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PRIEKŠVĀRDS

Jau 1990. gadu sākumā Amerikas latviešu apvienības (ALA) valde griezās

pie žurnālistes, bijušās Amerikas Balss latviešu nodaļas raidījumu vadītājas
Irēnes Karules ar lūgumu turpināt Bruno Albata un Dr. Visvalža Klīves vēs-

turisko apskatu par Apvienības darbību -ALA 35:1951-1986. Pirmo uzme-

tumu turpinājumam par 1986-1991 posmu valde saņēma laikā, kad trūka

līdzekļu to publicēt. Tas pilnā apjomā, ar dažiem papildinājumiem, ietilpi-
nāts šīs dokumentācijas pirmajā posmā. 1999. gada vasarā saņēmu uzaicinā-

jumu no ALAs priekšsēža Jāņa Kukaiņa turpināt sastādīt ALAs dokumentā-

ciju/vēsturi par tās darbu starp 1986. un 2000. gadu. Tā Irēnes Karules un

manā ziņā nonāca atskats par Apvienības veikumu kopš 1986. gada.
Šeit atspoguļota tikai Amerikas latviešu apvienības darbība, neiekļaujot

to darbu, kas veikts kopā ar citām organizācijām, piem., Apvienoto baltiešu

komiteju (ABK), Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), ASV Kongresu,
valdību un citām Austrumeiropas un Centrāleiropas tautību organizācijām
ASV. Par katru šādu kopējā darba posmu vajadzētu atsevišķu dokumentu,

kas savā apjomā līdzinātos ALAs vēsturei.

ALAs darbs informācijas un nacionālpolītiskā darba laukā vijas cauri

visam Apvienības pastāvēšanas laikam. Citi darbības veidi aprakstīti

atsevišķās nodaļās. Bibliogrāfijā sakopotie raksti par ALAs darbu liecina, ka

tas ir aprakstīts no daudziem dažādiem viedokļiem: gan slavēts un apjūsmots,

gan kritizēts un pelts.
Savu roku un padomu dokumentācijai pielikuši: Dr. Tālivaldis Bērziņš,

Vija Bērziņa-Zuntaka, Arvīds Bļodnieks, Rita Drone, Laimonis Embrekts,
Anna Graudiņa-Zadiņa, Astrīda Jansone, Ingrīda Jansone, leva Johnson,

Ojārs Kalniņš, Valdis Kārklis, Tija Krūmiņa, Ēriks Krūmiņš, Jānis Kukai-

nis, Kārlis Ķuzulis, Aristīds Lambergs, Jānis Lucs, Dzintra Martinez-

Lejiņa, Dr. Lalita Muižniece, Dr. Valdis Muižnieks, Aivars Osvalds, Valdis
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Pavlovskis, agr. Juris Plēsums, Dr. Jānis Robiņš, Dainis Rudzītis, Dr. Līga

Ruperte, Ints Rupners, Inta Šrādere, Ingrīda Stravinska, Lilija Tomasa,
Edvīns Tums.

Grafiskos attēlus veidoja Jānis Grāmatiņš, tekstu rediģēja Vita Ramane

un vāku darināja arch. Verners Švalbe.

Šis dokuments nebūtu ieraudzījis dienas gaismu bez jau minēto bijušo

un tagadējo priekšsēžu, valdes locekļu, dažādu pasākumu vadītāju un

sabiedrisku darbinieku atsaucības, sagādājot informāciju un uzticot retas

fotogrāfijas, kā arī lasot un izvērtējot manuskriptu tā dažādajos tapšanas pos-

mos. Tas nebūtu tapis bez ģimenes locekļu pacietības, atbrīvojot mani no

pienākumiem virtuvē. Visiem, it visiem - sirsnīgs paldies! Par dokumentā-

cijas gala rezultātu atbildīga esmu tikai es.

Anita Tērauda
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IEVADS

Amerikas latviešu apvienību (ALA) dibināja Latvijas sūtņa Jūlija

Feldmaņa ierosmē 1951. gada 24. februārī Amerikas Savienoto Valstu gal-

vaspilsētā Vašingtonā, DC,

"(•■) vienīgi labdarībasun izglītības mērķiem (..) Šo mērķu veicināšanai (..) apvienība:

a) sekmēs kulturālo sadarbību latviešu izcelsmes amerikāņu starpā, kā ari latviešu izcelsmes

un citu amerikāņu starpā; b) veicinās latviešu nācijas centienus sakarā ar pašnoteikšanās

tiesību atjaunošanu latviešu tautai (..)"*

Dibināšanas kongresā piedalījās 115 delegāti, pārstāvot latviešu orga-

nizācijas un draudzes ASV un tobrīd apvienojot vairāk nekā 11 260 atsevišķas

personas. Pirmais ievēlētais ALAs priekšsēdis prof. Dr. Pēteris Lejiņš, uzņe-

moties jauno amatu, teica:

"

(..) apvienība pirmā kārtā ir latviešu organizāciju darba koordinētāja; otrkārt, orga-

nizācija, kas, kur tas nepieciešams, runātu visu šīs zemes latviešu vārdā; un, treškārt, lai veik-

tu tos uzdevumus, ko neviena no lokālām organizācijām nedara vai nevar darīt."**

Gadu tecējumā šie trīs stūrakmeņi palīdzēja izveidot Amerikas latviešu

apvienību par spēcīgu un aktīvu organizāciju, iegūt ASV valdības un Kon-

gresa, kā arī citu tautību sabiedrisko organizāciju atzinību un respektu.

Apvienībā var iestāties organizācijas, kuru darbība nav pretrunā ALAs

darbam un mērķiem, un atsevišķas personas. Rīcības kapitālu sastāda

ALAs atsevišķo biedru maksas (gadskārtējie biedri, mūža /kopš 1970. gada/,
zelta /kopš 1986.gada/ un dzintara /kopš 1997. gada/ biedri), organizāciju

gadskārtējās un mūža (kopš 1983. gada) dalības maksas, ziedojumi, novēlē-

jumi un pamatkapitāla noguldījumu augļi.

Gadskārtējais kongress ir ALAs augstākais pārvaldes orgāns, kura caur-

mērā 115-120 delegāti pārstāv ap 80 organizāciju un ap 1000 atsevišķi
* ALAs statūti, apstiprināti 1951. g. 24. februārīVašingtonā, DC.

**

Albats, Bruno, Klīve, Visvaldis V. ALA 35: 1951-1986. Amerikas latviešu apvienība, 1986, 7. lpp.
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dzīvojošo ALAs biedru. Kongresa delegāti katru gadu nosaka valdes locekļu
skaitu un ievēlē ALAs valdi un Revīzijas komisiju. Vēlētās amatpersonas par

savu darbu atlīdzību nesaņem; viņiem atmaksā tikai tiešos izdevumus, daļu
no ceļa izdevumiem uz valdes sēdēm un kopš 1998. gada marta arī pusi no

apmešanās izdevumiem. Ikdienas darbu veic algoti ALAs sekretāriātā dar-

binieki un brīvprātīgi talcinieki. No 1952. līdz 1974. gadam sekretāriātu

vadīja ALAs ģenerālsekretārs Bruno Albats; no 1974. gada 1. janvāra līdz

1998. gada 1. jūlijam-AnitaTērauda; no 1998. gada 1. jūlija līdz 2000. gada
9. septembrim - leva Bolšteina. Par viņas vietas pagaidu izpildītāju valde

izraudzīja Raitu Eglīti, līdzšinējo ALAs sekretāriātā darbinieku speciāliem

projektiem. Par ģenerālsekretāru Raitu valde apstiprināja 2000. gada 3.

decembrī. Jaunie pienākumi sākās ar 2001. gada 1. janvāri.
Daudzi ALAs valdes locekļi, darbinieki un stipendiāti vēlāk sekmīgi

izmantoja ALAs darba pieredzi, strādājot gan latviešu, gan starptautiskā

vidē, piem.: Uldis Grava, bij. ALAs & PBLA valdes pr-dis - Radio Free

Europe (RFE) darbinieks; Valdis Pavlovskis, bij. ALAs pr-dis - Latvijas aiz-

sardzības ministrs un 5. Saeimas loceklis; Aristīds Lambergs, bij. ALAs pr-

dis - 5. un 6. Saeimas loceklis; Dr. Visvaldis V. Klīve, bij. ALAs pr-dis -

Vecumnieku draudzes Latvijā mācītājs; Gunārs Meierovics, bij. ALAs valdes

kasieris, pēc tam 5. Saeimas deputāts un LR Ārlietu ministrijas valsts mi-

nistrs; Dr. Oļģerts R. Pavlovskis, bij. ALAs ĀIN vadītājs, pēc tam 5. Saeimas

deputāts, Ārlietu ministrijas valsts ministrs un LR vēstnieks Spānijā; prāv.

Juris Cālītis, ALAs stipendiāts - bij. mācītājs Toronto, Sv. Andreja draudzē,

pēc tam Teoloģijas institūta Rīgā mācībspēks; Mārtiņš Zvaners, bij. ALAs

ĀIB lietvedis - kopš 1997. gada RFE dar-

binieks; Ojārs Kalniņš, bij. ALAs ĀIB liet-

vedis - Latvijas vēstnieks ASV un Meksikā

(1994-1999), kopš 2000. gada 1. janvāra -

Latvijas Institūta direktors; Andris Grots,

ALAs vasaras stipendiāts - 5. Saeimas depu-

tāts, mācītājs Latvijā, v.c.

ALAs sekretāriātā telpas sākumā atra-

dās Vašingtonas pilsētā; kopš 1974. gada
1. aprīļa - Latviešu, cv. lut. draudzes Va-

šingtonā, DC, īpašumā Rokvillē, Merilan-

des pavalstī. ALĀ inkorporēta Vašingtonas,

DC, pilsētā kā bezpeļņas organizācija un

kopš 1971. gada atbrīvota no federālo no-

dokļu maksājumiem, kopš 1998. gada arī no

Merilandes pavalsts nodokļiem.GunārsMeierovics.
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Pirmajos darbības gados ALA galvenokārt lika pamatus plānotai orga-

nizātoriskai, sabiedriskai un kulturālai sadarbībai starp dažādajiem latviešu

sabiedrības centriem ASV, kuros pamazām dibinājās, dažos jau darbojās un

turpināja veidoties draudzes, apvienības, biedrības, dažādu interešu klubi,

studentu/studenšu korporācijas, jaunatnes pulciņi, skauti/gaidas. Izveidojās

sportistu nodarbības un sacensības; strādāja latviešu sestdienas/svētdienas

skolas, parasti draudžu aizbildniecībā, utt.

Pamazām ALA pati attīstīja dažādas darbības nozares un ievirzes, kas

gadu tecējumā ir mainījušās, atspoguļojot gan latviešu sabiedrības vaja-

dzības, technoloģisko attīstību, gan vēlākos gados - sadarbību ar Latviju. Vēl

arvien darbojas lielākā daļa no šīm ievirzēm:

Apgāds - kādreiz atsevišķa nozare, kopš 1990. gadu sākuma daļa no

Izglītības nozares - rūpējas par mācību vielas sagatavošanu, sagādi un

izplatīšanu latviešu skolām galvenokārt ASV, bet nereti aprūpē latviešu

skolas arī citās zemēs un kontinentos ārpus ASV; kopš Latvijas neatkarī-

bas atgūšanas veicina arī Latvijā publicēto mācību un citu grāmatu izplatī-
šanu ASV.

Aprūpes nozare (AN) - sākuma gados informēja tautiešus par dažā-

diem ASV likumiem, kas attiecās uz ieceļotājiem, bezpavalstniekiem, pen-

sionāriem utt. Gadu tecējumā uzsvars mainījās uz informāciju pensionāriem

(pensiju saņemšanas noteikumi, veselības apdrošināšana), periodiski pub-

licējot apkārtrakstus par šiem un radniecīgiem tematiem (to laiku nozares

vadītāju - Ingrīdas Stravinskas, Kārļa Ķuzuļa un referenta Kārļa Rituma

redakcijā). Vairākus gadus šī nozare nebija aktīva. Ap 1996. gadu arvien

svarīgāks kļuva repatriācijas jautājums. AN atjaunoja savu darbu, bet pie-
vērsās galvenokārt veco ļaužu aprūpes jautājumu risināšanai, atstājot rūpes

par repatriāciju un citiem Latvijas pavalstniekiem svarīgiem tematiem Lat-

vijas vēstniecības ziņā. Kopš 1990. gadu vidus sāka atjaunoties viens no ALAs

pirmaļiem aprūpes darbalaukiem - padomdošana ieceļotājiem ASV no Lat-

vijas. Šoreiz ieceļotāji bija nevis bēgļi, bet gan brīvprātīgi iebraucēji no Lat-

vijas gan uz īsāku, gan garāku laika
posmu, viens otrs ar cerību apmesties uz

pastāvīgu dzīvi ASV.

Biedru nozare (BN) - rūpējās par biedru piesaistīšanu Apvienībai un viņu
informēšanu par ALAs darbību. Sākuma gados ALAs gadskārtējo biedru

skaits svārstījās starp 5000 un 9000. Gadu tecējumā gadskārtējās maksas no

$1 ir pacēlušās līdz $25. Mūža biedru maksa no $100 paaugstināta uz $200,
zelta mūža biedru maksa ir $500 un dzintarbiedru maksa - $1000. Par zelta
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ALAs BIEDRI

1986-2000

mūža biedra nozīmi konkursa ALAs valde izraudzīja rotkaļa Oļģerta Kutcera

metu - burtu ALA savijumu.

Kopš dažādo mūža biedru kategoriju izveidošanas gadskārtējo biedru

skaits caurmērā nostabilizējās apm. uz 2000. Sākot ar 1983. gadu, arī orga-

nizācijas varēja izvēlēties - kļūt par mūža biedrēm ar vienreizēju $1000

iemaksu vai paturēt gadskārtējo biedru statusu, maksājot noteikto gadskār-

tējo maksu ($5O).

Finanču nozare (FN) - relātīvi jauna darbības ievirze, periodiski dar-

bojās gan kā atsevišķa nozare, gan
finanču komisijas vadībā un galvenokārt

rūpējās par līdzekļu vākšanu un noguldījumu apsaimniekošanu.

Informācijas nozare (IN) - atkarībā no apstākļiem un vajadzības dar-

bojās vienā vai divās ievirzēs: lekšējās informācijas nozare (IN) apkalpoja
galvenokārt latviešu sabiedrību, un Ārējās informācijas nozare (ĀIB) infor-

mēja vispārējo ASV sabiedrību dažādos līmeņos par
latviešiem un viņiem

nozīmīgiem jautājumiem. ĀIB darbības ietvaros sagatavoja Latvian News

Digest (LND, 1976-1990), ievietojot tulkotus rakstus no avīzēm un citām

latviešu valodā izdotām publikācijām par latviešu problēmām, cerībām un

vēlmēm. To izplatīja žurnālistiem, politiķiem, diplomātiem, bibliotēkām,
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ASV Kongresa, senāta un valdības darbiniekiem. No 1990. līdz 1992. gadam
šo publikāciju sauca par ALA dimensions - vairāk uzsverot tieši ALAs darbu.

1992. gadā LND aizstāja ar latvian dimensions (LD), kur ievieto oriģinālrak-
stus angļu valodā un dažus gadus pievienoja arī īpašu pielikumu ar informā-

ciju par projektiem Sadarbība ar Latviju (SAL) darba ietvaros. Sākot ar 1995.

gadu, LD publicē rakstus gan latviešu, gan angļu valodā un to piesūta visiem

ALAs biedriem. Galvenie redaktori latvian dimensions bija AIN lietvedis Mār-

tiņš Zvaners, dažiem numuriem Elisa Freimane un kopš 1998. gada - Spe-
ciālu projektu vadītājs un vēlākais ALAs ģenerālsekretārs Raits Eglītis.

Pirmajos ALAs pastāvēšanas gados izglītības un kultūras darbu veica

tikai viena kopēja nozare. Darbībai paplašinoties, izveidojās divas atseviš-

ķas - izglītības un kultūras - nozares. 1990. gados katrai nozarei projektu
skaits un darba slodze bija daudz plašāki nekā sākuma gados abām nozarēm

kopā.

Izglītības nozare (IzN) - rūpējās par latviešu nedēļas nogaļu skolām,

palīdzēja organizēt un uzturēt latviešu vasaras vidusskolas ASV, sastādīja un

izvērtēja mācību programmas, organizēja pārbaudījumus skolu beidzējiem,
piešķīra stipendijas skolēniem latviskās izglītības apgūšanai, turpināšanai un

nostiprināšanai. No 1981. līdz 1996. gadam darbojās Jāņa Riekstiņa Lat-

viešu studiju centrs (JR LSC) Kalamazū, MI, kur dzīvoja un studēja stu-

denti, kuri Rietummičiganas universitātes latviešu valodas
programmas

ietvaros varēja iegūt bakalaura un maģistra grādu latviešu valodā. Dr. Valdis

Muižnieks, LSC idejas autors un iedzī-

vinātājs, 1996. gadā saņēma Latvijas

Triju Zvaigžņu ordeni. Studentu trūku-

ma dēļ latviešu valodas programma

izbeidza darboties, 1996. gadā LSC ēku

pārdeva, bibliotēkas un archīva inven-

tāru izvietoja pa vairākām iestādēm gan

ASV, gan Latvijā. 2000. gada 20. maijā
oficiāli beidza darboties Jāņa Riekstiņa
Latviešu studiju centrs un dokumentāci-

jas krātuve.

Sākot ar 1997. gadu, ALA piedā-
vāja nedēļas nogaļu pamatskolu absol-

ventiem iespēju audzinātāju un skolo-

tāju pavadībā divas nedēļas apceļot Lat-

viju un iepazīties ar to. Šos ceļojumus

nodēvēja par Sveika, Latvija! projektu.
Dr. Valdis Muižnieks, LSC

prezidija pr-dis.
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Paplašinoties latviešu sabiedrības ASV interesei par Latviju, 1998. gadā sākās

organizēti braucieni Sveika, dzimtene! un, sākot ar 2000. gada vasaru, Sveika,

Baltija! arī pieaugušajiem.

Kultūras nozare (KN) - rūpējās par kultūrāliem pasākumiem gan lat-

viešu sabiedrībā ASV, gan latviešu kultūras izpratnes veicināšanā cittautiešu

starpā. KN īpašu vērību veltīja dažādu pašdarbības pasākumu attīstībai

latviešu centros, kas savukārt atbalstīja koru, jaunatnes pulciņu, tautas deju

v.c. interešu
grupu pastāvēšanu visos svešumā pavadītajos gados. Tika orga-

nizētas t.s. Kultūras dienas; darbojās t.s. ceļojošais režisors, apbraukājot cen-

trus un palīdzot iestudēt lugas. Režisora Viļa Lapenieka, sen., un produ-
centa Alberta Jekstes darbu rezultātā radītas dokumentārfilmas: Latvija 50

gados; Mēs, latvieši, brīvajā pasaulē; Tauta tuvumā, tauta tālumā; Tobago -

Karibu jūras pērle un īsfilma jauniešiem Kā es māku, tā es maunu. Saskaņā ar

sabiedrisko darbinieku ieteikumiem KN izvērtēja un pasniedza ALAs atzi-

nības balvas izciliem sabiedriskiem darbiniekiem par viņu panākumiem
latviešu sabiedrisko un kultūrālo pasākumu attīstībā un veicināšanā, kā arī

jaunatnes audzināšanā.

Latviešu Institūts (LI) - rūpējās par latviešu kultūras vērtību uzturē-

šanu un saglabāšanu, sagatavoja un publicēja speciālizdevumus, ko lieto lat-

vieši kā Amerikā, tā arī citās zemēs un kontinentos, tagad arī Latvijā, piem.,

Latvju Māksla (red. Arnolds Sildegs); Latvju enciklopēdija (red. Dr. Edgars

Andersons, Arvīds Bļodnieks) 5 sējumos;
Latviešu valodas vārdnīca (red. Valerija

Bērziņa-Baltiņa, Jānis Bičolis, 1993),

Sigismunda Vidberga grafiku cikla Bai-

gais gads reprodukciju krājums (1996)
v.c. LI gādībā darbojās latviešu mākslas

krātuve Ņujorkā L. Tomasas vadībā un

Latviešu mūzejs Vašingtonā (Latviešu cv.

lut. draudzes namā) keramiķes Annas

Graudiņas-Zadiņas vadībā. Mūzeja uz-

sākšanu Vašingtonā atbalstīja ASV val-

dība ar piešķīrumu $21 000 apmērā.

Sadarbība ar Latviju (SAL) - "jau-
nākā" ALAs darbības nozare - sāka dar-

boties saskaņā ar 1989. gadā kongresā

pieņemto lēmumu izveidot šādu nozari.Anna Graudiņa, LILatviešu mūzeja vad.
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Galvenās programmas: Talcinieki Latvijai - stipendiju sagādāšana ceļa izde-

vumu segšanai brīvprātīgiem talciniekiem, kas vismaz 3 mēnešus strādātu

Latvijā dažādās nozarēs, visbiežāk par skolotājiem; palīdzības programma
daudzbērnu ģimenēm, kas sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu (LBF) sniedz

palīdzību šīm ģimenēm; lauksaimniecības attīstības programmas - stipendijas
lauksaimniecības studentiem no Latvijas, lai viņi ASV iegūtu augstāko

izglītību un praksi, un citas programmas.

Sporta nozare (SP) - rūpējās par latviešu jauniešu fizisko audzināšanu

nometnēs, skolās un sporta vienībās, rīkojot gadskārtējas sporta finālspēles
latviešu sporta komandām ASV mērogā un piešķirot balvas komandām un

atsevišķiem sportistiem. Dažādie sporta paveidi (volejbols, basketbols, fut-

bols, teniss, slēpošana, bumbošana) kļuva par lieliskām bērnu, jaunatnes un

pieaugušo nodarbībām, veicinot sadarbību starp paaudzēm un nostiprinot
draudzības saites starp dalībniekiem neatkarīgi no viņu dzīvesvietām ASV.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas sākās sadarbība arī ar sportistiem Lat-

vijā, dažādām komandām viesojoties, trenējoties un sacenšoties abās pusēs
okeānam.

3x3 jeb Ārpusskolas izglītības nozare izveidojās kā nometnes trim

paaudzēm - dalībniekiem no 0 līdz 99+ gadiem ar katrai paaudzei atbilstošu

programmu. Tā guva necerēti lielu atsaucību ne tikai ASV, bet arī Anglijā,
Austrālijā un beidzot arī Latvijā. Krievijā paredzētā nometne 1999. gadā
diemžēl nevarēja notikt, Krievijai atsakoties izsniegt vīzas ārpus Krievijas

dzīvojošiem 3x3 nometnes dalībniekiem. 1996. gada vasarā 3x3 kustība

atskatījās uz 100 aizvadītām nometnēm. Kopš 3x3 uzsākšanas to bez pār-
traukuma ir vadījusi 3x3 idejas autore un iedzīvinātāja Dr. Līga Ruperte

kopā ar dzīves draugu Dr. Arnoldu Rupertu kā galveno administrātoru.

1990. gadu sākumā projekts no ALAs paspārnes pārgāja PBLA darbības

jomā, bet atskaite par 3x3 pasākumiem allaž ir iekļauta ALAs darbības pār-
skatos.

Kultūras fonds (KF) - sākotnēji kā Ziemeļamerikas (kopā ar Kanādu),
vēlāk tikai kā ALAs KF ASV, gādāja un sadalīja līdzekļus dažādiem izglītības
un kultūras projektiem, izvērtēja un piešķīra godalgas par izciliem sasniegu-
miem dažādās kultūras un mākslas nozarēs. KF bija viens no pirmajiem, kas

jau 1980. gadu beigās uzsāka veidot sadarbību starp KF ārzemēs un Latvijas
Kultūras fondu. ALAs KF priekšsēdis vadīja arī PBLA KF. Sākot ar ALAs

48. kongresu 1999. gada maijā, KF vadību sadalīja: ALAs un PBLA Kultūras

fondiem izraudzīja katram savu vadītāju.
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CEEC organizāciju vadītāji (no kr.): L rindā- 0. Horna (čechuj, bīskaps N. Popp (rumāņu),
C Bazarian (armēņu), R. Narusis (lietuviešu), U. Diachuk (ukraiņu), E. Orahovats

(bulgāru), A. Lozynskyj (ukraiņu); 2. rindā - R. Slavojf(bulgāru), J. Simonson (igauņu),

J. Karch (slovaku), L. Pasztor (ungāru), R. Zavistovich (baltkrievu), G. Lazauskas

(lietuviešu), I. Rupners (ALA), V. Anson (igauņu), J. Genys (JBANC).

ALA periodiski izdeva pati savas publikācijas, piem., ALAs Žurnālu

(1912-1986), ALAs Vēstis (1986-1991), ALAs Zinas (1991-1995). 1986. gadā
publicēja ALA 35: 1951-1986 - vēsturisku atskatu par ALAs tapšanu un

darbu tās pirmajos 35 pastāvēšanas gados Bruno Albata un Dr. Visvalža

V. Klīves redakcijā.
Amerikas latviešu apvienība darbojās ne tikai latviešu sabiedrības ietva-

ros, bet arī kā starpniece starp latviešiem un amerikāņu sabiedrību. Tā

meklēja veidus, kā atgādināt ASV valdībai un tautas pārstāvjiem Baltijas

valstu, it īpaši Latvijas, nelikumīgo okupāciju. Gunāra Meierovica ierosmē

1961. gada 21. aprīlī nodibinājās Apvienotā baltiešu komiteja (ABK jeb

Joint Baltie American National Committee - JBANC), kuras darbu rotāci-

jas kārtībā vada katra baltiešu centrālā organizācija. Šim darbam paplaši-
noties, ALA pievienojās arī Viduseiropas un Austrumeiropas apspiesto tautu

pārstāvju koalicijai (AEEEC), kurā 18 organizācijas pārstāvēja 11 tautības,
un kopā ar ukraiņiem, ungāriem, bulgāriem, čechiem v.c. tautībām infor-

mēja ASV pārstāvniecības un presi par apstākļiem un notikumiem Aus-

trumeiropā.

Jau 1955. gada radās doma organizatoriski apvienot visus latviešus ārpus

Latvijas, kuri izkļuvuši brīvajā pasaulē, izveidojot Pasaules brīvo latviešu apvie-



15

nību (PBLA). Tajā piedalītos Amerikas latviešu apvienība, Latvijas Atbrīvo-

šanas komitejas Eiropas centrs (LAK EC), Latviešu apvienība Austrālijā un

Jaunzēlandē (LAAJ), Latviešu nacionālā apvienība Kanādā (LNAK), Dien-

vidamerikas latviešu apvienība (DAL). Kopš 1997. gada 1. janvāra PBLA

pievienojās arī Krievijas latviešu kopiena (KLK). Tomēr tikai 1962. gadā
notika pirmā PBLA valdes sēde Vašingtonā, DC, ALAs priekšsēža prof. Dr.

Pētera Lejiņa vadībā. PBLA sekretāriāts kopš 1974. gada atrodas ASV,

blakus ALAs sekretāriātā telpām Rokvillē, MD. To ir vadījuši Bruno Albats

(1962-1979), Laima Kalniņa (1979-1983) un Tija Krūmiņa (1984-). Kopš
1991. gada Rīgā darbojas otrs PBLA birojs Lindas Kovaļevskas vadībā - sāku-

mā Elizabetes ielā 63, kopš 1998. gada - Lāčplēša ielā 29-5. PBLA biroja
darbības uzsākšana Rīgā ievērojami atviegloja arī ALAs, īpaši Izglītības un

Sadarbība ar Latviju, projektu attīstību Latvijā.
ALAs aktivitātes ABK un PBLA darbības ietvaros ir bijušas tik plašas un

daudzpusīgas, ka šajā dokumentā varēs pieminēt tikai pašus nozīmīgākos
veikumus.

Gadu tecējumā, ALAs darbībai paplašinoties, pārveidojās arī ALAs sta-

tūti un darbības noteikumi, atspoguļojot Apvienības pielāgošanos notikumu

un apstākļu veidošanās procesam. Maiņas galvenokārt bija organizātoriska
rakstura. Gandrīz gadu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gada 21.

augustā idejisku maiņu ar 65 balsīm par, 10 balsīm pret, divām atturoties,

pieņēma ALAs 41. gadskārtējā kongresā 1992. gada 8. maijā Mineapolē,
MN: "...veicinās latviešu nācijas centienus sakarā ar pašnoteikšanās tiesību no-

stiprināšanu latviešu tautai..."*

Amerikas latviešu apvienības 1986. gadā publicētajā Bruno Albata un

Visvalža Klīves sastādītajā grāmatā ALA-35: 1951-1986 apvienības darbs

sadalīts divos posmos: ALA brīvās Latvijas paaudzes vadībā, ar prof. Dr.

Pēteri Lejiņu kā priekšsēdi no 1951. līdz 1970. gadam un trimdas paaudzes
vadībā no 1970. līdz 1986. gadam, mainoties sešiem priekšsēžiem. Tie bija:
Uldis Grava (1970.-72.g.), Dr. Ilgvars Spilners (1972.-75. g.), Ādolfs Lejiņš

(1976.-77. g.), Jānis Riekstiņš (1977.-83. g.), Dr. Visvaldis Klīve (1983.--
1985. g.) un Aristīds Lambergs, ko ievēlēja ALAs 34. gadskārtējā kongresā
1985. gada maijā Denverā, Kolorado. Grāmata ALA-35 beidzas ar gatavo-
šanos 35. gadskārtējam kongresam 1986. gada maijā.

Šīs grāmatas pirmā daļa 1986-1991 aptver piecus gadus divu priekšsēžu
vadībā. Aristīds Lambergs Apvienību vadīja līdz 1988. gadam un Valdis

Pavlovskis no 1988. līdz 1992. gadam. Latvijai atgūstot neatkarību 199Lgada
21. augustā, Amerikas latviešu apvienībai un Pasaules brīvo latviešu apvie-
nībai sākās jauns darba posms. ALA un PBLA 1986. gadu izsludināja par
* ALAs 41. kongresa protokols, 1992. g. jūlijā.
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Latvijas brīvības cīņu gadu, un nākamie pieci gadi ALAs darba noritēja kāpi-
nātā sadarbībā ar brīvības cīnītājiem Latvijā.

Atskatīsimies arī uz sešiem gadskārtējiem kongresiem: 35. kongress
notika 1986. gadā Vašingtonā, DC; 36. - 1987. gadā Čikāgā, Ilinojā; 37. -

1988. gadā Grand Rapidā, Mičiganā; 38. - 1989. gadā Linkolnā, Nebraskā;
39. - 1990. gadā San Francisko, Kalifornijā; un 40 gadu jubilejas kongress
1991. gadā atkal Vašingtonā. Bez tam 1988. gada 10. decembrī Vašingtonā
notika pirmais ALAs ārkārtas kongress tās pastāvēšanas laikā, kurā piedalījās
arī divi Latvijas Tautas frontes (LTF) pārstāvji.

Grāmatas otrā daļa apraksta ALAs darbību pēc Latvijas neatkarības

atgūšanas un raksturo priekšsēža vietas izpildītāja Kārļa Ķuzuļa un trīs ALAs

priekšsēžu - Inta Rupnera, Jāņa Kukaiņa (ievēlēts divos atsevišķos posmos)
un Aivara Osvalda darba cēlienus.

ALAs darba galvenās ievirzes, piem., izglītība, kultūra, raksturotas atse-

višķās nodaļās.
Lai labāk izprastu Apvienības pedejo 15 gadu darbu un nozīmi,

Anita Tērauda 1999. un 2000. gada, sastādot šo dokumentāciju, katram

priekšsēdim uzdeva piecus jautājumus:
1. Kas tevi pamudināja kandidēt ALAs priekšsēža amatam?

2. Kas tavā prezidēšanas laikā bija pozitīvākais?
3. Kas tavā prezidēšanas laikā bija negātīvākais?
4. Kāda ir bijusi ALAs loma pēdējos 50 gados?
5. Ka tu saskati ALAs darbu nākotne?

Sešu priekšsēžu atbildes varbūt vislabāk liecina par ikvienu ALAs dar-

bības laika posmu kopš 1986. gada. Tās netieši norāda, ka, neraugoties uz

apstākļu un darba pieejas atšķirībām katra priekšsēža vadībā, statūtos ietver-

tie ALAs darbības pamatprincipi ir pārvarējuši gan uzskatu dažādību, gan

financiālās grūtības.
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PIRMĀ DAĻA

CEĻĀ UZ LATVIJAS BRĪVĪBU

1986-1987

ŠATAKVAS KONFERENCES PANĀKUMU ZĪMĒ

Tikai dažas dienas pirms ALAs 35 gadu jubilejas kongresa, 1986. gada
26. aprīlī, pasaule uzzināja par kodoleksploziju Černobiļā, Padomju Savie-

nībā. Kongresa priekšdarbi gandrīz apstājās, jo galvenā prioritāte bija - brīdi-

nāt tautu dzimtenē par tai draudošajām briesmām. Padomju Savienības gal-
venais laikraksts Pravda par to ziņoja tikai 10 dienas pēc eksplozijas.*

Tauta Latvijā par eksploziju uzzināja no telefona sarunām ar radiem

ārzemēs, no Amerikas Balss (AB; Voice of America -VoA) un Radio Brīvība

(RB; Radio Libertj - RL) latviešu valodas raidījumiem un no zviedru ziņu

aģentūrām. A. Lambergs nekavējoties lūdza radio ziņu redakcijām sniegt
tautiešiem Latvijā specifisku informāciju un padomus, kā izsargāties no Čer-

nobiļas katastrofā radītajiem radioaktīviem izstarojumiem. A. Lambergs un

ĀIB lietvedis O. Kalniņš jau maija sākumā nodeva vēstules ASV ārlietu

ministram G. Sulcam, jautājot, kā ALA varētu nosūtītmedikamentus un cita

veida palīdzību tautiešiem Latvijā, un uzsverot, ka kodoleksplozija apdraud
ne tikai dabu, bet arī Latvijas iedzīvotāju veselību. ALA arī nosūtīja telegram-
mu ASV viceprezidentam G. Bušam, lūdzot vākt datus par to, kā Černobiļas

traģēdija ir ietekmējusi Latviju un pārējās Baltijas valstis.

Pēc šīm trauksmainajām dienām pats kongress likās gandrīz vai kā

atvieglojums.

* Richard Pipes. "The Fall of the Soviet Union." Edwards, Lec. "The Collapse of Communism."

Hoover InstitutionPress, Stanford, CA, 1999, 37. lpp.
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ALAs 35 gadu jubilejas kongress 1986. gada 2., 3. un 4. maijā Arlingtonā,

Virdžīnijā, pie ASV galvaspilsētas Vašingtonas, pieņēma vadmotīvu: Ikviens

latvietis ASV- ALAs biedrs! ar īpašu uzdevumu - piesaistīt jaunatni. No ALAs

pirmā gadskārtējā kongresa (1952. g.) dalībniekiem šai jubilejas kongresā
piedalījās seši: pirmais ALAs valdes priekšsēdis un tagad goda priekšsēdis

prof. Dr. Pēteris Lejiņš, ALAs pirmais ģenerālsekretārs Bruno Albats un

delegāti Jānis Aperāns, Jānis Pluksis, Alfons Rems un Dainis Rudzītis.

Kongresu vadīja bij. ALAs pr-dis Uldis Grava, un tajā piedalījās 127 de-

legāti, pārstāvot 79 organizācijas. Šis bija pirmais kongress, kura Rīcības

komitejas priekšsēdis Viesturs Timrots bija jaunāks nekā pati Amerikas

latviešu apvienība. Arī delegātu izvēle nākamās valdes sastāvam norādīja, ka

pienācis laiks iesaistīt arī gados jaunāku paaudzi (M. Pinnis, J. Ulmanis,

J. AI Riekstiņš).*
Šai darbības gadā notika piecas ALAs valdes sēdes: 1986. gada maijā

tūlīt pēc kongresa Arlingtonā, VA, jūnijā Bostonā, ALA, septembrī Indiana-

polē, IN, 1987. gada janvārī Portlandē, OR, un aprīlī Detroitā, ML

Sāka darboties arī A. Lamberga ierosmē izveidotā Nacionālās stratēģijas
darba grupa (NSDG), ko nodibināja īsi pirms jubilejas kongresa. NSDG

locekļu dalības maksa gadā bija $1000, nosakot, ka puse no dalības maksām

izlietojama ALAs darbībai, puse - speciāliem projektiem, kurus apstiprina
NSDG dalībnieki. NSDG arī nolēma katru gadu godināt kādu izcilu lat-

viešu saimniecisku darbinieku. NSDG dalībnieka Filipa Jansena ierosmē

nodibinājāsALAs Fonds nākotnei: katra fonda dalībnieka iemaksa - $100 000

un solījums mudināt vismaz desmit citus latviešus sekot šim paraugam.

Fonda pamatkapitāla augļi izlietojami galvenokārt projektiem, kas saistīti

ar jaunatni. NSDG uzdevumā ALAs finanču lietvede Astra Pavlovska redi-

ģēja NSDG Biļetenu, kurā ievietoja rakstus par tematiem, kas atspoguļoja
NSDG dalībnieku intereses. Biļetens iznāca sešas reizes.

ALA šai darbības gadā sasniedza nosprausto mērķi - ieguva 1005 jau-

nus mūža biedrus un nodibināja zelta mūža biedru kategoriju.

Jubilejas kongresa laikā iestājās 8 jauni mūža biedri. Otrās valdes sēdes

laikā Bostonā mūža biedru saimei pievienojās 20 un par zelta mūža biedriem

kļuva 11 tautieši. Pēdējā valdes sēdē pirms 36. gadskārtējā kongresa valde

nosprauda mērķi: līdz kongresa beigām piesaistīt 300 zelta mūža biedrus.

* Aristīds Lambergs, valdes pr-dis; Valdis Pavlovskis, pr-ža vietnieks, ĀIB; Biruta Abula, KN;
Teodors Aldzeris, SN; Arvīds Bļodnieks, LI; Alfrēds Braunfelds, IN; Uldis Klauss, Apgāda vad.;

Kārlis Ķuzulis, Aprūpes noz. vad.;Marģers Pinnis, Jaunatnes pārstāvis; Dr. Līga Ruperte, 3x3; Māra

Trapāne, IzN; Juris Ulmanis, sekretārs; Andrejs Grots, sekretāra vietnieks; Viesturs Timrots,

kasieris; EdmundsBrigmanis, kasiera vietnieks, BN; JānisM. Riekstiņš, Rev. kom. pr-dis; Staņislavs
Duļevskis, Kārlis Zamurs

- Rev. kom. locekļi; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLAKF valdes pr-

dis; Dr. Valdis Muižnieks, JR LSC prezidija pr-dis (apstiprināts 1985. g. kongresā uz 3 gadiem).
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Kā ik gadus, arī 1986. gadā ALAs ĀIN gādāja, lai ASV kongress un

valdība atkal izsludinātu 14. jūniju par Baltijas brīvības dienu, atzīmējot

padomju okupāciju 1940. gadā un pirmās masu deportācijas 1941. gadā.
T.s. Ribentropa-Molotova (jeb Hitlera-Staļina) pakta gadskārtā augustā
visās ASV pilsētās tika organizēta t.s. Melnās lentes akcija - dažādas de-

monstrācijas, lai visai Amerikai atgādinātu 1939. gada 23. augusta noti-

kumu.

ALAs nacionālpolītiskais darbs šajā gadā saistījās galvenokārt ar ASV

rīkoto Satakvas konferenci 1986. gadā no 16. līdz 21. septembrim Jūrmalā,

padomju okupētajā Latvijā.*
ASV Ārlietu ministrijas paziņojums Apvienībai par plānoto Satakvas

institūta - Eizenhauera institūta konferenci, kurā pārrunās ASV - Padomju
Savienības attiecības un kurā oficiāli piedalīsies vairākas ASV valdības amat-

personas, bija negaidīts un nepatīkams pārsteigums visai latviešu sabiedrībai

ASV. Kaut gan Amerikas Savienotās Valstis nekad nebija atzinušas Baltijas
valstu varmācīgo iekļaušanu Padomju Savienībā, ALA pamatoti bažījās par

to, kā Padomju Savienība uztvers oficiālu ASV valdības reprezentāciju šādā

konferencē.

Atbildot uz ALAs jautājumiem par šīs konferences lietderību, ASV

ārlietu ministra vietnieks Džons Vaitheds (Whitehead) apliecināja, ka kon-

ference "(..) nekādā veidā neapdraudēs, ne vājinās neatzīšanas politiku" (Laiks,

1986. g. 21. jūnijā). ASV ārlietu viceministrs Marks Palmers savā 7. jūnija

preses konferencē apliecināja, ka "(..) ASV rūpes par stāvokli okupētajā Lat-

vijā būs viens no tematiem, ko pārrunās debatēs".

Balstoties uz saņemtajiem valdības apliecinājumiem un saprotot, ka

konference notiks tikun tā, neatkarīgi no latviešu sabiedrības vēlmēm, ALA

pauda cerību, ka

"(••) Satakvas konference varētu sniegt vienreizēju izdevību ASV valdībai, pilsoņiem
un internacionālai presei runāt par padomju nelegālo Latvijas, Lietuvas un Igaunijas

okupāciju, kā arī par latviešu, igauņu un lietuviešu grūto stāvokli zem brutālās padomju
varas" {Laiks, turpat).

ALA arī noradīja, ka

"(••) ALAir pateicīga ASV valdībai, citām rietumu valstīm un visiem cilvēkiem, kas ir

brīvības cīnītāji un ir atbalstījuši latviešus viņu centienos pēc neatkarības un pašnoteikšanās.
Mēs ceram, ka Satakvas konference veicinās šos centienus" (Laiks, turpat).

Sākumā latviešu sabiedriskā doma ASV krasi nostājās pret amerikāņu
delegācijas došanos uz Latviju, baidoties, ka to uzskatīs par ASV nostājas mai-

ņu pret Latvijas okupācijas neatzīšanas statusu. ALAs pr-dis A. Lambergs
* The New York Post, 1986. g. 13. jūnijā; Laiks, 1986. g. 21. jūnijā.
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ar valdes atbalstu savukārt nolēma izmantot konferences forumu pēc iespē-

jas labvēlīgi latviešu tautai un stingri un-nepārprotami izvirzīja ALAs pra-

sības konferences rīkotājiem:

1) konferences laikā uzskatīt latviešu valodu par trešo oficiālo valodu;

2) iepazīstināt konferences dalībniekus ar Latvijas vēsturi un tās paš-

reizējo stāvokli;

3) iekļaut ALAs izraudzītus pārstāvjus kā konferences dalībniekus.

Pēc neatlaidīga darba, tiekoties gan ar ASVĀrlietu ministrijas, gan Baltā

nama un preses pārstāvjiem, ALA bija gandarīta, ka konferences rīkotāji un

ASV valdība piekrita visām trim izvirzītajām prasībām. Rezultātā:

1) Latviešu valodu lietoja kā trešo oficiālo valodu visas konferences

gaitā. Konferenci uzrunājot, Džons Matloks (John Matlock), kād-

reizējais ASV vēstnieks Maskavā, savu atklāšanas runu sāka latviski,

uzsverot, ka ASV nekad nav atzinusi un neatzīs Latviju par PSRS

sastāvdaļu.* Sī bija pirmā reize, kad latviešu tauta pati savā zemē

dzirdēja ASV valdības pārstāvja oficiālu apliecinājumu, ka ASV

neatzīst Latvijas inkorporāciju Padomju Savienībā.

2) Katrs ASV delegācijas loceklis pirms izbraukšanas saņēma īpašu

informācijas klāstu par Latviju un noklausījās vairākas latviešu

organizāciju pārstāvju lekcijas par Baltijas valstu un īpaši Latvijas

pašreizējo situāciju.

3) Kā delegācijas locekļi uz Satakvas konferenci Jūrmalā devās sep-

tiņi ALAs izraudzīti pārstāvji (visi dzimuši ārpus Latvijas) ALAs

ĀIN lietveža Ojāra Kalniņa vadībā: Mārtiņš Hildebrants, Benita

Jaundāldere, Dzintars Kalniņš, Nīls Melngailis, Louise Prosser un

Viesturs Timrots.

1986. g. 16. septembri Šatakvas konferences sēžu zāle Dzintaru paviljonā Jūrmalā.
Uzraksti visās trīs oficiālajās valodās.

* T. Golenpolskv, L. Dobrokhotov. "Jūrmala Diary." Novosti Press Agency Publishing House,

Moscow, 1987, 20. lpp.
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ALAs delegācija Šatakvas konferences laikā Jūrmalā 1986. g. septembrī. No kreisās:

Benita Jaundāldere, NīlsMelngailis, Mārtiņš Hildebrants, Dzintars Kalniņš, Ojārs
Kalniņš, Luise Prosser, Viesturs Timrots.

Astotajai grupas loceklei - Vitai Tēraudai pirmajai no 286 delegācijas
dalībniekiem padomju vēstniecība bez īpaša paskaidrojuma noraidīja iebrauk-

šanas vīzu. (Pavisam 5 personām, ieskaitot Amerikas Balss žurnālisti, noraidīja
vai neizsniedza iebraukšanas vīzu pirms lidmašīnas pacelšanās. - Red.) Visi sep-

tiņi ALAs pārstāvji piedalījās konferences darba kārtībā paredzētajās norisēs

kā oficiāli delegācijas dalībnieki Rīgā un Jūrmalā, tikās ar tautiešiem, sniedza

informāciju interesentiem un izdalīja šim nolūkam īpaši gatavotus žetonus

ar ASV un Latvijas karodziņiem.
Kas varēja paredzēt, ka 2000. gadā šīs grupas vadītājs - ALAs ĀIN liet-

vedis Ojārs Kalniņš vadīs Latvijas Institūtu Latvijā un konferences dalīb-

nieks Rīgā Raits Eglītis kļūs par ALAs ģenerālsekretāru!
Pēc konferences ALAkā pateicību par Dž. Matloka nostāju Baltijas val-

stu labā dāvināja viņam Vitauta Sīmaņa sagatavoto grāmatu angļu valodā

"Latvia". Visiem septiņiem konferences dalībniekiem - ALAs pārstāvjiem, žur-

nālistiem Osvaldam Akmentiņam un Leonam Rumakam par sniegto atbalstu
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1986. g. rudenī ALAspr-dis Aristīds Lambergspateicās ASVvēstniekam Dž. Matlokam

parpadarīto Šatakvas konferencē Jūrmalā, pasniedzot V. Sīmaņa sastādīto grāmatu
LATVIA. No kreisās: Ojārs Kalniņš, ĀIN lietvedis; Dž. Matloks, Aristīds Lambergs,

Dzidra Lamberga, Dr. Oļģerts Pavlovskis, ĀIN vad.

latviešu preses slejas 1986. gada 18. novembra atceres sarīkojumos pasnie-
dza ALAs Atzinības rakstus.

ALAs IN sakopoja ziņojumu un dokumentāciju par Satakvas konferen-

ci Jūrmalā,* sagatavoja TV programmu par Latviju un reklāmēja konfe-

rences dalībnieces Ritas Auerbachas skiču grāmatu par Jūrmalas konferenci

un Rīgu.** Raksti amerikāņu presē par šo konferenci turpinājās visu cauru

gadu.
Nenosodot Satakvas konferenci, iesaistot Amerikas latviešu apvienību

tās sagatavošanas darbā un sūtot līdzi ALAs pārstāvjus, ALAs pr-dis A. Lam-

bergs zināmā veidā riskēja zaudēt latviešu sabiedrības atbalstu savam un ALAs

darbam nākotnē. Prakse tomēr pierādīja, ka ALAs aktivitāšu rezultātā šī

konference deva daudz iespēju rakstīt amerikāņu presē par padomju okupā-

ciju Latvijā, par latviešu tautas centieniem atgūt neatkarību, par ASV nemai-

nīgo nostāju - neatzīt Latviju par PSRS sastāvdaļu - un tā sagādāja vienrei-

zēju izdevību konferences dalībniekiem personiski iepazīties ar komūnisma

*

Ojārs Kalniņš, cd. Chautauqua/Jūrmala 1986: A Latvian-American Perspective. American Latvian

Association, Rockville, MD, April, 1987.
** Rita Argenn Auerbach. Sketches ofaJourney: The Cbautauqua Institution / EisenhozoerInstitute Con-

ference on US-SovietRelations. AJournej to Open Diplomacj m Riga, Latvia, September 1986. Clarence

Graphics, Inc., Clarence, New York, 1987.
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režīmu praksē. Arī latviešu sabiedrība ASV beigās atzinīgi novērtēja ALAs

nostāju un darbu šajā tik kritiskajā posmā. Bažas par
konferences lietderību

bija izrādījušās veltas. ALA varēja turpināt savu darbību ar atjaunotu sparu

un sabiedrības atsaucību.

Pēc Satakvas konferences arvien aktīvāka kļuva jau 1986. gada 10. jūlijā
dibinātā cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa Latvijā - HELSINKI '86 (dibinātāji:
Linards Grantiņš, Raimonds Bitenieks, Mārtiņš Bariss; vēlāk pievienojās Eva

Biteniece, Heinis Lāma, Ārijs Tomsons, Vladis Ričiks). 1987. gada 14. jūnijā

pirmo reizi notika organizēta demonstrācija - gājiens ar Latvijas karogu un

ziediem uz Brīvības pieminekli H'B6 locekļu Rolanda Silaraupa un Evas

Bitenieces vadībā.*

1986. gada vasarā ALA piedzīvoja patī-
kamu pārsteigumu: uzaicinājumu no "Ameri-

cans By Choice" nominēt kādu Amerikas mē-

rogā slavenu latvieti - pirmās paaudzes ieceļo-

tāju - jaunam, tikko radītam apbalvojumam

par sasniegumiem un pienesumu, ko šāda per-

sona ir devusi savai otrajai, labprātīgi izvēlētai

dzimtenei. Apbalvojumu pasniegtu t.s. Etnis-

kā amerikāņa dienā (Ethnic American Day).
Par šo organizāciju Encjclopedia ofAssoci

ations ievietota šāda informācija:

Americans By Choice founded 1982; 27 ethnic

organizations representing 21 million individuāls.

Seeks to acknowledge and honor the achievements of

ethnic Americans. Works to increase public aware-

ness of the contributions of diverse ethnic groups to

the US.; (..) Bestows awards to ethnic Americans who

demonstrate outstanding achievement and ethnic

pride (..)"**

ALAs valde uzaicināja organizācijas -

ALAs biedres - nominēt personas, kas ir cie-

nīgas saņemt šādu apbalvojumu. No 11

izvirzītajiem kandidātiem ALAs valdes lo-

cekļu balsu vairākumu saņēma Dr. Oļģerts
Raimonds Pavlovskis, kādreizējais ALAs AIN

Dzintars Kalniņšpie konferences
ēkas Dzintaros, Jūrmalā,

Šatakvas konferences laikā -

1986. g. 16. septembrī.
*

Vladis Ričiks. "Helsinkiešu ierindā."Rīga, Latvija, 1987, 9.-16. lpp.
**

Organizācija "Arnericans By Choice" dibināta 1982. g.; tā aptver 27 etniskas organizācijas, pārstā-
vot 21 miljonu personu. Tā izvirza un godina etnisko amerikāņu sasniegumus; strādā, lai labāk

iepazīstinātu sabiedrībuar dažādoetnisko grupudevumu ASV; tā piešķir apbalvojumus etniskajiem
amerikāņiem, kas ir uzrādījuši ievērojamus sasniegumus un etnisko pašapziņu.
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vadītājs un tā brīža PBLA valdes

priekšsēdis. Savā nominācijā ALA

viņu raksturoja kā mikrobiologu, kā

autoru vairāk nekā 50 publikācijām,
kā lektoru starptautiski pazīstamās
zinātniskās konferencēs un kā aktīvu

sabiedrisku darbinieku latviešu un

baltiešu trimdas organizācijās, aizstā-

vot apspiesto tautu tiesības uz pašno-
teikšanos un brīvību.

Tā nu arī 1986. gada 21. septem-

bris uz pēdām Satakvas konferencei

latviešiem kļuva par nozīmīgu dienu.

Starp 21 balvu saņēmēju bija Dr. Zbig-
niew Brzezinski, bijušais padomnieks
prezidentam J. Karteram nacionālās

drošības jautājumos, ASV Tautas

PBLA pr-dis Dr. Oļģerts Pavlovskis PBLA

sekretariāta telpās.

vietnieku nama loceklis Mario Biaggi un, protams, Dr. O. Pavlovskis. Ap 50

latviešu pulcējās Konstitūcijas zālē, Vašingtonā, DC, lai dzirdētu atzinību

Dr. Pavlovskim un netieši visai latviešu sabiedrībai ASV. ASV prezidents
Ronalds Rēgans savā apsveikumā uzsvēra:

"(••) This special observance presents a welcome opportunitv to recognize and honor

the accomplishments and contributions of ethnic Americans. By keeping alive and advanc-

ing yourethnic heritage, you contribute to the diversity that enriches American life andis

the foundationof our nation's strength (..)"*

1987. gada laureāts bija architekts Gunnars Birkerts (jaunās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas ēkas plānu autors). ALA savā nominācijā G. Birkertu

raksturoja kā vairāku ievērojamu celtņu ASV plānu autoru (piem., viņa "tiltu

ēku" Mineapolē, MN, uzskata par vienu no visneparastākajām celtnēm pa-

saulē), kurš saņēmis neskaitāmus apbalvojumus un kura darbi izstādīti kā

ASV, tā ārpus tās.

G. Birkertu reizē ar gubernātoru Maiklu Dukaki (Michael S. Dukakis)
un citiem laureātiem apbalvoja 1987. gada 20. septembrī.

Nākamajam - 1988. gadam ALA izraudzīja tās pirmo priekšsēdi - kri-

minologu, universitātes lektoru un ASV valdības ieceltu pārstāvi starptau-

tiskās kriminologu konferencēs - prof. Dr. Pēteri Lejiņu. Diemžēl apstākļu

sagadīšanās dēļ šo apbalvojumu viņš nesaņēma. Selven Feinschreiber, orga-
* Šis īpašais notikums dod lielisku iespēju atzīt un godināt etnisko amerikāņu sasniegumus un devu-

mu (šai valstij). Uzturot dzīvu un turpinot jūsu etnisko mantojumu, jūs papildināt to dažādību, kas

bagātina amerikāņu dzīvi un ir mūsu valsts pamats un spēks.
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nizacijas prezidents, sava 1988. gada 13. septembra vēstule ALAs ģeneral-
sekretārei Anitai Tēraudai paskaidro, ka:

"(..) Americans by Choice has been approached to endorse one of the Presidential

Candidates. Since the purpose ofour organization is to recognize HonoredAmericans and

thecontribution of ethnics to America's greatness, we refuse to comply with the requests.

The political atmosphere m Washington this September is such that we have decidednot

to hold a Washington event this year. Instead, we will concentrate on 1989, and with your

support, have the best program ever (..)*

Vai šī organizācija turpināja savu apbalvojumu programmu 1989. gadā
un pēc tam, nav zināms. Vismaz Amerikas latviešu apvienība nav saņēmusi

aicinājumu piedalīties ne šajā, ne kādā citā līdzīgā pasākumā.
Visu pārējo 1986787. darbības gadu sekmīgi strādāja Izglītības nozare

Māras Trapānes vadībā. Visā Amerikā darbojās 38 pamatskolas; vasaras

vidusskolās Beverīnā, Kursā un Garezerā kopskaitā mācījās 271 jaunietis.

Skolotāju semināros piedalījās 250, galvenokārt jauno skolotāju.
Dr. Līgas Rupertes vadītas 3x3 nometnes notika jau trīs vietas: Katski-

ļos, Garezerā un Rietumkrastā - piedaloties ap 500 dalībniekiem.

ALAs KF (vad. Dr. Tālivaldis Bērziņš) saņēma Edgara Sūnas fonda

novēlējumu $100 000 apmērā. Pirmo balvu no ziedojuma augļiem piešķīra
Jānim Daģim par kapitāldarbu, kas veltīts Latvijas pirmajam Ministru prezi-
dentam un pēdējam Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim.

Sporta un fiziskās audzināšanas nozares vad. Teodors Aldzeris īpaši atzi-

nīgi novērtēja finālspēles Bostonā un pirmās globālās meistarsacīkstēs Gar-

ezerā 1986. gada augustā.
ALAs valdes priekšsēža Aristīda Lamberga (ALAs 36. kongresa pro-

tokols) skatījumā bez jau pieminētajiem panākumiem Satakvas konferences

laikā - galvenās aktivitātes 1986.787. darbības gadā ir bijušas šādas:

1. Finances. Saimniekots ar atlikumu, samazinot izdevumus
par 10%;

nākamā gada budžets sabalansēts uz $467 004. Financiālā projekcija nākot-

nes vajadzībām rāda, ka nākamajos 10 gados ALAi nepieciešams 2 miljonu

kapitāla pieaugums, ko nodrošinās ALAs mūža biedru iemaksas. Nodibināta

zelta mūža biedru kategorija ar $500 iemaksu, kas jau aizvadītajā darbības

gadā ir ienesusi $35 000.

2. NSDG ziedojusi kopsumma $4000 CCJS (Coalition for Constitu-

tional Justice and Securitv) un ADP (Americans for Duc Process), devusi

*

Organizācija "Americans By Choice" ir saņēmusi uzaicinājumu apbalvot vienuno kandidātiemASV

prezidenta amatam. Tā kā mūsu organizācijas nolūks ir izcelt cienījamus amerikāņus un etnisko

amerikāņu sniegumu Amerikas varenībai, mēs atsakāmies atbildēt uz šo uzaicinājumu. Politiskā

atmosfaira šī gada septembrī Vašingtonā ir tāda, ka mēs esam nolēmuši šogad godināšanas cere-

moniju nenoturēt. Tās vietā mēs koncentrēsimies uz 1989. gadu un, pateicoties jūsu atbalstam,

noorganizēsim vislabāko programmu.
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ALAs zelta mūža biedru nozīmju metu apskate 1986. g. 6. sept. Indianapolē, IN. Žūrijas

komisijas locekļi. No kreisās: Arvīds Bļodnieks, LI vad.; Aristīds Lambergs, ALAspr-dis;
Biruta Abula, KN vad.; Oļģerts Kutcers, rotkalis; Ģirts Puriņš, ALMAspr-dis.

$1500 stipendiju ALAs vasaras stipendiātam. Uzsākta Saimnieciskās uzņēmī-
bas balva, ko NSDG reizi gadā piešķirs kādam izcilam latvietim. Pirmās bal-

vas, ko pasniedza 1987. gada 30. aprīlī pirmajā NSDG banketā, laureāts bija

Augusts Grasis, būvinženieris, speciālists mikroviļņu torņu būvju celtniecībā.

Viņa ražotās sistēmas datoriem (Computer Aided Drafting - CAD) lieto

visā pasaulē. Banketa atlikums ($2500) nodots ALAs Stipendiju fondam.

3. ALAs Fondā nākotnei iestājušies 4 biedri kopsummā ar $300 000

iemaksu; augļi izmantojami latviešu jaunatnes nacionālpolītiskajai izglītībai
un nacionālo mērķu sekmēšanai - ar uzsvaru darbībai uz okupēto Latviju.

4. Dažādi: Satakvas konferences gaisotnes iespaidā ASV valdība par

vienu no ASV delegātiem CSCE (Conference on Securitv and Cooperation
m Europe) konferencei Vīnē izraudzīja PBLA valdes pr-di Dr. Oļģertu
Pavlovski. Uzsākti priekšdarbi kultūras vērtību krātuves izveidošanai pie

Jāņa Riekstiņa latviešu studiju centra.

5. Sadarbība ar OSI (Office of Special Investigations) t.s. kara noziedz-

nieku jautājumos nav bijusi tik iepriecinoša. Neraugoties uz P. J. Bukanana

(Buchanan) palīdzību un ASV tieslietu ministra E. Mīsa (Meese) solījumiem,

igauni Kārlu Linnas tomēr deportēja uz Padomju Savienību.
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1987-1988

BŪVĒSIM TILTUS UZ TAUTU LATVIJA!

ALAs 36. gadskārtējā kongresa Čikāgā, Ilinojā, 1987. gada maijā mude -

Ata Kronvalda vārdi Mans augstākais prieks, manas lielākās bēdas stāv latviešu

tautas laimē un nelaimē! labi raksturoja kā iepriekšējā, tā arī nākamā gada
Apvienības darbu.

Šai kongresā, ko vadīja Dainis Rudzītis, 124 delegāti ar 126 mandātiem

par ALAs priekšsēdi ar aklamāciju ievēlēja līdzšinējo - Aristīdu Lambergu.*
Valdes pirmajā darba sēdē Čikāgā bez jau agrākajiem vadmotīviem par

vienotību latviešu sabiedrībā un Ikviens ASV latvietis - ALAs biedrs! pie-

vienojās mude: Būvēsim tiltus uz tautu Latvijā! Viens no pirmajiem tiltiem

iepriekšējā gadā bija Šatakvas konference Jūrmalā. Tās iniciātors Džons

Vallachs (John Wallach) uzrunāja 36. kongresa delegātus pusdienu laikā. Par

tiltu uz Latviju uzskatāma arī kongresā pieņemtā rezolūcija, kas aicināja
ASV valdību un kongresu turpināt latviešu valodas radio raidījumus uz

Latviju. Turpat gadu pēc konferences Apvienība vēl arvien varēja priecāties

par tās ietekmi, kā to konstatēja ALAs finanču lietvede Astra Pavlovska:

"87. gadā turpinās Jūrmalas konferences atbalsis. Oļģerts Pavlovskis ir ASV delegāci-

jas loceklis Vīnes Helsinku līguma izvērtēšanas konferencē; Helsinki '86 grupas ierosmē

14. jūnijā un 23. augustā notiek demonstrācijas Latvijā. Koris AVE SOL koncertē ASV,
kultūras sakarus apvienojot ar nacionālisma izpausmi (..) Tas viss, īpaši informācijas apmaiņa
ar pretestības kustību Latvijā, Amerikas latviešu apvienībai pavēris jaunu darbības loku."**

AVE SOL kora (no Rīgas) koncerta turneja atkal izraisīja latviešu sabied-

rības uzmanību - gan pozitīvu, gan negātīvu. Vislielākais -

"(..) nepatīkams pārsteigums bija pašcenzūra, ko uzlika daži latvieši savai un latviešu

sabiedrības nacionālajai stājai, katēgoriski atsakoties piedalīties ĀIB rīkotajās akcijās AVE

SOL turnejas laikā."***

ĀIB uzdevums kora viesošanās laikā bija iepazīstināt koristus ar latviešu

darbību un nacionālpolītiskiem sasniegumiem ASV un atspēkot pret latvie-

šiem ārzemēs vērsto padomju propagandu. īpaši šim nolūkam sagatavotos

* Aristids Lambergs, valdes pr-dis; Valdis Pavlovskis, pr-ža vietnieks, ĀIB; Teodors Aldzeris, SN;
Arvīds Bļodnieks, LI; Alfrēds Braunfelds, IN; Marģers Grīns, IzN; Uldis Klauss, Apgāds; Kārlis

Ķuzulis, Aprūpe; Dr. Līga Ruperte, 3x3; Uldis Sēja, KN; Kārlis Zamurs, jaunatnes pārstāvis;
Andrejs Grots, sekretārs; Ilze Sīle, sekretāra vietniece; Viesturs Timrots, kasieris; Aivars Osvalds,

kasiera vietnieks, BN; Staņislavs Duļevskis, Rev. kom. pr-dis; Ilmārs Dambergs, leva Jūrmala -

Rev. kom. locekļi; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis.
**

Laiks, 1987. g. 10. oktobrī.

*** Amerikas latviešu apvienība 1987. gadā. ALA, 1988.
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materiālus (pāri par 20 dažādas brošūras, Latvijas karodziņus utt.) ALAs

pārstāvji izdalīja gandrīz visās pilsētās, kurās uzstājās AVE SOL. ĀIB liet-

veža O. Kalniņa vērtējumā

"(..) koristi bija ļoti ieinteresēti par
latviešu dzīvi un nacionālpolītisko darbību ASVun

atgriezās Latvijā labi informēti par mūsu sasniegumiem un darbu Latvijas brīvības labā."*

1987. gada vasarā Latvijas okupanti uz rietumiem izraidīja vienu no

Helsinki '86 locekļiem - Rolandu Silaraupu. Viņa ierašanās Minsterē, Vācijā,
Minsteres dziesmu dienu laikā 1987. gada jūlijā izvērtās par interesantu

svētku piedevu. R. Silaraups piedalījās dziesmu dienu laikā rīkotajā PBLA

valdes sēdē, atbildēja uz žurnālistu jautājumiem un atgādināja, ka notikumi

okupētajā Latvijā ir vērā ņemami, kaut neparedzami.
Sadarbību ar Latviju veicināja arī lielā interese, ko ASV valdībā, Kon-

gresā un presē izraisīja latviešu pretestības kustības darbinieka Rolanda Sila-

raupa viesošanās Austrālijā, Vašingtonā un citos latviešu centros Amerikā.

Par Silaraupa liecību ietekmi Laika slejās 1987. gada 27. oktobrī ziņoja
ALAs ĀIB lietvedis O. Kalniņš, kas bija izkārtojis Silaraupa ceļojumu:

"Kā to apliecināja Baltā nama pārstāvis Fricis Ermarts, Baltais nams turpinās novērot

notikumus Baltijas valstīs un ieteica baltiešiem turpināt kontaktus ar ASV valdību, Kon-

gresu un presi, jo tikai ar šādu uzmanību rietumos varēs aizsargāt cilvēktiesību aizstāvjus

Rīgā, Viļņā un Tallinā."

R. Silaraups runāja arī ABK organizētajā nacionālpolītiskajā seminārā

Vašingtonā, DC, 1987. gada novembrī. Ņemot vērā Helsinki '86 (H'B6) gru-

pas locekļu uzdrīkstēšanos skaļi un atklāti atgādināt rietumu valstīm Latvijas

nelikumīgo okupāciju, PBLA Tautas balvu 1987. gadā piešķīra tieši Hel-

sinki '86. To Rolandam Silaraupam kā H'B6 pārstāvim pasniedza ALAs val-

des pr-ža vietnieks Uldis Klauss Ņujorkā 18. novembra atceres sarīkojumā.
R. Silaraups uzsāka jaunu dzīves posmu Amerikas Savienotajās Valstīs.

1987. gada 31. oktobrī JR LSC telpās Kalamazū, MI, notika paplašināta
JR LSC pārorganizēšanas sēde, kurā piedalījās ALAs, LELBAs un DV ASV

pārstāvji. Pārrunu rezultātā izveidojās JR LSC otrais darbības posms.

Neraugoties uz daudzajām aktivitātēm latviešu sabiedrībā ASV, ALA

intensīvi sekoja notikumu gaitai okupētajā Latvijā. Sakarā ar atklātības (glas-
nost) un pārkārtošanās (perestroika) jēdzienu iedzīvināšanu Padomju Savie-

nībā radās jaunas iespējas Latvijas okupācijas problēmu risināšanai arī ASV.

Izmantojot M. Gorbačova vēlēšanos uzlabot apstākļus Padomju Savienībā,

ALAs valde iesniedza ASV Ārlietu ministrijai ieteikumus, kā uzlabot situā-

ciju Baltijas valstīs.

* Amerikas latviešu apvienība 1987. gadā. ALA, 1988.
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Uldis Klauss, ALAspr-ža vietnieks, pasniedz PBLA tautas balvu Helsinki '86pārstāvim

Rolandam Silaraupam 1987. g. 18. novembrīŅujorkā.

1987. gada 6. decembrī ALAs pr-dis A. Lambergs, PBLA pr-dis
Dr. O. Pavlovskis, ALAs ĀIB lietvedis O. Kalniņš un igauņu un lietuviešu

pārstāvji tikās ar ASV ārlietu ministra vietnieku Vaithedu (VVhitehead) un

viceministru cilvēku tiesību lietās R. Sifteru (Shifter), lai pārrunātu baltiešu

problēmu risināšanu visaugstākajā līmenī. (Tajā pašā reizē bija ieradusies arī

padomju delegācija vēstnieka Dobriņina vadībā, lai apspriestos ar ārlietu

ministra vietnieku.)
Baltiešu delegācija uzsvēra, ka nepietiek tikai ar ASV nostājas nemainī-

šanu, un iesniedza 11 ieteikumus ar piezīmi, ka tos atbalsta ne vien baltieši,

bet arī nebaltieši, kas dzīvo Baltijas valstīs:

1. atzīt triju Baltijas valstu valodas par oficiālam valodām (precedents
šai ziņā ir gruzīnu valoda Gruzijas republikā);

2. dot vietējiem baltiešiem lielāku autonomiju izglītība, kultūra, eko-

loģijā, saimniecībā v.c. jomās;
3. apturēt nebaltiešu ieceļošanu Baltijas valstīs, vismaz neļaut latvie-

šiem un igauņiem kļūt par mazākumu savās zemēs;

4. atļaut baltiešiem - atklātības gara -miermīlīgi svinēt savus nacio-

nālos, kultūras un reliģiskos svētkus bez iestāžu iejaukšanās;
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5. atļaut rietumu presei lielāku kustības brīvību Baltijas valstīs, īpaši

ārpus šo triju valstu galvaspilsētām;
6. atļaut neatkarīgam cilvēktiesību un reliģiskam grupām darboties

un paust savus uzskatus bez bailēm no vajāšanām;
7. pievērst lielāku uzmanību vietējo valodu mācīšanai, programmām

un aktivitātēm skolās un citos mācību un pētniecības institūtos;

8. sākt programmas, kas rosinātu nebaltiešu iedzīvotājus šais trijās
zemēs mācīties un lietot vietējās valodas visās dzīves nozarēs: ofi-

ciālos sakaros, publiskās sanāksmēs, veikalos, restorānos, biblio-

tēkās v.c;

9. palielināt televīzijas un radio pārraides vietējās valodās;
10. beigt traucēt Radio Brīvība (Radio Libertj) raidījumus;
11. dot baltiešiem lielāku pieeju rietumu presei, īpaši baltiešu avī-

zēm, žurnāliem un grāmatām, ko izdod rietumos.

Tuvojoties ASV un PSRS "galotņu konferencei" Vašingtonā, nākamais

solis baltiešu jautājumu risināšanā bija informātīvs ALAs valdes priekšsēža viet-

nieka un ĀIB vadītāja Valža Pavlovska iesniegums ASVprezidentam Ronaldam

Rēganam, ASV viceprezidentam Bušam, ārlietu ministram Sulcam un ASV

Kongresa locekļiem. V. Pavlovskis atgādināja valstsvīriem Padomju Savienī-

bas pārkāpumus pret Baltijas valstīm; Eiropas Padomes un Eiropas Parla-

menta rezolūcijas, kas prasa padomju spēku izvākšanu no Baltijas valstīm, un

pieprasīja, lai prezidents Rēgans, tiekoties ar M. Gorbačovu, pārrunātu Bal-

tijas valstu nacionālās pašnoteikšanās tiesības un izvirzītu šādas prasības:
1. Padomju Savienībai jaizvac okupācijas pārvalde un militārie speķi

no Latvijas un pārējām Baltijas valstīm;
2. padomju valdības vadīta pārkrievošanas programma un kultūras

genocīds ir nekavējoties jāpārtrauc;
3. padomju valdībai jāatbrīvo no ieslodzījuma cietumos un psīchiat-

riskās slimnīcās latviešu nacionālisti, disidenti un citi, kas ieslodzīti

savu politisko un reliģisko uzskatu dēļ;
4. padomju iestādēm jāpārtrauc kavēt Helsinki '86 cilvēka tiesību gru-

pas darbību;

5. padomju valdībai jāizbeidz latviešu jauniešu iesaukšana karadie-

nestā, lai kalpotu padomju armijā Afganistānā.
V. Pavlovskis arī norādīja - ja ģenerālsekretārs M. Gorbačovs tiešām

atbalsta nāciju tiesības pašām izvēlēties savu valdību, tad nevajadzētu būt

nekādām problēmām tikšanās reizē pārrunāt padomju okupācijas izbeigšanu

Latvijā.
Visam vēstulēm bija pievienotas informatīvas brošūras un raksti par po-

litiski ieslodzītajiem, Latvijas starptautiskajām tiesībām ("The Legal Status
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of Latvia m the World Communi-

ty") un padomju okupācijas varu

Latvijā. Minēto informāciju ALA iz-

sūtīja arī 25 ASV lielākajiem laik-

rakstiem un visiem amerikāņu un

cittautu žurnālistiem, kas tai laikā

strādāja Maskavā, kā arī pāri par 200

latviešu organizāciju vadītājiem un

sakarniekiem tālākai rīcībai. Sekoja

aicinājumi latviešiem ASV rakstīt

vēstules un sūtīt telegrammas savu

iecirkņu ievēlētajiem ASV Kongresa

locekļiem un ASV prezidentam.
Pirms prezidenta Rēgana un

ģenerālsekretāra Gorbačova tikša-

nās 1987. gada 8. decembrī Baltajā
namā baltiešu organizācijas aicināja
ikvienu interesentu piedalīties de-

monstrācijās Vašingtonā, Lafavette

Demonstrācija M. Gorbačova vizītes laikā

Lafayette laukumā, Vašingtonā, DC,
1987. g. 8. decembrī.

Baltiešu demonstrācijas M. Gorbačova vizītes laikā Vašingtonā, DC, 1987. g.

8. decembrī. Vidū ar mapi rokā - SandraAistara, ABKlietvede.
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Baltiešu demonstrācijas M. Gorbačova vizītes laikā Vašingtonā, DC, 1987. g.

8. decembrī. Aizmugurē Baltais nams.

laukumā pretim Baltajam namam. Atsaucība bija lieliska. Noliktajā datumā

tautieši no tuvienes un tālienes - no Vašingtonas, DC, Čikāgas, Klīvlandes,

Filadelfijas, Ņujorkas utt. pulcējās, lai vienotībā apliecinātu savas prasības:
brīvību Baltijas valstīm. No īrētajiem autobusiem un privātajām automašīnām

demonstranti izcēla plakātus - citu par citu asprātīgākus, lai ar tiem riņķotu

apkārt laukumam. Demonstrācija ilga gandrīz sešas stundas. Pāris dienu pēc
konferences Vašingtonas avīzēs parādījās īsa ziņa, ka abu valstsvīru vakariņu
laikā Baltajā namā bijis dzirdams baltiešu sauciens: "Ņet, ņet, Soviet!"

1988. gada sākumā, Amerikas valdībai gatavojoties sarunām ar padomju

vadītājiem, pieauga arī ALAs valdes aktivitāte nacionālpolītiskajā laukā gan

ar iesniegumiem valdības un Kongresa locekļiem, gan ar rakstiem presē.
Sākoties vēlēšanu kampaņai, ALA apzināja arī iespējamos kandidātus nāka-

mā ASV prezidenta amatam.

ALAs valdes sēdē St. Pētersburgā, Floridā, februāra sākumā plaši pārru-

nāja Apvienības līdzšinējo veikumu nacionālpolītikā, kas atspoguļojās arī ALAs

budžeta izpildījumā. Budžeta analizē norādīja, ka budžeta izpildījums visumā

īstenojies, tomēr sakarā ar intensīvo ĀIB darbu dažos izdevumu posteņos

pārsniedzis plānoto. "Darbība turpinās sekmīgi, bet jāpievelk josta." Tā šīs

sēdes atreferējumā konstatēja laikraksta Laiks līdzstrādniece Irēne Karule.

ALAs valdes sēdē 1988. gada 26. martā Vašingtonā A. Lambergs ziņo-

ja, ka NSDG locekļu skaits jau pārsniedzis 40. 1987. gada Saimnieciskās

uzņēmības balvu pasniedza būvuzņēmējam un kokapstrādes fabriku īpašnie-
kam Jānim Rīsbergam pirms ALAs 37. gadskārtējā kongresa, kas atzīmēja
šādus laureāta sasniegumus:
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"Amerikas latviešu apvienības

1987. gada Saimnieciskās uzņēmības
balvas laureāts JĀNIS RĪSBERGS ir

sekojis savam sapnim un sirds degsmei

sasniegt izcilus panākumus savā darba-

laukā. Neatlaidīgi un pašaizliedzīgi
cenšoties un strādājot, viņš ir izcīnījis

sev goda vietu latviešu saimniecisko

uzņēmumu vidū. Ar savām spējām un

darbaaugļiem viņš ir arī atbalstījis savu

tautu cīņā par Latvijas brīvību un

neatkarību.

Aristīds Lambergs (paraksts),
priekšsēdis."

1988. gada 25. martā pie

padomju vēstniecības Vašingto-
nā notika ALAs un ALJAs kopī-

gi rīkotas demonstrācijas, piemi-
not baltiešu deportācijas 1949.

gada 25. martā.

Jau vairākas nedēļas pirms

demonstrācijām bija zināms, ka

grupa jauniešu plāno kaut ko spe-

ciālu. Tā arī bija. Jau 1988. gada

No kreisās: Aristīds Lambergs, ALAs valdes un

NSDGpr-dis, pasniedz NSDG 1987. gada
Saimnieciskās uzņēmības balvu Jānim Rīsbergam

1988. gada 28. aprīlī Grand Rapidā, MI.

22. marta Cleveland Plain Dealer publicēja interviju arJani Šulcu, klīvlandieti,
vienu no galvenajiem demonstrantiem.

Dienu pirms demonstrācijas apm. 15 jaunieši pulcējās Jāņa un Anitas

Tēraudu mājas garāžā Silver Spring, MD, vienā no daudzajām Vašingtonas,

DC, priekšpilsētām. Ar cementa maisiem, ar speciāli gatavotiem zābakiem

divām personām, ar segām un beidzot - ar īrētu kravas automobili, kas apgā-
dāts ar hidraulisko celtni. Nakts pagāja, rūpīgi saskaņā ar priekšrakstiem
gatavojot cementa zābakus Jānim Sulcam un Egīlam Rozenbergam no

Mineapoles, MN, dzerot kafiju un vingrinoties vadīt kravas automobili pēc

iespējas vienmērīgi - bez satricinājumiem. Nākamajā rītā abus jauniešus ar

celtni ievietoja automobilī, ko vadīja Juris Bļodnieks (bijušais Amerikas

latviešu jaunatnes apvienības pr-dis), un citu demonstrantu pavadībā veda uz

padomju vēstniecību Vašingtonas pilsētas centrā. Liels bija policistu izbrīns,
kad konstatēja - jaunieši nevar paklausīt policistu norādījumiem atstāt de-

monstrācijas vietu, jo - viņi ir iecementēti... Kamēr abus atsvabināja no šiem

izturīgajiem (tikai apm. 300+ mārciņu smagajiem) apaviem, žurnālistiem

bija lieliska izdevība noskaidrot, kas īsti notiek un - kāpēc.
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1988. gada marta demonstrācija Vašingtonā, DC.

Attēlāpa kreisi: 24. martājaunieši gatavo

cementa zābakus Tēraudu mājas garāžā. Vidū

sēž Jānis Šulcs, noraugās Vita Tērauda, otrā

pusē sēž Egīls Rozenbergs.

Augšējā attēlā: 25. martāar noīrētu kravas

automobili jauniešus nogādā demonstrācijas

vietāpretim Padomju Savienības vēstniecībai.

Augšējā attēlā: Jānis Šulcs un Egīls

Rozenbergs, policijas aplenkti un

apbrīnoti, stāv pie Padomju
Savienības vēstniecības.

Attēlāpa labi: cementa zābaku atliekas.

FOTO: Andris Rūtiņš
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ALAs valde 1988. gada 29. aprīļa sēdē, tieši pirms kongresa, nolēma

pieņemt Mārtiņu Zvaneru, Minsteres Sabiedrisko zinātņu institūta absol-

ventu, par beztermiņa ALAs stipendiātu.
Lai gan sabiedrības interese arvien vairāk pievērsās notikumiem Latvija

un Padomju Savienībā, ALAs aktivitātes 1987./88. darbības gadā {Laiks,
1988. g. 30. aprīlī; ALA 1987./88. gada pārskats, 1988. g.) norādīja uz vis-

pusību:
Noturētas sešas ALAs valdes sēdes dažādos latviešu centros, vairākas ma-

zāka apjoma sanāksmes un apspriedes specifisku pasākumu plānošanai un

īstenošanai; gandrīz pabeigta ALAs kartotēkas un citas informācijas ievieto-

šana datoru programmā. Rotācijas kārtībā vadīta ABK, un O. Kalniņš izrau-

dzīts par tās pastāvīgo pārstāvi; ALAs ieteiktie kandidāti PBLA valdes

priekšsēža (Dr. Linards Lukss) un priekšsēža vietnieka (Gunārs Meierovics)
amatiem - ievēlēti uz nākamajiem diviem gadiem.

ALAs pārstāvju līdzdalība AEEEC, Freedom Federation (FF), Ame-

ricans for Duc Process (ADP), Coalition for Constitutional Justice and

Securitv (CCJS), Latvian American Political Action Committee (ALPAC)

bijusi sekmīga; ALAs attiecības ar Balto namu, ASV Kongresu un valdības

pārstāvjiem - ļoti labas.

NSDG divu gadu laikā devusi $4000 nacionāliem mērķiem, $2500

ALAs Stipendiju fondam, $1500 internu stipendijām un $30 000 tekošajam

budžetam; sarīkots seminārs par financiāliem jautājumiem, un uzsākta sa-

darbība starp latviešu izcelsmes speciālistiem dažādās nozarēs. ALAs fonds

nākotnei sasniedzis $325 000, un pagājušajā gadā no tā izmaksāti $14 000

nacionālpolītisko mērķu veicināšanai.

Latviešu skolu vajadzībām izdotas 5 grāmatas (V. Bērziņa-Baltiņa Lat-

viešu valodas gramatika - 6. izdevums; B. Bērziņa-Grunde "Tēva dots,
mātes dots"; M. Soikāne-Trapāne Latviešu valodas pamata un tematisks

vārdu krājums -3. izdevums; Latviešu valodas krātuves Latviešu pareizrak-
stības vārdnīca; M. & M. Grīns "Latviešu gads, gadskārta un godi" - 2. iz-

devums). Spiestuvē trīs citas grāmatas (K. Skalbe Pasaku izlase; Astotās

klases lasāmgrāmata; Latviešu valodas vārdnīca.) un sagatavošanā vēl

piecas grāmatas (Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiku" saīsināts izdevums;

Latviešu literatūras izlase vidusskolas 2. klasei; Latviešu literatūras izlase

vidusskolas 3. klasei; J. Leļa "Atslēdziņa" - latviešu valodas mācība; B. Bēr-

ziņas-Grundes "Saules gredzens"). Gada laikā pārdots 5000 grāmatu par

$30 000.

Notikusi ASV vidienes apgabala pensionāru organizāciju sanāksme

Čikāgā. Stipendiju komisija izmaksājusi $24 000 stipendijās akadēmiskām

studijām un piešķīrumos latviešu vasaras vidusskolām. Tā ierosinājusi līdzekļu
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vākšanu no ALAs 37. kongresa Grand Rapidā delegātiem, lai iegūtu $5000

stipendijai, tādā veidā izpildot 36. kongresa rezolūciju, kas prasīja atbalsta

došanu studijām maģistra grāda iegūšanai tautsaimniecībā, speciālizējoties

bezpeļņas organizāciju vadīšanā. Pēc studiju beigšanas stipendiāts strādātu

vienu gadu pilna laika darbu Amerikas latviešu apvienībā. Diemžēl šī iecere

neīstenojās.
ĀIB V. Pavlovska vadībā sniedzis atbalstu brīvības cīnītājiem Latvijā;

sagatavoti dažādi informācijas materiāli kā latviešu, tā arī cittautiešu un ASV

žurnālistu vajadzībām. Notikušas gan vēstuļu akcijas, gan demonstrācijas
visos latviešiem nozīmīgos datumos un notikumos: 14. jūnijā, 26. jūlijā,
23. augustā un 18. novembrī, Gorbačova ASVviesošanās un olimpisko spēļu
laikā. Pāri par 100 dalībnieku piedalījušies ĀIB noorganizētajā Nacionālpo-

lītiskajā seminārā Vašingtonā. Publicētas brošūras "The Legal Status of

Latvia m the World Community" un "American Latvian Association's

Recommendations RE: Editorial/Journalistic Style m Coverage ofLatvia".

ĀIB lietvedis O. Kalniņš ticies ar daudziem ASV valdības un Kongresa

locekļiem, sniedzis televīzijas un radio intervijas, teicis runas un lasījis refe-

rātus (16) par latviešu nacionālpolītiskiem tematiem un publicējis rakstus un

vēstules ASV laikrakstos (19).

