas noteikumiem un darba maiņa viņiem iespējama tikai ar vietē-

jo darba pārvalžu atļauju noteiktajās nozarēs. Tais gados arī

britu pilsoņi ir vēl saistīti ar kara laika noteikumiem, kas iero-

bežo darba vietas maiņu. Bet pamazām šie noteikumi tiek mīk-

stināti, un 1951. gada sākumā darba izvēles ierobežojumus at-

ceļ arī ārzemniekiem, ja viņi nodzīvojuši Anglijā noteiktu laiku.

ledzīvošanās Anglijas apstākļos.
Dažādo ieceļošanas akciju rezultātā Anglijā ieradās ap

18.000 latviešu. Daļa no viņiem, nevarēdama apmierināties ar

stingrajiem darba noteikumiem, kādi valdīja līdz 1951. gadam,

atgriezās atpakaļ Vācijā, lai kandidētu izceļošanai uz aizjūras

zemēm. Lielāks vairums ir tieši no Anglijas izceļojis uz Kanādu,

Austrāliju un citām zemēm. Patlaban Anglijā vēl arvien dzīvo

ap 11.000 latviešu.

lekļaušanās Anglijas vidē latviešiem tomēr nav bijusi vieg-

la, pie kam ne tik svarīgi bijuši pēckara laika šaurie materiā-

lie apstākļi, kā klimāts un Anglijas īpatnības.

Anglija tiklab ar klimatu, kā sadzīves ierašām tik spilgti

atširas no pārējās Eiropas, ka tā īstenībā ir kontinents par sevi.

Ģeogrāfiskā situācija, kas Britu kopvalsts centru novietojusi sa-
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lās, gadu simteņu gaitā likusi augt britu kultūras tradicijām

atšķirībā no pārējās Eiropas. Tāpēc arī britu dzīves veids ir

izteikti insulārs — saliniecisks. Gan rasiski un vēsturiski piede-

rēdami Eiropai, briti vienmēr skatījušies uz to no ārpuses. Šo

saliniecisko atšķirtību asi izjuta latvieši, un viņiem vajadzēja
krietna laika, lai novilktu pret to nepieciešamās robežas un lai

ar to aprastu, iekāms varēja šai zemē iejusties. Atšķirtības un

garīgas depresijas sajūtu britu salās iebraucējam lielā mērā

sekmē arī īpatnējais klimats — nemitīgās miglas, lielais lietus

dienu skaits, straujās laika maiņas un lielās gaisa spiediena
diferences. Svarīgs arī apstāklis, ka Anglija ir lielā mērā pār-

pilsētojusies: pat tālākajos lauku stūros spiežas iekšā bieži ap-

dzīvotie rajoni un industrija. Latviešiem kā zemnieku tautai

dūmu piekvēpušās pilsētas, kas strauji izaugušas pag. gadusim-

teņa rūpniecības attīstībā bez sevišķiem aistētiskiem apsvēru-

miem un ar izteiktu masu celtniecības raksturu nevar būt pie-

mīlīga vide.

Britu valdības rūpes pacelt kara sagrauto saimniecību bija

arī galvenais iemesls, kāpēc Anglijā varēja nokļūt lielāks skaits

latviešu un citu tautu bēgļu. Britu tauta bija zaudējusi karā

daļu savas jaunatnes, tāpēc darba roku trūkums bija liels visās

nozarēs. Kara laikā liels skaits lauku ļaužu bija iesaistīti rūp-

niecībā, ar to atraujot strādniekus lauksaimniecībai. Vairums

latviešu pirmajos gados tad arī nokļuva lauku darbos. Kara

laikā intensīvākai zemes apsaimniekošanai bija radītas lauk-

saimniecības izpildu komitejas. To rīcībā tad arī nonāca vai-

rums latviešu, kam bija jāstrādā laukos. Komitejas uzturēja

savas nometnes — hosteļus, tās nozīmēja strādniekus darbā pie

viena vai otra farmera. Citus hosteļus apsaimniekoja YMCA,

valsts ogļu pārvalde un kāda privāta hosteļu sabiedrība.

Tādā kārtā, latvieši, kas bija izkļuvuši no nometnēm Vācijā,

iekļuva atkal jaunās nometnēs Anglijā. — Vairums hosteļu mi-

tinājās diezgan nemīlīgās pagaidu telpās — armijas barakās vai

pat nometnēs, kur līdz tam bija dzīvojuši vācu kara gūstekņi.

Nometnēs dzīvoja galvenām kārtām tikai vieninieki, pavisam reti

tajās varēja apmesties arī kāda ģimene. Dzīve nometnēs bija

materiāli izdevīga, jo par lētu maksu tur saņēma uzturu, guļas

vietu un apkopšanu. Laukstrādniekam pēc šo izdevumu segša-

nas no viņa algas kabatā palika pirmajos gados ap 45 —70 šiliņu,

kas bija pietiekami, lai vieninieks varētu sev iegādāties apģērbu,
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nopirkt pa grāmatai un atļauties citas sīkas ērtības. Taču kaut-

ko vairāk iekrāt ar šādu izpeļņu nav bijis iespējams, tāpēc vai-

rums latviešu ir meklējuši iespējas izkļūt no lauku darbiem

ogļraktuvēs, tekstīlfabrikās un citās rūpuiecības nozarēs. Uz

to iespējas radās it sevišķi ar 1951. gadu, kad atcēla darba izvē-

les ierobežojumus un pamazām likvidēja lauksaimniecības hos-

teļus.

Britānijas pēckara administrācijai, saimniekojot strādnieku

valdībai, patika dot saviem pasākumiem skanīgus nosaukumus.

Tā arī bēgļus, kas ievesti darbiem nozarēs, kur strādnieku trū-

kums, nodēvēja par "Eiropas brīvprātīgiem srādniekiem", apzī-

mējot tos ar Angļu nosaukuma iniciāļiem EVW (European Vo-

luntarv Workers). Beidzoties izņēmuma noteikumiem, kas uz

viņiem bija attiecināti, iebraukušie bēgļi tagad atkal atguvuši

savu nacionālo seju, un kopējais bezkrāsainais nosaukums ir aiz-

mirsies.

Latviešu materiālais stāvoklis.

Anglijai, tāpat kā Eiropas kontinenta zemēm, otrs karš ir

atnesis lielas pārmaiņas saimnieciskajā dzīvē, kas galvenām kār-

tām izpaužas ar strauju visu rūpniecības nozaru paplašināšanos

un līdz ar to pilsētu iedzīvotāju pieaugumu. Tas ir radījis sma-

gu dzīvokļu krizi pilsētās. Dzīvokļu trūkumu smagi dabūja iz-

just arī latvieši, kad, nometnēm likvidējoties, viņi meklēja iespē-

jas iekārtoties privātos dzīvokļos. Anglijā pastāv īpatnēji dzī-

vokļu īres noteikumi, kas nemēbelēta dzīvokļa īrnieku padara
faktiski par tā īpašnieku, jo tikpat kā nav iespējams no tā izlikt.

Mēbelēti dzīvokli, uz kuriem šādi noteikumi neattiecas, ir samē-

rā dārgi. Tā kā nemēbelēti dzīvokļi ļoti grūti dabūjami, tad ģi-

menes cilvēkiem gandrīz vienīgā iespēja tikt pie sava mājokļa

ir pirkt mājas. Māju pirkšanas noteikumi Anglijā samērā iz-

devīgi. Māju cenas sevišķi pirmajos pēckara gados bija zemas

(500 — 3000 mārc), un tās var dabūt uz nomaksu, sākumā ie-

maksājot 10 - 20% no mājas vērtības. Tā kā māju izmaksa pare-

dzēta parasti 20-25 gados, tad ik mēnešus maksājamā summa

nepārsniedz nemēbelēta dzīvokļa īres maksu. Lielākos centros,

kā Londonā un Bradfordā — latviešu īpašumā esošo māju skaits

sniedzas pāri simtam, un visā Anglijā latviešiem pieder ne mazāk

kā 1500 māju, tātad no katriem desmit latviešiem viens ir mājas

īpašnieks.
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Latvieši savas mājas ir labi apkopuši, parasti remontēdami

tā paši saviem spēkiem.
Ja sākumā lielākais vairums latviešu strādāja lauksaimnie-

cībā, tad tagad visvairāk ir fabrikās nodarbināto. Izpeļņa ir ļoti

dažāda, tā svārstās no 7-12 mārc. nedēļā, bet ir arī gadījumi,
kur ar virsstundām nedēļā izpelna 15 -18 mārciņas. Daļu vīrie-

šu, iebraucot Anglijā, apmācīja ogļraču darbam, un lielāks skaits

latviešu vēl arvien strādā ogļraktuvēs, jo nedēļas alga tur pa-

rasti pārsniedz 10 mārciņas nedēļā.
No sievietēm laba daļa strādā slimnīcās. Latvietes, kas bija

beigušas Latvijā māsu skolu, ir dabūjušas šo darbu arī Anglijā

(nurses), dažas kļuvušas arī par vecākajām māsām (sister). Da-

ļa beigušas māsu skolas angļu slimnīcās, iegūdamas vajadzīgo

kvalifikāciju.
No akadēmiskajām profesijām vienīgi zobārstiem bijis iespē-

jams Anglijā jau no paša sākuma strādāt savu amatu. Vai-

rums inženeieru strādā par techniskajiem zīmētājiem, bet dažs

no viņiem ieguvis arī labāku darbu.

Savu eksistenci Anglijā latvieši nopelnī visumā smagā fi-

ziskā darbā, bet, salīdzinot ar citām zemēm, viņu priekšrocība
ir plašā sociālā nodrošināšana. Tā dod brīvu ārstēšanu un ne-

lielus pabalstus slimības un bezdarba gadījumā (26 šiL vieni-

niekam, 42 šli. ģimenes uzturētājam nedēļā). Ilgstošas darba

nespējas gadījumā sociālās iestādes maksā dzīvokli un uzturu

un 10 šil. kabatas naudas nedēļā.

Sabiedriskā dzīve.

Anglijas latviešu sabiedriskais darbs jau no pirmajiem ga-

diem risinājies labā saskaņā. Organizāciju skaits ir mazs, un da-

žas no tām pulcinājušas ap sevi prāvu biedru skaitu.

1950. gadā dibināta Latviešu nacionālā pa-

dome Lielbritānijā, kas veic nacionāli politisko

darbu un koordinē organizāciju darbību. To vada padome, ko

uz 3 gadiem 25 locekļu sastāvā ievēl visi Anglijas latvieši aizklā-

tās, tiešās vēlēšanās. Padome izvēl prezidiju 7 locekļu sastāvā,

kas vada padomes darbību pa atsevišķām nozarēm. Darbojas

informācijas, kultūras, aprūpes, administratīvā, darba tiesību

un juridiskā un finanču nozags. Padomes izraudzīti pārstāvji

darbojas starptautiskās organizācijās kopā ar citu apspiesto tau-
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tu delegātiem. LNPL ir apgādājusi Anglijas bibliotēkas ar grā-

matām svešvalodās par Latviju, rīkojusi referātus angļu sabied-

rībai un izplatījusi informācijas materiālus. Liels ieguvums lat-

viešu vārda popularizēšanai ir bijusi LNPL atbalstītā latviešu

ansambļa līdzdalība Velsas starptautiskajā mūzikas un deju fe-

stivālā 1953. un 1954. gadā. Sacensībās ar labākajām citu tautu

vienībām tur piedalījies Zuikas vīru koris un Līdsas tautas deju

kopa "Kamoliņš". Latviešu ansambļi ieguvuši lielu ievērību,
tie aicināti starptautiskos izlases koncertos, un viņu priekšnesu-

mi pārraidīti televizijā un radio.