3x3 nometnēs Rietumkrastā, Katskiļos un Garezerā 1987. gada vasarā

kopā piedalījušies pāri par 500 dalībnieku; visās nometnēs darbojušās arī

bērnu programmas. Latviski nerunājošās sabiedrības daļas piedalīšanās un

interese par latviskām aktivitātēm ir bijusi minimāla. Kā PBLA Izglītības
padomes priekšsēde Dr. Ruperte sarīkojusi latviešu skolotāju un 3x3 darbi-

nieku sanāksmi Minsterē, Vācijā, 1987. gada vasarā; vadījusi audzinātāju
semināru Garezerā un piedalījusies skolotāju konferencē.

Biedru nozare piesaistījusi 140 jaunus mūža un zelta mūža biedrus. Līdz

1988. gada 31. martamApvienībā iestājušies 4687 mūža un 322 zelta mūža

biedri. Publicēti divi ALA Vēstis numuri.

Sestdienas/svētdienas latviešu pamatskolēnu skaits 1987./88. mācību

gadā - 649, vidusskolēnu 98; vasaras vidusskolās mācījušies 279 skolēni.

Izglītības nozarē darbojušās 7 ievirzes: pamatskolu, vidusskolu, augstākās
izglītības, pārbaudījumu, sacensību, saietu un semināru un statistikas. Gal-

venie panākumi: latviešu valodas zināšanu līmeņa pacelšana, skolēnu skaita

nostabilizēšana, skolas programmu piemērošana šīsdienas prasībām un

ALAs pārbaudījumu pārstrādāšana. Čikāgā sākti pieaugušo kursi ikdienas

rakstu valodas apgūšanai. Vecāku iesaistīšanai skolas darbā notikušas trīs

talkas.

JR LSC 1987. gada vasara Rietummičiganas latviešu programma pie-

dāvāja divus kursus. Tā paša gada rudens semestrī mācīja astoņus kursus
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Ojārs Kalniņš, ĀIB lietvedis, atklāj Latvijas

jauniešu zīmējumu izstādi ASVTautas

vietnieku nama priekštelpā 1987.g. vasarā.

24 studentiem; ziemas semestri - asto-

ņus kursus 17 studentiem. No 28 stu-

dentiem 1987./88. mācību gadā četri

mācījās otrā gada latviešu program-

mā. Par mācībspēkiem darbojušies
Dr. L. Muižniece, Dr. J. Lēlis, Dr. J.

Peniķis, Antra Smidchena un asistente

L. Ozola. LSC dzīvoja 18 studenti;

notika daudzi latviešu interešu semi-

nāri. Bibliotēkā novietota 17 741 grā-

mata, kā arī citas publikācijas un kul-

tūras vērtības. Pilnu laiku par biblio-

tēkām strādāja Maira Bundža, kurai

palīdzēja studenti. Izplānota biblio-

tēkas paplašināšana un kultūras un

dokumentācijas centra izbūvēšana.

Jaunatne bija plaši piedalījusies
ALAs un ALJAs atbalstītajās nacio-

nālpolītiskās demonstrācijās. Ir bijusi
laba paaudžu sadarbība pasākumos

Latvijas labā.

1987. gada vasarā ar KB atbalstu notikusi Rīgas Rozentāla mākslas

vidusskolas jauno mākslinieku ceļojošā darbu skate vairākos latviešu centros.

Darbi izstādīti arī ASV Kongresa galvenajā ēkā, dotot iespēju amerikāņu sa-

biedrībai iepazīties ar jaunajiem talantiem. Izdots jauns metiens brošūrām par

kokli un tautas dejām angļu valodā; izplatīta bijušās KB vadītājas B. Abulas

sagatavotā brošūra par dažādiem latviešu fondiem.

Latviešu Institūta lielākie projekti bijuši: Latvju Enciklopēdijas 111

(Dr. E. Adersona red.) sējuma iespiešana jau tuvākajā laikā un IV un pa-

pildsējuma sagatavošana; žurnāla Latvju Māksla #13 (A. Sildega red.) iespie-
šana un izplatīšana; bērnu žurnāla Mazputniņš redakcijas pārņemšana - to

tagad rediģē Andra Zommere. Latviešu mūzeju Rokvillē, Merilandē, vada

Anna Graudiņa; Kultūras vērtību krātuvi £)V namā Ņujorkā - L. Tomasa.

Dr. K. Ozoliņš vada latviešu kultūras vērtību krātuvju un bibliotēku tīkla

izveidošanu; CEDRA (Centrs etnogrāfijas dokumentācijas rādītāju un

archīva darbam) vadītājs Juris Upmanis turpina savu darbu; Žubīte Streipa

Čikāgā vada videolenšu krātuvi; Dr. Juris Zušēvics sagatavo manuskriptus

par latviešu zemi un zemniekiem svešu varu jūgā un par latviešu studentu

gaitām Eiropas augstskolās. Dr. Pētera Ncrviļa iesāktā un vadītā aptauja par

latviešu dzīvi trimdā turpinās.
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Notikušas divas Sporta un fiziskās audzināšanas biroja valdes sēdes.

ASV meistarsacīkstēs bumbošanā piedalījušies 75 bumbotāji, golfā - 34

dalībnieki, tenisā - 36, slēpošanā - 70, futbolā - 4 vienības. Volejbolā sievie-

tēm labākā bijusi Kalamazū LSK vienība; labākie volejbolisti - Indianapoles

DV; labākie basketbolisti - Čikāgas DV; labākie jaunie basketbolisti - India-

napoles DV. Ziemeļamerikas latviešu meistarsacīkstēs golfā piedalījušies 94

dalībnieki, līdz ar to rādot šī sporta populāritātes pieaugšanu. Ziemeļameri-

kas baltieši sacentušies tenisā un peldēšanā. Visplašākais sporta sarīkojums

Garezerā volejbola nedēļas nogalē 1987. gada augustā: 41 volejbola vienība,

6 zēnu basketbola vienības, 48 vieglatlēti un 54 golfa spēlētāji.
ALAs KF no Edgara Sūnas fonda līdzekļiem pirmo reizi piešķīris trīs

godalgas - $200 katrai: valodniecei Valerijai Baltiņai-Bērziņai, atzīmējot
latviešu valodas gadu, dzejniekam Andrejam Eglītim par viņa patriotisko

dzeju un Jānim Daģim par Kārlim Ulmanim veltītu kapitāldarbu.

1988-1989

TAUTAS ATMODAS GADS -ALAs PIRMAIS

ĀRKĀRTAS KONGRESS

Jaunais ALAs darbības gads sākās ar 37. gadskārtējo kongresu 1988. gada

29., 30. aprīlī un 1. maijā Grand Rapidā, Mičiganā. Kongresa atklāšanas aktā

priekšsēdis Aristīds Lambergs atzīmēja nesenos notikumus okupētajā Latvijā,
uzaicinot kongresa dalībniekus ar klusuma brīdi pieminēt brīvības cīnītāja
Gunāra Astras nāvi 1988. gada 6. aprīlī vienā no Ļeņingradas slimnīcām.*

Kongresā, kurā debatēja un sprieda 123 delegāti ar 127 mandātiem

Daiņa Rudzīša vadībā, piedalījās arī Atdzimšanas atjaunošanas kustības

locekļi Māris Ludviks un Jānis Kārklis no Latvijas. "Ledus okupētajā Latvijā
ir sācis kustēties," kongresam norādīja J. Kārklis un aicināja latviešus trimdā

atbalstīt šo kustību.

37. kongress ienesa pārmaiņas ALAs vadībā. Līdzšinējam ALAs

priekšsēdim Aristīdam Lambergam vairs nekandidējot, kongresa delegāti ar

aklamāciju ievēlēja Valdi Pavlovski par nākamo ALAs valdes priekšsēdi.**

* Vladis Ričiks. "Helsinkiešu ierindā."Rīgā, 1997, 44. lpp.
** ValdisPavlovskis, valdes pr-dis; Uldis Klauss, pr-ža vietnieks, Apgāda vad.; Teodors Aldzeris, SN;

Arvīds Bļodnieks, LI; Marģers Grīns, IzN; Kārlis Ķuzulis, AP; Baiba Pinne, ĀIB; Uldis Sēja, KN;

Ilze Sīle, IN; Kārlis Zamurs, jaunatnes pārstāvis; Pūteļu Sarma, sekretāre; Paulis Zeltiņš, sekretāres

vietnieks; Viesturs Timrots, kasieris; IlmārsErkmanis, kasiera vietnieks, BN; Staņislavs Duļevskis,
Rev. kom. pr-dis; Ādolfs Armanis, Ilmārs Dambergs - Rev. kom. locekļi; Dr. Tālivaldis Bērziņš,
ALAs & PBLA KF pr-dis; Dr. Valdis Muižnieks

- JR LSC prezidija pr-dis.
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Atskatoties Aristīda Lamberga vadībā jāatzīmē šādi sasniegumi:
* ALAs zelta mūža biedru institūcijas apstiprināšana un īstenošana;
* ALAs panākumi Satakvas konferencē;
* NSDG nodibināšana un izveidošana;
* Saimnieciskās uzņēmības balvas izveidošana;
* ALAs Fonda nākotnei darbības apstiprināšana;
* ALAs financiālās bāzes nostiprināšana.

Atbildot uz pieciem uzdotajiem jautājumiem, Aristīds Lambergs savu

darbu Apvienībā raksturoja šādi:

Dārznieks Aristīds Lambergs aplaista ALAs

stādīto ozolu...

Ed. Keiša zīmējums

J. Kas tevi pamudināja kandi-

dēt ALAs valdes priekšsēža ama-

tam?

A. Galvenie iemesli:

a) vēlme paplašināt nacionāl-

polītisko darbību, izveidot Amerikas

latviešu apvienību par ietekmīgu

Latvijas un latviešu tautas interešu

pārstāvi pie ASV valdības, Kongresa,

preses v.c;

b) paplašināt sadarbību un infor-

mācijas piegādi tautai Latvijā;

c) nepieciešamība vairāk iesais-

tīt mūsu jaunatni ALAs darbā un gūt

ASV latviešu sabiedrības lielāku at-

balstu;

d) atrast iespēju nostiprināt ALAs financiālo stāvokli un likvidēt ieilgušo
budžeta deficītu, lai tas neierobežotu un neapdraudētu ALAs darbību;

c) nepieciešamība neitrālizēt Latvijas PSR-KGB kontrolētās "Kultūras

sakaru komitejas ar tautiešiem svešumā" darbību un tās mēģinājumus graut

trimdas latviešu vienotību.

J. Kas tavā prezidešanas laika bija vispozitīvākais?
A. Jūrmalas konference 1986. gada septembrī Jūrmalā, Latvijā, un ar to

saistītie notikumi, kas veicināja latviešu tautas atmodas sākumu. Plānotā mier-

mīlīgā Miera konference jau pirmajā dienā izvērtās par asu un nelokāmu

konfrontāciju starp ASV un Padomju Savienības delegācijām, radot nacio-

nālu pacēlumu latviešu sabiedrībā un satraukumu okupācijas varas pār-

stāvjos. Konferences gaitu atspoguļoja un komentēja pasaules prese.
ALA

bija sasniegusi savu mērķi - devusi cerības un atbalstu latviešiem Latvijā un

informējusi miljoniem cilvēku visā pasaulē par Latviju un latviešu tautas
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patieso, nožēlojamo stāvokli savā zemē. Tas neapšaubāmi piesaistīja starp-

tautiskās sabiedrības uzmanību Latvijai. Jau nākamā - 1987. gada 14. jūnijā
notika pirmā atklātā Helsinki '86 (H'B6) organizētā demonstrācija; tā paša

gada 23. augustā un 18. novembrī demonstrācijās un protesta akcijās pieda-

lījās tūkstošiem cilvēku, prasot brīvību un neatkarību Latvijai. Trešā Atmoda

bija sākusies.

J. Kas tava prezidešanas laikā bija visnegatīvākais?
A. T.s. "nacistu - žīdu šāvēju medības". ASV valdība bija nodibinājusi

speciālu izmeklēšanas organizāciju (Office of Special Investigations /OSI), kas

darbojās ASV Tieslietu ministrijas pārraudzībā ar uzdevumu atklāt, nodot

tiesu iestādēm un deportēt personas, kuras, ieceļojot ASV, bija slēpušas savu

līdzdalību žīdu vajāšanā un iznīcināšanā Otrā pasaules kara laikā. Par šiem

noziegumiem tiesāja arī dažus latviešus, ASV pilsoņus. Taču bieži vien šos

atsevišķos gadījumus ASV presē vispārināja, apsūdzot Latviju un latviešus

genocīdā pret ebrējiem, tā izkropļojot vēsturisko patiesību. ALAs uzdevums

bija atspēkot šos nepatiesos apvainojumus presē, sarunās ar ASV valdības un

Kongresa pārstāvjiem un ebrēju organizācijām ASV.

J. Kāda ir bijusi ALAs loma pēdējos 50 gados?
A. Tā ir bijusi ļoti daudzveidīga un visaptveroša. Jau no dibināšanas līdz

pat šim laikam ALA ir bijusi galvenā un ietekmīgākā latviešu organizācija

ASV, risinot politiskus, izglītības, kultūras un sporta dzīves jautājumus. Visus

šos gadus ALAs galvenais uzdevums ir bijis darīt visu, lai izaugtu arvien jauna,
latviska paaudze, kura spētu aizstāvēt Latvijas un latviešu tautas intereses un

cīnīties par brīvu un neatkarīgu Latviju. ALA šo uzdevumu ir veikusi spīdoši
un ir neapšaubāmi pielikusi savu roku Latvijas neatkarības atgūšanas labā.

J. Kā tu saskati ALAs darbu nākotnē?

A. Šodien ALAi ir jāturpina savs iesāktais darbs, uzturot, cik vien ilgi

iespējams, latviešu etnisko kopumu ASV, jo Latvijai ir vajadzīgi draugi, kuri

var palīdzēt nodrošināt ilgstošu ASV valdības un Kongresa atbalstu Latvijai.

Jaunievēlētais valdes priekšsēdis V. Pavlovskis, vēl būdams 1987. gada
36. kongresa Nacionālpolītiskā darba grupas vadītājs, jau bija norādījis, ka

ALAs darba pamatmērķis ir brīva un neatkarīga Latvija - lai visi mūsu ceļi
un darbi ved uz to -, un intensīvi turpināja šo pieeju arī savā ALAs priekšsēža
amata laikā. Kongress apstiprināja viņa ierosinātos mērķus (dažus arī

retroaktīvi) nākamajiem pieciem darbības gadiem (ALAs 37. kongresa pro-

tokols, 1988. g. jūlijā).
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1. Nacionālpolitiskas darbības mērķi un prioritātes

(1987-1991)

a) Veicināt sakarus ar ASV valdību un Kongresa pārstāvjiem, lai iegūtu
atbalstu latviešu nacionālpolītiskiem mērķiem; veicināt latviešu iesaistīšanos

valdības, preses un politisko partiju darbā; gādāt, lai iespējami daudz jau-
niešu strādātu par interniem ne tikai ALAs un PBLA birojos, bet arī ASV

valdības un politiskajā darbā.

b) Sagatavot informāciju par apstākļiem Latvijā un to izplatīt tirgotājiem
un uzņēmumu vadītājiem, tūristu un reliģiskām grupām un izmaiņas pro-

grammu dalībniekiem, kas vēlas nodibināt draudzīgas attiecības ar Padomju
Savienību; sagatavot un izsūtīt latviešu organizāciju vadītājiem paraugvēstules,
ko lietot, informējot amerikāņu sabiedrību par Latviju un Baltijas valstīm.

c) Rēgulāri informēt presi par Baltijas tautu stāvokli; sagatavot informā-

ciju par Molotova-Ribentropa līguma (23. augustā) un Teherānas konfe-

rences (29. novembrī) gadadienas akcijām; rūpēties, lai kartēs ir iezīmētas

pareizas Latvijas robežas, un gādāt, lai prese piemin, ka Baltijas valstis ir

okupētas zemes.

d) 1987. gada Nacionālpolītiskajā seminārā pārrunāt latviešu pieeju
attiecībā uz ASV - Padomju Savienības tirdznieciskiem darījumiem; sadar-

boties ar citām etniskām grupām, lai radītu spiedienu uz firmām, kas tirgo-

jas ar Padomju Savienības ražojumiem, tā pārtraucot Padomju Savienības

produktu izplatīšanu ASV; informēt ASV kongresa locekļus un firmu vadī-

tājus par īstajiem apstākļiem Latvijā; apzināt un informēt latviešus, kas darba

komandējumos brauc uz Maskavu vai strādā firmās, kuras uztur tirdzniecis-

kus sakarus ar Padomju Savienību; rūpēties, lai ASV atņemtu Padomju Sa-

vienībai "most favorite trading nation" statusu. (Aizvadītajā seminārā šos

tematus arīpārrunāja. - Red.)

2. Atbalsts brīvības centieniem Latvija

Jālūdz latviešiem un amerikāņu tūristu grupu, baznīcu un miera delegā-

ciju locekļiem, kas brauc uz Latviju, ievest materiālus un informāciju par

patiesiem dzīves apstākļiem ārpus Latvijas, kā arī grāmatas, videolentes un

citu informāciju par mūsu darbību rietumos. Braucējiem uz Latviju jāuz-
sver, ka viņi ir brīvi cilvēki, iebraukuši no brīvas zemes, ka viņiem nav no kā

baidīties; braucējiem jāmēģina Latvijā sazināties ar personām, kas iesākušas

cīņu par brīvu un neatkarīgu valsti.

3. Darbības kalendārs

Jāturpina darbs nacionālpolītiskajā lauka, rīkojot akcijas un demonstrā-

cijas, rakstot vēstules un tiekoties ar presi.
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1987. gada 29. maijs - ASV prezidents Rēgans brauc uz Padomju Sa-

vienību. Jālūdz, lai viņš tur satiekas ar mūsu tautas brīvības cīnītājiem. (Šīs
akcijas rezultātā prezidenta Rēgana vakariņās ASV vēstniecībā Maskavā pie-

dalījās arī Latvijas brīvības cīnītājs prāv. Modris Plāte.)
Katra gada 14. jūnijs - 1991. gada deportāciju atcerei Rīgā plānotas

demonstrācijas. Jārīko līdzīgas demonstrācijas arī ASV. (Demonstrācijas
1987. gada vasarā vietējo organizāciju izkārtojumā notika 24 latviešu centros

vienlaicīgi, saskaņojot pulksteņa laikus, piem., jaunieši Ņujorkas pilsētas
centrā lasīja deportēto vārdus; latvieši Vašingtonā, DC, nolika ziedus pie
Linkolnā pieminekļa utt.*)

Katra gada 28. jūlijs - Baltijas valstu dc jure atzīšanas diena. Jāinformē
ASV

prese un jāatgādina, ka Baltijas valstis vēl arvien ir okupētas zemes.

Katra gada 23. augusts - melnas lentes diena. Jārīko attiecīgas akcijas
un demonstrācijas Molotova-Ribentropa nolīguma atzīmēšanai.

Novembris - vēlēšanu gadā ASV. Jāaicina latvieši un baltieši piedalīties
ASV senāta un tautas vietnieku nama kandidātu vēlēšanu kampaņās; ziedo-

jumi kāda kandidāta atbalstam jānodod latviešu vārdā.

18. novembris - it sevišķi Latvijas neatkarības 70 gadu atcere, kad pare-

dzamas plašas demonstrācijas Rīgā.
29. novembris - Teheranas līguma parakstīšana.
10. decembris - Cilvēka tiesību diena.

25. marts - 1949. gada deportāciju atcere.

Šis nacionālpolītiškās darbības plāns bija visplašākais un noteiktākais,
ko ALA līdz tam bija izstrādājusi.

Otrajā valdes sēdē 1988. gada 11./12. jūnijā Ņuarkā, Ņudžersijā, viens no

galvenajiem pārrunu tematiem bija minētie nacionālpolītiškās darba grupas

ieteikumi. Pr-dis V. Pavlovskis atgādināja ikvienam Latvijas apciemotājam

par savu pienākumu uzskatīt nacionālpolītisko darbību - iegūto informāciju

sniegt ALAs valdei, lai valdes locekļi iegūtu pēc iespējas pilnīgu priekšstatu

par patiesajiem apstākļiem Latvijā. Nevar braukt tikai priecāties!
Sākumā latviešu sabiedrība šo aicinājumu uzņēma ar zināmu skepsi,

uzskatot to par iejaukšanos privātos apciemojumos, jo liela daļa tautiešu

savus braucienus uz Latviju dažādu iemeslu dēļ vēl nevēlējās izpaust. Tomēr

ar laiku tā pierada pie noteiktākas rīcības attiecībā uz notikumiem Latvijā,
un cits pēc cita braucēji atrada laiku un iespēju sekot šim V. Pavlovska aici-

nājumam.
Ta 1988. gada vasaras mēneši pagāja intensīva darba. Saskaņa ar glez-

notāja Jāņa Gaiļa atraitnes vēlēšanos jūnijā un jūlijā Apvienība iemantoja
* Amerikas latviešu apvienība 1987. gada. ALA, 1988.
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vairākas J. Gaiļa gleznas. Nākamo pāris gadu laikā tās izstādīja vairākos

latviešu centros ASV; lielāko daļu no tām iegādājās tautieši; pāris greznoja
ALAs sekretāriātā telpas. Saskaņā ar ALAs valdes ieteikumu, kam pievieno-

jās arī LELBA un DV ASV, 1988. gada 4. augustā nodibinājās jauna orga-

nizācija Latvian Studies Center m Association with ĪVestern Michigan Univer-

sity, Inc. Tas bija solis uz LSC administratīvu un financiālu "neatkarību" no

Apvienības.
1988. gada 23. augustā, Molotova-Ribentropa pakta 49. gadadienā,

notika plašas latviešu demonstrācijas ASV no krasta līdz krastam. De-

monstrāciju nolūks - atgādināt Baltijas valstu likteni - plaši atbalsojās

lielākajos laikrakstos Amerikas Savienotajās Valstīs: The New York Times,

The VVashington Post, VVashington Times, Baltimore Sun, Los Angeles Times

utt.

Tikai četras dienas vēlāk, 27. augustā, notika pirmā - t.s. galotņu sēde

ALAs birojā Rokvillē, MD, kurā, atsaucoties uz priekšsēža V. Pavlovska

aicinājumu, bija ieradušies bijušie ALAs un PBLA priekšsēži: Uldis Grava,

Dr. Ilgvars Spilners un Aristīds Lambergs, bijušais ALAs priekšsēža viet-

nieks Dr. Oļģerts Pavlovskis; pašreizējais priekšsēža vietnieks Uldis Klauss,
ĀIB vadītāja Baiba Pinne, ĀIB lietvedis Ojārs Kalniņš un ģenerālsekretāre
Anita Tērauda. Grava, Spilners un Lambergs sniedza dažādu notikumu un

sabiedrības analizi un ieteikumus vairākiem projektiem, kas veicinātu sadar-

bību starp Apvienību un dažādām instancēm Latvijā.

Jau kopš 1981. gada vasaras ALAs, ABK un PBLA birojos, atkal Gunāra

Meierovica ierosmē, apm. 8-10 nedēļas strādāja vasaras stipendiāti. Stipen-

diju mērķis - ieinteresēt pēc iespējas vairāk baltiešu jauniešu intensīvā nacio-

nālpolītiskā darbā baltiešu un amerikāņu sabiedrībā ASV. Par stipendijām
$1500 apmērā katram jaunietim gādāja ALA, PBLA, NSDG, Latvijas sūt-

niecība un igauņu organizācijas. 1988. gada vasaras stipendiāti savu vasaras

pieredzi raksturoja šādi:

Inta Šķiņķe no Ņujorkas, politisko zinātņu un psīcholoģijas studente

Vašingtonā (ALA): "Strādājot ALAs birojā, ieguvu zināšanas par ALAs darbību

gan politiskā, gan kulturālā laukā. Visinteresantāk bija redzēt, kā ziņaspar noti-

kumiem Latvijā tiek Amerikas presē. lemācījos arī par ALAs struktūru un tās

lomu latviešu sabiedrībā šeit un Latvijā.
"

Arnis Kākulis no Milvokiem, WI, kādreizējais Minsteres latviešu ģim-

nāzijas audzēknis (PBLA): "Šovasar es iedziļinājos PBLA darbībā un tās struk-

tūrā, ievācot un organizējot tagadējāsLatvijas ziņas un informāciju. Man bija iespē-

ja uzzināt, kas notiek tagad un Latvijā, jo "tas, kas vēl nav bijis - drīz būsP\ "

Anita Millere no Los Andželosas, CA, kādreizēja Minsteres latviešu

ģimnāzijas audzēkne (ALJA - strādāja ALAs biroja telpās): "Es skaitos
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StipendiātiALAs/PBLA/ABKbirojos RokvillēMD, 1988. g. vasarā. No kreisās:

AnitaMillere - ALJAs stipendiāte ALAs birojā, Inta Šķiņķe - ALAs stipendiāte ALAs

birojā, Arnis Kākulis - PBLA stipendiāts PBLA birojā, Ingrīda Sautiņa -

ABKstipendiāte ABKbirojā.

pirmāALJAs (bet, cerams, ne pēdājā) vasaras interne Vašingtonā. Rakstu vēs-

tules Kongresa locekļiem, sagatavoju petīcijas un pašlaik gatavoju ALJAs

polītisko izdevumu. Brīvā laikā piedalos demonstrācijās un viesībās Kongresa
namā.

"

Ingrida Sautiņa no Kolumbusas, OH, sabiedrisko zinātņu studente

(ABK): "Kā interne ABK birojā es ieguvu ieskatu notikumos Latvijā, kā arīpārē-

jās Baltijas valstīs. Pavadīju dažas nedēļas, strādājot Kongresa locekļa D. Ritera

(Ritter, R-PA) birojā, lai veicinātu Baltiešu Brīvības dienas rezolūcijas pieņemšanu.

Rezolūcija tika pieņemta. Atgriezusies ABK birojā, palīdzēju uzstādīt "D-base"

datora programmu. Vasaras interna darbs ir tiešām vērtīgspiedzīvojums.
"

Tajā pašā vasarā kā stipendiāti Vašingtonā, DC, strādāja vairāki jaunieši:
Arturs Kalniņš (PA) pie ASV Senāta Ārlietu komitejas (Amerikas Latviešu

Palīdzības fonda stipendija); Aina Irbe (NY) - Latvijas sūtniecībā (sūt-
niecības stipendija); Zinta Aruma (DC) - ASV Tirdzniecības ministrijas
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eksporta nodaļā (NSDG stipendija); Sandra Aistara (NY) - Baltajā nama;

Anna Krūmiņa (MD) - ASV Tautas vietnieku nama locekļa D. M. Hertel

(D-MI) birojā; Vanda Dauksta (MI) - ASV senātora D.Riegle (D-MI)

birojā. Pēdējiem trim jauniešiem daļējas stipendijas sagādāja vairākas

latviešu organizācijas: DV Apvienība Ņujorkā, Ņujorkas latv. cv. lut. drau-

dze, Ņujorkas latviešu organizāciju padome, Čikāgas (IL) un Grand Rapidas

(MI) organizācijas. Iztrūkumu sedza ALA.*

Šis bija vislielākais stipendiātu skaits un arī lielākais dažādu organizā-

ciju materiālais atbalsts. Stipendiātu programma, kuras ietvaros ABK strādāja
ne tikai baltiešu izcelsmes stipendiāti, bet arī baltiešu jautājumos ieinteresēti

amerikāņu jaunieši, turpinājās līdz 1992. gadam. To pārtrauca - galvenokārt
līdzekļu trūkuma dēl.
1 )

Trešajā ALAs valdes sēdē 1988. gada 1./2. septembrī Mineapolē, Mine-

sotā, pārrunāja V. Pavlovska sasauktās ALAs bijušo priekšsēžu apspriedes
ieteikumus un arī idejas SAL biroja darbam. Priekšsēdis ziņoja, ka viņš un

PBLA priekšsēdis Dr. Linards Lukss saņēmuši uzaicinājumu piedalīties
1988. gada 31. augustā dibinātās Latvijas Tautas frontes (LTF) kongresā

Rīgā 1988. gada 8./9. oktobrī.** Diemžēl padomju iestādes abus vīzu piepra-

sījumus noraidīja.
1988. gada 14. oktobrī baltiešu pārstāvji ieradās uz pārrunām Baltajā

namā. ALAs pārstāvji - valdes priekšsēdis V. Pavlovskis, vicepriekšsēdis
K. Ķuzulis un ĀIB lietvedis O. Kalniņš - uzdeva dažādus jautājumus, ieskai-

tot vīzu noraidīšanu.

Pārrunas par vīzu noraidīšanu v.c. jautājumiem turpinājās arī 21. okto-

brī ALAs ĀIB nacionālpolītiskajā seminārā. Novērojumi liecināja, ka Latvijā
ledus sakustējies; Latvijas Tautas fronte (LTF) meklēja ciešāku sadarbību

un palīdzību no latviešiem ārzemēs. Maskavas aizliegums trimdas organizā-

ciju vadītājiem iebraukt Latvijā izraisīja sašutumu un izbrīnu; sabiedrība

arvien vairāk jautāja, kā ALA rīkosies šādos un līdzīgos gadījumos. Pēc semi-

nāra daži dalībnieki vēl brīdi pakavējās neoficiālās pārrunās Latvijas sūt-

niecības padomnieka Valdemāra Kreicberga un viņa dzīvesbiedres Dr. Kiras

Kreicbergas mājvietā Vašingtonā, DC. Toreizējais ALAs Revīzijas komisi-

jas priekšsēdis un semināra dalībnieks Staņislavs Duļevskis no Bostonas,

MA, ierosināja sasaukt ārkārtas kongresu, lai dotu iespēju visai latviešu

sabiedrībai ASV iztirzāt šī brīža notikumus un izstrādāt tālāko ALAs dar-

bību. Valdes priekšsēdim šī doma likās vērā ņemama un īstenojama visdrī-

zākajā laikā.

* Anita Tērauda. "Desmit latviešu jaunieši politiskā darbā Vašingtonā." ALA Vēstis #48, 1988. g.

oktobri, 13. lpp.
**

Peters, Jānis. "Latviešu lielais uzdevums." Neatkarīgā RītaAvīze, 1999. g. 24. decembrī.



46

Ārkārtas kongresa vajadzību apstiprināja arī pārrunas par radniecīgiem

jautājumiem 5./6. novembra NSDG sēdē Klīvlandē. Paneļa diskusiju ietva-

ros referēja NSDG locekļi - Ināra Baldvina (Baldvvin), Dr. Visvaldis Dzenis,

Augusts Grasis, Pēteris Jurjāns un Jānis Strautnieks, kuriem, uzturoties

Latvijā kā neoficiālas tirdzniecības delegācijas dalībniekiem, bijusi izdevība

piedalīties LTF kongresā.*
Noklausījušies diskutētāju kopas dalībnieku novērojumus, NSDG locekļi

atzina:

1. Jāattīsta konkrētas iespējas saimnieciskai sadarbībai ar okupēto
Latviju, bet tai jāseko dažiem pamatnoteikumiem. Saimnieciskiem

pasākumiem jāveicina Latvijas ekonomiskais uzplaukums, labklājī-
ba un garīgā attīstība. Tie nedrīkst kalpot okupācijas režīma inte-

resēm un apdraudēt vietējo ekoloģiju; tie nedrīkst veicināt darba-

spēka ieplūšanu no vietām ārpus Latvijas robežām un kļūt tikai par

peļņas avotu.

2. Jārada informācijas koordinācijas centrs par saimnieciskās sadar-

bības iespējām un ierobežojumiem; jārūpējas par pamatizglītības

sniegšanu nākamajiem uzņēmējiem Latvijā, radot iespējas izglī-
toties rietumos.

3. Jāveicina viensētu attīstība, piem., pirmais konkrētais pasākums
Cesvaines apkārtnē, kur vairākas latviešu ģimenes vēlas atjaunot
viensētas un izveidot Cesvaines pili par kultūras centru.

Uzsākot priekšdarbus pirmajam ALAs ārkārtas kongresam, ALAs priekš-
sēdis izmantoja laikraksta Laiks slejas un jau 1988. gada 9. novembrī infor-

mēja latviešu sabiedrību ASV par šo notikumu:

"Visu organizāciju -ALAs biedru vadītājiem
(Informācija par ārkārtas kongresu)

Šogad vēsturiskie notikumi okupētajā Latvijā ir risinājušies ļoti strauji. Relātivi īsā

laika posmā latviešu tautas cīņa par brīvību ir guvusi panākumus, kas pašķir ceļu jaunām,

vienreizējām iespējām un izdevībām cīņai par brīvu, neatkarīgu Latviju.
Šie ārkārtējie notikumi Latvijā prasa arī ārkārtēju, tikpat strauju un mērķtiecīgu dar-

bību no Amerikas latviešiem. Mums jāmobilizē visi mūsu spēki, līdzekli un iespējas brīvības

centienuatbalstam tautai dzimtenē.

Ņemot vērā apstākļu nopietnību, Amerikas latviešu apvienības valde uzskata, ka tieši

tagad nākotnes darbība ir pārāk svarīga, lai gaidītu līdz ALAs 38. gadskārtējam kongresam
1989. gada maijā, ka tieši tagad tai nepieciešams visas ASVlatviešu sabiedrības padoms, atbalsts

un darbs, lai palīdzētu tautai dzimtenē! Tādēļ saskaņā ar ALAs statūtu II daļas 5. punktu
ALAs valde sasauc ALAs pirmo ārkārtas kongresu tās 37. pastāvēšanas gadā! Tas būs vienas

dienaskongress - sestdien, 10. decembrī. Tas notiks SheratonNational viesnīcā, C-olumbia

Pike un VVashington Blvd., Arlington, VA, 22204, tel.: (703) 521-1900.

*

Pavlovska, Astra. "Plecu pie pleca - ar skatu uz nākotni."Laiks, 1988. g. 19. novembrī.
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Kongresa mērķi un uzdevumi:

1. dot iespēju latviešu sabiedrības pārstāvjiem ASV ar savu atbalstu, padomu un

darbu piedalīties ALAs nacionālpolītiskā darba plānošanā, veidošanā un

iedzīvināšanā;
2. nospraust ALAs nacionālpolītiskās darbības vadlīnijas un izveidot darbības

stratēģiju līdz nākamajam ALAs kongresam;
3. izstrādāt un pieņemt paplašinātu ALAs darbības, specifiski Ārējās informācijas

biroja, budžetu 1989. gadam, kas atbilstu plānotajai darbībai.

Aicinu visas organizācijas - ALAs biedres - un ALAs biedrus sūtīt savus delegātus uz

šo vienreizējo, vēsturisko kongresu un piedalīties mūsu nākotnes Latvijas veidošanā!

Sanāksim uz vienu speciālu dienu! Runāsim, plānosim, lemsim un strādāsim tā, lai mūsu

tauta okupētajā Latvijā jūt, zina, redz, saprot un, galvenais, saņem mūsu visu nedalītuatbal-

stu tās lielākajā cīņā par labāku nākotni un eventuāli - brīvu, neatkarīgu Latviju!

Valdis Pavlovskis, ALAs valdes priekšsēdis."

ALAs priekšsēža vietnieks Uldis Klauss* savukārt norādīja, ka kongresa
debatēs jāievēro trīs pamatprincipi: 1) mērķis - brīva un neatkarīga Latvija;

2) draudi - latvju tautas iznīcināšana un dabas piesārņošana; 3) uzdevums -

sasniegt mērķi, samazināt draudus.

Viņš arī atgādināja, ka LTF kongresā Latvijā 1988. gada 8., 9. un 10.

oktobrī pieņemtas rezolūcijas par: 1) imigrācijas izbeigšanu, 2) ekonomisko

suverēnitāti, 3) dabas vides aizsardzību, 4) nacionālo attiecību demokratizē-

šanu, 5) cilvēku tiesību ierobežojošu deklarāciju atcelšanu. Nobeidzot aici-

nājumu ierasties kongresā, U. Klauss atgādināja, ka:

"(••) Latvijā ir izveidojusies jauna, spējīga, nacionāli aktīva audze ar politiski izma-

nīgiem vadoņiem. Brīvību un neatkarību mums izcīnīs tauta Latvijā, ja tā pastāvēs. Mūsu

uzdevums ir tai sniegt maksimālo morālo un materiālo atbalstu."

Žurnāliste I. Karule** turpināja informēt latviešu sabiedrību, norādot,
ka ALA saņēmusi ieteikumus pārrunām kongresā no H'B6 grupas dalīb-

niekiem ar galveno domu - spiediena pastiprināšanu pret Padomju Savie-

nību Baltijas valstu neatkarības labā. Ārkārtas kongresā darbs paredzēts trīs

darba grupās: Nacionālpolītiškās darbības un stratēģijas grupā - vadīs Dr.

Oļģerts Pavlovskis; Tirdzniecības iespējas Latvijā - vadīs advokāts Pēteris

Jurjāns; ALAs līdzekļu palielināšana paplašinātai darbībai - vadīs ALAs

priekšsēža vietnieks Uldis Klauss. Līdz 1. decembrim jau pieteikušies 86

delegāti; kongresā aicināti piedalīties arī visi līdzšinējie ALAs priekšsēži.
Sabiedrības atsauksmes, ko saņēmusi ALAs ģenerālsekretāre, izrādījušās
dažādas: sākot ar kritiku Kojūs tur māžojaties! līdz uzslavai, ka tā ir ...ģeniāla

ideja.

*

Klauss, Uldis. "ALAs ārkārtas kongresam sanākot." Laiks, 1988. g. 3. decembrī.
**

Karule, Irēne. "ALAs pirmais ārkārtas kongress." Laiks, 1988. g. 7. decembrī.
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Starp brīdi, kad radās ideja sasaukt ārkārtas kongresu, un nolikto kon-

gresa datumu bija nepilnas sešas nedēļas, lai veiktu nepieciešamos priekšdar-
bus: informētu organizācijas - ALAs biedres un atsevišķos biedrus; samek-

lētu telpas (kongresa datums bija tikai 3 nedēļas pirms Ziemsvētkiem - pats

aizņemtākais laiks dažādām svinībām Vašingtonā), izsludinātu kongresa
darba kārtību. Ārkārtas kongresa Rīcības komitejas priekšsēdis un toreizējais
ALAs valdes kasieris Viesturs Timrots apliecināja, ka ir runājis ar 27 vies-

nīcām, pirms atradis vajadzīgās telpas šim vienas dienas pasākumam.
Visām organizācijām, ALAs biedrēm, kuru delegāti bija piedalījušies

37. gadskārtējā kongresā, valde apstiprināja to pašu mandātu skaitu. Orga-

nizācijām, kuras nebija sūtījušas delegātus uz gadskārtējo kongresu, dele-

gātu skaitu noteica statūtos paredzētajā kārtībā. Tā nu ALAs pirmā ārkār-

tas kongresa delegāti pulcējās Vašingtonā 1988. gada 10. decembrī, vienā

no visaukstākajām ziemas dienām Vašingtonā (lOgr F). Pat elektriskajai
rakstāmmašīnai, ko lietoja delegātu reģistrācijai, bija "jāatkust", pirms to

varēja lietot.

Kongresa sekretāra Ivara Aruma uzrakstītais protokols - 24 blīvi aprak-
stītas lappuses - bija garākais jebkura ALAs kongresa vienas dienas pro-

tokols. Dažas, īpaši Latvijas viesu Sandras Kalnietes un Edvīna Inkēna,

runas atreferētas visā pilnībā. Vispārējam atskatam uz šo vēsturisko kongre-
su atreferējums Laika slejās tomēr likās viskoncentrētākais:*

Ar lūgšanu "Žēlo, svētī, sargā, atbrīvo Latviju" Latviešu cv. lut. draudzes

Vašingtonā, DC, māc. Kristaps Valters ievadīja Amerikas latviešu apvienības

pirmo ārkārtas kongresu, kurā piedalījās 118 delegāti ar 119 mandātiem, pār-
stāvot 76 organizācijas un pāri par 700 atsevišķo biedru. Apm. 40 klausītāju
vidū bija PBLA priekšsēdis Dr. Linards Lukss, LNAK priekšsēdis Guntis

Zariņš, agrākie ALAs priekšsēži prof. Dr. Pēteris Lejiņš, Uldis Grava,
Dr. Ilgvars Spilners, agrākais PBLA priekšsēdis Dr. Oļģerts Pavlovskis,

Latvijas sūtniecības sekretārs Jānis Lūsis un vismaz trīs Latvijas Tautas fron-

tes pārstāvji. Viņu klātbūtne piešķīra šim vienreizējam kongresam neparastu

svinīgumu un nopietnību.
ALAs priekšsēdis Valdis Pavlovskis, kongresu atklājot, uzsvēra, ka esam

pulcējušies viena mērķa dēļ: lai pārrunātu, kā mēs, Amerikas latvieši, varam

veicināt darbu par brīvu un neatkarīgu Latviju. Viņš aicināja darba grupās

pārrunāt tādas specifiskas programmas, kuru ietvaros mēs šeit, ASV, varētu

strādāt vienoti ar tautuLatvijā.

Kongresa vadītājs Dainis Rudzītis atgādināja, ka šo kongresu vero ne tikai

trimdā, bet arī mūsu brīvības cīnītāji Latvijā. Par kongresa vicepriekšsēžiem
* Karule, Irēne. "ALAs ārkārtas kongress ar Latvijas Tautas frontes pārstāvjiem. Rezolūciju birums ar

skatu uz Latviju." Laiks, 1988. g. 17. decembrī.
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delegāti ievēlēja Uldi Gravu, Alfonu Reinu, Ināru Pungu un Aivaru Roni.

Par sekretāriem - Māru Bērztīsu, Ivaru Ārumu un Elitu Gobiņu; Rezolūciju

komisijā - Māru Trapāni, Ivaru Bērziņu, Juri Bļodnieku, Uldi Klausu, Kārli

Ķuzuli, Māri Mantenieku un Jāni Sulcu. Ar klusuma brīdi kongress piemi-

nēja 1988. gada 6. aprīlī mirušo Latvijas brīvības cīnītāju Gunāru Astru.

V. Pavlovskis uzsvēra, ka mūsu mērķis ir brīva, neatkarīga, demokrā-

tiska Latvija. Mūs atbalsta ASV un 30 citas valstis, kas neatzīst Baltijas val-

stu iekļaušanu Padomju Savienībā. Jānovērš visi padomju mēģinājumi
maldināt pasauli; jāsadarbojas ar visām nacionālajām grupām Latvijā, kas

cīnās par latviešu tautas pastāvēšanu. Viņš atgādināja, ka LTF uz savu kon-

gresu bija aicinājusi arī ALAs pārstāvjus, bet Maskava viņiem neizsniedza

vīzas. V. Pavlovskis iepazīstināja kongresa dalībniekus ar LTF sekretāri

Sandru Kalnieti. Kongress viņu sveica, pieceļoties kājās, ar ilgstošiem
aplausiem.

GunāraAstras piemiņas brīdis Ņujorkā, 1988. g.
rudenī. No kreisās: Arvīds Bļodnieks,

ALAsLI vad.; vidū ar mapi rokā Uldis Klauss, ALAs Apgāda vad.; aizmugurē, turot

plakātu, Oļģerts Balodis.
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ALAs kongresu vadītājs - lielmeistars Dainis Rudzītis

pārrunā ārkārtas kongresa gaitu ar ALAs

ģenerālsekretāri Anitu Tēraudu.

S. Kalniete uzsvēra

LTF vienotājas lomu

pašreizējā spraigajā laikā

Latvijā. Visām daudzajām

organizācijām Latvijā ir

viens mērķis - strādāt

latviešu tautas labā. Vina

īpaši izcēla 1988. gada
1. jūnija radošo darbinieku

plēnumu, kur sadarbojās
latviešu inteliģences pār-

stāvji, un atzinīgi novēr-

tēja mācītāja Jura Rubeņa
un dzejnieka Jāņa Pētera

pozitīvo lomu, kā arī

radio, televīzijas un preses

atbalstu. LTF domē darbojas simts personu Daiņa īvāna vadībā. Atgūta

Latvijas simbolika - karogs un himna; divi LTF locekli darbojas Latvijas
valdības delegācijā Maskavā. Demokratizācijas process veicinājis dažādu

profesionālu apvienību izveidošanos. Atjaunota dziesmu svētku vēsturiskā

numerācija; 20. dziesmu svētkos Latvijā 1990. gada jūlijā paredzēta latviska

programma. Kaut gan LTF viena trešdaļa ir kompartijas biedru, LTF pie-
nesums Latvijas attīstībai ir ievērojams, piem., Dainis īvāns sācis cīņu pret

Daugavpils hidroelektrisko staciju; dzejnieki Jānis Peters un Imants

Ziedonis intensīvi aizstāvējuši latviešu tautas intereses. LTF arī cieši sadar-

bojas ar līdzīgām vienotājām organizācijām Igaunijā un Lietuvā. Liela nozī-

me nākotnē ir LTF nodaļām laukos, kur sagatavos augsni vēlēšanām parti-

jas kongresam un Augstākai padomei.

"Mus visus vieno briesmu sajūta. Ja mēs neesam vienoti, mūsu drīz vairs nebūs," teica

LTFpārstāve.*

S. Kalnietes uzskatiem pievienojas arī LTF arejo sakaru komitejas priekš-
sēdis Edvīns Inkēns, Rīgas TV programmas "Labvakar" līdzstrādnieks:

"Mēs esam viena tauta, mēs tikai dzīvojam dažādās zemēs."**

Viņš īpaši uzsvēra ekspertizes un informācijas tīkla trūkumu. Nepiecieša-
ma pašu avīze, skaitļotāji, telefaksa sistēmas, pavairotāji. A. Hammera projekts
Ventspilī un līdzīgas rūpniecības ieviešana Latvijā, kam nepieciešams mig-
rantu darbs, sagandē vidi Latvijā; rūpniecības produktus izved uz ārzemēm.

* ALAs ārkārtas kongresa protokols, 1988. g. 10. decembrī.
**

Turpat.
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"Darbs būs ilgs. Tie, kas atceras 1918. gada
18. novembri, vēl šodien nes sev lidz tā laika gais-
mu. Tie, kas atcerēsies šodienu, arī nesīs šī gada

gaismu visu mūžu. Vai nu mēs būsim laimīgi savā

zemē, vai vispār nebūsim. Šī otra iespēja mums

nav pieņemama. Tādēļ mēs būsim laimīgi!"*

Kongresam iesniegtās rezolūcijas**
izraisīja dzīvas debates sēžu laikā, pie
maltīšu galdiem, gaiteņos un "kuluāros".

Kongresa gaitu vērojot, reizēm likās, ka,

neraugoties uz dažādo izteiksmes veidu,
visi domāja vienu un to pašu domu, ka

kongresa delegāti ir straujāki, viesi no

Latvijas - piesardzīgāki. Bet pats galve-
nais - bija sācies tiešs dialogs starp latvie-

šiem ASV un dzimtenē.

Sandra Kalniete.

Sandra Kalniete savus iespaidus par kongresu raksturoja šadi

"Viss rīta cēliens pagāja jautājumu un atbilžu krustugunīs. Tobija tik daudz.Ganpār-
domātiun gudri, gan muļķīgi. Mani pārsteidza trimdas "žargons", viņus - mana "komūnistu

valoda". Starp mums bija piecdesmit atšķirtības gados izaugusi stikla siena, kas liedza vienam

otrupareizi saklausīt... Mēs nevarējām teikt - neatkarība, tāpēc lietojām aizstājējvārdu, kurš

mūsu zīmju sistēmā nozīmēja to pašu. Tā bija tāda padomijas stila vārdu rotaļa - sacīt vienu,
bet domāt citu. Tikai trimdas tautiešiem mūsu kods nebija pazīstams. Alieši gribēja skaidru

valodu, jo viņiem nebija nekādapriekšstata par daudzajiem pustoņiem un niansēm, ar kuru

palīdzību cilvēki padomijā prata saprast vārdos tieši nepateikto."***

Par kongresa pieņemtajam rezolūcijām S. Kalniete tomērizteicas atzinīgi:

"Šī (rezolūciju) uzmanīgā un tālredzīgā valoda lika pamatus LTF turpmākajai sadar-

bībai ar klaida latviešu organizācijām un tam būtiskajam atbalstam, ko neatkarības atgū-
šanas ceļā fronte no tām saņēma."****

Pirmā ārkārtas kongresa ALAs vēsturē noskaņojumu varbūt vislabāk

raksturoja domu grauds, piesprausts pie kongresa kopsēdes durvīm un vēlāk

pievienots kongresa protokolam:

"Latvija briesmas, un drīz tā var zust, Dzīves ir īsas
- tas arī var zust

Latvieši pasaulē, būsim reiz kopā, Darīsim visu, lai brīvi var just!
V. Damme, 10. dcc, 1988.*****

* ALAs ārkārtas kongresa protokols, 1988. g. 10. decembri.
** Sk. Pielikumu#4.

***

Kalniete, Sandra. "Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza."Jumava, Rīga, 2000, 100. lpp.
****

Turpat, 101. lpp.
***** ALAs pirmā ārkārtas kongresa protokols, 1989. g. janvārī.
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Prof. Dr. Pēteris Lejiņš, ALAspirmais

un goda priekšsēdis.

Un uz ģenerālsekretāres jautāju-

mu, kā pirmais ALAs valdes priekšsēdis

prof. Dr. P. Lejiņš vērtē šo kongresu,
skanēja atbilde: "Nekas mani nebūtu

atturējis no piedalīšanās! Tas bija lie-

lisks!"

Ārkārtas kongresa atreferējumam
Laika slejās sekoja vēl vairāki Laika gal-
venā redaktora Ilgvara Spilnera ievad-

raksti (1988. g. 28. un 31. dcc. numuros),

analizējot kongresā paustos uzskatus un

skubinot uz vēl lielāku ALAs sadarbību

ar Latvijas brīvības cīnītājiem:

"Šeit joprojām jādara darbs Latvijai. Bet

visā mūsu darbībā, arī līdzekļu izlietošanā,
mums ir jāvirzās vairāk tieši uz latviešu tautas

situācijas glābšanu Latvijā, galvenokārt vado-

ties pēc to latviešu padomiem, kam visplašākais
atbalsts tauta un kas šķiet visspējīgākie darboties sekmīgi pašreizēja situācijā. Turpināsim
darbu ar pilnīgi jaunu pieeju (..) Ja ne tagad, tad kad?"*

Toties ilggadējam sabiedriskam darbiniekam Eiropa kongress bija atstā-

jis šādus iespaidus:

"Kongress tika sasaukts ar izteiktu nolūku tur pārrunāt iespējas, kā atbalstīt nacionālās

kustības Latvijā. Delegāti bija pārliecināti, ka tas jādara, un pieņēma virkni atbalsta un

sadarbības deklarāciju (..) visu nogrupējumu pārstāvji gandrīz jau bija atraduši kopīgu ceļu
dzimtenes atbalstam. Bet kaut kur dažu delegātu "progresīvitāte" aizgāja tik tālu, ka sagai-
dāmāpretestība nevarēja izpalikt (..) Žēl."**

Atreferējot ALAs valdes sēdi Los Andželosā, CA, 1989. gada sākumā, drīz

pēc ārkārtas kongresa, Laiks licis virsrakstu ALA atbalsta atmodas kustību

okupētajā Latvijā. Šai valdes sēdē jau arī konkrēti iztirzāja sadarbību ar

Latviju, tulkotāju tīkla radīšanu un ekoloģijas darba
grupas

uzdevumus.

Plānojot papildu līdzekļu sagādes veidus palīdzībai atgūt Latvijas brī-

vību, valde apstiprināja vēl vienu ziedojumu vākšanas akciju pavasarī - Talka

Latvijas brīvībai. Tā sekmīgi turpinājās līdz pat 1990. gadu vidum, kad to

pakāpeniski aizstāja citas līdzekļu vākšanas akcijas.
Sestajā valdes sēdē 1989. gada aprīlī Čikāgā, IL, valde pieņēma vairākus

lēmumus par darbību Latvijas labā, uzdeva KB vadītājam Uldim Sējam
*

Laiks, 1988. g. 31. decembrī.

**

Muchks, Jānis. "ALAs pirmais ārkārtas kongress Eiropas ciemiņa skatījumā." ALA Vēstis, #49,

1989. g. aprīlī, 7. lpp.
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sastādīt Latvijas skolu un bibliotēku adrešu

sarakstu, kā arī piešķīra papildus $5000 no

ĀIB līdzekļiem ECO Latvia pasākuma sek-

mēšanai.

Septītā un pēdējā valdes sēde 1988789.

darbības gadā notika tieši pirms 38. gads-

kārtējā kongresa Linkolnā, Nebraskā,

galvenokārt lai pārrunātu, kā vislabāk

informēt delegātus par ārkārtas kongresa
lēmumiem.

NSDG savā nu jau tradicionālajā ban-

ketā kā 1988. gada laureātu un Saimnieciskās

uzņēmības balvas ieguvēju apsveica Jāni

Strautnieku, tautsaimnieku, speciālistu

uzņēmumu izveidošanā un modernizēšanā. Jānis Strautnieks,

NSDGbalvas laureāts.

1989-1990

LĀČPLĒŠA GADS

ALAs 38. gadskārtējā kongresā 1989. gada 5., 6. un 7. maijā Linkolnā,

Nebraskā, piedalījās 119 delegāti ar 128 mandātiem. Par kongresa vadītāju
ar aklamāciju ievēlēja agrāko ALAs valdes priekšsēdi Aristīdu Lambergu.

Šī kongresa noskaņu un vadmotīvu labi illustrē priekšsēža Valža

Pavlovska ievadruna, kas kongresa protokolā atreferēta šādi:

"Ja iepriekšējo gadu dēvēja par tautas atmodas gadu, tad šo gadu vajadzētu dēvēt par

Lāčplēša gadu (..) Mūsu uzdevums - atbalstīt latviešu tautas brīvības centienus un stāties

cīnītāju rindās. To spēsim tikai tad, ja paši šeit, Amerikā, būsim stipri, spējīgi un vienoti

mērķos un darbā. Uz šo kongresu bija aicināti arī trīs Latvijas brīvības cīnītāji, bet

(Padomju Savienība
- red.) vīzu nevienam nepiešķīra. Uzaicinu nepalaist garām nevienu

izdevību palīdzēt šai cīņai par Latvijas brīvību!"

Latvijas sūtniecības vadītājs Dr. Anatols Dinbergs uzsvēra:

"Mēs nedrīkstam palikt vērotāju lomā - katram, arī ārpuse, ir jāatbalsta šī cīņa!"

Par veikto darbu ziņoja V. Pavlovskis:

"1. (..) nodibināta ekoloģijas darba grupa ECO Latvia dabas piesārņošanas jautājumu
risināšanai Latvijā; 2. ALA sadarbojas ar citām Amerikas centrālām organizācijām, lai

izraudzītu korespondentu uz Latviju; iesāktas sarunas ar organizācijām okupētajā Latvijā,
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lai varētu atvērtPBLA un ALAs biroju Rīgā; 3. ALAir saņēmusi lūgumu no Latvijas Tautas

frontes (LTF) gādāt, lai trimdas latvieši abonētu avīzi Atmoda; atlikums paliktu Amerikā, ko

izlietotu nepieciešamo materiālu iegādei LTF avīzes vajadzībām; 4. PBLA valde interesē-

jas par iespējām iegādāties videolentes par Latvijas ģeogrāfiju, kuras varētu lietot šejienes
latviešu skolās; 5. 1989. gadā ALA ir saņēmusi piešķīrumu no National Endowment for

Democracv atbalstam nacionālāmgrupām Latvijā. lecerēts saņemt$30 000 piešķīrumu no

United States InformationAgencv (USIA), lai studenti no Latvijas varētustudēt ASV- gal-
venokārt ekoloģiju, angļu valodu v.c. priekšmetus; iesniegti pieprasījumi vairākiem ameri-

kāņu privātiem fondiem financiālam atbalstam citiem līdzīgiem projektiem; 6. ALAs valde

ierosina kongresam nodibināt jaunu vicepriekšsēža posteni nozarei - Sadarbība ar Latviju,
kas būtu atbildīgs ALAs valdei un kongresam; 7. pateicas visiem valdes locekļiem un biroju

vadītājiem par veikto darbuun atbalstu pagājušajā darbības gadā."

Kongresa delegāti pārrunāja iespējas palīdzēt Latvijai, Latvijas dabas

attīrīšanu un citas ekoloģijas problēmas, ALAs un PBLA biroja atvēršanu

okupētajā Latvijā, kā arī darbības saskaņošanu ar LTF un tās atbalsta gru-

pām rietumos.

Kaut vairākums delegātu bija ieinteresēti koncentrēties tikai uz notiku-

miem Latvijā, IzN vad. Marģers Grīns pauda bažas par latviešu nedēļas no-

gaļu skolu skolēnu vispārējo zemo zināšanu līmeni, tā netieši mudinot dele-

gātus vērst skatu uz "pašu mājām". M. Grīnam un SN vadītājam Teodoram

Aldzerim pēc maksimālā gadu skaita nokalpošanas ALAs valdē kongress
izteica pateicību par viņu darbu.

Paplašinātais ALAs darbs prasīja arī vairāk līdzekļu - fakts, kas ne ikreiz

bija patīkams. AN vadītāja Kārļa Ķuzuļa bažas
par delegātu vienaldzību, pie-

ņemot proponēto budžetu bez nopietnām pārrunām, bija vietā. Izvērtējot

līdzšinējo ALAs ieguldījumu rezultātus, kongress uzdeva valdei sastādīt iegul-
dījumu komisiju un apstiprināt rakstveida noteikumus tās darbam. Kongress
arī ierosināja balstīties uz komerciāliem apsvērumiem sakarā ar ALAs aizde-

vumu Latviešu cv. lut. draudzei Vašingtonā, DC, plānotā pensionāru nama

būves īstenošanai ($l5O 000 apmērā) un pieņēma ALAs budžetu nākamā

gada darbībai-$455 225.*

Par valdes priekšsēdi nākamajam darbības gadam ievelēja līdzšinējo -

Valdi Pavlovski.**

Saskaņa ar ALAs statūtiem valdes loceklis var darboties valde ne

ilgāk kā septiņus gadus pēc kārtas. Dr. L. Ruperte (3x3) un A. Bļodnieks

* ALAs 38. kongresa protokols. ALA, 1989. g. jūlijā.
** Valdis Pavlovskis, valdes pr-dis; Uldis Klauss, pr-ža vietnieks, Apgāda vad.; Kārlis Ķuzulis, AN;

Baiba Pinne, ĀIB; Ints Rupners, SAL; Ināra Reine, IzN; Konstantīns Sventeckis, KN; Māra

Trapāne, IN; Kārlis Zamurs, SN; Jānis Iverts, sekretārs; Paulis Zeltiņš, sekretāra vietnieks; leva

Jūrmala, kasiere; Ilmārs Erkmanis, kasieres vietnieks, BN; Ilmārs Dambergs, Rev. kom. pr-dis;

Staņislavs Duļevskis, Valdis Ronis, Rev. kom. locekli; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF

pr-dis; Dr. Valdis Muižnieks, JR LSC prezidija pr-dis.
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ALAs 38. kongresa ievēlētā valde, darbinieki un kongresa vadība 1989. g. maijā

Linkolnā, NE. 1. rindā no kreisās: Augusts Gulbis, kongresa vad. vietnieks; Māra

Trapāne, INvad.; Aristīds Lambergs, NSDGpr-dis; tukšais krēsls gaida Dr. Juri Vidiņu
no okupētās Latvijas...; Valdis Pavlovskis, pr-dis; Uldis Klauss, pr-ža vietnieks, Apgāda

vad.; Ināra Reine, IzN vad.; Baiba Pinne, ĀIB vad. 2. rindā no kreisās: Konstantīns

Sventeckis, KN vad.; Ilmārs Erkmanis, BN vad., kasiera vietnieks; Andrejs Grots; Ilmārs

Dambergs, Rev. kom. pr-dis; Kārlis Ķuzulis, ANvad.; Andris Bērziņš, Kongresa Rīc.

komitejas loc; Staņislavs Duļevskis, Rev. kom. loc; IevaJūrmala, kasiere; Tālis

Jaundālderis, Rev. kom. loc; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Aivars Ronis, Kongresa
Rīcības kom. pr-dis. 3. rindā no kreisās: Akselis Mangulis, kongresa prezidija loc; Jānis

Iverts, sekretārs; ...; Kārlis Zamurs, SN vad.; Ints Rupners, SAL vad.; Arvīds Bļodnieks,
LIpadomes pr-dis; E. Vītoliņš, ALAs pārstāvis Garezerā; Valdis Ronis, Rev. kom. loc;

Gunārs Meierovics, ALAs pārstāvis ABK.

(LI) turpināja vadīt šos pasākumus ārpus valdes sastāva resp. bez balsstie-

sībām.

Laikraksta Laiks ziņojumā par 38. gadskārtējo kongresu virsrakstā

minēto mudi: "Par brīvu, demokrātisku, latvisku un neatkarīgu Latviju!" va-

rēja attiecināt arī uz visu nākamo, t.i., 1989./90. darbības gadu.
Periodiski ALAs KF saviem līdzekļu vākšanas akciju materiāliem, ko

izsūtīja ziedotājiem katra gada janvārī/februārī, pievienoja aptaujas, lai uzzi-

nātu, kādus projektus ziedotāji vēlas atbalstīt ar viņu pašu ziedotajām sum-

mām. 1989. gada janvāra aptaujas rezultāti bija šādi:
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Projekti Atbalsta

Skolas grāmatu izdošana
. .

98%

Skolotāju kursi un konferences 94%

Latviešu mākslas un daiļamatniecības izstādes 78%

Latviešu mūzikas ieskaņošana 80%

Latviešu Institūta darbība 89%

KF godalgošanas programma turpināma 86%

Nākotnē iecerēts KF darbu fmancēt ar kapitāla

noguldījumu augļiem. Vai tādā gadījumā jūs
ziedotu vienreizēju summu pamatkapitāla radīšanai?

. .
.38%

Ņemot vērā pašreizējās pārmaiņas okupētajā Latvijā,
vai KF vajadzētu atbalstīt nacionālkultūrālu-s

pasākumus Latvijā? 81%

Tikai 8 delegāti piedalījās Kultūras darba grupā 1989. g. kongresā. No labās: Konstantīns

Sventeckis, KN vad.; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF vad.; tieši vidū sēž LSC

bibliotekāre Maira Bundža.

leteikumi dažādiem citiem projektiem, piem., grāmatu nogādāšana uz

Latviju, atbalstīt KF Latvijā, atbalstīt studentus no Latvijas šeit v.c. liecinā-

ja par ziedotāju interesi ne tikai projektiem šeit, bet arī par to, kas darāms

Latvijā.
*

Rezultāti noradīja, ka kultūras un izglītības darbs ASV tomēr bija
mazliet svarīgāks par līdzīgu pasākumu atbalstīšanu okupētajā Latvijā.
* "Kultūras fonda aptaujas rezultāti.n ALA Vēstis #51. 1990. g. jūlijā, 11. lpp.
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Jaunās valdes pirmajā sēdē kā viesi - klausītāji piedalījās Latvijas sūt-

niecības ASV pirmais sekretārs Jānis Lūsis, Latvijas Atdzimšanas partijas

vadītājs Dr. Juris Vidiņš, ALJAs priekšsēdis Juris Bļodnieks.
Atklājot sēdi, priekšsēdis V. Pavlovskis uzsvēra, ka mums trimdā, tāpat

kā LTF un citām organizācijām un kustībām Latvijā, darbības mērķis ir -

brīva un neatkarīga Latvija. Galvenā cīnītāja tomēr ir tauta okupētajā dzim-

tenē, kas par šīm prasībām riskē ar savu drošību un dzīvību. Jāturpina strādāt

kopā arvisām organizācijām, kas atbalsta Latvijas brīvības un neatkarības cen-

tienus. Informējot valdi par Latvijas organizāciju un brīvās pasaules latviešu

saimes pārstāvju, ieskaitot PBLA valdi, sanāksmi latviešu īpašumā "Abrenē",

Francijā, 1989. gadā, no 13. līdz 18. maijam, V. Pavlovskis norādīja, ka

"(..) šī sanāksme parādīja, ka mēs varam sastrādāt, ka mums visiem ir tās pašas intereses"*.

PBLA & ALAs KF pr-dis Dr. Tālivaldis Bērziņš ziņoja par vairākiem

ieteikumiem, kas saņemti no "Abrenes" sēdes dalībniekiem, piem., a) PBLA

Izglītības padomei jārīko latviešu izglītības darbinieku konference Minsterē

1990. gada aprīlī, kurā piedalītos arī Latvijas izglītības biedrības, Kultūras

fonda Latvijā (KFL), Minsteres Latviešu ģimnāzijas un Latviešu tautas

augstskolas "Abrene" pārstāvji; b) KFL jārūpējas par apgāda "Daugava" vēs-

tures sērijas grāmatu izdošanu un izplatīšanu Latvijā, jāveicina Latvijas sko-

lēnu apmaiņa ar patvēruma zemju skolām un jāizveido vienveidīga latviešu

valodas pareizrakstība efektīvai sadarbībai starp trimdu un Latviju; c) jādi-
bina stipendijas pie PBLA KF, kas sniegtu atbalstu Latvijas bibliotēku zinātņu

praktikantiem.
ĀIB vadītāja Baiba Pinne ziņoja, ka Molotova-Ribentropa līguma gada-

dienas atzīmēšanai 23. augustā ASV austrumkrastā kopā ar ABK plānots
automašīnu karavānas brauciens pa Vašingtonas pilsētu; vidienē un rietumu

krastā organizējamas demonstrācijas; vēstuļu akcijas laikrakstiem visā

Amerikā. Atzīmējot 18. novembri, jākoordinē pasākumi ar grupām okupē-

tajā Latvijā. Plānotajā cilvēktiesību konferencē Maskavā vēlams piedalīties
arī latviešu grupu pārstāvjiem kā no okupētās Latvijas, tā no brīvās pasaules
latviešu organizācijām; jāizgatavo filma

par ALAs un PBLA darbību nosū-

tīšanai uz Latviju; jārīko nacionālpolītisko darbinieku seminārs.

SAL vadītājs Ints Rupners norādīja, ka SAL mērķi ir: a) apzināt orga-

nizācijas, grupas un atsevišķas personas, kuras jau sadarbojas ar dažādām

grupām Latvijā, un koordinēt šo dažādo grupējumu sadarbību; b) veicināt šo

sadarbību tā, lai tā vislabāk kalpotu mūsu kopējām interesēm; c) nodibināt

un nostabilizēt iespējas sazināties ar tām grupām un personām Latvijā, kuru

darbība nav pretrunā ALAs mērķiem un interesēm un kurām būtu tiesības

* Sēdes protokols, 2. lpp.
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runāt šo grupu un personu vārdā. Praktiski - SAL darbs izpaudīsies dažādu

izmaiņas programmu izkārtošanā, informācijas apmaiņā, Latvijai labvēlīgu
saimniecisko pasākumu atbalstīšanā, informācijas izplatīšanā Latvijā par Ap-

vienību, PBLA utt.

Lai jaunizveidotajai SAL nozarei butu rīcības kapitāls, ALAs valde pie-

šķīra $15 000 tās darbībai.

IN vadītāja Māra Trapāne rakstveidā apstiprināja, ka turpinās izdot

ALA Vēstis un ALA Ziņas. AN vadītājs Kārlis Ķuzulis turpinās apzināt dzī-

vokļu un ģimeņu māju kompleksus, kas domāti pensionāriem.
Priekšsēža vietnieks un Apgāda vadītājs Uldis Klauss ziņoja, ka Apgāds

izdevis K. Skalbes Pasaku izlasi un 8. klases lasāmgrāmatu "Ilgu zeme", abas

500 eks. metienā. Plānots izdot A. Pumpura "Lāčplēsi", A. Ivaskas stāstu grā-
matu bērniem "lesim palīgā", Latviešu literātūras izlasi vidusskolas 1. klasei

un B. Bērziņas-Grundmanes "Saules gredzenu".
BN vadītājs Ilmārs Erkmanis noradīja, ka vel ir daudz darba, lai līdz

gada beigām sasniegtu nosprausto mērķi - 5000 ALAs mūža biedrus...

KN vadītājs Konstantīns Sventeckis ziņoja, ka stipendijai ($l5OO ap-

mērā) Kongresa bibliotēkā pieņemta Inga Baumane. Viņas uzdevums - apzi-

nāt, kādi latviešu izdevumi ir pieejami Kongresa bibliotēkā. KN kopā ar IN

sagatavos amerikāņu sabiedrībai domātu brošūru par Latviju; KN arī izvei-

dos sadarbību ar kultūras darbiniekiem Latvijā un izraudzīs KN darbinieku

sastāvu.

Jaunievēlētā IzN vadītāja Ināra Reine plānoja rīkot skolotāju saietu

Garezerā, izvērtēt, vai Latvijā izdotās mācību grāmatas piemērotas lietoša-

nai šejienes latviešu skolās, un sadarbībā ar LELBA sagatavot skolām reli-

ģiskās programmas.

Jaunievēlētais SN vadītājs Kārlis Zamurs informēja valdi par plāniem
izstrādāt vadlīnijas un stratēģiju sadarbībai ar Latvijas sportistiem un ka par

labākajiem/populārākajiem sportistiem finālspēlēs San Francisko 1989. gadā
izraudzīti Andris Kārkliņš no Indianapoles un Kristīna Ozoliņa no Minea-

poles. SN līdzekļu vākšanas akcijā, lai daļēji segtu izdevumus ASV ko-

mandām, kas piedalījās 2. globālajās meistarsacīkstēs Sidnejā, Austrālijā,
1989. gada janvārī, ieņemti $36 150.

ALAs finanču lietvede Astra Pavlovska ziņoja, ka jaunās ziedojumu vāk-

šanas akcijas Talka Latvijas brīvībai ietvaros pirmajos pāris mēnešos saņemts

jau pāri par $50 000. Akcijas mērķis - $100 000 līdz gada beigām.
ALAs NSDG priekšsēdis Aristīds Lambergs norādīja, ka NSDG triju

pastāvēšanas gadu laikā ir nodevusi ALAs budžeta izpildei, ALAs ĀIB dar-

bībai, stipendijām, jaunatnes atbalstam un citu nacionālpolītisku mērķu
sekmēšanai $115 000. NSDG rīkotais bankets Linkolnā devis $3000 atli-
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kurnu, kas nodots ALAs Stipendiju fondam. Vides aizsardzības kluba (VAK)

Latvijā priekšsēža Arvīda Ulmes viesošanās laikā ASV, atsaucoties uz NSDG

lūgumu, ar Baltā nama starpniecību Ulmem izkārtota tikšanās ar Amerikas

Vides aizsardzības pārvaldes (EPA) vadošajām personām.
ALAs valde par ECO Latvia Founda-

tion padomes priekšsēdi apstiprināja
Aristīdu Lambergu, bet par valdes

priekšsēdi Laimoni Embrektu. Šīs orga-

nizācijas uzdevums sadarbībā ar VAK -

palīdzēt uzlabot ekoloģisko stāvokli Lat-

vijā. NSDG savukārt palīdzētu noor-

ganizēt virkni populārā amerikāņu dzie-

dātāja Rona Ričardsona labdarības kon-

certu Latvijā, kuru atlikumu nodotu

VAK. Šīs turnejas izkārtošanai valde no-

lēma aizdot līdz šī gada beigām VAK

Ziemeļamerikas nodaļai $30 000 par

10% gadā. (Šo aizdevumu VAK nespēja at-

maksāt. - Red.)
ABK galvenokārt strādājusi, lai da-

būtu pietiekoši daudz Kongresa locekļu
parakstu, kas nodrošinātu Baltiešu brī-

vības dienas rezolūcijas pieņemšanu

Kongresā.

Aristīds Lambergs.

ALJAs priekšsēdis Juris Bļodnieks ziņoja, ka strauji pieaudzis ALJAs
biedru skaits, ka plānotajā Vispasaules latviešu jaunatnes kongresā Somijā

piedalīsies arī liels skaits jauniešu no Latvijas. Tā būs pirmā reize, kad notiks

brīva domu izmaiņa starp latviešu jauniešiem no visas pasaules. ALJA arī

turpinās sadarbības izveidošanu ar jaunatnes organizācijām Latvijā.

Pārrunājot ALAs sadarbību ar Latvijas Tautas frontes atbalsta grupām
ASV un jaunu grupu dibināšanu, valde atzina, ka Apvienībai jāpaliek
neitrālai - nav jāpiedalās dažādo nogrupējumu Latvijā savstarpējo dom-

starpību risināšanā.*

1989. gada 6. jūlija rītā ALAs darbiniekus pārsteidza vēsts, ka satiksmes

nelaimes gadījumā gūto ievainojumu rezultātā miris ALAs kapitāldarba

Latvju Enciklopēdija (LE) redaktors, vēsturnieks Dr. Edgars Andersons.

LI padomes priekšsēdis un ALAs valdes vicepriekšsēdis Arvīds Bļodnieks
ALA Vēstīs 1989. gada oktobrī informēja latviešu sabiedrību, ka ir uzņēmies

turpināt Dr. Andersona iesākto darbu.

* ALAs valdes sēdes protokols. 1989. g. 10. jūnijā.
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1989. gada 23. augustā, atzīmējot Molotova-Ribentropa pakta 50. gada-

dienu, sevišķi sekmīgi izdevās sēru motorkortežs Vašingtonas pilsētā, kura

rīkošanā ALAs ĀIB sadarbojās ar Amerikas latviešu jaunatnes apvienību un

baltiešu centrālajām organizācijām.

Jau mēnesi pēc 23. augusta notikumiem - 1989. gada 23./24. septembrī
Sietlā, Vašingtona pavalstī, ALAs valde iepazinās ar ASV Ārlietu ministrijas
atbildi uz baltiešu iesniegumiem. ASV valdība apliecināja, ka Baltijas val-

stis ir uzskatāmas par Austrumeiropas, nevis Padomju Savienības sastāv-

daļu, apsolīja ārlietu ministru Bēkera (Baker) un Sevardnadzes sarunu

laikā pārrunāt Baltijas valstu jautājumu un informēja, ka ASV Informā-

cijas aģentūra ir izkārtojusi studiju iespējas ASV četriem studentiem no

Latvijas.
Kā daļu no Latvijas Republikas atjaunošanas plāna Latvijas Pilsoņu ko-

miteja (LPK) plānoja atjaunot LR pilsonību un uzzināt LR pilsoņu kopumu.
Atsaucoties uz LPK 1989. gada 15. jūnija aicinājumu palīdzēt noteikt LR

pilsoņu skaitu ārzemēs, Apvienība uzņēmās kā idejisko, tā arī praktisko darbu,
lai palīdzētu noteikt LR pilsoņu skaitu ASV. Vispirms gan bija jānoskaidro,
vai šāda LR pilsoņu reģistrācija neapdraud ASV dzīvojošo latviešu ASV

pavalstniecību.*
ĀIB lietvedis O. Kalniņš ziņoja par sadarbību ar ASV Kongresa locek-

ļiem un žurnālistiem, kas arvien biežāk apmeklē Rīgu. SAL vadītājs Ints

Rupners informēja par
LTF izdevuma Atmoda abonēšanas iespējām ASV

un par akciju Gifts m Kind atbalstu palīdzības sūtījumu transportam uz

Latviju. ALAs & PBLA KF priekšsēdis Dr. T. Bērziņš informēja, ka

Latvijas KF atdalījies no Padomju Savienības KF un tagad darbojas patstā-

vīgi. Tiekoties ar Latvijas KF pārstāvjiem, pārrunāta grāmatu un publikā-
ciju apmaiņa. ALAs un PBLA sakarnieks Latvijā uz vienu gadu būs Kārlis

Tālbergs. SpN vadītājs K. Zamurs ziņoja, ka 1990. gada jūnijā ASV

latviešu sportistu komandas brauks uz olimpisko nedēļu Latvijā. BN

vadītājs I. Erkmanis norādīja, ka 1989. gadā pievienojušies 108 mūža un 82

zelta mūža biedri, bet šim darbības gadam izvirzītais mērķis vēl nav sa-

sniegts.

Saskaņā ar kongresa ieteikumu izveidot finanču komisiju, ALAs valde

par tās locekļiem apstiprināja Uldi Klausu (priekšsēdis), levu Jūrmalu, Pauli

Zeltiņu un Astru Pavlovsku. Lai paplašinātu ALAs financiālo bazi un rastu

papildu līdzekļus, valde arī nolēma reģistrēties pie US AID kā privāta,

brīvprātīga bezpeļņas organizācija (PVO), kas ALAi dotu tiesības saņemt
US AID ziedotos līdzekļus.

*

Mārtiņš Zvaners. "Vai trimdas latvieši var reģistrēties kā Latvijas Republikas pilsoņi?" ALA Vēstis,

#50, 1989. g. oktobri, 46. lpp.
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Valdes locekļi izteica atzinību ALJAi par nesen noorganizēto t.s.

"karsto līniju", kur var uzzināt jaunāko informāciju par notikumiem Latvijā.
Informāciju nomaina divas reizes nedēļā.*

Starp 1989. gada septembra un decembra ALAs valdes sēdēm kārtējo
ALAs darbu papildināja daži interesanti notikumi. Kaut

gan ALAs valdes

priekšsēdis V. Pavlovskis bija aicināts piedalīties LTF kongresā Rīgā, līdz

izbraukšanas datumam vīzu nebija saņēmis un tādēļ 1989. gada 5. oktobrī

nosūtīja LTF kongresam telegrammu:

"Es ļoti nožēloju, ka nevaru būt kopā ar jums šai vēsturiskajā kongresā. Ar savu dros-

mīgo un patriotisko nostāju, ar savu reālo apziņu un spējīgo darbu Latvijas Tautas fronte

ir atvedusi latviešu tautu pie brīvības vārtiem. Ceru, ka darbs, ko veiksit kongresā, būs tā

atslēga, ar ko mēs šos smagos, sarūsējušos dzelzs vārtus atvērsim.

Amerikas latviešu apvienība un Amerikas latvieši ir lepni uz to, ka mums ir bijusi
iespēja sadarboties ar Latvijas Tautas fronti cīņā par latviešu tautas tiesībām un Latvijas
brīvību un neatkarību. Sī sadarbība turpināsies arī nākotnē. Mēs darīsim visu, cik vien spē-
jam, lai atbalstītu Latvijas Tautas frontes un latviešu tautas brīvības centienus.

Novēlam jums vienotu un ražīgu kongresu! Dievs, svētī Latviju!
Valdis Eavlovskis, ALAs valdes priekšsēdis."

No 1989. gada 20. līdz 22. oktobrim ALAs ĀIB rīkotajā Nacionālpolī-

tiskajā seminārā galvenie pārrunu temati saistījās ar darbu Latvijas nākotnes

labā. Viens no runātājiem bija LTF domes priekšsēdētāja vietnieks Ivars

Godmanis.**

Pēc semināra I. Godmanis pavadīja nedēļu Vašingtonā, iepazīstinot
ASV valdības pārstāvjus ar apstākļiem okupētajā Latvijā un ar LTF nākotnes

iecerēm. Godmani uzklausīja ļoti atsaucīgi galvenokārt tāpēc, ka viņam ir

laba angļu valoda, analitiska un pragmatiska pieeja jautājumiem, kas skar

Latvijas nākotni, un dziļa izpratne par apstākļu nopietnību Latvijā.
Ulža Paldes izkārtojumā Godmanis tikās ar Džordžijas (GA) deputātu

Ben Džonsu Qones). Ar ĀIB lietveža O. Kalniņa gādību viņš piedalījās ASV

Kongresā Helsinku komisijas sēdē, tikās ar sen. Denisu Dikonsini (Dennis

DeConcini), Helsinku komisijas priekšsēdi sen. Kleiburnu Pellu (Claiborne
Peli) un baltiešiem īpaši labvēlīgo sen. Donaldu Rīglu (Donald Riegle). Trīs

stundas garajā sēdē ASV Ārlietu ministrijas pārstāvji Godmanim atkārtoti

apstiprināja, ka ASV joprojām neatzīst Baltijas valstu inkorporāciju Pa-

domju Savienībā. Austrumeiropas nozares vadītājs Džims Hūpers (Jim
Hooper) tomēr bažījās par Padomju Savienības stabilitātes apdraudēšanu, ja

pārējās Padomju Savienībā iekļautās republikas pieprasītu sev līdzīgu neat-

karību...

* ALAs valdes sēdes protokols. 1989. g. 23-/24. septembrī.
** Astra Pavlovska. "Latvijas Tautas frontepauž savuviedokli Vašingtonā." Laiks, 1989. g. 15. novembrī.
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Helsinku komisijas darbinieki iztaujāja Godmani par cilvēka tiesībām

un gaidāmajām vēlēšanām Latvijā. Viņu intervēja arī National Democratic

Institute for International Affairs, The JVashington Post un Nezvhouse žurnālisti

un Amerikas Balss latviešu, angļu un krievu valodas nodaļu līdzstrādnieki.

O. Kalniņa vērtējumā nozīmīgākās sarunas bijušas ar krievu izcelsmes sove-

tologu Dimitriju K. Saimsu (Simes) un prezidenta Buša padomdevēju.
Saimss uzsvēris, ka ASV atbalsta Baltijas valstu brīvības centienus, bet pro-

blēmas rastos, ja a) neatkarības kustība Baltijas valstīs progresētu pārāk strauji
un izraisītu Padomju Savienības represijas; b) baltiešu brīvības centieni no-

pietni apdraudētu "perestroiku" un līdz ar to arī Gorbačova pastāvēšanu.
Aktīva ASV iesaistīšanās Baltijas valstu atbalstīšanā šobrīd varētu tikai kaitēt.

Baltiešiem pašiem, ne Amerikas valdībai jāveido sava nākotne!

Pēc turpat divu gadu intensīvas plānošanas, kā vienkāršot un uzlabot

LSC nākotnes darbību, 1989. gada 4. novembrī ALA un Latvian Studies

Center m Association with Western Michigan Universitv, Inc., parakstīja
vienošanos par JR LSC ēkas piederību ar nosacījumu, ka ALA ir ēkas un

attiecīgā zemes īpašuma īpašniece ar hipotēku $500 000 apmērā.

Sakarā ar gaidāmo ASV un Padomju Savienības prezidentu tikšanos

ALAs ĀIB vadītāja Baiba Pinne aicināja* tautiešus talkā, lai atgādinātu ASV

prezidentam Bušam, ka a) ASVvēl arvien neatzīst Padomju Savienības varmā-

cīgo baltiešu iekļaušanu Padomju Savienībā; b) prezidentam jāiestājas par

iespēju Baltijas valstīm miera ceļā nodrošināt pašnoteikšanās tiesības un neat-

karību; c) viņam jāpieprasa garantija no Gorbačova, ka Padomju Savienība

nelietos ieročus, lai apspiestu brīvības centienus Baltijas valstīs.

Atgādinājumi izdarāmi divās akcijās: "pastkartīšu" akcijā ar iepriekš

sagatavotu tekstu un kopējā ALAs un Baltiešu Amerikāņu Brīvības līgas

(BAFL) telegrammu akcijā, nosūtot iepriekš sagatavotas telegrammas tieši

Baltajam namam līdz 1989. gada 28. novembrim. B. Pinne savu aicinājumu
nobeidza ar lūgumu:

"Atbalstiet šīs akcijas šodien! Rīt bus jau par vēlu!"

Papildus tautiešu vēstulēm prezidentam Bušam iesniegumu ALAs vārdā

nosūtīja arī priekšsēdis V. Pavlovskis, uzsverot,** ka Baltijas valstu iedzīvo-

tāji neapdraud mieru Eiropā, ka "Baltijas brīvības ceļš" 1989. gada vasarā

bija 2 miljonu baltiešu miermīlīgs protests pret padomju okupāciju, ka LTF

1989. gada 7./8. oktobra kongresā pieprasīja neatkarību Latvijai. Viņš arī

atgādināja, ka ASV pienākums ir atbalstīt Baltijas neatkarības centienus, ka

28 senatori un 115 Kongresa deputāti aicinājuši prezidentu Bušu uzskatīt

* Baiba Pinne. "Aicinājums". Laiks, 1989. g. 11. novembrī.
**

"ALAs priekšsēža V. Pavlovska vēstule prezidentam Bušam." Laiks, 1989. g. 18. novembrī.
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ALAs/PBLA/LBF/ABKdarbinieki un viesi latviešu nama virtuvē Rokvillē, MD, 1989. g.
13. novembrī. 1. rindāno kreisās - sēž: NormaPlato, ALAs kartotēkas pārzine; Solveiga

Švalbe, PBLA/LBFgrāmatvede; Anita Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre; Ingrīda
Meierovica; Valda Lēvenšteina, LBFadministrātore; Astra Pavlovska, ALAsfinanšu

lietvede. 2. rindā no kreisās - stāv: TijaKārkla, ALAs darbiniecespeciāliem projektiem;
Rasma Zvanere; Mārtiņš Zvaners, ĀIB lietveža vietnieks; Ojārs Kalniņš, ĀIB lietvedis;

Gunārs Meierovics, .ALAspārstāvis ABK.