LNPL atbalstījusi Anglijā latviešu skolas un atbalstījusi to

darbību. Darbojas 8 skolas, kurās mācības notiek vienu dienu

nedēļas nogalē. 40 mācību dienās tās izņem saīsinātu tautsko-

las programmu latviešu valodā, Latvijas vēsturē, ģeogrāfijā un

ticības mācībā. Izdevies panākt, ka latviešu valoda uzņemta pār-

baudījumu priekšmetu skaitā, iestājoties angļu augstskolās, un

vairāki latviešu jaunieši tajā eksāminējušies, sākot studijas.

Aprūpes darbā viens no lielākiem LNPL panākumiem ir

mītnes iekārtošana darba nespējīgiem un jaunatnei. Šim nolū-

kam uz 5 gadiem nonomāta liela muižas ēka ar 108 telpām un

klātesošu zemi klusā, skaistā lauku apvidū Almelijā, Rietum-

anglijā. Invalidu mītnē darba nespējīgie saņem brīvu uzturu

un dzīvokli un 10 šil. kabatas naudas. Viņu uzturēšanu ar pie-
maksām atbalsta angļu sociālās iestādes.

Vasarās atvaļinājumu pavada bērni un jaunatne, skolotāju
vadībā uzlabodami savas latviešu zināšnas. Par lētu maksu Alme-

lijā atvaļinājumu pavada arī pieaugušie.
No kopīgiem lieliem latviešu sarīkojumiem minamas dzies-

mu dienas. levērojot šaurākos trimdas apstākļus, Anglijas lat-

vieši atturējušies no nosaukuma — dziesmu svētki.

Pirmās dziesmu dienas notika 1949. gadā parallēli divi vie-

tās — Londonā un Līdsā, otras dziesmu dienas — Lesterā, 1950.

gadā, trešās dziesmu dienas — Londonā, 1952. gadā un ceturtās

dziesmu dienas — Mančesterā, 1954. gadā. Katrām dziesmu die-

nām vietējās organizācijas izrauga rīcības komiteju, bet starp-

laikā starp dziesmu dienām koru darbību saskaņo dziesmu die-

nu organizācijas komiteja. Trešās dziesmu dienas Londonā bija

pulcinājušas ap 4000, bet ceturtās — Mančesterā ap 2000 viesu,
tātad katrs trešais vai ceturtais Anglijas latvietis ir piedalījies

šajos sarīkojumos.
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Lielākā latviešu organizācija Anglijā ir Daug av a s va-

nagu fonds, kas dibināts 1947. gada rudenī līdzekļu vāk-

šanai aprūpes darbam, bet vēlāk plaši izvērtis savu rosību arī

kultūrālajā un sabiedriskajā dzīvē. Anglijā Daugavas Vanagu

organizācijai ir lielāks biedru skaits nekā jebkurā citā zemē.

Savā laikā DVF bijušas 127 nodaļas ar apm. 6000 biedriem. Sa-

karā ar izceļošanas akcijām biedru skaits samazinājies uz pāri

par 3000 un nodaļu skaits uz 58
.

15 nodaļās pastāv Vanadžu

komitejas, kas veic lielu darbu, aprūpējot slimos, vecos un bēr-

nus, palīdzot līdzekļu sagādē aprūpes vajadzībām, piedaloties

sarīkojumu izkārtošanā, tautisku izstrādājumu populārizēšanā

un t. t.

Kopš 1949. gada pastāv DVF Grāmatnīca, kas izvērtusies

par lielāko šī veida latviešu pasākumu Anglijā. Pie DVF pa-

stāv arī laikr. "Latvija" pārstāvība. legādāts DV nams Lon-

donā par 13.400 mārc, uz kura vēl nedzēsts parāds 9.950 mārc.

DV nams ir latviešu sabiedriskās dzīves centrs Londonā.

Galvenais darbs veltīts materiālai aprūpei, kam izdots

12.000 mārc. (Vācijai 6.400 un Anglijai 5.600 mārc). Palīdzība

sniegta invalidiem, slimiem, veciem, darba nespējīgiem un ma-

teriālās grūtībās nonākušiem. Bez tam DVF nodaļas tieši izde-

vušas aprūpes vajadzībām apm. 4.000 mārc. Pa daļai vai pilnī-

gi DVF uzturējis līdz 11 svētdienas skolas un 1 neklātenes sko-

lu. Skolu programmu nosaka LNPL. Skolās māca latv. valodu,

Latvijas ģeogrāfiju un vēsturi un ticības mācību pēc saīsinātas

Latvijas tautskolu programmas. Darbojušās bibliotēkas: biblio-

grāfiskā ar 700 grāmatām, centrālā ar pāri par 1500 grām., re-

zeves bibliotēka Londonā un 20 nodaļu un kopu bibliotēkas.

Kopš 1949. g. Anglijā dabojas drāmatiskās pašdarbības ko-

pas kā pie DVF, tā arī pie LBL nodaļām. Lai šo kopu pašdarbību

padarītu dzīvāku un vērtīgāku, DVF valde uzaicināja režisoru

Jāni Zariņu, ar kura ierašanos Anglijā 1951. g. decembrī drā-

matisko kopu dzīvē sākās jauna rosība. Pie DVF Londonā no-

organizēta drāmas studija, kas jauniem entuziastiem sniedz ne-

pieciešamās zināšanas teātra mākslā. Rež. J. Zariņš enerģiski

ķērās pie novadu drāmatisko kopu pašdarbības izraisīšanas, sa-

rīkojot lekcijas un kursus šo kopu režisoriem un aktieriem. Pa-

visam Anglijā darbojās 12 drāmatiskās kopas vai ansambļi. Tās

piedalījušās lielākos latviešu sarīkojumos, kā kultūras dienās,
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dziesmu dienās un citos gadskārtējos atceres un piemiņas dienu

kuplinājumos.

Aprūpes darbam DVF sešos gados ieņēmis apm. 20.621 mārc,

no kuriem tautiešu aprūpei Vācijā izdots ap 6.400, aprūpei An-

glijā ap 7.515 mārc, pabalstītas arī citas organizācijas.

Vecākā Anglijas latviešu organizācija ir Latvju bied-

rība Lielbritānijā. Tā dibināta 1942.gadā un ka-

ra laikā pulcējusi ap sevi nelielo latviešu pulciņu Londonā, iespai-

dīgi aizstāvēdama tais drūmajos gados Latvijas intereses britu

presē. Pēc kara saplūstot Anglijā lielākam latviešu skaitam,

organizācija strauji paplašinājās. Pēc pāris meklējumu gadiem

tā nostabilizējusi savu darbību galvenām kārtām kultūras no-

zarē, kur paveikti trimdas apstākļiem ievērojami darbi. LBL

cienīgā augstumā noturējusi rīkoto koncertu līmeni. No visām

Eiropas zemēm un pat Amerikas aicināti latviešu mākslinieki,

kas turnejās devuši koncertus visos lielākos latviešu centros.

Tādā kārtā Anglijā viesojušies Latviešu stīgu kvartets (A. Ozo-

liņš, A. Norītis, J. Vīnerts un V. Ruševics), dziedoņi Herta Lūse,

Elza Žebranska, Ludmilla Sepe, Marija Vintere, čellinieki Atis

Teichmanis un Valdis Zaķis.

LBL ir rīkojusi turnejas arī citās zemēs dzīvojošiem rakstnie-

kiem un zinātniekiem. Tādā kārtā Angliju apmeklējuši Veronika

Strēlerte, Mārtiņš Zīverts, Arveds Švābe, Andrejs Johansons,

Andrejs Eglītis, Jānis Zanders v. c.

Pie biedrības pastāv stipendiju fonds, kuram līdzekļu vāk-

šanu atbalsta visas latviešu organizācijas. Tā summas pārsniedz

500 mārciņas, un ar fonda dotiem līdzekļiem daži latvieši jau

studijas nobeiguši. Par studējošiem vispāri runājot, jāatzīmē,

ka Anglijā lielāks skaits latviešu mācās vakara kolledžās, kur

studijas var apvienot ar maizes darbu. Raksturīgi, ka jaunat-

ne vairāk izvēlas praktiskās disciplinas — inženierzinātnes, me-

dicinu v. t. t.

Otrs stipendiju fonds pastāv pie Latvijas sūtniecības, un tam

līdzekļus ar saviem ziedojumiem sagādā sūtniecības darbinieki.

LBL darbība izpaužas arī grāmatu izdošanā. Kopš 1953.

gada biedrības apgāds uzņemies žurnāla Ceļa Zīmes izdošanu,

un nepilnu divu gadu laikā jau izdots lielāks numuru skaits

nekā līdz tam četros gados.
No citām Anglijas latviešu organizācijām minama Lat-

viešu katoļu biedrība Lielbritāni-
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j ā, kas dibināta 1948. gada 23. oktobrī. Tās valdes sēdeklis

ir Koventrijā un nodaļa Bradfordā. Bez tam vēl darbojas bied-

rības centri Londonā, Bedfordā, Korbijā, Mančesterā un No-

tinghamā. Pie biedrības pastāv pašpalīdzības fonds, kas ar ie-

vērojamām summām atbalstījis biedrus. Dotas arī stipendijas

katoļticīgajiem studentiem.

Latviešu agronomu biedrība Liel-

britānijā dibināta 1951. gadā ar mērķi —šīs profesijas

darbinieku apzināšana, atbalstīšana un sakaru uzturēšana ar

agronomu organizācijām citās zemēs. Biedrība rīkojusi ekskur-

sijas un priekšlasījumus, un tās rīcībā ir diezgan plaša bibliotēka

par lauksaimniecības jautājumiem.

Darbojas vēl dažas citas organizācijas, kā Latviešu zemnie-

ku savienība Lielbritānijā (dib. 1952.), Latviešu federālistu

klubs un Daiļamatniecības kopa. Korporācijas sakaru uzturē-

šanai izveidojušas konventu apvienību.

Sporta dzīves organizēšanai kopš 1948. gada darbojas Spor-

ta pārvalde. Tiklab basketbolā, kā vieglatlētikā rosība bijusi

liela. Atsevišķi latviešu futbolisti spēlējuši angļu profesionāla-

jās komandās. Latviešu basketbolisti veikuši lielu darbu basket-

bola populārizēšanai Anglijā, un mūsu labākās komandas bieži

izcīnījušas meistara vietas Anglijā.

Anglijas latvieši savu sabiedrisko darbu centušies veikt bez

strīdiem un skaļas reklāmas. Tā kā galvenā šī darba veicēja ir

mūsu jaunā audze — otra kara cīņu dalībnieki, tad tā ir laba

liecība viņu nopietnībai un briedumam. Tāpēc arī Angliju var

saukt par zemi, kur latviešu vidū nav ieviesušās raksturīgās

trimdas slimības.

B. Albats,
ALA's ģenerālsekretārs

LATVIEŠU SABIEDRISKAIS UN KULTŪRAS DARBS

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTĪS

Amerikas Savienotās Valstīs, šinī plašajā kontinentā no At-

lantika līdz Klusā okeāna krastam, tagad izkaisīti dzīvo latvieši

— skaitliski lielākā latviešu grupa visā brīvajā pasaulē ārpus

Latvijas robežām. 1948. gada DP (pārvietoto personu) ieceļoša-
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nas likums un augstais dzīves standards sevišķi veicinājuši lat-

viešu pastiprinātu ieceļošanu pēdējos gados ASV. Paredzams, ka

ieceļošana vēl turpināsies pēc jaunā 1953. gada bēgļu ieceļošanas
likuma iedzīvināšanas. Bez tam, pasaules politiskiem un saimnie-

ciskiem apstākļiem neuzlabojoties, vēl daudzi latvieši citās zemēs

un kontinentos gaida savu rindu ieceļošanai ASV pēc mazās ie-

ceļošanas kvotas, kas pēc likuma pieder Latvijai.
Pēc netiešām vēstures avotu liecībām pirmie latvieši ASV

ieradušies jau 17. gadu simtenī kopā ar zviedru un somu ieceļotā-

jiem. Pēc tam, līdz mūsu dienām, latviešu ieceļošana ASV tur-

pinājusies nepārtraukti mazākā vai lielākā apmērā un savu kul-

mināciju sasniegusi tagad pēdējos 10 gados, ko izraisīja politiskie

un saimnieciskie apstākļi Eiropā, kad Latvija bija kritusi par

upuri komūnistu tirannijai.

Raksturojot latviešu ieceļotāju sastāvu vispāri, ir jāsaka, ka

latviešu ieceļotāji ASV nekad nav bijuši kāda viengabalaina

masa. Latviešu ieceļotāji ir atšķirīgi izceļošanas laika un mo-

tīvu ziņā. Vēsturiskā skatījumā latviešu izceļošanai aiz saimnie-

ciskiem apsvērumiem ir bijis neorganizēts un gadījumu raksturs.

Reliģisku apsvērumu vai politisku iemeslu dēļ izceļošanas rak-

sturs ir bijis vairāk vai mazāk organizēts. ASV latviešu pašrei-

zējo vairākumu sastāda latviešu politiskie emigranti — bēgļi, Lat-

vijas republikas pilsoņi, kas meklējuši patvērumu no okupantiem,

kas atņēmuši viņiem nevien valsti, bet slepkavojuši un mocījuši

viņu piederīgos, kā arī apdraudējuši viņu brīvību un dzīvību. Uz

ASV trimdā ir atbēgušas nevien atsevišķas personas, bet veselas

latviešu ģimenes vai to atliekas pēc kara beigām ar maziem bēr-

niem un sirmgalvjiem. Pretēji 1905. gada ieceļotājiem, kas bija

revolūcionāri pret toreizējo cariskās Krievijas režīmu, tagadējo

gadu latviešu ieceļotāji lielā vairākumā ir nacionālisti, kas pa-

zaudējuši savu valsti, kas cīnās un sekmē cīņu par Latvijas neat-

karības atjaunošanu un brīvības atgūšanu, kas visiem iespēja-
miem līdzekļiem sekmē latviešu kultūras paglābšanu un jaun-

radīšanu un kas palīdz trūkumā un grūtībās nonākušiem tau-

tiešiem.

Pēdējos gados ir bieži cilāts jautājums, cik īsti skaitliski lat-

viešu ir ieceļojuši ASV, kur un kādās valstīs viņi apmetušies un

kāda ir viņu nodarbošanās un dzīve. Uz šo jautājumu, par nožē-

lošanu, pašlaik nākas grūti atbildēt. Ir jāatzīmē, ka gandrīz ne-

viens latvietis, kas pēdējos 10 gados ieceļojuši ASV, vairs nav
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palicis savā pirmajā dzīves un darba vietā, tamdēļ aktuālu un

pareizu pārskatu par latviešu skaitu un kustību ASV, it sevišķi
vēl pa valstīm, nav iespējams sniegt, jo latviešu izvietošanās un

iebraukšana joprojām vēl nepārtraukti turpinās. Visi līdzšinē-

jie publicētie dati, cik un kuros apgabalos latvieši novietojušies,
ir novecojušies un neatbilst īstenībai. ASV dienvidu apgabalus,
kuros ieceļoja DP likuma ietvaros liels skaits latviešu, viņi ir

atstājuši. Palicis vairs tikai neliels skaits latviešu. leceļošanas

sākumā dibinātās latviešu kopas un draudzes ir jau vai nu likvi-

dējušās, vai atrodas likvidācijas stadijā. Latviešu vairums pār-

ceļas uz rūpniecības centriem un lielpilsētām ziemeļos vai valsts

vidienā.

Līdz ar latviešu saimniecisko nostiprināšanos, uzplaukums
rodas latviešu sabiedriski kultūrālā dzīvē. Latviešiem rodas vai-

rāk laika un iespēju strādāt sabiedriskā un latviešu kultūras lau-

kā. Kaut gan vērojams, ka daļa spējīgu un krietnu darbinieku

pēc visiem pārdzīvojumiem kara un pēckara laikā no sabiedriskā

darba atturas. Daudziem piedalīšanās sabiedriskā darbā nav ie-

spējama, jo visu brīvo laiku pēc kārtējā darba paņem virsstundu

vai papildu darbs vai arī studijas.
Amerikas Savienotajām Valstīm vēsturiskā attīstībā ar iece-

ļotājiem vispāri ir bijis ļoti daudz jautājumu un problēmu. Šajā

bagātā un brīvajā zemē ar augstu dzīves standartu amerikāņos
ir izveidojies arī veselīgs uzskats par ieceļotājiem: neviens iece-

ļotājs nebūs pilnvērtīgs ASV pilsonis, ja viņš galīgi grib aizmirst

savu mātes valodu un zemi, no kurienes viņš cēlies un nācis. Ja

ieceļotāji mīl un uztur dzīvu savu mātes valodu un ja viņi sekmē

savas bij. dzimtenes atbrīvošanu, tad ar to nekādā ziņā lojālitāte

pret ASV nav skārta. ASV sabiedriskā, politiskā dzīvē un zināt-

nes aprindās nākas satikties ar ievērojamām personībām, kas pēc

izcelšanās, piem., ir lietuvieši, poļi, ukraiņi, čechi u.t.t Šie ASV

pilsoņi, no kuriem daži pat dzimuši un dzīvojuši tikai ASV, ne-

vien skaidri un tekoši runā savu mātes resp. izcelšanās valodu,
bet dedzīgi un pārliecinoši iestājas visur un vienmēr, kur vien ie-

spējams, par apspiesto tautu un svešas varas okupēto valstu at-

brīvošanu.

ASV latviešu dzīves apstākļi šinī kontinentā ir īpatnējāki
kā citās vietās. Kā jau iepriekš aizrādīts, latvieši lielajā konti-

nentā dzīvo stipri izkaisīti. Šis apstāklis stipri apgrūtina latviešu

pulcēšanos savās draudzēs, biedrībās un kopās. Tomēr ir jāsaka,
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ka nav gandrīz nevienas vietas, kur latviešiem nebūtu kādas sai-

tes, kas viņus aicina un tur kopā. Viņi prot vismaz pāris reizes

gadā, ja ne biežāk, noorganizēt kādu latvisku sarīkojumu, Diev-

kalpojumu vai sanāksmi. Nomaļus un attālākos novados dzīvojo-
šos latviešus, kam latviešu sabiedrība nav pieejama, apciemo

jaunākās latviešu grāmatas, žurnāli un laikraksti. Latviskums

viņos nav zudis, bet dzīves un darba apstākļu dēļ viņus redz at-

tālās latviešu kolonijās ierodamies labi ja I—2 reizes gadā, 18.

novembra un 14. jūnija atveres dienās. Apdraudēta ir šo ģimeņu

jaunā audze, bet novērojumi rāda, ka daudzās apzinīgās latviešu

ģimenēs tēvs un māte pēc grūtā dienas darba vakaros atrod laiku

saviem mazajiem pamācīt latviešu valodu pēc iegādātām grāma-

tām un pastāstīt par Latviju. Jāsaka, ka latviešu skolu grāmatu

klāsts, kas atbilstu laikmeta garam, ir pārāk trūcīgs. Šīs lat-

viešu sabiedrībā neredzamās ģimenes nebūt nav jānoraksta zau-

dējumos, kā to vienu otru reizi nepareizi dara.

Citās zemēs un kontinentos, kur apmetušies latvieši, attālu-

mu problēma nav tik liela. Latvieši var jau dažās stundās sa-

braukt kopā. Pēc sūra un grūta dienas darba, netērējot daudz

laika braukšanai, var ierasties sanāksmēs, koncertos, koru un

teātra mēģinājumos. Par godu ASV latviešiem ir jāsaka, ka,

piem., 1953. gada maijā Čikāgā sarīkotie pirmie latviešu dziesmu

svētki ir labākais pierādījums, ka latvietis ir mācījies visas grū-

tības pārvarēt.
Latviešu aktīvākā ieceļotāju daļa jaunā pasaulē ir jau paspē-

jusi kaut cik eksistenci nodrošināt un aklimatizēties. Agrāk ie-

ceļojušo latviešu draudzēm un biedrībām pievienojas jaunas.
Katrā skaitliski nozīmīgā latviešu apmešanās vietā ir nodibinā-

jusies vismaz viena latviešu draudze vai latviešu organizācija,

biedrība, kopa, kuru pastāvēšana un darbošanās latvietības sagla-
bāšanā ir ar izcilu nozīmi, nemaz nerunājot par viņu nozīmi atse-

višķo latviešu dzīves jautājumos. Dažu konfesiju un vietējo sinožu

diezgan stingrie mēģinājumi jaunatbraucējus latviešus pilnīgi uz-

sūkt savās draudzēs un likt visādus šķēršļus latviešu draudžu

dibināšanai ir beigušies pilnīgi nesekmīgi. Ticības brīvība ir sais-

tīta ar brīvību organizēties draudzēs. Vietējo dažu sinožu mēģi-

nājumi izdarīt strauju jaunatbraucēju asimilāciju neatrada nekur

atbalstu. Latviešu grupai ASV, liela vai maza, nav visumā nekad

bijusi tendence ātri asimilēties, tamdēļ pret kādu ātru un pat

piespiestu asimilāciju no dažu sinožu un draudžu puses ASV lat-
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vieši visumā ir stingri nostājušies. Nelielas latviešu daļas iestāša-

nās amerikāņu draudzēs ieceļošanas laikā uzņemto saistību un

citu lokālu apstākļu un apsvērumu dēļ vēl nav asimilācija, pie
tam, vecākā paaudze visumā vairs nav asimilējama.

leceļotāju tautību grupas, pēc iedzīvošanās un nostiprinā-
šanās uz vietām, ir vienmēr domājušas arī par savas tautības

centrālās orgainzācijas ASV dibināšanu. Tādas centrālās organi-

zācijas ilgus gadus jau pastāv lietuviešiem, ungāriem, poļiem v.c.

tautībām ASV. Šo centrālo organizāciju vajadzība un nepiecieša-
mība ir jau praksē pārbaudīta. Tā ir pie zināmas tautības pie-

derīgo vienotāja saite, kas dibināta un pastāv tiem uzdevumiem,
kas atsevišķām vienībām uz vietām nav pa spēkam un tiem gadī-

jumiem, kad jārīkojas visu attiecīgās tautības piederīgo vārdā.