Baltijas valstis par konflikta iemeslu pasaules mērogā, par ko jārunā starptau-
tiskās sanāksmēs, jo tās ir vienīgās valstis, kas nav atguvušas savu neatkarību

kopš Otrā pasaules kara, un lūdza prezidentu tikties ar baltiešu organizā-

ciju pārstāvjiem, lai pārrunātu pašreizējās maiņas Baltijas valstīs un Padomju
Savienībā.

Nākamajā valdes sēdē, 1990. gada 21./22. janvārī, Ft. Lauderdēlā,

Floridā, dominēja finanču jautājumi. Ņemot vērā intensīvāku darbu un

augošos izdevumus, valde nolēma nākamajā kongresā ierosināt paaug-

stināt ALAs gadskārtējo biedru maksu no $12 uz $20. leguldījumu komi-

sija U. Klausa vadībā ierosināja un valde apstiprināja ALAs aizdevumu

Latviešu cv. lut. draudzei Vašingtonā DC $150 000 apmērā uz 10 gadiem
par 9% plānotā pensionāru nama būvei ar noteikumu - ja tā nevar samak-

sāt aizdevuma augļus, ALAs biroja telpu īre nav jāmaksā iztrūkstošās sum-

mas apmērā.
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Jau turpat gadu latviešu sabiedrībā ASV bija šad un tad dzirdēti minē-

jumi par it kā nemākulīgi izdarītiem ALAs Fonda nākotnē (ALAs FN) iegul-

dījumiem, kuru dēļ ALA cietusi lielus zaudējumus. Polemika par ALAs

financiāliem zaudējumiem atbalsojās arī presē. Tās iespaidā daži ziedotāji

bija atturējušies no sava atbalsta Apvienības darbam, tā padarot ALAs finan-

ciālo bazi nestabilāku un samazinot ALAs lomu latviešu sabiedrībā ASV. Lai

dotu sabiedrībai ieskatu par
ALAs patieso financiālo stāvokli, valde uzaicinā-

ja Revīzijas komisiju pārbaudīt visas ALAi uzticētās summas un sniegt ziņo-

jumu par notikušo.

Revīzijas komisija 1990. gada 2. janvārī ziņoja ALAs valdei par izdarīto

revīziju ALAs FN grāmatās un norādīja, ka 1987. gada oktobrī notikušās

financiālās krizes ASV dēļ ALAs FN ieguldījumi cietuši ievērojamus zau-

dējumus. 1989. gada 31. decembra pārskati rāda, ka $282 214 pašizmaksas
vērtība kritusies par $174 940. Revīzijas komisija arī atgādināja - lai gan

ALAs FN rīcībā esošās summas ir daļa no ALAs bilances, tās nav daļa no

Apvienības kapitāla un tiek apsaimniekotas pilnīgi neatkarīgi no ALAs iegul-
dījumiem. Komisijas ieteikums - ALAs FN locekļiem atrast labāko veidu, kā

atrisināt šo situāciju.

Revīzijas komisija arī izteica nožēlu, ka neprecīzas informācijas dēļ, kas

ievietota laikrakstā Laiks, ir izcēlusies tik krasa un nepamatota polemika par

ALAs financiālo atbildību un stabilitāti.

Piektajā sēdē, 1990. gada 17./18. martā, Denverā, Kolorado, valdes

locekļi ar gandarījumu konstatēja, ka ASV presē arvien vairāk parādījušies
raksti par Baltiju - lielā mērā ALAs darbinieku nopelns, ka Latvijā strādā jau
vairāki Amerikas latviešu jaunieši, kas rēgulāri sazinās ar Apvienību, piem.,

jaunais žurnālists un ALAs stipendiāts Kārlis Streips un žurnālists Paulis

Raudseps. Saņemti daudzi dažādi grāmatu pieprasījumi no Latvijas skolām

un bibliotēkām, bet konstatēts, ka pieejamie materiāli visus pieprasījumus
nevarēs apmierināt.

Izpildot ALAs Revīzijas komisijas ieteikumu, ALAs FN vadītājs A. Lam-

bergs ziņoja, ka, fonda darbībai izbeidzoties, tā iniciātori ir piekrituši, ka pāri

palikušais fonda pamatkapitāls pāriet ALAs apsaimniekošanā un izlietojams

jaunatnes, saimnieciskiem vai nacionālpolītiskiem pasākumiem.
Valde vienmēr bija apzinājusies, ka latviešu sabiedrisko darbinieku darbs

ikvienā centrā ir ārkārtīgi svarīgs. Lai pienācīgi novērtētu šo darbinieku

sasniegumus, valde nolēma atjaunot kādreizējo ALAs Atzinības rakstu pie-

šķiršanu un uzdeva KN izstrādāt noteikumus šim apbalvojumam. Lai palie-
linātu pamatkapitālu un nodrošinātu ALAs financiālo bazi, BN bija intensīvi

strādājusi, lai paceltu ALAs biedru skaitu, īpašu uzmanību pievēršot mūža

un zelta mūža biedru piesaistīšanai.
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ALAsfinanču lietvede Astra Pavlovska ceļā
uz jaunu dzīvi un karjeru 1989. g.

"(..) Kad sāku strādāt ALAs biro-

jā, viss kopējais ALAs budžets bija ap-

mēram tāds kā vienas ALAs nozares

budžets šogad. ALAs bilance tad bija

apm. $300 000. Tagad bilance pār-

sniedz $2 000 000. Ir bijis astoņkārtīgs

pieaugums. Tāpat savairojušies dažā-

die fondi ALAs paspārnē (..)"*

Sestās valdes sēdes laikā,

tieši pirms ALAs 39. kongresa
atklāšanas 1990. gada 4. maija
rītā San Francisko, Kalifornijā,
Rīgā pulcējās Latvijas Augstākās

padomes sesija, lai balsotu par

Latvijas neatkarību. Sēdes gaita
un pārrunas risinājās mazliet

satrauktā gaisotnē, gaidot balso-

juma rezultātus.

ALAs finanču lietvede Astra

Pavlovska jau 1989. gada 22. sep-

tembra sēdē bija ziņojusi, ka 1990.

gada maijā, tūlīt pēc kongresa, pēc
15 nostrādātiem gadiem atstās

darbu Amerikas latviešu apvienībā.

Izvērtējot trīs pieteikušos kandidātu

kvalifikāciju, par nākamo ALAs

finanču lietvedi valde apstiprināja

skolotāju un sabiedrisku darbinieci

Brigitu Valteri. ALAs sekretāriātā

iezīmējās jauns posms - dažādo

skaitļotāju programmu izmēģi-
nāšana un lietošana kā ALAs grā-

matvedībai un fmanciālajiem pār-

skatiem, tā arī visiem citiem pro-

jektiem un sekretariāta ikdienas

rakstu darbiem.

ALAs financiālo stāvokli savu

nostrādāto 15 gadu laikā Astra

Pavlovska raksturoja šādi:

ALAsfinanču lietvede Brigita Valtere demonstrē

Vašingtonā 1989.g. 23. augustā.

* Astra Pavlovska. "Atskatoties, atvadoties..."ALA Vēstis, #51, 1990. g. jūlijā, 14. lpp.
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NSDG Saimnieciskas uzņēmības balvas laureātsNSDG banketā. No kreisas: Dagnija
Strautniece, Ilmārs Reņķis, I. Reņķe.

Pirms gadskārtējā kongresa NSDG paziņoja 1989. gadā izraudzītā

Saimnieciskās uzņēmības balvas laureāta vārdu: Ilmārs Reņķis - plastmasas
ražošanas speciālists, firmas "Thermoclad" vadītājs.

1990-1991

LATVIJAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS AUSMĀ

"ALAs kongress San Francisko 4. maija sakas sasprindzinājuma, no stundas uz stun-

du sekojot jaunievēlētās Latvijas Augstākās padomes sesijas gaitai."

Tā ziņojumu par 39. gadskārtējo kongresu 1990. gadā sāka laikraksts

Laiks. Kongresa protokolā par kongresa atklāšanu lasām valdes priekšsēža
V. Pavlovska vārdus, ka šobrīd latvieši stāv vēsturisku notikumu priekšā -

Latvijas Augstākā padome Rīgā nupat ir nobalsojusi par Latvijas Republikas
atjaunošanu. Kongresa delegāti, kājās stāvot, ar ilgstošiem aplausiem sveica

šo vēsturisko notikumu. Delegātu saviļņojums vēl ilgi nenorima; pat plānotā
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ABKpārstāvji tiekas arASVprezidentu Džordžu Bušu 1990. g. 11. aprīlī Baltajā namā.

No kreisās: Juhan Simson, igauņu pārstāvis; prezidents Bušs, Valdis Pavlovskis, ALAspr-dis;

Ojārs Kalniņš, ĀIB lietvedis.

Dr. Anatols Dinbergs, Latvijas sūtnis

ASV, uzrunāALAs 39. kongresa

delegātus 1990. g. 4. maijā.

darba grupu sesija 4. maija vakarā iegu-
va tādu kā pacilātu, svētsvinīgu noska-

ņojumu.
Sveicot kongresu, Latvijas sūt-

niecības vadītājs Dr. Anatols Dinbergs
uzsvēra, ka jāstrādā kopā ar tautiešiem

Latvijā, lai varētu runāt vienu kopīgu
valodu. Trimdas latvieši var palīdzēt
Latvijai ar pieredzi un zināšanām. PBLA

valdes priekšsēdis Gunārs Meierovics

delegātiem atgādināja, ka ikviens lat-

vietis ir gaidījis šo brīdi, un - tagad tas

ir klāt!

LTF informācijas biļetena At-

moda redaktrise Elita Veidemane

aicināja kongresa delegātus tālākam

kopīgam darbam. Preses konferences

laikā E. Veidemane un ĀIB lietvedis
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Ojārs Kalniņš, ĀIB lietvedis, iepazīstina
Elitu Veidemani, avīzes "Atmoda"

redaktrisi, ALAs 39. kongresā
San Francisko, CA, 1990. g. 4. maijā.

O. Kalniņš atbildēja uz amerikāņu
žurnālistu jautājumiem par šīs dienas

notikumiem Rīgā. Bet jau kongresa nā-

kamajā darba posmā O. Kalniņš ziņoja,
ka - padomju prezidents M. Gorbačovs

Latvijas Augstākās padomes balsojumu
atzinis par nelikumīgu! Delegāti saprata,
ka ceļš uz pilnīgu Latvijas neatkarību

būs grūts.
39. kongresā piedalījās 101 dele-

gāts ar 123 mandātiem, pārstāvot 76

organizācijas un 847 atsevišķus biedrus.

Par kongresa vadītāju ievēlēja Aristīdu

Lambergu, un par ALAs valdes priekš-
sēdi ar aklamāciju ievēlēja līdzšinējo -

Valdi Pavlovski.*

Kongress pieņēma sabalansētu

ALAs budžetu nākamajam darbības ga-

dam $521 000 apmērā. Kongresa laikā

Apvienība bija 4918 mūža un 662 zelta mūža biedri. Finanču pārskata uz

rādītās summas par jauno zelta mūža

biedru projektu norādīja, ka tas iene-

sis ALAi vairāk nekā pārējās biedru

kategorijas. Tādēļ kongress mudi-

nāja ALAs pārstāvjus īpaši piestrādāt

pie jaunu mūža un zelta mūža biedru

piesaistīšanas. Nākamam darbības

gadam izvirzītais mērķis - 1000 zelta

mūža biedru! Pārskats arī liecināja,
ka vislielākās summas izlietotas ĀIB

un Sadarbība ar Latviju biroju darbī-

bai - šobrīd visaktīvākajām ALAs no-

zarēm.

Mara Trapāne atgādināja, ka

ALA Vēstis sasniegušas 50. numuru;

Māra Trapāne, ALAs IN vad., uzrunā

delegātus ALAs 39. kongresā San

Francisko, CA, 1990. g. 4. maijā.

* Valdis Pavlovskis, valdes pr-dis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks, AN; Arvīds Bļodnieks, LI; Agris

Pavlovskis, ĀIB; Rūta Prauliņa, IzN; Ints Rupners, SAL; Uldis Sēja, BN; Kostantīns Sventeckis,

KN; Māra Trapāne, IN; Kārlis Zamurs, SN; Ēriks Krūmiņš, sekretārs; Gundars Strautnieks,

sekretāra vietnieks, Apgāda vad; Valdis Kārklis, kasieris; Paulis Zeltiņš, kasiera vietnieks; Ilmārs

Dambergs, Rev. kom. pr-dis; Valdis Ronis, Andris Zalmanis, Rev. kom. locekļi; Dr. Tālivaldis

Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis; Dr. Valdis Muižnieks, JR LSC prezidija pr-dis.
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Jaunievēlētā valde, kongresa vadībaun darbiniekiALAs 39. kongresā San Francisko, CA,
1990. g. 4. maijā. 1. rindā no kreisās: Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KFpr-dis;
Anita Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre; Ilze Sīle, kongresa vicepr-de; Aristīds Lambergs,

kongresa vad.; Valdis Pavlovskis, ALAspr-dis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks; Dr. Līga
Ruperte 3x3 vad. 2. rindā no kreisās: Kārlis Zamurs, SN vad.; Ojārs Kalniņš, ALAs ĀIB

lietvedis; Jānis Zommers, kongresa vicepr-dis; ValdisRonis, Rev. kom. loc; Valdis Kārklis,
valdes kasieris; Māra Trapāne, IN vad.; Gundars Strautnieks, valdes sekretāra vietnieks,

Apgāda vad.; Agris Pavlovskis, ĀIB vad.; Ints Rupners, SAL vad.; Ēriks Krūmiņš, valdes

sekretārs, Andris Zalmanis, Rev. kom. loc.

IzN vad. Ināra Reine informēja delegātus, ka trimdas 40. gadā latviešu

skolās ASV mācās 655 pamatskolēni un 265 vidusskolēni. Latvijas brīvības

ideja tomēr dominēja šī kongresa gaitu, kā to liecina delegātu pieņemtās
rezolūcijas.

Apsveikuma telegramma Latvijas Augstākajai padomei:

"Apsveicam Augstākās padomes svarīgo soli deklarēt neatkarīgās Latvijas Republikas
atjaunošanu. ALAs 39. kongresa delegāti saviļņojumā dzīvo līdz brīvības cīņām un ir kopā
ar tautu Latvijā, mūsu valsts dc facto atjaunošanā. Sniegsim jums atbalstu turpmākajā

darbā, lai mūsu kopīgais sapnis - brīvas neatkarīgas Latvijas atjaunošana - ātrāk tiktu

īstenots."

Pārrunājot konkrētu palīdzību un sadarbību ar Latviju, kongress ar

aklamāciju pieņēma arī šādu rezolūciju:
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"ALAs 39. kongresa Izglītības
darbagrupa aicina atbalstīt sadarbību

ar Latviju izglītības laukā, veicinot

trimdas/Latvijas izglītības darbinie-

ku konferencē Minsterē ierosinātos

projektus:

1) trimdas/Latvijas izglītības
darbinieku konferenci Rīgā 1991.

gada vasarā un

2) informācijas sagādi Latvijai -

sūtot izglītības materiālus, skolu

programmas un mācību priekšme-

tus, profesionālu paidagoģisku

informāciju, kā arī piesakot referā-

tus un rakstus Līgai Rupertei, PBLA

Izglītības padomes priekšsēdei."*

Kā parasti, 39. kongress

nosūtīja telegrammas ASV

valdībai un Kongresam un

pieņēma vairākas rezolūcijas,
kas skar tieši ASV un

Padomju Savienības attie-

cības, īpaši atzīmējamas divas

telegrammas - ASV prezi-
dentam Bušam, izsakot neap-

mierinātību
par viņa atbalsta

trūkumu Baltijas valstu cen-

tieniem atgūt brīvību un

izveidot demokrātiskas val-

stis, un ASV Kongresa locek-

ļiem Dennisam DeConcini

un Stenijam Hoveram (Stennv

Hoyer) -

protestu pret ASV

vienaldzību par Padomju Sa-

vienības mēģinājumiem var-

mācīgi iesaukt baltiešu jau-
niešus Padomju Savienības

militārajā dienestā, tā pār-

Gaidot Latvijas Saeimas balsojuma rezultātus ALAs

39. kongresā San Francisko, CA, 1990. g. 4. maijā.
No kreisās: Jūlijs Riekstiņš, delegāts; Aristīds

Lambergs, kongr. vad.; Elita Veidemane,

laikraksta 'Atmoda" redaktrise.

ALAs 39. kongresā San Francisko, CA, 1990. g.

4. maijāatzīmē Latvijas Saeimas balsojumu par

neatkarības atjaunošanu. No kreisās:

Elita Veidemane, laikraksta "Atmoda" red.;

Gunārs Meierovics, ABKpr-dis;
Valdis Pavlovskis, ALAs pr-dis.

kāpjot Ženeva parakstīta starptautiska līguma noteikumus un 1976. gada
Helsinku Akta nolīgumu.

* ALAs 39. kongresa protokols. ALA, 1990. g. jūlijā.
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ALAs 39. kongresa laikā 1990. g. 4. maijā San Francisko, CA. No kreisās: Kārlis Ķuzulis,

pr-ža vietnieks; Dainis Rudzītis, kongresa vadītājs; Gunārs Meierovics, ABKpārstāvis;
Elita Veidemane, avīzes "Atmoda" redaktrise; Aristīds Lambergs, bij. ALAspr-dis; Aivars

Jerumanis, Latvijas goda konsuls Los Andželosā; Dr. Anatols Dinbergs, Latvijas sūtnisASV.

Finanču darba sēdeALAs 39. kongresā 1990. g. 5. maijā San Francisko, CA.

No kreisās: Valdis Kārklis, kasieris; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Brigita Valtere,

finanču.lietvede; Uldis Sēja, BN vad.
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1990. gada vasara iezīmēja Latvijas tautas un trimdinieku visplašāko un

tiešāko saskari pēdējo 45 gadu laikā, kad tūkstošiem latviešu no visām pasau-

les malām plūda uz dziesmu svētkiem Rīgā. Trimdiniekus pārstāvēja kori,

tautas deju kopas, sabiedriski darbinieki un viesi. Šai vasarā notika arī pirmā
3x3 nometne Latvijā - Madlienā - ar 300 dalībniekiem kā no Latvijas, tā no

ārzemēm.

Parasti ALAs darba cēliens vasarās iezīmējās ar īsiem atpūtas brīžiem

kā valdes locekļiem, tā sekretāriātā darbiniekiem. 1990. gada vasara bija
krasi savādāka. Atskaņas no dziesmu svētkiem Rīgā ikdienas darbā ienesa

pavisam citu nokrāsu un spriedzi. Varbūt pats svarīgākais - ALAs ĀIB

izkārtojumā Latvijas Ministru prezidenta Ivara Godmaņa un ārlietu mi-

nistra Jāņa Jurkāna vizīte Vašingtonā pie ASV valdības pārstāvjiem un

privātām organizācijām no 1990. gada 19. jūlija līdz 2. augustam.

Kulminācija - tikšanās ar ASV prezidentu Džordžu Bušu (George Bush)
1990. gada 30. jūlijā uz 15 minūtēm, kas ieilga veselas 40 minūtes. Šī un

vairāku citu personu no Latvijas viesošanās apstiprināja, ka Latvijā notiek

nopietnas pārmaiņas. Radās jautājums: "Vai mēs šeit, Amerikā, esam tām

gatavi?"
ALAs valdes sedē 1990. gada 8./9. septembrī Milvokos, Viskonsinā, pec

šīs "savādās, dziesmotās vasaras" priekšsēdis V. Pavlovskis uzsvēra, ka

"(..) mūsu uzdevums ir atbalstīt Latvijas valdību un Augstāko padomi cīņā un darba

par brīvu Latviju"*.

Viņš pateicās visiem tautiešiem par atbalstu ALAs sadarbībai ar brīvības

cīnītājiem Latvijā un iepazīstināja klātesošos ar sēdes dalībniekiem un vie-

siem, to starpā arī ar Latvijas Juristu biedrības un Augstākās padomes (AP)
likumdošanas komisijas priekšsēdi Valdi Birkavu.

Kā apliecinājumu ALAs turpmākai sadarbībai ar Latvijas pārstāvjiem
valde pieņēma priekšsēža vietnieka K. Ķuzuļa izstrādāto rezolūciju:

Amerikas latviešu apvienība atzinīgi novērtē Latvijas sūtniecības Va-

šingtonā š.g. 2. augusta paziņojumu attiecībā uz pašreizējo Latvijas Repub-
likas Ministru padomi resp. valdību. ALAs valde aicina Latvijas valdību un

Augstāko padomi sadarboties ar visām grupām, kas strādā, lai Latvija patiesi
īstenotu 1990. gada 4. maijā pasludināto Latvijas neatkarības atjaunošanu.
Amerikas latviešu apvienība arī turpmāk īstenos 1988. gada decembrī ārkārtas

kongresā pieņemto rezolūciju par sadarbību ar visām latviešu organizācijām,
kuru mērķis ir neatkarīga Latvija. ALA ir pārliecībā, ka pašreizējā Latvijas
valdība bauda latviešu tautas uzticību un ka tā aizstāv latviešu tautas intere-

ses un cīnās par
brīvu un pilnīgi neatkarīgu Latviju. Amerikas latviešu apvie-

* ALAs valdes sēdes protokols, 1990. g. 8./9. septembrī, 2. lpp.
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Informācijas apmaiņa 1990. gadā Vašingtonā. No kreisās: Ints Rupners, SAL vad.; Ivars

Godmanis, Jānis Jurkāns, LR valdības pārstāvji; Valdis Pavlovskis, ALAspr-dis; Ojārs
Kalniņš, ĀIB lietvedis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks.

nība ir gandarīta, ka var but līdzdalībniece latviešu tautai tik nozīmīga un

vēsturiskā attīstībā.*

V. Birkavs, aprakstot pašreizējo situāciju Latvijā, norādīja, ka latvieši

Latvijā augstu novērtē trimdas latviešu ilggadējo cīņu, lai uzturētu dzīvu

Latvijas okupācijas neatzīšanas politiku rietumu valstīs. Latvijas AP vēl nav

izstrādājusi Latvijas ekonomisko stratēģiju; agrārā reforma ir tikai apsprie-
šanas stadijā; Latvijas pilsonības likums ir sarežģīts, un to tuvākajā laikā vēl

nepieņems. Pastāv iespēja piešķirt Latvijas pavalstniecību arī tiem trimdas

latviešiem, kas ir citu rietumu valstu pavalstnieki.
Ikvienam pasākumam nepieciešams darbaspēks un līdzekļi. To it sevišķi

bija uzsvēris priekšsēdis A. Lambergs savā "valdīšanas" laikā. To nācās atzīt

arī tagad. Apzinoties ALAs darbības straujo paplašināšanos, ALAs valde

apstiprināja par daļēja laika darbinieku nesen no Latvijas atgriezušos ALAs

stipendiātu žurnālistu Kārli Streipu speciālu uzdevumu veikšanai, kā arī,
sākot ar 1991. gada 1. janvāri, Katrīnu Svarcu, nesen studijas beigušu ekoloģi,

par
ĀIB lietveža vietnieci.

Papildu līdzekļu sagāde nebija tik vienkārša. Budžetā paredzētās summas

ALAs projektiem, piem., stipendijām, mācību grāmatu sastādīšanai un publi-

cēšanai, nevarēja lietot, lai apmierinātu visus dažādos atbalsta pieprasījumus

* Amerikas latviešu apvienības 1990. g. 8./9. sept. valdes sēdes protokols, 18. lpp.
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(piem., Latvijas Kalnu slēpošanas federācijas pabalsta lūgumu komandas brau-

cienam uz ASV) un veiktu visus ALAi uzticētos papildu projektus. Valdes

kasieris Valdis Kārklis atgādināja, ka

"sakara ar pastiprināto darbību, atbalstot neatkarības centienus Latvija, šobrīd ALAs

izdevumi pārsniedz ienākumus"*.

Valde pilnvaroja kasieri pārskaitīt no tiem agrākajos gados saņemtajiem

novēlējumiem, kas nav saistīti ar īpašiem norādījumiem par to izlietošanu,

līdz $50 000 uz rīcības kapitālu un atbalstīja kasiera ieteikumu ALAs 40.

kongresam turpmāk atļaut ieguldīt 50% no novēlējumiem pamatkapitālā
līdzšinējo 75% vietā un 50% rīcības kapitālā (tagad tikai 25%).

Mēģinot paplašināt ziedotāju bazi, valde vienojās par rudens līdzekļu
vākšanas akcijas materiālu izsūtīšanu divām grupām: līdzšinējiem ziedotā-

jiem un speciāli sagatavotus materiālus tautiešiem, kas līdz šim nebija atbal-

stījuši ALAs pasākumus.
Valdes locekļi arī apņemas izsūtīt tautiešiem savas dzīvesvietas apkārtne

personīgas uzaicinājuma vēstules pievienoties ALAs mūža biedru saimei.

Bez tam valde pieņēma KN vadītāja Konstantīna Sventecka no jauna

pārstrādātus ALAs Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumus un nolēma tos

piešķirt 22 personām.
1990. gada vasarā ALAs stipendiātu skaits bija krietni mazāks, toties

interesants: Vita Foldi (KN stipendiāte - Kongresa bibliotēkā); Marisa

Zalmane (ALA stipendiāte - ABK birojā); Indra Priede (Latvijas sūtniecības

stipendiāte - ALAs birojā); Benjamiņš Goldbergs (ārpuskārtas stipendiāts -

ALAs birojā) - ebrēju tautības, kura vecvecāki izbraukuši no Grobiņas, Lat-

vijā. B. Goldbergs runāja angļu, ebrēju un japāņu valodu un, birojā strādā-

dams, sāka mācīties arī latviski. Pēdējā darba nedēļā Benjamiņš visas piecas

dienas, biroja darbiniekiem par lielu izbrīnu un prieku, ar viņiem sarunājās
tikai latviski! Vēl vairākus gadus pēc nostrādātās vasaras Benjamiņš dzīvi

sekoja līdz visiem notikumiem Latvijā un ALAs darbinieku saimē.

1990. gada 10. decembrī ALAs valdes sēdē Vašingtonā atskanēja bažas

par padomju "stingrās līnijas" uzspiešanu Baltijas valstīm,** par ko valde savā

vēstulē brīdināja ASV prezidentu:

"Pēdējo nedēļu notikumi Maskavā, īpaši stingrās līnijas pārstāvju, kuri agrāk apspieda
neatkarības kustību Baltijas valstīs, iecelšana PSRS lekšlietu ministrijā, norāda uz jaunu

iespēju šādu kustību apspiešanai Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Ja Padomju Savienība iesaistītos

šādā rīcībā, tad mūsu uzskatā būtu nepareizi ASV turpināt līdzšinējās attiecības ar Gorbačova

valdību. Ja padomju valdība atsāktu apspiešanu Baltijas valstīs, tadASVmateriālo palīdzību
Maskavai varētu uzskatīt par atbalstu Baltijas tautu un to vēlēto pārstāvju apspiedējiem."
* Amerikas latviešu apvienības 1990. g. 8./9. septembpa valdes sēdes protokols, 16. lpp.

** Irēne Karule. "Bažas par "stingrās līnijas" uzspiešanu Baltijas valstīm."Laiks, 1990. g. 14. decembrī.
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Vašingtonas "pop
" mūzikas raidstacijas balva - brīvaspusdienas tiem, kas strādā, lai īstenotu

savu sapni - šai gadījumā - brīvību Latvijai -, pasniegta 1990. g. 18. novembrī latviešu

namāRokvillē, MD. No kreisās: Ilona Krasta, ALAs daļēja laika darbiniece; Mārtiņš

Zvaners, ĀIB lietveža vietnieks; Norma Plato, ALAs kartotēkas pārzine; Solveiga Švalbe,

PBLA/LBFgrāmatvede; Anita Tērauda, ALAs generālsekretāre; Tija Krūmiņa, PBLA

generālsekretāre; SandraAistara, ABK lietvede; Ojārs Kalniņš, ĀIB lietvedis; Kārlis

Streips, ALAs darbinieksspeciāliem projektiem; Valda Lēvenšteina, LBFadministratore;

Brigita Valtere, ALAsfinanšu lietvede.

Valde arī atgādināja, ka ASV ilgus gadus ir aizstāvējušas Baltijas brīvību

un neatkarību un lūdza turpināt

"(..) sapratīgu un piemērotu spiedienu pret Maskavu, lai šo mērķi varētu sasniegt".*

V. Pavlovskis ziņoja, ka 10 dienu apmeklējumā 1990. gada rudenī Lat-

vijā ticies vismaz ar 30 Latvijas valdības, AP, organizāciju un preses pār-

stāvjiem un piedalījies LTF un LNNK valdes sēdēs. ALAs atbalsts paš-

reizējai valdībai ir pareizs, jo valdība bauda tautas uzticību. Galvenais -

jāpalīdz Latvijā veidot demokrātisku bazi; jāpaplašina programma Talka

* Vēstuli parakstīja: ALAs pr-dis Valdis Pavlovskis, pr-ža vietnieks Kārlis Ķuzulis, sekretārs Ēriks

Krūmiņš, kasieris Valdis Kārklis un vicepr-ži: Arvīds Bļodnieks, Agris Pavlovskis, Rūta Prauliņa,
Ints Rupners, Uldis Sēja, Gundars Strautnieksun Konstantīns Sventeckis.
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Latvijai, jo vajadzīgi tulki, angļu valodas pratēji, žurnālisti, skaitļotāju liet-

pratēji.
PBLA priekšsēdis Gunārs Meierovics informēja, ka apspriedēs ar Lat-

vijas valdības pārstāvjiem īpaši uzsvērta triju Baltijas valstu sadarbība kopī-

gai stājai pret Maskavu. Kopenhāgenā 1990. gada 20. decembrī atklās kopīgu
baltiešu biroju; tā izdevumus segs Dānijas valdība. Pārrunāts arī, kā negātīvas
notikumu attīstības gadījumā trimdas organizācijām sadarbībā ar Latvijas
sūtniecību palīdzēt Latvijas valdībai tās darbā krizes stāvoklī, pat tad, ja Lat-

vijas pārstāvjiem būtu liegta kustības brīvība.

Pamatojoties uz 1988. gada ALAs ārkārtas kongresa lēmumu, ALAs

valde izstrādāja t.s. "krizes komitejas" darbības un atbildības noteikumus un

pieņēma plānu, kā nopietnu politisku grūtību gadījumā steidzami iegūt vaja-

dzīgos līdzekļus. Tas izdarāms divās pakāpēs: 1) jāsamazina visi budžeta pos-

teņi par 10% un 2) jāizlieto līdz $50 000 no ALAs rezerves kapitāla.
ALAs darbības paplašināšana un budžeta pieskaņošana visām vajadzī-

bām sēdes gaitā atkārtoti sagādāja grūtus brīžus. Mēģinot sabalansēt nākamā

gada budžeta projektu uz $560 900, mācītāja Kristapa Valtera ievadvārdi šai

sēdei likās kā radīti:

"Uz jautājumu, kam droša uzvara Otra pasaules kara laikā, Hitlers teicis, ka to izšķirs
rase, Cerčils - klase, Staļins - masa, bet Rūzvelts - kase..."*

Un, neraugoties uz māc. Valtera turpinājumu, ka latviešu karavīrs dzied

par tēvzemes brīvību, ko pirks ar asinīm, valdes locekļu debates liecināja, ka

šobrīd sekmīgam darbam tomēr svarīgākais ir - kase...

Kasieris V. Kārklis ziņoja, ka pēdējās ziedojumu vākšanas akcijas rezultātā

"rēgulārie" ziedotāji devuši caurmērā $40, "neziedotāji" - $20 no personas.

Līdz š.g. 21. novembrim ieņemti 76%, izdoti 86% no budžetā paredzētajām
summām. Iztrūkums segts, lietojot agrākajos gados uzkrātos rezerves līdzek-

ļus. Noteiktā robeža - $50 000 - gan vēl nav sasniegta, bet...

Dr. O. Pavlovskis, ALAs pārstāvis ABK, atteicās no darba Eiropas Dro-

šības un sadarbības konferences (EDSK) darba grupā, kuras sastāvā PBLA

un ALAs ĀIB pārstāvji bija piedalījušies EDSK ārlietu ministru sanāksmē

Ņujorkā un galotņu konferencē Parīzē un Vīnē, kā arī cieši sadarbojušies ar

Latvijas valdības pārstāvjiem. ALAs valde izteica pateicību un atzinību

Dr. Pavlovskim par veikto darbu, aizstāvot Latvijas valsts tiesības.

ĀIB vadītājs Agris Pavlovskis ziņoja, ka atjaunotajā ĀIB sakarnieku tīklā

darbojas pāri par 50 personu 23 ASV pavalstīs un ka š.g. 7. decembrī ticies

ar ASV Kongresa pārstāvjiem un ASV Ārlietu ministrijas pārstāvi P. Goblu

(Goble).

* IrēneKarule. "Bažas par "stingras līnijas" uzspiešanu Baltijas valstīm."Laiks, 1990. g. 14. decembrī.
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SAL vadītājs I. Rupners informēja, ka pavadījis Latvijas valdības pār-

stāvjus saimnieciskās sarunās ASV biržās un banku organizācijās un ka otrais

grāmatu sūtījums no Bajones ostas (NJ) uz Latviju izmaksājis $9000; no

tiem $3000 seguši ALA. Uz Latviju nogādās arī MIT dāvinātu skaitļotāju;
sūtījuma izmaksu $7500 apmērā kopīgi segs ALA un PBLA. Projektam
Talcinieki Latvijai jau pieteikušās vairāk nekā 20 personas. Pirmie talcinieki

ieradīsies Latvijā 1991. gada sākumā.

IzN vadītāja Rūta Prauliņa atgādināja, ka jāuzlabo izglītības līmenis

latviešu nedēļas nogaļu skolās. Latvijas vidusskolas skolēnu piedalīšanās vasa-

ras vidusskolās ASV ir bijusi gan pozitīva, gan negātīva; dažām problēmām

jāatrod atrisinājums. Piemērotu mācību līdzekļu trūkuma dēļ problēmatiska
ir vēstures mācīšana skolās Latvijā. Latvijas Kultūras ministrija atzinusi, ka

jāpārstrādā visas mācību grāmatas visos priekšmetos. Tas ir projekts, kam

nepieciešami līdzekļi. Novērtējot situācijas nopietnību, ALAs KF priekš-
sēdis Dr. T. Bērziņš norādīja, ka nākamajā līdzekļu vākšanas akcijā aicinās

ziedotājus palīdzēt Latvijā izveidot jaunu izglītības sistēmu.

1991. gada 1. janvāris - 1991. gada 21. augusts

PADOMJU SAVIENĪBAS SABRUKUMS UN LATVIJAS

BRĪVĪBAS AUGŠĀMCELŠANAS

ALAs sekretāriāta darbinieku sastāvā 1991. gads ienesa pārmaiņu, kas

tobrīd likās ļoti dabiska. Proti, pēc sešiem nostrādātiem gadiem Ojārs Kalniņš,
ALA ĀIB lietvedis, pārgāja strādāt uz Latvijas sūtniecību. Viņa pieredze
žurnālistikā un datoru zinībās lieliski papildināja līdz šim minimālo sūtnie-

cības darbinieku sastāvu.*

Ojāra vietu pārņēma viņa vietnieks Mārtiņš Zvaners. Viņa krievu valo-

das zināšanas bija labs ieguvums jaunajām, ALAs darbā līdz šim vēl nepie-
redzētām vajadzībām. Par M. Zvanera vietnieci strādāja Katrīna Svarca,

dažādu personīgu apstākļu dēļ gan tikai četrus mēnešus. Jau pirmajā darba

dienā, 1991. gada 2. janvārī, likās, ka šī darbinieku maiņa ir bijusi gandrīz vai

specifiski ieplānota nākamajam darba posmam. Jo -

Apvienības nojautas 1990. gada decembrī par padomju grožu pievilkšanu

īstenojās. 1991. gada 13. janvārī padomju spēki uzbruka Lietuvas brīvības

aizstāvjiem Viļņā, un 20. janvārī t.s. "melnās beretes" mēģināja pārņemt

* Sākot ar 1994. gada 1. janvāri, LR valdībaapstiprināja O. Kalniņu par Latvijas vēstnieku ASV un

vēlāk arī par vēstniekuMeksikā; 1994. gada aprīlī viņu oficiāli akreditēja pie ASV valdības. Sākot ar

2000. gada 1. janvāri, O.Kalniņš ir Latvijas Institūta vadītājs.
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varu Latvijā. Tauta uz barikādēm aizstāvēja nesen pasludināto brīvību un

demokrātiskā ceļā ievēlēto Augstāko padomi. Šie notikumi iezīmēja jauna
darba posma sākumu arī latviešu sabiedrībā ASV.

V. Pavlovskis 1991. gada 7. janvāra vēstulē ASV prezidentam Bušam jau-

tāja, kā ASV var nereaģēt uz baltiešu jauniešu piespiedu iesaukšanu PSRS ar-

mijā; aicināja ASV pārtraukt saimniecisko un technoloģisko palīdzību Padomju
Savienībai un nebraukt uz sarunām ar M. Gorbačovu, kamēr padomju izplētņ-

lēcēju vienības nav izvāktas no Baltijas valstīm. Jau 8. janvārī paziņotais Baltā

nama viedoklis bija, ka izplētņlēcēju iesūtīšana Baltijā esot tikai "iebaidīšanas"

metode, ka Padomju Savienības iekšpolitika neiespaidojot tās attiecības ar

ASV, un ...tajā pašā laikā ASV Lauksaimniecības ministrija ziņoja, ka Maska-

vai piešķirts 900 milj. kredits lauksaimniecības produktu iepirkšanai...

Šajās politiski kritiskajās dienās ALA aicināja citas latviešu organizācijas
un visas baltiešu sabiedrības ASV kopīgi mēģināt paveikt to, kas latviešiem

vieniem pašiem nez vai būtu izdevies:*

a) sūtīt telegrammas prezidentam Bušam, noradot, ka sākusies mili-

tāra un ekonomiska represija Baltijas valstīs, un lūdzot ASV sama-

zināt sadarbību ar PSRS;

b) atkārtoti zvanīt uz Balto namu un mudināt prezidentu atbalstīt

baltiešu brīvības centienus.

Uz šo aicinājumu baltieši ASV atsaucas gandrīz vai rekorda skaita.

Lietuvas notikumu brīdināti, ALAs birojā no 1991. gada 11. līdz 27.

janvārim 24 stundas dienā dežūrēja ALAs sekretāriāta darbinieki, Vašingto-
nas apkārtnē dzīvojošie valdes locekļi un brīvprātīgi palīgi.** Galvenie uzde-

vumi: uzturēt rēgulāru informācijas plūsmu starp Latviju un ASV; rēgulāri
informēt ASV presi, valdību, Kongresu un latviešu sabiedrību ārzemēs par

notikumu gaitu Latvijā. Nomodā bija arī ASV Ārlietu ministrija, kas, seko-

jot ALAs priekšzīmei, tāpat dežūrēja 24 stundas dienā. Sadarbība starp abām

instancēm bija neiedomājami cieša.

ALAs priekšsēdis atkal griezās pie latviešu sabiedrības ar aicinājumu
latviešiem ASVbūt gataviem darīt savu daļu, lai palīdzētu latviešiem Latvijā
izturēt šos pārbaudījumus.

"(••)Kā ziņojusi Latvijas valdība, PSRS bruņotie spēki tuvākajā laikā ieradīsies Latvijā,
lai kontrolētu nelegālā okupācijas karaspēka dienestā iesaukšanas procesu. Padomju Savie-

nības militārā klātbūtne Latvijā ir nepieņemama (..)"***

* "Amerikas latviešu apvienība un Baltiešu amerikāņu brīvības līga aicina visus tautiešus." Laiks,

1991.g. 19. janvārī.
**

Jānis Bolšteins, Raits Eglītis, Valdis Kārklis, Kārlis Ķuzulis, Astra Pavlovska, Ēriks Pavlovskis,
Dr. Oļģerts Pavlovskis, RaimondsPavlovskis, Ēriks Plato, Gustavs Plato, Kārlis Streips, Ēriks Šulcs,
Katrīna Svarca, Anita Tērauda, Brigita Valtere, Mārtiņš Zvaners.

*** Valdis Pavlovskis. "Uzsaukums Amerikas latviešiem." Laiks, 1991. g. 19. janvārī.
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V. Pavlovskis arī lūdza tautiešus:

1. Pilnīgi un precīzi noskaidrot faktus par notikumiem Latvija, lai

neizplatītos baumas.

2. Informēt savu apgabalu deputātus ASV Kongresa par notikumiem

Latvijā un lūgt, lai ASV valdība

a) iesaldē un revidē visus ASV-PSRS savstarpējas palīdzības

līgumus,

b) sniedz tiešu fmanciālu palīdzību Baltijas valstīm,

c) ierosina Baltijas valstu jautājumu pārrunāt Apvienotajās Nā-

cijas un Eiropas Drošības un sadarbības konference (CSCE),

d) militāra uzbrukuma gadījumā atsauc prezidentu Buša un

Gorbačova plānoto tikšanos.

3. Informēt ASV presi par notikumiem Latvijā; rakstīt lasītāju vēs-

tules un ievadrakstus; lūgt, lai arī amerikāņi informē politiķus par

situāciju Latvijā.
Lai latviešu sabiedrībai ASV būtu illustrātīva informācija par notikumu

gaitu Latvijā, ALA sadarbībā ar Laika redakciju lasītājiem sniedza viena

notikuma aprakstu, kas aprakstīja "melno berešu" nostāju pret latviešiem

Latvijā:

"Uzbrukuma laikā "melnās beretes" šāva skolas dežuranta virzienā (..) izsisti vairāki

logi (..) piekauti un pazemoti vairāki audzēkņi (..) "Berešu" komandieris teicis V. Zacharam

(direktora vietniekam) (..) tā kā šeit ir Baltijas republika un viņiem šeit jādzīvo, tad milici-

jas studenti vēl pārāk viegli tikuši cauri (..) V. Zachars pielīdzinājis uzbrukumu savai skolai

Dienvidafrikas vai Čīles terroristu uzbrukumam."*

Svētdienas - 1991. gada 20. janvāra pēcpusdienā Latviešu cv. lut. drau-

dzes namā, kur ir arī ALAs mājvieta, latviešu sabiedrību uzrunāja LTF pār-
stāvis Dainis Ivāns, kas uz pāris dienām bija ieradies Vašingtonā. Sekre-

tāriātā tobrīd dežūrēja generālsekretāre Anita Tērauda. Atskanēja telefona

zvans. Saruna no Rīgas. Vīrieša balss lēni un skaidri ziņoja, ka notikusi apšau-

dīšanās, ka ir kritušie un ir ievainotie... Cauri sarunai varēja dzirdēt dažus

izolētus šāvienus... Sarunai beidzoties, vispirms tika nosūtīts ziņojums angļu
valodā par notikušo dežūrējošajai ASV Ārlietu ministrijas Baltijas valstu

nodaļai. Tad - paziņojums tautiešiem sanāksmē un lūgums: pēc atgriešanās

mājās informēt par notikušo savus radus un draugus ASV un aicināt, lai viņi

pieprasa savu iecirkņu ASV politiķiem nekavējoties ieņemt nepārprotamu,

stingru nostāju pret Padomju Savienību! Tajā vakarā un naktī līdz pat agrai
rīta stundai telefona zvani no Vašingtonas pārsteidza latviešus ASV gan vie-

sībās, gan atpūtā, gan pirmajā miegā... Atsaucība bija lieliska!

*

Buiķe, Iveta. "Kā notika iebrukumsLatvijas milicijas akadēmijā." Laiks, 1991. g. 26. janvārī.
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Nākamajās dienās, vakaros un naktīs bija jāatbild uz tautiešu jautāju-
miem par notikumiem Latvijā; jāinformē ASV prese un ASV Ārlietu minis-

trija; jāmierina tie, kuru ģimenes locekļi tobrīd viesojās vai jau dzīvoja Rīgā.

Neaizstājamu palīdzību informācijas sagādē sniedza kā vietējie Latvijas
Preses centra darbinieki Rīgā, tā daudzie jaunieši, iebraukuši no rietumiem,

kas strādāja par tulkiem, informējot Rīgā esošos ārzemju žurnālistus, un

veica citus pienākumus. Sarunās ar neskaitāmām personām Latvijā šajās

grūtajās dienās optimisms mainījās ar pesimismu, humors ar sarkasmu, bet

ticība gaišākai Latvijas nākotnei nekad nepazuda. Valdīja neaprakstāma, līdz

šim vēl nepiedzīvota vienotības sajūta tautai Latvijā ar tautu ārpus tās.

Pēc dežūru izbeigšanas ALAs ģenerālsekretāre informēja sabiedrību par

darbu ALAs sekretāriātā šīs krizes laikā, norādot, ka ALA jūtas sevišķi gan-

darīta par:

1) ASV Ārlietu ministrijas Baltiešu darba grupu, kas dežurēja tāpat

ka sekretariāts - 24 stundas diena, lai sekotu līdzi notikumiem Bal-

Tijas valstīs un par tiem informētu ASV valdību;

2) ASV Ārlietu ministrijas pārstāvja sevišķu pateicību un atzinību ALAs

darbiniekiem, bez kuru starpniecības Ārlietu ministrijai nebūtu

bijis kritiskas, svarīgas informācijas.
Vēl jo lielāka pateicība pienācās visiem tautiešiem, kas palīdzēja jebkurā

dienas vai nakts stundā; visiem sekretāriātā darbiniekiem un talciniekiem

par negulētajām naktīm un ikdienas gaitu pārkārtošanu; visiem tautiešiem

no ASV, kuri patlaban Latvijā ar savām speciālajām zināšanām palīdz krizes

brīžos; visiem nenogurstošajiem darbiniekiem Latvijā, kuru palīdzība atvieg-

loja darbu šeit. Un

"(..) vēlreiz gribu uzsvērt to, ko teicu jau 1980. gada novembri, atgriežoties no Mad-

rides konferences: būsim lepni uz savu jaunatni, jo tā ir zelta vērta!"*

Sasprindzinājums Rīgas ielās vēl nebija norimis; barikādes joprojām tika

celtas, nepārtrauktā LR valdības un valdības namu apsardze, kurā piedalījās
latvieši no visām Latvijas malām, darbojās pilnā spēkā; neviens latvietis Lat-

vijā un ārpus tās vēl nebija paguvis izvērtēt notikumu gaitu, kad baltiešu cen-

trālo organizāciju pārstāvji ASV 1991. gada 22. janvārī jau bija izkārtojuši
tikšanos ar ASV valdības pārstāvjiem, lai atkal atgādinātu Baltijas valstu tra-

ģisko situāciju. Par sarunu rezultātiem latviešu sabiedrību informēja ALAs

priekšsēdis:
ASV Nacionālās drošības padomes (National Securitv Council) priekš-

sēdis ģen. Skoukrofts (Scowcroft) tikās ar baltiešu galveno organizāciju

priekšsēžiem (V. Pavlovskis, ALA; Mari-Ann Rikkena, Estonian American

*
Tērauda, Anita. "ALAs darbībaLatvijas krizes laikā." Laiks, 1991. g. 26. janvārī.
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National Council; Asta Banionis, Lithuanian American Communitv, un

Jonas Bobelis no Supreme Committee to Liberate Lithuania), lai pārrunātu
notikumus Baltijas valstīs un dzirdētu viņu ieteikumus. Slēgtajā sēdē, kas

bija paredzēta 20 minūtes, pēc pirmajām 10 minūtēm ieradās ASV prezi-
dents Dž. Bušs, un sēde, nopietna un intensīva, ieilga pāri par 50 min.

Baltiešu pārstāvju ieteikumi ASV valdībai bija šādi: 1) atcelt galotņu
konferenci (tas tā arī notika - red.); 2) pārtraukt saimniecisko atbalstu, tech-

nisko (high tech.) atbalstu, aizdevumu garantijas; 3) izvirzīt Baltijas valstu

neatkarības jautājumu sarunās ar ANO un EDK, norādot uz Padomju Savie-

nības varasdarbiem; 4) nosūtīt delegāciju uz Baltijas valstīm; 5) pieprasīt novē-

rotāju statusu Baltijas valstīm Eiropas Drošības un sadarbības konferencē;

6) atvērt informācijas biroju Baltijas valstīs.*

Un ne tikai ar ASVvaldību, bet arī ar dažiem valstsvīriem pašā Padomju
Savienībā ALA mēģināja lietas virzīt uz labo pusi. Tā ALAs priekšsēdis
1991. gada februārī savā vēstulē Borisam Jeļcinam pateicās par viņa atbalstu

baltiešiem krizes dienās, aicinot krievu karavīrus nepiedalīties baltiešu ap-

spiešanā un protestējot pret M. Gorbačova diktātorisko rīcību; novēlēja
B. Jeļcinam sekmes cīņā pret totālitāriem spēkiem un pauda cerību, ka reiz

pienāks diena, kad Krievija un Latvija varēs sadarboties kā īstas demokrātis-

kas, miermīlīgas un suverēnas valstis.

Jautājums par Latvijas Republikas un pārējo Baltijas valstu atzīšanu par

likumīgām valstīm citu valstu starpā kļuva arvien akūtāks un nodarbināja kā

baltiešu, tā Amerikas politiķu prātus. Arī ALA iesaistījās šī jautājuma risinā-

šanā. Informējot latviešu sabiedrību, V. Pavlovskis norādīja, ka ALA nekādā

ziņā neprotestētu, ja eventuāli ASV valdība atzītu Latvijas valdību. Bet -

Latvijas valdība šobrīd nav pieprasījusi ASV atzīšanu. ALA nevēlas sevi nostā-

dīt soģa lomā un Latvijas valdībai diktēt to, kas tai būtu darāms. ALAs vie-

doklis pilnībā sakrīt arī ar Latvijas sūtniecības Vašingtonā viedokli.**

1991. gada 21. februārī Latvijas Republikas AP pieņēma lēmumu

noturētnesaistošu aptauju 1991. gada 3. martā visā Latvijā, lai uzzinātu tau-

tas noskaņojumu par Latvijas valsts neatkarības ideju. ALA un PBLA netau-

pīja pūles, lai palīdzētu risināt arī šo jautājumu:

"PBLAVIEDOKLISLATVIEŠU TAUTASAPTAUJAS
UNPAGAIDU VALDĪBAS ATZĪŠANAS JAUTĀJUMĀ

1. Sakarā ar Latvijas Augstākās padomes lēmumu š.g. 3. martā rīkot tautas aptauju
PBLA pievienojas Latvijas sūtniecības Vašingtonā viedoklim mudinātLatvijas iedzīvotājus

piedalīties šinī aptaujā un pozitīvi izteikties par neatkarīgu Latviju.
* Pavlovskis, Valdis. "Baltiešu centrālo organizāciju vadītāji Amerika apspriežas Baltajā nama."Laiks,

1991. g. 2. februārī.

**

Pavlovskis, Valdis. "ALAs paskaidrojums LR atzīšanas jautājumā." Laiks, 1991. g. 9. februāri.
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2. Jautājumā par pagaidu valdības (Latvijas Republikas Ministru padome) un pārejas
laika parlamenta (LR Augstākā padome) atzīšanu starptautiskā forumā PBLA uzskata, ka

atbilde ir jādod LR Augstākajai padomei. Arī šeit PBLA pievienojas Latvijas sūtniecības un

Pasaules Baltiešu apvienības līdzīgam viedoklim.

Gunārs Meierovics,

PBLA valdes priekšsēdis"

"ALAs VIEDOKLISLATVIJAS lEDZĪVOTĀJU APTAUJAS JAUTĀJUMĀ

(..) Amerikas latviešu apvienība pievienojas PBLA un Latvijas sūtniecības viedoklim

mudinātLatvijas iedzīvotājus piedalīties šinī aptaujā un pozitīvi izteikties par brīvu un neat-

karīgu Latviju.
Valdis Pavlovskis,

ALAs valdes priekšsēdis"*

ALA ne tikai teorijā saskaņoja savus uzskatus ar PBLA, Pasaules Bal-

tiešu apvienību un Latvijas sūtniecību Vašingtonā, bet arī praksē aicināja

tautu dzimtenē sekot LR Augstākās padomes aicinājumam. V. Pavlovskis

atgādināja, ka

"(..) 1. Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. 2. Latvijas valsts suverēnā vara

pieder Latvijas tautai (Latvijas Republikas Satversme, 1922.
g. 15. februārī)"

un ka tieši pirms 69 gadiem Latvija apstiprināja Latvijas Republikas Satver-

smi - vienīgo, ko Latvijas tauta ir apspriedusi un ko atzīst pasaules valstis.

Viņš arī norādīja, ka 1991. gada 3. martā tauta Latvijā varēs izteikties "jā"
vai "nē" par jautājumu Vai Jūs atbalstāt brīvu un valstiski neatkarīgu Latvijas

Republiku? ...
un aicināja visus Latvijas iedzīvotājus balsot "jā".**

Lai dotu iespēju balsojumā piedalīties arī tiem latviešiem, kas 3. martā

bija ārpus Latvijas, ALA sadarbībā ar Latvijas sūtniecību Vašingtonā infor-

mēja sabiedrību par procedūru, kā viesi ASV no Latvijas var nodot savu

balsi.***

Kā balsojuma rezultāti liecināja, 1991. gada 3. martāLatvijas iedzīvotāji

nepārprotami apstiprināja vēlēšanos dzīvot brīvā, neatkarīgā Latvijas

Republikā. Pat Daugavpilī, kur tikai 13% iedzīvotāju bija latvieši, pāri par

50% balsu uz jautājumu "Vai Jūs atbalstāt brīvu un valstiski neatkarīgu

Latvijas Republiku?" atbildēja ar "jā".

Nākamajā ALAs valdes sēdē 1991. gada 9./10. martā Čikāgā priekšsēdis

atgādināja, ka Latvija vēl nav brīva, ka nacionālpolītiskais darbs šeit, ASV, ir

jāturpina vēl enerģiskāk. Latvijas likteni neizšķirs tikai Maskava. To ietek-

* Laiks, 1991. g. 20. februārī.

** Pavlovskis, Valdis. "Mīļie tautas brāļi un masas dzimtene, Latvijas Republika!" Laiks, 1991. g.

15. februārī.

*** "Amerikas latviešu apvienība. "Ciemiņi noLatvijas - balsojiet!" Laiks, 1991. g. 23. februārī.
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mēs arī ASV un citu brīvo valstu spiediens pret Maskavu. Mums jāgādā, lai

šis spiediens palielinātos. Sevišķi liels atbalsts Latvijas brīvībai nāk no ASV

Kongresa - tā locekļu apmeklējumi Latvijā un vairāk nekā 20 likumprojekti
vai rezolūcijas. ALAs un ABK prasības ASVvaldībai nākotnē ir šādas: 1) PSRS

jāizvāc karaspēks no Baltijas valstīm; 2) ASV jāatver informācijas biroji Bal-

tijas valstīs; 3) ALAi jāpieprasa tieša palīdzība Baltijas valstīm humānitāros,

izglītības un saimnieciskos laukos. ASV valdība jau piešķīrusi līdzekļus

transportam un administrācijai; privāti uzņēmumi ziedos medikamentus

organizācijai Project Hope. Pirmajā sūtījumā trīs slimnīcas Rīgā jau saņē-
mušas materiālus $500 000 vērtībā. Atbalstu baltiešu brīvības centieniem

apliecinājusi arī Baptistu Pasaules apvienība (Baptist ĪVorld Alliance). Tās

nodaļa - Eiropas Baptistu federācija - nosūtījusi protestu Gorbačovam par

PSRS vadīto baltiešu apspiešanu.
Risinot Latvijas dc jure un dc facto atzīšanas jautājumus, V. Pavlovskis,

K. Ķuzulis un M. Zvaners izskaidroja, ka ALA, PBLA, Latvijas sūtniecība

ASV un tagadējā Latvijas valdība atbalsta tūlītēju dc facto atzīšanu - šis

process jau ir iesācies, jo: 1) Latvijas valdība slēdz līgumus ar citām valstīm;

2) Latvijas valdības pārstāvjus Rietumu valstu valdības pieņem kā valstsvīrus;

3) Latvijas valdība pieņem citu valdību pārstāvjus un delegācijas Latvijā.
1991. gada janvāra notikumi pierādīja - ja tagad dc jure atzīšana būtu

spēkā un Latvijā iekšēja bruņota apvērsuma gadījumā pie varas nāktu PSRS

"pakalpiņu" (Rubika, Alkšņa v.c.) kontrolēta valdība, tad tā būtu tiesīga
runāt latviešu tautas vārdā. Šādu apstākļu dēļ šobrīd dejure valdības atzīšana

latviešu tautai varētu nākt par ļaunu.
Sakarā ar ASV bruņoto spēku iesaistīšanos konfliktā starp Irāku un

Kuveitu gandrīz vienlaicīgi ar 1991. gada janvāra notikumiem Baltijas val-

stīs ALA nosūtīja ASV prezidentam apsveikumu sakarā ar ASV uzvaru un

pieprasīja turpmāk pievērst lielāku uzmanību Baltijas valstu brīvības centie-

niem. ALA nosūtīja protesta vēstuli Kuveitas sūtniecībai par
Kuveitas lēmu-

mu sniegt fmanciālu palīdzību PSRS, norādot, ka baltiešu izcelsmes ameri-

kāņi ir cīnījušies par Kuveitas brīvību, un paužot sašutumu par Kuveitas

atbalstu baltiešu apspiedējiem...

Šajā sēdē valde IN vadītājas Māras Trapānes ierosmē pieņēma šādu re-

zolūciju:

"PATEICĪBA LATVIEŠU TAUTAI LATVIJĀ

Tad, kad jūsu balsis bija pilnīgi noslāpētas un jūs Latvijas neatkarības domu un pra-
sību nēsājāt tikai savā sirdī - latvieši brīvajā pasaulē bija visas latviešu tautas balss! Tad, kad

Brīvības ceļa cilvēku ķēdē latvieši sadevās rokās visā Latvijā, - arī tad mēs bijām šīs ķēdes
pagarinājums brīvajā pasaulē.
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Un tagad, kad latviešu tauta dienu un nakti stāvēja uz barikādēm, lai plecu pie pleca

sargātu ne tikai apdraudētās ēkas, bet visu Latvijas neatkarības un brīvības domu, - tad

jūsu plecs bija stiprinājums un balsts arī mums šeit. Apstāklis, ka jūs kā dzīvs valnis stāvējāt
sardzē par neatkarību, deva spēku un iedvesmojumu ari ASV latviešiem savos centros die-

nām ilgi dežūrēt pie telefoniem 24 stundas.

Nevis negulētās naktis skaitām, nozīmīgi ir tikai būt nomodā par mūsu lielo kopīgo

mērķi - brīvu, neatkarīgu Latviju. Roku rokā, plecu pie pleca - mēs uzvarēsim! Amerikas

latviešu apvienības valde."

Jau 1988. gada decembrī ārkārtas kongresa debatēs bija atskanējušas ba-

žas par to, vai latviešu sabiedrībai ASV pietiks līdzekļu, lai atbalstītu visus

speciālos projektus sakarā ar straujo notikumu attīstību Latvijā. Balstoties uz

ieteikumiem atrast jaunus ienākumu avotus ārpus latviešu sabiedrības, Dace

Pavlovska un Valdis Kārklis izstrādāja un iesniedza ASV valdībai pieprasīju-
mu atzīt Apvienību par privātu brīvprātīgu labdarības organizāciju (Private
Volunteer Organization), tiesīgu saņemt līdzekļus no ASV Federālās valdī-

bas darbinieku ziedojumiem t.s. Apvienotajam fondam (Combined Federal

Campaign)* un no ASV valdības iestādēm, piem., US AID (ASV Aģentūra

starptautiskai attīstībai). Lai to paveiktu, bija mazliet jāpārveido līdzšinējā grā-
matvedības sistēma; sīkāk jādefinē dažādie ALAs rīcībā nodotie ziedojumi
un fondi un jānodod visi financiālie dokumenti profesionālu ASV revidentu

caurskatīšanai. Šis gadskārtējais revīzijas process, kaut sākumā likās sarež-

ģīts, apliecināja, ka ALA darbojas ASV bezpeļņas organizāciju noteikumu

ietvaros, un deva iespēju ALAs kongresos ievēlētajai Revīzijas komisijai vairāk

vērības veltīt tieši ALAs valdes darbam - kongresos un valdes sēdēs pieņemto
lēmumu iedzīvināšanai.

Pirmais lielais ASV valdības piešķīrums Projekta Cerība (Project Hope)
ietvaros bija medicīniskās palīdzības sniegšana Baltijas valstīm tieši - bez

Maskavas starpniecības. Tātad - vēl viens panākums Latvijas valdības

dc facto atzīšanas procesā. Līdz šim Maskavas kontrole par palīdzības
materiālu izdalīšanu bija atturējusi ASV valdību no palīdzības sniegšanas

Latvijai.
Otrais piešķīrums no-National Endowment for Democracv (Nacio-

nālais ieguldījums demokrātijai) bija pirmā daļa no projektam paredzētās
izmaksas ($3O 000), ko izlietoja Demokrātiskā centra attīstībai Rīgā, speci-
fiski informācijas ierīču iegādei, lai uzlabotu sazināšanos ar Latviju.**

Tam sekoja citi piešķīrumi no ASV valdības iestādēm.

*

(ALA saņēma apstiprinājumu un līdz 1999. gadam ar viena gada pārtraukumu katru gadu ieguva

ap $15 000-20 000 ziedojumos.)
** Sī projekta attīstībāunizveidošanā daudz laikaieguldīja ĀIB lietvedisMārtiņš Zvaners, cieši sadar-

bojoties ar Demokrātiskā centra vadītājiem - GuntaruCatlaku (no Rīgas), Rūsiņu Albertiņu (no IL),
Gunāru Ozolu (no NY).
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ALAs 40 gadu jubilejas kongresa (1991. gada 3., 4., un 5. maijā Vašing-
tonā, DC) moto "40 gadi Latvijai" raksturoja visu aizvadītajos četros gadu
desmitos paveikto. Kongresā no 184 organizācijām bija pārstāvētas 82 ar

130 delegātiem un 133 mandātiem. Simt vīrieši un 30 sievietes pārstāvēja
24 latviešu cv. lut. draudzes, 36 biedrības, apvienības vai klubus, 1 katoļu
draudzi, 13 Daugavas Vanagu nodaļas un 8 studentu/šu un jaunatnes orga-

nizācijas.

Kongresu vadīja Dainis Rudzītis; kā viesi piedalījās arī ALAs pirmais un

goda priekšsēdis prof. Dr. Pēteris Lejiņš, pirmais ALAs ģenerālsekretārs
Bruno Albats, Latvijas sūtniecības Vašingtonā vadītājs Dr. Anatols Dinbergs
un viesi no Latvijas: AP priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Krastiņš un LTF

priekšsēdētājs Romualds Ražuks, kurš sveica kongresu LTF 80 000 biedru

vārdā.

Atklājot kongresu, ALAs valdes priekšsēdis Valdis Pavlovskis uzsvēra,

ka "40 gadi Latvijai" nav tikai sauklis, bet gan ir apvienības vēsture. Paldies

visiem lielā darba darītājiem!
A. Krastiņš nolasīja apsveikumu no Latvijas Republikas AP priekšsēdē-

tāja A. Gorbunova:

"Latvijas Republikas Augstākā padome izsaka visdziļāko pateicību Amerikas latviešu

apvienībai par lielo patriotismu, izturību, spēku un atbalstu, ko mēs Latvijā sajūtām

ALAs godapr-dis prof. Dr. Pēteris Lejiņš uzrunāALAs 40 gadu jubilejas

kongresti delegātus Vašingtonā 1991. gada maijā.
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ALAs 40. kongresu 1991.

gada maijā Vašingtonā, DC,
ALAspr-dis Valdis

Pavlovskis apsveic Andreju

Krastiņu (LNNKpārstāvi)
dzimšanas dienā.

vissmagākajās dienas - 1991. gada janvārī - mūsu kopīgajā cīņa par Latvijas valstiskās

neatkarības patiesu atjaunošanu."*

Kongresa piedalījās arī četri ALAs dibināšanas kongresa dalībnieki:

Bruno Albats, Voldemārs Antiņš, prof. Dr. Pēteris Lejiņš un Alfons Rems.

Delegāti, apmierināti ar ALAs vispārējo darbību, ar aklamāciju ievēlēja
Valdi Pavlovski** valdes priekšsēža amatā nākamajam darbības gadam. Kon-

gress atbalstīja valdes ieteikumu saņemto mantojumu sadalei (50% pamatka-

pitālā, 50% rīcības kapitālā), apstiprināja tās sastādīto budžetu darbības gadam
un piekrita palielināt atbalstu LSC bibliotēkai, ja tāds būtu vajadzīgs. Kon-

gress nosūtīja ASV valdībai rezolūciju, lūdzot nekavējoties rakstveidā atzīt

Latvijas valdību dc facto, kā ari pateicības vēstules RFE/RL un VoA vadībai

par latviešu valodas raidījumu uzturēšanu īpaši pašreizējā situācijā Latvijā.
Pie sasniegumiem ALAs četrdesmit gados un LSC desmit pastāvēšanas

gados pakavējās ALAs valdes locekļi un darbinieki savos atskatos, kas tika

publicēti ALA Vēstīs #52, 1991. gada maijā, pēdējā šāda veida publikācijā.

Viskodolīgāk izteicās pieci vēl dzīvi esošie ALAs bijušie priekšsēži.
* ALA 40. jubilejas kongresa protokols, 4. lpp.

** Valdis Pavlovskis, pr-dis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks, AN; vicepr-ži: Arvīds Bļodnieks, LI;

VairaPaegle, IN; Rūta Prauliņa, IzN; Dr. Līga Ruperte, 3x3; Ints Rupners, SAL; Uldis Sēja, BN;

Gundars Strautnieks, AP; Konstantīns Sventeckis, KN; Kārlis Zamurs, SN; Ēriks Krūmiņš, sekre-

tārs; Māra Treimane, sekretāra vietniece; Valdis Kārklis, kasieris; Paulis Zeltiņš, kasiera vietnieks;

Revīzijas kom.: Ilmārs Dambergs, pr-dis; Valdis Ronis, Andris Zalmanis, locekļi; Dr. Tālivaldis

Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis; Dr. Valdis Muižnieks, JR LSC prezidija pr-dis.
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ALAs 40. kongresā 1991. g. maijā Vašingtonā, DC, ALAs valdespr-dis Valdis Pavlovskis

ar 4 delegātiem - ALAs dibinātājiem. No kreisās: ValdemārsAntiņš, prof. Dr. Pēteris

Lejiņš, Valdis Pavlovskis, Alfons Reins, Jānis Aperāns.

Prof. Dr. Pēteris Lejiņš: "Esam zināmā mērā "apdrošināšanas sabiedrī-

ba", ja Latvijā latviešu kultūra atkal reiz būtu apspiesta."
Uldis Grava: "Valdes darbā jācenšas iesaistīt visus mūsu sabiedrības

nogrupējumus, ne tikai vienādi domājošus darbiniekus."

Dr. Ilgvars Spilners: "Šodien vadība brauc oficiāli uz Latviju ar pa-

domju varas iestāžu izdotām vīzām kabatā..."

Prof. Visvaldis Klīve: "Mums jādomā (..) arī par ilgtermiņa projektiem

Latvijā."
Aristīds Lambergs: "Lai ALA paplašina informācijas plūsmu tautiešiem

šeit un arī Latvijā."*
Un divi ALAs ģenerālsekretāri atzina, ka:

Bruno Albats: "Novirzīšanās no ALAs sākotnējiem mērķiem nav ma-

nīta."**

* Mara Trapāne. "Ar skatu nākotnēun pagātnē." ALA Vēstis, #52, 1991. g. maijā, 14.-16. lpp.
**

Turpat, 17. lpp.
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Anita Tērauda: "40 gadi ALAs pastāvēšanā ir bijuši - monumentāli!"*

ALA Vēstis redaktrisei Mārai Trapānei vairs nekandidējot amatam,

ALAs valde nolēma pārtraukt šī žurnāla publicēšanu un līdz ar to arī t.s.

lekšējās informācijas nozares darbību. Tas savā ziņā bija zaudējums, jo žur-

nāls Māras redakcijā bija atradis "savu seju" un kļuvis par paraugu citu orga-

nizāciju biļeteniem un mēnešrakstiem. ALA Vēstis aizstāja ar daudz īsāku,

konspektīvāku periodisku publikāciju ALA Zinas AN vadītāja Kārļa Ķuzuļa
redakcijā.

Pirmā jaunās valdes sēde notika kongresa pēdējās dienas rītā, 1991. gada
5. maijā. Valde apstiprināja ALAs vasaras stipendiātu Ādamu Blāķi un ABK

stipendiātu Robertu Lizumu. levērojot kongresā risinātās pārrunas par JR
LSC budžeta vajadzībām, valde samazināja ceļa izdevumu posteni no $15 000

uz $10 000 un ietaupītos $5000 piešķīra JR LSC atbalstam.

1991. gada vasaras pirmajā posmā daudzi ALAs valdes locekļi apmeklēja

Latviju. Amerikā viesojās liels skaits ciemiņu no Latvijas, kas piedalījās arī

latviešu vidusskolu, bērnu nometņu un 3x3 darbā.

Augusta sākumā Baltijas valstīs, kā arī visā Padomju Savienībā sākās noti-

kumi, kas noveda pie pilnīgas Latvijas neatkarības.

Šo notikumu kulminācija pēc padomju neizdevušās sazvērestības un

puča pret Michailu Gorbačovu Latvijā bija 1991. gada 21. augustā AP pie-

ņemtā deklarācija par Latvijas demokrātiskās republikas pilnīgu neatkarību

(113 balsis par, 13 - pret). Jau pēc četrām dienām, 25. augustā, Islande pir-
mā atzina Latviju; 26. augustā tai sekoja Dānija; 27. augustā Latviju bija
atzinušas jau 25 valstis. 30. augustā Latvijas AP priekšsēdētājs Anatolijs
Gorbunovs lūdza ANO uzņemt Latviju par tās pilntiesīgu locekli.

1991. gada 2. septembrī Latvijas jauno valdību atzina arī ASV, kas gan

diplomātiskās attiecības ar Latviju un pārējām Baltijas valstīm nekad nebija

pārtraukusi. ALAs ģenerālsekretāres jautājumu, vai tas nav dīvaini, ka ASV

ir viena no pēdējām lielvalstīm, kas atzina neatkarīgās Latvijas valdību, Lat-

vijas sūtnis ASV Dr. Anatols Dinbergs dziļdomīgi komentēja:

"Ja jau nu 50 gadus esam gaidījuši, kas ganir viena diena vairāk vai mazāk...'

Nākamās ALAs valdes sēdes laikā, 1991. gada 7./8. septembrī Vašing-

tonā, pienāca ziņa, ka Latviju atzinusi arī tās līdzšinējā okupētāja - PSRS.

Loks bija noslēdzies.

Loks ne tikai Latvijas valsts vēsturē. Reizē ar Latvijas brīvības un neat-

karības atgūšanu noslēdzās arī tas Amerikas latviešu apvienības darbības posms,

ko ALAs statūti raksturoja kā tādu, kam viens no galvenajiem darbības mēr-

ķiem bija Latvijas brīvības un neatkarības atgūšanu. Tā nu bija atgūta.

* Anita Tērauda."40 gadi ALAs pastāvēšanā bijuši monumentāli."ALA Vēstis,#s2, 1991.g. maija, 13.1pp.
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1991. g. 21. augustā PBLA pr-ža Dr. 0. Pavlovska mājās vašingtonieši atzīmēLatvijas
neatkarības atjaunošanu. No kreisās: Kārlis Ķuzulis, ALAs pr-ža vietnieks; Jānis Pāža,

Edvīns Tums, Jānis Tērauds, bij. ALAs kasiera vietnieks.

1991. g. rudenī Vašingtonā,
Baltā nama Rūzvelta zālē,

gaidot uz preses konferenci.

1. rindā labajā pusē Valdis

Pavlovskis, ALAspr-dis;
2. rindā Maido Kari, igauņu

pārstāvis; Tija Krūmiņa,
PBLA ģenerālsekretāre;
Dr. Oļģerts Pavlovskis,

PBLA pr-dis; 3. rindā-

Kārlis Ķuzulis, ALAspr-ža

vietnieks; Andrejs Spārniņš,

DVASVpr-ks.
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Pēc gariem un intensīviem 40 gadiem sākās jauns un sarežģīts ALAs

darba cēliens: palīdzība Latvijai, neaizmirstot arī Amerikā dzīvojošo latviešu

materiālās, kulturālās un garīgās vajadzības. Jauns pagrieziens, jaunas vaja-

dzības, jaunas prioritātes. Pats galvenais sabiedrības vienotājs - cīņa par Lat-

vijas brīvību - bija zudis. Ko tagad? Kas jādara? kam? kā? kad? ar ko? kādēļ?
Uz visiem jautājumiem vajadzēja atbilžu. Latviešu sabiedrība ASV un tās

pārstāvji - vietējo organizāciju un Amerikas latviešu apvienības vadība - nu

reiz visi bija vienos un tajos pašos ratos, jo piepeši bija mainījies arī visu ārze-

mēs dzīvojošo latviešu statuss.

Reizē ar Latvijas brīvības atgūšanu latvieši ārzemēs no trimdiniekiem

kļuva par - izceļotājiem? emigrantiem? Bijušais ALAs valdes priekšsēdis
Dr. Visvaldis V. Klīve, apcerot jauno situāciju, radīja arī jaunu apzīmējumu:

trimdotājs. Persona, kas labprātīgi izšķiras dzīvot ārzemēs, nevis pārcelties

atpakaļ uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Cik sekmīga būs bijusi Amerikas latviešu

apvienība kā šādu "trimdotāju" organizācija, par to spriedīs vēsture.

Kas tos trimdas ratus tālāk stums?

Dzintras Lejiņas zīmējums
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OTRA DAĻA

AMERIKAS LATVIEŠI KOPSOLĪ AR LATVIJU

Reizē ar Baltijas valstu neatkarības atgūšanu teorētiski un praktiski mai-

nījās arī uzskati par Otrā pasaules kara bēgļiem - ieceļotājiem amerikāņu vidē

ASV. Pirms Padomju Savienības sabrukuma ASV valdības aprindās bieži vien

manīja īgnumu, lai neteiktu - nepatiku, kad atkārtoti bija jātiekas ar latviešu

un baltiešu organizāciju pārstāvjiem un jāuzklausa tās pašas prasības - atbal-

stīt baltiešu brīvības centienus. Austrumeiropas valstīm atbrīvojoties no ko-

munisma jūga, baltieši ar patīkamu izbrīnu konstatēja, ka ASV valdības un

privātu organizāciju pārstāvji arvien biežāk sāk uzklausīt viņu uzskatus un

izmantot viņu svešvalodu prasmi. No gandrīz vai nevēlamām personām bal-

tieši pēkšņi bija kļuvuši par - speciālistiem Baltijas valstu jautājumos!
Vēl īsti neaptverot pēdējo nedēļu politisko notikumu sekas, ALAs valde

1991. gada 7./8. septembrī pulcējās uz pirmo sēdi Latvijas otrās neatkarības

posmā. Sēdi vadīja priekšsēža vietnieks Kārlis Ķuzulis, jo priekšsēdi Valdi

Pavlovski 2. septembrī bija piemeklējusi sirdstrieka! Savā valdei atsūtītajā

vēstījumā V. Pavlovskis atgādināja, ka

"(..) mūsu pienākums pret mūsu tautu un Latviju nav beidzies. Ja līdz šim mēs runājām

par cīņu, tad šodien runāsim par darbu Latvijas nākotnei! Amerikas latviešu apvienībai un

Amerikas latviešu saimei ir jāpalīdz uzcelt Latvijas valsti, tās demokrātiskās institūcijas un

saimniecību un jāpalīdz aizsargāt vidi. Un mums jāgādā, lai ASV valdība un tauta nāktu

palīgā šai talkā, jo paši ar saviem līdzekļiem mēs to nespēsim veikt!"

Sēdes laikā nodotie ziņojumi liecināja, ka priekšsēža vēlēšanās pamazām
sāk piepildīties. SAL

programmas Talcinieki Latvijai ietvaros uz Latviju jau

bija aizbraukuši 15 talcinieki; līdz gada beigām viņiem piebiedrosies vēl

desmit. Finanču speciālists un Latvijas valdības padomnieks Dainis Rītiņš sācis

mācīties ieguldījumu apsaimniekošanas programmā ASV. Veikti priekšdarbi

pirmajai SAL konferencei Vašingtonā, lai koordinētu grupu pasākumus
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sadarbībā ar Latviju. Organizēti grāmatu sūtījumi uz Latviju, grāmatu sagādē
iesaistot arī amerikāņu izdevniecības. Savu stipendiāta laiku bija pabeidzis
žurnālists Raits Eglītis no Latvijas; par nākamo stipendiātu izraudzīts laik-

raksta Diena Rietumu ziņu biroja vadītājs Aivars Ozoliņš. Stipendiju piepra-

sījumi no studentiem Latvijā tālu pārsnieguši Apvienībai pieejamo līdzekļu

summas. Izveidojusies arī plaša sarakste un informācijas apmaiņa ar māk-

sliniekiem Latvijā.
Sākot ar 1991. gada 1. augustu, ALAs sekretāriātā sāka strādāt pilna laika

darbiniece Inta Sķiņķe par ĀIB lietveža vietnieci, galvenokārt SAL projektu
veikšanai. Inta bija beigusi Džordžtaunas (Georgetovvn) universitāti Vašing-

tonā, DC, ar grādu starptautiskās attiecībās, papildinājusies latviskajā izglītībā
LSC studiju programmā.

lesāktie ALĀs projekti tomēr nebija apstājušies. Apgāds drīzumā plāno-

ja izdot Latviešu pareizrakstības vārdnīcu un iespiest citas vajadzīgās mācību

grāmatas; LI turpināja sagatavot Latvju Enciklopēdijas V sējumu; žurnāla

Latvju Māksla #17 bija jau sagatavots iespiešanai.
Kaut gan likās, ka latviešu sabiedriskais darbs ASV ritēs ierastajās sliedēs,

1991. gada pēdējos mēnešos galvenais uzsvars tomēr bija uz palīdzību Latvi-

jai. To pauda arī ALAs priekšsēdis savā 18. novembra apsveikuma rakstā:

"(••) Mums ir jāsauc atpakaļ un jāiesaista Latvijas atjaunošanas darbā tie tautieši, kas

daļēji atstājuši latviešu sabiedrību un darbojas galvenokārt amerikāņu vidē; mums pašiem

jābrauc uz Latviju strādāt, mācīt, palīdzēt."*

Šī ievirze turpinājās nākamajos desmit un plus gados un manāmi atbal-

sojās gandrīz visās latviešu sabiedriskās, kulturālās un akadēmiskās aktivi-

tātēs ASV. Tā netieši, bet jūtami iespaidoja arī fmanciālo bazi, nepieciešamu
ikvienam sekmīgam pasākumam, jo gandrīz katrai latviešu ģimenei ASV bija
kāds trūkumā nonācis rads, draugs vai paziņa, kāda skola, bibliotēka, slim-

nīca Latvijā, kam vajadzēja palīdzību. Tādēļ daļa līdz šim ziedoto līdzekļu
dažādām organizācijām - draudzēm, biedrībām, DV, ALAi - tika novirzīta

uz Latviju.

Apvienībai bija jāatrod jauns darbības veids, kā vienlaicīgi atbalstīt nupat

atgūtās neatkarības nostiprināšanu Latvijā un kā uzturēt aktīvu, spēcīgu,

organizētu latviešu sabiedrību ASV. Ir lietas, kas kārtojas pašas no sevis. Šī

nebija viena no tām.

Pirmā SAL rīkotā semināra dalībnieki 1991. gada 21. septembrī ierosi-

nāja un valde piekrita pie LDN izveidot pielikumu SaZiņas Intas Šķiņķes re-

dakcijā par tematiem, kas skar palīdzību Latvijai. K. Ķuzulis un M. Zvaners

* Valdis Pavlovskis. "Apsveikums Amerikas latviešiem Latvijas neatkarības svētkos." Laiks, 1991. g.

16. novembrī.



93

1991. g. pavasarī tikšanās ar Merilandespavalsts gubernatoru M. Shaefer, lai pārrunātu
palīdzību lauksaimniekiem Latvijā. No kreisās: Mārtiņš Zvaners, ĀIB lietvedis; Kārlis

Ķuzulis, pr-ža vietnieks; M. Shaefer, Kārlis Streips, ALAs speciālu projektu vad.; Ojārs
Kalniņš, Latvijas vēstniecībaspadomnieks.

ziņoja, ka abi vairākkārt tikušies ar Merilandes pavalsts gubernātoru, lai

veicinātu Merilandes-Latvijas kopīgus projektus Latvijas lauksaimniecības

attīstībā.

Ar M. Zvanera starpniecību bija uzsākti priekšdarbi kopīgu programmu

veidošanai starp ASV valdības iestādi National Endowment for Democracv

(NED) (Nacionālais ieguldījums demokrātijai) un LTF Demokrātiskās

izglītības centra organizēšanai Rīgā. Centra mērķis - iepazīstināt Latvijas

iedzīvotājus ar demokrātijas principiem un palīdzēt tām grupām, kas veidos

demokrātijas apmācību programmas Latvijā.
Pēc pirmās sajūsmas par

notikumiem Latvijā ALAs valdei 1991. gada
7./8. decembra sēdē Vašingtonā bija jārisina daži sarežģīti, mazliet ieilguši

jautājumi - galvenokārt saistīti ar JR LSC financiālajām grūtībām.

Pakāpeniska studentu skaita samazināšanās RMU latviešu valodas pro-

grammā, dažādās vajadzības LSC ēkas, dokumentu krātuves un bibliotēkas

iekārtošanai un uzturēšanai un gadskārtējā inflācija bija pakāpeniski radījusi

ievērojamas fmanciālas grūtības LSC ikdienas darbā. Trīs gadus ilgais līgums
par latviešu valodas kursu

programmu ar Rietummičiganas universitāti



94

izbeidzās 1992. gada aprīlī. Programmas ietvaros sakrājušies parādi līdz ter-

miņa notecēšanai bija paredzami ap $72 000. Iztrūkums sakarā ar JR LSC

bibliotēkas, kultūras un dokumentācijas centra un ēkas uzturēšanu līdz

1992. gada aprīlim, kaut segts ar citām LSC vajadzībām paredzētiem līdzek-

ļiem, bija $46 573. Pēc intensīvām pārrunām valde nolēma lūgt kongresam
atļauju lietot līdzekļus ārpus budžetā paredzētajām summām nesegto LSC

parādu dzēšanai un aicināt LSC līdzdibinātājas organizācijas - LELBA un

DV ASV katrai segt 25% no vajadzīgajām summām.

Šie bija grūti un sāpīgi lēmumi. Sēdes dalībnieki saprata, ka Studiju

centra nākotnes izredzes ir - labākā gadījumā - ļoti vājas.

Tajā pašā laikā ALAs valde gatavojās slēgt līgumu ar LELCHE (Latvian
Ev. Luth. Church Home for the Elderfv jeb Vašingtonas, DC, latv. cv. lut.

draudzes pensionāru nams) par papildu telpu īri sekretāriāta vajadzībām,
piekrita agronoma Jura Plēsuma lūgumam pieņemt ziedojumus augst-

vērtīgas sēklas iegādei ASV, lai tās nogādātu Latvijā veselīgas lopbarības

attīstīšanai, un plānoja pārmaiņas līdzšinējai ALAs publikācijai Latvian

News Digest (LND).
Aizvadītā 1991. gada otrajā pusē ļoti raksturīga parādība bija arī latviešu

sabiedrības neziņa par to, kāda veida informāciju sniedz ALA un uz kādiem

jautājumiem likumīgas atbildes var dot tikai Latvijas sūtniecība (vēlāk -

vēstniecība). Arvien biežāk ALAs sekretāriātam zvanīja amerikāņi - valdības,
dažādu privātu organizāciju, firmu pārstāvji, lai iegūtu informāciju par līdz

šim tik svešo zemi - Latviju. Sadarbība starp Latvijas sūtniecību un Apvie-

Vašingtonas ev. lut. draudzes namā 1992. gada rudenī.