Agrāko latviešu ieceļotāju vairākkārtēji mēģinājumi apvie-

not ASV latviešus vienā centrālā organizācijā bija beigušies bez

sekmēm. Ar šo jautājumu sāka nodarboties arī jaunie latviešu

ieceļotāji. Neskatoties uz pastāvošo skepticismu un iepriekšējo

gadu nesekmību, 1950. gada pavasarī nodibinājās organizācijas

komiteja, kas izstrādāja latviešu centrālās organizācijas ASV sta-

tūtu projektu. 1951. gada 24. februārī ASV galvas pilsētā, Vašin-

gtonā, D.C., sanāca 100 ASV latviešu organizāciju un draudžu

115 delegātu no 30 valstīm. Kongress, kas pārstāvēja apm. 10.000

aktīvus latviešus, nodibināja Amerikas Latviešu Apvienību, sa-

īsināti sauktu — ALA. Apvienība savos tagad pēc ASV likumiem

inkorporētos statūtos ir uzsvērusi šādus galvenos mērķus un uz-

devumus:

a) Organizācija centīsies sekmēt demokrātiskā garā latviešu

sabiedrisko un kultūrālo sadarbību Amerikas dzīves ap-

stākļos ;

b) veicinās latviešu centienus demokrātiskās un neatkarīgās

Latvijas republikas atjaunošanai; atbalstīs ASV valdību

tās cīņā pret komūnismu un
totalitārismu un tās centienus

sargāt tautu un cilvēku tiesības un brīvību;

c) aizsargās un veicinās latviešu kultūras mantojumu un

veicinās tās uzplaukumu;

d) aizstāvēs un veicinās latviešu civilās, politiskās, reliģiskās

un saimnieciskās tiesības;

c) organizēs un sniegs visu iespējamo atbalstu latviešiem;

f) apvienos ASV dzīvojošos latviešus šo mērķu sasniegšanai.
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Apvienībā ietilpst tiklab ASV pilsoņi ar latvisku izcelšanos,

kā arī nesenie ieceļotāji, kas vairākumā joprojām ir vēl Latvijas

pilsoņi. ASV populārs ir kļuvis apzīmējums jjVeclatvieši" un jau-
nie ieceļotāji. Pirmais nosaukums zīmējas uz tiem latviešiem, kas

ieceļojuši ASV pirms otrā pasaules kara un kuru grupas sastopa-

mas visās lielākās ASV pilsētās un arī dažos lauku apvidos. Šo

latviešu aktīvākā daļa jau 19. gada simteņa beigās dibināja pir-
mās latviešu biedrības un draudzes ASV, piem., Bostonā, Ņujor-

kā, Filadelfijā v.c. Amerikas Latviešu Apvienības darbā un cen-

tienos lielāku un aktīvāku rosību parāda latviešu ieceļotāji pēc

otrā pasaules kara, kas bija atstājuši Latviju, kad to okupēja

padomju karaspēks 1944. gadā. Šo ieceļotāju skaitu, bērnus un

sirmgalvjus ieskaitot, vērtē uz 45.000—50.000. Apvienība sastā-

dās no vietējām organizācijām — dalībniecēm, kas izteikušas vē-

lēšanos Apvienībā piedalīties un iestāties. Tādu vietējo organizā-

ciju, dažādu konfesiju draudžu un ALA's biedru kopu skaits

patlaban ir pieaudzis līdz 155. Daļa vietējo biedrību un draudžu,

kas formāli ALA'ā par biedru nav iestājusies, ALA's darbību un

centienus atbalsta materiāli ar ziedojumiem un arī morāliski.

Šādu par biedriem neiestājušos organizāciju uz vietām atlicis ļoti

maz. Bieži gadās, ka, piem., vietējā latviešu biedrība ar visiem

saviem biedriem ir arī ALA's biedre. Visi šīs biedrības biedri ir

arī vietējās draudzes locekļi; ja arī draudze iestātos ALA'ā, tad

rastos dubulti biedri, kas visur tiek novērsts. Bez organizācijām-
dalībniecēm ALAi ir tagad ap 800 atsevišķu biedru, kas pa lielā-

kai daļai sastādās no savrūp dzīvojošiem latviešiem. Ir parasti

novērojama parādība, ka vietējā organizācijā un arī ALA'ā bied-

ru kartes izņem ģimenes galva, bet tās neizņem nestrādājošā sieva,

māte, tēvs, vai arī studējošais dēls un meita. Sakarā ar to iz-

skaidrojams, kāpēc vietējās organizācijās un arī ALA'ā biedru

skaits un biedru naudu maksājumi nav samērīgi ar latviešu skaitu

uz vietām.

Apvienības viens no svarīgākiem uzdevumiem ir pārstāvēt
ASV latviešus tanīs latviešu jautājumos un tanīs vietās, kur šāda

vienota latviešu iestāšanās nepieciešama. ALA koordinē atse-

višķo ASV latviešu organizāciju darbību svarīgākos latviešu dzī-

ves jautājumos un ierosina aktivitāti tādās nozarēs, kas vēl nav

paguvušas izveidoties. Bez tam arī ierosina latviešu atbalstu un

atsaucību dažām svarīgām akcijām, kā, piem., ASV Kongresa

Kerstena komitejas darba atbalstīšana, ieceļošganas likuma iedzī-

vināšanas sekmēšana u.t.t. Apvienība nekad nepārņem vai ne-
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uzņemas darbus, ko ar sekmēm jau veic daudzās lokālās biedrības

un draudzes. Cik stipras, aktīvas un darbīgas var būt vietējās

organizācijas, biedrības, draudzes un kopas, tik stipra savā dar-

bībā un centienos var būt arī pati ALA.

ASV latviešu centrālās apvienības vajadzība un loģiskā ne-

pieciešamība ir pārbaudīta jau vairāku gadu pastāvēšanā. Pie

tāļredzīgas un saprātīgas vadības Apvienības pastāvēšana nevar

būt apdraudēta. ALA iesakņojas ASV latviešos un kļūst nozī-

mīga arī citu tautību centrālo organizāciju vidū. ALA savā sa-

mērā īsā pastāvēšanas laikā ir kļuvusi pilntiesīgs biedrs lielā ame-

rikāņu organizāciju apvienībā "AU-American Conference to

Combat Communism", kas apvieno ap 50 milj. amerikāņu, kā arī

ALA's pārstāvjus aicina svarīgās un nozīmīgās konferencēs, ko

organizē ASV valsts un sabiedriskās iestādes. ALA kā ASV lat-

viešu centrālā organizācija ir reģistrēta Valsts departamentā kā

pilntiesīga un atzīta iestāde ieceļošanas lietu kārtošanai latviešiem

pēc jaunā ieceļošanas likuma.

Piedzīvojumi rāda, ka latviešu pulcināšana kopībā, biedru

skaita vairošana, atsaucība aicinājumiem, kā arī līdzekļu iegū-

šana panākama vienīgi ar katras biedrības un organizācijas va-

dības pozitīvu, sūru un nesavtīgu darbu. Šādas prasības latvieši

uzstādījuši arī ALA's vēlētiem un ieceltiem darbiniekiem, kas

strādā ar pašuzupurēšanos. Ja ALA's biedri redz un vēro un arī

izjūt, ka tā strādā un dara pozitīvu darbu, ka viņi ir pienācīgi

pārstāvēti, viņi neliegs savu morālo un materiālo atbalstu Apvie-

nībai pēc savām iespējām, centīsies piesaistīt arī jaunus biedrus,

bet ja viņi to vairs nesaskatīs, viņi aizies, un tad Apvienības pa-

stāvēšana var kļūt par jautājumu. ASV latvieši brīvībā vairs

nav salīdzināmi ar Vācijas nometņu laiku ļaudīm, kad nometnes

vadības priekšā viņi nejutās brīvi, bet bieži bija atkarīgi.

Ir nenoliedzami, ka ASV lielos rūpniecības centros, kur ap-

metušies uz dzīvi daudzi latvieši un to ģimenes, latviešu stāju

un sabiedrisko dzīvi mēdz dažreiz kritizēt kā nepietiekoši aktīvu.

Sarīkojumi un koncerti, kuriem varētu gaidīt lielāku atsaucību

un apmeklētāju skaitu, esot pustukši, organizāciju un draudžu

locekļu skaits uzrādot dažās vietās tendenci sarukt, maksājumi

un ziedojumi ienākot nepietiekoši u.t.t. Kādi ir šo daudzo latviešu

atturības iemesli? Tuvāk ielūkojoties šo latviešu dzīvē, ir jākon-

statē sekojošais: smags un neierasts darbs fabrikās, lielu saistību

uzņemšanās ar īpašuma vai auto iegādi, papildu darbu uzņemša-
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nās, studijas u.t.l. Šie latvieši, kas iekārtojas uz dzīvi un sabied-

rībā nav redzami, nav vēl uzskatāmi par latviešu kopībai zudu-

šiem. Dzimtenē mums bija tautieši, kas visumā bija ļoti nesa-

biedriski. Arī šeit viņi tādi ir, un citādi viņi nevar būt. Ir daļa

latviešu, kas dzimtenē ar savu darbu un dzīvi neko izcilu nesa-

sniedza. Šeit ir laimējies tikt stipri uz augšu un pie turības. Šie

apžilbinošie panākumi, ko nevarēja sasniegt dzimtenē, ir vienam

otram apmiglojuši skatu uz latvietības jautājumu, kas ir pārejoša

parādība. Latvieši, kas zaudējuši visus savus piederīgos, visu

savu iedzīvi un tagad ar stipri iedragātu veselību pēc dzimtenē

ieņemtā augstā stāvokļa un turības nospiesti strādā kādā fabrikā,

garīgi proletārizējas un zaudē līdzsvaru. Protams, arī viņus vairs

neredzam latviešu sabiedrībā, bet tās uzdevums ir viņus atrast,

izvest viņus no smagās depresijas, lai viņi atgūtu spēkus, kamēr

dzīvē vēl nav galīgi salauzti. Beidzot, nevar nepieminēt vēl vienu

ne visai lielu grupu, kas dzīvo īpatnēju un pilnīgi noslēgtu dzīvi,

atrāvušies no latviešu sabiedrības un zaudējuši pilnīgi ilūzijas

ieaugt un iejusties amerikāņu sabiedrībā. Viņu naids vēršas pret

visu pasauli un nekas viņiem nav labs.

Ko Amerikas Latviešu Apvienība savos trīs pastāvēšanas ga-

dos ir devusi ASV latviešiem un kā ir sekmējies viņas darbs un

centieni organizācijas mērķiem un uzdevumiem? Veiktais darbs

ir bijis tik sekmīgs, cik liels ir bijis viņai dāvātais atbalsts no

ASV latviešiem, latviešu biedrībām, draudzēm, kas veic svarīgu

darbu uz vietām. Latvieši ASV nav novērsušies no latvietības.

Tas nav noticis emigrācijas un trimdas kritiskākos gados, un visas

zīmes liecina, ka arī nenotiks turpmāk.
Kā viens no vissvarīgākiem notikumiem ASV apspiesto tautu

jautājumā ir ASV Kongresa ieceltās Kerstena resp. "Baltie Com-

mittee" darbība, kas izmeklē Padomju Savienības noziedzīgo rī-

cību Baltijas valstīs un vēlāk paplašina izmeklēšanas darbu uz

visām komūnisma apspiestām zemēm. Komitejas izdotais pierādī-

jumu krājums (I. daļa), kas satur baltiešu liecības komitejai un

dokumentu kopijas uz 678 lapp., ir labākais un oficiālākais pierā-

dījumu materiāls, kāds jebkad ir ticis sagatavots par Baltijas

valstu iznīcināšanu un šo tautu mocībām. Kerstena komitejas svē-

tīgais darbs vēl nav galā. ASV latvieši un ALA daudz strādājuši

svarīgāko liecinājumu un pierādījumu piegādāšanai komitejai,

ar to pakalpojot Latvijai un latviešu tautai. Kā Apvienotajās

Nācijās, tā arī visur citur ALA's vadība vienmēr vajadzības brīdī
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ir iestājusies ASV latviešu vārdā un noraidījusi padomju varas

vīru melīgos apgalvojumus un uzbrukumus.

Amerikas Latviešu Apvienības tekošā darbība iedalīta Ap-

rūpes, Informācijas, Kultūras un pēdējā laikā klātnākušā Sporta

un Fiziskās audzināšanas birojos. Palīdzība nepieciešama kā Ei-

ropā palikušiem latviešiem, tā arī ASV grūtībās nonākušiem.

Latviešu ziedojumi plūst uz vajadzīgām vietām gan tieši, gan

ar ALA's Aprūpes biroja, Daugavas Vanagu, draudžu un citu

palīdzības organizāciju starpniecību. AlAs uzdevums ir arī ko-

ordinēt resp. saskaņot šo palīdzības organizāciju darbu un panākt

aprūpes līdzekļu vienlīdzīgu sadali, iekārtojot aprūpētāju un ap-

rūpējamo kartotēku. Pec tam, kad bija atskanējis aicinājums
ziedot Vācijā palikušo kara invalidu nama iegādei, īsā laikā ASV

latviešu ziedojumi sedza nama iegādes maksu. Gan regulāri, gan

neregulāri ASV latvieši gan tieši, gan ar ALA's Aprūpes biroja

starpniecību trūkumā nonākušiem latviešiem sagādā ievērojamu

atbalstu. Tas ir iespējams tikai ar visu ASV latviešu un viņu or-

ganizāciju un draudžu aktīvu līdzdarbību.

Informācijas biroja kompetencē ir vākt un apstrādāt iespai-

dīgus faktus un informāciju par padomju noziedzīgo rīcību un ar

to iepazīstināt amerikāņu iestādes un sabiedrību. Šīs informāci-

jas iedabūšana ASV galvenos preses izdevumos un žurnālos, kā

arī daudzos lokālos izdevumos un arī radio un televizijas raidīju-

mos ir ļoti nozīmīga Latvijas neatkarības centienu populārizēšana.

Ar atzinību novērtējama atsevišķu latviešu iniciātīva uz vietām

amerikāņu preses, radio un televizijas izmantošanā latviešu jau-

tājumu populārizēšanā.
Amerikas latviešu Apvienības Kultūras biroja darbība ir

saistīta ar latviešu jaunatnes problēmu. Ja nebūs latviešu jau-

natnes, nenozīmīgs var kļūt darbs latviešu kultūras saglabāšanā.

Ar kultūras biroja atbalstu ir organizētas regulāras latviešu jau-

natnes centrālo organizāciju vadītāju konferences, kas iztirzā

jaunatnes problēmas un vienojas par jaunatnes organizāciju vie-

notu un saskaņotu rīcību. Šajā konferenču darbā piedalās Ame-

rikas Latviešu Jaunatnes Apvienība, kas nodibinājusies ALA ie-

rosmē, latviešu studenti, skauti, gaidas, mazpulki un jaunatnes

sporta kopas. Ar Amerikas Balss palīdzību organizēti īpaši rai-

dījumi latviešu jaunatnei Latvijā. Latviešu jaunatnes centieni

un darbs atspoguļojas arī Savienoto Valstu Informācijas pārval-

des izdotā Internācionālā preses jaunatnes biļetenā, kas izplatīts
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visā brīvajā pasaulē. 1953./54. mācības gadā ASV ir apzinātas
62 latviešu papildu resp. svētdienas skolas, par 13 vairāk kā ie-

priekšējā gadā. Mācījušies 2200 skolēni, un šis skaits ir par 20%

lielāks kā iepriekšējā gadā. Darīts iespējamais skolas grāmatu

un mācības līdzekļu sagādē. Ja ap 50% latviešu bērnu papildu

resp. svētdienas skolas neapmeklē, tad šai parādībai, kas ir no-

pietni vērtējama, ir savi izskaidrojumi, kas prasa atsevišķu ap-

cerējumu. Katrā ziņā, tādu ģimeņu, kas savus bērnus nevar pār-

vest pāri ielai uz svētdienas skolu, ir atlicis maz. Nav teikts arī,

ka savrup un no skolām tālu dzīvojošo latviešu ģimeņu bērni ne-

mācītos latviešu valodu, tamdēļ pagaidām jāatturas no tālejo-

šiem secinājumiem. Ar ik gadus janvārī un februārī rīkojamām
latviešu kultūras dienām, kas notiek gandrīz visās latviešu kolo-

nijās ASV, ievērojami pakalpots latviešu kultūrai, un šajās kul-

tūras dienās ienāk arī ievērojami ziedojumi Kultūras Fonda vaja-

dzībām. Ziedojumiem latviešu kultūras saglabāšanai un jaunra-
dīšanai ir tendence ik gadus augt, kas ir apstiprinājums iepriekš-

teiktam par latviešu saimniecisko un garīgo nostiprināšanos.

levērojamu darbu veic Kultūras biroja zinātnes, skaņu māk-

slas, tēlotājas mākslas, literātūras, teātra un citas sekcijas. No-

zīmīgi iestādījumi kļuvuši Latviešu Trimdas mūzejs un Latviešu

dzīves archīvs. Kultūras birojam ir plaši plāni turpmākai dar-

bībai, ko cer veikt visu ASV latviešu nedalītā atbalstā un atsau-

cībā. Nesen nodibinātais Sporta un Fiziskās audzināšanas birojs

arī attīstījis intensīvu darbību un rūpēsies, lai latviešu jaunā au-

dze būtu fiziski stipra un attīstīta.

Uz ASV latviešu grupas, kas pašlaik skaitliski lielākā emigrā-

cijā, stāju raugās nevien latvieši brīvā pasaulē, bet arī apspiestie

tautieši dzimtenē. No pareizās stājas atkarājas svarīgu latviešu

tagadējās dzīves un nākotnes jautājumu izšķiršana. ASV latviešu

centrālā organizācija ALA uztur ciešu kontaktu nevien ar lat-

viešu centrālām organizācijām citos kontinentos un valstīs, bet ar

Amerikas Balss raidījumu palīdzību arī ar latviešiem Latvijā.

Amerikas Latviešu Apvienības augstākais orgāns ir gads-

kārtējais Kongress. 1954. gada Kongresā Klīvlandē piedalījās

vairāk kā 100 ASV latviešu organizāciju un draudžu delegāti.

Bija ieradušies pārstāvji pat no visattālākām ASV latviešu kolo-

nijām, kas iepriekšējos gados vēl nebija vērojams. Kongress ar

konstruktīvu kritiku novērtēja Apvienības līdzšinējo darbību un

nosprauda vadlīnijas turpmākam darbam. Apvienības vadību vē-
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lot turpmākam darbības gadam, Kongress ar vienbalsīgu lēmumu

jau ceturto reizi ALA's Centrālās valdes priekšsēža pienākumus

uzticēja prof. P. Lejiņam. ALA's priekšsēdis un tāpat arī daudzi

no jauna pārvēlētie ALA's valdes locekļi, kā vairāku gadu pār-
skati rāda, nav iztrūkuši nevienā sēdē, kā arī nevienā svarīgākā
latviešu sanāksmē vai apsriedē. ALA's darba vadīšana un cen-

tienu sekmēšana prasa no valdes priekšsēža un valdes locekļiem-

biroju vadītājiem lielu erudīciju, entuziasmu, objektivitāti un

toleranci, kā arī sūru, neatalgotu darbu, ko ik gadus Kongress ir

novērtējis un vēlēšanu rezultāti ir tam pierādījums.

Latviešu emigrantu skaits, salīdzinot ar lietuviešu, poļu un

citām tautībām, ir stipri mazs. Izšķīrējs faktors bieži ir ne skaits,
bet stāja. Pēc saviem novērojumiem pagātnē un tagadnē nozīmīgu

vērtējumu par latviešu emigrantiem ir devis latviešu vēsturnieks

un sūtnis ASV prof. A. Spekke: „Latviešu emigrācija savā tau-

tiskumā turas labi. Tikai to cienīs citi, kas pats sevi cienīs."

H. Lubāns

LATVIEŠI KANADĀ

Latviešu imigrācija Kanādā vēsturiski maz pētīta problēma.

Nav pat aptuveni aplēsts veco, agrāk ieceļojušo skaits. Jādomā,

ka, latviešiem dodoties uz Amerikas kontinentu, daļa apmetās

uz dzīvi arī Kanādā, un daži jau pag. g. s. beigās. Vairāk jau te

ieradušies kā 1905. g. revolūcijas emigranti, kas apmetušies lie-

lāko tiesu gar ASV pierobežu. Neliels skaits latviešu uz patstā-

vīgu dzīvi Kanādā ieradās arī Latvijas neatkarības laikā. Pārāk

mazā skaita, lielās izkliedes un arī vietējo dzīves parašu un no-

teikumu dēļ latviešu kultūrāli sabiedriskā dzīve, salīdzinot ar

ASV veclatviešiem, te izpaudusies maz. Toroto, kur bija apme-

tušās pāris desmit latviešu ģimenes, ir bijuši mēģinājumi turē-

ties kopā latvisko tradiciju kopšanai, starp citu 30. gados noor-

ganizē jās mazs koris T. Putrusa vadībā, notika sanāksmes (pie

A. Treimaņa), un 1939. g. pat bija ierīkojuši latv. stendu gadskār-

tējā izstādē Toronto. Pēdējos gados priekš otrā pasaules kara

nedaudzie tautieši valsts svētkos pulcējās pie Latvijas labvēļa

goda konsula R. N. Braisona uz svinīgu aktu un pēc kapa beigām
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ar konsula atbalstu organizēja arī palīdzību latviešu bēgļiem Vā-

cijā un rūpējās par latviešu ieceļošanu Kanādā. Bet visumā lat-

viešu Kanādā bija maz, un lielākā daļa no tiem laika tecējumā,

piemērojoties vietējam dzīves veidam, izkusa kanādiešos, anglis-

kojot vārdus, apprecoties ar kanādiešiem vai izklīstot tālās pro-

vincēs un pat ASV.

Pastiprināta latviešu ieplūšana Kanādā sākās pēc 2. kara

beigām Kanādas valdības imigrācijas likuma un IRO palīdzības

ietvaros. Sākot ar 1946. gadu latvieši ieradās Kanādā kalnraču,
meža un laukstrādnieku, mājkalpotāju un citās grupās. Pakā-

peniski vieniniekiem sekoja arī ģimeņu piederīgie. Vairums lat-

viešu no Vācijas nometnēm Kanādā ieradās līdz 1951. gadam,
bet mazāks skaits turpināja ieceļot no Anglijas, Zviedrijas un

Vācijas arī turpmākos gados. Pēc imigrācijas ministrijas da-

tiem līdz 1953. g. beigām Kanādā bija ieceļojuši 12.892 latvieši

(Latvian racial origin). Pa atsevišķiem gadiem visrosīgākais

bijis 1948. g., kad te ieradās 3.073 latvieši.

Nostrādājot līguma gadu katrs savā vietā, latvieši sāka pul-

cēties uz pastāvīgu dzīvi un darbu lielākās pilsētās, kur pakā-

peniski izveidojās prāvākas latviešu kolonijas. Līdz ar to atjau-

nojās arī organizatoriskais un nacionālais kultūras darbs kā

turpinājums no pirmā trimdas perioda pasākumiem Vācijā. Dibi-

nājās vietējās biedrības un draudzes, tā ka jau 1953. gadā Toron-

tas, Hamiltonas, Kičineras, Vankuveras, Montreālas latv. b-bas, kā

arī lielākās draudzes varēja atskatīties uz piecu gadu pastāvē-

šanu. Prāvākas latviešu grupas vēl novietojušās Bramptonā, Ed-

montonā, Halifaksā, St. Katrinā, Norandā, Niagarā, Otavā, Sad-

berijā Vindzorā v.c.

Lielākās biedrības attīstījušas plašu kultūrālu un sabiedrisku

darbu. Pie Toronto Latv. b-bas pastāv Latv. sestdienas skola,

jaunatnes kursi (1951./52. m.c), Latviešu teātris, tautisko deju

ansamblis "Diždancis", bibliotēka, inženieru, makšķernieku un

citas kopas. Montreālas Latv. Palīdz, b-ba veicinājusi tautiešu

imigrāciju, rīkojusi teātra izrādes, koncertus, uztur skolu un jau

piecus gadu izdod savu ziņotāju. Ļoti rosīgas sabiedriskā darbā

ir arī Vinipegas, Kičineras, Otavas, Vankuveras latv. b-bas. Arī

latv. cv. lut. draudzes blakus tautiešu reliģiskai aprūpēi veic lielu

tautiešu vienošanas, kultūrālas pašdarbības un nacionālas audzi-

nāšanas darbu.