No kreisās: Solveiga Švalbe, PBLA & LBF

grāmatvede, vēlāk ALAsfinanšu lietvede;
Anita Tērauda, ALAs generālsekretāre;

Brigita Valtere, ALAsfinanšu lietvede.

nību kļuva arvien ciešāka.

Tās kulminācija bija 5., 6.

un 7. Saeimas vēlēšanu

noorganizēšana ASV. Bet

par tām vēlāk.

1992. gada sākumā

ALAs priekšsēža vietnieks

Kārlis Ķuzulis saņēma

ziņu, ka priekšsēdis Valdis

Pavlovskis jau 1992. gada
februārī pārcelsies uz

Latviju, lai strādātu Lat-

vijas Aizsardzības minis-

trijā. Tā bija pirmā reize

ALAs pastāvēšanas laikā,
kad tās priekšsēdis atsakās

no amata pirms termiņa
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izbeigšanās. Bet tā nebija pirmā reize, kad ALA zaudēja savu priekšsēdi
amatā... Nāve pārsteidza ceturto priekšsēdi Ādolfu Lejiņu 1977. gada
23. martā, piecas dienas pēc viņa 50. dzimšanas dienas un trīs dienas pirms

paredzētās valdes sēdes. Tā aizsauca piekto -Jāni Riekstiņu 1983. gada
26. martā sēdes pirmās dienas noslēgumā 56 gadu vecumā. Un vēl ilgi pēc

tam latviešu sabiedriskie darbinieki zīlēja, par cik intensīvais maizes darbs

un vēl intensīvāka sabiedriskā darba nasta, pildot ALAs priekšsēža amatu, ir

saīsinājuši viņu abu mūžu...

Lai sagatavotos vadības maiņai un sekmīgi veiktu priekšdarbus nāka-

majam kongresam, K. Ķuzulis 1992. gada 23. janvārī sasauca administrātīvu

sēdi. Tajā piedalījās: V. Pavlovskis, pr-dis; K. Ķuzulis, pr-ža vietnieks;
V. Kārklis, kasieris; I. Rupners, SAL vad.; V. Paegle, IN vad.; K. Zamurs, SN

vad.; Dr. O. Pavlovskis, ABKvad.; A. Tērauda, generālsekretāre. Galvenie

pārrunu temati: amatpersonu pilnvaras līdz kongresam (saskaņā ar ALAs

statūtiem līdz 41. kongresam 8.-10. maijā Mineapolē, MN, priekšsēža pie-
nākumus izpildīs priekšsēža vietnieks); JR LSC nākotnes darbība - par to

jālemj kongresam; 41. gadskārtējā kongresa priekšdarbi. Uz kongresu bija
aicināts un aicinājumu jau pieņēmis LR Augstākās padomes priekšsēdētājs
un tobrīd vienlaicīgi arī valsts vadītājs Anatolijs Gorbunovs.

Arī ALAs SN darbinieki sava nākotnes darba plānošanā blakus 39. ASV

meistarsacīkšu rīkošanas priekšdarbiem 1992. gada maija beigās un gads-
kārtējai sportistu izvērtēšanai, lai piešķirtu apbalvojumus, pārrunāja labākas

sadarbības izveidošanu ar sportistiem Latvijā. It sevišķi vēlama bija ASV

sportistu piedalīšanās plānotajās Trīszvaigžņu spēlēs Valmierā 1993. gada
vasarā.*

1992. gada 15./16. martavaldes sēdē Rokvillē, ko vadīja K. Ķuzulis, kā

viesis piedalījās LR lauksaimniecības ministrs Dainis Ģēģeris, kas tajā laikā

bija Vašingtonā. Sēdes dalībnieki noklausījās priekšsēža Valža Pavlovska

atteikšanās vēstuli:

"A. god. Amerikas latviešu apvienības valdei.

Sakarā ar Latvijas Republikas aizsardzības ministra vietnieka uzdevumu pieņemšanu
ar 1992. gada 13. martu es atsakos no Amerikas latviešu apvienības valdes priekšsēža amata.

Esmu pateicīgs valdei par uzticību un atbalstu, ko esmu saņēmis visus šos gadus. Šie gadi
jūsu vidū un strādājot ar jums, ir bijis viens no maniem gaišākiem dzīves posmiem. Novēlu

KārlimĶuzulim un valdei sekmīgu un ražīgu darbagaitu. Ceru, ka mums vēl būs izdevība arī

turpmāk strādāt kopā mūsu Dzimtenes labā. Ar sirsnīgu pateicību Valdis V. Pavlovskis."

Valde pieņēma V. Pavlovska atteikšanos un pateicās viņam par septi-

ņiem ALAs darbā nokalpotiem gadiem un par priekšzīmi, ko viņš rāda

pārējiem latviešiem ārzemēs, uzņemoties tik svarīgu pienākumu Latvijas
*

Baumanis, Valdemārs. "Sadarbība ar dzimtenisvarīga." Laiks, 1992. g. 25. marta.
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valsts atjaunošanas darbā. Tā arī apstiprināja Kārli Ķuzuli par priekšsēža
vietas izpildītāju līdz nākamajam kongresam, formulēja vairākus ieteikumus

LSC prezidijam un nolēma paredzēt kongresa darba gaitā speciālu LSC

darba grupu LSC padomes priekšsēža Ērika Krūmiņa vadībā.

Atbalstot PBLA ārkārtas sēdē 1991. gada novembrī Rīgā pieņemto no-

stāju par Saeimas vēlēšanām, ALAs valde pieprasīja LR Augstākajai padomei:

"a) neatliekami sarīkot pirmās pēcokupācijas Saeimas vēlēšanas saskaņā
ar Latvijas Republikas 1922. gada Satversmi, tiklīdz veikti nepiecie-
šamie priekšdarbi un priekšnoteikumi;

b) Saeimas vēlēšanās tiesīgi piedalīties vienīgi Latvijas Republikas pil-

soņi, kas tādi bijuši līdz 1940. gada 17. jūnijam, un viņu pēcnācēji

neatkarīgi no tā, vai laikā no 1940. gada 17. jūnija līdz 1991. gada
21. augustam ir iegūta kādas citas valsts pilsonība vai pavalstniecība,

un neatkarīgi no viņu pašreizējās dzīvesvietas;

c) organizēt reālas iespējas Saeimas vēlēšanās piedalīties ārzemēs dzī-

vojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem un viņu pēcnācējiem."*
Šai sēdē atkārtoti izskanēja jautājumi: kādas ir ALAs prioritātes nākot-

nē? Vai tai ir jāmudina ASV latvieši uz atgriešanos dzimtenē? Cik liela daļa
latviešu paliks ASV? Kādi būs viņu uzdevumi nacionālpolītiskajā laukā? Vai

vairāk jāietekmē ASV likumdevēji par labu Baltijas valstu neatkarības

nodrošināšanai? Kam kalpo ALA? Kas ir tās "klienti" vai "patērētāji"?
Un atbildes? Tikpat dažādas kā jautājumi: jāveicina latviskā izglītība, lai

uzturētu latviešu sabiedrību ASV un lai tā nezaudētu savu latvisko identitāti;

jāatbalsta kultūras un izglītības pasākumi Latvijā; jāatbrīvojas no "slimības",
kuras galvenā izpausme ir malā stāvētāju kritika par darba darītājiem un

paveikto; jāpaplašina organizācijas biedru un aktīvo darbinieku bāze utt.

Latvijas vēstniecības pārstāvis O. Kalniņš ziņoja, ka ASV valdība ir ofi-

ciāli paaugstinājusi Latvijas sūtniecību par Latvijas vēstniecību un 1992. gada
13. martā Latvijas sūtni Dr. Anatolu Dinbergu akreditējusi kā pirmo oficiālo

Latvijas vēstnieku ASV. D. Ģēģeris savukārt brīdināja, ka B. Jeļcins, kaut

ārēji atbalsta Baltijas valstu neatkarību, tomēr vēlas tās paturēt saimnieciski

atkarīgas no Krievijas.
Sēdes dalībnieku pārliecība bija, ka Apvienības darbs nebūt nesamazi-

nāsies, bet gan drīzāk pieaugs. Ar tādu noskaņojumu valde posās 41. gads-

kārtējam kongresam Mineapolē, MN, no 1992. gada 8. līdz 10. maijam.
Ar šo sēdi oficiāli izbeidzās ALAs priekšsēža Valža Pavlovska darbs

Amerikas latviešu apvienībā. Viņa darbības posmu vislabāk raksturoja tālre-

dzība, plānojot un pielāgojot ALAs darbu strauji mainīgajai starptautiskajai
politikai un latviešu sabiedrības ASV vajadzībām. V Pavlovska vadības laikā:

* ALAs valdes sēdes protokols, 1992. gada 15. martā, 16. lpp.



97

1. Notika pirmais ārkārtas kongress ALAs vēsture.

2. Apvienību oficiāli uzņēma par pilntiesīgu locekli t.s. "Private Volun-

tary Organizations" (privātas, brīvprātīgas organizācijas) pulkā. Līdz-

dalība šajā organizācijā ALAi deva tiesības saņemt līdzekļu piešķīru-

mus no ASV bezpeļņas organizācijām, kas ievērojami papildināja
ALAs gadskārtējos, operātīvajiem izdevumiem vajadzīgos līdzekļus.

3. Nostiprinājās pozitīvs ALAs tēls ASV valdības aprindās, īpaši pēc
1991. gada janvāra notikumiem okupētajā Lietuvā un Latvijā, kad

ALAs 1990./91. gadu mijā plānotā un iedzīvinātā "krizes komiteja"
ASV valdības pārstāvjiem sagādāja precīzu un neatsveramu informā-

ciju par notikumiem Baltijas valstīs.

4. Valde izveidoja speciālas ziedojumu akcijas (piem., Talka Latvijas brī-

vībai) ar mērķi iegūt līdzekļus nacionālpolītiskajam darbam, kas sais-

tīts ar notikumiem okupētajā Latvijā.
5. Valde attīstīja vairākas speciālas palīdzības programmas Latvijai,

piem., Talcinieki Latvijai un Gifts m Kind, kas iekļāva ne tikai lat-

viešu, bet arī amerikāņu sabiedrības atbalstu.

Atbildot uz pieciem uzdotajiem jautājumiem, Valdis Pavlovskis pats

savu darbības laiku raksturoja šādi:

1. Kas tevi pamudināja kandidēt ALAs valdes priekšsēža amatam?

Strādāt latviešu tautas laba ir katra latvieša svēts pienākums. Kad cilvē-

ki, kuru uzskatus es augsti vērtēju, ieteica man darboties par ALAs priekš-

ALAsbij. pr-dis Valdis Pavlovskis savā

jaunajā darbā- LR Aizsardzības

ministrijā 1993. gadā.

sēdi, es piekritu. Mani atbalstīja
lielākā daļa valdes locekļu; ALAs

sekretāriātā darbinieki bija dedzīgi

profesionāļi, kuri zināja savu darbu.

Man nebija iemesla nekandidēt.

Tas bija mans pienākums.

2. Kas tava prezidešanas lai-

kā bija vispozitīvākais?
Tas sakrita ar latviešu tautas

atmodu un cīņu par Latvijas neat-

karības atjaunošanu. Visnozīmīgā-
kais un tālejošākais bija ALAs stin-

grās un pozitīvās attiecības ar

latviešu tautas atmodas un Latvijas
AP un valdības darbiniekiem. Jau

no pirmajām tautas atmodas dienām
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ALA uzskatīja šos latviešus par patriotiem, kuri bauda latviešu tautas uzti-

cību un ar kuriem mums ejams kopējs ceļš. Biju pārliecināts, ka nav jākārto
veci rēķini, nav jāturpina vecie kultūras sakaru kari, bet gan jāizmanto šī

Dieva dotā izdevība un kopā jātrauc uz Latvijas brīvību. ALAs ātrā un skaidrā

nostāja rādīja ceļu mūsu trimdas saimei un vienoja to ar Latvijas latviešiem

kopīgai cīņai par brīvu un neatkarīgu Latviju.

Pirmajos 3-4 atmodas gados ALA bija svarīgs ziņu avots un Latvijas
interešu aizstāve Vašingtonā. Tā deva ASV valdībai un Kongresam lielāku

iespēju sastrādāt ar Latvijas valdību. 1991. gada 22. janvāra sarunās ar

baltiešu pārstāvjiem ASV prezidents Dž. Bušs un viņa padomnieks ģen.
B. Skoukrofts (Scowcroft) norādīja, ka pārsteidzīgs un neapdomīgs atbalsts

Baltijas valstu neatkarībai radītu chaosu Padomju Savienībā un izbeigtu
Gorbačova reformas. Bušs jautāja: vai baltieši labāk vēlētos, ja KGB nāktu

pie varas? Mana atbilde - nevis Baltijas valstu neatkarības centieni, bet gan

prezidenta Buša uzmanīgā pro-Gorbačova politika radīs chaosu un sagraus

Padomju Savienību. Varu apliecināt, ka bez ALAs pārstāvju uzstājības un

neatlaidības ASV valdība nekad nebūtu bijusi tik labvēlīga pret Latvijas ne-

atkarības centieniem.

ALAs nostāja bija atbildīga arī par to, ka trimdas latvieši pretēji lietu-

viešiem un igauņiem tik ātri un pilnīgi atguva Latvijas pavalstnieku tiesības

un iekļāvās Latvijas politikā, valdībā un valsts atjaunošanā. lespaidīgs bija
materiālais atbalsts, ko ALA sniedza LTF un citām patriotiskām organizā-

cijām, programmai Talcinieki Latvijai un citiem projektiem, kas veicināja

Latvijas neatkarības atgūšanu un attīstību.

3. Kas tava prezidešanas laika bija visnegatīvākais?
ASV prezidenta Dž. Buša vilcināšanās atzīt Baltijas valstu neatkarību.

Baltieši bija veltījuši milzīgas pūles, lai panāktu pēc iespējas drīzāku neatka-

rības atzīšanu. Tagad mēs zinām, ka ASV prezidents bija apsolījis Gorba-

čovam neatzīt Baltijas valstu neatkarību, pirms to nebūs darījusi Padomju
Savienība. Vēl 1991. gada 26. augustā prezidents Bušs teica, ka, lai pasargātu

Padomju Savienību no anarchijas, viņš nesteigsies ar atzīšanu. Bet viņš to

tomēr izdarīja 1991. gada 2. septembrī, Gorbačovs - 1991. gada 6. septem-

brī. Tas man deva zināmu gandarījumu. Pats biju tik priecīgs, uztraucies un

aizņemts, gatavojot ziņojumus presei, ka tieši 2. septembrī mani piemeklēja
sirdstrieka un tiku ievietots slimnīcā.

4. Kada tavā skatījumā ir bijusi ALAs loma pēdējos 50 gados?
1. ALA mums deva sajutu un apziņu, ka neesam atstati vieni, izkaisīti un

bezspēcīgi svešā zemē un vidē, bet esam vienoti ar tautasbrāļiem un māsām
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visās Amerikas malās. Mēs izglītojām bērnus latviešu skolās, uzturējām, radī-

jām un baudījām mūsu kultūru, kopā priecājāmies un kopā sērojām, kopā

cēlām latviešu namus un baznīcas, kopā cīnījāmies par brīvu, neatkarīgu

Latviju. Mums vairs nebija savas zemes un tautas, bet mums šeit, ASV, bija

pašu kopīgiem spēkiem uzcelta latviešu sēta un saime.

2. Bez ALAs mūsu trimdas vēsture būtu daudz īsāka un nabadzīgāka. Ja

mēs nebūtu jutušies kā vienota saime, mēs sen būtu izklīduši katrs savā malā,

savā vidē; mēs tiešām būtu klaida latvieši, kā reizēm mūs dēvē latvieši Lat-

vijā. Lai latviešu saime ASV arī turpmāk darbotos mūsu un Latvijas nākotnes

labā, ALAi ir jāpastāv - aktīvai un spēcīgai!

5. Kā tu saskati ALAs darbu nākotne?

ALAs galvenā atbildība ir gādāt par spēcīgu latviešu saimi ASV ar tādu

pašu dedzību kā līdz šim. Jāuztur mūsu skolas, kultūra, biedrības, draudzes,
nami un baznīcas, viss, kas saistīts ar latvietības vitālitāti. Ar gadiem tas kļūs
arvien grūtāk izdarāms, jo līdzekļu un darbinieku būs arvien mazāk. Sekmī-

gāk jāizmanto modernie sazināšanās un informācijas apmaiņas līdzekļi gan

Apvienībā, gan skolās, biedrībās un citur, jo tā ietaupīs līdzekļus un darba-

spēku. ALAs valdes sēdes jānotur arī ārpus Vašingtonas, lai sabiedrība redz

un dzird, ko ALA veic, ar kādu pašaizliedzību strādā valdes locekļi. Ar

gariem rakstiem laikrakstos vien nepietiek, jo lielākā daļa tautiešu tos nelasa.

ALAi ir jāiet pie tautas! Visus šos gadus esam palīdzējuši Latvijai. Drīz pie-
nāks laiks, kad Latvijai būs jāpalīdz mums, kā to dara daudzas citas valstis

savām diasporām, it sevišķi izglītības un kultūras laukā. Un - Latvijai ir ļoti
svarīgi, ka mēs nepazūdam, - varbūt pat svarīgāk nekā mums pašiem!

Nepieciešama ciešāka sadarbība ar Latviju. Ar vēstniecību vien nepie-
tiek. Latvijas valdības, Saeimas un sabiedriskiem darbiniekiem kultūras, izglī-
tības, ārpolitikas un aizsardzības jomā būtu jāpiedalās ALAs kongresos, lai

informētu mūs un lai izveidotu kopīgas prioritātes un programmas. Latvijas
vadošām (ne tikai valdības) personām jāsatiekas ar latviešiem visā ASV.

Vienalga, vai Latvija būs NATO locekle vai ne, Krievija tīkos pēc Bal-

tijas valstīm. Krievijas vadošās
personas iratkārtoti uzsvērušas, ka vairs nebūs

jāokupē Latvija, ka tagad ir citi veidi, kā panākt to pašu gala rezultātu. ALAi

jāveicina Amerikas uzņēmumu investīcijas Latvijā, jo lielāki ārzemju iegul-
dījumi radīs lielāku ārzemju interesi nodrošināt Latvijas drošību un neat-

karību un biežāk piespiedīs Krieviju pakļauties starptautiskiem likumiem.

Latvijas valdība var darīt daudz, bet tai nekad nebūs tik liels iespaids uz ASV

politiķiem kā latviešiem Amerikā. Tādēļ iesaistīt Amerikas latviešus, lai

panāktu un saglabātu ASV atbalstu Latvijai, arī turpmāk būs viens no ALAs

vissvarīgākajiem uzdevumiem.
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Valdis Pavlovskis, ALAs pr-dis,

pateicas Edgaram Kleinbergam par

līdzekļu piešķiršanu stipendijām
studentiem no Latvijas, kuri studē

lauksaimniecību.

K. Ķuzuļa pēdējā vadītā sēdē

1992. gada 7. maijā Mineapolē, kon-

gresa priekšvakarā, valde piešķīra sti-

pendiju 21 studentam (no tiem - 11

no Latvijas) un noklausījās ziņojumu,
ka agronoma Jura Plēsuma izkārto-

jumā uz sešiem mēnešiem ASV iera-

dīsies pirmā lauksaimniecības studentu

grupa no Latvijas, lai iepazītos ar ASV

lietotām lauksaimniecības metodēm.

Studentu ceļa izdevumus segs ar daļēju
aizdevumu no E. Kleinberga lauk-

saimniecības stipendiju fonda līdzek-

ļiem. Katrs students atmaksās $100

mēnesī no saviem ienākumiem studiju
laikā. Kopš 1991. gada rudens Rīgā
sadarbībā ar Ņujorkas pavalsts Bafalo

universitāti sācis darboties "Rīgas Biz-

nesa institūts" (RBI), kas lūdzis Apvie-
nību piešķirt $25 000 "sēklas naudu"

Institūta programmai. Valde nolēma

šo lūgumukopā ar ECO-Latvia līdzekļu

pieprasījumu nodot kongresa finanču

komisijai apspriešanai. Valde arī nosa-

cīja termiņu - 1992. gada 30. septembri - Latviešu pareizrakstības vārdnīcas

manuskripta nodošanai spiestuvē.
BNvadītājs Uldis Sēja, izvērtējot latviešu sabiedrības attieksmi pret Ap-

vienības darbu šajā pārmaiņām bagātajā laika sprīdī kopš 1991. gada sākuma

līdz ALAs 41. kongresam 1992. gada maijā, to raksturoja šādi:

"(••) pagājušā gada augusta notikumi Latvijā ir daļēji iespaidojuši ASV latviešus finan-

ciāli atbalstīt daudzās vajadzības Latvijā, tā reizē kavējot pievienoties ALAs mūža un zelta

mūža biedru saimei. Ir arī novērots, ka tieši šo notikumu iespaidā par ALAs mūža biedriem

ir kļuvuši cilvēki, kuri tieši tagad vēlas atbalstīt ALAs darbību."*

īpaši interesanti atzīmēt, ka starp 1991. gada 1. janvāri un 1992. gada
31. martu 23 organizācijas bija pievienojušās ALAs organizāciju - mūža

biedru saimei - lielākais skaits jebkurā laika posmā.**
Kārlis Ķuzulis priekšsēža vietas izpildītajā amata iekļuva nejauši -

apstākļu sagadīšanās dēļ. Bet savu uzdevumu - ALAs darba turpinājuma
* Sēja, Uldis. "Biedru birojs." ALA Ziņas, Nr. 2-92, 1992, 5. lpp.

**

Turpat.
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nodrošināšanu šajā apstākļu un ideoloģijas maiņu laikā - viņš veica rūpīgi,
droši un apzinīgi. Blakus ALAs ikdienas darbam bija radusies vesela jauna
darba ievirze - palīdzība un sadarbība ar Latviju, kā to raksturoja K. Ķuzulis

ziņojumā 1992. gada kongresam:

"(..) nav tādas ALAs darbībasnozares, kas nebūtu iesaistījusies kada uzdevuma veikšana,
kurš kalpo Latvijas atjaunošanai."*

Pats K. Ķuzulis savu darba posmu raksturoja šadi:

1. Kas tevi pamudināja kandidēt ALAs valdes priekšsēža amatam?

Nekad neesmu kandidējis ALAs valdes priekšsēža amatam; es kandidēju

priekšsēža vietnieka amatam. Par priekšsēža vietas izpildītāju kļuvu, Valdim

Pavlovskim 1992. gadā uzņemoties Latvijas valdībā aizsardzības ministra

pienākumus. Kandidēt ALAs valdes postenim izšķīros sakarā ar straujo poli-
tisko attīstību Latvijā.

2. Kas tava prezidešanas laika bija vispozitīvākais?
Sadarbība ar valdības un sabiedriskām iestādēm Latvijā. Tās rezultātā

ALAs 41. kongresā Mineapolē 1992. gada maijā ieradās Latvijas AP priekš-

sēdētājs Anatolijs Gorbunovs, kas tajā laikā pildīja arī Latvijas valsts galvas
amatu. Sī bija pirmā reize, kad ALAs kongresa delegātiem bija iespēja tikties

ar Latvijas augstāko amatpersonu un tiešās debatēs izanalizēt daudzus jautā-

jumus. Tas palīdzēja labāk izprast politisko notikumu attīstību Latvijā un

Kārlis Ķuzulis, ALAspriekšsēža vietas

izpildītājs, uzrunāALAs

kongresu 1992. gadā.

veicināja rietumos dzīvojošo latviešu

iesaistīšanos Latvijas politiskajā un

saimnieciskajā dzīvē.

3. Kas tava prezidešanas laikā

bija visnegatīvākais?

Laimīgā kārtā manā prezidēšanas
laikā man nebija jānodarbojas ar nega-

tīvu lietu kārtošanu.

4. Kada ir bijusi ALAs loma pē-

dējos 50 gados?
Ir grūti pietiekoši atzinīgi novērtēt

ALAs lomu latviešu interešu aizstā-

vēšanā un latviešu saimes iesaistīšanā

nacionālpolītiskajā darbā, cīnoties par

*

Ķuzulis, Kārlis. "Priekšsēža vietniekaun Aprūpes biroja darbs." ALA Ziņas, Nr. 2-92, 1992. g., 2. lpp.
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okupācijas varas izbeigšanu Latvijā. Šis darbs ir vainagojies ar panākumiem,

pateicoties politiskajiem notikumiem Padomju Savienībā, un kopš 1991. gada
21. augusta Latvija ir atkal neatkarīga valsts.

5. Ka tu saskati ALAs darbu nākotne?

ALAi ir jābūt tai saitei, kas vieno latviešus Amerikā ar latviešu tautu

Latvijā. Tajā pašā laikā tai arī jārūpējas, lai ASV dzīvojošie latvieši sajustu,
ka viņi ir arī Latvijas diplomāti Amerikā. Jāattīsta un jāveicina sadarbība ar

attiecīgajām iestādēm un organizācijām Latvijā, lai ASV dzīvojošie lat-

viešu jaunieši iegūtu latvisko izglītību; lai būtu iespēja dzirdēt un baudīt

latvisko kultūru un mākslu izcilu gara darbinieku un mākslinieku snie-

gumā.

ALAs kongresa delegātu reģistrācija 1992. g. maijā. No kreisās: Brigita Valtere, ALAs

finanču lietvede; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Valdis Kārklis, Pagaidu mandātu kom.

loc; Ilmārs Dambergs, Latv. ev. lut. draudzes Vašingtonā delegāts; Ģirts Budkēvičs,
ALAs kasiera vietnieks; kongresa delegāte.

Pēc intensīva un pārmaiņām pilna darbības gada ALAs 41. gadskār-

tējā kongresa dalībniekus Mineapolē 1992. gada 8., 9. un 10. maijā sveica

ilggadējie ALAs darba atbalstītāji - Latvijas vēstnieks Dr. Anatols Din-

bergs, PBLA priekšsēdis Gunārs Meierovics, LNAK priekšsēdis Viesturs

Zariņš, DV ASV priekšnieks Andrejs Spārniņš un ALAs pirmais priekšsēdis
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prof. Dr. Pēteris Lejiņš, bijušie ALAs priekšsēži Valdis V. Pavlovskis un

Dr. Ilgvars Spilners. Viņu apsveikumos izskanēja gandarījums par atgūto

Latvijas brīvību un vēlējums kopā ar latviešu tautas pārstāvjiem veidot Lat-

vijas nākotni.

Vislielāko ievērību tomēr guva ALAs aicinātais viesis - LR AP priekš-

sēdētājs Anatolijs Gorbunovs. Norādot uz neskaitāmajām grūtībām, kas jā-

pārvar jaunajai valstij, viņš atzinīgi novērtēja tikko uzsākto ALAs Talcinieki

Latvijai programmu un aicināja uz sadarbību nākotnē.

JaunievēlētāALAs valde, darbinieki, kongresa vadītāji 1992. g. kongresā Mineapolē, MN.

1. rindā no kreisās: Alfons Reins, kongresa vicepr-dis; Līga Gēmute, sekr. vietn.; Ilze Sīle,

kongresa vicepr-de; Vaira Paegle, IN vad.; Ints Rupners, pr-dis; Dainis Rudzītis, kongresa
vad.; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks, AN vad.; Aivars Ronis, kongresa vicepr-dis; Anita

Tērauda, ģen. sekr. 2. rindā no kreisās: Inta Škiņķe, SAL lietvede; Silvija Rūtenberga, Rev.

kom. loc; Konstantīns Sventeckis, KN vad.; Uldis Sēja, BNvad.; Paulis Zeltiņš, Rīcības

kom. pr-dis; Ģirts Budkēvics, kasiera vietn.; Gundars Strautnieks, Apgāda vad.; Baiba

Kļaviņa, IzNvad.; Dr. Līga Ruperte, 3x3 vad.; Brigita Valtere, finanšu lietvede. 3. rindā

no kreisās: Mārtiņš Zvaners, ĀINlietvedis; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Juris Bļodnieks,
ALJAs pr-dis; Andris Zalmanis, kasieris; Viesturs Paegle, delegāts; Dr. Tālivaldis Bērziņš,
ALAs & PBLA KFpr-dis; Valdis Ronis, Rev. kom. pr-dis; Kārlis Zamurs, SNvad.; Jūlijs

Riekstiņš, sekretārs; Astrīda Jansone, kongresa sekretāre.
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"(..) ASV latviešu loma ir darbs Latvijas labā, izmantojot savas zināšanas un pieredzi.
Tās ir vērtīgas katrā līmenī, no vietējā līdz pat Augstākās padomes līmenim un ārzemju misi-

jās (..) Tālākais ceļš ir mums kopā ejams un tikai kopā!"*

Kongresu atkal vadīja Dainis Rudzītis; tajā piedalījās 111 delegāti ar 121

mandātu. No tiem 9 delegāti pārstāvēja 928 atsevišķos biedrus, 98 delegāti -

77 organizācijas un 13 delegāti - ALAs valdi un Revīzijas komisiju.

Kongresa nozīmīgākais lēmums raksturoja ALAs darba definīcijas pār-

veidojumu, pielāgotu darbībai pēc Latvijas brīvības atgūšanas, proti: ALAs

statūtu teksta maiņa I daļas 2b punktā, mainot

"(..) veicinās latviešu nācijas centienus sakarā ar pašnoteikšanās tiesību

atjaunošanu latviešu tautai (..)"

uz:

%.) veicinās latviešu nācijas centienus sakarā arpašnoteikšanās tiesību nostip-
rināšanu latviešu tautai (..)"

Maiņu pieņēma, 65 balsīm balsojot par, 10 pret, trim atturoties.

Nacionālpolītiskās darba grupas daudzos ieteikumus, piem., pārdēvēt

publikāciju ALA Dimensions par latvian dimensions un to piesūtīt ASV Kon-

gresa pārstāvjiem un ALAs biedriem, izdot ALA Ziņu saīsinājumu četras rei-

zes gadā, turpināt nacionālpolītisko semināru rīkošanu utt, kongress pieņēma

atsaucīgi un ar acīm redzamu vairākumu apstiprināja divas rezolūcijas:

"(..) Latvijas Republikas vēlēšanas jāsarīko 1993. gadā saskaņā ar 1922. gada Latvijas
Satversmes 11. pantu, kas nosaka, ka Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobra pirmajā svētdienā

un sestdienā pirms tās."

"ALAs unPBLA iniciatīvā noorganizēt ārpus Latvijas vienlaicīgu akciju pie apmešanās

zemju valdībām, lai nekavējoši izvāktu krievu okupācijas karaspēku no Latvijas. Tādā pašā

veidā, ar savāktiem faktiem, jāatspēko Krievijas valdība un krievu šovinisms un jānorāda brī-

vajai pasaulei, kādā stāvoklī nonākusi latviešu tauta pēc vairāk nekā 50 gadu okupācijas."**

Kultūras, izglītības un Sadarbība ar Latviju darba komisiju ieteikumus

un rezolūcijas, galvenokārt par kultūras vērtību saglabāšanu, kāpinātu kul-

tūrālo un izglītības pasākumu veikšanu un medicīniskās aprūpes sekmēšanu

Latvijā, kongress pieņēma bez iebildumiem.

Budžeta un financiālo saistību jautājumus delegāti risināja divās darba

grupās.
Finanču darba sēdē ALAs kasiera V. Kārkla vadībā delegāti pārrunāja

ieteikumus, kā uzlabot ALAs biedru apkalpošanu un informēšanu. Atzīstot

ALAs nepieciešamību atbalstīt projektus, kas veicinātu Latvijas attīstību,
darba sēdes dalībnieki izstrādāja šādu rezolūciju:

* ALAs 41. gadskārtējā kongresa protokols, 1992. g., 2. lpp.
**

Turpat, 20. lpp.
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Irma Johnson, projekta "Glābietbērnus" pārstāve ASV, informē 1992. g. ALAs kongresa

delegātus Mineapolē. No kreisās sēž Pauls Zeltiņš, ALAs ieguldījumu pārzinis;

Kārlis Ķuzulis, AN vad.

"1992. gada līdzekļu vajadzību laukā darba grupa vienbalsīgi pieņem rezolūciju lūgt

kongresa atļauju pārskaitīt no ALAs neaizskaramā kapitāla uz rīcības kapitālu līdz $100000.

Šāds
apm. 10% kapitāla samazinājums nepieciešams projektu veikšanai, kas ir nozīmīgi

Latvijas attīstībai."*

Noklausījies ALAs valdes kasiera V. Kārkla paskaidrojumu par šo līdzek-

ļu izlietošanu (apm. $59 000 dažādiem projektiem Latvijā, apm. $26 000

Bafalo universitātes un Rīgas Techniskās universitātes kopīgā projekta izvei-

došanai, $12 000 ECO-Latvia Latvijas aku ūdens izvērtēšanas projektam
uz trim gadiem. Pēdējie divi piešķīrumi izlietojami kā t.s. "matching grants",
kas pavērs iespēju saņemt līdzekļus no USLA un no Rockefeller Brothers

Foundation), kongress ar acīm redzamu vairākumu pieņēma šo rezolūciju.**
Darba grupa par JR LSC un dokumentu krātuves nākotni valdes locekļa

E. Krūmiņa vadībā izstrādāja rezolūciju, ko kongresa delegāti pieņēma ar

acīm redzamu balsu vairākumu:

"ALAs 1992. kongress, atzīstot ALAs morālo līdzatbildību Jāņa Riekstiņa Latviešu

studiju centra ārējo parādu Rietummičiganas Universitātei nokārtošanā, nolemj piedalīties

daļējā LSC akadēmiskā gada (rudens/ziema) programmas, 1990./91.mācību gada, izstāvošā

* ALAs 41. kongresa protokols. ALA, 1992. g. 22. lpp.
**

Turpat, 22.-23. lpp.



106

iztrūkuma (t.i., apm. $48 200) segšanā ar aizdevumu. Gatavību piedalīties parāda nokārto-

šanā līdz šim paziņojusi ari LSC līdzdibinātāja ASVDaugavas Vanagu organizācija ar $1500

ziedojumu, kā ari pats LSC ar $6250 maksājumu (ņemts no 1992. gada pavasara ziedojumu
vākšanas akcijas un LSC aizskaramiem kontiem).

ALAs palīdzība ir 10 gadu aizdevums maksimāli $405 000 apmērā, un tas ir ņemams

no ALAs rezerves jeb pamatkapitāla. Aizdevums izmaksājams līdz š.g. 1. augustam tieši

RMU pēc LSC prezidija norādījumiem. Formālais aizdevuma dokuments jāparaksta ALAs

valdes priekšsēdim.
Šis nopietnais ALAs kongresa lēmums ir saistīts ar prasību LSC prezidijam nekavē-

joties pāriet uz saimniekošanu vienīgi droši paredzamo ienākumu robežās visās savās dar-

bības norisēs. Ar šī aizņēmuma saņemšanu LSC prezidijs apņemas sniegt ALAs valdei

katrus trīs (3) mēnešus fīnanciālus pārskatus, kas apliecinātu, ka saimniekošananotiek bez

gada beigās paredzama iztrūkuma. LSC prezidijam jāsamazina izdevumu posteņi, ja sama-

zinās ziedojumi un citi ienākumi.

ALAs 1992. gada kongress arī apzinās, ka, ja sekmīgi neizdodas LSC 1992. gada rudens

un 1993. gada pavasara ziedojumu vākšanas akcijas, 1993. gadā būs varbūt jālemj arī par

varbūtēju otro aizdevumu augšminētās programmas pēdējā mācību gada (t.i., 1991./92. g.)
iztrūkuma segšanai. Šobrīd šis iztrūkums ir aprēķināts uz apm. $31 200."

Atsevišķā balsojumā ar 61 balsi par, 39 balsīm pret, 12 atturoties, kon-

gress pieņēma rezolūcijas papildinājumu, definējot aizdevumu "ar procen-

tiem".*

Teorētiski abas augšminētas rezolūcijas atviegloja ALAs līdzekļu mērķtie-
cīgu izlietošanu un novērsa pārāk strauju pamatkapitāla deldēšanu nākotnē.

Papildus šīm rezolūcijām kongresa dalībnieki pieņēma arī kārtējās

rezolūcijas ASV prezidentam, Kongresa un valdības pārstāvjiem, atgādinot
baltiešu rūpes par Baltijas valstu drošību, kā arī vairākas rezolūcijas par darbu,
kas būtu jāveic Latvijas valdībai. Sevišķi nozīmīga ir 24 delegātu iesniegtā un

Rezolūciju komisijas pārstrādātā rezolūcija:

"ALAs 41. kongress apsveic un lūdz nekavējoties pieņemt Latvijas Republikas Aug-
stākās padomes likumprojektu, dokumentuNr. 453, bet ar paplašinātu piemērošanas loku,
kur noliegts nodarbinātbijušos čekas un izlūkošanas iestāžu darbiniekusLatvijā. Šo likuma

projektu jau apstiprinājušas Likumdošanas un Aizsardzības un lekšlietu komisijas, un to

izlemšanai Augstākajā padomē iesniedzis AP priekšsēdētājs A. Gorbunovs."**

Kongress ar 68 balsīm par, 6 balsīm pret, 3 balsīm atturoties, to pie-

ņēma, tā mēģinot atvieglot Latvijas valdības izšķiršanos par tik svarīgu jau-

tājumu.
K. Ķuzulim nekandidējot ALAs valdes priekšsēža amatam, pirmo reizi

ALAs pastāvēšanas laikā šim postenim bija trīs kandidāti: Ints Rupners,
līdzšinējais SAL vadītājs, Vaira Paegle, līdzšinējā IN vadītāja, un Aivars

Jerumanis, bijušais Latvijas goda konsuls Los Andželosā, CA. Aizklāti balsojot,
* ALAs 41. kongresa protokols. ALA, 1992. g., 25. lpp.

** Turpat, 40. lpp.
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ALAs 41. kongresā Mineapolē 1992. g. 9. maijājaunievēlētā valde. No kreisās: Ēriks

Krūmiņš, SAL vad.; Baiba Kļaviņa, IzN vad.; Līga Gēmute, sekretāre; Konstantīns

Sventeckis, KNvad.; Vaira Paegle, IN vad.; Anatolijs Gorbunovs, LR Augstākās padomes
pr-js; Ints Rupners, pr-dis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks; Ģirts Budkēvičs, kasiera

vietnieks; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBKA KFpr-dis; Anita Tērauda,

ģenerālsekretāre; Dr. Līga Ruperte, 3x3 vad.; Kārlis Zamurs, SN vad.

ALAs pr-dis Ints Rupners Jūrmalā 1992. g.3. augustā.
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pirmajā balsojumā neviens kandidāts neieguva vienkāršo balsu vairākumu,

kā to pieprasa ALAs statūti. Otrā balsojuma rezultātā ar 69 balsu (no 118

balsīm) vairākumu kongress ievēlēja Intu Rupneru par nākamo ALAs valdes

priekšsēdi un izraudzīja jauno valdi.*

Kongresa pēdējās dienas rītā grupa delegātu pasniedza A. Gorbunovam

ALAs zelta mūža biedra nozīmi. Toties ASV valdības apsardzes dienesta

pārstāvis, kurš pavadīja A. Gorbunovu viņa ASV apmeklējuma laikā, sarunā

ar ģenerālsekretāri komentēja, ka ne visi delegāti liekoties tik sajūsmināti

par savu goda viesi... Acīmredzot daļa latviešu sabiedrības oficiālus Latvijas
valdības pārstāvjus vēl arvien uzlūkoja skeptiski.

Tikai dažas stundas pēc kongresa beigām ALAs jaunievēlētā valde pul-

cējās uz sēdi, lai pārrunātukongresa lēmumus. Tā apstiprināja kongresā pie-

šķirtās summas izmaksu $26 000 apmērā Bafalo universitātei, lai attīstītu RBI,

kura absolventi iegūs starptautiski atzītu maģistra grādu un sagatavosies
darbam starptautiskā vidē kā Latvijas pārstāvji speciālisti. Valde noteica

kongresā apstiprinātā piešķīruma ECO-Latvia $12 000 apmērā izmaksu ter-

miņus un nolēma pieņemt līdzekļu pieprasījumus konkursam līdz $50 000 -

projektiem Latvijā. Konkursa noteikumi sekos PBLA konkursa vadlīnijām.

Pieprasījumi iesniedzami līdz 1992. gada septembrim.

Starpsēžu posmā 1992. gada vasarā jau varēja saskatīt pirmos rezultātus

ALAs piešķirtajai "sēklas" naudai RBI uzsākšanai. Bafalo universitātes admi-

nistrātors un viens no šīs programmas izkārtotājiem Voldemārs Innuss

1992. gada 29. jūlijābija saņēmis paziņojumu, ka ASV Informācijas aģentūra

(USIA) piešķīrusi $355 000 RBI vajadzībām. Izšķirīgs šim lēmumam bijis
ALAs un PBLA atbalsts šim projektam, t.i., kongresā piešķirtā "sēklas" nauda.

Projekta idejas autori - prof. Gundars Ķeniņš-Kings, mācībspēks Pacifika

Luterāņu universitātē, Vašingtona pavalstī, un NSDG bijušais priekšsēdis
Aristīds Lambergs.**

Pec dažam nedēlam arī Rīgas Techniskas universitātes prorektors un

RBI direktors apliecināja RBI darbības uzsākšanu:

"(..) RBI darbības un attīstības projekts ir vienīgais nacionālais projekts, kas domāts

augstākā un vidējā līmeņa tautsaimniecības vadītāju studijām Latvijas Republikas intere-

sēs (..) Cerams, ka arī Latvijas Republikas valdība, redzot ASVvaldības un ārzemju latviešu

* Ints Rupners, pr-dis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks, AN vad.; Arvīds Bļodnieks, LI padomes vad;
Baiba Kļaviņa, IzN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Vaira Paegle, IN vad.; Dr. Līga Ruperte, 3x3

vad.; Uldis Sēja, BN vad.; Gundars Strautnieks, Apgāda vad.; Konstantīns Sventeckis, KN vad.;
Kārlis Zamurs, SN vad.; Jūlijs Riekstiņš, sekretārs; Līga Gēmute, sekretāra vietniece; Andris

Zalmanis, kasieris; Ģirts Budkēvičs, kasiera vietnieks; Revīzijas komisijā: ValdisRonis, pr-dis; Tālis

Jaundālderis, Silvija Rūtenberga - locekļi; Dr. Tālivaldis Bērziņš - ALAs & PBLA KF pr-dis.
**

Ozoliņš, Aivars. "Piešķirti līdzekļi saimniecisko uzņēmēju izglītošanai Latvijā." Laiks, 1992. g.

8. augustā.
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ALAs 41. kongresā Mineapolē 1992. g. maijājaunās paaudzes delegāti pasniedza ALAs

zelta mūža biedra nozīmi LR Augstākās padomes pr-jam Anatolijam Gorbunovam.

No kreisās: A. Gorbunovs, Karina Pētersone, toreizējā A. Gorbunovasekretāre, ALAs ĀIB

lietvedis Mārtiņš Zvaners, ABKlietvede SandraAistara.

gādību, nepaliks stāvot malā (..) izsaku vislielāko pateicību ASVvaldībai par lielo financiālo

atbalstu, - PBLA un ALAsatbalstu mūsu projekta īstenošanai esam jutuši visu laiku, un par

to liels paldies G. Meierovicam, K. Ķuzulim un I. Rupneram (..)"*

IN un SAL joprojām saņēma dažādus pieprasījumus no Latvijas sūtīt

gan lietpratējus padomniekus Financu ministrijai, gan žurnālistus laikrak-

stiem, speciālistus aizsardzības jautājumos, policistu apmācībās un cietumu

pārvaldē. Visus pieprasījumus nevarēja apmierināt, bet abas nozares darīja

visu, lai saskaņotu "talcinieku" speciālitātes ar LR vajadzībām.
Pirmo reizi sasauktajā BN darba sēdē 1992. gada 1. augustā ALAs

sekretāriātā BN vadītāja Ulža Sējas vadībā piedalījās priekšsēža vietnieks

K. Ķuzulis, kasieris A. Zalmanis, ALAs KF priekšsēdis Dr. T. Bērziņš, bijušais
kasieris V Kārklis un ALAs ģenerālsekretāre A. Tērauda. Galvenais pārrunu
temats - BN vasarā izsūtītās aptaujas 184 organizācijām - ALAs biedrēm,

rezultāti
par kongresa ieteikumiem attiecībā uz ALAs gadskārtējo biedru

karšu izplatīšanu. No 184 organizācijām 16% bija pozitīvi novērtējušas

kongresa ieteikumu nākotnē izsūtīt ALAs biedru kartes rēķina veidā katram

*

Brinkmanis, Olafs. "Rīgas Biznesa institūta darbība nodrošināta."Laiks, 1992. g. 26. augusta.
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biedram tieši no sekretariāta; 66% to noraidīja; 16% organizāciju atbildēja,
ka biedru kartes vispār neizplata... 33% noraidīja kongresa ieteikumu nodot

savu locekļu adreses ALAs kartotēkai. Citiem vārdiem sakot - maiņas nebija
vēlamas... No 184 organizācijām 108 vēl nebija nokārtojušas gada maksu

gan par kārtējo, gan par dažiem iepriekšējiem gadiem. Sēdes galvenais atzi-

nums: nepieciešams paplašināt ALAs datu bazi, lai varētu sekmīgāk sadar-

boties gan ar organizācijām, gan atsevišķām personām.*
Pēc 13 nostrādātiem gadiem ALAs kartotēkas pārzine Norma Plato bija

nolēmusi pensionēties, sākot ar 1993. gadu. Uzturēt ALAs datu bazi lietoja-
mākārtībā nozīmēja visu zināmo ASV dzīvojošo latviešu adrešu un citas infor-

mācijas sakopošanu. No vienas puses - kartotēkas uzturēšana allaž likās vien-

muļš, garlaicīgs, nebeidzams darbs, kas prasīja milzīgu pacietību, it sevišķi
laikā priekš pirmā ALAs datora iegādes. No otras - N. Plato vienmēr zināja,
kurš tautietis tikko mainījis dzīvesvietu, kurā ģimenē bijušas sēras, kuri ir tie

"gājputni", kas ziemas pavada siltās zemēs (Floridā) un vasaras - vēsākos

ASV apgabalos; kurā ģimenē visas paaudzes ir ALAs biedri; kuri ir lielie

ziedotāji un ALAs darba atbalstītāji un kuri tautieši latviskā iecirtībā ielidina

tuvākajā papīrkurvī visu ALAs sūtīto informāciju. Problēmas reizēm radīja labi

pazīstamu vārdu un uzvārdu atkārtotas kombinācijas. Piem., ja Jānis Ozoliņš
pieteica savu jauno adresi, bet aizmirsa pieminēt veco, tad bija jāizmanto
visas 13 gados uzkrātās pazīšanās latviešu sabiedrībā, lai konstatētu, kurš no

27 kartotēkā minētajiem Jāņiem Ozoliņiem ir nupat pārcēlies...
Ik pa reizei ALAs LI paspārnē publicētais žurnāls Latvju Māksla (LM)

sastapās ar techniskām un fmanciālām grūtībām. Tā redaktors - mākslinieks

Arnolds Sildegs, vairāk nekā 200 grāmatu māksliniecisko apdaru veidotājs,
autors kapu pieminekļu metiem Grand Rapidu, Saginavas, Indianapoles un

Garezera kapos apglabātajiem latviešiem, daudzu mākslas apceru autors,

lektors, kopš 1969. gada ALAs KN un PBLA KF loceklis, 1975. gadā sāka

veidot žurnālu Latvju Māksla. Redakcijas kollēģijā galvenie līdzstrādnieki -

Mārtiņš Gauja, Anna Graudiņa-Zadiņa, Ērika Kronberga, Vitauts Sīmanis,

Juris Soikāns, Eleonora Sturma un Ingrīda Vīksna - bija brīvprātīgi, nealgoti
darbinieki. Vienīgā atalgotā daļēja laika darbiniece bija LM izsūtītāja, bijušā

ilggadējā ALAs grāmatvede Margarita Freivalde, kura šo darbu veica līdz

1997. gadam. Žurnāla pārdošanas cenu, tikai nedaudz augstāku par paš-

izmaksu, neviens nevēlējās pacelt, jo baidījās zaudēt daļu žurnāla abonentu.

Toties fotolaboratoriju, iespiešanas un izsūtīšanas izdevumi allaž pieauga. Par

žurnāla nākotni ne vienreiz vien izskanēja pamatotas bažas kā no redakcijas,
tā ALAs LI vadības. 1992. gada vasarā, informējot sabiedrību par LM #18

iznākšanu, bijušā ALAs valdes locekle to raksturoja šādi:
*

Sēja, Uldis. "Biedru biroja darba sēde."
- Ziņojums ALAs valdes sēdei 1992. g. 19./20. septembrī.
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Žurnāla "Latvju Māksla
"

redaktors un mākslas

krātuves LSC vadītājsArnolds Sildegs savā 80 gadu

jubilejā 1995. g. manāun viņa dzīvesbiedre Helēna.

"(..) ja jums prasītu, kas ir vis-

skaistākais pašreiz publicētais latvie-

šu žurnāls, tad atbilde varētu būt -

Latvju Māksla. Žurnāls (..) ir caur-

mērā 100 lappušu biezs, iespiests
uz labas kvalitātes papīra un bagā-
tīgi illustrēts ar krāsainiem un

melnbaltiem attēliem (..) lasāms ar

interesi (..) vizuāli pievilcīgs."*

Pateicoties A. Sildega

labajai sadarbībai ar māksli-

niekiem Latvijā, bažas par

LM nākotni nebija svešas arī

mākslas cienītājiem Latvijā:

"(..) Latvju Māksla ir vienīgais

specializētais (tēlotājas un lietišķās
mākslas) izdevums latviešu valodā,
kas devis iespējami pilnīgāko ieskatu

un dokumentāloliecību trimdaslat-

viešu un viņu pēcteču mākslas attīs-

tībā (..) Informācija Latvijā par trim-

das latviešu mākslas dzīvi un tās vietu mītņu zemēs joprojām ir ļotiskopa un nepilnīga. Svarīgi,
ka šāds izdevums stiprina kontaktus starp Latviju un ārzemēs dzīvojošiem latviešiem (..) vēr-

šos pie latviešu mākslas cienītājiem un kultūras balstītājiem - kā arī trimdas tautiešu organi-

zācijām - ari turpmāk rast iespēju atbalstīt Latvju Mākslas rēgulāru iznākšanu."**

Katru gadu no jauna risinot LM financiālās problēmas, 1997. gada
17. oktobra sēdē ALAs valde, LI vadība un redakcijas kollēģija tomēr vieno-

jās paaugstināt atsevišķa žurnāla cenu no $12 uz $15, vienlaicīgi baidoties,

ka tas varētu samazināt žurnāla noietu. Tas tomēr nenotika - LM noiets bija
stabils. Reizē ar redaktora Arnolda Sildega 85 gadu jubileju 2000. gadā Latvju
Māksla varēja atzīmēt #25 iznākšanu.

Neraugoties uz atgūto Baltijas valstu neatkarību, ABK visu 1992. gada
vasaru intensīvi strādāja, lai pārliecinātu ASV valdību un Kongresu iestāties

par krievu karaspēka izvākšanu no Baltijas valstīm. Tuvojoties ASV prezi-
denta un Kongresa locekļu vēlēšanām, baltiešu sabiedrība Amerikā ļoti no-

pietni pievērsās kandidātu uzskatu izpētei ASV ārpolitikas jautājumos, jo
labi atcerējās republikāņu administrācijas vilcināšanos oficiāli atzīt Baltijas
valstu neatkarību 1991. gada rudenī.*** Tādēļ izraudzīt baltiešiem labvēlīgu

*

Bērztīsa, Māra. "Latvju Māksla - vai skaistākais latviešu žurnāls? Tā ir laba dāvana draugiem un

radiem Latvijā." Laiks, 1992. g. 16. septembrī.
**

Konstants, Zigurds. "Latvju Mākslai jādzīvo!" Laiks, 1992. g. 30. septembrī.
***

Aistara, Sandra. "Vai Bils Klintons atbalstabaltiešus?" Laiks, 1992. gada 9. septembrī.
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Plakāts, aicinot ASV valdību neaizmirst krievu karaspēka vienības Igaunijā un Latvijā;
ar to baltieši demonstrēja Vašingtonā 1992. gadā.

prezidentu ASV likās nepieciešami. Šo jautājumu valde risināja ari nāka-

majā sēdē 1992. gada 19./20. septembrī Denverā, Kolorado. Prezidenta

kandidātu vēlēšanu kampaņu vadītājiem bija iesniegta informācija par Balti-

jas valstu jautājumiem, ieskaitot krievu armijas izvākšanu no Baltijas valstu

territorijas. No demokrātu kandidāta Billa Klintona pārstāvjiem saņemta

atbilde; republikāņu kandidāta Džordža Buša pārstāvji - atturīgi. ABK pār-

stāvis Dr. O. Pavlovskis savukārt ziņoja, ka pēc neatkarības atgūšanas sadar-

bība starp baltiešu centrālajām organizācijām ASV ir kļuvusi grūtāka. Agrāk
baltiešus vienojis kopīgs mērķis. Turpretim tagad katrai Baltijas valstij ir

savas īpašas problēmas, kas risināmas atsevišķi. Šis apstāklis apgrūtina ABK

darbu ikdienā un liek nopietni pārdomāt Komitejas vajadzību nākotnē.

Valde pilnvaroja Dr. O. Pavlovski, I. Rupneru, K. Ķuzuli un V. Paegli vaja-
dzības gadījumā lemt par ABK likvidēšanu. Gadu tecējumā ABK tomēr sevi

pierādīja par pozitīvi un labi strādājošu vienību. Jautājums par tās likvidē-

šanu vairs nebija jācilā.
Gatavojoties uz pirmajām pēc okupācijas, pēc skaita piektajām Saeimas

vēlēšanām, bija nepieciešama arī ārzemēs dzīvojošo Latvijas pilsoņu reģis-

trācija, lai konstatētu, cik daudz LR pilsoņu ir balsstiesīgi. LR AP jau bija

pieņēmusi lēmumu par atjaunoto Latvijas pilsonību:
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"LATVIJAS REPUBLIKAS AUGSTĀKĀS PADOMES LĒMUMS

Rīga 1991. gada 27. novembrī

Latvijas Republikas Augstāka padome nolemj:

1. Noteikt, ka Latvijas Republikas Augstākās padomes 1991. gada 15. oktobra lēmuma

"ParLatvijas Republikas pilsoņu tiesību atjaunošanu un naturalizācijas pamatnoteikumiem"
2.2 punktā noteiktā norma par ekspatriācijas atļaujas uzrādīšanu un 2.3 punkts neattiecas

uzLatvijas Republikas pilsoņiem un viņu pēcnācējiem, kuri, Tēvzemes okupācijas apstākļos
atrazdamies ārpus Latvijas, ieguvuši citas valsts pilsonību laika posmā no 1940. gada 17. jū-

nija līdz 1991. gada 21. augustam.

2. Lēmums stājas spēkā ar ta pieņemšanas brīdi."

Lai veicinātu Amerikā dzīvojošo LR pilsoņu reģistrāciju, bija absolūti

nepieciešams ASV valdības oficiāls apliecinājums, ka dubultpavalstniecība

neapdraudēs nevienas personas pašreizējo ASV pavalstnieka statusu. To ap-

stiprināja ASV Valsts Departmenta paziņojums 1992. gada 20. aprīlī:

"AU.S. citizen cannot lose his nationality by voting m a foreign election. U.S. resident

aliens are not U.S. citizens, and voting does not affect eligibility for U.S. citizenship."*

K. Ķuzuļa novērojumi viesošanās laikā Latvijā 1992. gada vasarā lieci-

nāja, ka latvieši Latvijā ļoti paļaujas uz ārzemju latviešiem, arī tiem, kas kan-

didētu uz 5. Saeimu. LR pilsoņu reģistrācijas priekšdarbu koordinācija ar

latviešu centrālajām organizācijām ārzemēs bija jau iesākta. LR valdība no-

pietni pārrunājusi veidu, kā paātrināt likumīgu pensiju izmaksu latviešiem,
kas pārceltos uz dzīvi Latvijā no ārzemēm; kā Latvijas pašreizējie likumi par

veco ļaužu aprūpi attiektos uz tiem, kas pārceltos; kā vislabāk sakārtot mui-

tas noteikumus utt.

Darbs ASV bija ritējis - kā nu kurā ievirzē. IzN bija uzsākusi sarunas ar

izdevniecību Zvaigzne Rīgā par iespējamu sadarbību nākotnē, sagatavojot un

iepiežot mācību materiālus skolām. Diemžēl Garezera un Kursas vasaras

vidusskolu pārbaudījumus 1992. gada vasarā nevarēja ieskaitīt konkursā, jo
tie saņemti pārāk vēlu. Uzsākta informācijas vākšana par iespējām sagādāt

stipendijas studentiem no Latvijas, lai mācītos kādā skolā ASV. 3x3 nomet-

nes ASV atkal bijušas labi apmeklētas, bet it sevišķi veiksmīgi darbojušās

Latvijā, kur apraksti par nometnēm ieguvuši plašu preses un ziņu aģentūru
atsaucību.

Finances nebija tik iepriecinošas. Neraugoties uz dažādām idejām, kā

pārveidot līdzšinējo LSC, to piemērojot jaunajiem apstākļiem, LSC

līdzekļi vasarā nebija palielinājušies, kā iecerēts. Arī ALAs izdevumi bija

pārsnieguši ienākumus. Tādēļ valde pilnvaroja kasiera vietnieku Ģ. Bud-

kēviču pārveidot ALAs ieguldījumu stratēģiju tā, lai tā dotu lielāku peļņu.
* ASV pavalstnieks nevar zaudēt savu nacionalitāti, balsojot svešas valsts vēlēšanās. ASV iedzīvotāji,

kas nav pavalstnieki, nezaudē tiesības iegūt ASV pavalstniecību, ja viņi piedalās vēlēšanās.
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Domājot par taupību, BN vadītājs U. Sēja ierosināja un valde piekrita svīt-

rot no ALAs organizāciju - biedru sarakstiem 21 organizāciju, kas nebija
atsaukušās uz izsūtīto atgādinājumu samaksāt savas gadskārtējās nodevas

par 1990. gadu.
Nākamās valdes sēdes laikā, 1992. gada 5./6. decembrī Rokvillē, jau bija

ievēlēts jaunais ASV prezidents William Jefferson Clinton (jeb, izpildot viņa
vēlēšanos, saukts Bili Clinton). Atlika tikai gaidīt, vai piepildīsies baltiešu

cerības uz lielāku pretimnākšanu Baltijas valstu jautājumos. Līdzekļu sama-

zināšanos varēja just gandrīz visās ALAs darbības nozarēs. Vienīgi Apgāds un

SF lepojās ar atlikumu. Toties ALAs fmanciālās saistības un pienākumi ne-

būt nesamazinājās, drīzāk pieauga. Dažādie priekšlikumi, kā pavairot līdzek-

ļus LSC vajadzībām, piem., izveidot Baltiešu studiju programmu, pagaidām

bija - tikai priekšlikumi... Valde atzina, ka jāievēro taupība un jāturpina

ieguldījumu sistēmas pārveidošana, jāizstrādā precīzāki noteikumi par

sekretāriātā darbinieku apdrošināšanu, pensijām un atalgojumu; jāizstrādā
divi budžeti piemēroti varbūtējai budžeta gada maiņai, ja tādu ierosinājumu

apstiprinātu nākamajā kongresā. Izvērtējot saņemtos līdzekļu pieprasījumus
ALAs izsludinātā konkursa rezultātā, valde atvēlētos $50 000 sadalīja šādi:

$15 000 projektam "Sējējs", $25 000 Latviešu ģimeņu centramLatvijā un

$10 000 Mediķu klīnikai Rēzeknē.

Valdes sēde sestdien, 1993. gada 13. martā, Rokvillē sākās ar dīvainu kon-

statējumu: iepriekšējās nakts lielās sniega vētras dēļ sēdē nebija ieradušies

Vašingtonas apkārtnē dzīvojošie valdes locekļi un darbinieki! No citām pil-
sētām iebraukušie, apmetušies tuvējā viesnīcā vai pensionāru namā, varēja

kājām aizbrist līdz sēžu zālei. Vietējiem vispirms bija jāizrok mašīnas, tad ceļš
līdz ielai, tad jāgaida, kamēr pašvaldību sniega arkli atraks ielas... Līdz svēt-

dienas rītam lielie ceļi bija notīrīti, mazie - pustīrīti, un uz sēdes beigu pos-

mu vašingtonieši bija klāt! Visi bez acīm redzamiem skādējumiem ar inte-

resi klausījās, kā "iebraucēji" nu jau trešo dienu pārtikuši no Vašingtonas
DV saimnieču sarūpētās frikadeļu zupas... Notiek arī tā!

Vēl nebija atrasta atbilde uz diviem jautājumiem: kā uzlabot ieguldījumu
un finanču pārskatu sistēmu un kā paaugstināt ieņēmumus. Kasieris A. Zal-

manis norādīja, ka, lai gan 1992. gadā operatīvie izdevumi bijuši ļoti tuvu

budžetā paredzētajām summāmun nozaru izdevumos ievērota taupība, gads
noslēdzies ar $71 000 iztrūkumu galvenokārt ienākumu samazināšanās dēļ.
BB vadītājs U. Sēja atzina, ka pēc jaunās darbinieces Aijas Leimanes pie-

ņemšanas darbā 1993. gada 1. janvārī, pēc ALAs KF ziedotā jaunā datora

saņemšanas un M. Zvanera lietpratīgi uzlabotās datora programmas karto-

tēkai BB varēs darboties itin sekmīgi. IzN plānoja gatavot jaunus mācību

materiālus latviešu skolām un pārstrādāt ALAs vasaras skolu noteikumus,
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kas nebija mainīti kopš 1968. gada, kā arī veica priekšdarbus pirmajai vasaras

skolai Saules sagša Bernātos, Latvijā, tuvu pie Liepājas, Dagnijas Staško

vadībā. LI sagatavotais Latviešu pareizrakstības vārdnīcas manuskripts bija

gandrīz gatavs iespiešanai. SN bija uzsākusi priekšdarbus, lai sportisti no

ASV varētu piedalīties Trīszvaigžņu spēlēs Latvijā 1993. gada vasarā.

Lai samazinātu izdevumus un pārkārtotu darāmo darbu sistēmu, ALAs

valde nolēma lūgt kongresu mainīt ALAs statūtus, svītrojot līdzšinējos val-

des sekretāra un kasiera vietnieku amatus un nodot Aprūpes, Sporta, Ārpus-
skolas izglītības (3x3) un Apgāda nozaru projektus referentiem, kas darbotos

ārpus ALAs valdes sastāva.

Nu jau pāris mēnešu jauns temats- gaidāmās 5. Saeimas vēlēšanas Lat-

vijā - nodarbināja latviešu sabiedrību ASV. Un kā
gan ne - šī bija pirmā

reize, kad Latvijas pilsoņi ārzemēs bija tiesīgi piedalīties latviešu tautas nākot-

nes veidošanā. Spraigas debates par kandidātiem un vēlēšanu procedūru risi-

nājās gan latviešu centros, gan
ALAs valdes sēdēs, gan

43. kongresā. Par to,

kas drīkst kandidēt, kas ne; par to, kādas partijas jāatbalsta, kādas ne. Cik šīs

debates bija praktiskas, tas cits jautājums, bet tās nepārprotami atsvaidzināja
sabiedrības uzmanību gan par notikumiem Latvijā, gan par ALAs darbu.

Pirms vēlēšanām izdarāmo pilsoņu reģistrāciju ASV ar ALAs atbalstu

organizēja LR vēstniecība Vašingtonā. Līdz 1993. gada marta sēdei bija reģis-
trēti jau ap 7000 ASV dzīvojošo latviešu. Tautieši zvanīja gan uz vēstniecību,

gan uz sekretāriātu, jautājot, vai tikai Latvijas pilsonība neapdraudēs viņu
ASV pavalstniecību; vai tā palīdzēs atgūt īpašumus Latvijā; vai neuzliks īpa-
šus pienākumus, piem., maksāt nodokļus Latvijas valstij un obligāti dienēt

Latvijas armijā; vai, pieprasot pilsonību, jāprot latviski... un bija izbrīnījušies

par atbildi, ka pilsonības pieprasījuma dokumenti jāaizpilda - latviski. Vismaz

vienā gadījumā atrisinājums valodas jautājumā bija vienkāršs: "OK. Zvanīs

mammai." Šis ievads vēlēšanu procedūrai bija tik straujš, ka radās bažas par

to, kā tiks galā ar pašām vēlēšanām.

LR 5. Saeimas vēlēšanas no 1993. gada 29. maija līdz 1993. gada 2. jūni-

jam ASV bija projekts, kura smagums gūlās uz ALAs sekretāriātā un Latvijas
vēstniecības ASV darbinieku pleciem. Piemērotas Saeimas vēlēšanu proce-
dūras izstrādāšana un iedzīvināšana ārpus Latvijas robežām bija pirmais šāda

veida projekts vēstniecības un Apvienības pastāvēšanas laikā.

Pirmajā vēlēšanu plānošanas sesijā latviešu nama virtuvē, blakus ALAs

sekretāriātā telpām, Apvienību pārstāvēja ALAs priekšsēža vietnieks Kārlis

Ķuzulis un ģenerālsekretāre Anita Tērauda, vēstniecību - tās jurists un pa-
domnieks Ints Upmacis. No Vēlēšanu komisijas (VK) Latvijā saņemtie norā-

dījumi bija vienkārši: ikvienam LR pilsonim jāierodas Vašingtonā un attiecī-

gajā datumā personīgi jānodod sava balss LR vēstniecībā. Šī vienkāršība bija
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Valdes locekļi uzklausa Latvijas vēstniecībaspadomnieku Intu Upmaci 1993. g. sēdē

Vašingtonā. No kreisās: Ints Rupners, pr-dis; Vaira Paegle, pr-ža vietniece; Ints Upmacis;

Marģers Pinnis, ĀIB nozares vad.; Ingrīda Sautiņa-Lūse, ABKpārstāve.

tik vienkārša, ka abiem ALAs pārstāvjiem aizrāvās elpa. Vai balsot
pa pastu

nevarēs? Nē. Vai balsotājiem vajadzēs LR pasi? Jā. Bet - ja pase vēl nav sa-

ņemta? Pietiks ar pilsonības koda apliecību. Vai VK cer, ka 9000 plus bal-

sotāji no visas Amerikas brauks uz Vašingtonu balsot? Protams. Vai kāds no

Rīgas brauktu uz Maskavu, lai personīgi nodotu savu balsi? Taču ne! Uz vir-

tuves galda starp kafijas krūzēm un cepumu šķīvi lēnām atlocījās ASV karte.

Cik daudz no Amerikas esi paspējis apskatīt? Floridu. Āāā! Un I. Upmača
skats lēnām sāka slīdēt uz kreiso pusi... No tā brīža ALA ieguva dedzīgāko
vēlēšanu procedūras maiņu pārstrādātāju un aizstāvētāju. Rezultātā VK atļāva
izveidot vēlēšanu centrus arī citās ASV pilsētās un ļāva tiem, kas nespēj tikt

līdz vēlēšanu centriem personīgi, balsot pa pastu.

Sekojošā reģistrācijas un vēlēšanu iecirkņu izveidošana ASV (kopskai-
tā 14), vēlēšanu komisijas locekļu izraudzīšana un apstiprināšana, informācijas
un paskaidrojumu sniegšana vēlētājiem ASV, pašas vēlēšanas un balsu skaitī-

šana paņēma apm.
2/3 sekretariāta darbinieku ikdienas. Mazu apmulsumu

tautiešiem Amerikā radīja daudzās partijas un garie kandidātu saraksti, jo tur-

pat 95% izvirzīto kandidātu ASV līdz šim nebija pazīstami. Tādēļ saprotami

bija daudzie dažādie jautājumi, ko sekretāriātā darbiniekiem uzdeva jaunie
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Latvijas pavalstnieki ASV, ieskaitot izmisuma pilnu saucienu: "Pasakiet taču, par

ko lai balso!'
I

Un atbilde: "Tas diemžēljums pašam jāizdomā!" Vašingtonā, galve-

najā vēlēšanu centrā, vairāk nekā 80 brīvprātīgo talcinieku dažādā vecumā,

ieskaitot blakus namā dzīvojošos pensionārus, ziedoja turpat 3000 stundu, lai

kopā ar vēstniecības un sekretāriātā darbiniekiem sakārtotu, izsūtītu, saņem-

tu balsošanas materiālus, dežūrētu vēlēšanu dienās, saskaitītu nodotās balsis un

nogādātu rezultātus Rīgā. Vašingtonas latv. cv. lut. draudze nodeva savas tel-

pas
VK ASV rīcībā un ieplānoja savas nodarbības tā, lai nekas netraucētu

vēlēšanu gaitu. Katrā no pārējiem 13 apgabalu vēlēšanu iecirkņiem savukārt

darbojās vietējie brīvprātīgie darbinieki, rūpējoties, lai saņemtās balsis laicīgi

nogādātu Vašingtonā. Šī milzīgā projekta ietvaros iegūtā pieredze un ciešā

sadarbība starp lielajiem latviešu centriem Vašingtonas draudzes, ALAs un

LR vēstniecības darbiniekiem nogludināja ceļu visu turpmāko kopīgo pro-

jektu veikšanai, ieskaitot 6. un 7. Saeimas vēlēšanas.

Pēdējā sēdē pirms kongresa, 1993. gada 30. aprīlī Kalamazū, MI, valde

piešķīra stipendijas un ierosināja nākamajai valdei pārstrādāt stipendiju pie-

šķiršanas noteikumus.

5. Saeimas vēlēšanu materiālu sagatavošana Vašingtonas ev. lut. draudzes namā. Pie

sienas stāv Vita Tērauda, toreizējā Latvijas Ārlietu ministrijas darbiniece, Ints Upmacis,

Latvijas vēstniecībasASVpadomnieks, Hilda Prince-Uršteina, bijusī Vašingtonas, DC,
Latviešu teātraansambļa dalībniece.
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ALAs 42. gadskārtējā kongresā 1993. gada 30. aprīlī, 1. un 2. maijā

Kalamazū, Mičiganā, bija ieradušies 110 delegāti ar 112 mandātiem,

pārstāvot 71 organizāciju un pāri par 400 ALAs atsevišķo biedru. Valdes un

Revīzijas komisijas locekļiem kopā bija 16 mandāti.

Valdes priekšsēža Inta Rupnera vardi, kongresu atklājot, izrādījās zīmīgi

kongresa gaitai:

"(..) 40 gadus esam vienotībā darbojušies, ar vienotu mērķi - Latvijas neatkarības atgū-
šanu. Šodien runājam par to, kā neatkarību nodrošināt, kā vislabāk Latviju vest uz priekšu.
Nerunājam vairs par vienu ideoloģiju, bet par to, kura partija vislabāk palīdzēs Latvijai, ja
šodien pametam vienotības saukli, tad tas nemaz nav slikti, jo demokrātiskā sabiedrībā

nevaram būt pilnīgi vienoti. Paturēsim prātā principiālos jautājumus, par kuriem varam būt

vienoti - neatkarība, tautas intereses un labklājība (..)"*

LR vēstnieks Apvienotajās Nācijas Aivars Baumanis sava uzruna atgādi-
nāja, ka

"(..) Latvija atgādina zemi pēc ilgas un nežēlīgas zemestrīces, kas sabojājusi dabu un

zemi, bet ari ļaužu prātus un tikumus, darbu(..) Latvijas neatkarība vēl apdraudēta, latviešu

vēlmes būt saimniekiem savā zemē nav īstenojušās (..) Mūsu valsts būs tik stipra, cik stipri
būsim mēs paši. Latvijas pilsoņu vēlēšanās vēlētāji pratīs atšķirt graudus no pelavām (..)"**

Bijušais ALAs un PBLA priekšsēdis Dr. Ilgvars Spilners norādīja, ka

Kalamazū dzīvo proporcionāli lielāks latviešu skaits nekā jebkurā citā pilsētā
ASV. Pateicoties studentiem, kas mācās LSC programmā, un bērnudārza

"Pasaciņa" izveidošanai, kas kalpo jaunajām latviešu ģimenēm, Kalamazū

latviešu sabiedrība pati sevi ir atjaunojusi. Tas pats jādara arī ALAi.

Kongresa dalībniekus sveica arī ASV senātors no Mičiganas pavalsts
Donalds Rīgls (Donald Riegle) un Kalamazū pilsētas galva Beverlija Mora

(Beverlv Moore).
Sākumā

gan likās, ka kongresa gaita ieilgs, kamēr no jauna izdebatēs

Kongresa kārtības rullī nosacītās procedūras... Bet praktiskā pieeja ņēma
virsroku, un kongresa vadību delegāti atkal uzticēja Dainim Rudzītim.

Debatēs dominēja LSC budžets un Centra nākotne, rūpes par līdzekļu

samazināšanos, augošo uzdevumu rindu un darba slodzi un - gaidāmās

Latvijas 5. Saeimas vēlēšanas. Atbalstot taupības principu, ar 88 balsīm par,

vienai atturoties, kongress pieņēma ALAs Statūtu komisijas ieteikto maiņu
statūtu II daļas 9. punktā, samazinot valdes locekļu skaitu:

"Apvienības valde ietilpst priekšsēdis, priekšsēža vietnieks, vicepriekšseži, sekretārs un

kasieris. Vicepriekšsēžu skaitu nosaka kongress."***

* ALAs 42. gadskārtējā kongresa protokols. ALA, 1993, 1. lpp.
** Turpat, 2. lpp.

***

Turpat, 11. lpp.
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Pēc garām debatēm delegāti ar 87 balsīm par, 13 - pret, sešiem atturo-

ties, pieņēma rezolūciju, kas mainīja ALAs budžeta gadu no kalendāra gada

uz darbības gadu, sākot ar katra gada 1. jūliju un beidzot ar katra gada
30. jūniju.*

Šis labi domātais mēģinājums uzlabot pārskatāmību un precizitāti finanču

pārskatos praksē izrādījās ALAs darbībai nepiemērots. Maiņas radīja sarež-

ģījumus grāmatvedības programmās un apmulsumu organizāciju - ALAs

biedru vadītājos, kārtojot financiālās saistības ar Apvienību. Tādēļ kongress
1997. gadā budžeta gadu pārmainīja atpakaļ uz kalendāra gadu. Daļa to pašu

delegātu, kas bija dedzīgi atbalstījuši pirmo budžeta gada maiņu, pēc pāris

gadiem tikpat dedzīgi atbalstīja veco sistēmu... Pieredze rādija, ka grozījumi

procedūrā neuzlabo pašu galveno "grēkāzi" - šajā gadījumā ienākumu sama-

zināšanos un izdevumu palielināšanos...

Pēdējā kongresa dienā delegāti ilgi debatēja par gaidāmajām 5. Saeimas

vēlēšanām, par partijām, politiskajām ievirzēm, par to, vai centrālo organi-

zāciju vadītāju un valžu locekļu kandidēšana uz Saeimu nav pretrunā ar viņu
saistībām ar trimdas organizācijām. Taču pie kopīga atrisinājuma nenonāca,

varbūt tādēļ, ka - kā L Rupners filozofēja:

"(..) visiem ir neērta sajuta, jo neesam vairs visi viena partija. Tā ir reālitāte, pie kuras

jāpierod (..)"**

Neraugoties uz atšķirībām uzskatos
par Latvijas politisko situāciju un

financiālo jautājumu risināšanu, delegāti lielā vienprātībā ar aklamāciju ievē-

lēja jauno valdi Inta Rupnera vadībā,***

Pēc septiņiem nokalpotiem gadiem priekšsēža vietnieks Kārlis Ķuzulis
vairs nekandidēja valdes postenim. Valdes locekļu skaitu samazinot, vairs

nekandidēja arī Kārlis Zamurs, Līga Gēmute, Andris Zalmanis, Dr. Līga
Ruperte un Gundars Strautnieks. Kongresa delegāti viņiem pateicās par labi

veikto darbu.

Jaunā valde 1993. gada 12./13. jūnija sēdē Rokvillē, MD, vienlaicīgi
izteica pateicību sekretāriātā darbiniekiem

par pašaizliedzīgo darbu LR pil-

soņu reģistrācijas un vēlēšanu projektu veikšanā, bet neizprata, kādēļ daži

ikdienas darbi aizkavējušies... un nolēma uzsākt vēl vienu jaunu projektu -

izplatīt ASV Latvijas Bankas izdotās piemiņas monētas Ls 100, Ls 10 un

* ALAs 42. gadskārtējā kongresa protokols. ALA, 1993, 22. lpp.
**

Turpat, 32. lpp.
*** Ints Rupners, pr-dis; Vaira Paegle, pr-ža vietnieceun IN vad.; Baiba Kļaviņa, IzN; Konstantīns

Sventeckis, KN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Arvīds Bļodnieks, LI padomes pr-dis; Uldis Sēja,
BN vad.; Ģirts Budkēvičs, Financu nod. vad.; Jūlijs Riekstiņš, sekretārs; Jānis Grāmatiņš, kasieris;
Valdis Ronis, Rev. kom. pr-dis; Tālis Jaundālderis, Silvija Rūtenberga, Rev. kom. locekli;
Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis.
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Ls 2 vērtībā. Tautieši bija iepriecināti par iespēju iegādāties šos vēsturiskos

retumus gan paši sev, gan dāvanām, un ALA bija apmierināta ar šī projekta
rezultātiem. Tajā pašā laikā sekretāriātā darbiniekiem nācās uzklausīt vai-

rākas tautiešu "sūdzības" par jauno monētu izskatu, par nepilnīgu konkursu

monētu autoru izvēlē, un, pats galvenais, kā tad ALA visu to pieļāvusi!

Apvienībai taču jādara viss un jāatbild par visu! Un - darbinieki arī saņēma

publisku bārienu par izsūtītu aicinājumu ziedot nez kādiem neizprotamiem

mērķiem - angļu valodā! Vainīgais sūtītājs - American Librarv Association -

saīsinājumā - arī ALA... Ne velti sekretāriātā darbinieki ironizēja: "Kas vai-

nīgs, ja Arizonā lietus līst nelaikā?ALA!"

Saņemtā informācija no Latvijas apstiprināja, ka 5. Saeimā ievēlēti 20

Saeimas locekļi no ārzemēm.* Saskaņā ar vēlēšanu rezultātu mainījās arī

PBLA valdes sastāvs resp.
ALAs pārstāvji PBLA. Par saviem jaunajiem pār-

stāvjiem PBLA valdē valde apstiprināja Intu Rupneru, Vairu Paegli, Kārli

Ķuzuli, Uldi Sēju un Ēriku Krūmiņu.
Dr. Pēteris Norvilis ziņoja, ka Latviešu pareizrakstības vārdnīca tuvākajā

nākotnē ieraudzīs dienas gaismu, un pateicās valdei par uzticību un pacie-
tību... Demokrātiskās attīstības centrs joprojām sekmīgi veidojies Dr. Rūsiņa

Albertiņa vadībā; sagatavotas divas, brošūras Latvijas skolu vajadzībām -

"Kas ir demokrātija?" un "Kas ir tirgus ekonomika?". Saņemts piešķīrums no

USAID $20 000 apmērā dažādu materiālu pārsūtīšanai uz Latviju.

Jaunievēlētais kasieris Jānis Grāmatiņš dalījās ar valdes locekļiem sa-

vos pirmajos iespaidos par pašreizējo ALAs financiālo stāvokli. Pats galve-
nais - pēdējos gados sastādītie budžeti bijuši pārāk optimistiski, paredzot
ienākumus, kurus nevarēja reālizēt, un - valde pārāk labvēlīgi piešķīrusi

līdzekļus no pamatkapitāla dažādiem, kaut vērtīgiem projektiem, neiz-

vērtējot, kā šādi piešķīrumi atsauksies uz ALAs vispārējo financiālo stā-

vokli. Kasiera norādījumi: nākotnē nozaru vadītājiem rūpīgāk jāseko savu

nozaru budžetu izpildījumiem, un visiem, it visiem jāievēro taupība. Šie

atgādinājumi un norādījumi dažādās versijās atkārtojās visus nākamos četrus

kasiera nokalpotos gadus, jo ienākumi vairs nespēja apmierināt visas ALAs

vajadzības. Tā arī valde nepiešķīra finanču lietvedes Brigitas Valteres

lūgto algas paaugstinājumu un zaudēja zinīgu, analītiski domājošu dar-

binieci.

* Inese Birzniece (ASV), Olafs Brūveris (ASV), Pēteris Elferts (ASV), Māris Graudiņš (ASV), Andris

Grots (ASV), Aivars Jerumanis (ASV), Dr. Andris Kadeģis (Vācija), Mārtiņš Kalniņš (ASV),
Dr. Pauls Kļaviņš (Vācija), Dr. Visvaldis V. Klīve (ASV), Egils Levits (Vācija), Gunārs Meierovics

(ASV), ValdisV.' Pavlovskis (ASV), Dr. Oļģerts R. Pavlovskis (ASV, Jānis Ritenis (Austrālija), Juris

Sinka (Vācija), Tupēšu Jānis (ASV), Aristīds Lambergs (ASV), Joachims Zīgerists (Vācija), Arvīds

Zīgurs (Vācija). - Ļoti drīz pēc ievēlēšanas A. Kadeģis, A. Jerumanis un Dr. V. Klīve atteicās no

saviem deputātu mandātiem; 5. Saeimā deputātu pienākumus veica 17 "ārzemnieki".
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B. Valteres vietā par ALAs financu lietvedi valde 1993. gada 18./19.

septembra sēdē Rokvillē pieņēma darbā līdzšinējo LBF grāmatvedi Solveigu
S valbi un lūdza B. Valteri turpināt daļēja laika darbu, kamēr būs pabeigta

gadskārtējā revīzija un izanalizēti daudzie ALAs fondi. B. Valtere turpināja
šo darbu līdz 1994. gada 30. aprīlim. Pārcēlusies uz Ņudžersiju, viņa vēl ilgi

strādāja dažādos latviešu sabiedrības pasākumos.
S. Svalbe pakāpeniski izveidoja un piemēroja B. Valteres uzstādīto grā-

matvedības datora programmu visām ALAs financu un dažādo fondu ap-

saimniekošanas vajadzībām. Programmas ietvaros nu varēja sastādīt sīkus

pārskatus par
ikvienas nozares financēm - ienākumiem, izdevumiem, pie-

šķīrumiem, izmaksām un pārskaitījumiem. Tāds izkārtojums palīdzēja
ALAs valdes locekļiem labāk izprast sava nozaru financiālo stāvokli, atvieg-
loja revidentu darbu un sniedza pārskatāmākus ziņojumus par Apvienības

līdzekļiem.

Saskaņā ar ALAs Fonda nākotnei pārvaldes piekrišanu ALAs valde šai

sēdē pārskaitīja FN līdzekļus ALAs noguldījumu kontos ar noteikumu tos

izlietot projektiem, kas kalpo izglītības un nacionālpolītikas mērķiem. Valde

arī nolēma rīkot izlozi, iepazīstināt sabiedrību ar ieteikumiem, sastādot tes-

tamentus, kuros novēlētu summas ALAs darbam, un izmēģināt mazāku zie-

dojumu vākšanas akciju.
Vasaras vidusskolas Latvijā Saules sagša vadītāja D. Staško informēja

valdi, ka pirmajā vasarā skolā piedalījušies 32 skolēni no Latvijas un 10 no

ārzemēm. Toties SN vadītājs Ģirts Budkēvičs norādīja uz Latvijas sportistu

neizpratni par vajadzību laicīgi sazināties ar ārzemju pārstāvjiem, it sevišķi ja

nepieciešama palīdzība...
1993. gada 30./31. oktobrī gadskārtējā IN seminārā kā viesis piedalījās

LR valsts reformu ministrs Māris Gailis un informēja semināra dalībniekus

par jaunākajiem notikumiem Latvijā. 3x3 vadītāja Dr. Līga Ruperte savā re-

ferātā Psīekoloģiskās pārmainās latviešu sabiedrībā skāra sāpīgu, taču ļoti reālu

stīgu šīsdienas latvietim ārzemēs:

"(..) Nav vairs sapņa, pie kura turējāmies turpat pusgadsimtu, un varbūt visgrūtāk pie-

ņemamais ir tas, ka šī sapņa daļējā piepildīšanās ir pilnībā satriekusi mūsu līdzšinējās cerības

un illūzijas. Latvija ir brīva, bet nekas cits bez retiem un īslaicīgiem izņēmumiem nav tā, kā

mēs cerējām un vēlējāmies (..) Mēs visus šos gadus teicām: "Kad Latvija būs brīva..." - bet

nekad reāli nepadomājām - ko tad, kas būs tālāk? Vai tiešām sagaidījām brīnumainā kārtā

1939. gada apstākļu un cilvēku mentalitātes atgriešanos? (..) Reakcija uz vilšanos, ka mūsu

vēlmju illūzijas nav piepildījušās, ir dažāda, bet laimīgā kārtā arvien noteiktāk un skaidrāk

arī dzirdam rūpes par latviešu nākotni ārpus Latvijas un aicinājumus gādāt par mūsu skolām

un citiem sabiedriskajiem pasākumiem šeit."*

*

Ruperte, Līga. "Psīcholoģiskas pārmainās latviešu sabiedrībā." Referāts nolasīts ALAs IN seminārā

1993. gada 31. oktobrī.
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No kreisās: NormaPlato, ALAs kartotēkas

pārzine, un Anita Tērauda, ģenerālsekretāre,

Latvijas vēstniecības rīkotajā 18. novembra

pieņemšanā 1993. gadā.