Blakus lokālām biedrībām un atsevišķām draudzēm Kanādā
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darbojas arī plašākas latv. organizācijas, kas apvieno vai nu at-

sevišķas draudzes vai nodaļas lielākās vienībās. Te jāmin Kanā-

das Latviešu Katoļu Kultūras Centrs (KLKKC), kurā ietilpst ka-

toļu draudzes. Tas dibināts 1949. g. katoļticīgo tautiešu apvieno-
šanai kopējam nacionālam kultūras darbam, reliģisku tradiciju

kopšanai un saglabāšanai, kā arī palīdzībai tautiešiem uz vietas

un Eiropā. Kanādā darbojas 7 LKKCK vienības un vairākas

grupas. LKKCK vada un uz ārieni pārstāv gadskārtējā delegātu

kongresā vēlētā valde. Darbojas pašpalīdzības un bēru fondi.

Centrs rīko Toronto un citās vietās koncertus, pārrunu vakarus,

kino izrādes un piedalās kopējos latviešu sabiedriskos un kultū-

rālos sarīkojumos. 1954. g. LKKCK atzīmēja savu 5 gadu pastā-

vēšanu.

Kā viena no plašākām speciālām latv. organizācijām ir Dau-

gavas Vanagi, kas apvieno pa lielākai daļai Kanādā ieceļojušos

bijušos leģionārus. 1950. g. 30. jūn. Toronto nodibināta pirmā

DV nodaļa, kas pakāpeniski izveidojās par lielāko Kanādā. 1952.

gadā ievēlēta DV Kanādas zemes centrālā valde, kas tagad ap-

vieno 14 nodaļas ar apm. 1150 biedriem. Pie DV centrālās

valdes darbojas Aprūpes, Informācijas, Kultūras daļas, kā arī

Jaunatnes un Sporta un teātra kopas. DV bez sava tiešā aprūpes

darba attīstījuši arī plašu kultūrālu pašdarbību. No lielākiem

sarīkojumiem atzīmējamas 1952. g. septembrī rīkotā 1. latv.

dziesmu diena un 1954. g. 5. un 6. sept. Daugavas Vanagu dienas,

ar izcilu kopkoru koncertu un citiem piemērotiem sarīkojumiem.

Ļoti rosīgas latviešu kultūras tradiciju kopšanā un saglabāšanā

arī Latv. Preses b-bas LPB Kanādas kopa (dib. 1950. g.), skautu

un gaidu, IMCA un sporta organizācijas.

Līdztekus veidojās arī Kanādas latviešu centrālā organizā-

cija. Ar 1948. g. organizējās KLA ar Dobeli kā iniciātoru un

palīdzības b-ba (LRA) ar operdziedoni M. Vētru priekšgalā.

Vispirms abas šīs organizācijas izveidoja kopdarbību un 1950. g.

6./7. maijā delegātu sanāksmē pieņemti jauni statūti un radīta

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā (LNAK), kurai ir divi

gadiem vēlēta 30 locekļu padome un vienam gadam padomes sēdē

vēlēts valdes priekšsēdis un 6 valdes locekļi. Jau ar 1949. gadu

pie LNAK organizēta aprūpes sekcija un kopš 1951. g. 6. dcc.

darbojas palīdzības nozare, kas izvērtuši plašu palīdzības akciju

tautiešiem Eiropā un uz vietas. 1949. g. pie apvienības noorgani-

zēta centrālā kartotēka. 1950. gadā no LCK Vācijā saņemtas 3472
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latviešu grāmatas un ar tām 1951. g. nodibinātas LNAK centrālā

bibliotēka Toronto un nodaļas pie Montreālas, Hamiltonas un

Londonas Latv. b-bām.

1952. g. 16. janv. LNAK valde noorganizēja Saimnieciskās

informācijas nozari Kanādas saimnieciskās un sociālās dzīves

un darba apstākļu pētīšanai un tautiešu informēšanai. Arī Infor-

mācijas birojs, kas darbojas pie apvienības, veic plašu Latvijas

un latviešu jautājumu propagandu.

Apvienības valde jau ar 1949. gadu sāka rūpēties par lat-

viešu skolu lietām. Tika apzināti skolotāji un māc. grāmatas,

un pirmās sestdienas skolas, kas dibinājās ar 1949. g., bet visvecā-

kā Hamiltonas Latv. b-bas skola jau ar 1948. g. 1951. g. pie ap-bas
valdes nodibināta skolu nodaļa, kas vēlāk apvienota ar Kultūras

un Izglītības nozari. Pavisam 1954. g. Kanādā darbojās 21 latv.

sestdienas skola ar 689 skolēniem un 90 skolotājiem. Pie tam

1953./54. māc.g. Toronto darbojās Latv. Tautas augstskola un

pie tās ģimnāzijas klase latv. valodas, vēstures un ģeogrāfijas

mācīšanai ar 21 skolēnu. Lielākā ir Toronto latv. b-bas sestdienas

skola ar pāri par 200 skolēnu. 1952. g. sākumā pie LNAK sāka

darboties Kultūras un Izglītības nozare ar priekšnieku un skolu,

bibliotēku, preses, tēlotājas mākslas, mūzikas, sarīkojumu un

autoru honorāra referentiem. Nozares uzdevumos ietilpst Kultū-

ras dienu un citu izcilu sarīkojumu noorganizēšana, bibliotēku

komplektēšana, skolu pārraudzīšana un visu kultūras darba pa-

sākumu koordinēšana. 1952. g. pie valdes noorganizēts Kultūras

Fonds, kas pēc viena gada darbības, lai veicinātu ASV un Kanā-

das latviešu kultūrālo sadarbību, 1954. g. apvienots ar ALA's

Kult. Fondu un nosaukts par Ziemeļamerikas Latv. Kultūras

Fondu. 1952. g. LNAK protektorātā nodibināta Latv. dziesmu

svētku organizācijas komiteja, kas kopā ar speciālu rīcības ko-

miteju 1953. g. 9.-11. okt. Toronto sarīkoja I Kanādas Latv. dzies-

mu svētkus, kas ar daudziem blaku sarīkojumiem un plašu tau-

tas piedalīšanos bija izcila latv. gara kultūras un tautas vienības

parāde.

Kā kultūras pasākumos, tā skolu jautājumos ir ievadīta cie-

ša sadarbība ar ASV latviešu centrālo organizāciju. Šāda sadar-

bības izveidošanās ir kā priekšnoteikums ne tikai LNAK un

ALA's sadarbībai, bet arī pamats topošai Latviešu globālai orga-

nizācijai, kuras veidošanā LNAK piedalās aktīvi.

Latviešu dzīve Kanādā savstarpējā sadzīvē un attiecībās ar
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vietējiem un valdības orgāniem ir nostabilizējusies, un kaut gan

vienu otru uz laiku izsit no ierastā dzīves ritma pārējošie bezdar-

ba apstākļi, tomēr tautieši skatās uz sava un savas tautas likteņa

labvēlīgu atrisinājumu paļāvīgi un katrs ziedo savu garīgo un

materiālo artavu kopējiem mērķiem un labākai nākotnei.

Māc. Romans R.Reinfelds

LATVIEŠI JAUNZELANDĒ

Pirmā lielākā latviešu grupa ieradās JZ pagājušā gadusimte-

ņa pēdējā ceturksnī un apmetās Dienvidus salā, Cheviot apgabalā.
Šīs grupas pēdas šodien tikpat kā nav sameklējamas, ap 60 pēcnā-

cēju ir pilnīgi asimilējušies un pa daļai mainījuši uzvārdus.

Otrs latviešu ieceļotāju vilnis, gan neorganizētā veidā, sasnie-

dza šīs Dominijas krastus pēc 1905. g. revolūcijas. leceļoja ne-

daudzi politiskie bēgļi, un šeit palika viens otrs latviešu jūrnieks,
zelta skalošanas izredžu vilināts. Šīs grupas dalībnieku un pēc-

nācēju skaits, kas sevi uzskata par latviešiem, šodien nepārsniedz
40 personas. Viņu vidū latviešu valoda ir visvairāk saglabāta

ģimenēs, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Viens šīs grupas da-

lībnieks, Jānis Šmerlis (f 1949. g.), bija ieguvis plašu ievērību ar

saviem pētījumiem vietējo augu bioloģijā un technoloģiskā izvēr-

tēšanā. Viņš arī kā pirmais ieveda JZ zemenes un citus Eiropas

kultūras augus, izrakstot sēklas no savām dzimtajām mājām

Kurzemē.

Trešais un lielākais latviešu ieplūdums sasniedza JZ ar IRO

transporta kuģiem. Zīmīgi ir, ka JZ valdība, pieņemot ieceļotājus,

sevišķi pirmajā laikā, nevadījās tikai no kandidātu darba spējām.

Tika, piem., pieņemtas 100 personas vecākas par 60 gadiem, ar

tiesībām saņemt vecuma pensiju. Tāpat ar katru transportu ie-

radās zināms skaits personu ar amputētiem locekļiem. IRO darbī-

bas laikā ieceļoja ap 600 latviešu. Pēc IRO darbības izbeigšanās

grupu ieceļošana pārtraukta, bet pieņem individuālus ieceļotājus,

kas var uzrādīt dzīvokļa garantiju un sev samaksāt ceļu. Šādā

veidā JZ joprojām turpina ieplūst latviešu ieceļotāji no Eiropas,

Kanādas, Austrālijas, Venecuēlas, Brazilijas un citām zemēm.

JZ latviešu centrālā organizācija vēl nav izveidota, lai gan
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pamati tai tika likti 1952. g. 7. decembra Auklandes latviešu sa-

pulcē. Šī sapulce pieņēma lēmumu par JaunzēlandesLatviešu Tau-

tas Kopības dibināšanu.

Kavēklis centrālās organizācijas izveidošanā ir lielie attālumi,
kas šķir latviešu grupas citu no citas. Lielākā latviešu centrā

Christchurchā ir nepilni 200 latviešu. Šeit kā vienīgā latviešu or-

ganizācija darbojas Latviešu Ev.-Lut. Draudze (Baznīcas priekš-
nieks Kārlis Bērziņš). Wellingtonā ir Latviešu B-ba, (dib. 1950.g.)

priekšnieks Vaid. Blicavs. Auklandē darbojas draudze un "Dau-

gavas Vanagi" (dib. 1953. g.), priekšnieks abās organizācijās ir

J. Krišs, daži Auklandes tautieši ir biedri Auklandes Baltiešu Klu-

bā. Bibliotēkas pastāv pie Wellingtonas Latv. B-bas un Auklan-

des draudzes. Christchurchas bibliotēka pašreiz organizējas.

Neregulāri iznāk Latviešu Baznīcas apkārtraksti. Neil-

gu laiku Wellingtonas L. B-ba izdeva "Biļetenu" G. Elpana sen.

redakcijā, vēlāk šis biļetens pārgāja privātās rokās un pilnīgi zau-

dēja savu līmeni un vērtību.

Latvijas Ev.-Lut. baznīca Jaunzēlandē līdz šim ir plašākā JZ

latviešu organizācija, kas aptver visu JZ un par saviem locekļiem
skaita 80% no JZ dzīvojošiem latviešiem. Baznīca nodibinājās

1949. g. 15. jūlijā, valsts ieceļotāju uztveršanas nometnē Pahiatuā.

Dibināšanas sanāksme par baznīcas garīgo vadītāju ievēlēja māc.

Romānu R. Reinfeldu.

Bez tīri reliģiskiem uzdevumiem mūsu baznīcai pieder ievē-

rojama loma JZ latviešu sabiedriskajā un kultūrālajā dzīvē. Baz-

nīcas sabiedriskie un kultūrālie pasākumi ir pieejami visiem lat-

viešiem, bez ticības izšķirības.

Kulturālā un sabiedriskā laukā Baznīcas darbība izpaužas

priekšlasījumu, sarīkojumu un aktu rīkošanā, bibliotēku uzturē-

šanā v. c. aktivitātēs. Jāmin Auklandes Baznīcas pārvaldes 1953.

gada rīkotās Kultūras dienas, kas bija pirmais tāda veida sarī-

kojums Jaunzēlandē.