Semināra dalībnieki pārru-

nāja problēmas, kas jārisina jau-

najai valstij, un problēmas, kas

risināmas latviešu sabiedrībā

ārzemēs. Radās kopīga atziņa,

ka, sniedzot palīdzīgu roku

Latvijai, palīdzēsim arī paši sev

ārzemēs uzturēt stingru un

aktīvu latviešu sabiedrību.

1993. gada 4./5. decembra

sēdē valde pārrunāja līdzekļu
vākšanu un ienākumu apsaim-

niekošanu, sastādīja "reāla" bu-

džeta priekšlikumu, apstiprinā-
ja Aprūpes komisijas izstrādātās

darbinieku atalgojuma vadlīni-

jas un pārstrādātos Stipendiju
fonda darbības noteikumus, no-

sakot, ka stipendiātiem no Lat-

vijas pēc studiju beigšanas jāat-

griežas Latvijā.
Nākamais - 1994. gads iesākās ar ALAs IN vadītājas V. Paegles un IN

lietveža M. Zvanera piedalīšanos "Apaļā galda forumā" Čikāgā, Ilinojā,
22. janvārī. Pārrunu temati: šīs dienas organizāciju darbība, līdzekļi, trimdas

latviešu sabiedrības "nosirmošana" un pagurums, asimilācija. Dalībnieku

ieteikumi: jānotur semināri par nelatviešu iekļaušanu latviešu sabiedrībā

(piem., jauktu laulību partneri), jāveicina projekti, kas attīsta sabiedrisko

domu, jāizveido izglītības programma, kas vispirms uzsvērtu latvietību,

tad gramatiku... un - centrālo organizāciju valžu locekļiem jāapmeklē lat-

viešu centri, jāinformē par organizāciju darbību un jāuzklausa dažādie vie-

dokļi. Šis sarīkojums bija viens no pirmajiem konkrētajiem mēģinājumiem
atgādināt, ka latviešu sabiedrībai ASV vēl arvien ir vajadzības un problēmas
un ka jāmeklē veidi, kā tās atrisināt.

Par ALAs tiešu un netiešu palīdzību Latvijai liecināja SAL-News, it

sevišķi Vol. 4, #2 Spring 1994, aprakstītās amerikāņu un latviešu organizāciju
aktivitātes izglītības un palīdzības jomā Latvijā, piem., pateicoties USAJD

piešķīrumam $20 000 apmērā t.s. Ocean Freight Reimbursement (OFR) -

Atlīdzinājums par kuģa transportu - programmai sūtīšanas izdevumu seg-

šanai, nepilna gada laikā līdz 1994. gada 25. februārim ALA varēja nosūtīt ma-

teriālus 18 iestādēm pāri par $380 000 vērtībā. OFR palīdzības programmai
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izbeidzoties, dažāda veida sūtījumi, ko veica privātas personas, labdarības

organizācijas un dažādās draudzes, turpinājās.
Risinot financiālās problēmas, valde savā 1994. gada 12./13. marta sēdē

Rokvillē izstrādāja divus ierosinājumus kongresam: 1) sākot ar 1994. gada
1. jūliju, pusi no mūža biedru maksām izlietot kārtējo izdevumu segšanai un

pusi noguldīt neaizskaramajā kapitālā; 2) sākot ar 1995. gadu, mūža biedra

maksu paaugstināt no $150 uz $200. Pamatojoties uz IN vadītājas V. Paegles
ziņojumu par "Apaļā galda foruma" atzinumiem, valde arī uzdeva katram val-

des loceklim gada laikā apmeklēt vismaz divas pilsētas - latviešu centrus ASV,

lai informētu tautiešus par ALAs darbu un uzklausītu viņu ieteikumus.

Sagatavojot ALAs biedrus 43. gadskārtējam kongresam, ALAs priekš-
sēdis Ints Rupners jautāja, vai "(..) JR LSC ir jau pārdzīvojis savu laiku?" un

tomēr izteica cerību, ka "(..) mums būs drosme darīt to, kas ir nepieciešams,
un to, kas vislabāk kalpos Amerikas latviešiem"*.

Izvērtējot šī brīža vispārējo, it sevišķi financiālo situāciju, generālsekre-
tāre Anita Tērauda līdzīgi jautāja par ALAs darbu: "Cik ilgi vēl?" - atgādi-
not, ka organizācija, kas nespēs sniegt pakalpojumus saviem biedriem un veikt

sabiedrības uzdotos pienākumus, nebūs vajadzīga ne latviešu sabiedrībai

ASV, ne Latvijai.**

Pēdējā sēdē pirms 43. kongresa, 1994. gada 30. aprīļa rītā, valde apstipri-

nāja Stipendiju komisijas ieteiktās stipendijas un pārrunāja jauno situāciju -

nupat Rīgā atvērtajos čekas maisos atrastos piecu personu vārdus, starp tiem

arī ALAs goda viesa - LR ārlietu ministra Georga Andrejeva vārdu. Nobažī-

jusies par delegātu noskaņojumu pret maisu saturu, valde devās uz kongre-
sa sēžu zāli.

Apvienības 43. gadskārtējā kongresā 1994. gada 29., 30. aprīlī un 1. maijā
E. Rutherford, Ņudžersijā, Ņujorkas pilsētas tuvumā, piedalījās 93 delegāti
ar 99 mandātiem, pārstāvot 61 (jeb 37%) no 163 Apvienībā sastāvošām orga-

nizācijām, kas ir tiesīgas sūtīt delegātu uz kongresu, un 1087 ALAs atseviš-

ķos biedrus. Kongresu, kā parasti, vadīja Dainis Rudzītis.

Kongresu atklājot, valdes priekšsēdis Ints Rupners atgādināja, ka

"(..) ALAi ir pienākums būt stabilai, centriskai, nacionāli noskaņotai organizācijai (..)

Turpināsim pārrunas; nestrīdēsimies par to, kas slavenajos čekas maisos bija vai nebija.
Būsim uzticīgi, darbosimies un strādāsim!"***

un iepazīstināja ar ALAs goda viesi, LR ārlietu ministru Georgu

Andrejevu. Viņš savā uzrunāuzsvēra ārzemju latviešu nepieciešamību Latvijai
* Ints Rupners. "Latviskās izglītības krustceļos." ALA Ziņas, Nrl-94, 1994. g. janvāris, februāris,

marts, 1. lpp.
**

Tērauda, Anita. "Cik ilgi vēl?"ALA Ziņas, Nr. 1-94, 1994. g. janvāris, februāris, marts, 9.-10. lpp.
*** Amerikas latviešu apvienība. "ALAs 43. kongresa protokols". ALA, 1994. g., 1. lpp.
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un, izskaidrojot čekas maisos atrastos atklājumus, aprakstīja situācijas, kas

viņam radušās kā mediķim, apmeklējot ārstu konferences ārzemēs, lai mācī-

tos par rietumos attīstītajām procedūrām, un norādīja:

"Tas, kas tagad notiekLatvija, nav jaunums man (..) Man nav bailes skatīties kollegam
acīs. Uzņemtu jebkuru apvainojumu, ja kāds atradīs dzīvu cilvēku, kas ir cietis no manas

rīcības (.!)"*

I. Rupnera un G. Andrejeva uzrunas bija nomierinājušas delegātu prā-

tus, un "čekas maisi" kongresa gaitu vairs netraucēja.

Delegāti bija īpaši norūpējušies par Latvijas Valsts prezidenta Gunta

Ulmaņa braucienu uz Maskavu, lai parakstītu līgumu ar Krievijas valdību

par krievu karaspēka daļu izvešanu no Latvijas līdz 1994. gada 31. augustam.

G. Andrejevs izskaidroja situāciju kā no Latvijas, tā citu Eiropas valstu vie-

dokļa. LR vēstnieks ASV O. Kalniņš nolasīja tikko saņemtu ziņu no Latvijas,
ka abas valstis vienojušās veicināt labvēlīgu likumdošanu Latvijā dzīvojošo
krievu militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu izvākšanai. Tā nu arī šīs

rūpes bija mazinājušās.

Delegāti atzina, ka cieša baltiešu sadarbība ir nepieciešama, bet iekarsa

debatēs par
A. Sluča ievietoto sludinājumu The New York Times, kas aprak-

stīja imigrantu situāciju Latvijā, un ALAs atbildi uz sludinājumā pausto vie-

dokli. Atzinums: ne vienmēr vēlams atbildēt uz sludinājumos paustajiem

viedokļiem...

Delegāts un bijušais ALAs Revīzijas komisijas priekšsēdis S. Duļevskis

norādīja, ka laiki un apstākļi mainās, bet ALA turpina iet vecajās sliedēs, un

ierosināja nodibināt "reorganizācijas" komisiju. Tā izvērtētu pašreizējo ALAs

struktūru un darbu un par to ziņotu nākamajam kongresam. Pēc ilgām
debatēm delegāti ar 46 balsīm par, 30 pret, pieciem atturoties, pieņēma rezo-

lūciju par Reorganizācijas komisijas dibināšanu un ar aklamāciju ievēlēja tās

locekļus: Vilni Bērziņu, Edmundu Brigmani, Staņislavu Duļevski, Juri
Gertneru un Jāni Kukaini.

Ziņojumi liecināja, ka LSC situācija nav uzlabojusies. Pirmā fāze, kad

LSC darbojās ar pilnu jaudu, bija beigusies. Otrā, mēģinot pārorganizēt
LSC programmu, nebija sekmējusies. Priekšā stāvēja trešā, psīcholoģiski un

praktiski visgrūtākā fāze - LSC likvidācija - varbūtība, par ko priekšsēdis

rakstīja jau minētajā ievadrakstā.

Kongress ar acīm redzamu balsu vairākumu pieņēma Finanču darba

grupas ieteikumu paaugstināt ALAs mūža biedra kartes maksu uz $200.

Kasieris J. Grāmatiņš iepazīstināja delegātus ar diviem budžeta projekta
variantiem nākamajam darbības gadam, divām filozofijām: a) mēģināt taupīt

* Amerikas latviešu apvienība. "ALAs 43. kongresa protokols." ALA, 1994. g., 8. lpp.
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līdzekļus, b) turpināt deldēt pamatkapitālu. Pēc spraigām pārrunām kongress

ar aklamāciju pieņēma A variantu -
$438 520 apmērā cerībā, ka kapitāls

nebūs jādeldē.

Kultūras, izglītības, sadarbības ar Latviju un nacionālpolītiskais darbs

kongresa gaitā izpaudās galvenokārt atzinumos un dažādu projektu ierosi-

nājumos, kurus delegāti pieņēma bez iebildumiem, atstājot to iedzīvināšanu

valdes ziņā. Viņi arī:

atgādināja ASV prezidentam nupat parakstīto līgumu starp Latviju un

Krieviju un lūdza sekot, lai līgumā paredzētie punkti tiktu izpildīti;

pateicās ASV valdībai par līdzšinējo atbalstu AB un RFE raidījumiem

un izteica bažas
par varbūtēju līdzekļu samazināšanu baltiešu raidījumiem

sakarā ar pastiprinātām raidījumu programmām uz Krieviju;

aicināja Latvijas likumdevējus un izpildītājus

"(..) gādāt par to, lai likumi un procesi, vērsti pret čeku un čekistiem, būtu taisnīgi un

godprātīgi. Cilvēks jāuzskata par nevainīgu, kamēr viņa vaina nav pierādīta"*.

Nākamajam darbības gadam kongress ar 79 balsīm par, 10 pret, septiņiem

atturoties, par priekšsēdi ievēlēja Intu Rupneru un izraudzīja valdi.**

Kongresa pēdējās dienas rītā delegātus sveica ilggadējs baltiešu draugs
ASV Senātā, senātors Franks Lautenbergs (Frank Lautenberg) no Ņudžer-

sijas, un pieminēja, ka tikai pirms dažiem gadiem kopā ar tagadējo LR vēst-

nieku ASV Ojāru Kalniņu, toreizējo ASV pavalstnieku, demonstrējis pie Baltā

nama Vašingtonā, pieprasot brīvību Baltijas valstīm. Viņš arī izteica ganda-

rījumu par tikko parakstīto līgumu par krievu militāro spēku izvākšanu no

Latvijas un informēja delegātus par jau sniegto ASV atbalstu Baltijas valstu

ekonomiskajai attīstībai.

Priekšsēdis Ints Rupners pateicās par viņam dāvāto uzticību un norā-

dīja:

"lecēlāt jaunu valdi, arī gados jaunu. Pieci no valdes locekļiem dzimuši ASV. Ja

pagājušajā gadā jutos kā vidējās paaudzes pārstāvis, šogad jūtos kā onkulis... Mūsu mērķi:

atveseļot, pavairot un saliedēt sabiedrību šeit, lai sniegtu palīdzību Latvijai."***

Kongress bija beidzies. Varbūtēja politiska vētra tējas glāzē par čekas

maisu saturu novērsta. Sperts pirmais solis uz paaudžu maiņu ALAs

vadībā.

*
Amerikas latviešu apvienība. "ALAs 43. kongresa protokols", 1994. g., 34. lpp.

** Ints Rupners, pr-dis; VairaPaegle, pr-ža vietniece; Marģers Pinnis, IN vad.; Arvīds Bļodnieks, LI

padomes pr-dis; Ģirts Budkēvičs, FN vad.; Baiba Kļaviņa, IzN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.;
Valdis Ronis, BN vad.; Laura Padega Zamura, KN vad.; Ilga Bērzkalna, sekretāre; Jānis

Grāmatiņš, kasieris; Revīzijas komisijā: Tālis Jaundālderis, Silvija Rūtenberga, Daina D. Apple;
Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis.

*** Amerikas latviešu apvienība. "ALAs 43. kongresa protokols", 1994. g., 35. lpp.
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1994. gada 6. jūlijā ASV prezidents Bills Klintons viesojās Rīgā, Latvijā.

Viņš bija pirmais ASV prezidents, kas apmeklēja Latviju pēc Otrā pasaules
kara. ASV prese vizīti aprakstīja pozitīvi, īpaši atzīmējot klusuma brīdi pie
Brīvības pieminekļa. Divi tulki - latvieši prezidentam Klintonam bija kād-

reizējie ALAs sekretāriātā daļēja laika darbinieki - Kārlis Streips un Tija

Kārkla, kuri 1994. gadā jau dzīvoja un strādāja Latvijā.
Valde 1994. gada 9./10. jūlija sēdē Rokvillē piešķīra stipendijas no

J. Kāvuža fonda $50 000 apmērā, apstiprināja Vašingtonas latv. cv. lut. drau-

dzes vadības paaugstināto ALAs biroja telpu īres maksu no $1150 uz $1600

mēnesī un pieņēma vairākus noteikumus par līdzekļu apsaimniekošanu. IzN

vad. B. Kļaviņa ziņoja par gaidāmo skolēnu skaitu Garezera (101 skolēns) un

Kursas (26) vasaras vidusskolā ar piebildi, ka Beverīnas vidusskolā šogad mā-

cības nenotiks. Veikti priekšdarbi Apgāda grāmatu (skaitā ap 10 000) pārve-
šanai no Viļa Miķelsona mājām Kalamazū, MI, uz ALAs sekretāriātā telpām
Rokvillē. Nākamajos gados šis solis IzN ietaupīja ap $3100 gadā, ko varēja
izlietot citu IzN projektu veikšanai.

Valde arī principā atbalstīja paredzētās ASV dienas Rīgā, Latvijā, 1994.

gada vasaras beigās, galvenokārt ar padomu un reklāmu, un apstiprināja
Gunāru Ozolu no Pokipsijas, Ņujorkā, par DAC vadītāju līdz 1995. gada
1. janvārim.

Kaut gan pēdējā laikā Ap-
vienība rēgulāri bija cīnījusies
ar līdzekļu trūkumu, sabiedrība

bija pārliecināta, ka ALAi nau-

das diezgan; ka nav jāatsaucas
uz visiem aicinājumiem ziedot...

Kas gan radīja tādu "neizsme-

ļamas bagātības" iespaidu?
Tīri nejauši šajā pašā laika

posmā ALA bija saņēmusi vai-

rākus lielākus testamentārus

novēlējumus un speciālus zie-

dojumus, piem., no Valdemāra

Zvejnieka, Jāņa Kāvuža, Annas

un Harija Lindēm, Edgara

Kleinberga, Eiženijas un Austras

Langmanēm, Lonijas un Ērika

Martinsoniem, Kārļa Sproga un

citiem labvēļiem. Dažādo novē-

lējumu noteikumi norādīja, ka

DACpersonāls tiekas arASVvēstniecības

sabiedrisko lietu darbiniekuFilipu Aivzu (Philip

Ives). No kreisās: M. Zvaners, R. Albertiņš,
A. Rudins, V. Rudina, A. Orlovskis, F. Aivzs,

V. Sarma, G. Catlaks, G. M. Ozols.
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Valdes sēde 1994. g. rudenī. 1. rindāsēd: Anita Tērauda, ģen. sekr.; Ints Rupners, pr-dis;
Vaira Paegle, pr-ža vietniece. 2. rindā stāv: Silvija Rūtenberga, Rev. kom. pr-de; Daina

D. Apple, Rev. kom. loc; Laura Padega Zamura, KNvad.; Baiba Kļaviņa, IzN vad.; Ilga
Bērzkalna, sekretāre; Solveiga Švalbe, finanšu lietvede; Ieva Bolšteina, IzN lietvede; Inta

Šķiņke, SAL lietvede. 3. rindā: Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis;

Marģers Pinnis, INvad.; Ģirts Budkēvičs, FN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.;

Jānis Grāmatiņš, kasieris.

no turpat $1 000 000 lielās kopsummas ap $778 000 jāizlieto izglītības pasā-

kumiem un stipendijām. Saskaņā ar šiem noteikumiem tikai 1993./94. gadā
vien ALA varēja nodot $50 500 dažādiem izglītības projektiem, $61 800

palīdzībai uz Latviju un $10 000 dažādiem kultūras pasākumiem. ALAs

tiešajam darbam palika $87 000 jeb 8,5% no saņemtās kopsummas, no kuras

bija jāsedz arī novēlējumu apsaimniekošanas izdevumi ikdienā. Tātad - ALAs

iegūtā tiešā "bagātība" faktiski bija gaužām niecīga. Toties Apvienība ar

gandarījumu varēja teikt, ka tā ir iemantojusi sabiedrības locekļu uzticību,
kuri nodod savas laicīgās vērtības ALAs pārziņā.*

Klīvlandē, OH, organizētajā ALAs valdes sēdē 1994. gada 17./18. sep-

tembrī kā klausītāji piedalījās arī vietējās latviešu sabiedrības locekļi. Valde

iepazinās ar saņemto LR vēstnieka ASV Ojāra Kalniņa lūgumu fmanciāli

atbalstīt Cronkite, Ward & Co. gatavotās dokumentālās filmas par Baltijas
* Tērauda, Anita. "ALAs klusie labvēļi." Laiks, 1994. g. 6., 13. un 20. augustā, 3., 10., 17. un 24. sep-

tembri. Krūmiņš, Ēriks. "ALAs klusie labvēļi." Laiks, 1994. g. 27. augustā.
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valstīm ("Windows to the West" - Logi uz rietumiem) sagatavošanu.

Noskaidrojot, ka Pauls Gobls (Paul Goble), atzīts speciālists baltiešu jautā-

jumos ASV mērogā, un Baltijas valstu vēstnieki ASV darbosies kā padom-
nieki filmas sagatavošanā un ka iesaistīsies arī pasaulslavenais žurnālists

Valters Kronkaits (VValter Cronkite), valde nolēma atbalstīt šo projektu.
Filmas sagatavošanas laikā V. Kronkaitu nomainīja gandrīz tikpat labi pazīs-
tams žurnālists Pēteris Osborns (Peter Osborne).

Valdei bija arī jārod atbilde uz jautājumu: vai ALA un citas latviešu orga-

nizācijas rietumos spēs uzturēt divas vasaras vidusskolas Latvijā? Pirmā, Saules

sagša, bija tikko aizvadījusi otru sekmīgu vasaru, kurā piedalījās 41 skolēns -

37 no Latvijas, 3 no ASV un 1 no Kanādas. PBLA saskaņā ar saņemto iniciā-

tīvu no Latvijas bija ierosinājusi uzsākt otru vasaras vidusskolu Kandava, kura

darbotos kā sadarbības projekts un kurā nebūtu jāiegulda ārzemju līdzekļi,

vienīgi katram dalībniekam būtu jāmaksā parastā dalības maksa. Tā arī va-

rētu darboties kā izmaiņas programma ar Garezera vasaras vidusskolas 3. klasi.

Pēc spraigām pārrunām valde ierosināja apvienot PBLA iecerēto Kandavas

vasaras vidusskolu un ALAs aizgādniecībā jau esošo Saules sagšas vidusskolu,

jaunajā skolā iekļaujot Saules sagšas mācību programmu un darbiniekus.*

Bet - 1995. gada 5. maijā PBLA Izglītības padomes priekšsēde Dr. Līga

Ruperte ziņoja ALAs valdei, ka skolēnu trūkuma dēļ Kandava nenotiks. Va-

saras vidusskolas Saules sagša programmu un organizēšanu pārņēma vasaras

vidusskola Saulgriezi Dr. Valtera Nollendorfa vadībā. Tā ir sekmīgi darbo-

jusies nu jau vismaz sešus gadus.
LI uzturētās Ņujorkas latviešu kultūras vērtību krātuves vadītāja

L. Tomasa vasaras mēnešos bija sarīkojusi etnogrāfisku izstādi 3x3 nomet-

nē Katskiļos un ieguvusi jaunus krātuves atbalstītājus.
1994. gada novembrī Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis, viesojo-

ties Vašingtonā, apmeklēja arī LI Latviešu muzeju Rokvillē. Mūzeja vadītāja
Anna Graudiņa-Zadiņa šim notikumam par godu bija sarūpējusi gleznotāja
Niklāva Strunkes retu, līdz šim tikai privātu personu īpašumos atrodamu,
darbu skati - gleznotāja paša illustrētas vēstules radiem un draugiem! Rak-

stītas vēl no Rīgas, no Zviedrijas, no Itālijas...

Šajā pašā rudenī arī ilgi gaidītā, LI paspārnē sagatavotā Latviešu pareiz-
rakstības vārdnīca (red. ValerijaBērziņa-Baltiņa) ieraudzīja dienas gaismu. Un

jau 1994. gada beigās LI padomes priekšsēdis Arvīds Bļodnieks ziņoja:

"No iespiestajām 1100 grāmatām atlikušas tikai dažas. Abonentiem izsūtītas 553 grā-

matas, 44 brīveksemplāri izsniegti redakcijas darbiniekiem un galvenajām mācību iestādēm

Latvijā, bet pārējie pārdoti ASV, Kanādā, Austrālijā un Eiropā bez reklāmas."**

* ALA. "ALAs 1994. gada 17. un 18. septembra valdes sēdes protokols", 11. lpp.
**

Bļodnieks, Arvīds. "Latviešu valodas vārdnīca izpārdota!" Laiks, 1994. g. 10. decembrī.
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Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis sasveicinās

ar bij. ALAs ģenerālsekretāruBruno Albatu LOV

rīkotajā pieņemšanā 1994. g. 12. novembrī. Aiz

prezidenta Aivars Osvalds,LOVpr-dis.

Par vārdnīcas lietderīgu-
mu uzskati dalījās. No jautā-

juma
11Ko šī vārdnīca reāli var

dot?"* līdz vairākiem it kā trū-

kumiem, piem., lielo burtu

atmešanai iestāžu nosauku-

mos, dažu "apšaubāmu" vārdu

ievietošanai vārdnīcā,** "kļū-
dainiem piemēriem" un dru-

kas kļūdām*** - līdz atzinu-

mam, ka

"V. Bērziņas-Baltiņas vārdnī-

ca pašlaik ir stiprākais "arkls" lat-

viešu valodas tīrumā (..) Vārdnīcai

jābūt katras latviešu skolas biblio-

tēkā (..) mūsu trimdas organizācijas,

fondi, kredītsabiedrības un labvēļi
vienu gadu varētusamazināt kārtējo
balvu piešķiršanu un šos līdzekļus
novēlēt tik nozīmīgajam mērķim -

apgādāt visas Latvijas skolas, audzi-

nāšanas iestādes pieminētā kārtā ar

šo nepieciešamo vārdnīcu (..)"****

Pareizrakstības vārdnīcas idejas autors bija Dr. Pēteris Norvilis. Latviešu

valodas komitejas ierosmē un literātūrvēsturnieka Dr. Jāņa Bičoļa vadībā

priekšdarbi tās sagatavošanā sākās jau 1972. gadā. Galvenais darbs noritēja
no 1984. līdz 1994. gadam Dr. Valerijas Bērziņas-Baltiņas vadībā un LI aiz-

bildniecībā. Jau 1995. gadā vārdnīca piedzīvoja otro - labotu iespiedumu
1146 eksemplāros. Tā aizpildīja milzīgus robus latviešu valodas kopšanas

procesā gan Latvijā, gan ārpus tās. Bija paveikts milzīgs darbs!

1994. gada 3./4. decembra sēdē Rokvillē valde samazināja sekretāriātā

daļējo darbinieku darba stundas, sākot ar 1995. gada 1. janvāri. Šis lēmums

illustrēja jau izteiktās bažas par Apvienības spējām nākotnē veikt visus tai

uzliktos pienākumus un padarīja jautājumu "cik ilgi vēl?" daudz reālāku.

Valde arī pilnvaroja DAC vadītāju Gunāru M. Ozolu darboties Rīgā visos

Centra oficiālās reģistrācijas jautājumos, ar tiesībām parakstīt nepieciešamos

dokumentus, un uzsāka priekšdarbus ALAs leguldījumu padomes veidošanai.

*

Raidonis, Alberts. "Vai vārdnīca spēs ko grozīt?" Laiks, 1994. g. 17. decembrī.

**
Millere, Antonija. "Daži spriedumi par lielo darbu." Laiks, 1994. g. 12. decembrī.

***

Zusne, Leonards. "Par jauno "Latviešu valodas vārdnīcu."" Laiks, 1995. g. 4. martā.

Zuika, Roberts. "V. Bērziņas-Baltiņas stiprais arkls valodas tīrumā."Laiks, 1995. g. 11. janvārī.



130

Tā kā 5./6. novembrī rīkotais 10. gadskārtējais ALAs nacionālpolītiskais
seminārs mazā apmeklētāju skaita dēļ bija nesis zaudējumus, valde apsvēra

dažādus variantus semināru rīkošanai nākotnē.

LR Ministru prezidenta Māra Gaiļa un PBLA un ALAs priekšsēžu

(Vairas Paegles un Inta Rupnera) tikšanās Ņujorkā 1994. gada 6. decembrī

apliecināja latviešu kopību neatkarīgi no viņu dzīvesvietas. Galvenie sarunu

temati - ārzemju latviešu organizētās sabiedrības palīdzība Latvijas atjau-
nošanas darbā un pašreizējās informācijas apmaiņas uzlabošana. Sadarbība

ar Latviju uz brīdi bija pacelta līdz šim visaugstākajā pārrunu līmenī.

1995. gadu ievadīja IzN un ALJAs kopīgais projekts - pirmās privātās
latviešu leļļu teātra trupas Krūmu ezis turneja ASV austrumpiekrastē ar izrādi

"Māriņa" - pasaku par senlatviešu dievietes Māras bērnību. Tajā darbojās
divas aktrises - teātra dibinātāja Ilga Vītoliņa no Zviedrijas un Ilze Poķe no

Latvijas. Izrādes guva nedalītu atsaucību kā bērnu, tā vecāku aprindās.

Mēģinot novērst jebkādu ASV valdības mēģinājumu atturēt Baltijas un

citas Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis no iekļūšanas NATO, ALAs

IN kopā ar pārējām CEEC (Central Eastern European Coalition) pārstāvē-

tajām tautībām 1995. g. 24. janvārī iesniedza t.s. "Balto dokumentu par ASV

ārzemju politiku"* ASVkongresam un valdības pārstāvjiem.
Dokumentu parakstīja ALA, ABK un US/Baltic Foundation, kā arī

armēņu, baltkrievu, bulgāru, rumāņu, čechoslovaku, igauņu, divas ungāru,

lietuviešu, poļu, slovaku un 2 ukraiņu nacionālās organizācijas ASV. Doku-

menta trīs galvenās idejas bija:

"Mēs esam vienoti uzskatos, ka tas ir ASV interesēs palīdzēt uzturēt un veicināt

demokrātiskās un ekonomiskās reformas bijušajās Padomju Savienības satelītu valstīs un

palīdzēt nodrošināt respektu iepretim viņu suverēnitātei (..)
ASVtomēr nepieciešams plašāks stratēģisks un ekonomisks skatījums savas attiecības

ar Centrāleiropas un Austrueiropas valstīm (..)
ASVnedrīkst novērtēt par zemu vai izvairīties lietot savu iespaidu, lai veicinātu Krie-

vijas apņemšanos nekad nelietot militāro varu visā Centrāleiropā un Austrumeiropā (..)"

Organizācijas aicināja ASV Kongresu un administrāciju atbalstīt Centrāl-

eiropas un Austrumeiropas valstu neatkarību, atbalstīt viņu ekonomisko attīs-

tību, palīdzēt tām pārslēgties uz demokrātisku valsts iekārtu un brīvu tirdz-

niecību, kā arī aicināja nepiešķirt palīdzību nevienai valstij, kas apdraud kādu

citu valsti, uztur savu karaspēku kādas citas valsts territorijā bez tās piekriša-
nas un aiztur ASV humānitārās palīdzības sūtījumus uz kādu citu valsti. Šis

dokuments atspoguļoja CEEC dalībnieču nedalītus uzskatus par galvenajām

prioritātēm, kas jāveic, lai nostiprinātu tik nesen atgūto neatkarību tik daudzās

* Centraland East European Coalition. "VVnite Paper on UnitedStates Foreign Policv". Washington,

DC, Januarv 24, 1995.
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Baltiešu organizāciju pārstāvji tiekas ar ASVĀrlietu ministrijas pārstāvi, vēlāk

vēstnieku Nicholas Burns 1995. gadafebruārī Vašingtonā. No kreisās: Mārtiņš Zvaners,
ALAsĀIB lietvedis; Dr. John Genys, lietuviešu pārstāvis ABK; Linas Kojelis, US/Baltic

Foundationpr-dis; Marju Riuk-Abel, igauņu pārstāve; Matti Koiva, igauņu pārstāvis

ABK; Juhan Simonson, igauņu pārstāvis ABK; Ints Rupners, ALAs pr-dis;
Nicholas Bums; Maido Kari, igauņu pārstāvis ABK; Melissa Hudson, ABKstipendiāte;

Avo Ora, ABKlietvedis.

Eiropas valstīs. Tas arī atgādināja, ka šo valstu uzņemšana NATO ir drošākā

garantija stabilai, modernai, demokrātiskai Eiropai.

Ņemot vērā lielo problēmu dažādību visās dokumentā minētajās Eiro-

pas valstīs, šis bija vienreizējs CEEC apliecinājums, ka, neraugoties uz atšķi-
rībām šo valstu iekšpolitikā, tās var vienoties par prioritātēm, lai sasniegtu

kopīgus mērķus.
Otrais labvēlīgais notikums gada sākumā - gandrīz vai CEEC "Baltā

dokumenta" rezultātā ASV kongress 1995. gada 16. februārī apstiprināja t.s.

Derbina-Nollenberga (Durbin-Knollenberg) pielikumu H.R. 7 Nacionālās

drošības atjaunošanas paktam (National Securitv Revitalization Act). Pielikums

apstiprināja, ka visām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, ieskaitot Bal-

tijas valstis, būs iespēja formāli iestāties NATO. Šis dokuments lika pamatu
ASV labvēlīgai nostājai arī pret Latvijas mēģinājumu atgriezties Eiropā.

lepriekšējā kongresā ievēlētā Reorganizācijas komisija bija sagatavojusi
un iesniegusi valdei savus atzinumus par ALAs pašreizējo darbību un ietei-

kumus vairākām maiņām. Lai nākamajā kongresā varētu sniegt ieskatu par
ALAs valdes viedokli, kā uzlabot ALAs struktūru un ikdienas produktivitāti,
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ALAs valde un darbinieki 1995. gada 18./19. marta sēdes lielāko daļu veltīja

pārrunām, vai un kā ALA ir mainījusies gadu tecējumā. Pēc pusotru dienu

ilgām pārrunām valde formulēja atbildes uz šādiem jautājumiem:

KAS IR ALA? Kā ASV latviešu centrālā organizācija Amerikas latviešu

apvienība vieno ASV dzīvojošos latviešus ar mērķi veicināt ASV latviešu sabied-

rības un organizāciju kopīgo darbību un attīstību. Amerikas latviešu apvienība
ir latviešu interešu aizstāve un informācijas struktūras veidotāja ASV.

KURP MES EJAM? Lai pildītu savus uzdevumus, ALA nodarbojas ar

trim galvenajiem darbības virzieniem: izglītības veicināšanu, kultūras veici-

nāšanu un ASV latviešu interešu aizstāvēšanu. Šos darbības virzienus īsteno-

jot, ALA darbībā ietilpst arī sadarbība ar Latviju, informācijas izplatīšana, kā

arī biedru, finanču un grāmatvedības lietu kārtošana.

IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANA:

• gadat par vienotu un laicīgu skolas programmu
• gādāt par iespēju katram ASV latvietim gūt latvisku izglītību
• radīt viegli pieejamu iespēju mācīties latviešu valodu

• gadat ārpus skolas latviskas izglītības iespējas
Sadarbībā ar Latviju:

• veicināt sadarbību ar Latvijas izglītības iestādēm

• veicināt Latvijas jaunās izglītības sistēmas izveidošanu

KULTŪRAS VEICINĀŠANA:

• atbalstīt/veicināt latviešu kultūras pasākumus ASV gan latviešu, gan

amerikāņu sabiedrībai

• sadarboties ar citam organizācijām kultūras rosmes

• veicināt domāšanu kultūras lauka un realizēt kultūras projektus
Sadarbībā ar Latviju:

• veicināt sadarbību ar Latvijas kultūras iestādēm

ASVLATVIEŠU INTEREŠUAIZSTĀVĒŠANA

• pārstāvēt ASV latviešus pie ASV valdības

• atspēkot nepareizo informāciju par latviešiem ASV presē
• pārstāvēt latviešu intereses starptautiskajās organizācijās

Sadarbība ar Latviju:
• pārstāvēt ASV latviešus pie Latvijas Republikas valdības

• izveidot struktūru sekmīgai un laicīgai informācijas izplatīšanai visas

darbības ievirzēs
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Kādabūs ALAs nākotne? Zīlēja ALAs valde 1995. g. martā Vašingtonā. Stāv Ints Rupners,
ALAspr-dis; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs &PBLa KFpr-dis.

KĀDUS SOLUS SPERAM?

IZGLĪTĪBAS VEICINĀŠANĀ

• Latviešu valodas vārdnīcas sagatavošana un publicēšana
• Latvju Enciklopēdijas 5. sējuma sagatavošana un publicēšana
• jaunu, laikmetīgu skolas grāmatu sagatavošana, publicēšana un izpla-

tīšana

• mājmācības tīkla nodibināšana

• skolotāju kursu un semināru rīkošana

• atbalsts jauniešu latviskai izglītībai
Sadarbībā ar Latviju:

• publikāciju izplatīšana Latvijā
• DAC darbība Latvijā
•

programma Talcinieki Latvijai

KULTŪRAS VEICINĀŠANĀ
• žurnāla Latvju Māksla sagatavošana un publicēšana
• konkursu rīkošana, piem., jaunatnes mākslas konkurss
• kulturālu pasākumu rīkošana, piem., lekcijas, koncerti, teātri
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• kultūras darbinieku semināru rīkošana

• kultūras dokumentācijas veicināšana

• atbalsts dziesmu svētkiem

ASVLATVIEŠU INTEREŠUAIZSTĀVĒŠANĀ

• darbība Centrāleiropas un Austrumeiropas koalicijā
• ASV latviešu politikas stratēģijas vadlīniju definēšana

• Latviešu nama veidošana 1996. gada Olimpisko spēļu laikā Adantā, GA

Sadarbībā ar Latviju:
• Humānās palīdzības sūtījumi uz Latviju
• Palīdzība daudzbērnu ģimenēm un bāreņiem Latvijā
• Palīdzība Latvijas lauksaimniecībai, Latvijas veselības aizsardzībai

Visu trīs darbības virzienu īstenošanai bija nepieciešamas šādas aktivitātes:

• Angļu valodas informācijas programmas veidošana par latviešu kultūru

• Latviešu un angļu valodas informācijas biļetena izplatīšana visiem

ALAs biedriem

• ALAs informācijas slejas ievietošana presē
• ALAs biedru, mūža biedru un zelta mūža biedru karšu pārdošana
• Līdzekļu vākšanas akciju rīkošana

Lai to visu veiktu, ALAs darba struktūrā strādātu četri darbinieki (ģene-

rālsekretārs, grāmatvedis, informācijas darba lietvedis un kultūras/izglītības
darba lietvedis) un valde (priekšsēdis, priekšsēža vietnieks, kasieris, sekretārs,

Kultūras, Izglītības, Biedru, Sadarbība ar Latviju, Finanču un Informācijas

nozaru vadītāji).*
Debašu noslēgumā sēdes dalībnieki ar izbrīnu konstatēja, ka gadu gāju-

mā Apvienības pamatprincipi ir palikuši nemainīgi. Mainījušies gan ir ap-

stākļi un attīstījusies 1951. gadā vēl nepazīta, neizveidota technoloģija, kas

ir ievērojami pārveidojuši ALAs ikdienas darbības veidu.

Atlikušajā sēdes posmā valde apstiprināja Rūsiņu Albertiņu par
ALAs

pārstāvi DAC Rīgā, atzīmējot, ka DAC kopš 1995. gada 7. marta reģistrēts LR

Uzņēmumu sarakstā. Guntara Catlaka darbības pārskats liecināja, ka kopš
1994. gada oktobra līdz 1995. gada janvārim DAC ir strādājis galvenokārt
trīs jomās: izplatījis skolotāju (1413) un studentu (15 582) darba grāmatas

politiskajās zinātnēs un ekonomikā 789 skolām; piedalījies skolotāju sagata-

vošanā un sagatavojis pirmā kursa materiālus 55 studentiem.**

* ALAs 1995. gada 18./19. marta valdes sēdes protokols, 3.-5. lpp.
**

Catlaks, Guntars. "Report for NationalEndowment for Democracv Grant Period October, 1994-

Januarv 1995, and whole GrantFebruary, 1994-January, 1995."Democracy AdvancementCenter,

Riga, Latvia, March 7, 1995.
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Kā izskatās šī schēma? JautāALAs

valdes sekretāre Ilga Bērzkalna AIB

lietvedim Mārtiņam Zvaneram

1995.g. marta sēdes starplaikā...

Atzīstot lielo darba slodzi, valde arī

atjaunoja sekretāriāta daļējā laika darbi-

nieku parastās darba stundas, apstiprināja
administrātīvus lēmumus par kongresa
rīkošanu un vienojās par veidu, kā informēt

kongresa delegātus par valdes izveidoto

"ALAs nākotnes vīziju".

John McDonald un Diana Parker,
Smitsona Institūta (SI) tautību festivāla

pārstāvji, informēja valdi par iespēju baltie-

šiem piedalīties festivālā 1998. gada vasarā

Vašingtonā, ASV galvaspilsētā. Festivālu

jau kopš 1967. gada katru vasaru apmeklē
1-2 miljoni personu; tas ir kļuvis par starp-

tautisku pasākumu. Festivāla dalībnieki un

izstādītie eksponāti atkarībā no izstāžu

tēmas varētu būt no Latvijas vai latviešu sa-

biedrības ASV sagādāti. Festivāla mērķis -

parādīt dažādo tautību paražas un kulturālās īpašības, kādas tās ir vēl šodien.

Baltiešiem vajadzētu $500 000-$6OO 000, ko kopīgi sagādātu Baltijas valstu

valdības, privātas firmas, baltiešu organizācijas ASV un pats SI. Valde pieņē-
ma informāciju zināšanai un projekta idejas virzīšanai tālāk uz kongresu.

Pēdējā sēdē pirms 44. kongresa, 1995.gada 28. aprīlī Linkolnā, Ne-

braskā, valde apstiprināja stipendijas $12 750 apmērā.

Apvienības 44. kongress 1995. gada 28., 29. un 30. aprīlī bija pulcinājis 84

delegātus ar 94 mandātiem, kas kongresa vadību uzticēja Dainim Rudzītim.

Apsveikumu rindu ievadīja LR vēstnieka ASV Ojāra Kalniņa nolasītais

Latvijas Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa rakstveida apsveikums, kurā prezi-
dents atzina, ka

"ALAs darbs nodrošināja Latvijas valsts okupācijas neatzīšanas politiku visus 50 gadus",

un atgādināja, ka Linkolnas pilsētai ir simboliska nozīme, jo

"(..) tur ieradās Kārlis Ulmanis. Viņš nedevās uz ASVar brīvu pratu, bet gan bēgot no

represijām"*.

Kaut arī nacionālpolītiskie jautājumi vēl arvien bija svarīgi un risināmi,
šī kongresa delegātus galvenokārt nodarbināja jautājumi, kas skāra darbu "pašu

mājās". Vispirms delegāti ar 79 balsīm par un 2 pret pieņēma ALAs statūtu

grozījumu, nosakot, ka organizācija - ALAs biedre var sūtīt vienu delegātu

* Amerikas latviešu apvienības 44. kongresa protokols, 1995. g., 2. lpp.
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ALAs kongresa atklāšanas aktā 1995. g. 28. aprīlī Linkolnā, NE. No kreisās: Ojārs

Kalniņš, Latvijas vēstnieksASV; LindaKovaļevska, PBLA biroja vad. Rīgā; Vaira Paegle,

pr-ža vietniece; Nebraskas pavalsts senators D. Bereuter; Aivars Ronis, Kongresa Rīcības

kom. pr-dis; māc. Uldis Cepure, LELBApārstāvis; māc. V. Grīnvalds, Linkolnas latv. ev.

lut. draudzes māc; Andrejs Spārniņš, DVASVpr-ks.

Izglītības darba grupas sēde ALAs 44. kongresa 1995. g. 29. aprīlī Linkolnā, NE.
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ALAs valde 44. kongresā Linkolnā, NE, 1995. g. 29. aprīlī. 1. rindā no kreisās: Ilga

Bērzkalna, sekretāre; Vaira Paegle, pr-ža vietniece; Ints Rupners, pr-dis; Anita Tērauda,

ģenerālsekretāre; Silvija Rūtenberga, Revīzijas kom. loc; Daina D. Apple, Revīzijas kom. loc.

2. rindā no kreisās: Valdis Viņkelis, IN vad.; Valdis Ronis, BN vad.; Ģirts Budkēvičs, FN

vad.; Jānis Grāmatiņš, kasieris; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Jānis Šķiņķis, Rev. kom. pr-dis.

uz kongresu, ja tai ir vismaz 20 (nevis 25) ALAs biedri, divus, ja ir vismaz 61

(nevis 76) biedrs, trīs, ja ir vismaz 121 (nevis 151) biedrs utt. Delegāti ar 84

balsīm par un 2 pret pieņēma arī papildinājumu Kārtības rullī atsevišķo
biedru delegātu izraudzīšanai, paredzot situāciju, kas ļautu izraudzīt delegā-
tus bez balsošanas.

Pārrunās par Apvienības līdzekļiem izskanēja neapmierinātība ar jauno
budžeta gadu (no I.jūlija līdz 30. jūnijam), jo līdz kongresam aprīļa beigās
financu pārskatos vēl nevarēja sniegt precīzu jaunā budžeta gada izpildi. To

varēja tikai zīlēt. Bet jāatceras vien bija, ka pašu delegātu pirms gada pie-

ņemtais lēmums mainīt budžeta gadu bija radījis šo situāciju...

Spraigas debates izraisīja Reorganizācijas komisijas atzinumi un ALAs val-

des "nākotnes vīzija", reizēm paužot pilnīgi pretējus uzskatus. Komisijas atzi-

numi galvenokārt bija teorētiski (samazināt nozaru skaitu; nacionālpolītisko
darbu veikt tikai ABK ietvaros; nodot grāmatvedību profesionālai amerikāņu

firmai; samazināt valdes sastāvu uz sešām, sekretāriāta darbinieku skaitu uz

divām personām, piesaistot vairāk brīvprātīgo darbinieku; samazināt sekre-

tāriāta īrēto telpu skaitu. Tajā pašā laikā komisija uzskaitīja rindu projektu,
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ALAs 44. kongresa
Linkolnā, NE, 1995. g.

aprīlī. No kreisās: Guntis

Bondars, Pitsburgas latv.

b-bas delegāts; Staņislavs

Duļevskis, Fr. Metropolitana

delegāts; Dr. Tālivaldis

Bērziņš, ALAs & PBLA

KFpr-dis; Ints Rupners,
ALAspr-dis.

No kreisās: Vaira Paegle, PBLA pr-de; Ojārs Kalniņš, Latvijas vētsnieks ASV; Ints

Rupners, ALAs pr-dis; Tālivaldis Kronbergs, LNAKpr-dis; Ivars Bērziņš, advokāts,

Ņujorkas latu. ev. lut. draudzes delegāts ALAs 44. kongresā 1995. g. aprīlīLinkolnā, NE.
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Tālivaldis Kronbergs, LNAKpr-dis, uzrunāALAs kongresu Linkolnā, NE, 1995. g. aprīlī.
No kreisās: Solveiga Švalbe, finanču lietvede; Ints Rupners, ALAspr-dis; Ojārs Kalniņš, LR

vēstnieks ASV; LindaKovaļevska, PBLA biroja Rīgā vad.

ALAs 44. kongresā Linkolnā, NE,
1995. g. aprīlī delegāti un viesipusdieno.

No kreisās: Pēteris Zārds, Biedru

noz. vad.; Andrejs Spārninš,
DVASVvaldespr-ks.

No kreisās: Linda Kovaļevska,
PBLA biroja Rīgā vad., un

Maija Laiviņa, 'Laika"

līdzstrādniece ALAs

44. kongresā 1995. g. aprīlī
Linkolnā, NE.
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piem., operatīvo līdzekļu sagādi, ieskaitot - sagatavot līdzekļu pieprasījumus
valdības iestādēm, informātīvu ziņu sastādīšanu un izplatīšanu utt., kas vei-

cami sekretāriāta darbu ietvaros)*, valdes atzinumi - praktiski (sk. iepriekš
minētos valdes atzinumus).

Pamatdoma tomēr visiem bija tā pati - jāpārorganizējas. Atbilžu uz jau-

tājumiem: kā, ar ko, ko darīt tagad, ko vēlāk - bija daudz, un tās bija dažādas.

Pie vienošanās tā arī netika, un ieteikumu iedzīvināšana palika galvenokārt
valdes ziņā.

Delegāti pieņēma visas kultūras un izglītības darba grupas rezolūcijas
un ieteikumus, piem., izsludināt šo gadu par "Gadu latviešiem ASV", lai pie-
saistītu latviešu izcelsmes iedzīvotājus ALAs atbalstam, atbalstīt SI plānotās
Baltiešu dienas 1998. gada jūlijā, turpināt mutvārdu un video dokumentāci-

jas projektus un izveidot archīvu - informācijas tīklu ASV.

Ar 71 balsi par, 13 pret, trim atturoties, kongress uzdeva valdei atbrīvo-

ties no Latviešu mūzeja un papildu biroja telpu īres maksājumiem (vienīgais

lēmums, kas attiecās uz Reorganizācijas komisijas ieteikumiem); ar 77 bal-

sīm par, 6 pret, vienam atturoties, norādīja, ka visiem speciāliem fondiem,
ko ALA apsaimnieko, jāmaksā ALAs administrātīvo izdevumu maksa; ar 76

par, 5 pret, vienam atturoties, atļāva visas zelta mūža biedru piemaksas
1995-/96. darbības gadā ieskaitīt operātīvajos līdzekļos un ar 69 balsīm par,

10 pret, četriem atturoties, pieņēma ierosinājumu piedāvāt ALAs biedriem

ar firmas MBNA starpniecību iespēju iegādāties ALAs kreditkarti, no kuras

ALA saņemtu peļņu - $1 par katru jaunu karti un 15 centus par katru pirku-
mu. Delegāti arī atzina, ka, tā kā ALAs kongress ir pārvaldes orgāns, visi (arī

delegāti!) ir līdzatbildīgi par budžeta izpildījumu.**
Uz kongresā pieņemto rezolūciju, atbalstot komunisma upuru piemiņai

veltīta mūzeja izveidošanu, ALA saņēma labvēlīgu atbildi no ASV Nacio-

nālo parku nodaļas vadītāja (gan tikai 1996. gada 14. februārī rakstītu!) ar pie-
likumu - jau 1993. gada 17. decembrī ASV prezidenta Klintona parakstīto

likumu, kas pilnvaroja National Captive Nations Committee, Inc. (Nacio-
nālā Apspiesto Nāciju Komiteja) izveidot tieši šādu mūzeju... Un uz rezolū-

ciju, pieprasot uzturēt baltiešu raidījumus Brīvās Eiropas un Radio Brīvība

raidstacijās, Barbara A. Mikulski, ASV senātore no Merilandes pavalsts,
1995. gada 6. jūnijā atbildēja, ka šo raidījumu uzturēšanai piešķirti papildu

līdzekļi $7 280 000 apmērā.

Kongress ar aklamāciju ievēlēja jauno valdi visos amatos, izņemot Izglī-
tības nozari. Tās vadībai bija divas kandidātes: līdzšinējā IzN vadītāja Baiba

* ALA Pārorganizēšanas komitejas ziņojums ALAs 44. gadskārtējam kongresam 1995. gada. 27.-30.

aprīlī.
** ALAs 44. kongresa protokols, 1995. g., 23., 27. lpp.
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Kļaviņa un ilggadējā IzN darbiniece Rita Drone no Mineapoles, MN. Aiz-

klāti balsojot, ar vienas balss vairākumu par IzN vadītāju delegāti izraudzīja
Ritu Droni. Noslēgumā tikko ievēlētais ALAs priekšsēdis Ints Rupners pa-

teicās kongresa rīkotājiem savā un jaunās valdes* vārdā:

"Valde ir brīdināta; kritika ir izteikta. Strādāsim pēc labākās sirdsapziņas, lai nebūtu

vairs šīs kritikas (..) Rīkosimies taupīgi, pat ja tāpēc šur tur sāpēs. Valde nepārtrauks savu

darbību izglītībā, kultūrā un latviešu tautas interešu aizstāvēšanā."**

Apņemšanās dzīvot taupīgi, "...pat ja tāpēc šur tur sāpēs...", raksturoja
pirmo jaunās valdes sēdi 1995. gada 3./4. jūnijā, kurā valde samazināja sekre-

tāriātā darbinieku skaitu uz četriem pilna laika darbiniekiem, sākot ar 1. jūliju,
izbeidzot divu daļēja laika darbinieču (Ilonas Krastas un Intas Sķiņķes) no-

darbināšanu. Trešā, Vita Ramane, dažādo fondu pārzine, turpinās strādāt

līdz nākamajai sēdei. Par ceturto pilna laika darbinieci (pārējie trīs: Solveiga

Svalbe, Anita Tērauda, Mārtiņš Zvaners) valde apstiprināja līdzšinējo daļēja
laika darbinieci, skolotāju levu Bolšteinu. Ka sāpēs, tas bija skaidrs. Vēl ne-

bija skaidrs, cik ļoti un - kam. Laika tecējumā izrādījās, ka visvairāk - pašas

Apvienības spējām paveikt visu veicamo. Bet arī tā bija tikai daļa no reorga-

nizēšanās, no dzīves reālitātes.

Reorganizēšanās ietvaros plaši pārrunāja kongresa lēmumu par mūzeja

slēgšanu vai pārvietošanu. Ideja par mūzeju kā labu reklāmu tūristiem SI

rīkotā baltiešu festivāla laikā 1998. gada vasarā uzvarēja. Valde gan uzdeva

LI padomei izveidot mūzeja pārvaldi, kas konkrēti plānotu, kā paaugstināt

apmeklētāju skaitu un ienākumus. Valde arī izvērtēja pašreizējo ALAs, ABK,

PBLA un LBF telpu sadalījumu un izmaksu un apsvēra dažādas iespējas tel-

pu uzlabojumiem un izdevumu samazināšanai. Pēc iepazīšanās ar ALAs grā-
matvedības sistēmu valdes sekretāre Ilga Bērzkalna, pati būdama speciāliste
dažādu datora programmu veidošanā, ierosināja un valde piekrita īstenot

vairākas sistēmas vienkāršošanas idejas.

Pielāgojoties maiņām latviešu sabiedrībā, valde nolēma pārveidot līdz-

šinējo LND - izdot to angļu un latviešu valodā četras reizes gadā kā latvian

dimensions un to piesūtīt visiem ALAs biedriem. Ņemot vērā vāji apmeklēto

nacionālpolītisko semināru iepriekšējā rudenī, valde atbalstīja IN ieteikumu

to rīkot ārpus Vašingtonas, vienas dienas garumā, šoreiz Ņujorkā 1995.

gada 6. oktobrī sakarā ar Valža Birkava piedalīšanos juristu kongresā. Valde

* Ints Rupners, pr-dis; Vaira Paegle, pr-ža vietniece; Arvīds Bļodnieks, LI padomes pr-dis; Ģirts
Budkēvičs, FN vad.; Rita Drone, IzN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Valdis Viņķelis, IN vad.;
ValdisRonis, BN vad.; Laura Padega-Zamura, KN vad.; Ilga Bērzkalna, sekretāre; Jānis Grāma-

tiņš, kasieris; Daina Apple, Silvija Rūtenberga, Jānis Šķiņķis, Revīzijas komisija; Dr. Tālivaldis

Bērziņš, PBLA un ALAs KF pr-dis; Biruta Zommere, Kārlis Zamurs, Jūlijs Riekstiņš, Pauls

Blumbergs - Pagaidu nominācijas komisija.
** ALAs 44. kongresa protokols, 1995. g., 41. lpp.
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pieņēma pieteikto J.Vintera fonda pamatkapitālu $10 000 apmērā ar notei-

kumu katru gadu izmaksāt stipendiju $500 apmērā kādam studentam māk-

slas studijām Latvijā. Valde arī pārrunāja veidus, kā vislabāk apsaimniekot
daudzos ALAs pārziņā nodotos fondus. Pēc ilgām pārrunām valde pilnvaroja
ALAs pārstāvjus JR LSC padomē nākamajā LSC padomes sēdē pieprasīt ik

mēneša maksājumus $350 apmērā, kas segtu $60 000 aizdevuma procentu (7%)

maksu, un nolēma izmaksāt LSC vasaras programmai paredzētos $1000 tikai

tādā gadījumā, ja vasaras kursi tiešām notiktu.

IzN bija izkārtojusi "Latviešu literatūras izlases 2" izdošanu "Zvaigznes"
izdevniecībā Latvijā un "Latviešu literatūras izlases 1" izdošanu V. Miķelsona
izdevniecībā ASV. Kasete "Teic dziesmiņu, meža māte" bija gandrīz izpār-
dota. KN bija sagatavojusi vadlīnijas ALAs atbalstītājiem par dažādu kultū-

ras projektu veikšanu. Lai sekmētu ALAs archīvu materiālu izvērtēšanu un

izvietošanu, valde vienojās izstrādāt vadlīnijas to apstrādāšanai.
I. Upmacis, LR vēstniecības ASV padomnieks, informēja valdi, ka nāka-

mās Saeimas vēlēšanas notiks 1995. gada 30. septembrī un 1. oktobrī un ka

ASV dzīvojošo Latvijas pilsoņu balsis pieskaitīs Rīgas vēlēšanu apgabalam.
Šoreiz paredzamas tikai 15-16 partijas, nevis pāri par 20, kā iepriekšējās
vēlēšanās... 1995. gada 16./17. septembra sēdē Rokvillē I. Upmacis ziņoja, ka -

lai gan ASV reģistrēti apm.
12 000 balsstiesīgo, sakarā ar maiņām procedūrā

līdz šim balsot pieteikušās tikai apm. 4370 personas.

Pašai valdei par pārsteigumu, kasieris un profesionālie revidenti norādīja,

ka, neraugoties uz daudzajām aktivitātēm un plāniem vākt līdzekļus, 1995.

kalendāra gadā līdz šim brīdim nav notikusi neviena līdzekļu vākšanas akcija
tieši Apvienības darba vajadzībām! Un tiesa! Rūpējoties par fondu apsaim-

niekošanu, dažādu citu pienākumu veikšanu un pārkārtošanos, pati svarīgākā
darba daļa bija palikusi novārtā! Lai nākotnē novērstu līdzīgas situācijas, valde

izstrādāja pienākumu sarakstu un laika termiņus katram valdes loceklim, kas

aptvēra posmu līdz divām nākamajām valdes sēdēm.

Veicamo un jau paveikto darbu klāsts tomēr bija pagarš: valde apstipri-

nāja vasaras posmā izveidoto LI Mūzeja valdi (Maija Baumane, Lilita Berga,
Arvīds Bļodnieks, leva Bolšteina, Pēteris Dajevskis, Laimonis Eglītis, Anna

Graudiņa-Zadiņa, Vija Kārkliņa, Ilmārs Lūsis, Laura Padega-Zamura,
Verners Švalbe un māc. Anita Vārsberga), kas rūpēsies par mūzeja nākotni,

noskatījās P. Dajevska un L. Bergas sagatavoto filmu par ALAs mūzeju,
atzīstot to par profesionālu veikumu, un uzklausīja J. MacDonald, SI sakar-

nieka tautību festivāla rīcības komitejā, ziņojumu par festivāla priekšdar-
biem. Valde arī apstiprināja agronomu Juri Plēsumu par SAL referentu

Latvijas lauksaimniecības jautājumos un pieņēma viņa ierosinātās vadlīnijas
E. Kleinberga fonda līdzekļu izlietošanai.
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6. Saeimas vēlēšanas Vašingtonas Latv. ev. lut. draudzes namā, Rokvillē, 1995. g.

No kreisās pie galda sēž Ints Upmacis, Latvijas vēstniecības ASVpadomnieks, Anita

Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre.

Pec spraigam debatēm, izvērtējot JR LSC situāciju, valde pieņēma

zīmīgu lēmumu, kas ietekmēja LSC nākotni:

"1. Neviena no šī agrāk tik nozīmīgā pasākuma trīs (3) sastāvdaļām šobrīd vairs

nekalpo tās dibinātāju nospraustam pamatmērķim - būt par ASV latviešu trimdinieku

izglītības centru latvisko zinību iegūšanai akadēmiskā līmenī.

2. Pēdējo gadu mēģinājums pārvērst LSC ēku par mājvietu Rietummičiganas univer-

sitātē studējošiem jauniešiem no neatkarību atguvušām Baltijas valstīm ir bijis financiāli

nesekmīgs un nevar garantēt šī centra pastāvēšanu nākotnē. Šim jautājumam ir trūcis arī

kaut cik nozīmīga financiālaatbalsta no lietuviešu un igauņu kopienām ASV."

Un, gatavojoties LSC ārkārtas pilnsapulcei 1995. gada 14.oktobrī,

Kalamazū, MI, valde vienojās par
šādiem ieteikumiem:

"1. Nekavējoties ievēlēt speciālu komisiju, kurā darbotos LSC padomes priekšsēdis,

prezidija priekšsēdis un pa vienam pārstāvim no katras LSC dibinātāju grupas (ALA, DV

ASV valdes un LELBAs pārvaldes).
2. Minētajai komisijai vēlākais 90 dienulaikā jāsagatavo un jānodod LSC pilnsapulces

izšķiršanai vismaz divi (2) ieteikumi attiecībā uz jaunas mājvietas atrašanu LSC biblio-

tēkai/archīvam. leteikumos priekšroka dodama pilsētām ASV un Kanādā, kurās šobrīd

atrodas vēl lielas latviešu kolonijas.
3. Tāpat 90 dienu laikā šai komisijai iegūstams profesionāls novērtējums pašreizējai

LSC ēkai un zemes gabalam.
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4. Pēc bibliotēkas/archīva

pārvietošanas plāna apstiprinā-

šanas LSC pilnsapulcē pati

pārvietošana jāpaveic 90 dienu

laikā. Tajā pašā laikā ēka un

zemes gabals nododams pārdo-

šanā profesionālai nekustamu

īpašumu pārdošanas firmai. So

notikumu laikā visas telpas jo-

projām jāmēģina izīrēt, lai ne-

rastos papildu financiālas grūtī-
bas šī pasākuma uzturēšanā.

5. Pēc ēkas un zemes pār-
došanas un visu parādu un citu

legālo saistību nokārtošanas

LSC organizācija likvidējama
statūtos paredzētajā kārtībā."*

Jana Riekstiņa latviešu studiju centrs Kalamazū, MI,
1994. g. decembrī.

Tas bija oficiālais sākums JR LSC likvidācijas procesam.
Nākamo gadu

pieredze rādīja, ka labi domāti termiņi ne ikreiz ir arī praktiski, it sevišķi
tādu lielu pasākumu kārtošanā kā veselas ēkas, bibliotēkas un archīvu likvi-

dācijā. Pēc visu likvidācijas darbu veikšanas un formālitāšu nokārtošanas JR
LSC oficiāli likvidēja 2000. gada 20. maijā.

Pirmās ALAs valdes sēdes dienas vakarā tās dalībnieki piedalījās vien-

reizējā nodarbībā: pildīja, līmēja, zīmogoja, skaitīja un kārtoja LR 6. Saeimas

vēlēšanu aploksnes. Pēc vairākām intensīva darba stundām šīs nodarbības

tomēr bija jāpārtrauc - sākās grūtības trāpīt pastmarku uz 9x12 collu lielas

aploksnes... Bet - valdes locekļi bija izpildījuši savu apņemšanos palīdzēt
vēlēšanu procesā un guvuši pieredzi par to, ko praktiski nozīmē tik liela pro-

jekta veikšana.

Savā 1995. gada 2./3. decembra sēdē Rokvillē valde pārrunāja pārkār-
tojumus ieguldījumos, uzlabojumus latvian dimensions saturā, apstiprināja
LI padomi uz nākamajiem trim gadiem, pieņēma vadlīnijas valdes locekļu
un darbinieku interešu konfliktu gadījumos un pieņēma rezolūciju, ko

nosūtīja ASV kongresa locekļiem, norādot, ka - lai
gan

ALA ir pateicīga

par
ASV valdības atbalstu Baltijas valstīm un atbalsta ASV iesaistīšanos

Bosnijas konfliktā, ALA neatzīst ASV kongresa rīcību, atraujot līdzekļus,
kas paredzēti Baltijas valstu atbalstam, lai segtu izdevumus sakarā ar nemie-

riem Bosnijā.
Par priekšdarbiem SI rīkotajam baltiešu festivālam ziņoja Guna un John

McDonald. Jau 1996. gada 27. februārī LR kultūras ministrs Ojārs Spārītis

apliecināja Institūta vadībai, ka Baltijas valstis patiesi ir gatavas piedalīties.
* ALAs 1995. gada 16./17. septembra valdes sēdes protokols, 11.-12. lpp.
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1996. gada 9./10. marta sēdē Rokvillē valde apstiprināja kongresa priekš-

darbus, izveidoja jaunu ALAs dzintara mūža biedru kategoriju ar $1000

maksu, pieņēma budžeta projektu $460 000 apjomā, ko iesniegt kongresam,
un izstrādāja rezolūciju kongresam, kas atļautu visus Apvienības "iekšējos pa-

rādus", kuri radušies pēdējo piecu gadu laikā, norakstīt uz $0. Jaunās līdzekļu
vākšanas akcijas Pūra lāde ietvaros materiāli izlozei gandrīz jau izsūtīti. Līdz

šim no vairākām citām akcijām līdz 29. februārim ieņemti $80 000. Toties

sakarā ar iepriekšējā kongresa lēmumu pazemināt vajadzīgo biedru skaitu,
lai organizācija varētu sūtīt delegātu uz kongresu, gadskārtējo biedru skaits

bija strauji samazinājies.
No JR LSC vadības saņemtais priekšlikums - pēc LSC nama pārdo-

šanas iegādāties jaunu ēku kultūras un dokumentācijas vajadzībām - izraisī-

ja dzīvas debates. Valde nolēma sagatavot alternātīvu plānu LSC bibliotēkas

un kultūras un dokumentācijas krātuves uzturēšanai nākotnē un pieņēma
šādu lēmumu:

"LSC ēkas pārdošanas gadījumā atbrīvot LSC no financiālām saistībām, izsniedzot

t.s. "release of lien" trim parādiem, ar noteikumu, ka ēkas pārdošanas ienākums tiek ievie-

tots atsevišķā kontā, ko pārzinās DV, LELBA, ALAun LSC padome."*

Sēdes pirmās dienas vakarā, t.i., 9. martā, LI Latviešu mūzeja valdes

priekšsēdes Vijas Kārkliņas ierosinājumā un izkārtojumā draudzes nama tel-

pās notika tautas tērpu skate. Skates plānošanas komitejā vēl darbojās Maija

Baumane, mākslinieks Laimonis Eglītis, Ilmārs Lūsis, arch. Verners Svalbe

un māc. Anita Vārsberga-Pāža; Inese Bērziņa vadīja atspirdzinājumu galdu;
Laimonis Zariņš gādāja par skatuves apgaismojumu; Dr. Oļģerts Kārkliņš,

bij. ALAs valdes loceklis, darbojās par šī pasākuma kasieri. Trīsdesmit sep-

tiņi modeļi no divām paaudzēm demonstrēja dažādu novadu tautas tērpus.

Liene Kaugara un Edgars Bondars Daigas Bondares klavieru pavadījuma
ritmā sniedza paskaidrojumus par katra tērparaksturīgajām īpašībām. Apmek-

lētāju bija daudz; visi sajūsmināti par šo neparasto un gaumīgi izkārtoto skati.

Atlikumu no skates ienākumiem pāri par $2000 nodeva mūzeja vajadzībām.
Valde nākamajā rītā pieņēma īpašu rezolūciju, pateicoties V. Kārkliņai par

veiksmīgo sarīkojumu.
Sēdes dalībnieki iepazinās arī ar pēdējos mēnešos veikto nacionālpo-

lītisko darbu, kas galvenokārt saistīts ar Baltijas valstu virzību uz NATO.

Pēc Viduseiropas un Austrumeiropas Koalīcijas (CEEC) vēstules saņem-

šanas ar ieteikumiem par NATO paplašināšanu ASV prezidents Klintons

1996. gada 12. februārī bija uzaicinājis koalīcijas pārstāvjus uz pārrunām.

Apvienību pārstāvēja priekšsēdis Ints Rupners un ĀIN lietvedis Mārtiņš

* ALAs 1996. gada 9./10. marta valdes sēdes protokols, 9. lpp.
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Zvaners. Prezidents atzinīgi novērtēja koalicijas un ALAs valdes atbalstu

Bosnijas miera nodrošināšanas jautājumos, noraidīja izvirzītās prasības par

ASV stingrāku nostāju iepretim Krievijai un apliecināja, ka NATO paplaši-
nāšanās virzīšoties uz priekšu.

Toties ASV ārlietu ministres asistents Austrumeiropas jautājumos
Strobe Talbot vēstulē ASV poļu pārstāvim Jan Novak bija noraidījis gan-

drīz visas koalicijas izvirzītās prasības un norādījis, ka Baltijas valstīm un

Ukrainai nav cerību kļūt par NATO dalībvalstīm. CEEC starplaikā bija

lūgusi ASV prezidentu paskaidrot, vai Talbota vēstulē paustās idejas tiešām

atbilst ASV valdības politikai iepretim Viduseiropai un Austrumeiropai.

Paredzējums, ka Baltijas valstu ceļš uz NATO būs tāls, grūts un grumbu-

ļains, sāka piepildīties.

Apvienības 45 gadu jubilejas kongress Vašingtonā 1996. gada 3., 4. un

5. maijā bija pulcinājis 115 delegātus ar 123 mandātiem, kas pārstāvēja 72

organizācijas, 1048 atsevišķos biedrus un ALAs valdi un Revīzijas komisiju.
Kā lektori piedalījās LR Zemessargu komandieris pulkv. Juris Eihmanis,

grāmatas "Sieviete dzintarā" (Woman m Amber) autore Agāte Nesaule un

Latvijas vēstniecības Maskavā atašeja Lauma Vlasova. Visu trīs lektoru referā-

tus delegāti un viesi noklausījās ar lielu interesi. Kongresa vadītājs D. Rudzītis

gan norādīja, ka L. Vlasovas ideja piešķirt divpavalstniecību (Krievijas un

Latvijas) Krievijā dzīvojošiem latviešiem ir Latvijai pat bīstama, jo tādā gadī-
jumā līdzīgu stāvokli pieprasīs arī Latvijā dzīvojošie krievi. Kongresa rīcības

komiteja bija parūpējusies, lai pirmajā dienā delegāti varētu vienlaicīgi klau-

sīties referātu, pusdienot un - vērot Vašingtonas pilsētas panorāmu, braucot

pa Potomakas upi ar kuģi Odisejs. Delegāti šo braucienu vēl ilgi atcerējās kā

vienu no patīkamākajiem brīžiem šādos kongresos.
Pirmo reizi ALAs pastāvēšanas laikā kongresa dalībniekus, no kuriem

daļa jau bija divu valstu pavalstnieki, rakstveidā sveica arī divu valstu prezi-
denti: Bills Klintons, ASV prezidents, un Guntis Ulmanis, Latvijas Valsts pre-

zidents. Jubileju nebija aizmirsuši arī Latvijas valsts ārlietu ministrs Valdis

Birkavs un vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš, PBLA un tās locekļu - citu cen-

trālo organizāciju priekšsēži un vesela rinda bijušo ALAs priekšsēžu. Pirmo

reizi delegāti dzirdēja arī rakstveida apsveikumus no Intas latviešu biedrības,

Krasnojarskas latviešu biedrības un Maskavas latviešu biedrības - visas Krie-

vijā - un no Gruzijas latviešu biedrības!

Delegāti kongresa vadību atkal nodeva Daiņa Rudzīša rokās.

Piecpadsmit gadus pēc 30. kongresa lēmuma dibināt Latviešu studiju
centru (1981. gada kongresā Los Andželosā) 45. kongresa delegāti, apsverot

vajadzību LSC likvidēt, ar acīm redzamu vairākumu (tikai ar 2 balsīm par)

noraidīja Dr. V. Muižnieka priekšlikumu LSC pārdošanas gadījumā celt
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jaunu ēku bibliotēkas vajadzībām un pieņēma LSC bibliotēkāres Mairas

Bundžas ieteikumu izvietot krātuvē esošos materiālus citās vietās.

Spraigas debates izraisīja finanču jautājumi, it sevišķi līdzekļi, kas skāra

LSC darbību. Toties nākamajam gadam delegāti pieņēma valdes ieteikto -

sabalansēto budžeta projektu $459 750 apmērā.

Kongresā pieņemtās rezolūcijas atspoguļoja delegātu noskaņojumu
sakarā ar Latvijas un Baltijas valstu attīstības gaitu. Delegāti pieprasīja:

* ASV prezidenta tikšanos ar Baltijas valstu prezidentiem, lai pārru-
nātu drošības un palīdzības jautājumus;

* ASV Kongresa locekļiem un valdībai, lai panāk no valstīm - NATO

loceklēm nodrošinājumu, ka visām nācijām, ieskaitot Baltijas valstis,
būs iespēja pievienoties NATO tad, kad tās būs izpildījušas attiecī-

gās prasības; un izteica atzinību CEEC par sekmīgo darbu kopīgo
interešu veicināšanā.

Lielākā daļa rezolūciju skāra sadarbību ar Latviju:
*

aicinājumu Latvijas Saeimai pieņemt lēmumu ar likuma spēku, ka

Latvija laikā no 1940. līdz 1991. gadam ir bijusi okupēta;
*

ierosinājumu maiņām LR vēlēšanu likumā, kas dotu iespēju Latvijas

pilsoņiem ārzemēs piedalīties Latvijas valsts demokrātiskos procesos;
*

ierosinājumu mainīt Latvijas Satversmi ar mērķi panākt LR prezi-
denta ievēlēšanu no tautas;

*

ierosinājumu pasteidzināt īpašumu atgūšanas procesu un par īpašumu

atgūšanas tiesībām akadēmiskām un sabiedriskām organizācijām;
*

ierosinājumu izdot LR pastmarku sēriju, godinot Okupācijas mū-

zeja un Helsinki '86 grupas darbu;
*

ierosinājumu celt pieminekli visiem četriem iepriekšējiem valsts pre-

zidentiem: Kārlim Ulmanim, Jānim Cakstem, Gustavam Zemgalam
un Albertam Kviesim.

Kongresa pēdējās dienas rītā delegātus uzrunāja ASV vēstnieks Latvijā

Larijs Napers (Lavvrence Napper). Pēc pirmā teikuma latviešu valodā dele-

gāti nopriecājās par viņa labo latviešu valodas izrunu. Tad klausītājos iestājās

pilnīgs klusums - izbrīnās un apbrīnas pilns. L. Napers savu runu turpināja

skaidrā, pareizā, bagātā, skanīgā latviešu valodā! Viņš apsveica delegātus,

pastāstīja par ASV vēstniecības darbu un interesēm Latvijā un uzsvēra, ka

visam darbam pamatā ir kopīgie mērķi un uzdevumi: aizsargāt Latvijas brī-

vību, neatkarību un labklājību.
Kongresa vadītājs pateicās L. Naperam, piebilstot, ka šis ir vienreizējs

gadījums ALAs pastāvēšanas vēsturē. Lūk, ASV vēstnieks runā skaidrā lat-

viešu valodā, turpretim daļa Latvijas iedzīvotāju pēc Latvijā nodzīvotiem

gadu desmitiem vēl arvien neprot nevienu vārdu latviski...
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Intam Rupneram pēc septiņu gadu nokalpošanas valdes darbā vairs ne-

kandidējot, priekšsēža amatam kandidēja divas personas: ilggadējs sabied-

risks darbinieks Jānis Kukainis no Detroitas, MI, un līdzšinējais BN vadītājs
Valdis Ronis. Aizklāti balsojot, ar 73 balsīm par nākamo ALAs valdes priekš-
sēdi delegāti izraudzīja Jāni Kukaini un ar aklamāciju apstiprināja jauno
valdi* visos amatos.

Inta Rupnera vadības laiks iekrita varbūt filozofiski visgrūtākajā posmā

bijušo trimdinieku aprindās. Pirmā sajūsma par atgūto Latvijas neatkarību bija

pārdzīvota. Palēnām, pamazām atausa pelēkā ikdiena ar visām tās cerībām, ticī-

bu un dažkārt - arī arvilšanos. Galvenokārt ar vilšanos par to, ka brīvajā Latvijā
nekas nenotika tūlīt; ka

progress bija daudz lēnāks un sarežģītāks, nekā iece-

rēts; ka, lūk, nepieņem manus padomus, bet gan kaimiņa... Neraugoties uz šo

sabiedrības uzskatu it kā sadrumstalošanos, I. Rupnera vadībā Apvienība:

a) piešķīra līdzekļus, t.s. "sēklas naudu", RBI, kas lika pamatus tirdz-

niecības principu attīstībai un izveidošanai Latvijā un vēsturiskās

dokumentārās filmas "Window to the West" izveidošanai par
Bal-

tijas valstīm angļu valodā;

b) uzsāka un formulēja JR LSC likvidācijas procesu;

c) uzsāka "reorganizēšanās" procesu, "modernizējot" Apvienības ikdie-

nas darbu (darbinieku vadlīnijas; grāmatvedības vienkāršošana), kā

arī valdes sastāva maiņu ar skatu uz nākamo paaudzi;

d) pārveidoja ALAs līdzekļu ieguldījumu sistēmu tā, lai tā nestu lie-

lākus augļus;
c) uzsāka priekšdarbus Smitsona Institūta organizētā baltiešu festi-

vāla tapšanai 1998. gada vasarā.

Pats I. Rupners sniedza paskaidrojumus par savu darbību Apvienībā:

1. Kas tevi pamudināja kandidēt ALAs valdes priekšsēža amatam?

Kad pirmo reizi piedalījos ALAs ārkārtas kongresā 1988. gada decem-

brī, biju pārliecināts, ka Latvijas neatkarība tiks atjaunota, ka BATUN ietva-

ros veiktais darbs ir faktiski beidzies un ka sākas jauns laikmets, kurā centrā-

lās organizācijas spēlēs visievērojamāko lomu. Mani aicināja kandidēt ALAs

valdes vicepriekšsēža postenim, lai vadītu jaunu nozari Sadarbība ar Latviju.
Kā tā varētu darboties, vēl nezināja neviens. lepazīstinot sevi kongresa dele-

gātiem Linkolnā, teicu, ka esmu dzimis Latvijā pirmās krievu okupācijas

pēdējās dienās un gribu strādāt, lai piedzīvotu arī otrās krievu okupācijas
*

Jānis Kukainis, pr-dis; Aivars Osvalds, pr-ža vietnieks; Arvīds Bļodnieks, LI padomes vad.; Rita

Drone, IzN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Valdis Ronis, BN vad.; Inta Srādere, KN vad.; Valdis

Viņķelis, INvad.; Pēteris Zārds, BN vad.; Ilga Bērzkalna, sekretāre; Jānis Grāmatiņš, kasieris; Daina

D. Apple, Jānis Lucs un Ivars Švānfelds, Revīzijas kom. loc.; Dr. TālivaldisBērziņš, PBLA & ALAs

KF priekšsēdis.
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pēdējās dienas. Ņemot vērā latviešu sa-

biedrības ASV aizraušanos ar politiku Lat-

vijā, uzskatīju, ka ALAs vadībā jābūt

personai ar centrisku politisku ievirzi, pār-
liecinātai, ka demokrātiskā iekārta ir vis-

piemērotākā Latvijai un latviešiem, per-

sonai, kura necenšas izmantot Apvienību
kā pakāpienu paša slavai un ievērībai.

2. Kas tava prezidešanas laika bija
pozitīvākais?

Laika posms no 1992. līdz 1996. ga-

dam bija visvētrainākais periods ALAs

vēsturē. Latviešu sabiedrība sašķēlās vai-

rākos nogrupējumos. Vieni atzina, ka

trimda ir beigusies, ka visi līdzekļi un

enerģija jāvirza Latvijas virzienā. Otri -

Latvijas politika ir tik miglaina, ka ASV

latviešu piedalīšanās tajā būtu pat kaitīga,

un ALAs pienākums ir gādāt par
ASV

latviešiem, ne par Latviju. Šīs domstarpī-

Ints Rupners sargā ALAs bagātības...
Dzintras Lejiņas zīmējums

bas izsauca polemiku un savstarpēju apkarošanos, no kā morāliski un finan-

ciāli cieta arī ALAs darbs. Apvienība pārdzīvoja šo periodu kā vienota orga-

nizācija, tieši pateicoties valdes locekļu un darbinieku spējai turēties pie tiem

pamatprincipiem, kas iekļauti ALAs dibināšanas statūtos, nekad nezaudējot
pienākuma izjūtu iepretim sabiedrībai un mūsu tautas interesēm. Pirmo

reizi divu paaudžu laikā bijām atbildīgi gan par sevi, gan savu tautu un val-

sti. Nebija vairs vecā ienaidnieka, kam uzvelt vainu un ko apkarot. ALAs

spēja pārdzīvot šo politiski un psīcholoģiski traumatisko periodu ir bijusi

vispozitīvākais panākums.

2. Kas tava prezidešanas laika bija visnegatīvākais?

Uzņemoties priekšsēža amatu, nebiju sagatavots ALAs ikdienas darba

dažādajiem veidiem un neizpratu, cik nepieciešama ir intensīva sadarbība

starp valdes locekļiem un sekretāriātā darbiniekiem; cik svarīgas ir vadlīni-

jas par atbildību un atskaiti par padarīto darbu; cik daudz un dažādi ir pro-
blēmu risinājumi - ne vienmēr tādi, kas liktos loģiski un objektīvi, bet kas

bijuši praktiski, piemēroti attiecīgai situācijai. Šīs neskaidrās attiecības tur-

pat divus gadus kavēja nopietnu un svarīgu jautājumu risināšanu un negātīvi

ietekmēja valdes locekļu un darbinieku darba gribu un prieku, līdz nonācām
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pie problēmu atrisinājuma tā, ka varējām strādāt kā komanda. Atskatoties

mans ieteikums katram nākamajam priekšsēdim - pašā darba sākumā iepa-
zīties ar esošo sistēmu un pārveidot to tā, ka nekas netraucē Apvienības
darba gaitu.

4. Kada tava skatījuma ir bijusi ALAs loma pēdējos 50 gados?
Nak prata trīs domu pavedieni:

a) ALA vienoja latviešus ASV un viņu dažādās, bieži pretrunīgās poli-
tiskās prasības un iepazīstināja ar tām ASV valdību. Šī vienotība

neļāva ASV politiķiem mūs izmantot savām vajadzībām. Politiskā

vienotība bija it sevišķi nozīmīga trešās Latvijas atmodas sākuma

posmā - 1980. gadu beigās un 1990./1991. gadā.
b) ALA deva iespēju sadarboties visām paaudzēm, tā piesaistot labi

pārstāvētu mūsu sabiedrības demogrāfisko šķērsgriezumu - līdz-

svarotu sabiedrisku darbinieku grupu. ALA bija vienotāja ne tikai

politiski, bet arī sabiedriski dažādo paaudžu nogrupējumos.

c) ALAs vispusība. Kā tikai nacionālpolītiska, kulturāla vai izglītības

organizācija ALA jau sen būtu zaudējusi savus atbalstītājus, jo
katrā minētajā nozarē ir notikušas būtiskas pārmaiņas. ALAs vis-

pusība deva iespēju tās daudzajiem atbalstītājiem ar dažādajām inte-

resēm palikt ALAs saimē arī tad, kad daļa no pamatmērķiem, kas

viņus bija piesaistījuši Apvienībai, vairs nebija noteicošie. ALAs

plašais darbības spektrs deva iespēju katram latviski domājošam,
ASV dzīvojošam tautietim atrast sev piemērotu darbu, interešu loku

un atbalstāmu pasākumu ALAs paspārnē.

5. Ka tu saskati ALAs darbu nākotne?

Teorētiski ALA turpinās aizstāvēt ASV latviešu intereses un vienot

mūsu sabiedrību izglītības, kultūras, aprūpes un citos jautājumos. Neesmu

pārliecināts, vai tas tā tiešām notiks. Noteicošā loma ALAs nākotnē būs mūsu

sabiedrības vienotājai - Latvijas valsts tālākai attīstībai. Ja tā būs negātīva,
varam sagaidīt, ka vairākums latviešu ASV zaudēs interesi

par organizētu
latviešu sabiedrību, jo nebūs iemesla, lai to uzturētu un atbalstītu. Pārdzī-

vos tikai akadēmiska ziņkāre par latviešu kultūru, paražām, vēsturi utt.

Turpretim, ja Latvijas attīstība pieņemsies spēkā un straujumā, ALA būs

tikpat nepieciešama kā šodien. Tā varbūt darbosies vairāk kā tāds sabied-

rības centrs, kas pats dara mazāk, bet saskaņo dažādos viedokļus, sagādā un

izplata informāciju, pārstāv latviešu intereses pie ASV valdības. Latvijas

uzplaukums varbūt radīs arī lielāku interesi Latvijā par latviešiem ASV, dos

atbalstu šejienes skolām un skolotājiem ar mācību vielu sagādāšanu, dažā-



151

diem kultūras pasākumiem, ar tūrisma veicināšanu, ar ievērojamu kopēju
saimniecisku pasākumu izveidošanu starp Latviju un ASV dzīvojošiem tau-

tiešiem.

Vēl arvien tautieši iestājas Apvienībā galvenokārt latviskuma un pienā-
kuma dēļ. Pienākums liek gādāt, lai Latviju uzņemtu NATO, lai ASV atbal-

stītu Latviju iepretim Krievijas negātīvajai politikai, lai Latvija iegūtu ASV

labvēlību saimnieciskajā un diplomātiskajā laukā. Cik ilgi latviešu sabiedrība -

ALAs biedri - darbosies šo pienākumu dēļ, mēs nezinām. Tādēļ - lai nākotnē

ALA piesaistītu jaunus biedrus, tai būs jādod viņiem daudz kas vairāk nekā

šodien. Vai tās būtu saimnieciskas priekšrocības vai kas cits, bet tam jābūt
kaut kam tādam, kas spēs piesaistīt tautiešus Apvienībai.

Jāņa Kukaiņa vadītajā pirmajā sēdē 1996. gada 5. maijā valde nolēma

LSC pārdošanas gadījumā atbrīvot Centru no fmanciālajām saistībām, iz-

sniedzot t.s. "release of lien" trim parādiem ar noteikumu, ka LSC ēkas pār-
došanā iegūtā summa ieguldāma atsevišķā, ALAs, DV, LELBAs un LSC

padomes pārzinātā kontā, un apstiprināja J. Kukaini kā tiesīgu Apvienības
vārdā parakstīt visus ar LSC pārdošanu saistītus dokumentus.

1996. gada 9./10. jūnija sēdē Rokvillē valde iztirzāja LSC pārdošanas

procesu, atzinīgi novērtēja profesionālās revidentes Anitas Grīviņas veikto

LSC finanču analīzi un sastādītos LSC finanču pārskatus un atjaunoja ALAs

Atzinības rakstu piešķiršanu, tā pateicoties sabiedriskiem darbiniekiem Ame-

rikā par viņu nopelniem, plānojot, veidojot, organizējot un uzturot dzīvu

latvisko vidi un latviešu kultūru.

Valde arī pārrunāja plānoto sekretāriātā telpu pārbūvi, sastādīja sarak-

stu par veicamajiem projektiem un to atbildīgajiem vadītājiem un atzina, ka

pavasara posms ir bijis itin sekmīgs. IN izkārtojumā jau kopš 1996. gada
sākuma publicētais ikmēneša apkārtraksts Mēnesis Latvijā vienas lappuses

garumā latviešu un angļu valodā par svarīgākajiem notikumiem Latvijā bija

guvis labu atsaucību. To piesūtīja latviešu centru biļetenu redakcijām,

ALAs, PBLA un DV ASV pārstāvjiem, rosīgiem sabiedriskiem darbiniekiem,
kā arī visām latviešu skolām, kas to izmantoja kā papildu informācijas avotu

vecākajām klasēm. Sākot ar 1996. gada jūniju, ALA "izgāja pasaulē" - pieslē-
dzās "Internet" sistēmai ar savu World Wide Web (www) mājas lapu un

divām t.s. e-pasta adresēm - informācijai un izglītībai. Vēlāk e-pasta adresi

uzstādīja arī financēm. Šie modernizējumikļuva par neaizstājamu sastāvdaļu
informācijas apmaiņā un ALAs darba veikšanā nākotnē.

Taču ne viss bija veicies, kā iecerēts. ASV valdība vilcinājās izteikties

par NATO paplašināšanas jautājumiem. Uz IN aicinājumu uzlabot t.s.

"sakarnieku" tīklu katrā latviešu centrā nebija saņemta neviena atbilde! FN

vad. Valdis Ronis, izvērtējot 1995. gadā uzsākto un uz trim gadiem plānoto
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Pūra lādes līdzekļu vākšanas akciju, norādīja, ka visvājāk veicies ar jaunu
ALAs biedru piesaistīšanu, un aicināja valdi sekot sīki izstrādātam plānam
Pūra lādes idejas īstenošanai. Sēdes dalībnieki atgriezās savās dzīvesvietās ar

veselu rindu jaunu uzdevumu visās ALAs darbības nozarēs, kas bija jāpaveic
šīs vasaras mēnešos.

1996. gada 27./28. septembrī Rokvillē ALAs valdes sēdes dalībnieki

tikās ar LR Ministru prezidentu Andri Šķēli un viņa pavadoņiem un "iz-

baudīja" visas "ērtības", ko sagādāja ASV valdības oficiālā A. Šķēles apsar-

dze. Bet gods, kam gods! Šādiem uzdevumiem apmācītie sunīši tomēr attu-

rējās no viesiem domātā cienasta pārbaudīšanas... Tautieši Amerikā parasti

uzklausīja viesus no Latvijas, bet šoreiz viesi klausījās uz mājiniekiem: kas

ir ALA, ko tā dara, kādas programmas veltītas tieši palīdzībai uz Latviju.

leguvēji likās visi - A. Šķēle, uzzinot par latviešu darbu ASV, un ALAs

valdes locekļi, izvērtējot savu darbu un sniedzot tikai pašu svarīgāko infor-

māciju.
Daži vasarā aizsāktie projekti bija nobeigti: pabeigta sekretāriātā telpu

pārbūve, pārdota LSC ēka 1996. gada jūnijā par $488 649,78. Saņemtā sum-

ma tomēr nesedza 1995. gada jūlijā konstatēto ēkas un aizdevumu kopvērtību
$641 460,50, tā radot ALAi zaudējumu $152 810,72 vērtībā. LSC bibliotē-

kas grāmatas bija pārvietotas uz piemērotām pagaidu telpām un gleznas no-

vietotas privātās mājās līdz to tālākai izvietošanai. Valde pieņēma vasarā pār-
strādātos ALAs Atzinības rakstu noteikumus, piešķīra Atzinības rakstus 14

personām un nolēma SN, kas tobrīd darbojās ārpus ALAs valdes ietvariem,

nodot BN pārziņā. Valde arī nolēma (a) atbalstīt Krievijas latviešu kongresa

(KLK) uzņemšanu PBLA organizāciju-locekļu skaitā (gan uzklausot iebil-

dumu, ka ne visi Krievijā dzīvojošie latvieši ir labvēlīgi noskaņoti pret lat-

viešu tautu), (b) kopā ar PBLA sagatavot un izplatīt informāciju par repat-

riēšanos uz Latviju un (c) atbildēt uz 1996. gada 10. augustā laikrakstā Laiks

publicētajā rakstā minētajām nepareizībām par
LSC inventāra, it sevišķi par

gleznu, izvietošanu:

"(••) apm. 500 pazīstamu latviešu gleznotāju un grafiķu darbiem, (..) pēc LSC biblio-

tēkas un dokumentukrātuves likvidēšanas draud izmešana uz ielas."*

1996. gada 8./9. decembra sēdē Rokvillē valde iepazinās ar vairākiem

jauniem projektiem un:

1. Apstiprināja projektu Sveika, Latvija! - ALAs izkārtojumā un

pavadoņu gādībā pamatskolu absolventiem divas nedēļas ilgu ceļo-
jumu pa Latviju. Daļu brauciena izmaksas segtu ALA, daļu - sko-

lēnu vecāki un vietējās organizācijas.

* Šīmane, Ilze, Zaļinskis, Auseklis. "Traģisks kultūras vērtību zaudējums". Laiks, 1996. g, 10. augusta.



153

Pārbūvētajās ALAs un PBLA sekretariāta telpās 1996. g. oktobrī. No kreisās: Mārtiņš

Zvaners, ĀIB lietvedis; Ieva Bolšteina, IzN lietvede; Ārijs Liepiņš, Linkolnas DV

Apvienības pr-ks; Solveiga Švalbe, ALAsfinanču lietvede; Tija Krūmiņa, PBLA

ģenerālsekretāre; Anita Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre.

Pārbūvētajā ALAs

sekretariāta priekštelpā
1996. g. oktobrī.

No kreisās: Vita Ramane,
ALAs brīvprātīgā talciniece,

fondu pārzine; Anita

Tērauda, ģenerālsekretāre;
aizmugurē ALAi novēlētā

V. Purvīša glezna.

FOTO: Ārijs Liepiņš
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2. Atbalstīja Astras Apsītes izstrādāto materiālu inventārizācijas pro-

jektu. Sabiedrības atsaucības trūkuma dēļ šo projektu nevarēja
īstenot.

3. Atbalstīja projektu Dzīvesstāsti trimdā Dr. Maijas Hinkles vadībā.

Projekta ietvaros izveidojās maza, bet aktīva darbinieku grupa, kas

apmācīja palīgus un jau vairākus gadus vāca un sakopoja savāktos

materiālus.

leguldījumu padomes loceklis Jānis Šulcs atzina, ka jaunā ieguldījumu

stratēģija nesusi labus rezultātus - sešu mēnešu laikā ieņemti $20 000. KN

vadītāja Inta Srādere ziņoja par priekšdarbiem ALAs rīta programmai dzies-

mu svētku laikā Klīvlandē, kas saistīts ar Latvijas sūtņa un ALAs valdes goda
priekšsēža Dr. Arnolda Spekkes 110. dzimšanas dienas atceri, un atgādināja,
ka šajā pasākumā jāpiedalās visiem valdes locekļiem. LI vadītājs A. Bļodnieks
informēja valdi, ka nesen publicēta Sigismunda Vidberga grafiku mape

"Baigais gads"; mapes izsūtītas grāmatu galdiem ārzemēs un Okupācijas

mūzejam Latvijā. 1996. gada vasarā Latvijā miris Latviešu pareizrakstības
vārdnīcas līdzstrādnieks Dr. Pēteris Norvilis, kas diemžēl nepaspēja pabeigt

aptauju par latviešu asimilāciju ārzemēs.

Pēc KN vadītājas I. Šrāderes viesošanās Latvijā un iepazīšanās ar Lat-

vijas Valsts archīviem un vairākām bibliotēkām Rīgā latviešu vēsturisko

dokumentu apzināšana, sakopošana un uzglabāšana ieguvusi lielāku ievērību

arī latviešu sabiedrībā ASV. Ar Astras Apsītes un Vijas Kārkliņas palīdzību
teksta sagatavošanā un M. Zvanera un A. Osvalda izveidoto technisko

apdari KN sagatavoja "Archīvu rokasgrāmatu" - vadlīnijas par archīvu ma-

teriālu saglabāšanu, novietošanu un dažādu iestāžu uzskaiti Latvijā un Ame-

rikā. Šī rokasgrāmata sniedza vērtīgu informāciju par līdz šim vēl neizpētītu
lauku - latviešu sabiedrības rīcībā esošo archīvāro vērtību sakopošanu un

saglabāšanu.
Sadarbība archīvu materiālu uzglabāšanā attīstījās vēl straujāk pēc Lat-

vijas Valsts archīvu direktrises Dainas Kļaviņas un Archīvu kultūrālās daļas

vadītāja Māra Branča piedalīšanās ALAs 46. kongresā Čikāgā un viņu iepa-
zīšanās ar materiāliem vairākās iestādēs ASV - LSC bibliotēkā, ASV Kon-

gresa biobliotēkā, Smitsona un Holokausta mūzejos un ASV valsts archīvos.

Kā atzinību par sadarbību archīvu materiālu apzināšanā un saglabāšanā
D. Kļaviņa kongresa laikā pasniedza pateicības rakstus ALAs priekšsēdim

Jānim Kukainim, PBLA valdes priekšsēdei Vairai Paeglei, ALAs KN vadītā-

jai Intai Šrāderei un ALAs ģenerālsekretārei Anitai Tēraudai.

Valde savā 1997. gada 1./2. marta sēdē Rokvillē pārrunāja padarīto -

izlozes materiālu izsūtīšanu un laimestu izvilkšanu kongresā, izstrādāja
balansēta budžeta projektu nākamajam darbības gadam $510 000 apjomā,
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Te radās "Sveika, Latvija!" ideja. ALAs pr-dis

Jānis Kukainis un pr-ža vietnieks Aivars Osvalds

Tūjā, Latvijā, 1996. g. vasarā.

atbalstīja SN paredzēto līdzekļu
vākšanas akciju, lai sportisti
varētu piedalīties Trīszvaigžņu

spēlēs Latvijā, un turpināja plā-
notALAs rīta programmu dzies-

mu svētku laikā Klīvlandē.

ALAs ierosme un ar ASV

valdības līdzekļu atbalstu izvei-

dotā Demokrātiskās Attīstības

Centra (DAC) Latvijā vadītājs
Guntars Cadaks informēja valdi,
ka četru Centra darbības gadu
laikā izveidoti mācību priekš-
meti un materiāli 9. klases

skolēniem, rokasgrāmatas sko-

lotājiem, noturēti skolotāju
kursi par civīlzinībām; uzsākta

sadarbība ar Liepājas un Rīgas

paidagoģijas augstskolām un

Daugavpils universitāti. Nā-

kotnē iecerēts izveidot līdzīgu
mācību vielu krievu valodā,

izveidot pilsoniskās izglītības

programmu skolām un augst-

skolām. Bet - visam vajadzīgi

līdzekļi, piem., programmu uzturēšanai vien nepieciešami $30 000-40 000,

bet DAC financiālais stāvoklis šķiet nedrošs, jo 1997. gads esot pēdējais, kad

ASV valdība piešķirs līdzekļus, un Latvijas valdībai to vienkārši nav. Valde

pieņēma ziņojumu ar gandarījumu par projekta sekmēm un izteica nožēlu,
ka DAC nākotne ir miglā tīta. Ne gluži. Vēlāk DAC rada atbalstu no citām

organizācijām, to starpā arī no PBLA, un darbs Latvijas iedzīvotāju sagata-
vošanā demokrātiskai valsts iekārtai turpinājās.

IzN lietvede I. Bolšteina ziņoja, ka ASV nonācis liels skaits adoptētu
bērnu no Latvijas, un pauda rūpes par viņu labklājību. SAL vad. Ē. Krūmiņš

uzskatīja, ka nevar eksportēt bērnus ārā no Latvijas, jo tad tie ir mūžīgi
zuduši latviešu tautai!

Šajā sēdē valde arī konstatēja, ka Latviešu Humānitāro zinātņu asociā-

cija - ALAs biedre ir beigusi savu darbību, toties Sv. Jāņa un Sv. Pāvila

draudzes Čikāgā - arī ALAs biedres -ir apvienojušās, izveidojot Sv. Pētera

latv. cv. lut. draudzi. Tā neilgā laika posmā Apvienības organizāciju-biedru
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skaits saruka par veselām divām organizācijām. Pakāpeniskā organizāciju lik-

vidācija dažādajos latviešu centros ASV, galvenokārt biedru trūkuma dēļ,
norādīja uz aktīvas latviešu sabiedrības sarukšanu. Tā ietekmēja sabiedris-

kus, kulturālus un izglītības pasākumus; tā samazināja arī ALAs biedru - kā

organizāciju, tā atsevišķo personu - skaitu. Plānojot ALAs darbu nākotnē,
aktīvo ALAs atbalstītāju skaita sarukšana kļuva par

arvien nopietnāk vērā

ņemamu faktu.

IN darbs latviešu sabiedrības informēšanā un sadarbībā ar citu tautību

organizācijām gāja savu gaitu. ALA un baltieši joprojām atgādināja ASV poli-

tiķiem Baltijas valstu nepieciešamību pievienoties NATO un vajadzību pēc

papildu līdzekļiem, lai veicinātu Baltijas valstu atplaukšanu. Baltiešu un citu

CEEC sabiedrisko organizāciju darba rezultātā ASV kongresā bija iesniegti,
bet vēl neapstiprināti divi likumprojekti, kas skāra Latvijas drošības intere-

ses NATO paplašināšanas ietvaros.

Sēdē pirms kongresa, 1997. gada 2. maijā, valde piešķīra studentu stipen-

dijas $15 000 apmērā un sadalīja saņemtā L. Dzelzīša mantojuma summu

$90 825 41, kas saskaņā ar klāt pievienotajiem noteikumiem bija jāizlieto
veselības uzlabošanas un izglītības veicināšanas projektiem Latvijā. J. Kukaiņa

paziņojums, ka IN lietvedis Mārtiņš Zvaners pēc turpat deviņu gadu nostrā-

dāšanas Apvienībā atstās darbu, sākot ar 1997. gada 1. jūliju, valdes locekļos
izraisīja izbrīnu. Toties sekretāriātā darbiniekiem M. Zvanera lēmums nebija

pārsteigums. Starpību starp darba tempu ALAs sekretāriātā un citās iestādēs

varbūt vislabāk raksturoja viņa paša komentārs ģenerālsekretārei par piere-
dzi atvaļinājuma laikā, izpalīdzot RFE birojā Prāgā: "ledomājies! Es varēju
vienu projektu iesākt un pabeigt bez pārtraukuma un tiešām redzēt tā rezul-

tātus!" M. Zvaners neaizgāja no darba Latvijas labā, bet turpināja to kā RFE

darbinieks Vašingtonā, DC.

Reizē ar IN lietveža aiziešanu ALAs sekretāriāts zaudēja arī savu "liet-

nesi". Būdams vienīgais vīrietis birojā, viņš allaž palīdzēja pārvietot kastes,

mēbeles, datorus un drukātājus, bīdīt mašīnas un citus grūti kustināmus priekš-
metus. "Lietneša" trūkumu raksturoja kāds pasta paku pievedējs, telefoniski

ziņojot priekšniecībai, ka pretēji darba vietas noteikumiem, viņam tomēr

būs jāienes tās 12 grāmatu kastes, jo te jau esot tikai "(..) a bunch of little, old

lādies" ((..) bars mazu, vecu sievišķu). Kaut gan darbinieces vēl nebija sevi

ieskaitījušas tajā kategorijā, "lietneša" trūkuma dēļ reizēm pat gados pajau-
nas muguras bija ļoti, ļoti stīvas. Situācija uzlabojās, kad 1998. gada 1. sep-

tembrī sekretāriātā par pilna laika darbinieku speciālu projektu veikšanai sāka

strādāt bijušais ALAs stipendiāts, žurnālists Raits Eglītis. Kaut oficiālajā
darba aprakstā "lietneša" pienākumi nebija minēti, Raits ļoti ātri iepazinās
ar "neaprakstītajiem" speciālajiem projektiem.



157

Sekretariāta telpu pārbūves plānā bija paredzēta telpa galdam varbūtēju
palīgu vajadzībām. Draudzes nama pievārtē esošā pensionāru nama iemīt-

nieki bija kļuvuši par ļoti aktīviem draudzes locekļiem. Uz aicinājumu palī-
dzēt ALAs sekretāriāta darbiniekiem atsaucās vesela rinda "rūķīšu", katrs

parasti ziedojot vienu dienu nedēļā (Valentīna Pradenas, Vita Ramane,
Rasma Šiliņa, Ingrīda Stravinska, Guntis Srāders, Aina Thomas, Hedija

Zalāne). "Rūķīšu" grupai, gan saņemot tiešo izdevumu atmaksu, piebiedro-

jās arī bijušais ALAs Revīzijas komisijas priekšsēdis, atvaļināts ASV pulk-
vedis Ilmārs Dambergs, aizstājot M. Zvanera "iesildīto" vietu

gan
ASV val-

dības, gan Kongresa un citu tautību organizāciju sanāksmēs. Jau gadiem ilgi
ALAs un PBLA KF priekšsēdis Dr. Tālivaldis Bērziņš bija ziedojis savu

laiku un enerģiju, uzstādot, izstrādājot un periodiski pielāgojot datoru pro-

grammu ALAs arvien plašākas kartotēkas vajadzībām. Viņa dzīvesbiedre

Inese sagatavoja un palīdzēja izsūtīt ALAs KF ziedojumu vākšanas mate-

riālus. Pēc ģenerālsekretāres levas Bolšteinas aiziešanas 2000. gada septem-
brī savu laiku ziedoja arī toreizējā ALAs valdes sekretāre Astrīda Jansone.
Gadu tecējumā brīvprātīgo talcinieku darbaspēks izvērtās par absolūti nepie-
ciešamu, neatvietojamu ALAs darba veicēju!

ALAs 46. gadskārtējais kongress Čikāgā, Ilinojā, 1997. gada 2., 3. un 4.

maijā pulcināja 86 delegātus ar 97 mandātiem, kas pārstāvēja 56 organizā-

cijas. Jau gadiem ilgi vislielāko delegātu skaitu uz kongresiem bija sūtījusi

Ņujorkas latv. cv. lut. draudze. Arī šogad tā varēja lepoties ar veseliem septi-

ņiem delegātiem!

Kongresu atklāja ALAs valdes priekšsēdis Jānis Kukainis, noradot, ka

"Daudz vieglāk sniegt ieteikumus (..) nekā pašam tos īstenot. Darbs ALAs valdē un

birojā ir spraigs (..) Mums ir tikai vienaLatvija un vienaALA! Strādāsim vēl uzņēmīgāk tau-

tas vienotības uzturēšanai, sabiedrības pārveidošanai un līdzdalības ņemšanai Latvijas valsts

un tautas dzīvē."*

Apsveicēju rindu ievadīja Einars Semanis, LR vēstniecības ASV padom-

nieks, nolasot LR Valsts prezidenta Gunta Ulmaņa un LR vēstnieka ASV Ojāra

Kalniņa sveicienus. Kongresu sveica arī LR goda konsuls Čikāgā Norberts

Klaucēns, PBLA priekšsēde Vaira Paegle, DV ASV priekšnieks Ajidrejs Spār-
niņš, bijušie ALAs valdes priekšsēži Valdis Pavlovskis un Ints Rupners un

daudzi citi. Kongresa vadību, kā parasti, delegāti uzticēja Dainim Rudzītim.

Norādot uz maiņām ALAs algoto darbinieku sastāvā, J. Kukainis ziņoja
par IN lietveža M. Zvanera aiziešanu no darba Apvienībā, sākot ar 1997. g.

1. jūliju, un par ģenerālsekretāres Anitas Tēraudas pensionēšanos ar 1998. g.

1. jūliju. Tātad - turpmāk sekretāriātā strādās tikai trīs pilna laika darbinieki.

* ALAs 46. kongresa protokols. ALA, 1997. g., 1. lpp.
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PBLA priekšsēde Vaira Paegle ziņoja, ka ir uzsākts ļoti svarīgs process -

dialogs ar latviešiem Krievijā. Nākamajos gados šis dialogs kļuva arvien

intensīvāks, ko ļoti veicināja Latvijas vēstniecības Krievijā darbiniece Lauma

Vlasova, kuras atbildība bija apzināt latviešu diasporu Krievijā.

Pārrunājot JR LSC likvidācijas procesu, kongress ar 71 balsi par, nevienu

pret, astoņiem atturoties, pieņēma rezolūciju, kas noteica 1997. gada 30. sep-

tembri par oficiālo Centra likvidācijas datumu.

Vadoties pēc pāris iepriekšējo gadu pieredzes, delegāti atzina, ka budžeta

gadam tomēr jāsaskan ar kalendāra gadu, un ar 56 balsīm par, 26 pret, pie-
ciem atturoties, apstiprināja budžeta gada maiņu un pieņēma papildu rezo-

lūciju, kas noteica, ka pašreizējais 1996./97. budžeta gads jāpagarina līdz

1997. 31. decembrim, proporcionāli palielinot budžeta posteņu sum-

mas. Šis kongresa lēmums, kaut sagādādams īslaicīgas problēmas grāmat-

vedībā, atrisināja daudzas ilgtermiņa problēmas, kas bija sākušās, budžeta

gada sākumu pārceļot uz katra kalendāra gada vidus posmu.

Atceroties iepriekšējā kongresā iesniegto rezolūciju un ieteikumu dažā-

dību, Revīzijas komisijas priekšsēde Daina D. Apple bija izstrādājusi vadlīnijas

rezolūciju sastādīšanā, lai palīdzētu delegātiem uzrakstīt īsas un kodolīgas
rezolūcijas un atvieglotu Rezolūciju komisijas darbu kongresa laikā. Galve-

nais ieteikums bija:

"Rezolūcija nevar pieprasīt maiņas vai rīcību no iestādēm, organizācijām vai per-

sonām, par kurām Apvienībai nav nekādas jurisdikcijas, e.g., par Latvijas valsts vēlēšanām

vai par Saeimas darbības veidu (..)"*

Tā kā šie ieteikumi bija ievietoti delegātu informācijas mapēs, delegātu
iesniegtās rezolūcijas šķita praktiskākas un mērķtiecīgākas. Tās atbalstīja Oku-

pācijas mūzeja darbu Rīgā, Mazpulku organizācijas atjaunoto darbību Lat-

vijā (valde lūdza LI padomes priekšsēdi Arvīdu Bļodnieku uzņemties rūpes

par atbalstu mazpulkiem Latvijā), latviešu skolu skolotāju paidagoģisko

izglītību ASV un Baltijas valstu prasības tikt iekļautām NATO pirmajā kārtā

jau Madrides konferences laikā 1997. gada jūlijā. Delegāti bez iebildumiem

pieņēma visus kultūras, izglītības, Sadarbība ar Latviju un finanču darba

grupu ieteikumus, to izpildi atstājot valdes locekļu ziņā.

Ņemot vēra dilstošo latviešu organizāciju skaitu ASV, delegāti arī ierosi-

nāja divas ALAs statūtu maiņas un nodeva tās Statūtu komisijai apspriešanai:
1. Divas vai vairākas organizacijas-dalībnieces var, savstarpēji vienojo-

ties, apvienot savu kopējo apvienības biedru skaitu, lai kopā iegūtu
tiesības uz vienu vai vairākiem delegātiem, lietojot to pašu formulu

kā viena organizācija-dalībniece (pieņēma nākamajā ALAs kongresā).

*

Apple, Daina D. "lerosinājumi ALA kongresu Rezolūciju komisijai." ALA, 1997. gada februāri.
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ALAsjaunievēlētā valde un darbinieki 1997. g. kongresā. 1. rindā no kreisās:

Aivars Osvalds, valdespr-ža vietnieks; Mudīte Upatniece, ANvad.; Jānis Kukainis, pr-dis:
Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Vaira Paegle, PBLA pr-de; Rita Drone, IzN vad.; Inta

Šrādere, KN vad. 2. rindā no kreisās: Jānis Lucs, Rev. kom. pr-dis; Ivars Švānfelds, Rev.

kom. loc.; Gundars Strautnieks, FN noz. vad.; Pēteris Blumbergs, IN vad.; Dr. Tālivaldis

Bērziņš, ALAs &PBLA KF vad.; Pēteris Zārds, BNvad.; Mārtiņš Zvaners, ĀIB lietvedis.

2. Organizācijām, kas ir mūža biedres Amerikas latviešu apvienībā, ir

jādod tiesības uz pilntiesīgu delegātu kongresos, ja arī tām ALAs

biedru skaits ir mazāks par 20. Tas attaisnotu mūža biedra apzīmē-

jumu.* (Noraidīja nākamajā ALAs kongresā.)

Delegāti lielā vienprātībā ar aklamāciju ievēlēja Jāni Kukaini par ALAs

valdes priekšsēdi un jauno valdi.**

Pirmajā sēdē, 1997. gada 4. maijā, atbalsojās AN vadītājas Mudītes

Upatnieces rūpes par
vairākus gadus iepriekš pārtrauktās nozares prioritātēm

šodien. ALAs KF priekšsēdis T. Bērziņš ziņoja, ka kongresa laikā noturētajā
sēdē ALAs KF piešķīris līdzekļus četriem projektiem $7000 apmērā.

Valdi 1997. gada 28./29. jūnija sēdē Rokvillē nepatīkami pārsteidza
ABK pārstāves Ingrīdas Lūses ziņojums, ka ASV valdība nolēmusi neaicināt

* ALAs 46. kongresa protokols. ALA, 1997., 19. lpp.
**

Jānis Kukainis, pr-dis; Aivars Osvalds, pr-ža vietnieks; Arvīds Bļodnieks, LI padomes pr-dis; Rita

Drone, IzN vad.; Inta Šrādere, KN vad.; Gundars Strautnieks, Līdzekļu vākšanas noz. vad.;Mudīte

Upatniece, AN vad.; Valdis Viņķelis, IN vad.; Pēteris Zārds, BN vad.; Astrīda Jansone, sekretāre;

Uldis Sēja, kasieris; Revīzijas komisijā: Jānis Lucs, Ivars Svānfelds, Pēteris Blumbergs; ALAs &

PBLA KF pr-dis - Dr. TālivaldisBērziņš.
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Baltijas valstis uz pirmajām sarunām par iestāšanos NATO, toties solījusi
izstrādāt dokumentu par baltiešu un ASV sadarbību. Šī ASV valdības nostāja
tikai uzsvēra baltiešu aktivitāšu nepieciešamību. Pozitīvāks likās telefoniski

saņemtais ziņojums no Gunāra Meierovica, bij. PBLA valdes priekšsēža, ka

Latvijā viņa vadībā nodibinājusies nevalstiska organizācija, lai informētu

Latvijas iedzīvotājus par nepieciešamību pievienoties Eiropas Savienībai (ES).
Nesen izdarītā aptauja liecinājusi, ka tikai 3% Latvijas iedzīvotāju saskatot

vajadzību Latvijai kļūt par
ES sastāvdaļu. G. Meierovics jau saņēmis ES solī-

jumu palīdzēt organizācijas darbā.

Valde konstatēja, ka veikti jaunā projekta Sveika, Latvija! priekšdarbi,

apstiprināja budžetu nākamajiem sešiem mēnešiem $239 000 apmērā, izplā-

noja vairākas ziedojumu vākšanas akcijas, divas loterijas un jaunu ALAs

biedru piesaistīšanas metodes un pārrunāja ieteikumus atjaunotās AN darbī-

bai. Līdz šim AN bija informējusi pensionārus par dažādiem likumiem ASV,
kas attiecas īpaši uz pensiju un medicīniskās aprūpes noteikumiem. Ar

gadiem latviešu sabiedrībā veco ļaužu aprūpe bija kļuvusi problēmatiskāka.
It sevišķi grūta bija vieninieku, bez ģimenes apgādniekiem palikušo tautiešu

apzināšana un aprūpēšana. M. Upatniece jau bija informējusi presi par AN

atjaunošanu un izplānojusi vairāku latviešu centru apmeklējumu, lai

noskaidrotu, kā vietējās latviešu organizācijas aprūpē savus vecos un slimos

ļaudis. Valde nolēma rīkot ALAs IN semināru 1997. gada 18. oktobrī Grand

Rapidā, kas sekotu ALAs valdes sēdei iepriekšējā dienā. Galvenais pārrunu
temats - veco ļaužu aprūpe.

ALAs valdes galvenā rūpe tomēr bija M. Zvanera aiziešana, kas iecirta

lielu robu sekretāriātā darbībā. Kartotēkas uzturēšanai lielāku palīdzību

piedāvāja ALAs KF priekšsēdis Dr. T. Bērziņš; latvian dimensions redaktora

darbam valde nolēma algot kādu personu, kas to uzņemtos par atlīdzību,

nepārsniedzot $2000 par katru numuru. ALAs pārstāvi Austrumeiropas

organizāciju sanāksmēs lūdza aizstāt ABK darbiniekam līdz tam laikam, kad

to varēs uzņemties bijušais ALAs Revīzijas komisijas loceklis, atvaļināts
pulkvežleitnants ASV militārajā dienestā Ilmārs Dambergs. Valde pateicās
M. Zvaneram par vairāk nekā deviņiem nesavtīgi nostrādātiem gadiem
ALAs darbā un izraudzīja komisiju, kas meklētu darbinieku ģenerālsekretāra

postenim.

Vajadzēja sekot vasaras atpūtai, bet nekā. Dziesmu svētku laikā Klīv-

landē 25. jūlijā rīkotā ALAs rīta programma izvērtās plašāka, nekā sākotnēji

paredzēts. Par sūtni Dr. Arnoldu Spekki savos iespaidos dalījās žurnāliste un

bijušā AB latviešu raidījumu vadītāja Irēne Karule, vēsturnieks Dr. Andrejs
Plakans (rakstveidā) un sūtņa mazdēls Andrejs. Publika skatīja mazdēla sarū-

pēto relikviju klāstu - sūtņa sarakstītās grāmatas, marmora bisti, fotogrāfijas
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Projekta "Sveika, Latvija!" atbalstītāju grupa ALAs 46. kongresā Čikāgā 1997. g. maijā

atskaņo Alberta Legzdiņa komponēto "Sveika, Latvija!" himnu. 1. rindā no kreisās: Ilmārs

Krasts, Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes delegāts; Ieva Bolšteina, ALAs IzN lietvede; tālāk

Aivars Osvalds, ALAs pr-ža vietnieks; Vaira Paegle, PBLA pr-de; Alberts Legzdiņš ar

ģitāru, grupas "Čikāgaspiecīši" vadītājs; Rojs Dauburs, ALJAs delegāts; Jānis Klīmanis,

Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes delegāts; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre.

"ALAs galds" Klīvlandes dziesmu svētkos 1997. gada vasarāpiedāvā ALAsApgāda grā-
matas un programmas "Sveika, Latvija!" materiālus. No kreisās: Rita Drone, ALAs IzN

vad.; Aivars Osvalds, ALAspr-ža vietnieks; Mudīte Upatniece, ALAs Aprūpes noz. vad.
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no ģimenes archīviem, dažādus apbalvojumus, vēstules un citus piemiņas

objektus. Skate turpinājās visu dziesmu svētku laiku. Programmas otrajā

daļā ALAs valdes locekļi un publika debatēja par ALAs lomu kultūras dzīvē

latviešu sabiedrībā ASV. Pārrunas deva dažus ieteikumus, piem., ALAs val-

des locekļiem jāapciemo mazie centri un jāstāsta par ALAs darbu; jāaicina
latviešu mākslinieki, rakstnieki v.c. kultūras darbinieki apmeklēt latviešu

skolas un iepazīstināt skolēnus ar latviešu kultūru; jārīko lekciju cikli, kuros

piedalītos kultūras darbinieki kā no ASV, tā Latvijas; jārīko lekcijas par kul-

tūras vērtību saglabāšanu; jāsadarbojas ar šejienes mūzejiem; jāziedo tulkoti

latviešu literārie darbi Amerikas bibliotēkām utt.*

Šos labi domātos un vērtīgos padomus diemžēl neizdevās iedzīvināt.

Lai labāk iepazītos ar Vašingtonas universitātes Sietlā uzsākto Baltiešu

studiju programmu, 1997. gada 26. septembrī priekšsēdis J. Kukainis un

kasieris U. Sēja uzklausīja universitātes pārstāvju paskaidrojumus un pārlieci-
nājās, ka LSC universitātei nodotais materiālu kodols ir radis paliekamu māj-
vietu. Pateicoties universitātes vadībai par atbalstu baltiešiem, J. Kukainis

norādīja, ka

"Mums vajadzīgi Baltijas speciālisti (..) Ir svarīgi, ka paši amerikāņi par Baltiju runā

akadēmiskā līmenī. No kurienes nāk amerikāņu politiķi un zinātnieki, valsts padomdevēji?
No universitātēm! ALAi ir jāatbalsta šī

programma, jo tā ir mūsu, Amerikas latviešu, vie-

nīgā universitātes programma. Te atradīsies mūsu visplašākā bibliotēka. Kāpēc latvieši

ziedoja Latviešu studiju centram? Lai atbalstītu universitātes līmeņa latviešu studiju pro-

grammu."**

Jau 1998. gada 6. martā ALA nodeva Vašingtonas universitātes Baltiešu

studiju programmai $250 000 - daļu no LSC ēkas pārdošanā saņemtajiem

līdzekļiem. J. Kukainis, pasniedzot velti, paskaidroja, ka šo ziedojumu vien-

prātīgi atbalsta ALA, LELBA un DV ASV. LSC pārstāvis Dr. V. Muižnieks

savukārt norādīja, ka

"Mēs dodam jums visu to labāko, ko mūsu programma ir panākusi (..) savu 28 gadu
darba pieredzi, un to darām ar lielu prieku un uzticību (..) Šis ir jauns sākums."***

Universitātes mākslas un humānitāro zinātņu nodaļas dekāns Maikls

Halerans (Michael Halleran) pateicās ALAi un visai latviešu sabiedrībai par

saņemto velti:

"Nevienam nav jāatgādina, cik svarīgs ir privātais atbalsts universitātes program-
mām."****

*

Srādere, Inta. 1. Pielikums KN ziņojumam 1997. g. 17. oktobra ALAs valdes sēdē..
**

Smidchens, Guntis. "Latviešu studiju centra turpinājums?" Laiks, 1997. g. 18. oktobrī.

*** Elksnīte, Zane. "NodrošinātasBaltijas studiju iespējas ASV." Laiks, 1998. g. 21. martā.

****

Turpat.
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Latviešu organizāciju Vašingtonā (LOV) rīkotajā un ALAs atbalstītajāpieņemšanā

Vašingtonā, DC, 1997. g. novembrī. No kreisās: Latvijas prezidents Guntis Ulmanis,
ALApr-ža vietnieks un LOVpr-ks Aivars Osvalds sarokojas arEinaru Semani, Latvijas

vēstniecības padomnieku; ALAs valdespr-dis Jānis Kukainis.

ALAspr-ža vietnieksAivars Osvalds iepazīstina Latvijas prezidentu Gunti Ulmani ar

Vašingtonas latviešu sabiedrību 1997. g. novembrī. No kreisās: Knuts Ozols, Amerikas

Balss latviešu valodas raidījumu nodaļas vad.; A. Osvalds; Jānis Kukainis, ALAspr-dis;
Guntis Ulmanis.
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Gaidotuz Latvijas prezidenta Gunta

Ulmaņa ierašanospieņemšanā, ko

rīkoja Latviešu organizācijas

Vašingtonā 1991. g. novembrī.

No kreisās: Jānis Kukainis, ALAs

pr-dis; Aivars Osvalds ,pr-ža vietnieks;

Vaira Paegle, PBLA valdespr-de.
No mugurpuses: Kaspars Krēsliņš, bij.

ALAs kasieris, Ingrīda Stravinska,

bij. ALAs ANvad.

Divi vēstnieki LOVrīkotajā

pieņemšanā Latvijas prezidentam
Guntim Ulmanim 1997. g.

novembrī. No kreisās: Ints Siliņš,

bij. ASVvēstnieks Latvijā,
L. Nappers, toreizējais ASV

vēstnieks Latvijā.

Dr. Halerans arī atkārtoja solījumu uzturēt lektora (LSC absolventa

Dr. Gunša Smidchena) posteni uz pieciem gadiem - visilgāko termiņu, ko

universitāte var nodrošināt. Tā nu latviskās izglītības akadēmiskā līmenī

viens posms bija noslēdzies, otrs - iesācies.

1997. gada 17. oktobra sēdē Grand Rapidā, Mičiganā, valde nolēma, ka

turpmāk, ALAs kongresus rīkojot, ALA un kongresu Rīcības komitejas dalī-

sies kā peļņā, tā zaudējumos, paaugstināja žurnāla Latvju Māksla abonementa

maksu no $12 uz $15 un pieņēma amerikāņu KMI Communications/RSL

firmas piedāvājumu ALAs biedriem un citiem interesentiem izmantot paze-

minātas cenas telefona sarunām uz Latviju. No šī pasākuma ALA ieguva vērā
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ņemamu summu - ap $4 000 gadā. Valde arī pateicās visiem LSC bibliotēkas

darbiniekiem un talciniekiem par LSC materiālu izvietošanu. īpašu atzinību

par nopelniem LSC izveidošanā un uzturēšanā saņēma LSC idejas autors

Dr. Valdis Muižnieks, LSC
programmas latviešu valodas kursu ilggadējā

pasniedzēja Dr. Lalita Muižniece, LSC bibliotēkāre Maira Bundža un L. un

G. Vārpas - divi brīvprātīgie bibliotēkas darbinieki.

IN vadītājs V. Viņķelis ziņoja par tikšanos ar Suzannu Eizenhaueri

(ASV prezidenta Dvaita Eizenhauera /Dwight Eisenhower/ meitu), jaunas

organizācijas pārstāvi pie NATO, kas neatbalsta Baltijas valstu pievienoša-
nos NATO, jo - pievienošanās NATO Baltijas valstīm nenākšot par labu!

V. Viņķelis arī informēja, ka latvian dimensions nākamos pāris numurus ap-

ņēmusies sastādīt Garezera skolas direktrise, LSC programmas absolvente

Elisa Freimane.

Finanču lietvedes nopietnās slimības dēļ sekretāriātā darbinieku skaits

sēdes laikā bija sarucis uz divām personām pašā straujākajā darba posmā -

skolas gada sākumā, kad blakus ikdienas darbiem jāizsūta mācību grāmatas,

un 18. novembra priekšdarbu sezonā, kad jāsagatavo un jāizsūta apbalvoju-
mu raksti, jāsagatavo un jāizsūta rudens un Ziemsvētku ziedojumu vākšanas

akciju materiāli utt. Lai ietaupī-
tu sekretāriātā darbinieku laiku,
ALA lūdza Vašingtonas latviešu

skolas skolēnus piedalīties Ziem-

svētku kartīšu zīmēšanas kon-

kursā. lesniegtos zīmējumus iz-

vērtēja ALAs IzN rīkotās Skolo-

tāju konferences laikā 1997. gada
1./2. novembrī Vašingtonā. Žū-

rijas komisija mākslinieka Lai-

mona Eglīša vadībā par oriģi-
nālāko darbu atzina sešus gadus
vecās Marlēnas Jubertes kartīti.

Tā greznoja ALAs 1997. gada
Ziemsvētku sveicienu saviem

biedriem.

Lai
gan ALAs piemaksas

katram skolēnam pārsniedza
oriģinālos aprēķinus, pirmais
Sveika, Latvija! brauciens bija
izdevies. Tas tikai norādīja, ka

nākotnē precīzāk jāaprēķina visi

1997. gada 18. novembrīALAs IzN vad.

Rita Drone pasniedz ALAs Atzinības rakstu

žurnālistam Arvīdam Eglītim Mineapolē, MN.
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"Sveika, Latvija!" grupas dalībniekus intervē "Rīgas Balss" žurnālisti 1997. g. vasarā.

FOTO:Aivars Osvalds

"Sveika, Latvija!" grupa Kolkas ragā 1997. g. vasarā.

FOTO: Aivars Osvalds



167

ar braucienu saistītie izdevumi, lai varētu atļauties šo projektu turpināt. Labi

bija izdevušās arī Trīszvaigžņu spēles Kandavā, Latvijā, par ko valde patei-
cās SN vadībai.

ALAs IN/AN semināra dalībnieki 1997. gada 18. oktobrī Grand Rapidā

pārrunāja galvenokārt problēmas, kas saistītas ar veco un nespējīgo vieni-

nieku aprūpi. Kā referenti piedalījās INvadītājs un advokāts Valdis Viņķelis,
Dr. Zigfrīds Zadvinskis, viens no latviešu aprūpes nama Kristus dārzs To-

ronto, Kanādā, galvenajiem ārstiem, un Karina Eniņa, medicīnas māsa no

Latvijas, speciāliste veco ļaužu aprūpē. Referāti izraisīja dzīvas pārrunas par

pieredzi un novērojumiem veco ļaužu apzināšanā un apgādāšanā. AN vadī-

tājas M. Upatnieces sagatavotā aptauja deva semināra klausītājiem ieskatu

par vecākās paaudzes uzskatiem divos jautājumos:
No kā visvairāk baidās vecākā paaudze? No nespējas sevi aprūpēt, no

veco ļaužu namiem, no vientulības un aizmirstības, no savu bērnu apgrū-
tināšanas.

Kā mums kā sabiedrībai vajadzētu rīkoties, lai palīdzētu vecākajai
paaudzei pavadīt vecumdienas pēc iespējas patīkamāk? Latviešu centros

vajadzīgs savs veco ļaužu nams 12-15 personām; vietējām organizācijām jārū-

pējas par algotiem darbiniekiem, kas rēgulāri apmeklē veco ļaužu mītnēs

ievietotos tautiešus, jāgādā par veco ļaužu sociālo un/vai reliģisko aprūpi katrā

latviešu centrā, jāsakopo informācija par katras pavalsts likumiem un pašval-
dību atbalsta iespējām un jāiesaista jaunā paaudze sabiedriskā darbā.*

Ziemsvētku apsveikumam pievienotā aptauja, lai uzzinātu ALAs mūža

biedru vēlmes par to, kā ALAi izlietot viņu ziedojumus, rādīja šādu ainu: no

izsūtītajām 3998 aptaujām saņemta 781 (apm. 1/5) atbilde. Nacionālpolītisko
darbu atbalstīja 20,6% atbildētāju, izglītības - 16,7%, pensionāru jautājumu
risināšanu - 12,9%, kultūras - 9,6%, informācijas - 7,8%, Sveika, Latvija!
un līdzīgus projektus - 6,4%. Dažādus projektus, piem., atbalstīt leģionārus,
saglabāt latvietību Amerikā, aprūpēt bērnus, ģimenes, bāreņus patversmēs
un "ielas bērnus" Latvijā bija minējuši 8%, bet pārsteidzoši daudz tautiešu

(16,7%) teikuši, ka - ierosinājumu nav!**

Tātad ziedotāji nacionālpolītiku un latvisko izglītību vēl arvien uzska-

tīja par svarīgākajām ALAs nozarēm, bet rūpes par pensionāru labklājību bija
aizstājušas rūpes par latviešu kultūras saglabāšanu. Varēja pieņemt, ka tie

ALAs mūža biedri, kas vispār neatbildēja uz aptauju, apliecināja savu intere-

ses trūkumu un uzticēja lemšanu par līdzekļu izlietošanu ALAs valdei.

1998. gads sākās ar visiem baltiešiem ļoti, ļoti nozīmīgu dienu - US/

Baltie Charter (ASV/Baltiešu Chartas) parakstīšanu 1998. gada 16. janvārī
*

Upatniece, Mudīte. "ALAs Aprūpes nozares aktualitātes." Laiks, 1997. g. 6. decembrī.
**

Sekretāriātā ziņojums ALAs valdei 1998. g. 13. janvārī.
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Baltiešu Chartas parakstīšana. No kreisas: Guntis Ulmanis, Algirdas Brazauskas,
LennartMeri un Bills Klintons.

Baltajā namā. Četru valstu prezidenti (Bills Klintons, ASV, Lennart Meri,

Igaunija, Algirdas Brazauskas, Lietuva, un Guntis Ulmanis, Latvija), pieda-
loties Baltijas valstu vēstniekiem un ASV administrācijas augstākajām amat-

personām, baltiešu organizāciju ASV un starptautiskās preses pārstāvjiem,

svinīgā ceremonijā t.s. Austrumu zālē parakstīja dokumentu, kas apliecināja
intensīvu sadarbību starp ASV un visām trim Baltijas valstīm. Dokumentā

ietvertie galvenie punkti:

partnerības principi - partneru uzticība ANO principiem, tiem, kas

ietverti Helsinku nobeiguma aktā, Eiropas Drošības un sadarbības organi-

zācijas (EDSO) dokumentos un Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā;
integrācijas attīstība -partneru kopīgais mērķis ir Baltijas valstu pil-

nīga integrācija Eiropas un transatlantiskajās politiskās, ekonomiskās, drošī-

bas un aizsardzības organizācijās, uzsverot, ka "Eiropa nebūs pilnīgi droša,

kamēr Latvija, Igaunija un Lietuva katra atsevišķi nebūs droša";

drošības sadarbība - konsultācijas "(..) savā starpā, kā arī ar citām val-

stīm, jakāds no partneriem uztvers apdraudējumu vai risku savas valsts terri-

toriālajam veselumam, neatkarībai vai drošībai. Partneri izmantos divpusējus
un daudzpusējus mechanismus šādām konsultācijām;"

ekonomiskā sadarbība - uzticība brīvā tirgus principiem un mecha-

nismam. Partneri izveidos taisnīgu un efektīvu finanču un tieslietu sistēmu,

jo sevišķi vēršoties pret organizēto noziedzību;

ASV-Baltijas attiecības - apliecināta uzticība partnerībai arī 21. gad-
simtā. Partnerības komisija novērtēs kopīgos centienus, tiekoties reizi gadā
vai biežāk.*

* "US/Baltic Charter" 1998. g. 16. janvārī. + dokumenta tulkojums: Labsvīrs, Jānis Dr. "ASV-Baltijas
partnerības charta."Laiks, 1999. g. 16. janvārī.
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Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzrunāklātesošos Baltajānamā Vašingtonā, DC,

1998. g. 16. janvārī US/Baltiešu Chartas parakstīšanas ceremonijā. Sēž B. Klintons, ASV

prezidents; L. Meri, Igaunijas prezidents; A. Brazauskas, Lietuvas prezidents.

Šāda dokumenta izveidošana bija ASVvēstnieka Latvijā L. Napera ideja,
ko atbalstīja Latvijas vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš, baltiešu draugi ASV Se-

nātā, Kongresā un administrācijā.
Ceremonijas laikā ASV prezidents Bills Klintons arī paziņoja, ka nodibi-

nāts Baltie Partnership Fund (Baltiešu partnerības fonds), kas nākamo 10 ga-

du laikā dos 15 milj. dolāru Baltijas valstīm dažādu projektu veikšanai. Pusi

līdzekļu ziedos USAID, pusi Sorosa fonds, kas arī darbosies kā starpnieks

līdzekļu sadalē un apsaimniekošanā.*
Parakstīšanas ceremonijai sekoja viesu pieņemšana Blair namā (Baltā

nama viesu mājā) un tikšanās ar ASV viceprezidentu Albertu Goru (Gore)
un valsts sekretāri Madelainu Olbraitu (Madeline Albright). Baltiešos valdī-

ja pacilātība, jo - mūsu turpat 50 gadus ilgais darbs ir devis oficiālu, taustā-

mu rezultātu; mēs beidzot ienācām Baltajā namā pa "parādes durvīm" kā

lūgti viesi, ne pa virtuves durtiņām, lai izvairītos no preses uzmanības...

* US BaltieFoundation(ASV/Baltiešu apvienība) vēlējās būt šīs programmas partnere un līdz pēdē-
jai dienai pirms dokumenta parakstīšanas sīvi apkaroja Sorosa fonda un citu baltiešu organizāciju
līdzdalību. Šāds izkārtojums pārējām baltiešuorganizācijām nebija pieņemams. TikaiABK unALAs

stingrās uzstāšanās dēļ ASV valdība izraudzīja Sorosa fondu par partneri šim pasākumam, tā nodro-

šinot visu baltiešu organizāciju ASV līdzdalību.
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Pirmā Partnerības komisijas sēde notika jau 1998. gada jūlija sākumā.

Baltiešu organizāciju ASV pārstāvji vairākkārt piedalījās sēdēs, pārrunājot

piešķirto līdzekļu ieguldījumus un sadali. Starp 1998. gada 16. janvāri un

2000. gada 31. decembri chartā uzskaitītā sadarbība bija pozitīvi atbalsoju-

sies arī ASV presē.

Valdes sēdē 1998. gada 17. janvārī priekšsēdis Jānis Kukainis ziņoja, ka

1997. gada 6. decembrī valdes izraudzītā komisija, izvērtējot četru kandidātu

kvalifikāciju, par piemērotāko kandidāti ģenerālsekretāres amatam atzinusi

līdzšinējo ALAs IzN lietvedi levu Bolšteinu. Viņš arī pateicās visiem ALAs

valdes locekļiem un darbiniekiem, kas bija palīdzējuši izkārtot prezidenta
G. Ulmaņa vizītes un Baltie Partnership fonda problēmu risināšanu. ABK

pārstāve I. Lūse informēja par darbu sakarā ar NATO paplašināšanos ASV

Senāta Ārlietu komisijā, ar citu tautību pārstāvjiem un baltiešiem citās paval-

stīs, aicinot viņus informēt savus ievēlētos tautas vietnieku nama pārstāvjus

un senātorus par NATO paplašināšanas jautājumiem. IN vadītājs V. Viņķelis
atzina, ka, neraugoties uz pūlēm pārstāvēt Apvienību visās vajadzīgajās sēdēs,
ALAs reprezentācija Vašingtonā vēl arvien klibo.

Sēdē pārrunāja līdzekļu vākšanu, noguldījumu apsaimniekošanu un bu-

džeta izpildījumu, sastādīja budžeta projekta uzmetumuun apstiprināja divus

SAL vadītāja Ē. Krūmiņa ierosinājumus par lietderīgu to ziedojumu izlieto-

šanu, kas saņemti SAL vajadzībām. Finanču padomnieks Raimonds Matisons

izteica atzinību valdei par profesionālu ieguldījumu apsaimniekotāju piesais-
tīšanu un bija pārliecināts, ka līdzekļu apsaimniekošana uzlabojas.

IzN vadītāja Rita Drone atgādināja plānoto skolotāju konferenci 14.

martā Čikāgā, ziņoja par lielo atsaucību projektam Sarunāsimies un nodeva

valdei lūgumu no Imigrācijas centra St. Paulā, Minesotā, piešķirt līdzekļus
latviešu archīvu materiālu apsaimniekošanai. KN vadītāja Inta Srādere ziņo-

ja, ka uz izsūtīto aptauju visām organizācijām - ALAs biedrēm (167) par vēs-

turisku datu sakopošanu saņemtas četras atbildes... toties Klīvlandē nodibi-

nājusies grupa, kas izstrādājusi ieteikumus, kā šo darbu veikt. ALAs KF

priekšsēdis Dr. Tālivaldis Bērziņš paskaidroja, ka 1997. gada KF ziedojumu
vākšanas akcijā ieņemts $25 000, bet akcijas techniskie izdevumi bijuši tikai

$1000. Tas panākts ar datu rūpīgu analīzi, materiālu pieskaņošanu ziedotāju
vajadzībām un brīvprātīgu darbaspēku. Valde nolēma noturēt nākamo sēdi

St. Pēterburgā, Floridā, 1998. gada 27. martā un Informācijas semināru

28. martā.

ALAs Kultūras dienas Mineapolē 1998. gada 22. februārī atklāja KN

vadītāja Inta Srādere; sekoja labi apmeklēts koncerts, kurā piedalījās bas-

baritons Andrejs Martens un klavierpavadītāja Gunta Plostniece. Informā-

cijas sanāksmē ALAs priekšsēdis raksturoja ALAs darbības galvenos pos-



171

Pie Minesotas Imigrācijas vēsturespētniecības centra

1998. gada 21. februārī. No kreisās: Jānis Kukainis,
ALAs pr-dis; Andrejs Spārniņš, DVASVpr-ks; Rita

Drone, ALAs IzN vad.; Inta Šrādere, ALAsKNvad.;
Maruta Skujiņa, ALJAs vicepr-de; Rūta Prauliņa,

latviešu pārstāve Centra draugu saimē; Nikolajs
Berkholtz, bij. latviešu pārstāvis Centra draugu saimē.

mus. Kultūras dienas no-

slēdzās 27. februārī ar

Gunāra Stumbra gleznu
izstādi un Gunāra Vēre-

nieka referātu un uzvedu-

mv "Es esmu Jānis". KD

laikā J. Kukainis, I. Srā-

dere, DV ASV priekš-
nieks Andrejs Spārniņš

un LELBA pārstāvis
Dr. Jānis Robiņš viesojās

Imigrācijas vēstures pēt-
niecības centrā un, izpil-
dot iepriekš saņemto
Centra lūgumu, nodeva

$50 000 latviešu archīvu

sakārtošanas vajadzībām.

J. Kukainis pateicās Mi-

neapoles latviešu sabied-

rībai par jau divām sa-

rīkotām ALAs Kultūras

dienām:

"Tagad ir skaidrs, ka latvieši turpinās dzīvot Amerikā, arī musu uzdevums ir skaidrs

jāsaglabā latviskā identitāte, ko panāksim ar mūsu valodas un kultūras palīdzību."*

Valde savā sēdē St. Pēterburgā, Floridā, 1998. gada 27. un 28. martā

pieņēma 23 galvenokārt administratīvus lēmumus, ieskaitot jaunus noteiku-

mus valdes locekļu izdevumu atmaksai. leguldījumu komisijas priekšsēdis

Jānis Sulcs iepriecināja valdi ar ziņojumu par sekmīgi veiktiem ieguldīju-

miem, kuru vērtība paaugstinājusies par $100 000, un izteica cerību, ka sama-

zinātais ieguldījumu kontu skaits atvieglos ikdienas darbu. Valde pieņēma
budžeta projektu $559 350 apjomā, apstiprināja kongresa programmu un

atsevišķo biedru delegātus. ALAs KF priekšsēdis Dr. T. Bērziņš informēja
valdi par tikko nodibināto komponista Aleksandra Okolo-Kulaka fondu $50

000 vērtībā. Fonda mērķi: veicināt komponista piemiņas saglabāšanu, atbal-

stīt latviešu komponistu jaunradi un mūzikas izglītību un piešķirt stipendijas

jaunu kamermūzikas darbu komponēšanai. Valde pieņēma fonda noteiku-

mus un apstiprināja Dr. Jāni Kļaviņu par fonda padomnieku. Dr. Bērziņš arī

paziņoja, ka nekandidēs ALAs KF priekšsēža amatam, bet turpinās darboties

*

Eglitis, Arvīds. "Saglabāsim latvisko identitāti."Laiks, 1998. g. 14. marta.
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tikai kā PBLA KF priekšsēdis. Šis bija noslēgums Dr. Bērziņa turpat divus

gadu desmitus garajam darba posmam ALAs kultūras un izglitības veicinā-

šanas laukā, nemitīgi rūpējoties par to, lai būtu pietiekami daudz līdzekļu
kultūrāliem pasākumiem un latviskās izglītības veicināšanai.

Plašas debates izraisīja Revīzijas komisijas priekšsēža Jāņa Luca ziņo-

jums par ieteikumiem ALAs darbības uzlabošanai, it sevišķi uzsverot jaunu
ALAs biedru piesaistīšanu. BN vadītājs Pēteris Zārds informēja valdi, ka

divas organizācijas ir pārgājušas organizāciju-veicinātāju kategorijā un ka

divas citas -Latviešu katoļu draudze Detroitā un DV apvienība Filadelfijā -

ir likvidējušās. Tātad - aktīvu organizāciju - ALAs biedru skaits atkal saruka.

Toties Latviešu cv. lut. draudze Vašingtonā, DC, bija pievienojusies ALAs

organizāciju - mūža biedru saimei.

Priekšsēža vietnieks Aivars Osvalds ziņoja par Smitsona Institūta Tautas

dzīves festivāla sekmīgi veiktiem priekšdarbiem, sīki izstrādātu programmu

un aicināja pieteikties visus, kas vēlētos palīdzēt ar tulkošanu, uzņemšanu
v.c. vajadzībām, kas rastos festivāla dalībniekiem no Latvijas.

Pēdējā sēdē pirms 47. kongresa 1998. g. 1. maijā valde apstiprināja IzN

vadītājas un Stipendiju komisijas priekšsēdes Ritas Drones ieteiktos priekš-
likumus stipendiju piešķīrumiem un pieņēma zināšanai KN vadītājas Intas

Srāderes ziņojumu, ka kongresā ieradīsies arī Latvijas TV žurnāliste Sandra

Eihmane, lai sagatavotu 10 minūšu
garu raidījumu Latvijas TV programmai

"Kultūras parks". Kongresā no 1998. gada 1. līdz 3. maijam San Francisko,

Kalifornijā, piedalījās 85 delegāti ar 104 mandātiem, pārstāvot 55 organizāci-

jas un atsevišķos biedrus. leva-

dot garo apsveicēju rindu, de-

legātus sveica Latvijas vēst-

nieks ASV Ojārs Kalniņš,
uzsverot ALAs palīdzības ne-

pieciešamību Latvijai visās

nesen parakstītajā chartā uz-

skaitītajās jomās, un PBLA

priekšsēdis Andrejs Ozoliņš,
apliecinot labu sadarbību

starp PBLA un ALA. Kon-

gresu vadīja Dainis Rudzitis,

lielmeistars šajā amatā.

Delegāti debatēja par dau-

dziem dažādiem tematiem,

pieņēma budžetu $559 350 ap-

jomā ar piebildi, ka katrai ALAs

Delegātu reģistrācija ALAs 47. kongresā San

Francisko 1998. g. 1. maijā. No kreisās: Solveiga

Švalbe, finanču lietvede; Anita Tērauda,

ģenerālsekretāre; Pēteris Blumbergs, Pagaidu
mandātu komisijas pr-dis.

FOTO: Emīls Elstiņš
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LR vēstnieks OjārsKalniņšuzrunāALAs 47.kongresu San Francisko, CA, 1998. g. 1. maijā.

Aizmugurē kongresa prezidijs: no kreisās - Dainis Rudzītis, kongresa vadītājs; Andrejs

Muzikants, Alfons Reins, Jānis Zommers - vicepr-ži; Ilga Reke-Andersone, kongresa sekretāre.

FOTO: Emīls Elstiņš

Latvijas TVžurnāliste S. Eihmane intervē ALAspr-di JāniKukaini un delegātu Marģeri
Pinni ALAs 47. kongresā SanFrancisko 1998. g. 2. maijā.

FOTO: Emīls Elstiņš
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nozarei tās programma jāveic
budžetā paredzēto summu ro-

bežās un ka papildlīdzekļus var

piešķirt tikai ar ALAs valdes

lēmumu; atgādināja organizā-

cijām - ALAs biedrēm, ka jāie-
vēro viņu financiālie pienākumi
pret Apvienību, un apsveica
SN nodomu sūtīt ASV latviešu

izlases vienību uz Trīszvaigžņu

sporta spēlēm 2001. gadā Lat-

vijā. Kongress arī pateicās kon-

gresa vieslektoriem mākslinie-

kam Gvido Augustam, Latvijas
vēstniecības atašejai Krievijā
Laumai Vlasovai, teologam
Gatim Līdumam un Garezera

Krievijas latviešu kopienas pr-de Lauma Vlasova

uzrunāALAs 47. kongresa delegātus San Francisko

1998. g. 1. maijā. Pie galda Jānis Zommers,

kongresa prezidija vicepr-dis.
FOTO: Emīls Elstiņš

padomes priekšsēdei un LSC revidentei Anitai Grīviņai par informātīva-

jiem referātiem, ASV žurnālistiem Viljamam Safairam (William Safire) un

Čārlzam Krauthammeram (Charles Krauthammer) par Latvijai labvēlīgiem

ALAspr-dis Jānis Kukainis sveic PBLA valdespr-di A. Ozoliņu ALAs 47. kongresā San

Francisko, CA, 1998. g. 1. maijā.
FOTO: EmīlsElstiņšš
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ALAs 47. kongresā SanFrancisko 1998. g. 2. maijā satiekas seši ALAs kongresu Rīcības

komiteju pr-ži un ģenerālsekretāre. No kreisās: Viesturs Timrots, AndrejsMuzikants,
Arvīds Bolšteins, Anita Tērauda, Jānis Kukainis, Emīls Elstiņš, Aivars Osvalds.

FOTO: Emīls Elstiņš

ALAs valdes kasieris Uldis Sēja iepazīstina ALAs 47. kongresa delegātus ar vieslektoru

Gati Līdumu no Latvijas (1. no labās) 1998. g. 1. maijā San Francisko. Līdumam blakus

ALAspr-dis Jānis Kukainis; tālāk Dace Pavlovska.

FOTO: Emīls Elstiņš
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ALAs pr-dis Aivars Osvalds atvadās no aizejošās
ALAs ģenerālsekretāres Anitas Tēraudas

47. kongresā 1998. g. 2. maijā San Francisko.

ievadrakstiem presē, Dr. Jānim

Dimantam, viņa ģimenei un

domubiedriem par Latvijas Brī-

vības Fonda idejas ierosinājumu

pirms 25 gadiem, kas no pirma-

jiem $5000 izaudzis līdz $3,3

miljoniem un uzturējis kā

PBLA darbību, tā palīdzot Lat-

vijai. Kongress arī pateicās pen-

sijā aizejošajai ģenerālsekretā-
rei Anitai Tēraudai par 24 gadu
laikā veikto darbu, un priekš-
sēdis Jānis Kukainis viņai pa-

sniedza 24 rozes.

Delegāti pirmo reizi dzir-

dēja Laumas Vlasovas, arī Krie-

vijas latviešu kopienas priekš-
nieces, stāstījumu par dzīves

apstākļiem Krievijā, kādos dzīvo

visās Krievijas malās izkaisītie

latvieši. Piem.:

FOTO: Emīls Elstiņš

Krasnojarskas latviešu ciemā Lejas Bulānos dzīvo ap 120 cilvēku; ciemā

runā latviski; tās deviņgadīgajā skolā mācās 18 bērni, visi dzīvo trūkumā.

Pretlatviskās histērijas vilnis Krievijā ir augsts - ceļā uz Intas pilsētu
demonstranti pret latviešiem saukuši latviešus par fašistiem un draudējuši

atjaunot vienu Staļina nometni, kurā sapūdēšot visus latviešus...*

Sakarā ar priekšā stāvošajām LR 7. Saeimas vēlēšanām kongresa dele-

gāti atgādināja, ka PBLA un ALA ir bezpeļņas un labdarības organizācijas

ASV, kuras neatbalsta nevienu politisku partiju ne ASV, ne Latvijā, un uz-

svēra, ka neviena pašreizējā vai bijušā ALAs vai PBLA valdes locekļa rīcību

nevar iztulkot kā ALAs vai PBLA organizāciju rīcību. Viņi arī aicināja Lat-

vijas Ministru prezidentu Guntaru Krastu, Saeimas priekšsēdi Alfrēdu

Cepāni, izglītības ministru Jāni Gaigalu un frakciju vadītājus Saeimā atbal-

stīt ierosinājumu publicēt katras skolas mācību grāmatas ievadlapā "Dekla-

rāciju par Latvijas okupāciju", ko Saeima pieņēma 1996. gada 22. augustā.
Šāds ievads veicinātu skolu jaunatnē izpratni par neseno Latvijas valsts tra-

ģisko vēstures posmu.

Maizes darba apstākļu dēļ priekšsēdis Jānis Kukainis nebija ar mieru tur-

pināt ALAs vadību, bet piekrita A. Osvalda aicinājumam pildīt priekšsēža viet-

* "Tie latvieši tur nav vajadzīgi..." Latvian Dimensions, 1998, Vol. #2, 6. lpp.



177

nieka amatu. Delegāti, ap-

mierināti ar šādu izkārtoju-

mu, par ALAs priekšsēdi iz-

raudzīja līdzšinējo priekšsēža
vietnieku Aivaru Osvaldu un

ievēlēja jauno valdi.*

Šis kongress stingrāk

iezīmēja "paaudžu maiņu"
ALAs darbā. Nākamā ģene-
rālsekretāre - leva Bolšteina

un jaunievēlētais ALAs val-

des priekšsēdis Aivars Osvalds

abi jau dzimuši ārpus Latvi-

jas. Arī valdes locekļu sastāvā

bija redzami vairāki gados

jauni cilvēki: IN vadītājs Pē-

teris Blumbergs un BN vadī-

tājs Pēteris Zārds.

Jaunās valdes pirmajā
sēdē 3. maija rītā valde sada-

līja amatus dažādām komisi-

ALAspr-dis Aivars Osvalds apsveic nākamoALAs

ģenerālsekretāri Ievu Bolšteinu 47. kongresā
1998. g. 2. maijā SanFrancisko.

FOTO: Emīls Elstiņš

jām un pārrunāja pienākumus sakarā ar priekšā stāvošo Smitsona Institūta

rīkoto tautību festivālu Vašingtonā.
Valde 1998. gada 20./21. jūnija sēdē atbalstīja Jāņa Kukaiņa kandi-

dātūru PBLA valdes priekšsēža vietnieka amatam, izplānoja gadskārtējo
ALAs biedru karšu izsūtīšanas sistēmu, pieņēma maiņas ieguldījumos un

līdzekļu pārskaitījumos un apstiprināja SN izraudzīto jauno valdi Dr. Jāņa

Robiņa vadībā. KN vadītāja I. Srādere ziņoja, ka KN
par $300 iegādājusies

piedāvāto Latvijā mirušā OSI darbinieka Hermaņa Redīna archīvu. Pēc

materiālu izskatīšanas tos mēģinās pārdot, lai atgūtu izdevumus. Valde arī

atvadījās no pensijā aizejošās ģenerālsekretāres. Atvadu mielastā kopā ar

sēdes dalībniekiem piedalījās trīs bijušie ALAs priekšsēži, LR vēstnieks ASV

un bijušais ALAs IN lietvedis Ojārs Kalniņš, sabiedriski darbinieki, draugi
un ģimenes locekļi. Sirsnīgo un aizkustinošo runu klāstu nobeidza bijušās
ALAs finanču lietvedes Astras Pavlovskas rakstveida atgādinājums "...un ne-

aizmirsti izslēgt kafijas podu!".
*

Aivars Osvalds, pr-dis; Jānis Kukainis, pr-ža vietnieks unALAs KF pr-dis; Arvīds Bļodnieks, LI

padomes pr-dis; Pēteris Blumbergs, IN vad; Rita Drone, IzN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Inta

Srādere, KN vad.; Gundars Strautnieks, Līdzekļu vākšanas noz. vad.; Mudīte Upatniece, AN vad.;
Pēteris Zārds, BN vad.; AstrīdaJansone, sekretāre; Uldis Sēja, kasieris; Jānis Lucs, Andris Rogainis,
Ivars Svānfelds - Revīzijas kom. loc.
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Tikai dažas dienas pēc sēdes,
1998. gada 24. jūnijā, sākās Smit-

sona Institūta tautību festivāls, kurā

Latviju pārstāvēja 55 personas folk-

loras grupas Skandinieki vadītāja

Daiņa Stalta vadībā. Atklāšanas ce-

remonijā kopā ar festivāla dalībnie-

kiem piedalījās Latvijas kultūras

ministre Ramona Umblija, Latvijas
vēstnieks ASVOjārs Kalniņš, Igau-

nijas un Lietuvas kultūras ministri

un vēstnieki. Festivāla laikā IzN

vad. Rita Drone un KN vad. Inta

Srādere iepazīstināja R. Umbliju ar

ALAs darbu latviešu kultūras man-

tojuma un vēstures liecību saglabā-
šanā. R. Umblija savukārt iepazinās
ar Pasaules bankas atbalstu kultū-

rālām programmām. Lai palīdzētu
risināt praktiskas problēmas, fes-

tivāla laikā dežūrēja vairāki ALAs

Šķirojot Hermaņa Redīna archīvu materiālus

latv. nama zālē Rokvillē, MD, 1998. g. rudenī:

Dr. Oļģerts Kārkliņš, bij. ALAs FN vad.; Vija

Kārkliņa, LI Latviešu mūzeja atbalsta grupas

vad.; stāv Inta Šrādere, ALAsKN vad.

FOTO: Anita Tērauda

"Jauna paaudze" ALAs birojā. No kreisas: Pēteris Blumbergs, ALAspr-ža vietnieks un LNvad.;

Raits Eglītis, Speciālu projektu vadītājs: Ieva Bolšteina, ALAs ģenerālsekretāre 1998. g. rudenī.
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Smitsona Institūta tautībufestivāla dalībnieki izmēģina no Latvijas atvesto laivu

Vašingtonā, DC, 1998. g. jūnijā.

Smitsona Institūta tautību

festivāla dalībnieki pie LR

vēstniecības Vašingtonā, DC,

1998. g. jūnijā. 1. rindā no labās,

tupAivars Osvalds, ALAspr-dis.
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Smitsona Institūta tautībufestivālam darinātālaiva rod sev mājvietu Garezerā 1998. g.

vasarā. No kreisās: Aivars Osvalds, ALAs pr-dis; Andrejs Spārniņš, DVASVpr-ks; Alberts

Legzdiņš, ansambļa "Čikāgas piecīši" vad.; Imants Brolis - būvuzņēmējs Vašingtonas, DC,

apkārtnē un laivas transporta pārzinis.

Smitsona Institūta tautību

festivāla atklāšanas dienā

Vašingtonā, DC, 1998. g.

22. jūnijā. No kreisās: LR

kultūras ministre Ramona

Umblija; Irma Kalniņa, Ojārs

Kalniņš, LR vēstnieks ASV.

Aizmugurē Institūta vecākā ēka

FOTO: AnitaTērauda
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valdes locekļi un vietējie tautieši. Latviešu nodalījumā varēja apskatīt 17

pēdu garu laivu, keramiku, audumus, nogaršot latviešu pīrāgus un rupj-

maizi, iemācīties siet Jāņu sieru un cept sklandu raušus, pītJāņu vainagus un

dejot tautas dejas. ALAs atbalsts šim festivālam bija $10 000 piešķīrums -

vērtīgs ieguldījums ASV sabiedrības iepazīstināšanai ar latviešu kultūru.

Pēc aizņemtās 1998. gada vasaras valde 26.121. septembra sēdē Rokvillē

galvenokārt risināja administrātīvus jautājumus. Kasiera Ulža Sējas optimis-
mu par lielākiem ienākumiem nekā izdevumiem apslāpēja Revīzijas komisi-

jas priekšsēža Jāņa Luca atgādinājums, ka ALAs budžets ir balansēts, tikai

pateicoties novēlējumiem, un ka līdzekļu vākšana ir katra valdes locekļa pie-
nākums! Valde atzinīgi novērtēja ALAs tikko iegūto Merilandes pavalsts
nodokļu atlaidi, piešķīra $5000 ABK rīkotajai konferencei 1999. gadā par

NATO paplašināšanu un $2000 organizācijas "American Field Service"

izveidotajai skolēnu izmaiņas programmai. Kā negaidīts pārsteigums nāca

BN vadītāja Pētera Zārda paziņojums, ka, sākot ar šo sēdi, viņš atsakās no

amata. 1998. gada beigās P. Zārdam sekoja arī Līdzekļu nozares vadītājs
Gundars Strautnieks. Tā pusgada laikā jau tā nelielais valdes locekļu skaits

drastiski samazinājās tieši līdzekļu sagādes jomā. Toties, sākot ar 1998. gada
1. septembri, sekretāriātā sāka strādāt bijušais ALAs stipendiāts, žurnālists

Raits Eglītis kā speciālu projektu lietvedis.

No kreisās: Aivars Osvalds, ALAs pr-dis; James Holmes, ASVvēstnieks Latvijā; Pēteris

Blumbergs, ALAspr-ža vietnieks un INvadītājs, 1998. g. 7. septembrī tiekas ar vēstnieku

pirms viņa došanās uz Latviju.
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Garezera koris dzied "Sveika, Latvija!" dziesmu 1998. g. vasarā.

FOTO: Aivars Osvalds

"Sveika, Latvija!" grupa Rīgas pilī, gaidot uz prezidentu Gunti Ulmani 1998.
g. maijā.

Kreisajā malā grupasaudzinātājas Āva Bērziņa un Ruta Bēma.
FOTO:RitaDrone
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Jaunais - 1999. gads ALAs sekretāriātā "atnesa" jaunu daļēja laika darbi-

nieci - Anitu Juberti, kuras galvenais uzdevums bija organizēt visus Sveika,

Latvija!, Sveika, dzimtene! un vēlāk arī Sveika, Baltija! ceļojumus. A. Jubertes

pieredze, rīkojot izstādes, kas reprezentē ASV sasniegumus starptautiskā

apjomā, bija kā radīta šādiem un citiem līdzīgiem uzdevumiem.

Tāpat kā 1993. gadā, daba atkal diktēja ALAs darba norisi. Savu 1999.

gada 16./17. janvāra sēdi valde noturēja viesnīcā Vašingtonas tuvumā, jo
ledus vētras dēļ latviešu namā nebija elektrības... bet tas nekavēja nopietni

pārrunāt valdes sastāvā iecirsto robu aizpildīšanu. Līdz nākamajam kongre-
sam valde līdzekļu vākšanu lūdza uzņemties Ulvim Grīnvaldam. BN vadī-

tāja pienākumus uzņēmās Revīzijas komisijas priekšsēdis Jānis Lucs. Plāni

jaunu ALAs biedru piesaistīšanai ar moto: "2000 jaunu biedru 2000. ga-

dam", ALAs informācijas izplatīšana, fondu apsaimniekošana, līdzekļu pie-

prasījumu sagatavošana amerikāņu iestādēm un budžeta projekta apstip-
rināšana paņēma lielāko sēdes daļu. KN sagatavotais saraksts ar 343 grā-
matām par Latviju angļu valodā bija pabeigts. LR vēstnieks Ojārs Kalniņš
un vēstniecības padomnieks Pēteris Viņķelis informēja valdi par projektu

iegādāties jaunu LR vēstniecības ēku ASV galvaspilsētā. Valde atzina, ka tas

būtu vērtīgs ieguvums Latvijas un ASV attiecību nostiprināšanā, bet attu-

rējās no lēmumiem par financiālu atbalstu, jo pati Latvijas valdība vēl ne-

bija gatava piešķirt līdzekļus tāda nama iegādei. Līdzekļus jauna vēstniecības

nama ASV iegādei Saeima apstiprināja tikai 2000. gada 2. novembrī 2 milj.
latu apjomā.*

Nākamajā sēdē - 1999. gada 19. martā Čikāgā, Ilinojā, kas bija rīkota

kopā ar ALAs IN semināru, valde galvenokārt risināja financu jautājumus,

piešķīra līdzekļus vairākiem projektiem, nolēma rīkot ALAs informācijas
izstādi 1999. gada vasarā Rietumkrasta dziesmu svētkos Los Andželosā un

Garezerā; pārtrauca ziņu sakopojuma Mēnesis Latvijā sagatavošanu un izsū-

tīšanu un atļāva Okupācijas mūzeja atbalsta fondam lietot ALAs rīcībā eso-

šās tautiešu adreses. Pārrunās izskanēja doma, ka jāturpina ALAs financiālais

atbalsts projektam Sveika, Latvija!, biežāk jāinformē sabiedrība par ALAs

darbu un stingrāk jāseko revidentu norādījumiem. IN pārstāvji kopā ar visu

trīs Baltijas valstu vēstniekiem bija piedalījušies ABK rīkotajā sanāksmē,
kurā galvenokārt pārrunāta NATO paplašināšana.

NATO 50 gadu jubilejas svinībās Vašingtonā 1999. gadā no 23. līdz 25.

aprīlim piedalījās arī Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis, Ministru

prezidents Vilis Krištopans un ārlietu ministrs Valdis Birkavs. Valde

piešķīra $1000 ALAs reprezentācijas izdevumu segšanai 24. aprīlī rīkotajai

pieņemšanai. Tajā kā atzinību par veikto darbu Latvijas labā ALAs valdes

*

Pelāne, Aiga. "Koalicija gatava 3,2% budžeta deficitam."Diena, 2000. g. 2.novembrī.
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NATO ģenerālsekretārsXavier Solana (pie pults) notur preses konferenci NATO 50 gadu
atceres jubilejā Vašingtonā, DC, 1999. g. 23. aprīli.

priekšsēdis Aivars Osvalds pasniedza prezidentam Guntim Ulmanim un viņa
dzīvesbiedrei Ainai ALAs dzintarbiedru nozīmes.

Pēdējā sēdē pirms kongresa 1999. gada 30. aprīlī valde piešķīra stipen-

dijas, nolēma pārdot sekretāriāta telpās novietoto, pirms gadiem astoņ-

padsmit iemantoto Vilhelma Purvīša gleznu un pārrunāja Sveika, Latvija!

grāmatas publicēšanu, ko sagatavo divi jaunieši Latvijā.
ALAs 48. gadskārtējā kongresā 1999. gada 30. aprīlī un 1. un 2. maijā

Klīvlandē, Ohaio, piedalījās 84 delegāti ar 94 mandātiem, kas atkal uzticēja

kongresa vadību Dainim Rudzītim.

ALAs priekšsēdis Aivars Osvalds, atklājot kongresu, atgādināja, ka, kaut

gan pēdējos pāris gados ALAs darbs atspoguļojies dažādos mudinājumos,

piem., "ALA paaudžu maiņā", "Sveika! ALA 2000" un "ALA ar skatu nāko-

šajā tūkstošgadē", ALA pati vēl arvien meklē savu vietu latviešu sabiedrībā.

Saņemot ALAs dzintarbiedra nozīmi, prezidents Guntis Ulmanis teicis, ka

tik augsta atzinība no ALAs viņam atgādinājusi "to
agro atmodas laiku, kad

ALA un PBLA ir bijušas zvaigznītes, kas viņiem Latvijā rādījušas ceļu," un

ka tagad tās viņam palīdzot strādāt. A. Osvalds aicināja visus klātesošos būt

šādām zvaigznītēm un ceļa rādītājiem.*

* "ALAs 48. kongresa protokols." 1999. gada septembri, 2. lpp.
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Kongresu rakstveidā svei-

ca LR vēstnieks Ojārs Kalniņš,
norādot, ka, lielā mērā patei-
coties ALAs darbam, NATO

vadība ir atzinīgi novērtējusi

Latvijas valsts attīstības progre-

su un turpinās veidot NATO

paplašināšanas iespējas. PBLA

valdes priekšsēdis A. Ozoliņš

atzīmēja labo sadarbību starp
ALA un PBLA, un LNAK

priekšsēdis T. Kronbergs norā-

dīja, ka braucis uz šo kongresu,
lai mācītos, kā laiku un paaudžu

maiņās sekmīgi turpināt orga-

nizātorisku darbu. Apsveikumus
turpināja Klīvlandes Latviešu

biedrības priekšnieks A. Grava,

ALAspr-dis Aivars Osvalds uzrunā ALAs

48. kongresu Klīvlandē 1999. g. maijā.

ALAsjaunie mūža biedri dažādāspakāpēs, kuri pievienojās mb saimei ALAs 48. kongresa
laikā Klīvlandē 1999. g. maijā. 1. rindā no kr.: Ivars Bērziņš, Dzidra Knecht, Astra

Grīnmane, Ivars Benks, Ilze Benka, EdmundsBrigmanis, Imants Kalniņš, Laimonis

Krūmiņš, Nellija Kronītis, Mārtiņš Kronītis. 2. rindā no kr.: Astrīda Jansone, JānisLucs,

Grietiņa Brigmane, Harijs Brigmanis.
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Divi kaimiņi satiekas ALAs 48. kongresā
Klīvlandē 1999. g. No kreisās: Tālivaldis

Kronbergs, LNAKpr-dis, un Jānis Kukainis,
ALAspr-dis.

Klīvlandes Apvienotās draudzes

priekšnieks E. Auzenbergs un biju-
šie ALAs priekšsēži V. Pavlovskis,
I. Rupners un Dr. I. Spilners.

Informācijas darba sēdē pār-

runāja jautājumus par NATO pa-

plašināšanu, par ASV Kongresa

locekļu vēlamību apciemot Latviju,
sadarbību starp baltiešiem un ALAs

sadarbību ar BAFL un Latvijas

Triju Zvaigžņu ordeņa domi. Izglī-
tības darba sēdes dalībnieki gal-
venokārt ieteica rīkot skolotāju
seminārus reizi gadā ne tikai ASV

austrumos, bet arī rietumos un vi-

dienē, kā arī noturēt tautiskā man-

tojuma seminārus skolotājiem un

bērnu vecākiem. Kultūras darba

sēdē pārrunāja, kā vislabāk sagla-
bāt trimdas latviešu vēstures mate-

riālus, kā paraugu minot Klīvlandi,
kur Artūra Rubeņa vadībā jau uz-

sākta Klīvlandes latviešu kopienas
vēsture. Diemžēl bija atkal jākon-

statē, ka KN trūkst līdzekļu, lai

segtu izdevumus Latvijas māksli-

nieku aicināšanai uz ASV.

Kongress apstiprināja budžetu nākamajam gadam $534 000 apmērā,

pieņēma rezolūcijas, kas izteica pateicību kongresa Rīcības komitejai, dele-

gātiem un darbiniekiem, kā arī tiem valdes locekļiem, kas vairs nekandidēja
uz amatiem, par veikto darbu, ASV prezidentam Klintonam un ASV Kon-

gresa Baltiešu atbalsta grupas locekļiem par
atbalstu Baltijas valstīm. Kon-

gress uzaicināja Apvienību iesaistīt vairāk jauniešu savā darbā un sadarbībā

ar ABK, BAFL un LR vēstniecību ASV izstrādāt kopīgu priekšlikumu

Latvijas valdībai un Triju Zvaigžņu ordeņa domei, kas izvēlētu kandidātus

apbalvojumu piešķiršanai no Baltijai labvēlīgo ASV politiķu, žurnālistu un

sabiedrisko darbinieku vidus.