JZ latviešu skolas nepastāv, jo pat lielākos centros nebūtu

pietiekami daudz skolnieku. Šī apstākļa dēļ nesekmīgi izrādījās

mēģinājumi uzsākt latviešu "sestdienas skolas". Latviešu bērni

līdz 15 gadu vecumam, saskaņā ar valsts likumu, apmeklē vietējās

skolas, daudzi turpina izglītību pēc šī vecuma sasniegšanas. Visās

četrās universitāšu pilsētās ir apm. 17 latviešu studentu.

Pachiatuā un vēlāk Christchurchā darbojas jaukts koris J. An-
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driksona vadībā, tāpat pastāv vīru dubultkvartets Blāzmas va-

dībā Christchurchā. Auklandē darbību uzsāka amatieru drāma-

tiskais pulciņš.

Lielu ievērību JZ mērogā ir guvusi Irmas Kalniņas klasiskā

baleta skola. Sevišķi izcilas sekmes skolas audzēkņi uzrādīja 1953.

gada Britu Karaliskās Deju Akadēmijas R.A.D. eksāmenos.

JZ valdība un sabiedrība dara ļoti daudz, lai atvieglinātu ie-

ceļotāju iekļaušanos vietējos apstākļos. leceļotāju uztveršanas

nometnē visiem bija obligāti jāapmeklē valodas un orientēšanās

kursi. Bezmaksas valodas kursi ir pieejami pat mazākās pilsēti-

ņās. Sabiedriskas un labdarības organizācijas daudzās vietās vei-

cina un uztur klubus ieceļotājiem, privātas personas labprāt atver

savu māju durvis.

Zv. adv. K. Gulbis

LATVIEŠI BEĻĢIJĀ

1945. g. Beļģijā ieradās ap 300 latviešu, no kuriem puse drīz

vien atgriezās Vācijā. 1947. g. no Vācijas sāka ierasties latviešu

DP, kas ar līgumu uz divi gadiem bija saistījušies ogļraktuvju

darbā. Pēdējo skaits kopā ar ģimenēm bija ap 850. Pēc divu no-

līgto gadu nostrādāšanas Beļģijā sākās bezdarbs, kādēļ latvieši

ar maz izņēmumiem bija spiesti palikt grūtajā ogļraču darbā.

lespēja izceļot tālāk radās 1950. g. ziemā. Vairums emigrēja uz

Kanādu, nedaudzi — uz Austrāliju, vai atgriezās Vācijā. Nelie-

la daļa vēl šodien turpina darbu ogļraktuvēs. — Kopš 1946. g.

radās iespēja Beļģijā uzsākt vai turpināt studijas relātīvi ievē-

rojamam skaitam latviešu studentu. Minētās trīs grupas (pirmie

atbraucēji, ogļrači un studenti ) tad arī veido Beļģijas latviešu

grupu — ap 300 personu.

Par pirmo latv. organizāciju Beļģijā jāuzskata Latvi-

jas Sarkanā Krustaßeļģijas Nodaļa

(vēlāk pārdēvēta par "Latvijas Sarkano Krustu Beļģijā"). To

nodibināja 1945. g. septembrī LSK (Libekā) pāršāvis zv. adv.

K. Gulbis, lai sekmīgāk aprūpētu Zedelghēmā novietotos latv.

kara gūstekņus. Pašreiz pastāv vēl LSK delegācija, ko vada māc.

J. Romāns.

1946.g. nodibinājās Latviešu Biedrība Beļ-
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ģi jā ar priekšnieku māc. J.Romanu un sekretāru R. Bērtiņu.
Biedrība savu darbību izbeidza 1950. g. vasarā.

1947. g. radās Latviešu Ogļraču Ap-

vienība ar priekšnieku K. Erkenu. Aktīvi darbojās līdz

1950. g., kad darbību izbeidza.

1948.g. sākumā nodibinājās Latviešu Ogļraču

Pašpalīdzības Fonds, kurā par priekšsēdi bija

Oskars Krādziņš un par padomes priekšsēdi — Vilis Ander-

sons. Likvidējās 1950. g. septembrī, nododot savus atlikušos

līdzekļus Beļģijas Latviešu Nacionālajai Komitejai.

1948. g. rudenī nodibinājās Daugavas Vanagu
Waterschei 'as nodaļa, kuras priekšnieks bija A.Vēt-

ra un sekretārs A.Bumburs. Nodaļa izbeidza darbību un likvi-

dējās 1951. gadā.
1947. g. izveidojās Latviešu Ev. — Lut. Baz-

nīcas Dāmu Komiteja. Priekšniece — R.Lazdiņa.

Komiteja un draudze pastāv vēl tagad.
Visas iepriekš minētās organizācijas, atzīstot par nepiecie-

šamu savstarpēji sadarboties, sanāca uz kopēju apspriedi 1948.g.
29. augustā un vienojās nodibināt kopēju centrālo organizāciju —

Beļģijas Latviešu Organizāciju

Padomi. Pēc statūtu izstrādāšanas un pieņemšanas BLOP

prezidiju izvēlēja sekojošā sastāvā: priekšsēdis K. Gulbis, p.viet-
nieks K. Erkens un sekretārs A. Vētra.

BLOP galvenais mērķis bija — vispārējās vēlēšanas, lai radī-

tu kopēju centrālo organizāciju. Vēlēšanas notika 1950. g. 17. jū-

nijā, Vienlīdzīgi, tieši, aizklāti un proporcionāli balsojot, ievē-

lēja Beļģijas Latviešu Nacionālo Komiteju 15 locekļu sastāvā.

1952. g. vēlēšanās komitejas sastāvu mainīja uz 7 locekļiem.
BLNK turpina savu darbu joprojām.

1953. g. 15. nov. Briselē notika Daugavas Vanagu Beļģijas

nodaļas dibināšanas sapulce. Pagaidu valdē iegāja pr-dis X.Gul-

bis, p. vietnieks E. Melderis, sekretārs E. Ozols, kasieris J. Jeru-

manis un biedrzinis R. Avens. Patlaban nodaļā skaitās 31 biedrs.

Eiropas Kustības Latviešu Pado-

mes darbā Beļģijas pārstāvis K. Gulbis piedalījās jau no sākta

gala, t.i., organizācijas dibināšanas 1950. g. 18. aug. Vācijā. Paš-

reiz šī organizācija izveidojusies ar nosaukumu Eiropas
Kustības Latviešu Nacionālā Komi-

teja.
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Latvijas nacionālās valdības ārkārtējā pilnvarnieka K. Za-

riņa pārstāvis Beļģijā kopš 1946. g. 12. marta bija vicekonsuls

H. Rācenis. Sākot ar 1951. g. 3. augustu šo pienākumu Beļģijā
un Luksemburgā veic BLNK priekšsēdis K. Gulbis.

Sabiedriskais un kultūras darbs pēdējā laikā norit galveno-
kārt BLNK rāmjos, pie kuras nesen nodibinājusies arī drāmatiskā

kopa. Taču bez visa tā Beļģija ir viena no tām trimdas zemēm,
kur latviešiem pavērušās labas studiju iespējas, pateicoties beļģu
autoritāšu pretimnācīgai nostājai un jo sevišķi V.E. bīskapa Bo-

leslava Sloskāna nemitīgajām rūpēm.

V. Briedis

LATVIEŠI DĀNIJĀ

Tuvojoties Vācijas sabrukumam, 1945. g. līdz ar lielajām
vācu bēgļu masām prāvs skaits arī latviešu ieceļoja Dānijā. Ar

maziem izņēmumiem latviešu bēgļi tika novietoti vācu bēgļu no-

metnēs. 1945. gada jūnijā Kopenhāgenā nodibinājās Latviešu

palīdzības komiteja, kura uzsāka latviešu apzināšanu. Šai laikā

tika reģistrēti 1865 latvieši. Palīdzības komitejai pavērās liels

darba lauks, jo drīzi tika uzsākta latviešu izņemšana no vācu

nometnēm un nacionālu nometņu organizēšana.

1948. gada beigās sabiedroto bēgļu aprūpi Dānijā pārņēma

IRO, kas galvenā kārtā rūpējās par emigrācijas iespējām. Ar

1951. g. aprīli bēgļu aprūpi sadalīja starp IRO — bēgļiem, kas

nodomājuši izceļot, un soc. ministriju — tiem, kas nodomājuši

palikt Dānijā. 1951. g. rudenī visu bēgļu aprūpi pārņēma soc.

ministrija, bet IRO līdz 1951. g. 31. decembrim kārtoja vēl atli-

kušās emigrācijas lietas. Pēc tam IRO savu darbību Dānijā izbei-

dza.

Izvietojoties privātā dzīvē, soc. ministrija palīdzēja dabūt

un aizdeva bez procentiem naudu, dzīvokļa iemaksas garantijai.

Summas lielums grozījās no Kr. 800 — 1200. Izejot no nometnes,

ģimenes cilvēkiem izsniedza "starta naudu" līdz Kr. 300, kas

nav jāatmaksā. Nestrādājošie un vieninieki arī saņēma mazu

atbalstu.

Tagad Dānijā atrodas apmēram 345 latvieši. Trimdas laikā

miruši 59 un dzimuši — 107, kas norāda, ka latviešu kolonijas
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dzimstība jūtami pārsniedz mirstību. Dāniju ir atstājuši 1520

latvieši, kas izceļojuši: uz Austrāliju, Vāciju, Zviedriju, Arģen-

tinu, Angliju, Kanādu, Jaunzēlandi ASV v.c.

Latviešu palīdzības komiteja Dānijā rūpējās par iespēju

izkļūt latviešiem no vācu nometnēm, kā arī latviešu karavīriem

no Dānijas koncentrācijas nometnēm. Karavīri tika apgādāti ar

privātām drēbēm un citu nepieciešamo un novietoti latviešu no-

metnēs. Tāpat komiteja rūpējās par invalidiem, karavīru piede-

rīgiem un jaunām mātēm un citiem grūtībās nonākušiem.

1946. g. Latv. palīdzības komiteju, kā arī citas baltiešu komite-

jas pēc Maskavas pieprasījuma un ārlietu ministrijas rīkoju-

ma Dāņu Sarkanais krusts likvidēja. Kādu laiku latvieši Dānijā

palika bez sava oficiālā pārstāvja, kaut gan bij. komitejas lo-

cekļi iespējamību robežās centās lietas kārtot.

1946. gada beigās — Aalborgā latviešu bēgļu delegātu sa-

nāksmē par latviešu pārstāvi ievēlēja V. Briedi, ko akceptēja

Dāņu sarkanais krusts un soc. ministrija. 1948. g. latviešu dele-

gātu sanāksmē Kopenhāgenā, parallēli ofic. pārstāvim, pie Sar-

kanā krusta un soc. min. radīja Latviešu aprūpi Dānijā, kuras

uzdevums kārtot latviešu iekšējās lietas. 1949. g. delegātu kon-

ferencē Jonstrupē Latviešu Aprūpi Dānijā — pārdēvēja par

Latviešu apvienību Dānijā.

Bez LAD, Dānijā vēl darbojas: Latv. Jaun. kristīgā sav.

(pr. V. Briedis), Daugavas Vanagu Dānijas nodaļa (pr. I. Reit-

manis), LNPS pārstāvniecība, Latviešu Klubs Kopenhāgenā (pr.

konsuls G. Grīnvalds) un cv. lut. draudze.

1945. gadā pamatskolas uzsāka darbu 6 nometnēs, un skol-

nieku skaits bija apm. 200, no kuriem kursu beidza 45 . Latv.

bēgļu ģimnāzijā iestājās 43. Ģimnāzijā visā pastāvēšanas lai-

kā mācījās 85 skolnieki un to beidza 25 . 8 ar latv. ģimnāzijas

gatav. apliecībām iestājās Kopenhāgenas universitātē. Ģimnā-

zija likvidējās 1951. g. 1. maijā. Visu laiku ģimnāzijas direktors

bija rakstnieks V. Dambergs. 1951. g. likvidējās arī pēdējā pa-

matskola. Atlikušie latviešu bērni apmeklē dāņu skolas.

Kādu laiku Kopenhāgenā, pastāvot vēl nometnei, darbojās

arodskola un valodu kursi. No plašākiem latviešu pašdarbības

pasākumiem jāmin I. Reitmaņa grāmatu apgāds "Imanta."
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Mag. oec. J. Bite

LATVIEŠU DZĪVE ARĢENTĪNĀ

Pirms Otrā pasaules kara Argentīnā mūsu tautiešu skaitu vēr-

tēja ap 400—500, tagad ap 1.200—1.300.

Atsevišķi latvieši Argentīnā ieradušies pagājušā gadsimta

beigās. Par to liecina daži uzvārdi, kuru nesēji sevi uzskata par

pilntiesīgiem argentīniešiem. levērojamākais tā laika latvietis —

entomologs Dr. Kārlis Bergs, kura vārdā Buenos-Airesā un Mon-

tevideo ir nosauktas pa ielai. (Tuvāk sk. mēnr. „Latvija" Nr. 186,

Bs. Airēs).

levērojamāks latviešu skaits Argentīnā parādījās ap 1905.

gadu. Tie bija vajātie brīvības cīnītāji un tad cilvēki, kas nevēlē-

jās cīnīties par krievu imperiālismu Tālajos Austrumos.

Noteiktas ziņas par organizētu sabiedrisku dzīvi latvju kolo-

nijā atrodamas vienreizējā igauņu-latvju-lietuvju laikrakstā

„Lietuva-Eesti-Latvija" (8. VIII. 1936., latv. nod. red. J. Bite).
Tanī teikts: "1908. gada 26. aprīlī notika Buenos-Airesas

latviešu strādnieku pašpalīdzības grupas dibināšanas sapulce.

Grupas mērķis bija apvienot latviešus un uzturēt bibliotēku:

„ar to tālumā klīdušie latvieši tiktu tuvināti savai tautai un

tā, starp citām tautām dzīvojot, neatsvešinātos no latviešu in-

teresēm un tautas centieniem." Pēc mēneša b-bu nosauc par

„Latviešu bibliotēka Zvaigzne Buenos-Airesā". 1909. g. Rosario

pilsētā nodibinājusies b-bas nodaļa un parādījies hektografēts
žurnāls "Dzirkstele." 1914. g. 1. februāra sapulce nolēmusi b-bas

darbību pārtraukt.
Nākošais latviešu immigrantu vilnis Argentīnas krastus sa-

sniedza pēc Latvijas neatkarības pasludināšanas un ap 1925. g.

to kopskaitu vērtē apm. 600. Taču Latviešu Savienība nodibi-

nājās tikai 1929. gadā. 1930. gadā blakus Savienībai nodibinājās

Latviešu Klubs, jo dažu neatbildīgu cilvēku rīcības dēļ mazā

kolonija bija sašķēlusies. Abas radniecīgās organizācijas savus

~tējas un alus vakarus" izbeidza 1931. gadā.

Šodien pastāvošā Latvju Savienība Argentīnā nodibinājās

1935. g. 5. oktobrī. Viņas sarīkojumus ir kuplinājuši dziedātāji

Marina Kārkliņa, A. Priednieks-Kavara, baletdejotāji A. Piķiers

(Kolonas 1. solists), Saule, Karmene Burkevica un pašas kolonijas

spēki. No šī posma Argentīnā vārdu ir iekarojis ģeologs Marģers
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Gūtmanis un jo sevišķi lidotājs Antons Balodis, kurš nositās 1926.

g. Tandilā. Viņa vārdā nosauktas ielas, stacijas un vesela rinda

organizāciju.
Pēc Otrā pasaules kara, 1947. g. 10. jūlijā nodibinājās Balti-

jas Immigrācijas Sadarbības Komisija (organizātors un priekš-
sēdis J. Bite), kurā apvienojās igauņi, latvieši un lietuvieši un

kuras darbības rezultātā Argentīnā iebrauca ap 700 latviešu D.P.

Tik jūtams tautiešu pieplūdums deva jaunu sparu arī Latvju

Savienībai. Sākās organizēšanās drudzis. Savienība sazarojās pāri

par desmit sekcijās, no kurām ievērības cienīgu aktivitāti parā-

dīja trīs vai četras. lebraucēji sāk ieaugt vietējā dzīvē, un Savie-

nības durvis virina aizvien retāk
. . .

1951. gada beigās Buenos Airesā nodibinājās pirmā latviešu

ev.-lut. draudze (māc. A. Liepiņš). Katoļus kādu laiku aprūpēja

prāvests J. Grišāns (tagad ASV) ; pareizticīgos ap sevi pulcina

māc. V. Kārkliņš.
Zinātniskā darbā Evas Peron pilsētas universitātē saistīti Dr.

Leonīds Slaucītājs un Dr. Sergejs Slaucītājs. Patlaban studē tikai

divi latviešu jaunieši.

Glezniecībā darbojas mākslinieki J. Zuntaks, G. Brūvers un

S. Jansons; viņu darbi redzami latviešu un argentīniešu mājās.

No kvalificētiem skatuves māksliniekiem mums atlikuši A.

Strelčūna un Podiss; L. Vasariņa p. g. aizbrauca uz Kanādu. Drā-

matiskā kopa ir uzveduši 3 vai 4 lugas.
Mūzikas laukā, pēc izcilās pianistes Silvijas Bertholdes nāves

mums vēl ir: jauktais koris, dir. Osvalds Liepa; jaunatnes or-

ķestris, dir. brīvm. V. Griķis, komponists L. Slaucītājs, brīvm. E.

Liepiņa. Jauktais koris sarīkoja pirmo dz. svētku atceri un uz-

stājās arī radiofonā.

īpaši atzīmējams raksturdeju meistars Zigfrīds Elcbergs, kas

uzskatāms pašreiz par lielāko skatuves talantu mūsu vidū. Glīti

un temperamentīgi mūsu tautas dejas izpilda jauniešu kopa ~Birzt-

aliņa" M. Griķa kundzes vadībā.

Literātūru pārstāv jaunais talants Tālivaldis Dangavs un

daudzsološais esejists Marsels Bertholds, rūdīts žurnālists Kārlis

Zvirgzdiņš un lugu rakstnieks Osvalds Liepa. Viņu darbi redzami

mēnr. „Latvija", kuru jau 18 gadu šeit izdot J. Bite.
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Māc. J. Mekšs

LATVIEŠI BRAZILIJĀ

Brazilijā dzīvo apm. 4000 veco latviešu un ap 900 jauno

imigrantu, kas ieradušies, sākot ar 1947. g., no Eiropas zemēm

gan IRO akcijā, gan privāti. Dažos gados latvieši te iekārtoju-

šies pa lielākai daļai speciālistu darbos, un vietējās iestādes ar

latviešiem ir ļoti apmierinātas. Saimnieciskais līmenis Brazilijā

tomēr zems, tāpēc daļa latviešu ir atkal devušies uz citām zemēm.

Latviešu vienotājas šai zemē ir bijušas draudzes, tas vēl

turpinās arī tagad. Lielākās baptistu draudzes ir latv. kolonijās

N. Odesā, Vārpā, Palmā un S. Paulo. Luterāņu draudzes darbo-

jas S. Paulo, N. Odesā un kopš 1953. g., arī Rio dc Žaneiro. Mā-

cītāji un draudzes vadītāji ir tie, kas satur tautiešus kopā un

uztur arī jaunā paaudzē mošu tautisko garu. Nacionālo ideju

paušanai pie Rio dc Žaneiro latv. lut. draudzes katru mēnesi

notiek priekšlasījumi, veltīti gan latviešu literātūrai, gan vēstu-

rei. Te lieli nopelni rakstniekam Arn. Rasām - Skujiņam. Pie

draudzes pastāv svētdienas skola, kur bez ticības mācības bēr-

niem māca arī Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un tautas dziesmas.

No māksliniekiem Brazilijā aktīvi darbojas dziedonis A. Glin-

skis, pianistes Ruta Krūze un māsas Grigorovičas, dziedāt. Rita

Sproģe, kā arī vijoln. Grīnbergs.
No organizācijām Brazilijā darbojas Latviešu Apvienība

Brazilijā ar sēdekli S. Paulo pilsētā. Priekšnieks ir Pēteris Ruš-

manis. Apvienībā skaitās apm. 150 biedru. Apvienībai ir lielākā

latviešu bibliotēka Brazilijā, kas lielāko tiesu ir bij. Literārās

b-bas dāvināta. Bibliotēkā ir 967 sēj. latv. vai. un 200 sēj. citās

valodās.

1954. g. organizējās latviešu kolonijas padome, kura apvie-

no latviešu draudzes un organizācijas, un kas kopīgi veido S. Pau-

lo latviešu kultūrālo dzīvi, tuvinot vecos un jaunos ieceļotājus

latviskā gara saglabāšanā. — LAB telpās ir novietojies arī "Kul-

tūras Arķīvs," ko vada L. Rudzītis.

Rio Latviešu palīdzības biedrība darbojas N. Ozoliņa sen.

vadībā ar apm. 100 dalībniekiem. Biedrība daudz darījusi pa-

līdzības darbā gan Brazilijā, gan Vācijā esošiem trūkumcietējiem.
Lielākā daļa ir vecie latvieši, kas visi tikuši pie atzīstamas turī-

bas. Latvijas propagandai, sevišķi vadošās Brazīlijas aprindās,
daudz dara vecais ieceļotfijs prof. Arnolds Brūvers.
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Māc. Alfr. Gulbis

LATVIEŠI VENECUELĀ

Latvieši Venecuēlā ir ieradušies, sākot ar 1947. gadu. Pirms

tam šeit dzīvoja tikai pāris vecāku ieceļotāju.

Kopējais latviešu skaits Venecuēlā ir apm. 600, no kuriem

ap 250 dzīvo galvas pilsētā Karakasā, apm. 80 Valensijā, un ma-

zākās grupās citur.

Visās vietās latvieši tiek garīgi aprūpēti personīgi, cik tas

iespējams attālumu un satiksmes iespēju dēļ, vai arī ar garīgo

literātūru un saraksti.

Kopš 1952. gada jūlija sākuma garīgā aprūpe ir organizēta

ev.-lut. draudzē, kurā, izņemot dažus neapzinātos zemes iekšienē,

nedaudzus citu ticību, un dažus kādu sevišķu apstākļu dēļ vēl

draudzē neiestājušos, visi latvieši ir draudzes locekļi. Kārtējs
draudzes darbs notiek ar iksvētdienas regulāriem dievkalpoju-

miem Karakasā, Valensijā, Barkvisimeto un Turenā.

Draudze ir arī vienīgā plašākā latviešu vienotāja, gan garī-

gā, gan arī sabiedriskā ziņā, Valensijā šaurākos apmēros darbo-

jas arī Latviešu palīdzības biedrība, kas vietējos apstākļos kārto

sarīkojumu un arī iespēju robežās palīdzības sniegšanu.

Latvieši nodarbināti ļoti dažādos uzņēmumos un iestādēs.

Piem. prof. J. Rācenis strādā kā stāta profesors universitātē, vai-

rāki ārsti savā profesijā zemes iekšienē vai arī Karakasā, tāpat

zobārsti, inženieri un architekti; citu brīvo profesiju darbinieki

— kā atbildīgi un samērā labi atalgoti ierēdņi. Grūtāk klājas fi-

ziskā darba strādniekiem, jo fiziskā darba algas ir diezgan zemas

un Venecuēlā dzīves dārdzība ir ļoti augsta, salīdzinot ar jeb kuru

citu zemi, piem. 2-3 reiz dārgāka kā Kanādā vai Sav. Valstīs...
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