Kongresa delegāti arī ierosināja Latvijas valdībai izsludināt katra gada
14. jūniju par oficiālu Latvijas valsts sēru dienu un Rīgas domes priekšsēdē-
tājam Andrim Bērziņam atcelt lēmumu par pašreizējās Okupācijas mūzeja
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JaunievēlētāALAs valde un darbinieki 48. kongresā Klīvlandē, OH, 1999. g. maijā.
1. rindā sēž: Mudīte Upatniece, ANvad.; Vija Zuntaka-Bērziņa, ALAsKFpr-de; Ieva

Bolšteina, ģenerālsekretāre; Jānis Kukainis, pr-dis; Solveiga Švalbe, finanču lietvede; Lilita

Spure, KNvad. 2. rindāno kreisās: Andris Rogainis, IN vad.; Jānis Lucs, BNvad.;
Gustavs Plato, Rev. kom. loc; Uldis Sēja, kasieris; Ulvis Grīnvalds, FN vad.;

Astrīda Jansone, sekretāre; Jānis Šulcs, Finanču komisijas vad.; Aivars Zeltiņš, Rev. kom.

loc; Guntis Šrāders, kartotēkas pārzinis, brīvprātīgs darbinieks. 3. rindā no kreisās:

Dr. Jānis Robiņš, SN vad.; Arvīds Bļodnieks, LIpadomes pr-dis; Pēteris Blumbergs, pr-ža

vietnieks, ĀINvad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Raits Eglītis, speciālu projektu lietvedis.

ēkas nojaukšanu, jo tā simbolizē Latvijas tautas iznīcināšanas procesu oku-

pāciju laikā.

Sekoja gara rinda vispārēju ierosinājumu, piem., aicināt ES cilvēktiesību

pilnvaroto Maksi van der Stūlu apmeklēt Okupācijas muzeju, lai iepazītos ar

latviešu tautas vēsturi un labāk izprastu etnisko situāciju Latvijā, aicināt

žurnālistu Franku Gordonu no Izraēlas turnejā uz ASV, lai objektīvi izgais-
motu amerikāņu sabiedrībai ebrēju-latviešu attiecības un viņu kopīgās lik-

teņgaitas. Delegāti arī ieteica IzN paplašināt programmu Sveika, Latvija! tā,
lai tajā varētu piedalīties arī tie bērni, kuriem nav iespējams apmeklēt latvie-

šu skolu, un lūdza SAL arī turpmāk atbalstīt dažādas palīdzības programmas
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Latvijā, īpaši daudzbērnu ģimeņu un Latvijas lauksaimniecības atbalstam.

Lai samazinātu izdevumusj kas saistīti ar delegātu piedalīšanos kongresā,

delegāti ierosināja saīsināt ALAs kongresu par pusi dienas, to sākot piekt-
dienas pēcpusdienā, nevis no rīta, kā tas tradicionāli noticis jau vairāk nekā

30 gadus.
Aivaram Osvaldam vairs nevēloties kandidēt ALAs valdes priekšsēža

amatam, Nominācijas komisijai padomā šim postenim bija tikai viens -

iepriekšējais priekšsēdis Jānis Kukainis. Tā kā arī pārējiem amatiem katram

bija tikai pa vienam kandidātam, delegāti visu valdi ievēlēja ar aklamāciju.
Vienīgā maiņa valdes sastāvā bija IN sadalīšana jau iepriekšējos gados spēkā

esošajās nodaļās - Ārējās (ĀIN), ar uzsvaru uz nacionālpolītisko darbu, un

lekšējās (IN), ar uzdevumu informēt latviešu sabiedrību ASV
par

ALAs dar-

bību. Revīzijas komisijā no pieciem kandidātiem delegāti izraudzīja Gustavu

Plato, Ivaru Svānfeldu un Aivaru Zeltiņu. Arī ALAs KF priekšsēža amatam

bija tikai viena kandidāte - Vija Zuntaka-Bērziņa, ko ievēlēja aklamācijas
ceļā. ALAs vadība nākamajam darbības gadam bija izraudzīta.*

Aivars Osvalds Apvienības priekšsēža amatā darbojās tikai vienu gadu -

visīsāko laika posmu, ko jebkurš ALAs valdes priekšsēdis ir kalpojis. Viens

gads ir pārāk īss, lai uzsāktu un iedzīvinātu kādu jaunu programmu, projektu
vai ievirzi. A. Osvalda vadībā ALA tomēr

• atbalstīja Smitsona Institūta rīkoto tautību festivālu un tā dalīb-

niekus no Latvijas;
• sekmīgi iedzīvināja Sveika, Latvija! braucienu;
• lika pamatus ALAs "mājas lapas" izveidošanai;
• turpināja iesāktos projektus;
• pārtrauca informācijas lapas Mēnesis Latvijā sagatavošanu un izdo-

šanu.

Aivars pats par šo posmu izteicās šādi:

1. Kas tevi pamudināja kandidēt ALAs valdes priekšsēža amatam?

Atbilde viegla. Savā dzīvē esmu baudījis privilēģiju iepazīties ar dau-

dzām personām, kuru uzskati par latvisko identitāti, latviešu sabiedrību,
iecerēm un projektiem, kas veicinātu mūsu darbu gan šeit, gan sadarbībā ar

latviešiem citās pasaules malās, bija līdzīgi maniem. Jauniešu gados visietek-

mīgākie spēki ir ārpus ģimenes. Man tie bija - 2x2 nometne un tās vadītāji:
Ģirts Kaugars, Andris Ritmanis, Vaira Vīķe-Freiberga, Brunis Rubess,
*

Jānis Kukainis, valdes pr-dis; Pēteris Blumbergs, pr-ža vietn. un AIN vad.; Arvīds Bļodnieks, LI

padomes pr-dis; Dace Copeland, IzN vad.; Ulvis Grīnvalds, Līdzekļu noz. vad.; Ēriks Krūmiņš,
SAL vad.; Jānis Lucs, BN vad.; Dr. Jānis Robiņš, SN vad.; Andris Rogainis, IN vad.; Lilita Spure,
KN vad.; Mudīte Upatniece, AN vad.; Uldis Sēja, kasieris; Astrīda Jansone, sekretāre; Gustavs

Plato, Ivars Svānfelds un Aivars Zeldņš - Revīzijas kom.; Vija Zuntaka-Bērziņa, ALAs KF pr-de.
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ALAs 48. kongresā Klīvlandē

1999. g. atkal ievēlētais ALAs

pr-dis Jānis Kukainis pateicās
Ievai Bolšteinai,

ģenerālsekretārei, un Solveigai

Švalbei, finanču lietvedei, par
labi veikto darbu.

ALAs BNvad. Jānis Lucs izskaidro stratēģiju jaunu biedru piesaistīšanai. No kreisās sēž:

Raits Eglītis, ALAsspeciālo projektu vadītājs; Aivars Osvalds, ALAspr-dis; Ieva Bolšteina,

ģenerālsekretāre, 1999. g. pavasarī.
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Andrejs Jansons, Auseklis Zaķis, Ansis Vītols. Es vēroju, kā viņi iedzīvināja

jauniešos mīlestību pret savu tautu, kā iztirzāja identitātes un asimilācijas

jautājumus un kā uzsvēra katra latvieša svarīgo lomu pasaulē.

Lasīju par ALAs darbu un piedalījos dažos ALAs pasākumos Vašing-
tonā. Kā draudzes delegāts piedalījos arī pāris ALAs kongresos un konsta-

tēju, ka daži mana "gadagājuma" jaunieši sāk iesaistīties Apvienības darbā.

Tiem pievienojos arī es. Nebiju gan pārliecināts, vai man to vajadzētu darīt,

bet gribēju piedalīties kustībā ar skatu uz nākotni, ar cerību turpināt ALAs

darbību nākošajās paaudzēs. Kad ievēlēja Jāni Kukaini par priekšsēdi, man

bija izdevība ar viņu sadarboties kā priekšsēža vietniekam. Kaut sākumā

viens otru nepazinām, kopēju darbu darot, attīstījās savstarpējs respekts,
draudzība un atbalsts. Pēc diviem gadiem, J. Kukainim vairs nekandidējot

priekšsēža amatam, nolēmu kandidēt viņa vietā.

2. Kas tava prezidešanas laikā bija vispozitīvākais?

Projekta Sveika, Latvija! iedzīvināšana un nostabilizēšana - piemērs, kā

ar mazai grupai domātu ieceri var iesaistīt visu sabiedrību. Tagad, trīs gadus

pēc pirmā brauciena, Latviju ir apceļojuši turpat 100 jauniešu no gandrīz

tikpat daudzām ģimenēm. Jauniešu pieredze un piedzīvojumi ir ietekmējuši
arī vecākus, kuri saredz savos bērnos lielāku izpratni par to, kas ir šodienas

Latvija un kā Latvija un latvieši varētu būt svarīgi katra jaunieša nākotnē.

Smitsona Institūta tautas dzīves festivāls, kura plānošanā kā ALAs pār-
stāvis piedalījos gandrīz divus gadus, izveidojot arī ciešu sadarbību ar igau-

ņiem un lietuviešiem. No latviešiem pašiem, no daudziem sveštautiešiem un

no Institūta vadības saņēmām atzinību par Latvijas sētas profesionālo iekārtu,

par dalībnieku izcilo saskarsmi ar publiku un par neticamo izturību ikdienā,
kad turpat 100 grādu F karstumā 55 latvieši pārstāvēja savu tautu un valsti.

3. Kas tavā prezidēšanas laikā bija visnegātīvākais?
Labāks apzīmējums būtu "visneizprotamākais" vai "vispretdarbīgākais".
Sazināšanās. Valde, sekretāriāts, sabiedriskie darbinieki un sabiedrības

locekļi esam izkaisīti pa visu pasauli. Ir daudz dažādu iespēju sazināties ar

visiem pieejamiem līdzekļiem, bet... ar e-pastu vēl neprotam pareizi rīkoties.

Sadarbības un vienprātības trūkums. Neraugoties uz labo gribu sekot

ALAs izraudzītajai mudei nākotnē - "ALA paaudžu maiņā" -, to bija grūti

panākt ikdienā.

4. Kāda irbijusi ALAs loma pēdējos 50 gados?
Man šķiet, ka mēs, latvieši ASV, vēl arvien pilnīgi neizprotam ALAs

lomu kā centrālu organizāciju ar tūkstošiem biedru un gandrīz pāris simtiem
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organizāciju. ALA ir vienojusi
latviešus Amerikā. Tās neat-

laidīgais un mērķtiecīgais darbs

panāca, lai ASV valdība neaiz-

mirstu Latvijas likteni. ALAs

darba galamērķis - brīva Lat-

vija - ir bijis skaidrs ikvienam

biedram, kaut varbūt pieeja

mērķa sasniegšanai reizēm

bija atšķirīga. Darbs izglītības
un kultūras laukā arī ir bijis

ļoti svarīgs; ALAs nopelns ir

tas, ka joprojām darbojas lat-

viešu pamatskolas un vasaras

vidusskolas. Citu nozaru dar-

bība, piem., SAL, LI, IN, arī

NATO50 gadujubilejas laikā 1999.g. -

Latvijas prezidents Guntis Ulmanis un ALAs

pr-dis Aivars Osvalds.

ir bijusi ļoti nozīmīga, it sevišķi pēdējos 10 gados pēc Latvijas brīvības atgu

šanas.

5. Ka tu saskati ALAs darbu nākotne?

Ir svarīgi, ka ALA seko paaudžu maiņas mudei. Maiņai jānotiek kā Ap-

vienībā, tā valdē un kongresos. Organizācijām apzinīgi jāizrauga delegāti, jo

viņi bieži vien ieņems vadošu lomu savās dzīvesvietās, savās vietējās organi-

zācijās. Nepiekrītu domai, ka nav gados jaunu sabiedrisku darbinieku, kas

var pārņemt un turpināt iesākto darbu. Diemžēl vēl arvien daži vecākās

paaudzes pārstāvji sūdzas, ka darbs kļūst par grūtu, bet neļauj jaunāku gada-
gājumu pārstāvjiem ieņemt vadošos amatus. Arī ALA nevar stāvēt uz vietas.

Tai jāizveido jauna, piemērota pieeja sabiedriskiem pasākumiem tā, lai katrs

biedrs būtu lepns uz savu piederību ALAi. Tai jāpiesaista gados jauni latvieši

un viņu ģimenes, rīkojot seminārus un pieņemšanas, iesaistot viņus dažādu

projektu veikšanā. Pirms 30 gadiem mēs runājām, vai ALA un ALJA būs pēc

10, 15 vai pat 50 gadiem. ALA vēl irun būs arī nākotnē. Vai tā būs tā pati ALA,

kas bija pirms 30 gadiem? Protams, ne, un uz to arī nevajadzētu cerēt. Tāpat
kā cilvēkam, valodai, tautai, arī ALAi ir jābūt mainīgai, lai dzīva paliktu un

interesanta veidotos pati Apvienība. Zinu, ka ar apzinātu un noteiktu darbību

ALAs nākotne būs spoža.

Valdes sēdē 1999. gada 19. jūnijā Rokvillē valde nolēma izstrādāt ietei-

kumus nākamajām LR vēlēšanām un tos nosūtīt Centrālajai vēlēšanu

komisijai, reklāmēt ALAs "mājas lapu" Los Andželosas dziesmu svētkos un
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ALAs organizētā brauciena "Sveika, dzimtene!" dalībnieki apskata atjaunoto Āraišu pili
un ciematu 1999. gada maijā. 1. rindā no kreisās otrā: Rota Boršteina (CA), Valtrauta

Balode (CA), Rita Drone (MN).
FOTO:Anita Tērauda

Garezera dziesmu dienās. Valde piešķīra $500 ABK vasaras darbinieka atal-

gojumam un apstiprināja bijušo ALAs kasieri Jāni Grāmatiņu par ALAs

pārstāvi ABK un agronomu Juri Plēsumu par SAL nozares referentu

Latvijas lauksaimniecības jautājumos. Plašākas debates izraisīja saņemtā
architekta Klinklāva testamentārā novēlējuma īstenošana - varbūtēja

piebūve pie Vašingtonas draudzes nama, kurā paredzētu telpu Klinklāva

darbu izstādīšanai. Par piebūvi ziņoja nama architekts Verners Svalbe.

Valdes priekšsēdis Jānis Kukainis nosūtīja apsveikuma vēstuli jaunievēlētajai

Latvijas prezidentei Dr. Vairai Vīķei-Freibergai.
1999. gada 11. septembra sēdē Rokvillē ĀIB vadītājs P. Blumbergs zi-

ņoja, ka irmēģināts ieinteresēt ASV Kongresa locekļus apmeklēt Latviju; daži

padomnieki jau to ir darījuši. Mēģinājumi palielināt ASV investīcijas Latvijā

bijuši nesekmīgi galvenokārt tādēļ, ka ASV valda uzskats - Latvija irkorum-

pēta un tās tiesu sistēma vēl nav nostabilizēta. IzN projekts Sveika, Latvija!
ir bijis sekmīgs; tāpat Sveika, dzimtene! braucieniem ir bijusi laba atsaucība.

J. Kukainis ierosināja organizēt braucienus Sveika, Baltija!, dodot braucējiem

iespēju iepazīties arī ar mūsu kaimiņvalstīm. Valde nolēma principā sadar-

boties un atbalstīt Latvijas Institūtu, ko, sākot ar 2000. gada I.janvāri, vadīs

Latvijas vēstnieks ASV Ojārs Kalniņš, un piešķīra ALAs Atzinības rakstus 23

personām - sabiedriskiem darbiniekiem dažādos latviešu centros.
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LR prezidente Vaira Vīķe-Freiberga viesojas Vašingtonas, DC, Latv. ev. lut. draudzes

namā 1999.g. 22. oktobrī. No kreisās: Vaira Vīķe-Freiberga, Laura Osvalda, Aivars

Osvalds, bij. ALAspr-dis; Skarleta Osvalda.

FOTO: Pēteris Alunāns

Jānis Kukainis, ALAspr-dis, pasniedz LR prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai plecu somu

"Sveika, dzimtene!" Vašingtonā, DC, 1999. g. 22. oktobrī.

FOTO: PēterisAlunāns
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Sekojot aizvadītajā kongresā izteiktajam ieteikumam un līdz ar to atjau-

nojot sen aizmirstu, vecu tradīciju, šajā sēdē piedalījās arī ALJAs priekšsēdis
Ēriks Smidchens un pateicās par sadarbību un Apvienības atbalstu ALJAs

pasākumiem.
Sēdē pirms Ziemsvētkiem, 1999. gada 5. un 6. decembrī, J. Kukainis

informēja valdi, ka progress NATO jautājumu risināšanā tomēr ir lēns. lero-

sināts Latvijas vēstniecības ASV darbiniekiem saziņā ar LR Ārlietu minis-

triju līdz 2000. gada 15. janvārim izstrādāt rokasgrāmatu par jautājumiem
sakarā ar Baltijas valstu uzņemšanu NATO, kas jāpārrunā ASV sabiedrībā

dažādos līmeņos. Plānots izveidot speciālistu grupu, kas 5-6 lielākos latviešu

centros populārizēs NATO paplašināšanu, kā arī rīkot paneļdiskusiju starp

ASV speciālistiem NATO jautājumos, lai formulētu stratēģiju nākamajam
darba cēlienam attiecībā uz NATO paplašināšanu. ABK pārstāvis Jānis Grā-

matiņš informēja valdi par veiksmīgām ABK rīkotajām brokastīm ASVkon-

gresā 1999. gada 13. oktobrī, kurās piedalījušies labs skaits baltiešiem lab-

vēlīgi noskaņotu Kongresa pārstāvju.
ĀIB vadītājs Pēteris Blumbergs norādīja, ka, balstoties uz Ojāra Kalniņa

un ALAs kongresā izteikto ierosinājumu lūgt Triju Zvaigžņu ordeņa domi

piešķirt balvas pazīstamiem amerikāņu žurnālistiem un politiķiem par viņu
atbalstu Baltijas valstīm, izraudzīti šādi kandidāti: VVilliam Saffire - The

New York Times žurnālists, ASV senātors un Baltiešu atbalsta grupas (Baltie

Caucus) dibinātājs sen. Richard Durbin (IL), bijušais sen. Donald Riegle

(MI) un bijušais ASV Tautas vietnieku nama loceklis Gerald Solomon no

Ņujorkas.
Valde arī pieņēma budžeta projektu $494 800 apmērā nākamajam dar-

bības gadam, paredzot iztrūkumu $108 100 apjomā. Ja izpildītos iecerētie

ienākumi no noguldījumu augļiem, iztrūkums būtu krietni mazāks. Kasieris

Uldis Sēja arī norādīja, ka līdz šim lielākie ziedotāji Brīvības pieminekļa

atjaunošanai, ar ALAs starpniecību, ir bijuši tautieši ASV. Pārrunās par

organizāciju - ALAs biedru - gadskārtējām maksām izskanēja doma, ka ne-

atkarīgi no organizācijas biedru skaita tās tomēr ir jāmaksā. IzN vadītājas
Daces Copeland izkārtojumā skolotāju seminārā Kalamazū pārrunāta ideja
rīkot pusaudžu vasaras programmu Garezerā un gādāt par mūsdienām pie-
mērotākiem mācību materiāliem. ALAs "Mājas lapā" plānots ievietot lat-

viešu skolu un to pārstāvju sarakstu. IN vadītājs Andris Rogainis informēja

valdi, ka izdarītās aptaujas rezultāti rāda, ka tikai dažas personas uzskata

informācijas sakarnieku tīklu par svarīgu; ap 70% iztaujāto personu vēlas

saņemt informāciju rakstveidā vai pa e-pastu. Statūtu komisija ierosināja
valdei iesniegt šādas maiņas nākamajam kongresam apstiprināšanai, kuras

stātos spēkā 2001. gadā:
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(From left to right) Conrad Tribble, Coordinator, Northen Europe Initiative (NEI);

Damian R. Leader (Ph.D.), Deputy Director, Office ofNordic and BaltieAffairs; Deborah

E. Graze, Director, Office ofNordic andBaltie Affairs; Tiina K. Ets, Administrative

Director, Washington Office, EANC; Vello Ederma, Chairman, JBANC; Jānis Kukainis,

President, American Latvian Association, Pēteris Blumbergs, Vice President, American

Latvian Association.

• katru valdes un Revīzijas komisijas locekli ievēlē uz diviem gadiem
tā, lai daļa valdes un Revīzijas komisijas locekļu būtu pārvēlami
katru gadu (49. kongress to noraidīja);

• nosacīt valdes locekļu maksimālo darbības laiku uz 10 gadiem
(49. kongress to noraidīja);

• mainīt "vicepriekšsēža" nosaukumu uz "nozares vadītāju" (Director).

(49. kongress to pieņēma.)
Valdes sēdē 2000. gada 18./19. martā Rokvillē, MD, priekšsēdis Jānis

Kukainis novērtēja darbu, veicinot Latvijas uzņemšanu NATO, par itin sek-

mīgu: nodota vēstule bij. ASV Tautas vietnieku nama pārstāvim G. Solomo-

nam ar lūgumu Republikāņu partijas platformā atbalstīt Latvijas uzņemšanu
NATO; rediģēta LR vēstniecības padomnieka J. Eichmaņa sastādītā rokas-

grāmata par stratēģiju sakarā ar NATO paplašināšanu, ko izdalīs visiem

ALAs aktīvajiem sabiedriskajiem darbiniekiem un organizāciju vadītājiem.
Grāmatas saturā īss pārskats par galveno politisko iestāžu darbu Vašingtonā,

pavalstīs, vietējās pašvaldībās un organizācijās; informēšanas (lobēšanas)
darbs un pienākumu sadalījums: kas jādara kam, kad un kur. Pielikumos

ASV Kongresa sastāvs, dažādo komisiju uzskaite, paraugvēstules par vairā-

kiem tematiem angļu valodā, ALAs, ABK, BAFL, ASV vēstniecības ASV
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ALAspr-dis Jānis Kukainis

apsveic ALAs valdes sekretāri

Astrīdu Jansoni apaļājubilejā
sēdes laikā Vašingtonā 2000. g.

17. martā.

FOTO: Aivars Zeltiņš

Jānis Kukainis, ALAs pr-dis, iepazīstina ALAs 49. kongresa delegātus Bostonā 2000. g.

29. aprīlī ar Jāņa Eichmaņa sastādīto rokasgrāmatu NATOprojektam. No kreisās: Ulvis

Grīnvalds, ALAs FN vad.; Jānis Eichmanis, LR vēstniecības ASVpadomnieks; Jānis

Kukainis; Pēteris Blumbergs, ALAs pr-ža vietnieks, ĀIN vad.
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v.c. tīmekļu lapas, ieteikumi sarunām ar žurnālistiem un dažādo politiķu
adreses. Rokasgrāmatā uzdotie argumentu piemēri par Latvijas vajadzību
iestāties NATO, cerams, saskaņotu dažādo darbinieku viedokļus par to, kā

vissekmīgāk labvēlīgi ietekmēt ASV sabiedrību par Latvijas nākotnes vaja-
dzībām. Pati galvenā doma šai grāmatai - iedzīvināt baltiešu un visu citu

ASV pavalstnieku interesi aktīvi piedalīties NATO jautājumu risināšanā.

Baltiešu rosība tobrīd nepieciešama, jo, balstoties uz ASV senātoru

iepriekšējo nostāju, pietrūka tikai deviņu balsu, lai sasniegtu labvēlīgu bal-

sojumu ASV Senātā par Latvijas uzņemšanu NATO. Diemžēl sadarbība ar

LR valdību līdz šim nav bijusi tik veiksmīga. J. Eichmanis norādīja, ka

pēdējā laikā Krievija ir uzsākusi aktīvu kampaņu pret Latviju, lai aizkavētu

Latvijas pievienošanos NATO.

U. Sēja un P. Blumbergs savukārt informēja valdi par jaunas organi-

zācijas - Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) nodibināšanos

2000. gada 21. martā Latvijā, kura rūpēsies par to, lai Latvijā sabiedrisko

domu attīstītu par labu Latvijas iekļaušanai NATO. To atbalsta arī PBLA.

Līdzīgas organizācijas izveidojušās visās NATO kandidātvalstīs.

IzN vadītāja D. Copeland ziņoja, ka pašlaik no ALAs sekretāriātā

telpām uz Kalamazū pārved 12 876 Apgāda grāmatas, ka jāsagatavo pilnīgs
Apgāda grāmatu inventāra saraksts, jāplāno skolotāju seminārs Denverā un -

ka top rokasgrāmata skolotājiem.
Lielu daļu sēdes laika valde veltīja administrātīviem jautājumiem,

piem., jaunu pensiju noteikumu izstrādāšanai, 49. kongresa priekšdarbiem,

līdzekļu apsaimniekošanai, ceļojumu Sveika, Latvija!, Sveika, dzimtene! un

Sveika, Baltija! izkārtojumiem un LI Latviešu mūzeja nākotni. Garākas

pārrunas izraisīja jaunu ALAs biedru piesaistīšana un ar to saistītie pro-

jekti. Nākotnē dzintarbiedru nozīmes uzņēmies gatavot rotkalis Alek-

sandrs Pariņš Merilandē. Saņemts paziņojums no Aglonas katoļu draudzes

Čikāgā, ka tā izstājas no Apvienības, jo nevar vairs samaksāt gadskārtējo
dalības maksu. Tātad - aktīvu organizāciju - ALAs biedru skaits atkal sa-

mazinājās.

Pēdējā sēdē pirms kongresa, 2000. gada 28. aprīlī, valde apstiprināja
KN vadītājas L. Spures pārstrādātos noteikumus ALAs Atzinības rakstu pie-

šķiršanai.
ALAs 49. gadskārtējais kongress notika Bostonā, MA, 2000. gada 28.,

29. un 30. aprīlī. Tajā piedalījās 87 delegāti ar 97 mandātiem. Šoreiz dele-

gāti kongresa vadību uzticēja Marģeram Pinnim. Pēc 29 novadītiem ALAs

kongresiem šī amata veterāns Dainis Rudzītis bija aizgājis pelnītā atpūtā,
bet - amats palika "ģimenē", jo, lūk, to pārņēma viņa znots, apsolot novadīt

kongresu pēc labākās sirdsapziņas.
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No kreisās: Jānis Eichmanis, LR vēstniecībasASVpadomnieks; Ilmārs Krasts, LR

Aizsardzībasministrijas padomnieks; Rojs Dauburs, LR vēstniecības ASVdarbinieks,

sarunāALAs 49. kongresa laikā Bostonā 2000. g. 29. aprīlī.

Priekšsēdis Jānis Kukainis, atklājot kongresu, atgādināja, ka blakus vi-

siem citiem projektiem patlaban svarīgākais projekts latviešiem ASV ir vei-

cināt Latvijas iekļaušanu NATO:

"(••) pretēji uzskatam, ka Latvija nu ir brīva, ka mūsu loma ASVnu ir samazinājusies,
ka mēs varam atvilkt elpu, noticis pretējais! Mums jārūpējas ne tikai pašiem par savas sa-

biedrības nākotni, mums vēl arvien jāatrod laiks un veids, kā palīdzēt Latvijai. Aicinu visus

49. kongresa delegātus rūpīgi izvērtēt šīs prioritātes, padomāt, kā tās īstenot, un, atgriežo-
ties savā dzīvesvietā, aktīvi iesaistīt savas organizācijas un atsevišķos ALAs biedrus vismaz

vienākonkrētā projektā (..) Nestāvēsim malā! Nebūsim padomnieki, filozofi unkritiķi! Bū-

sim darbaplānotāji un darītāji!"*

Delegāti ar ilgiem aplausiem uzņēma Latvijas vēstniecības padomnieka
ASV Jāņa Eichmaņa nolasīto prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas apsveiku-
mu kongresam, kurā viņa uzsvēra

"(..) to nepārvērtējamo ieguldījumu, ko jūsu darbs- devis Latvijas integrācijas centienos

NATO, kā arī Latvijas un ASVattiecībām. NATOpaplašināšanas jautājumā jau vistuvākajā
laikā iestāsies patiesi izšķirošs posms, kur būtiska lomabūs Amerikas Savienoto Valstu nostājai.
Aicinu jūs arī turpmāk aktīvi iestāties parmūsu valsts tiesībām stiprināt tās drošībukā NATO

dalībvalstij. Es ticu, ka ar jūsu atbalstu un palīdzību mēs sasniegsim mūsu kopīgo mērķi."**
* Amerikas latviešu apvienības 49. gadskārtējā kongresa protokols, 2000. g. septembrī, 2. lpp.

**

Turpat, 3. lpp.
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Apsveicēju rindai pievienojās

Andrejs Ozoliņš, PBLA valdes

priekšsēdis, Imants Kalniņš no DV

apvienības Ņujorkā, Gunārs Subiņš
no LNAK, bijušie ALAs valdes

priekšsēži Valdis Pavlovskis un Ints

Rupners. Rakstveidā kongresa da-

lībniekus sveica Ojārs Kalniņš, LI

Latvijā direktors, Dr. Jānis Pried-

kalns, LR vēstnieks ANO, bijušie
ALAs priekšsēži Dr. Ilgvars Spil-
ners, Aristīds Lambergs un Aivars

Osvalds un DV Bostonā pārstāvis
Voldemārs Antiņš.

Jaunais, tikai pirms dažiem mē-

nešiem apstiprinātais Latvijas vēst-

nieks ASV Aivis Ronis uzsvēra, ka

ASV un Latvijas labās savstarpējās

LR vēstnieksASVAivis Ronis uzruna

ALAs 49. kongresa delegātus Bostonā

2000. g. 28. aprīlī.

attiecības ir lielā mērā Amerikas latviešu nopelns. ALAs valdes priekšsēža un

valdes locekļu ziņojumus delegāti noklausījās ar lielu interesi. Blakus izglī-
tības, kultūras, līdzekļu apsaimniekošanas un biedru piesaistīšanas darbam

vislielākais laika un enerģijas ieguldījums bijis aktivitātēs, kas atbalstīja Lat-

vijas iekļaušanu NATO. Ir bijusi laba sadarbība gan ar ABK, gan ar Aus-

trumeiropas un Centrāleiropas tautību koaliciju, ASV Kongresu un valdības

iestādēm.

Delegāti uzklausīja arī ziņojumus par speciāliem projektiem, kas izvei-

dojušies vai paplašinājušies pēdējā darbības gada laikā.

NATO projekts - ALAs priekšsēdis J. Kukainis norādīja uz lielo dar-

bu, kas tiek veikts ASV, lai veicinātu Latvijas iekļaušanu NATO, un izteica

izbrīnu, ka Latvijas valdība to nekad nepiemin. Kopš Latvijas vēstniecības

padomnieka J. Eichmaņa ierašanās Vašingtonā izveidojusies cieša sadarbība

tieši NATO jautājumu risināšanā. Izveidotās rokasgrāmatas tekstu angliski
tulko ABK pārstāvis Jānis Bolšteins, lai to varētu lietot arī pārēji baltieši un

citu tautību grupas. J. Eichmanis uzsvēra, ka 2001. gadā ASV prezidentam
būs jādod spriedums, vai kandidātvalstis ir pietiekami labi sagatavotas uz-

ņemšanai NATO. Galavārds būs ASV Senātam, tādēļ jāpanāk, ka 66 senā-

tori irmums labvēlīgi noskaņoti. Tas svarīgi tieši tagad, jo pēc šī rudens vēlē-

šanām 12 baltiešiem labvēlīgi senātori aizies no Senāta. Viņš arī uzaicināja
katrā baltiešu centrā ASV izveidot kodolgrupu, kas intensīvi strādātu sabied-

rības informēšanas laukā, ievērojot rokasgrāmatā norādītās vadlīnijas.
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A. Ozoliņš, PBLA priekšsēdis,

informēja, ka personiski rakstījis ASV

prezidentam Klintonam, Anglijas

premjēram Blēram, EDSO augstā-

kajam pilnvarotam Van der Stūlam,

Baltijas jūras valstu padomes pilnva-

rotajam minoritāšu jautājumos Olem

Espersenam, kā arī avīzēm un žurnā-

liem gan Anglijā, gan Ziemeļameri-
kā, uzaicinot viņus aizstāvēt Latvijas

politiskās intereses un veicināt Lat-

vijas uzņemšanu NATO.

Brīvības pieminekļa atjauno-
šanas fonds - ALAs valdes kasieris

Uldis Sēja ziņoja, ka ārzemju latvieši

jau saziedojuši vairāk nekā $183 000

Brīvības pieminekļa atjaunošanai,
ko paredzēts pabeigt līdz 2000. gada
18. novembrim, kad paies 65 gadi
kopš pieminekļa atklāšanas.

Nacionālās bibliotēkas atbal-

sta fonda pārstāvis Ģirts Kaugars

Pie pults: Marģers Pinnis, ALAs

49. kongresa vadītājs; Vilnis Bērziņš,

kongresa vicepr-dis, Rīcības komitejas pr-dis.

informēja delegātus, ka fonds dibināts pirms diviem gadiem un ka tam ir

atbalsta grupas arī Kanādā un ASV. Pēc pašreizējiem aprēķiniem bibliotēka

izmaksās 75 milj. latu. Līdzekļus sāks vākt tad, kad LR valdība pieņems pro-

jektu par celtniecību. (2000. gada novembrī Nacionālās bibliotēkas pārstāvji
izteica cerību, ka līdzekļu vākšanu bibliotēkas celtnei varēs sākt jau 2001.

gadā.)

Okupācijas mūzeja pārstāvis Dr. Pēteris Bolšaitis uzsvēra, ka mūzejs ir

privāta iestāde, kuras līdzekļi galvenokārt nāk no ārzemju latviešiem. Mūzejs

sagatavojis izstādes materiālus ceļojošai izstādei, kas notikusi jau Briselē, Oslo,

Kopenhāgenā, Parīzē un citās pilsētās, turpināsies Vīnē un Varšavā.

Ceļojumu programmas (Sveika, Latvija! Sveika, dzimtene! Sveika,

Baltija!) - programmu lietvede Anita Juberte informēja delegātus, ka kopš
1997. gada 67 jaunieši ir piedalījušies braucienos un šovasar brauks vēl div-

desmit. Arī pārējie braucieni ir labi izdevušies.

Latviešu informācijas tīkls Amerikā (LITA) - idejas autors Valdis

Krūmiņš paskaidroja LITAs darbu informācijas laukā, lai sakopotu un apstrā-

dātu informāciju gar Baltijas valstīm un vajadzības gadījumā dotu ātras un

precīzas atbildes. Sim projektam nepieciešami līdzstrādnieki visā ASV.
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Vairāki kandidāti valdes amatiem teica, ka slimo ar nedziedināmu "sa-

biedrisko slimību", daži atzinās, ka šad un tad varbūt parāda tieksmi uz auto-

kratiju, un kandidāts kasiera amatam norādīja, ka pēc pāris nostrādātiem

gadiem "gandrīz jau zin, ko viņš dara".

Tā kā katram amatambija tikai viens kandidāts, valdi pilnā sastāvā ievē-

lēja aklamācijas kārtībā. Revīzijas komisijā aizklātā balsojumā no četriem kan-

didātiem ievēlēja Gustavu Plato, Intu Rupneru un Aivaru Zeltiņu.*
Kongresa delegāti apstiprināja nākamā darbības gada budžetu $516 000

apmērā un pieņēma BN darba grupas ierosinājumu:

Organizāciju un atsevišķo biedru delegātu skaits kongresam tiek no-

teikts, pamatojoties uz biedru skaitu iepriekšējā gada beigās (62 balsis par,

16 - pret).
Citas kongresā pieņemtās rezolūcijas izteica pateicību Kongresa rīcības

komitejai, visām amatpersonām, delegātiem un brīvprātīgajiem darbinie-

kiem, financu padomniekiem Jānim Sulcam un Raimondam Matisonam par

veiksmīgu ALAs līdzekļu ieguldīšanu, ierosināja PBLA valdei izsludināt

2001. gadu par
"Latviešu valodas gadu", lai veicinātu Latvijas nelatviešu

iedzīvotāju iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, un ierosināja KN izveidot sa-

biedrībai pieejamu datu bazi ar informāciju par latviešu māksliniekiem un

referentiem. Tāda informācija veicinātu mākslinieku turnejas, kas būtu

financiāli izdevīgas gan ALAi, gan vietējām organizācijām.

Delegāti arī aicināja ALAs valdi nosūtīt pateicības vēstuli ASV prezi-
dentam Klintonam par Baltijas valstīm sniegto atbalstu, lūgt viņu atbalstīt

Latvijas iestāšanos NATO un paust šo viedokli Krievijas prezidentam Puti-

nām viņu abu tikšanās laikā.

Kongresa pēdējās dienas rītā BN vadītājs J. Lucs konstatēja, ka Bostonā

iestājušies vai savas biedru pakāpes paaugstinājuši vairāk biedru nekā pagā-
jušajā gadā Klīvlandē. Toties valdes sekretāre A. Jansone atgādināja, ka bez

klīvlandiešu palīdzības nez vai Bostona būtu pārspējusi Klīvlandi, un pasniedza
SAL vadītājam Ē. Krūmiņam klīvlandiešu ziedojumu $7000 vērtībā daudz-

bērnu ģimeņu studentu stipendijām.
Šķiroties priekšsēdis Jānis Kukainis delegātiem nepārprotami atgādināja,

ka šajā darbības gadā ALAs un visas latviešu sabiedrības ASV galvenā priori-
tāte būs NATO projekts.

Kongresā ļoti aktīvi visas trīs dienas piedalījās arī Latvijas vēstnieks

ASV Aivis Ronis, gan uzrunājot delegātus, gan klausoties kongresa norisē, kā

*

Jānis Kukainis, pr-dis; Pēteris Blumbergs, pr-ža vietnieks, AIN vad.; Arvīds Bļodnieks, LI padomes
pr-dis; Dace Copeland, IzN vad.; Ulvis Grīnvalds, Līdzekļu vākšanas noz. vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL

vad.; Jānis Lucs, BN vad.; Dr. Jānis Robiņš, SN vad.; Andris Rogainis, IN vad.; Lilita Spure, KN

vad.; Dr. Juris Mežinskis, AN vad.; Astrīda Jansone, sekretāre; Uldis Sēja, kasieris; Vija Zuntaka-

Bērziņa ALAs KF pr-de; Gustavs Plato, Aivars Zeltiņš, Ints Rupners - Rev. kom. locekļi.



202

arī lietišķi pārrunājot projektus, kas skar Latvijas valsts intereses. Tas likās

labs ievads spraigajam darba posmam, par ko brīdināja J. Kukainis.

Jaunā valde 2000. g. 29. aprīļa sēdē vēl kongresa laikā apstiprināja

Stipendiju komisijas ieteikumus stipendiju piešķīrumiem $23 100 apmērā un

pārrunāja iespējas papildināt Latvijā rīkoto izstādi "Archīvi atgriežas Lat-

vijā" par pirmajiem pieciem trimdas gadiem Vācijā, intervējot personas, kas

bēgļu laikā pašas piedalījušās dažādos pasākumos, piem., skautu un gaidu

organizācijās, avīžniecībā v.c.

2000. gada 20. maijā oficiāli likvidēja Jāņa Riekstiņa latviešu studiju
centru. Likvidācijas dokumentā norādīts, ka organizācija likvidēta saskaņā ar

ASV un Mičiganas pavalsts likumiem. LSC konta līdzekļi sadalīti šādi: $1000

atstāti rezervē, $6000 LSC vēstures grāmatas izdošanai, ko patlaban gatavo

doktori Lalita un Valdis Muižnieki, $4000 Ņujorkas pilsētas bibliotēkai,

$5000 Rēzeknes bibliotēkai latviešu grāmatu iegādei un $5000 Minesotas

universitātes Imigrācijas centram, kopā $21 000.

Sēdes dalībniekus 2000. gada 9. jūnijā Latviešu centrā Garezerā, Miči-

ganā, Garezera padomes vārdā sveica Alberts Legzdiņš, Garezera un Latvijas
ciema vārdā - Kārlis Salna. Priekšsēdis informēja valdi, ka saskaņā ar šī gada

galveno prioritāti - NATO projekta iedzīvināšanu š.g. 18. jūnijā ABK izkār-

ALAs sekretariāta darbinieki Garezerā ALAs valdes sēdes laikā, 2000. g. 10.jūnijā.
No kreisās: Ieva Bolšteina, ģenerālsekretāre; Raits Eglītis, speciālo projektu lietvedis;

Solveiga Švalbe, finanču lietvede.
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tojumā Klīvlandē sāksies "NATO Roadshow" (amerikāņu idiomas aptuvens

tulkojums - NATO Ceļmalas izrāde) - lekciju cikls par Baltijas valstu iekļau-
šanu NATO, kas turpināsies Detroitā, Kalamazū, Ciemā Latvija, Grand

Rapidā, Indianapolē un Sinsinati. Baltiešu komiteja Detroitā jau ziedojusi
ABK $1000 šī pasākuma izdevumu segšanai.

Sēdē pārrunāja arī architekta Klinklāva darbu komplekta - 22 planšetu -

izvietošanu. Bija divas iespējas: vienu daļu novietot Vašingtonas, DC, drau-

dzes īpašumā šim nolūkam projektētajā zālē, otru - Garezera "Saulgriežos".
Lai atbalstītu šo ieceri, valde piešķīra $150 000 atbalstu Garezeram no Klin-

klāva testamentārā novēlējuma. Tikai īsu brīdi vēlāk t.s. "džungļu telefona"

sekmīgā darba rezultātā valde jau saņēma pateicību - Garezera īpašumā

plūktus ziedus, ko pasniedza Garezera saimnieks J. Bērziņš. Valde arī pilnva-

roja kasieri U. Sēju slēgt līgumu ar izdevniecību Elpa Rīgā par ALAs 50 gadu
jubilejas izdevuma iespiešanu.

Andris Rogainis atzina, ka jaunais projekts LITA prasītu pārāk daudz

darba no sekretāriātā darbiniekiem, kā arī pārāk daudz jauninājumu jau eso-

šajā biroja iekārtā, piem., atsevišķas tīmekļa adreses, otra - t.s. "hard disk"

v.c. biroja piederumu iegāde. Toties dažas LITA projekta idejas varētu iz-

mantot, sadarbojoties ar ALAs sakarniekiem.

AN vadītājs Dr. Juris Mežinskis interesējās, vai vajadzīga aptauja par

aprūpes vajadzībām, vai jāmeklē iespējas sniegt palīdzību jauniem iebraucē-

jiem no Latvijas, vai jānoskaidro problēmas, kas saistītas ar Amerikā dzīvo-

jošo latviešu repatriāciju uz Latviju. Tie visi bija jauni temati par apstākļiem,
kas līdz šim nebija pārrunāti un izanalizēti.

IzN vadītāja Dace Copeland ziņoja par Apgāda grāmatu novietošanu

un izvērtēšanu, par iespējām daļu pārsūtīt uz skolām Latvijā, par Sveika,

Latvija! braucieniem un par saņemto lūgumu no Ingrīdas Miemes piešķirt
pabalstu bērnu nometnei Latvijā. Valde, uzklausot lūgumu, piešķīra $2000

nometnes vajadzībām, galvenokārt bāreņiem un bērniem no daudzbērnu

ģimenēm. KN vadītāja Lilita Spure savukārt norādīja, ka latviskā kultūra

tagad ir vēl vairāk apdraudēta nekā padomju laikos. Tagad viss ir pieejams,
un latviskajam elementam mūsu kultūrā tiek pievērsta arvien mazāka uz-

manība...

Pirmās NATO "ceļmalas izrādes" vairākās pilsētās: Kalamazū, Grand

Rapidā un Detroitā (MI pavalstī), Klīvlandē un Sinsinati (OH pavalstī) un

Indianapolē (Indianas pavalstī) jau izveidojās par sekmīgiem pasākumiem.
Tām sekoja līdzīgas sanāksmes Hartfordā, CT, Ņujorkā, E. Bransvikā, NJ,

un Filadelfijā, PA, un citos centros, kurās piedalījās arī Konektikatas pavalstī
aktīvās baltiešu organizācijas ELLA pārstāvji un 7. Saeimas locekle un bijušā
ALAs priekšsēža vietniece Vaira Paegle. J. Kukainis un Latvijas vēstniecības
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padomnieks J. Eichmanis bija nobraukuši 3000 jūdzes, lai noturētu šādas

sanāksmes 14 latviešu centros. Savā braucienā viņi aicināja katrā pilsētā izvei-

dot baltiešu NATO atbalsta grupas, iekļaujot arī poļu, slovaku un rumāņu
izcelsmes amerikāņus, organizēt līdzekļu vākšanas akcijas baltiešiem labvēlīgu
ASV politiķu kandidātu atbalstam, rakstīt vēstules vietējām avīzēm, apgais-

mojot pašreizējo Baltijas valstu situāciju Eiropā, un veikt citus, galvenokārt

informātīvus, pasākumus. J. Kukainis arī atgādināja, ka

"(..) katru reizi, kad uzsāk kādu jaunu projektu, ir jāseko tā attīstībai",*

un uzsvēra, ka

"Mēs ticam, ka, lai izveidotu pilnīgi brīvu Eiropu, visām Centrāleiropas un Austrum-

eiropas valstīm, ieskaitot Baltijas valstis, kuras vēlas pievienoties un ir izpildījušas visus

dalībvalstu uzstādītos noteikumus, ir jākļūst par NATOloceklēm."**

Sēdes dalībniekus 2000. gada 9./10. septembrī Rokvillē sagaidīja pār-

steigums - ģenerālsekretāres levas Bolšteinas atlūguma vēstule. Valde to

pieņēma un lūdza projektu vadītāju Raitu Eglīti uzņemties ALAs ģenerāl-
sekretāra vietas izpildītāja amatu līdz 2000. gada 31. decembrim. Pārmaiņas
darbinieku sastāvā atkal nozīmēja prioritāšu pārvērtēšanu saskaņā ar pie-

ejamo darbaspēku. Valdes sekretāre Astrīda Jansone piekrita pavadīt ilgākus
laika posmus Rokvillē, lai palīdzētu ikdienas darbos. Šis izkārtojums, pro-

tams, neatrisināja īsto problēmu - pastāvīga darbinieka trūkumu, bet novērsa

ļoti nopietnu krizi darba veikšanā.

J. Kukainis informēja valdi par NATO "ceļmalas izrādes" rezultātiem -

tautiešu atsaucība 14 pilsētās ir bijusi laba. Saņemti ziedojumi NATO pro-

jektam no DV centrālās valdes ($ 5000), no DV ASV zemes valdes ($2000),
no DV Kanādā ($2000) un no Anglijas ($1000), kas nodoti ABK ar cerību,
ka arī igauņi un lietuvieši rīkosies līdzīgi. Sinsinati (Cincinnati, OH) jau vei-

dojas NATO atbalsta grupa; tai sekos līdzīgas grupas dažās citās pilsētās.
ĀIN izkārtojumā vasaras beigās sarīkotā žurnālista Franka Gordona (no

Izraēlas) turneja bija izdevusies labi; latvian dimensions nākamā numura saga-

tavošana turpinās; paraugvēstules sakarā ar pieprasījumu Triju Zvaigžņu
ordenim top.

Sēdē pārrunāja SN un dažādās līdzekļu vākšanas nozares aktivitātes un

pašreizējo, mazliet labvēlīgāku financiālo situāciju un nolēma mainīt līdzši-

nējo ieguldījumu stratēģiju tajos gadījumos, ja tirgus apstākļi ALAi ir lab-

vēlīgi. BN ziņojums liecināja, ka darbs ir bijis sekmīgs - līdz šim ieņemts
$71 600 biedru maksās, kaut gan izdevumi bijuši $11 400. Bet - ir jātērē

*

"JBANC Starts National Campaign for NATO Enlargement." latvian dimensions, 2000! g., Vol. 9,

#3, 10. lpp.
** Turpat, 10. lpp.



205

ALAs valdessēde 2000. g. 9. septembrīRokvillē. No kreisās: Jānis Šulcs, ALAsFinanču

komitejas pr-dis; Andris Rogainis, IN vad.; Solveiga Švalbe, ALAsfinanču lietvede;
Uldis Sēja, ALAs kasieris; Ieva Bolšteina, ALAs ģenerālsekretāre.

nauda, lai pie tās tiktu. Valde arī nolēma 2000. gada 31. decembrī apturēt

līdzšinējo pensiju plānu un to aizstāt ar jaunu, piemērotu spēkā esošajiem

pensiju likumiem ASV.

AN vadītājs J. Mežinskis ziņoja par jaunu ievirzi aprūpes laukā - infor-

mācijas sagādi par kompensācijām tiem, kas Otrā pasaules kara laikā strādā-

juši piespiedu darbos Vācijā. Par to jau ziņots presei, bet interesentu bijis maz.

Padomā sagatavot informāciju - rokasgrāmatu iebraucējiem no Latvijas ASV.

Plānots apzināt vecākus, kas adoptējuši bērnus no Latvijas, lai uzzinātu viņu

problēmas un mēģinātu tās novērst, vēl viens jauns AN darbalauks.

SAL darba ietvaros pirmo reizi ALA bija piešķīrusi līdzekļus no sava

budžeta daudzbērnu ģimeņu atbalstam, jo tieši šim nolūkam domātās ziedo-

jumu summas jau bija izlietotas. Turpinājās lauksaimniecības studentu ap-

maiņas programma, bet tagad studenti paši sedz savus izdevumus. Latvijas
Bērnu fonds uzsācis jaunu projektu - palīdzības un atbalsta centrs vardar-

bībā cietušiem bērniem, kura ietvaros darbojas jau trīs centri: Rīgā, Liepājā
un Krāslavā. Šim projektam vēl nepieciešami $15 000. Valde nolēma aicināt

PBLA atbalstīt centru ar $25 000 vēl 2000. gadā.
KN nozares ierosmē noturētās ALAs Kultūras dienas Garezerā bijušas

sekmīgas, galvenokārt pateicoties folkloras ansambļu salidojumam, kurā

piedalījušies deviņi ansambļi no piecām pilsētām. Toties saņemtais ierosi-

nājumu skaits piešķirt ALAs Atzinības rakstus ir bijis mazs. Toties valde pati
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ierosināja un piešķīra Atzinības rakstus visiem brīvprātīgajiem darbiniekiem,
kuri pēdējo piecu gadu laikā strādājuši sekretāriātā.

ALAs 50 gadu jubilejas kongresa Rīcības komisijas priekšsēdis Viesturs

Timrots ziņoja par priekšdarbiem, un valde nolēma uz kongresu aicināt

Latvijas Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu un Latvijas vēstnieku ASV

Aivi Roni un sagatavot kongresa vadoni, atstājot pārējos plānus Rīcības

komitejas ziņā.
Dažas dienas pēc sēdes ALA varēja atskatīties vēl uz vienu panākumu -

šoreiz tieši Latvijas valsts labā: 2000. gada 15. septembrī ASV Kongresā pie-

ņēma rezolūciju ( H.Con. Res. #319), formāli apsveicot Latvijas valsti tās

10 gadu atcerē kopš neatkarības atjaunošanas 1990. gada 4. maijā un uzsla-

vējot Latviju par veiktajām politiskajām un ekonomiskajām reformām, kas

veicinās tās iekļaušanos Eiropas un Rietumvalstu kopdarbībā. ALA formāli

pateicās visiem ASV Tautas vietnieku nama locekļiem - rezolūcijas iesnie-

dzējiem* un senātoriem, kuri atbalstīja šo rezolūciju.**

Grieķu izcelsmes ASV Tautas vietnieku nama pārstāvis Tom Lantos no

Kalifornijas vēl tikai pirms dažiem gadiem bija skeptisks par Baltijas valstu

nākotni, par viņu spējām izrauties no 50 gadu "mantojuma" ietekmes. Bet,

baltiešu mudināts, viņš aizbrauca uz Latviju, iepazinās ar apstākļiem un at-

zina, ka Latvija un pārējās Baltijas valstis ir pelnījušas ASV atbalstu. Vēl viens

konkrēts piemērs baltiešu informātīvajam darbam ASV politiķu aprindās!
Rudens sākumā ALA nosūtīja aptauju 68 abu partiju kandidātiem ASV

Kongresa locekļu amatiem, lai gūtu ieskatu par viņu noskaņojumu NATO

paplašināšanas jautājumā, par palīdzības sniegšanu citām valstīm un par

sadarbību ar Krieviju. Aptaujas jautājumi:

1. VaiJūs atbalstāt (NATO) paplašināšanu un Baltijas valstu, resp. Latvijas, Lietuvas

un Igaunijas, uzaicināšanu pievienoties NATO? Vai Jūs piekrītat, ka 2002. gada NATO

sanāksmes laikā jāuzaicina Baltijas valstis pievienoties NATO?

2. Vai Jūs atbalstāt palīdzības programmas Austrumeiropas valstīm, īpaši tām, kas

palīdz Baltijas valstu militārajai attīstībai? Vai Jūs atbalstāt amerikāņu materiālo palīdzību
plašām starptautiskām programmām Austrumeiropā, kas sniegtos no vides aizsardzības līdz

tirgus paplašināšanai?
3. Kā Jūs palīdzētu veidot tālāku demokratizācijas procesu Krievijā? Kā Jūs reaģētu, ja

Krievijas retorika kļūtu arvien draudošāka pret Baltijas valstīm? Vai Jūs piekrītat, ka

Krievijai nevajadzētu dot veto tiesības NATO paplašināšanas jautājumos?***

*

John Shimkus (R-IL), Christopher Cox (R-CA), Ken Calvert (R-CA), Dana Rohrabacher(R-CA),

Doug Bereuter (R-NE), Jim Knollenberg (R-MI), Tom Lantos (D-CA), Edward Royce (R-CA)
and Dennis Kucinich (D-OH).

** Richard Durbin (D-IL), Spencer Ābraham (R-MI), Jesse Helms (R-NC), Trent Lott (R-MS),
F. Gordon Smith(R-OR), Ben Nighthorse Campbell (R-CO), Joseph I. Lieberman(D-CT) un

Charles S. Robb(D-VA).
*** American Latvian Association." "The Questionnaire." 2000. g. 3. oktobrī.
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ALAspārstāvju tikšanās ar Merilandesštata senatori Barbara Mikulski 1996. g. septembrī.
No kreisās: Valdis Viņkelis, ĀIB vad.; BarbaraMikulski; Aivars Osvalds, ALAspr-ža

vietnieks; Jānis Grāmatiņš, ALAs kasieris; DainaApple, ALAsRev. kom. pr-de;

Mārtiņš Zvaners, AIB lietvedis.

Atbildes saņemtas no sešiem, resp. gandrīz no 10% iztaujāto, visas caur-

mērā labvēlīgi noskaņotas pret Baltijas valstu prasībām. Daži atbildējuši, ka

principā neatbildot uz aptaujām; no vairākuma iztaujāto kandidātu atbilžu

nav bijis. ABK lietvedis Kari Altau gan uzskatīja rezultātu par raksturīgu šā-

dām aptaujām. Parastais caurmērs esot vēl zemāks - tikai ap 5% atbilžu. Līdz

šim visčaklākā atbildētāja uz dažādiem jautājumiem bijusi Merilandes senā-

tore Barbara Mikulski. Līdzīgus jautājumus ABK uzdeva arī abiem prezi-
denta amata tīkotājiem - Albertam Gorām (D) un Džordžam V. Bušam (R).
Abu kandidātu atbildes arī bija labvēlīgas.

2000. gada 8. novembrī saņemtā ziņa no Latvijas pauda prieka vēsti:

ALAs priekšsēdis Jānis Kukainis un bijušais ALAs valdes loceklis, AN vadī-

tājs Miervaldis Janševics apbalvoti ar Triju Zvaigžņu ordeni 111 pakāpē. Ap-

balvojumus pasniedza 18. novembrī Rīgā.*
*

Kopš 1991. gada Triju Zvaigžņu ordenis piešķirts šādiemALAs valdes locekļiem: prof. Dr. Pēterim

Lejiņam, ALAs pirmajam un tagad goda pr-dim; Dr. Ilgvaram Spilneram, bijušajam ALAs unPBLA

pr-dim; Uldim Gravām, bijušajam ALAs un PBLA pr-dim; Uldim Klausām, bijušajam ALAs

priekšsēža vietniekam un Apgāda vadītājam; Aristīdam Lambergam, bijušajam ALAs pr-dim;
Gunāram Meierovicam, bijušajam ALAs valdes loceklim un PBLA priekšsēdim; Jānim Kukainim,

ALAs pr-dim; MiervaldimJanševicam, bij. ALAs AN vadītājam, Dr. Līgai Rupertei, bijušajai ALAs

Ārpusskolas nozares vadītājai (3x3 idejas autorei), Ilmāram Bergmanim un virknei citu ASV labi

pazīstamu sabiedrisku darbinieku.
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Apsveicot J. Kukaini par šo pagodinājumu, bijušā ģenerālsekretāre pie-

metināja, ka nu vairs nebūs jālauza galva par 18. novembra runu Ņujorkā, jo

viņam būs jābūt Rīgā. Tajā pašā dienā e-pastā saņemtā īsā un kodolīgā atbil-

de, šķiet, vislabāk raksturoja Kukaiņa uzskatus par pienākumu:

"Paldies par apsveikumu. Būšu Ņujorkā 18. novembri. Atceries, ko es Aivaram

(Osvaldam) teicu (1998. gadā): "18. novembrī Ulmanim jābūt Rīgā, Aivaram (Osvaldam) -

Amerikā un (Tālivaldim) Kronbergam (LNAK priekšsēdim) - Kanādā."

Kur darbs liek, tur jābūt! Ne tikai viņam, bet arī visiem citiem. Viss

pārējais paliek otrā vietā, ja tāda ir.

Pēc pārrunām par veicamajiem uzdevumiem un darbaspēka vajadzībām
valde 2000. gada Uļ. decembra sēdē Rokvillē pieņēma Daci Bergholcu par

pilna laika darbinieci sākot ar 2001. gada 21. janvāri, un apstiprināja Raitu

Eglīti par ALAs ģenerālsekretāru(ceturto ALAs 50 gadu pastāvēšanas laikā),
sākot ar 2001. gada 1. janvāri.

Trīsdesmit piecus gadus vecais žurnālists Raits Eglītis dzimis Rīgā, bei-

dzis tagadējo Angļu ģimnāziju (bijušo Rīgas 4. vidusskolu) un Latvijas Uni-

versitātes Svešvalodu fakultāti ar bakalaura grādu valodniecībā. Viņa pirmā

iepazīšanās ar Apvienību bija 1990. gada ziemā un 1991. gadā kā ALAs sti-

pendiātam sekretāriātā. It sevišķi barikāžu dienās 1991. gada janvārī Raita

darbs sekretāriātā, informējot ASV politiķus par notikumiem Latvijā, jau bija
neatsverams. Apmeties uz dzīvi ASV, R. Eglītis ieguva maģistra grādu žur-

nālistikā Mičiganas pavalsts universitātē un strādāja par žurnālistu pie divām

amerikāņu avīzēm. Kopš 1998. gada 1. septembra, strādājot sekretāriātā par

speciālu projektu lietvedi un latvian dimensions redaktoru, viņam ALAs darbs

vairs nebija svešs. Abu darbinieku apstiprināšana atrisināja rūpes par sekre-

tāriātā darbu izkārtojumu nākotnē.

Valde arī noteica termiņus dažādu līdzekļu vākšanas akciju uzsākšanai,

gada pārskata un nākamā latvian dimensions sagatavošanai, nolēma piedāvāt
sekretāriātā darbiniekiem jaunu pensiju plānu, kas atbilst ASVvaldības izstrā-

dātajiem noteikumiem, un pieņēma budžeta projektu nākamajam - 2001. ga-

dam $567 325 apmērā. ANvadītājs Dr. J. Mežinskis iepazīstināja valdi ar tikko

sastādīto rokasgrāmatu ieceļotājiem no Latvijas "Ciemos un darbā uz Ame-

riku: Lietišķa rokasgrāmata". Saturā īss pārskats par ASV valsti, par Latvijas
vēstniecību ASV, par darba iespējām un dažādajām vīzu kategorijām, kas

nepieciešamas - vismaz pirmajos gados - līdz ASV pavalstniecības iegūšanai,

par veselības aprūpi, par ASV muitas noteikumiem un par latviešiem Ame-

rikā. Grāmatu paredzēts publicēt divās valodās - latviski un angliski.
Jau otro gadu pēc kārtas ALA pateicās visiem brīvprātīgajiem darbi-

niekiem par viņu ziedoto laiku, Ziemsvētku veltes vietā uzaicinot viņus uz

kopējām vakariņām. Vai šis jaukais žests kļūs par gadskārtēju paradumu?
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Ziemsvētku pateicības vakariņās ALAspr-dis, ALAs brīvprātīgie darbinieki un viesi.

1. rindā no kreisās: Rasma Siliņa, Aina Thomas, Ingrīda Stravinska, Hedija Zalāne, Vita

Ramane, Valentīna Pradenas. 2. rindā no kreisās: Gunārs Meierovics, Jānis Kukainis,

Ojārs Kalniņš, Irma Kalniņa, Guntis Šrāders.

Priekšsēdis J. Kukainis un bijušā ģenerālsekretāre A. Tērauda 2000. g.

13. decembrī vienojās ar izdevniecību Elpa Rīgā par ALAs pēdējo 15 dar-

bības gadu atskates (ALA: 1986-2000) publicēšanu līdz ALAs 50 gadu jubi-
lejas kongresam 2001. gada 27., 28. un 29. aprīlī Vašingtonā.

J. Kukaiņa vadībā Apvienība nobeidza dažus jau vairākus gadus ieilgu-
šus projektus un uzsāka jaunus.

Pārdeva LSC ēku un formāli likvidēja LSC kā organizāciju.
Pabeidza uzlabot līdzekļu ieguldījumu sistēmu.

Trīs mēnešu laikā pārbūvēja ALAs/PBLA sekretāriātu telpas.

Izveidoja Sveika, Latvija!, Sveika, dzimtene! un Sveika, Baltija! braucie-

nus uz Latviju tā, lai ienākumi no pēdējiem diviem segtu izdevumus skolēnu

braucienam Sveika, Latvija!.

Izstrādāja un iedzīvināja plānu, kā izveidot darba grupas NATO papla-
šināšanas projekta atbalstam.

Izstrādāja un iedzīvināja jaunu apdrošināšanas un pensionēšanās sistē-

mu ALAs sekretāriātā darbiniekiem, atbilstošu tā laika ASV likumiem.

Pats priekšsēdis savu darbības laiku Apvienībā raksturoja šādi:

1. Kas tevi pamudināja kandidēt ALAs valdes priekšsēža amatam?

Dabiska attīstības gaita sabiedriskam darbiniekam - kāpiens uz augšu -

kļūt par latviešu jumta organizācijas - Amerikas latviešu apvienības priekšsēdi.
Manas dzīves divas galvenās ievirzes ir bijušas: profesionālais un sabiedriskais
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Jānis Kukainis,
ALAs valdes priekšsēdis.

darbs. Abas ievirzes ir cieši saistītas - esmu

centies lietot sabiedriskajā darbā to, ko

iemācījos profesionālā karjērā. Kaut gan

vienmēr sekoju ALAs darbam, starp pirmo

kongresu 1974. gadā, kurā biju delegāts, un

kongresu 1996. gadā, kad mani ievēlēja par

priekšsēdi, biju piedalījies tikai sešos kon-

gresos. Kad 1994. gadā kongresā mani iz-

raudzīja par vienu no ALAs Reorganizācijas

komitejas dalībniekiem, biju jau Garezera

prezidents ar plašu profesionālu pieredzi

sabiedriskā laukā, vadot vairākas latviešu un

baltiešu organizācijas. Strādājot Reorgani-

zācijas komitejā Edmunda Brigmaņa vadī-

bā, sapratu, ka ALAi varu daudz ko dot.

Nedomāju, ka kādam iepriekšējam ALAs

priekšsēdim, amatu uzņemoties, bijusi tik

plaša pieredze organizātoriskā darbā kā man. Komitejas izstrādātā "ALAs

nākotnes vīzijas" (pārorganizēšanas) programma lika toreizējai ALAs valdei

izstrādāt pašai savu programmu maiņām, ar ko iepazīstināt kongresa dalīb-

niekus Linkolnas kongresā. Kad pēc septiņiem ALAs valdē nokalpotiem

gadiem Ints Rupners vairs nekandidēja priekšsēža amatam, domāju, ka jā-

kandidē, lai redzētu, vai mana pieredze un strādātgriba varēs īstenot ALAs

nākotnes vīziju.

2. Kas tava prezidešanas laika bija vispozitīvākais?

lespēja strādāt kopā ar tik daudzām kvalificētām, spējīgām personām,

kas ziedoja savu laiku un līdzekļus, strādājot mūsu tautas labā. Sajās rindās

nav iespējams uzskaitīt visus, kas pelnījuši atzinību, bet dažiem tomēr vēlos

īpaši pateikties:
Aivaram Osvaldam - ALAs priekšsēdim un priekšsēža vietniekam, par

Sveika, Latvija! projekta īstenošanu, jo bez viņa kā galvenā "dzinējspēka" tas

nekad nebūtu kļuvis par reālitāti, un par labo sadarbību. Par to liecina fakts,
ka A. Osvalds, kandidējot ALAs priekšsēža amatam, lūdza mani uzņemties

priekšsēža vietnieka pienākumus.
Pēterim Blumbergam - priekšsēža vietniekam par godam veikto darbu,

pārstāvot Apvienību visos daudzajos politiskajos pasākumos Vašingtonā,

kuros, dzīvodams Detroitā, MI, pats nevarēju piedalīties.

Jānim Sulcam, Financu padomes priekšsēdim, par sekmīgu līdzekļu

ieguldījumu stratēģijas izveidošanu.
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3. Kas tavā prezidēšanas laika bija visnegātīvākais?

Vienīgā negātīvā parādība - valdes locekļu un darbinieku "aizmāršība"

laicīgi izpildīt lēmumus. Jakāds kandidē ALAs valdes amatam, viņš uzņemas
darbu. Katram savi pienākumi jāizpilda noteiktā laikā, jo tie bieži vien prasa

sadarbību starp sekretāriātā darbiniekiem un valdes locekļiem. Būt ALAs

valdē nenozīmē tikai fotografēšanos kongresu laikā un filozofēšanu valdes

sēdēs. Lai būtu par ko runāt sēdēs, ir jāveic mērķtiecīgs darbs laika posmā

starp sēdēm.

4. Kāda ir bijusi ALAs loma pēdējos 50 gados?
Kad man uzdod šādus jautājumus, vienmēr apskatu ALAs statūtus un

dibināšanas sēdes protokolu. Apbrīnoju, cik tālredzīgi ir bijuši Apvienības

dibinātāji! Kaut arī šad un tad ir bijis jāpielāgojas apstākļu maiņai, ALAs

pamatuzdevumi ir negrozīti.

5. Kā tu saskati ALAs darbu nākotnē?

Apvienības galvenais uzdevums irrūpēties par tiem latviešiem Amerikā,
kas neatgriezīsies uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. Tādēļ latviešu izglītības un

kultūras saglabāšana Amerikā dzīvojošo latviešu sabiedrībā ir viens no ALAs

galvenajiem uzdevumiem. Jādod iespēja jaunajai paaudzei ASV saglabāt
latvisko identitāti tik ilgi, cik vien iespējams. Uzsverot darbu izglītības un

kultūras laukā, ALA vēl arvien darbojas tā, kā tas paredzēts ALAs dibināša-

nas laikā rakstītajos statūtos.

Lai gan Latvija ir atguvusi neatkarību, tā nejūtas droša, ka viena pati

spēs to saglabāt. ALAs uzdevums ir darīt visu iespējamo, lai panāktu un

turpinātu ASV valdības atbalstu Latvijai. Bet - ALAs uzdevums nav atrisināt

visas Latvijas problēmas.

Jāņa Kukaiņa vadībā Amerikas latviešu apvienība atskatījās uz saviem

pirmajiem 50 gadiem un uzsāka nākamo pusgadsimtu. To uzsāka ar vienu

no lielākajām prioritātēm ALAs līdzšinējā nacionālpolītiskajā darbā - no-

drošināt Latvijas uzņemšanu NATO un Eiropas Savienībā.

Par ALAs sekmēm galvenokārt ASV un tikai vispārējos vilcienos par

ALAs darbu Latvijai ir izteikušies pēdējo 15 gadu laikā kalpojušie priekšsēži.

Apvienības darbu un nozīmi Latvijas valsts veidošanā, vērtējot no "ārpuses",

Ojārs Kalniņš, Latvijas vēstnieks ASV (1993-1999) un bijušais ALAs ĀIB

lietvedis, aprakstīja šādi:

"Kad strādāju par ALAs ĀIB lietvedi (1985-1990), ALA uzturēja rēgulāras attiecī-

bas ar Latvijas sūtniecības diplomātiem (Dr. Anatolu Dinbergu, Valdi Kreicbergu unJāni
Lūsi) visos Latvijai svarīgajos nacionālpolītiskajos jautājumos un pasākumos (piem., Satakvas
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konference 1986. gadā) un, kur vien iespējams, saskaņoja viedokļus un stratēģiju. Līdz pat

1980. gadu beigāmALAbija dcfacto Latvijas (latviešu) interešu pārstāve Vašingtonā, jo tikai

Apvienība varēja atklāti sadarboties ar tādām organizācijām kā Helsinki'B6 grupu, Latvijas
Tautas fronti, LNNK v.c.

1991. gada janvārī uzsāku darbu sūtniecībā par preses pārstāvi, vienlaicīgi darbojoties

par sūtniecības galveno saiti ar ALAs vadībuun ALAs biroju Rokvillē. Tajā gadā ALAs un

sūtniecības sadarbības līmenis strauji pieauga, jo, izmantojot ALAsaktivitātes (aicinot LTF,
LNNK un citus aktīvistus no Latvijas uz Vašingtonu), arī sūtniecība jau varēja uzņemt

tiešus kontaktus ar šiem politiskajiem darbiniekiem.

1991. gada rudenī sūtniecību paaugstināja par vēstniecību un Dr. Anatolu Dinbergu

par Latvijas pirmo vēstnieku pēc neatkarības atjaunošanas. Nākamā gada sākumā Latvijas
vēstniecībā ASV blakus vēstniekam Dr. Dinbergam strādāja: Ojārs Kalniņš, ministru pa-

domnieks un vēstniecības vadītāja vietnieks (Deputy Chiefof Mission), Valdis Kreicbergs
un Jānis Lūsis, padomnieki, Luti Moran, sekretāre, un Liāna Eglīte, preses pārstāve.
Dr. A. Dinbergs aizgāja pensijā 1992. gada beigās, un, sākot ar 1993. gada janvāri, tiku no-

zīmēts par Latvijas vēstnieku ASV.

Tāpat kā pirms neatkarības atgūšanas 1991. gada 21. augustā, arī pēc tam vēstniecības

diplomāti rēgulāri sadarbojās ar Apvienību katrā svarīgā jautājumā, kas saistīts ar ASV val-

dības politiku iepretim Latvijai (piem., Skrundas lokātora likvidācija un krievu armijas
izvākšana no Latvijas, palīdzības programmas, NATO, ASV/Baltijas valstu Partnerības

Charta v.c). ALA organizēja savus sakarniekus, ABK pārstāvjus un biedru organizācijas
ASVpilsētās, lai atbalstītu Latvijas valdības galvenos mērķus un vēstniecības darbu ASV.

ALAun ABK it īpaši palīdzēja vēstniecības darbam ASV Kongresā, meklējot atbalstītājus

Latvijai, izsūtot vēstules un izplatot informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar NATO

paplašināšanu. ALA un citas latviešu organizācijas arī sagādāja līdzekļus vēstniecības saga-

tavotajai brošūrai par NATO un Latviju/Baltijas valstīm. Kopš 1993. gada sadarbība ar

Apvienību turpinājās visās iespējamās jomās - ar ALAs priekšsēžiem, valdes locekļiem un

sekretāriātā darbiniekiem: vēstniecības padomnieki (Ints Upmacis /1993-1996/un Einārs

Semanis /1996-1999/) galvenokārt nacionālpolītiskajā jomā, LiānaEglīte, NormundsPopens,

Edgars Bondars un citi - kultūras un sabiedriskajos jautājumos.
Vēstniecības pārstāvji vienmēr ir piedalījušies ALAs kongresos, informācijas sanāk-

smēs un citos ALAs rīkotos pasākumos, tāpat kā ALAs pārstāvji vienmēr ir piedalījušies
dažādos vēstniecības pasākumos Vašingtonā. Sakarā ar Latvijas valstsvīru vizītēm ASV

(prezidents Guntis Ulmanis, Ministru prezidenti Andris Šķēle un Guntars Krasts, ārlietu

ministri Georgs Andrejevs un Valdis Birkavs, Saeimas priekšsēdētājs Jānis Straume, valsts

sekretārs Māris Riekstiņš un citi valdības ministri un Saeimas deputāti) vēstniecība un ALA

ir kopīgi organizējušas pieņemšanas un citus pasākumus Vašingtonā. Abu iestāžu pārstāvji

piedalījās arī 1996. gadā Baltajā namā Hilarijas Klintones rīkotajā pieņemšanā par godu
ASVun Latvijas slimnīcu sadarbībai un 1998. gada vasarā Smitsona Institūta tautību festi-

vāla rīkošanā.

Uzskatu, ka aizvadītajos gados sadarbība starp vēstniecību unALAir bijusi aktīva, drau-

dzīga un kopumā veiksmīga. Ņemot vērā svarīgo lomu, ko etniskais lobijs ieņem ASVpoli-
tikā, esmu pārliecināts, ka šāda sadarbība ir nepieciešama, lai iegūtu maksimālos rezultātus

ASVun Latvijas valsts attiecībās, kā arī sekmētu latvietības kopšanu un attīstību ASV.

Sākot ar 1999. gadu, šī sadarbība paplašināsies, jo vēstniecības jaunais padomnieks

Jānis Eichmanis speciālizējas ASV Kongresa jautājumos un saskaņo savu darbību ar ALA

un ABK. Lai īstenotu Latvijas NATO politiku ASV, PBLA piešķīra $27 000, ko kopīgā
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sadarbībā varēs izmantot Latvijas vēstniecība ASVun ALA, lai ietekmētu ASV valdības un

Kongresa pārstāvjus par labu Latvijai, kad 2002. gadā NATO pieņems lēmumu par tālāko

paplašināšanu."*

O. Kalniņa ieskats ALAs un Latvijas vēstniecības attiecībās apliecina
ALAs darba nozīmi ASV politiskajā laukā. Pilnīgai dokumentācijai par

sadarbību starp Apvienību un vēstniecību vajadzētu sarakstīt atsevišķu grā-
matu. Kā jau minēts priekšvārdā, tas pats sakāms arī par dokumentāciju, kas

aprakstītu ALAs sadarbību nacionālpolītiskajos jautājumos ar citām orga-

nizācijām (piem., ABK, PBLA, AEEEC, CEEC). Tā ir bijusi tik plaša, ka

par katru no šīm organizācijām varētu sastādīt veselu grāmatu; dokumentā-

cijai par sadarbību ar dažādajām amerikāņu organizācijām, ASV Kongresa
un valdības pārstāvjiem vajadzētu vēl vienu.

Nekas nav perfekts. Nekas nevar apmierināt visus vienlaicīgi. Pārskatot

datus un aprakstus par ALAs aktivitātēm tikai pēdējos 15 gados, redzam, ka

ALAs darbs tieši vai netieši ir skāris gandrīz vai katru tautieti ASV un daļu

Latvijas iedzīvotāju; ka ALAs darbs Latvijas valsts labā ASV kā okupētās, tā

brīvās Latvijas laikā ir bijis neaizstājams.

Kopsavilkumā - Amerikas latviešu apvienības nozīme kā latviešu saimes

ASV, tā Latvijas valsts un latviešu tautas pastāvēšanā un attīstībā aizvadīta-

jos 50 gados ir bijusi milzīga. Kāda tā būs nākotnē? Tas atkarīgs no mums

pašiem.

*

Kalniņš, Ojārs. "Latvijas vēstniecība Vašingtonā un ALA." Nepublicēts raksts, 1999. g. 27. jūlijā.
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TREŠĀ DAĻA

ALAs DARBĪBAS IEVIRZES

ECO-LATVIA

Latvijas neatkarības priekšvakara, 1988. gada 10. decembrī, ALAs pir-
mā ārkārtas kongresa delegāti pieņēma šādu rezolūciju:

"ALAs 1. ārkārtas kongress iesaka ALAs valdei lūgt Laimoni Embrektu īstenot savus

ieteikumus
par

vides aizsardzību Latvijā. Šādam braucienam ļmtu jānotiek sadarbībā ar

Vides aizsardzības klubu un ar ALAs atbalstu."*

Laimonis Embrekts, ALAs mūža biedrs, speciālists ekoloģijas jautāju-
mos - ar maģistra grādu mechaniskās inženierzinātnēs, ar 35 gadu pieredzi,
risinot vides aizsardzības jautājumus starptautiskā mērogā un vēlāk vadot pats

savu firmu, bija ielūkojies Latvijas vides piesārņošanas problēmās un izteicis

vēlmi sadarbībā ar ekoloģijas speciālistiem Latvijā palīdzēt tās risināt.

Atzīstot situācijas nopietnību Latvijā un saskatot reālu veidu, kā pa-

līdzēt, ALAs valde savā 1989. gada 21. janvāra sēdē Los Andželosā piešķīra
L. Embrektam $2000 izdevumu segšanai braucienam uz Latviju, lai iepazī-
tos ar Latvijas vides atsārņošanas, īpaši dzeramā ūdens, nepieciešamību. Jau
1989. gada 25. februārī Latvijas Tautas frontes (LTF) valde ziņoja, ka

L. Embrekts savas vizītes laikā 1989. gada februārī ir iepazinies ar Latvijas
vides aizsardzības svarīgākajām problēmām, ticies ar sabiedrības un zināt-

nieku pārstāvjiem, devis savus vērtējumus un padomus un atvedis arī mācību

līdzekļus par dabas aizsardzību, un pateicās ALAi par sniegto atbalstu.**

Izvērtējot visu Latvijā redzēto un dzirdēto par tur esošajām ekoloģiska-
jām problēmām un apzinoties, ka tās nevarēs atrisināt bez palīdzības no

* "ALAs 1. ārkārtas kongresa protokols." ALA, 1989. g. martā.

**

Latvijas Tautas frontes Valde. ALA Vēstis, 1989. g. aprīlī. 8. lpp.
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ārzemēm, L. Embrekts 1989. gada marta iesniedza ALAs valdei priekšliku-
mu dibināt jaunu ALAs nozari ECO-Latvia,

"(..) lai dotuārzemju latviešiem iespēju pārstāvēt mūsu intereses internacionālos eko-

loģiskos forumos, kā arī financēt uzsāktos pasākumus (..)"*

Pirmos pamatus nākamo gadu darbībai lika pirmajā vides aizsardzības

(ECO-Latvia) sanāksmē 1989. gada 6. oktobrī Bostonā, ALA, kur jau izveidotās

ALA/PBLA/NSDG ekoloģiskās padomes un vienlaicīgi arī ALAs priekšsēdis
A. Lambergs ziņoja, ka jaunajam pasākumam saziedoti $11 000 (ALA - $5000,
PBLA - $5000,NSDG- $1000). Ilmāra Reņķa firma "Thermoclad" bija zie-

dojusi $5000 balvai par izcilu darbu Latvijas ekoloģijas uzlabošanai.**

Nākamajās dienās (1989. gada 7./8. oktobrī) NSDG sēdes dalībnieki

apstiprināja ECO-Latvia kā vienu no NSDG darba grupām ar šādiem valdes

locekļiem: Laimoni Embrektu (priekšsēdi), Jāni Briedi (priekšsēža viet-

nieku) un Ilmāru Reņķi, Zigurdu Rīderi un Jāni Strautnieku (valdes locek-

ļus).*** 1991. gadā aizejošo Jāņa Brieža un Jāņa Strautnieka vietā valdē dar-

bojās Ināra Baldwin un Dr. Zigurds Bērzups.**** Pēc NSDG darbības

izbeigšanas 1992. gadā ECO-Latvia turpināja strādāt ALAs aizbildniecībā

līdz visu paredzēto projektu nobeigšanai 1996. gadā.
ECO-Latvia darbībai pamatā bija četri pamatprincipi: 1) projekta mēr-

ķis - kāpēc kaut kas jādara, 2) programma - mērķa sasniegšanas stratēģija,
3) izpilde - konkrētu soļu plānošana programmas izpildei un 4) konkrēti, mē-

rāmi rezultāti, kas norādītu, vai projekts ir izdevies vai ne. Pirmie trīs pamat-

principi bija teorētiski - labi izplānota stratēģija bija nepieciešama tāda, ko

var pielāgot mainīgiem, neparedzētiem apstākļiem. Ceturtais pamatprincips -

stratēģijas iedzīvināšana - bija vissvarīgākais, jo tas prasīja personālu - speciā-
listus un līdzekļus. L. Embrekts savos apciemojumos Latvijā bija iepazinies
ar vietējiem zinātniekiem ekoloģijā un atzinis viņus par ļoti spējīgiem savā

laukā. Kvalificētu darbinieku piesaistīšana projektiem savukārt nogludināja

ceļu uz financiālu palīdzību kā no latviešu, tā amerikāņu organizācijām.

Rūpīgā plānošana atmaksājās. ECO-Latvia sadarbībā ar Latviju, iesais-

tot latviešu un amerikāņu organizācijas un speciālistus, par galvenajiem

mērķiem uzskatīja: zinātnisku sadarbošanos, technoloģijas attīstību dabas

aizsardzībai, paraugprojektus un informācijas un pieredzes apmaiņu starp

akadēmiķiem ASV un Latvijā.

* LaimonisEmbrekts. "ECO-LATVIA (1989-1996.g.)." Amerikas latviešu apvienība 1996./1997.

darbības gadā. ALA, 1997, 31. lpp.
**

ECO-LATVIAkonferences protokols #1 1989. g. 6. oktobri, 3. lpp.
*** Aristīds Lambergs. "ALA Nacionālās Stratēģijas Darba Grupas ziņojums ALA valdei 1990. g.

20. janvāri."
****

LaimonisEmbrekts. "ECO-LATVIA." ALA 40 gadi Latvijai. ALA, 1991. g. aprīlī, 34. lpp.
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ECO-LATVIAstipendiāti. No kreisās: M.Sc. Ilze Spince, M.Sc. Juris Vaļinieks,
Ph.D. Daina Kalniņa, Laimonis Embrekts, Ph.D. Rita Skolmeistere,

M.Sc. Aivars Pumpurs, M.Sc. Ilze Ālere, Ph.D. Aigars Vītiņš.

Gadu gājumā ECO-Latvia saņēma piešķīrumus no sešām latviešu un

septiņām amerikāņu organizācijām; apm. 50% līdzekļu nāca no ASV sabied-

riskām organizācijām, firmām un atsevišķām personām.* Lielāko piešķīru-
mu deva The Rockefeller Brothers Fund 1991. gada 8. martā $55 000 apjomā,**
kam sekoja vēl daži mazāku summu piešķīrumi.

Savā septiņarpus gadu darbības laikā ECO-Latvia paveica sešus galve-
nos projektus:***

Stipendiātu programma

(no 1991. gada 7. jūlija līdz 1993. gada 30. septembrim) $75 000

Projekta nolūks: iepazīstināt un apmācīt ekologus no Latvijas ar jaunā-

kajām metodēm, instrumentiem un to lietošanu ekoloģisko problēmu risi-

nāšanai. Lielāko financiālo atbalstu stipendiju programmai deva Rockefeller
Brothers Fund piešķīrums. L. Embrekts savā 1990. gada 20. decembra vēstulē

* Embrekts, Laimonis. "ECO-LATVIA." ALA40 gadi Latvijai. 1991. g. aprīlī, 74. lpp.
**

Embrekts, Laimonis. "55 000 dol. atbalsts Latvijas dabas aizsardzībai." Laiks, 1991. g. 20. martā.

*** Laimonis Embrekts. "ECO-LATVIA (1989.-1996.)." Amerikas latviešu apvienība 1996./1997.

darbības gadā. ALA, 1997. g. aprīlī, 31.-36. lpp.
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programmas administratoram Valdim Kukainim Sinsinati, OH, ASV, norā-

dīja, ka programmas stipendiātiem nepieciešamas šādas kvalifikācijas:

pabeigta akadēmiskā izglītība ar 5-10 gadu praksi savā laukā, minimālas

angļu valodas zināšanas sarunu valodā, kā arī spēja lasīt un saprast technisko

literatūru.

ECO-Latvia sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīs-

tības ministriju un Latvijas Republikas Vides aizsardzības komiteju izraudzīja

astoņus stipendiātus no Latvijas (Daci Melbergu, Juri Vaļinieku, Ilzi Aleri,
Aivaru Pumpuru, Dr. Dainu Kalniņu, Dr. Aigaru Vīriņu, Dr. Ritu Skol-

meisteri un Ilzi Spinci),* kas mācījās US EPA (ASV Environmental Protec-

tion Agency - Vides aizsardzības aģentūras) laboratorijā Sinsinati no 6 līdz

12 mēnešiem, papildinoties zināšanās par moderniem analītiskiem instru-

mentiem un datu bāzes technoloģiju, kā arī iepazīstoties ar jaunāko pētījumu
rezultātiem.

lepazīstinot izraudzītos stipendiātus ar programmu ASV, L. Embrekts

savā 1992. gada 8. maija vēstulē Dainai Kalniņai un Aigaram Vītiņam

norādīja uz šī projekta svarīgumu:

"(..) Jūsu ārzemju izglītības programma irattīstīta, lai palīdzētu Latvijai nostāties pašai

uz savām kājām (..) Jūs un pārējie stipendiāti esat tas iecerētais kodols, kas dos Latvijai zināt-

nisku bazi, nevis (..) atdarinājumu no citām valstīm vai tautām. (..) mums visiem vajadzētu

mēģināt radīt modeli, kurš ir piemērots tikai Latvijai (..) To, es ceru, Jūskopā ar visiem pārē-

jiem stipendiātiem spēsit sniegt nākotnē. Atcerieties, ka visas šīs problēmas, kuras mēģina
risināt šodien, vēl būs ar mums 10 gadus no šodienas. (..) Mēsvisi esam vajadzīgi, lai Latvija
bristu no tā purva ārā!"

Atgriezušies Latvijā, visi astoņi stipendiāti turpināja apmācīt studentus

un, izmantojot iegūtās zināšanas starptautisko metožu lietošanā, plānot dze-

ramā ūdens tīkla izveidošanu, izvērtēt ūdens piesārņojumu un veikt citus

radniecīgus vides aizsardzības projektus.

Aku projekts

(no 1992. gada 1. jūlija līdz 1996. gada 31. decembrim) $55 000

Projekta nolūks - izvērtēt ūdens kvalitāti un piesārņojuma līmeni Lat-

vijas lauku akās. Prof. Māra Kļaviņa (zinātnieks ķīmiķis Bioloģijas institūtā

Salaspilī) vadībā darba grupa ar ECO-Latvia dāvāto moderno instrumentu

palīdzību izvērtēja gandrīz 3000 lauku aku. Māris Pubulis (speciālists ar ilg-

gadēju pieredzi ūdens apgādes jautājumu risināšanā San Francisko, CA) sastā-

dīja aku uzturēšanas un būvēšanas instrukcijas, uzdāvāja datoru gūtās infor-

mācijas apstrādāšanai un veicamo darbu novērtēja šādi:

*

Embrekts, Laimonis. "ECO-LATVIA." Research Fellows Program Review, 1993. g. janvārī.
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Aku pētnieku grupa pie Latvijas Universitātes. No kreisas: 2. rinda pirmais - prof. Māris

Kļaviņš; 2. rindāotrais - Laimonis Embrekts; 1. rindāpēdējais - prof. Pēteris Cimdiņš.

"(••) aktuāls ir jautājums par ūdenspiesārņojumu ar lauksaimniecībā lietojamām vielām.

Ja finanču stāvoklis atļautu, nākotnē noteikti būtu vēlams projekta apjomu paplašināt:
piem., ūdens bakteriālā piesārņojuma kontrole būtu ļoti nozīmīga."*

Pārbaudes rezultāti rādīja, ka apm. 25% aku vairākos Latvijas apgabalos
ir piesārņotas. Šo informāciju projekta vadītāji nodeva Latvijas valdībai un

aku īpašniekiem. Kopsavilkumā projekta ietvaros bija
1. apsekota dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā,
2. sakopoti un publicēti iegūtie rezultāti,
3. izveidota Latvijas aku ūdeņu sastāva datu banka,
4. izveidota patstāvīgi funkcionējoša laboratorija pie Latvijas Uni-

versitātes.**

* Kļaviņš, Māris. "Cik tīrs ūdens tavā akā?" Laiks, 1992. g. 25. novembri.

** Latvijas Universitāte. "Aku ūdeņu apsekojums Latvijā." Projekts "Ūdens tavā akā" 1992-1994.

Rīgā, 1994. g., 5. lpp.
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Jauna Salacas upes baseina laboratorija pošas ceļam uz Latviju - Laimonis Embrekts.

Salacas baseina projekts

(no 1990. gada jūlija līdz 1991. gada septembrim) $19 000

Projekta nolūks: izveidot ūdens kvalitātes laboratoriju, kas apkalpotu

pēc iespējas plašāku apkārtni, ECO-Latvia sadarbībā ar Latvijas Zinātņu

akadēmiju (LZA) un Vides aizsardzības komiteju (VAK) izstrādāja veidu, kā

pētīt ūdens kvalitāti Salacas upē un tās pietekās, ieskaitot Burtnieku ezeru

platībā, kas aptvēra vairāk nekā 400 000 hektāru jeb apm. 1 milj. akru. ECO-

Latvia sagādāja nepieciešamos instrumentus un reaģentus, lai izveidotu

Salacas baseina ūdens kvalitātes laboratoriju un nodibinātu Ziemeļvidzemes
dabas kompleksa laboratoriju Salacgrīvā. Pētījumu rezultātā šo kompleksu
reģistrēja pasaules Biosfairas apgabalu sarakstā.

Ventspils inspekcija

(1989. gada novembri) $11 000

Projekta nolūks: veicināt Ventspils ostas un tās apkārtnes dabas atsār-

ņošanu. Vienkārši, vai ne? Ne gluži. Ventspils osta 1980. gados bija politiski
(viena no Padomju Savienības galvenajām ostām, pakļauta padomju izpild-

varai, ar bruņotu muitas apsardzi) un ekoloģiski (amonjaka, sāls v.c. ķīmikā-

liju lādēšana kuģos apdraudēja visu Kurzemi) visai jūtīgs temats. Ostas ap-
kārtnē pat vietējiem civiliedzīvotājiem uzturēšanās bija aizliegta.
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Latviešu sabiedrībā ārpus Latvijas 1980. gadu beigās vēl arvien valdīja
uzskats, ka ikviens, kas brauc uz Latviju, ir okupācijas atbalstītājs. Okupētās

Latvijas valdošajās aprindās latvieši ārzemnieki bija kapitālisma vergi, ideolo-

ģiski nepieņemamas un nevēlamas personas. Šis bija pirmais konkrētais mēģi-

nājums risināt aktuālas problēmas ar profesionālu darbu, nevis ar debatēm par

ideoloģiskām atšķirībām. Un tomēr- uz katra soļa bija jārēķinās ar okupācijas
režīma nostāju, ieskaitot atļauju latvietim ārzemniekam atstāt Rīgas pievārti...

Apzinoties, ka padomju iestādes nekādai ekologu darba grupai no oku-

pētās Latvijas neatļaus darboties Ventspilī, L. Embrekts izmēģināja jaunu

pieeju. Sadarbībā ar Latvijas Dabas aizsardzības komiteju ECO-Latvia izvei-

doja astoņu speciālistu komiteju, piesaistot galvenokārt ārzemju, resp. ame-

rikāņu, zinātniekus*, kuru klātbūtni Padomju Savienības režīmam, ievērojot

pat minimālo diplomātiju, būtu neērti noraidīt.

Visi astoņi speciālisti pavadīja divas dienas Ventspilī, izdarot mērījumus
un ostas inspekciju, un jau 1989. gada 17. novembrī publicētajā ziņojumā

angļu valodā ieteica nekavējoties pārtraukt akronitrila eksportu caur Ventspils
ostu. Ziņojumu izdalīja valdības, Ventspils ostas, preses un LTF pārstāvjiem.
Rezultātā Maskava tiešām pārtrauca akronitrila eksportu caur Ventspili!** To

var uzskatīt par pirmo konkrēto panākumu okupētās Latvijas vides uzlabošanā,
kas veikts starptautiskā forumā ar Amerikas latviešu apvienības līdzdalību.

Restauratoru atbalsts

(no 1990. gada maija līdz 1996. gada 31.decembrim) $6000

Lai atvieglotu Latvijas vēsturisko pieminekļu, celtņu (piem., Rīgas Doma,

Brīvības pieminekļa, Brāļu kapu v.c.) un citu vēsturisku architektūras piemi-

nekļu restaurāciju, ECO-Latvia palīdzēja sarīkot starptautisku zinātnisku

restaurātoru konferenci, dāvināja akmens mazgājamo mašīnu un izsniedza

pabalstu studentiem.

Thermoclad balva

(1991. gada 20. septembri) $ 5000

Izvērtējot Dr. Pētera Cimdiņa monogrāfiju par viņa 20 gadu pētīju-
miem Latvijas upēs ("Upju ekoloģiskā stāvokļa biocentriskā analizē"), Latvijas
* Laimonis Embrekts /LTE consultantu firmas direktors/; Ka trinaSchwartz /juridiskā padomniece

Sen. Donald W. Riegle birojā/; Richard F. Delanev /Pilsētu ostu institūta direktors MA pavalsti/;
Dāvid Gordon, P.E. / Dāvid Gordon Asoc. prezidents/; Richard L. Miller /Leges Corp. prezi-

dents/; Alvils D. Renga /RDA Valuation, Inc., prezidents/; Virginia L. Smith /zinātniece no

Radian Corp./, un Dr. Donald D. Treadv/ell/TreadwellAssoc, Inc., prezidents/.
** Embrekts, Laimonis "ALA ECO-LATVIA darbības pārskats" līdz 1989. g. 31. decembrim.
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Universitāte un Latvijas Zinātņu akadēmija to atzina par ievērojamu devu-

mu Latvijas zinātnei. Pievienojoties šim atzinumam, ECO-Latvia piešķīra
Dr. Pēterim Cimdiņam Ilmāra Reņķa sagādāto Thermoclad balvu $5000

apmērā.
Blakus šiem galvenajiem projektiem ECO-Latvia ierosmē Latvijā ir īste-

nots daudz citu jaunu ideju par vides aizsardzību; sagādāti mācību līdzekļi;

sniegts atbalsts pētniecības projektiem Rīgas Techniskajā universitātē utt.

ECO-Latvia, darbojoties Amerikas latviešu apvienības paspārnē, savos sep-

tiņarpus pastāvēšanas gados bija izdevusi pāri par $200 000, neieskaitot

vairāk nekā 5000 profesionālo darba stundu, ko ziedoja ārzemju latviešu un

amerikāņu profesionāļi.

Par izcili veikto darbu Latvijas Universitāte 1997. g. 1. aprīlī publicēja

pavēli #2/51:

"Amerikas Latviešu Apvienības asociācijas "Eco-Latvia" vadītājam Lai-

monim Embrektam par ilggadēju darbu Latvijas vides aizsardzībā un izglī-
tības veicināšanā - izsaku Pateicību." Parakstījis rektors J. Zaķis.

Izglītības un zinātnes ministrija savukārt ar atzinības rakstu apbalvoja
Laimoni T. Embrektu par "aktīvu darbību vides aizsardzībā un izglītības
veicināšanu". Parakstījis - augstākās izglītības un zinātnes valsts ministrs

P. Cimdiņš.
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IZGLĪTĪBA/STIPENDIJAS

Latviska izglītība

Jau pašos pirmajos gados pēc ieceļošanas Amerikas Savienotajās Valstīs

ikvienā pilsētā ASV, kur dzīvoja latviešu ģimenes ar bērniem, latvieši izvei-

doja latviešu skolas pamatskolu un vidusskolu līmenī. Mācības parasti noti-

ka nedēļas nogalēs (tādēļ radās vispārējais apzīmējums "svētdienas skolas").

Gādāt par atbalstu skolu darbam, piem., sagatavot mācību grāmatas un citus

materiālus, rīkot skolotāju kursus un konferences utt., lai rosinātu latviešu

izcelsmes bērnus un jauniešus ASV iegūt latvisko izglītību, bija viens no Ap-
vienības darba galvenajiem uzdevumiem. 1986./87. mācību gadā darbojās 38

pamatskolas, 9 ziemas vidusskolas un 3 vasaras vidusskolas - Beverīna, Gar-

ezers un Kursa. Gadu gājumā skolu skaits pakāpeniski saruka - 1996797. mā-

cību gadā darbojās vairs tikai 21 pamatskola, 7 vidusskolas un 2 vasaras vi-

dusskolas. Skolēnu trūkuma dēļ Beverīna izbeidza darbu 1995. gada vasarā.

1997798. mācību gadā darbojās 20 pamatskolas, no hirām septiņas piedā-

vāja mācības arī vienai vai vairākām klasēm vidusskolu līmenī, un divas

vasaras vidusskolas. 1999./00. mācību gadā pamatskolu skaits bija noslīdējis

līdz 18, vidusskolu - līdz piecām un vasaras vidusskolu - līdz divām. Toties

sekmīgi darbojās ALAs IzN ierosmē izveidotā vasaras vidusskola Saules sagša

Latvijā, vēlāk ar mainītu nosaukumu - Saulgrieži.
Skolu skaita samazināšanās atspoguļoja skolēnu skaita sarukšanu. Piem.,

1985./86. mācību gadā skolas apmeklēja 730 pamatskolēni un 380 vidus-

skolēni - kopā 1100. 1990./91. mācību gadā kopējais skolēnu skaits jau bija

krities līdz 819, un 1999./00. gadā - pamatskolās mācījās 494 skolēni un

vidusskolās - 141 - kopā 635 skolēni. Tātad starp 1985. un 2000. gadu sko-

lēnu skaits bija sarucis gandrīz uz pusi. Asimilācija, jaukto tautību ģimeņu
skaita pieaugums, latviešu valodai kā ģimenes valodai ikdienā pamazām
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Vasaras vidusskolas "Kursa" vadības apspriede 1995. gada vasarā. No kreisas: B. Zommere,

Rūse, J. Jurševska, R. Drone, ALAs IzN vad.

Rietumkrasta skolotāju sanāksme vasaras skolā "Kursa" 1995. gada vasarā. 1. rinda otrā no

kreisās - Rita Drone, IzN vad.
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izzūdot un kļūstot par svešvalodu, - tas viss kopa ir padarījis latviskas izglī-
tības uzturēšanu ASV par aizvien grūtāk veicamu projektu.

Lai izvērtētu mācību rezultātus, pamatskolu un vidusskolu pēdējo klašu

skolēniem bija jānoliek ALAs IzN izstrādāti pārbaudījumi par mācīto vielu

dažādos priekšmetos, piem., latviešu literatūrā un latviešu valodas grama-

tikā, Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā, sabiedriskās zinībās un ticības mācībā.

Latviešu valodas apgūšana nemaz nebija tik vienkārša. Tā reiz uz jautājumu
"Ko nozīmē "znots"?" - no četrām varbūtējām atbildēm izvēlētā bija -

"sāpošs zobs". Lai veicinātu skolēnu interesi mācīties, IzN katru gadu pēc

pārbaudījumu izvērtēšanas paziņoja sekmīgāko skolēnu vārdus gan apga-

balu, gan visas ASV mērogā. Šie skolēni saņēma IzN atzinības rakstus un

atkarībā no pirmās, otrās vai trešās vietas iegūšanas - arī attiecīgas naudas

vai grāmatu balvas. Apbalvojumus pasniedza 18. novembra piemiņas sarīko-

jumos. Apbalvoto skolēnu kopskaits pēdējo 15 gadu laikā tuvojas 500. Ap-
vienības 50 gados balvu saņēmušo skaits ir vismaz trīskāršojies. Zināšanu

līmenim mainoties, arī pārbaudījumi bija jāpārstrādā. To veica īpaši sastādī-

tas komisijas IzN vadībā.

Trimdas sākuma gados bērni sāka skolu ar latviešu valodu kā pirmo valo-

du, bet pēc turpat 40 ASV nodzīvotiem gadiem angļu valoda bieži vien do-

minēja un latviešu valoda kļuva par otro vai par pilnīgu svešvalodu. Reizē ar

bērnu prasmi sarunāties latviski samazinājās arī profesionālo latviešu valo-

das skolotāju skaits. Arvien biežāk skolotāju pienākumus uzņēmās vecāki,
kuri paši jau bija otrās paaudzes latvieši, bieži vien šo skolu absolventi, bet

bez latviskās izglītības akadēmiskā līmenī. 2000. gadā izdarītā aptauja ap-

stiprināja latviešu pamatskolās un vidusskolās strādājošo skolotāju paaudžu

maiņu: 12% skolotāju bija jaunāki par 20 gadiem, 36% starp 20 un 40 ga-

diem, 46% starp 40 un 60 gadiem un 6% virs 60 gadiem.*
Bet jau 1986787. mācību gadā IzN vadītāja Marģera Grīna veiktā aptauja

bija norādījusi uz nepilnībām latviešu skolēnu apzināšanā un latviešu valodas

prasmes līmenī: 40% skolas vecuma bērnu nemaz nebija apzināti; 93% atbil-

dētāju norādījuši, ka visi viņiem zināmie skolas vecuma bērni nenāk skolā;
43 % ģimenēs ar skolas vecuma bērniem par sarunu valodu uzdota angļu va-

loda, un tikai 68% skolas vecuma bērni labi mācējuši latviešu valodu.

"Tie skaitļi rāda, ka latviešu valodas mācīšanai un bērnu sūtīšanai skolā ir pievēršama
vislielākā vērība."**

Piemērotu mācību līdzekļu trūkumu skolotāji uzskatīja par lielāko ka-

vēkli sekmīgam skolu darbam. Arvien vājāka skolēnu latviešu valodas prasme

* ALAs darbības pārskats: 1999./2000.ALA, 2000. g., 12. lpp.
**

Marģers Grīns. "Izglītības birojs." Amerikas latviešu apvienība 1987. gadā. ALA, 1987, 25. lpp.
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un pakāpeniskā paaudžu maiņa skolotāju vidū mudināja skolu darbiniekus un

vecākus biežāk pārvērtēt programmas un mācību līdzekļus, veidot jaunus,
modernākus un uzskatāmākus mācību līdzekļus un tekstus, piemērotākus šīs

dienas caurmēra skolēnu interešu un zināšanu līmenim. Citādi varēja gadī-

ties, ka piepildītos Alberta Legzdiņa vadītā ansambļa Čikāgas piecīši apdzie-
dātā mācību viela skolās, kur skolēniem jāmācās par to, "cik Latvijā bij'

govju, un kā tās visas sauc...".

Latviskās izglītības problēmas risināja gadskārtējās apgabalu skolotāju

konferencēs, vecāku sapulcēs un ikvienā latviešu skolas saimē, par lektoriem

iesaistot paidagogus, universitāšu mācību spēkus un speciālistus divvalodu

izglītības attīstības laukā.

Gads Datums un semināra/konferences/kursu vieta

1986 seminārs 11.-13. oktobrī Longailendā, NY

1987 31. janvārī Čikāgā vidusskolu direktoru sanāksme; semināri: 14.-16. feb-

ruārī San Francisko, CA, un 19.-21. oktobrī Mineapolē, MN

1988 seminārs 18.-20. februāri San Francisko, CA; 5. martā Čikāgā, IL, atklā-

ja 12 posmu garu skolotāju semināru latviešu tautiskā mantojuma

apgūšanai

1989 skolotāju konference februāri San Francisko, CA

1990 seminārs 17.-18. februārī Bostonā, MA; vidusskolu vadītāju sēde29. sep-

tembrī Čikāgā, IL

1991 seminārs 16.-18. februārī Klīvlandē, OH; skolotāju konference

4.-25. augustā Garezerā, MI, kurā piedalījās arī 12 skolotāji no Latvijas;
seminārs 9. novembrī Čikāgā, IL

1992 konference/kursi 15.-26. jūnijā LSC - Kalamazū, MI

1993 izglītības/kultūras darbinieku konference 27./28. martā Grand Rapidā, MI

1994 izglītības/kultūras darbiniekusanāksme ALAs IN seminārā 4.-6. novem-

bri, Vašingtonā, DC

1995 skolotāju sanāksme jūlijā vasaras vidusskolā Kursā; seminārs 21. oktobrī

Kalamazū, MI

1996 semināri 27.-28. aprīlī Los Andželosā; 9.-10. jūnijā Katskilos, NY

1997 semināri februārīMineapolē, MN; L/2, novembri Vašingtonā, DC

1998 konferences 3. novembrī Čikāgā, IL, un Ņujorkā

1999 seminārs rudenī Kalamazū, MI

2000 seminārs 4. novembrīKlīvlandē, OH
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IzNskolotāju konferences dalībnieki Bostonā 1990. g. februārī. 1. rindāpiektā no kreisās

Bostonas Latviešu skolas pārzine Gaida Kalnāja; viņai blakus IzN vad. Ināra Reine un

IzN lietvede Ieva Bolšteina.

Latviešu skolotāju konferences dalībnieki Kalamazū, MI, 1995. gada oktobrī. 2. rindāotrā

no kreisās Ieva Bolšteina, IzN lietvede; ceturtā no kreisās Rita Drone, IzN vad.
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Vidienes skolotāju konferences darbagrupa latviešu skola Mineapolē 1997. gada aprīlī
Temats: "Vecāku loma skolas darbā.

"

ALAs vidienes apgabala skolotāju semināra dalībnieki. 1. rindā no kreisās: Marga Keizer,
Ruta Grīnvalda, Dace Koplande (Copeland), Anita Briede-Bilsēna, Gunta Beard. 2. rindā:

Dace Pence, Inese Račevska, Māra Memene, Māra Skrupškele, Elisa Freimane, Jautra
Ķelpe, Līga Jēkabsone. 3. rindā: Ilga Pružinska, Ināra Kiršteina, Mētra Krautmane,
Maira Bundža, Rita Petrovska, Anita Rayne, Rita Kalniņa. Iztrūkst: Ilze Bērziņa,

Agita Brēmene, Jānis Grants, Laima Kaugara, Silvija Kļaviņa-Barshney, VitaKore,

DiānaPone, Andra Zommere.
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Līdztekus rūpēm par skolu programmām bija arī jāplāno, kā vislabāk

palīdzēt ārpus latviešu centriem dzīvojošām ģimenēm sniegt saviem bērniem

latvisko izglītību. IzN izveidoja mājmācību kursus, kuru ietvaros skolēni un

skolotāji sazinājās ar pasta starpniecību. Kursos piedalījās tikai minimāls

skaits ģimeņu.
Lai veicinātu pareizu izrunu un valodas izpratni, IzN noturēja

daiļrunāšanas sacensības. Skolēni ierunāja iepriekš norādītus tekstus skaņu
lentēs, un viņu sniegumu izvērtēja Amerikas latviešu teātra Vašingtonas
ansambļa dalībnieki. Sacensību uzvarētāji saņēma grāmatu balvas. Šī pro-

gramma, kaut interesanta, darbojās tikai dažus gadus.
Grāmatnieks Leons Rumaks 1987. gadā bija vēlējies izveidot lasīšanas

sacensības, kurās centīgākie lasītāji iegūtu apbalvojumu - kādu labu grā-

matu, un šim pasākumam tūlīt iemaksājis $100. Pēc L. Rumaka nāves viņa

ģimene turpināja šo tradiciju, un Rumaka piemiņas fonda kapitāls sasniedza

$14 373. Sacensību sākuma gados lielākais dalībnieku skaits bija 286 skolēni

no 21 skolas.

Jaunu ievirzi vidusskolu darbā ievadīja 1991. gada vasara, kad Garezera

vidusskolā mācījās septiņi, Beverīnā deviņi un Kursā 20 skolēni no Latvijas.
Zināmas rūpes sagādāja atšķirīgais latviešu valodas prasmes līmenis starp

jauniešiem no Latvijas un jauniešiem no ASV, jo šeit lietotie mācību līdzekļi
ne vienmēr atbilda šai situācijai. To apstiprināja arī pārbaudījumu rezultāti,

norādot, ka sekmju vērtēšanai nevar lietot vienu un to pašu mērauklu šīm

divām skolēnu grupām.

Skolotāju konferencē Čikāgā, IL, 1998. gada rudenī izveidotā izglītības
darba grupa uzņēmās jaunu vadlīniju un skolu programmas izstrādāšanu. Tā

atkal pārvērtēja jau esošo mācību vielu un izvērtēja Latvijā izdoto un tagad
pieejamo mācību grāmatu lietderību latviešu skolās Amerikā. Latvijā sastā-

dītās grāmatas, kaut skaistas, vērtīgas un piemērotas skolēniem Latvijā, īsti

neatbilda skolu vajadzībām ASV, galvenokārt dažādo zināšanu līmeņu dēļ
tieši latviešu valodas prasmē. Atšķirības latviešu valodas prasmē kavēja apgūt
arī citus priekšmetus, piem., literātūru, vēsturi un ģeogrāfiju.

IzN darbinieki kopā ar LNAK skolu pārstāvjiem 1998. gadā sāka vei-

dot programmu Sarunāsimies cerībā, ka to varēs lietot, mācot kā latviski

nerunājošus skolēnus, tā stiprinot latviski runājošo skolēnu veiksmi sarunu

valodā. Pēc trīs vasaru darba 3x3 nometņu laikā ALAs un LNAK kopēji

sagatavotā programma ieraudzīja dienas gaismu. Tai sekoja galvenokārt
ALAs IzN sagatavotā programma Runātprieks, dažādi materiāli Latvijas

ģeogrāfijas mācīšanai pamatskolas 5. un 6. klasēm, kā arī pārstrādāti
Dr. Laimoņa Streipa sagatavotie vēsturiskie materiāli jaunā, papildinātā iz-

devumā (Latvijā šos materiālus publicēja kā Latvija un latvieši XXgadsimtā).
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Vairākas Latvijā izdotas ābeces daļēji apmierināja ASV skolu vajadzības.
Arvien biežāk skolotāji sāka lietot Latvijā sastādītās bērnu dzeju un pasaku

grāmatas.
Skolu programmas paplašināšanai un "modernizēšanai" ļoti palīdzēja

ALAs valdes priekšsēža Jāņa Kukaiņa, viņa dzīvesbiedres Aijas un Aivara

Osvalda ierosmē un levas Bolšteinas izkārtojumā 1997. gada vasarā uzsāktā

Sveika, Latvija! programma. Tās ietvaros pamatskolu absolventi varēja divas

nedēļas nodzīvot Latvijā un skolotāju pavadībā iepazīties ar savu vecāku un

vecvecāku dzimteni un sava gadagājuma skolēniem Latvijā. Daļu izdevumu

sedza Apvienība, daļu - vecāki un citas vietējās organizācijas. Lai sagatavo-

tos ceļojumam, programmas ietvaros pamatskolas 8. klases audzēkņi pava-

dīja pēdējo mācību posmu, iepazīstoties ar Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kul-

tūru, literātūru - ar informāciju par tematiem, kas pielāgoti brauciena marš-

rutam. Ceļojuma noslēgumā skolēni tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Gunti

Ulmani un vēlāk - ar prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu. 1997. gada vasaras

brauciena dalībnieku atsauksmes par ceļojumu, par gūtajiem iespaidiem un

jaunajiem draugiem - jauniešiem Latvijā viņu vecumā -bija labākā reklāma

nākamajiem braucieniem. Pēc ceturtās vasaras par šādiem organizētiem ceļo-
jumiem varētu teikt, ka - Jāņa un Aijas Kukaiņu ideja bija labs paraugs, kā

mācību vielu padarīt interesantu, saistošu un laikmetīgu, tajā pašā laikā no-

stiprinot apgūtos latviešu valodas pamatus. No 1997. gada līdz 2000. gada
vasaras beigām notika pieci braucieni:

Gads Braucienu skaits Skolēnu skaits

1997 1 12

1998 1 18

1999 2 33

2000 1 20

Kopā: 5 83

Skolēnus pavadīja skolotaji/vadītaji no ASV un Latvijas.*

Projektam Sveika, Latvija! 1998. gada vasarā pievienojās ceļojumi pie-

augušajiem - Sveika, dzimtene! - un 2000. gada vasarā - Sveika, Baltija! - arī

pieaugušajiem. To dalībnieki varēja apliecināt, ka braucieni papildinājuši

viņu zināšanas par Latviju, atsvaidzinājuši skolās iegūto informāciju, iepa-

zīstinājuši ar daudziem kultūrvēsturiskiem pieminekļiem un celtnēm, devuši

* Nora Aivara, Gunta Beard, Ruta Bērna, Āva Bērziņa, Anda Bībelniece, leva Bolšteina, Rita Drone,

Anita Juberte, Mārīte Kalniņa, Edgars Kiršs, Laura Lucs-Varrichione, Aivars Osvalds, Guna

Pavlovska, Ints Rupners un Markus Videnieks.
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iespēju baudīt kā teātra mākslu, tā augstvērtīgus koncertus un operu izrādes.

Gandrīz varētu teikt - šie ceļojumi turpināja 3x3 nometņu ideju - var mācī-

ties jebkurā vecumā.

Ceļojumu techniskais izkārtojums dažādajām grupām prasīja arvien vai-

rāk laika. Tādēļ, sākot ar 1999. g. 1. janvāri, to pārņēma ALAs daļēja laika

darbiniece Anita Juberte. Katru grupu pavadīja divi ALAs pārstāvji no ASV.

Latvijā par ceļojumu izkārtojumu no pirmās dienas rūpējās Guna Pavlovska,
vēlāk arī Mārīte Kalniņa.

Latviešu studiju centrs (LSC)*

Kad ALAs 30 gadu jubilejas kongresā Los Andželosā 1981. gada maijā

delegāti pieņēma lēmumu par Latviešu studiju centra (LSC) izveidošanu

Kalamazū, Mičiganā, latviešu sabiedrība ASV nebūt nebija pārliecināta par

tā nepieciešamību. Vienlīdz dedzīgi LSC idejas autors Dr. Valdis Muižnieks

un viņa domubiedri aizstāvēja centra vajadzību un šīs idejas pretinieki to ap-

karoja kā nevajadzīgu apgrūtinājumu visai latviešu sabiedrībai. LSC vienlai-

cīgi izpelnījās kā "gaismas pils", tā "nespējnieku nama" un "ALAs valdes un

biroja darbinieku bērnu pansionāta vecumdienās" apzīmējumu.

LSC STUDENTI

Rudens / Pavasara sem.

* Latviešu studiju centrs (LSC) bija lielākais un plašākais ALAs projekts. Par ALAs financiālajām
saistībām arLSC lasāms tās vispārējās darbībaspārskatā, bet pilnīga informācija būs atrodama LSC

vēsturē, ko sagatavo Dr. Valdis un LalitaMuižnieki. Seko īss projekta apraksts.



231

Dr. Lalita Muižniece, RMU latviešu studiju

programmas vadītāja savā birojā

(Tornī) 1992. gadā.

ALA uzņēmās veikt šo projektu

tādēļ, ka a) atzina iespēju studentiem

apgūt latviešu valodu akadēmiskā

līmenī par nepieciešamu, lai saglabā-
tu latviešu valodu un kultūru ārpus

Latvijas, b) neviena cita latviešu

organizācija vai draudze ASV to vai

nu nevēlējās, vai nespēja veikt.

Pirmajos pāris LSC pastāvēšanas

gados apm. 2/3 ALAs valdes locekļu,
darbinieku un LSC vadošo personu

laika un enerģijas tika ieguldīts lī-

dzekļu vākšanā, būvdarbos un pie-
mērotas programmas

attīstīšanā. Šim

projektam ziedoja atsevišķas personas

un organizācijas, nereti "nopērkot"

ķieģeli, košuma krūmu vai pat savu

istabu LSC internātā, uz kuras durvīm

pielika plāksnīti ar istabas "īpašnieces" - parasti organizācijas - nosaukumu.

Būvdarbus veica gan vietējās latviešu sabiedrības meistari, gan "iebraucēji" no

"kaimiņu pagastiem". Pat pirmā gada studenti nereti vaļas brīžos mūrēja ķie-

ģeļus un strādāja citus viņiem uzticētus darbiņus un jau pirmā mācību gada

otrajā semestrī varēja pārcelties no universitātes studiju mītnes uz dzīvi LSC

internātā. LSC ēkā atradās studentu istabas un labierīcības, ēdamzāle, kamīnu

istabas (iemīļotas satikšanās un pārrunu vietas mazākām grupiņām), virtuve,

bibliotēka, vēlāk arī archīvu novietne un ēkas aizmugurē - vieta ugunskuram.
Ēdamzāli bieži vien lietoja arī dažādām sanāksmēm un lekcijām, kuras nereti

apmeklēja latvieši no Kalamazū pilsētas. Jau pirmajā gadā studenti bija ieka-

rojuši vietējās latviešu sabiedrības atbalstu un labvēlību.

Sadarbībā ar Rietummičiganas universitāti Dr. Lalita Muižniece izvei-

doja programmu, kas deva iespēju iegūt pirmo un otro grādu latviešu valodā.

Programmā blakus galvenajai lektorei Dr. L. Muižniecei par vieslektoriem

iesaistījās daudzi latviešu valodas, lingvistikas, vēstures un citu priekšmetu

mācībspēki, padarot programmu bagātīgu un interesantu. Pēc ALAs valdes

priekšsēža Jāņa Riekstiņa aiziešanas mūžībā LSC nosaukumu 1983. gada
kongresā Bostonā pārmainīja uz Jāņa Riekstiņa latviešu studiju centru (JR

LSC). Ikdienas praksē visbiežāk lietotais nosaukums tomēr palika - LSC.

No 1981. līdz 1993. gadam LSC programmā mācījās 338 studenti no ASV,

Kanādas, Eiropas un Austrālijas. Programmu beidza 94 studenti: 83 ar pirmo,
13 ar otro grādu. Programmas absolventi šodien strādā par universitāšu
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Jāņa Avotiņa mūzikas krātuve pārvietojas uz LSC. No kreisās: Dr. Valdis Muižnieks, LSC

prezidija pr-dis; Jānis Avotiņš, Daina Ūle, lektore Rietummičiganas universitātes (RMU) latviešu

studiju programmā; prof. Dr. Lalita Muižniece, RMUlatviešu studiju programmas vadītāja.

RMUlatviešu studiju programmas plānošana. No kreisās: prof. Dr. Lalita Muižniece,
Dr. Valdis Muižnieks, divas "Continuing Education"programmas vadītājas - universitātes

darbinieces, Dr. Roberts Pahnatīrs (Palmatier), RMU Valodu un lingvistikas fakultātes vad.
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Pirmā latviešu studiju programmas akadēmiskāgada izlaidums 1982. g. aprīlīKalamazū, MI.

1. rindāno kreisās: Jānis Riekstiņš, ALAspr-dis; Nora Saliņa, Vita Tērauda, Laura

Zommere, SandraJaundāldere, prof. Dr. Lalita Muižniece. 2. rindā no kreisās: Dr. Valdis

Muižnieks, LSC prezidija pr-dis; Asja Lejiņa, ALAs IzN vad.; Anita Tērauda, ALAs

ģenerālsekretāre; Astrīda Cīrule, Ilga Kalniņa, Larisa Roziņa, Helēna Vīksniņa, Rita

Rumpētere, Juris Diļevko, Šellija Janševica. 3. rindā no kreisās: Jānis Peniķis, LSC lektors;

Laris Soliņš, Paids Bērzkalns, Egīls Bogdanovičs, Audra Friša, Guntis Šmidchens,

Samuēls Knochs, III.

mācībspēkiem (piem., Dr. Guntis Smidchens Vašingtonas pavalsts univer-

sitātē, kura pārziņā nodota liela daļa likvidētās LSC bibliotēkas un archīvu

materiālu), ziņu aģentūru dienestā (piem., Samuels Knochs, 111, amerikāņu
TV ziņu raidījumu dienestā Grand Rapidā, MI), par mācītājiem latviešu

draudzēs (piem., māc. Laris Saliņš Ņujorkas latv. cv. lut. draudzē), par

privātuzņēmējiem ar skatu uz Latviju (piem., Juris Bļodnieks, Latvian

American Shipping Line īpašnieks, kura vadītā firma ir pārveduši tonnām

paku uz Latviju), par latviskās izglītības veicinātājiem ASV (piem., Elisa

Freimane, Garezera vasaras vidusskolas direktrise), bieži vien informējot

amerikāņu sabiedrību par latviešu/baltiešu problēmām. LSC absolventi,

kas izvēlējās daļu savas dzīves pavadīt atjaunotajā Latvijā, ir darbojušies kā

valdības dienestā (piem., Kaija Gertnere, bij. Cilvēktiesību biroja vadītāja,
konsultante LR Ārlietu ministrijā Rīgā; Vita Tērauda, bij. LR reformu

ministre, tagad Sorosa fonda nodaļas Rīgā izpilddirektrise), tā privātajā
sektorā (piem., Mārtiņš Parņickis, konsultants, preses centra LETA darbi-

nieks Rīgā).
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Kas gan pamudināja šos jauniešus iesaistīties tik specifiskā mācību kursā?

Un kā iegūtās zināšanas palīdzēja viņu karjērai? Dažas pašu studentu atbil-

des: kursi deva iespēju piedzīvot ASV neiespējamo - ikdienas latvisko vidi;
tie palīdzēja iedziļināties latviešu valodas, lingvistikas un vēstures jautājumos
akadēmiskā līmenī; tie iepazīstināja studentus ar latviešu akadēmiķiem - labi

pazīstamiem ASV un citu valstu akadēmiskajās aprindās; LSC programmā

apgūtais latviešu valodas līmenis pavēra durvis darba iespējām kā ASV, tā

Latvijā, kuras citādi būtu slēgtas.
LSC darbs apsīka studentu trūkuma dēļ. Kopš Latvijas neatkarības atjau-

nošanas 1991. gada 21. augustā radās iespēja studēt Latvijā, kas daudziem stu-

dentiem likās interesantāk un dažkārt arī financiāli izdevīgāk. Pēc 1992793.

mācību gada izbeidzās latviešu valodas programma. Kaut gan LSC ēku pār-
deva jau 1996. gada vasarā, līdz 1998. gadam pagaidu telpās vēl darbojās bib-

liotēka un kultūras vērtību un dokumentācijas centrs. Līdz 2000. gadam
LSC bibliotēkas grāmatas un periodiku pārvietoja uz citām bibliotēkām un

universitātēm - galvenokārt uz Vašingtonas pavalsts universitāti Sietlā, Imig-

rācijas centru St. Paulā, MN, Toronto latviešu centra bibliotēku Kanādā, uz

bibliotēkām Latvijā utt. Gleznas rada mājvietu vairākos mūzejos Rīgā, pie

Ņujorkas latv. cv. lut. draudzes un dažiem privātiem kollekcionāriem. Pēc

19 darbības gadiem 2000. gada 20. maijā oficiāli noslēdzās ALAs lielākais

projekts. Par šī milzīgā projekta panākumiem liecina arī tas, ka daudzi no tās

pašas sabiedrības, kas sākumā LSC bija uzskatījusi par nevajadzīgu, LSC

likvidāciju uzskatīja gandrīz vai par traģēdiju. Latvieši ASV bija sapratuši un

atzinīgi novērtējuši paveikto. Neraugoties uz lielajām pūlēm, milzīgo darbu

un prāvajām piemaksām, LSC savā pastāvēšanas laikā bija pareizais iestā-

dījums pareizā laikā, sagatavojot atjaunotās, brīvās, neatkarīgās, demokrā-

tiskās Latvijas nākotnes veidotājus un aktīvus latviešu sabiedrības locekļus
ārzemēs. LSC darbs, viena liela, neatņemama daļa no ALAs darbības, ir

padarīts.

Trlsreiztrīs

Trīsreiztrīs (3x3) idejas autore Dr. Līga Ruperte uzskatīja, ka ikviens

cilvēks visu savu mūžu mācās kaut ko jaunu. Gan pats uz savu roku, gan

kopā ar citiem. Mācīties reizē ar citiem parasti nozīmē būt kopā ar sava gada-
gājuma personām. Diemžēl modernās dzīves ritmā kopā ar citiem ģimenes
locekļiem pavadītie brīži bieži vien ir kļuvuši arvien īsāki. Lai dotu iespēju
visai, arī paplašinātai ģimenei pavadīt veselu nedēļu kopā un tomēr atse-

višķi, Dr. Ruperte nāca klajā ar domu rīkot nometni dalībniekiem visos
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3x3 ASVpadome 1999. g. 25. septembrī. No kreisās: Laila Medne, Dr. Līga Ruperte,
ArmandaJātniece, Dr. Arnolds Ruperts, Lilita Spure, Ieva Johnson, Ingrīda Jansone -

padomes priekšsēde.

3x3 Latvijā padome 1999. g. 24. jūlijā. 1. rindā no kreisās: Dace Jurka - Mazsalaca; Inese

Krūmiņa, pr-de - Rīga; Inese Bērziņa, Mazsalaca; Lauma Vlasova, Maskava; Dr. Līga

Ruperte, ASV; Līga Kozlovska, Balvi. 2. rindāno kreisās: Alsīda Jurčenko - Rēzekne;

Elvīra Brovacka - Preiļi; Jānis Krūmiņš - Rīga; Dzintra Zvejniece - Alūksne; Inta

Baltgalve - Bauska; Jānis Gulbis - Rīga; Mārīte Priekule - Rēzekne. Iztrūkst: Dr. Arnolds

Ruperts - ASV; Arnis Siksna - Austrālija.
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vecumos - no 0 līdz 99+

gadiem. Pa dienu nometņo-

tāji piedalītos katram vecu-

mam piemērotās nodarbībās,
vakara stundas pavadītu visas

paaudzes kopā.
Pirmā 3x3 nometne no-

tika 1981. gada vasarā Gar-

ezerā ar 160 dalībniekiem

dažādā vecumā. Bērnu no-

darbības bija saskaņotas ar

bērnu vecumu. Pieaugušie

varēja apmeklēt nodarbības

vairākās t.s. "interešu gru-

pās", piem., rotkalšanā, rok-

darbos, keramikā, lekcijās

LR prezidente Vaira Vīķe-Freiberga saņem ziedus no

Ineses Krūmiņas, Latvijas 3x3 padomespr-des, 1999. g.

24. jūlijāJaunpilī.
FOTO: Dr. Līga Ruperte

par literatūru, politiku v.c. tematiem. Pirmā nometne izdevās. 1982. gadā
3x3 notika Garezerā un Kursā, Rietumkrastā. 1983. gadā pievienojās arī

Katskilu 3x3 nometne ASV. Triju paaudžu ideja nepalika tikai ASV. Jau
1983. gadā tā sasniedza Almēliju Anglijā un Kanberu Austrālijā; 1985. gadā
3x3 saimei piebiedrojās arī latvieši Zviedrijā, 1988. gadā - Abrenē, Francijā,
un 1990. gadā - vēl arvien padomju okupētajā Latvijā, Madlienā. Kopš Latvi-

jas neatkarības atgūšanas 3x3 nometnes Latvijā ir ieguvušas nedalītu atsau-

cību. Dalībnieku vidū ir bijušas ne tikai ģimenes no Latvijas, bet, pateicoties
PBLA financiālai palīdzībai, ari no Gruzijas un Krievijas, piem., no Omskas

apgabala.
Kas gan šajā pasākumā bija tik saistošs? Dr. Rupertes vērtējumā vis-

iecienītākie temati ASV nometnēs ir bijuši politika un folklora; praktiskajā
ievirzē - rotkalšana. Atkarībā no lektoru mākas un zināšanām ikvienā 3x3

nometņu izkārtojumā izveidojās dažas populāras lekcijas, piem., literātūra,
latviešu valodas ievirze, keramika utt.

3x3 nometnēs Latvijā visvairāk dalībnieku iesaistījušies semināros par ģi-
menēm, kaut arī citās nodarbībās lektoru izvēle bija svarīga, piem., Dr. Vairas

Vīķes-Freibergas un Imanta Freiberga lekcijas par garīgo spēku un tautas

tradicijām ir bijušas ļoti iecienītas. Tāpat kā ASV, arī Latvijā rotkalšana izvēr-

tās par vienu no vispopulārākajām ievirzēm. Turpretim politisku tematu ap-

cerēm Latvijas 3x3 nometnēs nav bijusi pārāk liela atsaucība.

Trīsreiztrīs ideja sākās ALAs paspārnē, un 3x3 jeb Ārpusskolas izglītī-
bas nozare bija viena no ALAs dažādajām darbības ievirzēm, ko allaž vadīja
Dr. Līga Ruperte - gan kā valdes locekle, gan kā speciālā projekta (3x3)
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ZIEMEĻAMERIKAS 3X3

EIROPAS 3X3
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AUSTRĀLIJAS 3X3

LATVIJAS 3X3
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2000.

gada

vasaras

Katskilu
3x3

nometnes
dalībnieki,
lektori,

rokdarbu

meistari,
vadība,

darbinieki
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vadītāja. Neatsverams palīgs 3x3 ikdienas organizātoriskā darbā bija
Dr. Arnolds Ruperts, Līgas dzīvesbiedrs. Gadu tecējumā, 3x3 idejai "izejot

pasaulē", tā atrada vietu PBLA darba ietvaros. Atskaiti par katra gada dar-

bību Trīsreiztrīs nometnēs tomēr vēl arvien sniedza arī ALAs darbības gada

pārskatos. Kopš 1990. gada 3x3 populāritāti ir aprakstījuši gan Latvijas, gan

ārzemju latviešu preses pārstāvji, norādot uz nometņu un to dalībnieku

dažādību, referātu un nodarbību nozīmi un - galvenais - atspoguļojot pašu
dalībnieku vērtējumu par šo pasākumu:

3x3 ir "(..) iespēja sapīties savās saknēs", apgalvoja žurnāliste Inga Grīn-

mane Latvijā*, un varētu teikt, ka, pateicoties Dr. Līgai Rupertei, sensenā

latviešu dzīves gudrība "Mūžu dzīvo, mūžu mācies!" bija sekmīgi radusi jau-
nu iedvesmojumu modernā izkārtojumā. Sīku informāciju par pirmajām simt

3x3 nometnēm sakopojis Jānis Dūšelis Austrālijā.**

Apgāds

Kaut Apgāds dažus gadus darbojās kā atsevišķa nozare, tā uzdevums

bija saskaņā ar IzN norādījumiem sagatavot un iespiest vajadzīgos mācību

līdzekļus - grāmatas, uzdevumu un darba burtnīcas, dažādus uzskates

līdzekļus. Apgāda sagādātos mācību līdzekļus nereti pieprasīja arī latviešu

skolas Kanādā un Austrālijā.
Pirmajos Apgāda darbības gados izdotās grāmatas glabājās pie Kārļa

Ķilkuta ŅPudžersijas pavalstī. Gadu nastai uzliekot ierobežojumus, tās savā

pārziņā pārņēma kādreizējais ALAs Revīzijas komisijas loceklis Vilis

Miķelsons Kalamazū, ML Pēc ALAs sekretāriātā telpu paplašināšanas
1994. gada vasarā grāmatu klāstu pārveda uz Rokvilli. Sekretāriātā darbinie-

ki uzņēmās grāmatu sakārtošanu, skolu pasūtinājumu pieņemšanu, grāmatu
sapakošanu/izsūtīšanu. Samazinot ALAs valdes locekļu skaitu, IzN nozare

uzņēmās pārzināt arī Apgāda darbību. Pēc sekretāriātā darbinieku samazi-

nāšanas visu grāmatu krājumu (pāri par 12 000 eksemplāru) 2000. gada
vasarā pārcēla uz IzN vadītājas Daces Koplandes (Copeland) māju - arī

Kalamazū. Sī maiņa vienkāršoja daudzus praktiskus izkārtojumus, atviegloja
sekretāriātā darbinieku fiziskā darba slodzi, bet padarīja IzN nozares vadītā-

jas darbu komplicētāku. Kopš 1986. gada Apgāds ir sagatavojis un publi-
cējis ievērojamu skaitu mācību līdzekļu, kā arī palīdzējis izplatīt piemērotas

publikācijas angļu valodā, kas interesētu latviešu jauniešus un pieaugušos,

piem.,
*

Grīnmane, Inga. "lespēja sapīties savās saknes." Neatkarīga Rīta Avīze, 2000. g. 27. jūlija.
** Dūšelis, Jānis, red. 3x3 = 100. 3x3 Austrālijā padome, 1997. g. decembri.
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Esbensen, Barbara Juster. "The Dream Mouse: A Lullabv Tale from Old Latvia."

Little, Brown& Cc, NewYork, 1995.

Gessner, Lynne. "Edge of Darkness." ALA, Rockville, MD (2. un 3. iespiedums),
1986, 1987.

Nesaule, Agate. "A VVoraan m Amber." SOHO Press, Inc., NY, 1995.

Plakans, Andrejs. "The Latvians: A Short History." Hoover Institūtiem Press,

Stanford, CA, 1995.

un daudzas citas.

Stipendiju fonds (SF)

Stipendiju fonds allaž atradās IzN paspārnē. Stipendiju komisijā (SK)

darbojās trīs personas - IzN vadītājs/a un vēl divi valdes vai Revīzijas komi-

sijas locekļi. SF pārziņā bija daudzo testamentāro novēlējumu un ziedojumu
sadale gan latviskās, gan akadēmiskās izglītības veicināšanai kādā noteiktā

laukā, ievērojot dažādo ziedotāju norādījumus. Katra kalendāra gada sāku-

mā SK uzaicināja studentus pieteikties stipendijām un vērtēja iesniegtos

stipendiju pieprasījumus galvenokārt atkarībā no studentu vecāku materiālā

stāvokļa un paša studenta aktivitātēm vietējā latviešu sabiedrībā. Vasaras

vidusskolām ASV SF piešķirtās stipendijas nodeva katras skolas vadībai, kas

tad tās sadalīja saviem skolēniem.

Parasti stipendiju pieprasījumi pārsniedza attiecīgajā gadā pieejamās
summas. 1970. un 1980. gados relātīvi mazi piešķīrumi ($2OO-$3OO apmērā)
deva ievērojamu atspaidu izglītības turpināšanai, bet 1990. gados akadēmiskās

izglītības iegūšana ASV universitātēs bija ievērojami sadārdzinājusies. SK bija

jāizvērtē apstākļi un jālemj, vai pareizāk un lietderīgāk piešķirt vairāk stipendi-

ju par mazākām summām vai lielākas stipendijas mazākam studentu skaitam.

1990. gadu otrajā pusē SK sāka izsniegt mazāku skaitu stipendiju par lielākām

summām (starp $500 un $1 000). Pēc 1991. gada SK arvien vairāk pieprasīju-
mu saņēma no studentiem Latvijā - gan lai papildinātos zinībās kādā univer-

sitātē ASV, gan
lai uzsāktu vai turpinātu jau iesāktās studijas Latvijā. No vie-

nas puses - bija patīkami atbalstīt studentus, kas dzīvoja Latvijā; no otras -

atbalsts studentiem ASV, it sevišķi latviskās izglītības turpināšanai, likās tik-

pat nepieciešams. Radās arī bažas, ka, iegūstot akadēmisko izglītību ASV,
studenti no Latvijas nevēlēsies atgriezties un izmantot savas zināšanas par

labu Latvijas attīstībai. Tādēļ viens no Stipendiju piešķiršanas noteikumu pa-

pildinājumiem noteica, ka pēc studiju beigšanas stipendijas saņēmējam jāat-

griežas dzimtenē. Caurmērā stipendiāti šo noteikumu tiešām ievēroja.

Piešķirtās stipendijas pēdējos 15 gados veido šādu ainu:
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Gads Piešķirtā stipendiju kopsumma

1986 $ 21 000

1987 22 550

1988 25 200

1989 14 400

1990 12 350

1991 12 850

1992 16 350

1993 13 250

1994 12 750

1995 12 750

1996 17 100

1997 15 000

1998 15 500

1999 14 000

2000 23 100

Kopā: $ 248 150

Šajā summā neietilpst vesela rinda speciālo stipendiju, piem., piešķīrumi
no E. Kleinberga lauksaimniecības stipendiju fonda studentiem no Latvijas,
L. Mārtinsones piemiņas stipendiju fonda - veterinārmedicīnas studentiem,

"JH. Vinters Printmaking Award" - mākslas studentiem Latvijā, SAL dar-

bības ietvaros sagādātās stipendijas daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem un

represētajiem pensionāriem Latvijā v.c.

IzN darbs varbūt nav ritējis tik drāmatiski un saistoši kā dažās citās noza-

rēs, piem., IN. Pat ALAs kongresos IzN darba grupu dalībnieku skaits caur-

mērā bija mazāks nekā, piem., nacionālpolītiskā darba grupā, jo delegātiem

šķita, ka visi interesantie notikumi allaž saistīti ar- politiku! Toties tas ir vaina-

gojies ar panākumiem tieši klusajā, sistemātiskajā ikdienas darbā - mācību

līdzekļu izvērtēšanā, sagatavošanā un iespiešanā, skolu programmu izstrādā-

šanā un pārstrādāšanā, skolotāju apmācībās un skolēnu skološanā visās latviešu

nedēļas nogaļu pamatskolās, ziemas un vasaras vidusskolās. Jāpiemin arī mil-

zīgais skaits latviešu ģimeņu- bērni, vecāki un vecvecāki, kas ziedoja neskaitā-

mas stundas un līdzekļus, lai uzturētu latviešu valodu un tradicijas, bez kurām

nav iedomājama latviešu kultūra. Un, protams, nedrīkst aizmirst LSC lomu

latviskās izglītības nostiprināšanā akadēmiskā līmenī. Šī kopējā darba rezul-

tātā pusgadsimtu ASV ir pastāvējusi rosīga latviešu sabiedrība, kas vēl arvien

veido savu kultūrālo vidi un veic sabiedriskos pienākumus. Kopā ar SF fīnan-

ciālo atbalstu latviskās izglītības attīstībā un latviskās identitātes saglabāšanā
ASV un akadēmiskās izglītības veicināšanā studentiem no Latvijas Izglītības
nozare tās dažādajos darbības posmos patiesi pierādīja sevi kā viena no trim

galvenajām un veiksmīgākajām ALAs darbības ievirzēm.
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KULTŪRA

Amerikas latviešu apvienības darbs latviešu kultūras uzturēšanā, veici-

nāšanā un saglabāšanā izpaudās galvenokārt koordinācijā, informācijas ap-

maiņā un līdzekļu sagādē, un vairāku īslaicīgu projektu veikšanā. īpašus

projektus veica ALAs Latviešu Institūts (LI) - sk. atsevišķu nodaļu.

Koordinācija izpaudās dažādi. KN veicināja ALAs Kultūras dienas un

ALAs Dienas vai Informācijas semināru rīkošanu, kas savā apjomā izvērtās

dažādi: gan rīkoti kāda cita pasākuma ietvaros, gan kā patstāvīgi sarīkojumi,

gan kā kulturāli maratoni pāris nedēļas nogaļu pēc kārtas.

Gads Kultūras dienas/sanāksmes/semināri

1986-1989 Kultūras dienas nenotika

1990 Kultūras dienas pavasarī Kalamazū

1991 Kultūras dienas Čikāgā, IL; kultūras/izglītības darbinieku seminārs

28./29. martā Toronto, Kanādā

1992 Kultūras dienas nenotika

1993 Kultūras un izglītības darbinieku sanāksme 26./27. martā Toronto,
Kanādā. Piedalījās ari LR izglītības ministrs Jānis Vaivads

Kultūras dienas 27./28. martā GrandRapidā, MI

1994 KN darbinieku sanāksme un seminārs 23.-27. martā Toronto, Kanādā

1995 Kultūras dienasnenotika

1996 Kultūras dienas nenotika

1997 Kultūras dienas nenotika

1998 Kultūras dienas 22723. februārī un 29. februārī-1.martā Mineapolē, MN

1999 Kultūras dienas 22./23. un 27-/28. februārī Mineapolē, MN;

2000 Kultūras dienas24727. martā Denverā, CO, un 28.-30. jūlijā Garezerā, MI
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"ALAs dienu"dalībnieki un viesi Denverā, CO, 2000. g. pavasarī. 2. rindā vidū

ALAspr-dis Jānis Kukainis.

KN informēja sarīkojumu izkārtotājus par izvēlētajam tematampiemē-
rotiem lektoriem un pārraudzīja atsevišķus mazākus, bet dažkārt sarežģī-
tākus pasākumus, piem., autoru honorāru iekasēšanu un izmaksu, kas gadu

tecējumā bija gandrīz vai aizmirsts. Tikai pateicoties Andra Ritmaņa uzņē-
mībai un gādībai 1990. gadu sākumā, KN varēja atkal atjaunot autoru hono-

rāru maksājumus. Pilnīgi patstāvīgi darbojās speciāla rakstura organizācijas,

piem., Amerikas latviešu mākslinieku apvienība un Latviešu lietiskās māk-

slas biedrība (abas ALAs biedres), Koncertu apvienība, Tautas deju apvienī-
ba un citas īpašu interešu

grupas, piem., literārie pulciņi.
1990. gadā KN vadītāja Konstantīna Sventecka izdarītās aptaujas rezul-

tāti (no 179 organizācijām - ALAs biedrēm atbildēja 46) norādīja, ka viena

gada laikā notikuši 42 koncerti, 76 referāti, 13 izstādes, 9 teātra izrādes, 42

sarīkojumi ar viesiem no Latvijas, 25 filmu izrādes, 23 izbraukumi, 76 dažā-

das sanāksmes, 40 dažāda rakstura sarīkojumi; 22 organizācijas piedalījušās
18. novembra atceres rīkošanā. Tā kā lielajos centros bieži vien skaitliski

lielākās organizācijas rūpējās par sarīkojumiem, daudzas mazākas vienības

nebija iesaistītas sarīkojumu organizēšanā. Tas daļēji izskaidro
pamazo at-

bilžu skaitu. Toties sarīkojumu skaits un dažādība liecina par latviešu sabied-

rības ASV vitalitāti, kas valdīja pirms Latvijas neatkarības atgūšanas. Lai gan

pēc 1991. gada 21. augusta nav izdarīta neviena līdzīga aptauja, novērojumi

rāda, ka sarīkojumu skaits mazliet sarucis, bet dažādība pieaugusi, galveno-
kārt pateicoties iespējām organizēt viesizrādes un turnejas dažādām grupām
un atsevišķiem māksliniekiem no Latvijas. Kā dažas pazīstamas grupas var

pieminēt Rīgas Doma zēnu kori un Valmieras teātra grupu.
Par tām parasti

gādāja ASV latviešu organizācijas - ALAs biedres, no kurām šai laukā vispa-
zīstamākā ir "Tilts" Ņujorkas pavalstī.



245

Lielākajā bibliotēkā pasaulē - Kongresa bibliotēkā (KB) Vašingtonā

strādājošās darbinieces -Edīte Āboliņa, Lolita Silva, leva Lēmane bija norā-

dījušas, ka KB atrodas plašs Padomju Savienības okupācijas laikā publicētu

grāmatuklāsts par Latviju un latviešiem, bet ļoti maz grāmatu, kas publicē-
tas rietumos. 1988. gada vasarā ALAs KN stipendiāte Ingrīda Baumane

sastādīja sarakstus par KB atrodamajām latviešu grāmatām un grāmatām par

Latviju. Jau 1988. gadā KN vadītāja Ulža Sējas ierosmē ALA iegādājās un

pasniedza bibliotēkai 57 un 1989. gadā 150 grāmatas, kā arī uzaicināja visus

latviešu izdevējus nosūtīt divus eksemplārus KB no katras viņu publicētās

grāmatas. Diemžēl šis aicinājums neguva gaidīto atsaucību, tāpat kā atgādi-

nājumi latviešu izdevniecībām reģistrēt katru publicēto latviešu grāmatu, lai

to ievietotu starptautisko bibliotēku tīklā.

Informācijas apmaiņas ietvaros KN periodiski sagatavoja t.s. "talantu

klēti" -dažādu nozaru lektoru/speciālistu sarakstu. KN vadītājas Birutas Abu-

las ierosmē KN sagatavoja brošūru
par

visiem ārpus Latvijas zināmajiem fon-

diem, to mērķiem un līdzekļu pieejamību. KN vadītājas Intas Srāderes vadībā

Astra Apsīte un Vija Kārkliņa 1997. gadā sagatavoja Archīvu rokasgrāmatu. Tā

palīdzēja organizācijām un atsevišķām personām archīvu materiālu saglabā-
šanā un informēja par iespējām uzglabāt vēsturiskus dokumentus dažādās

iestādēs kā ASV, tāLatvijā. 1998799. gadā Vija Kārkliņa sastādīja sarakstu par

angļu valodā izdotajām grāmatām, kas skar Latviju un Baltijas valstis.

Par ALAs lomu ārzemju latviešu sabiedrībā Latvijas Valsts archīvu va-

dību bija informējis bijušais ALAs valdes priekšsēdis Dr. Visvaldis Klīve, un

jau 1995. gada vasarā notika pirmā no vairākām neoficiālām, informātīvām

sarunām starp Apvienības un LV archīvu pārstāvjiem. 1996. un 1997. gadā
KN vadītājas Intas Srāderes oficiālais dialogs ar Latvijas Valsts archīva va-

došajām personām - Dainu Kļaviņu, Māri Branci, Eduardu Pelkausu - nolī-

dzināja ceļu arī LSC bibliotēkā esošo materiālu kataloģizēšanai, izvērtēšanai

un izvietošanai.

Kultūras un sabiedriska darba veicināšanai KN periodiski piešķīra ALAs

Atzinības rakstus personām un organizācijām, kas bija enerģiski, nesavtīgi
un sekmīgi veicinājušas gan kultūras, gan izglītības un citus sabiedriskus pasā-
kumus latviešu centros ASV. Centru sabiedriskie darbinieki ieteica kandidātus

šim apbalvojumam; KN savu atzinumu nodeva ALAs valdei apstiprināšanai.
Atzinības rakstus laureātiem pasniedza latviešu centros rīkotajos 18. novem-

bra atceres aktos (sk. Pielikumu #3). Ikviena lieta vai pasākums ar laiku

noveco; KN Atzinības balvu noteikumi nebija izņēmums. Tādēļ bija arī daži

gadi, kuros ALA nepiešķīra nevienu balvu, jo trūka kandidātu un bija neskaid-

rības pieteikšanas procesā. Apzinoties šī apbalvojuma nozīmi, KN Atzinības
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balvas noteikumus periodiski pārstrādā-

ja tā, lai tie pēc iespējas precīzi atspo-

guļotu latviešu sabiedrības maiņas un

ALAs darbību un atvieglotu gan kandi-

dātu izvēli, gan viņu izvērtēšanu.

Līdzekļu sagāde. ALAs Kultūras

fonds (ALAs KF) strādāja kā atsevišķa
nozare ārpus ALAs valdes, bez balss-

tiesībām un rūpējās tikai par līdzekļu

sagādi un sadali tiem kultūras un izglī-
tības projektiem, kuriem nepietika
ALAs gadskārtējo budžetu ietvaros

paredzēto līdzekļu. KF valdē kā cx offi-
cio locekļi darbojās ALAs IzN un KN

vadītāji, kā arī rinda izraudzītu kultūras

un izglītības darbinieku, kas bija

speciālisti katrs savā nozarē. Katra gada
sākumā ALAs KF rīkoja ziedojumu
vākšanas akciju, lai iegūtu līdzekļus pie-
šķīrumiem.

ALAs Kultūras nozares vadītāja Inta

Šrādere (no kreisās) kopā ar Izglītības
nozares vadītājuRitu Droni

pieņemšanā par godu Latvijas Valsts

prezidentam Guntim Ulmanim.

ALAs KF sagādāja ne vien līdzekļus, bet arī katru gadu izvērtēja un ap-

balvoja izcilus kultūras un izglītības darbiniekus ASV. Apbalvojumu katēgo-

rijās ietilpa gan naudas balvas (piem., Krišjāņa Barona prēmija), gan atzinības

raksti. KF laureātu skaits garajā gadu gājumā ir sasniedzis ievērojamu skaitu.

Paziņojumi par KF balvām un laureātu sasniegumiem allaž ir atbalsojušies
arī laikraksta Laiks slejās. Par nerakstītu tradiciju ir kļuvis Ņujorkas latviešu

organizāciju katra gada sākumā izkārtots sarīkojums - lekciju vakars par katra

iepriekšējā gada ALAs KF laureātiem un viņu nopelniem.

Ilggadējais ALAs KF priekšsēdis Dr. Tālivaldis Bērziņš, analizējot
ALAs kartotēkā ievietoto informāciju, bija konstatējis, ka visus latviešus

ziedotājus ASV var iedalīt trīs kategorijās: daži ziedo tikai ALAs Kultūras

fondam, daži tikai ALAs darbībai un vēl citi - visiem mērķiem, kas veicina

latvietību. Pamatojoties uz šo informāciju, Dr. Bērziņš prata noorganizēt

vissekmīgākās līdzekļu vākšanas akcijas tieši KF darbam; viņš bija neaizstā-

jams padomdevējs, plānojot pārējās līdzekļu vākšanas akcijas - ja tie valdes

locekļi, kuru uzdevums bija gādāt par ALAs līdzekļiem, vēlējās izmantot viņa
zināšanas.

Dr. T. Bērziņam vairs nekandidējot ALAs KF priekšsēža amatam,

1998. gadā kongress uzticēja to ALAs priekšsēža vietniekam Jānim Kukainim.
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Pēc gada, arī J. Kukainim nekandidējot šim amatam, kongress par ALAs KF

priekšsēdi ievēlēja Viju Zuntaku-Bērziņu.

Pirmajos četros gadu desmitos ALAs KF atbalstīja projektus, ko veica

galvenokārt ASV. Kopš neatkarības atgūšanas KF darbs arī Latvijā bija

kļuvis arvien pazīstamāks. Jau sākot ar 1993. gadu, ALAs KF sāka saņemt

līdzekļu pieprasījumus no dažādām iestādēm un uzņēmumiem Latvijā. Lai

vienkāršotu līdzekļu piešķiršanu un labāk varētu izvērtēt projektus, par

kuriem reizēm bija minimāla informācija, V. Zuntaka-Bērziņa sistēmatizēja

piešķīrumu izvērtēšanas procedūru, pārstrādāja noteikumus, kas jāievēro

līdzekļu pieprasītājiem, un pieprasīja pārskatu par līdzšinējo un plānoto pro-

jektu veikšanu.

Gadskārtējās ALAs KF valdes sēdēs KF piešķīra līdzekļus dažādajiem

projektiem, ņemot vērā projekta lietderību latviešu kultūras un izglītības
darba veicināšanai, ziedotāju uzskatus un tajā gadā pieejamās summas. Gadu

gājumā KF piešķirtie līdzekļi uzrāda šādas summas, kas neieskaita speciālo

mantojumu, e.g.,
Sūnas piemiņas fonda, komponista Okolo-Kulaka fonda

v.c. piešķīrumus:

Gads Piešķirtā summa ASV dolāros

1986 16 400

1987 18 050

1988 17 200

1989 21 000

1990 13 100

1991 20 700

1992 20 700

1993 24 100

1994 22 600

1995 19 900

1996 28 700

1997 31 600

1998 31 500

1999 26 400

2000 23 350

Kopā: 335 300

īslaicīgo projektu bija daudz, un tie bija dažādi, piem., jauno mūziķu
konkurss, latviešu komponistu instrumentālās mūzikas apzināšana un kata-

loģizēšana, fotogrāfiju vākšana par latviešu dzīvi trimdā v.c. Latviešu viet-

vārdu svešumā apzināšana deva ap 4000 vietvārdu; sakopoto informāciju KN

nodeva Vietvārdu komisijai Latvijā tālākai pētīšanai un uzglabāšanai.
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Par vienu no visinteresantākajiem projektiem izveidojās mutvārdu vēs-

tures dokumentācija Dr. Maijas Hinkles vadībā. īpaši apmācīti projekta darbi-

nieki strādāja kā ASV, tā Latvijā, intervējot dažādu gadagājumu un profesiju

pārstāvjus un ieskaņojot viņu stāstījumus skaņu lentēs.

Amerikas latviešu apvienības darbs kultūras jomā nerāda taustāmus re-

zultātus. To nevar izmērīt ar olekti vai svaru kausiem. To var apjaust, jau

trešajā paaudzē vērojot latviešu sabiedrības kulturālās aktivitātes, kas vēl

arvien, pēc 55 ārpus Latvijas pavadītajiem gadiem, notiek latviski. To var

tikai aptvert, klausoties ārpus Latvijas komponēto mūziku, lasot dažādajos
žanros radīto literāro klāstu, baudot latviešu mākslinieku gleznas, keramiku

un audumus, skatoties tautas deju kopu sniegumus un vērtējot jaundejas,

priecājoties par katru jaunu iestudētu lugu. To var tikai novērtēt, konsta-

tējot, ka latviešu kulturālā izpausme vēl arvien ir vērojama visās latviešu

sabiedrības aktivitātēs - no literāro kopu saietiem, dzeju vakariem un svēt-

dienas skolu jaunatnes sagatavotām programmām līdz novadu un galvena-
jiem dziesmu svētkiem un to plašajām, vispusīgajām programmām. To visu

nevarēja veikt tikai pašplūsmā. Pašos pamatos kulturālais darbs balstījās uz

organizētu ideju sakopojumu, uz pamudinājumu, uz sabiedrības vadošo per-

sonu un organizāciju idejisku atbalstu un - uz līdzekļu pieejamību tur, kur

tas bija nepieciešams. Citiem vārdiem sakot, ALA atkal pielika savu roku

tur, kur tas bija vajadzīgs.

Nacionālāmutvārdu vēsturesprojekta dalībniekusaiets apmācību seminārā laikā

Jāņa Upīša mūzejā Rīgā. 1. rindā no kreisās: Dr. Maija Hinkle, prof. Augusts Milts

un Māra Zirnīte.
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FINANCES

Amerikas latviešu apvienības pārziņā ir divas finanču kategorijas: ienā-

kumi speciāliem mērķiem, izlietojami tikai saskaņā ar saņemtajiem noteiku-

miem, un operātīvie līdzekļi, lietojami ALAs ikdienas darbam, - ALAs

"benzīna tanks", dzinējspēks un ikdienas nepieciešamība. lenākumi sadalā-

mi piecās katēgorijās.

Biedru maksas

Atsevišķas personas varēja izvēlēties, vai iestaties gadskārtēja (s2s*),
mūža (s2oo*), zelta mūža (ssoo*) vai dzintarbiedra ($1000*) katēgorijā.

IEŅĒMUMI NO BIEDRU MAKSĀM

* Biedru maksas 2000. gadā.
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Organizācijas - ALAs biedres katru gadu maksā kongresā noteiktu

dalības maksu neatkarīgi no organizācijas locekļu skaita. 2000. gadā tā bija
$50 gadā. Kopš 1980. gada, kad arī organizācijām deva iespēju iestāties

Apvienībā kā mūža biedrēm ar vienreizēju $1000 iemaksu, iestājās 69 orga-

nizācijas (sk. pielikumu #6). Ne visas organizācijas, kas darbojās 1951. gadā,
kad dibināja Amerikas latviešu apvienību, ir vairs aktīvas. Daudzu dažādu

iemeslu, bet galvenokārt aktīvu organizācijas locekļu skaita samazināšanās

dēļ dažas jau sen beigušas savu darbu, dažas apvienojušās. Apvienošanās pro-

cess it sevišķi viegls likās draudzēm, kuru darbība pašos pamatos ir vienvei-

dīga. Organizāciju skaita samazināšanās attiecīgi samazināja arī gadskārtējās
iemaksas un līdz ar to ALAs budžetā paredzētos ienākumus.

Ziedojumi

Lai papildinātu ienākumus no biedru maksām, ALA sistēmatiski orga-

nizē ziedojumu vākšanas akcijas gan ALAs ikdienas darbam, gan speciāliem
projektiem vai darbības ievirzēm.

Testamentāri novēlējumi

Laiku pa laikam, parasti vairākas reizes gadā, ALA saņēma testamentārus

novēlējumus. Dažos doti sīki norādījumi, kā saņemtās summas izlietojamas,

piem., studentu stipendijām, nacionālpolītiskiem projektiem, palīdzībai uz

Latviju utt. Ja saņemtas summas bez norādījumiem, ALAs valde varēja lemt

par to izlietošanu. Testamentāro novēlējumu varbūt nav bijis visai daudz, bet

tie ir interesanti. Līdz šim to apjoms ir sniedzies no pāris simtiem dolāru

līdz pat pāri par ceturtdaļmiljonu dolāru. Starp novēlējumiem ir bijuši arī

nekustami īpašumi, automašīnas, gleznas, keramika, grāmatas, nešūtas drē-

bes, dzijas, pogas, diegi...

Noguldījumu augļi

Visu mūža biedru iemaksas un speciāli ziedojumi sastādīja t.s. pamatka-

pitālu. To noguldījumu augļus savukārt izlietoja ikdienas vajadzību un uzdo-

to projektu izdevumu segšanai. ALAs priekšsēdis Aristīds Lambergs 1988.

gadā aprēķināja, ka ideāli būtu, ja Apvienības ikdienas vajadzības, t. i., sek-

retāriātā telpu īri, pasta, telefona un drukas darbu izdevumus, darbinieku algas
un apdrošināšanu, varētu segt tikai no noguldījumu peļņas un ja ALAi neva-

jadzētu paļauties uz gadskārtējiem sabiedrības ziedojumiem. lenākumus no

ziedojumu akcijām izlietotu tikai speciāliem projektiem, kuru ALAi nekad nav
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trūcis. Lai panāktu tādu stāvokli, Apvienībai būtu nepieciešams pamatkapi-
tāls vismaz 2 miljonu dolāru apjomā. Ne vienmēr visas cerības piepildās...

Gadu gājumā ir bijuši dažādi lēmumi par pamatkapitāla ieguldīšanu,
izlietošanu, deldēšanu un vairošanu, jo arī uzskati par līdzekļu uzkrāšanu un

lietošanu ir bijuši dažādi. Ir pieņemti un atcelti lēmumi, rēgulējot pamatka-

pitāla summas, kas ieguldāmas šādos vai citādos noguldījumos. Ir pieņemti
un atcelti lēmumi, kad tērēt un kad netērēt pamatkapitālu. Bet ikviens

lēmums, kas skāra ALAs noguldījumus, bija pamatots uz tā brīža ASV saim-

niecisko stāvokli, ALAs ienākumiem un paredzamajām vajadzībām. Ne visi

ar financēm saistītie lēmumi praksē izrādījās labākie. To atzina valde, to at-

zina arī kongresu delegāti un pēc situāciju izvērtēšanas mēģināja labot, kas

labojams.

Dažādi ienākumi

Ziedojumi speciāliem mērķiem. Kā visās sabiedrībās, arī latviešu sa-

biedrībā ASV ir dažādu interešu grupas, kas gatavas atbalstīt savus projek-

tus, piem., sportisti ziedo dažādiem sporta pasākumiem, kultūras mīļotāji -

kulturāliem pasākumiem.
lenākumi no dažādiem projektiem, piem., no pārdotām mācību grā-

matām, no LR monētu izplatīšanas latviešiem ASV, no Latvijā publicētu

grāmatu izplatīšanas ASV, no dažādu reklāmas priekšmetu pārdošanas

{Sveika, Latvija! piemiņas lietas) v.c.

Amerikas latviešu apvienības ienākumi ir bijuši kā barometrs latviešu

sabiedrības ASV uztverei par ALAs darbu, īpaši par tās nacionālpolītisko
nostāju, paužot uzticību vai protestu dažādajiem ALAs pasākumiem. Šis

noskaņojums atspoguļojās daudzos dažādos veidos: gan pievienojoties ALAs

biedru saimei vai atturoties no tās, gan atsaucoties uz dažādajām līdzekļu
vākšanas akcijām, gan testamentāros novēlējumos.

Pirms 1991. gada vissvarīgākais ALAs darbs likās nacionālpolītikā. Pie-

mēram, 1986. gadā, gatavojoties Satakvas konferencei Jūrmalā, okupētajā

Latvijā, priekšsēdis A. Lambergs sagatavoja žetonus - Latvijas un ASV ka-

rogu savijumu cerībā, ka, tos pārdodot, varēs iegūt līdzekļus, kas nepieciešami
šim iepriekš nezināmajam un budžetā neparedzētajam projektam. Sabied-

rība bija tik atsaucīga (vai arī žetonu pārdevēji tik pārliecināt spējīgi), ka,

neraugoties uz samērā augsto cenu ($5 gabalā), īsā laikā izpirka visus 1000

žetonus un pieprasīja vēl un vēl. Daži entuziasti bez ierunām bija maksājuši
$25 par šo mazo piemiņas lietiņu, lai tikai pienācīgi atbalstītu šo vienreizējo

projektu. Un 1988. gadā, kad nacionālisms okupētajā Latvijā kļuva arvien
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izteiktāks, kad ALAs darbs biežāk saistījās ar notikumiem Latvijā, krietni lie-

lāks skaits tautiešu izpirka ALAs gadskārtējo biedra karti - kā atbalstu ALAs

tobrīd ļoti aktīvajam nacionālpolītiskajam darbam. Atsaucība 1989. gadā

speciāli izveidotai ziedojumu akcijai Talka Latvijas brīvībai pāris nākamos

gadus bija ļoti laba, jo sabiedrība dzīvi sekoja līdz visiem notikumiem, kas

toreiz attīstījās Latvijā, un vēlējās nodrošināt Apvienības vajadzības, lai tā

bez ierobežojumiem varētu veikt visu veicamo. Ziedoja atsevišķas personas;

ziedoja organizācijas; ziedoja pensionāri, strādājošie un studenti. Ap 1990.

gadu vidu Latvijas brīvības ideja jau bija "novecojusi". Latvija brīva - ko nu

vairs! Sabiedrības uzmanības centrā bija atkal atrastie radi, draugi, dzimtās

skolas, bibliotēkas, slimnīcas Latvijā, kam visur vajadzēja palīdzību. Apvie-
nības un citu latviešu organizāciju un draudžu vajadzības ASV it kā palika

otrajā vietā.

Otrs svarīgākais atbalstāmais projekts latviešu sabiedrībā bija - latviskā

izglītība un jaunatnes audzināšana. Par to liecināja lielā atsaucība LSC, dau-

dzās stipendijas studentiem un dažādi speciāli ziedojumi vasaras internu atal-

gojumam, kuri strādāja pie ALAs, ABK un PBLA, pie ASV valdības un Kon-

gresa. Šis projekts "pārdzīvoja" krizes gadus un, kaut pārveidotos un itin jau-
nos pasākumos, vēl tagad ieņem svarīgu vietu latviešu sabiedrības acīs.

1989-1994 SALĪDZINĀJUMI
BUDŽETS/IZPILDĪJUMS
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Katru gadu, sastādot budžeta projektu nākamajam darbības gadam, valdes

locekļi un darbinieki atdūrās pret vienu un to pašu situāciju: aprēķināt ALAs

operātīvos izdevumus bija nieka lieta. lepriekš nezināmu un neparedzētu

projektu izmaksas, protams, mazliet grūtāk. Daudz interesantāk bija aprēķi-
nāt ienākumus... lenākumi no biedru maksām un noguldījumu augļiem bija

vienīgās ienākumu katēgorijas, kuras varēja aprēķināt ar pamatotu cerību, ka

tie piepildīsies. Par jauniem biedriem rūpējās BN vadītājs, par ienesīgiem

noguldījumiem - Financu komisija. Ja BN vadītājs bija klusa, mierīga, attu-

rīga, pieklājīga persona, gala rezultāts bija grūti paredzams. Ja BN vadītājs

bija enerģisks, uzstājīgs un neatlaidīgs, rezultāti - iepriecinošāki. Noguldī-

jumu augļi diemžēl vispirms bija atkarīgi no ASV vispārējās labklājības un

tikai tad no Financu komisijas locekļu modrības. Par citiem ienākumiem,
diemžēl varēja tikai - zīlēt. Ja līdzekļu vākšanas motīvs bija izdevies tāds, kas

ieinteresēja katru latvieti ārpus tiešā ALAs darbinieku loka, panākumi bija.

Ja nelaimējās...
ALAs pirmajos 35 gados budžeta projekti parasti bija balansēti. Tie arī

izpildījās samērā labi, bez milzīgiem ienākumiem, bet arī - bez iztrūkuma.

Varbūt tādēļ, ka projektu bija mazāk, darbība labāk paredzama. Ar 1981.

gadu, kad iesāka ALAs lielāko projektu - LSC ēkas būvi un mācību pro-

grammas izveidošanu, atlikums no ienākumiem gada beigās arvien samazi-

nājās. 1990. gadu sākumā bija nopietni jālemj, vai budžeta projektu sastādīt

ar iztrūkumu, ko segtu no neaizskaramā kapitāla, vai arī nopietni ierobežot

ALAs darbību. Tā radās jauna paraža - gandrīz pirms katras valdes sēdes no-

turēt "mini" sēdi, kurā ar līdzekļu sagādi un apsaimniekošanu saistītie valdes

locekļi un darbinieki analizēja tā brīža financiālo stāvokli, plānoja līdzekļu
vākšanas akcijas un noguldījumu stratēģiju un izvērtēja jaunu projektu ne-

pieciešamību.

Pirmajos 40 gados delegāti ALAs kongresos pavadīja neskaitāmas stun-

das, filozofējot par to, kas ALAi darāms un kādēļ, un pieņēma uzstādīto bu-

džetu pāris minūšu laikā, bet 1990. gadu vidū arī viņi sāka atskārst - ja paši

nerūpēsies par
ALAs biedru skaita paaugstināšanu, atsaucību uz ziedojumu

akcijām un nepiedalīsies ar brīvprātīgu darbaspēku, ALAs valde un darbinieki

vien nevarēs veikt visus viņiem uzliktos pienākumus.
Tā pamazām valde un kongress iemācījās sadzīvot ar reālitāti - precīzāk

"uzminēt" ienākumus un atturēties no "kārdinājumiem" piešķirt līdzekļus
ikvienam labam projektam. Līdzekļu samazināšanās dēļ ALAs darbs nav ap-

stājies. Irmainījušās prioritātes un pieejas, liekot uzsvaru uz moderno techno-

loģiju, lai ar minimumu varētu veikt maksimumu. Ne vienmēr tas ir izdevies,

kā iecerēts, bet
pa

lielākai daļai - jā.
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LATVIEŠU INSTITŪTS

Latviešu Institūts (LI) ir Amerikas latviešu apvienības nozare, kas dibi-

nāta kultūras un zinātniskam darbam 1974. gada 8. septembrī Ņujorkā. Tā

uzdevums ir rosināt latviešu kultūras dzīvi un latvietības uzturēšanu,

veicināt latviešu kultūras jaunradi, latviskās dzīves pētniecību un dokumen-

tāciju, veikt lielākus pasākumus, kuri kalpo latviešiem visos kontinentos, un

pasargāt no iznīcības latviešu kultūras vērtības. Institūtu pārvalda uz katriem

ALAs priekšsēdis Aivars Osvalds

1998. gada vasarāpiesprauž Arvīdam

Bļodniekam ALAs dzintarbiedra nozīmi

sakarā arA. Bļodnieka 30 gadujubileju

Ņujorkas draudzes darbā.

trim gadiem ALAs valdes apstiprināta

padome. Par LI padomes priekšsēžiem
ir darbojušies: ALAs Kultūras biroja vad.

Marģers Grīns (1974-77); ALAs valdes

pr-dis Jānis Riekstiņš (1977-1983). Pēc

Jāņa Riekstiņa nāves 1983. g. 26. martā

ALAs 32. kongresa delegāti Bostonā

nolēma, ka ALAs valdes priekšsēža
darba slodze, līdztekus ikdienas maizes

darbam vadot Apvienību un LI, ir pā-
rāk liela. Tādēļ LI padomes vadība jā-
uzdod šajā nolūkā ievēlētam ALAs val-

des vicepriekšsēdim. Arvīds Bļodnieks
1983. gadā uzņēmās šo amatu un ir to

pildījis gan kā valdes loceklis, gan

būdams ārpus tās. Kopš 1983. gada LI

padomes sastāvā kā cx officio locekļi
darbojās ALAs valdes priekšsēdis un

IzN un KN vadītāji. Sākumā padomes
sēdes notika divreiz gadā, bet pēdējos

gados, taupot līdzekļus, tikai reizi gadā,

parasti apvienotas ar ALAs valdes
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sēdēm. Padomes sastāvs samērā nemainīgs, gandrīz katram loceklim tajā bija
savs uzdevums.*

LI aizbildniecībā izveidojās un darbojās vairākas nozares:

ALAs LI Latviešu mūzejs Rokvillē, Latviešu cv. lut. draudzes namā

īpaši izbūvētā telpā, bija vēstures mūzejs, kas attēlos un kartēs sniedza ziņas

angļu un latviešu valodā par latviešu tautas likteņgaitām. Mūzeja plānošana
sākās 1975. gadā. Ar ASV valdības ("The National Endovvment for the

Humanities") piešķīruma (s2l 000 )un
ALAs financiālo palīdzību muzeju at-

klāja 1980. gada 5. janvārī. To plānoja,

iekārtoja, izveidoja un apsaimniekoja
vesela rinda brīvprātīgu darbinieku

keramiķes Annas Graudinas-Zadinas

vadībā.**

Pirms ieejas muzejā ceļu rādīja
Antona Sildega kokā grebts uzraksts

LATVIEŠU MŪZEJS. Galvenie mū-

zeja eksponāti: lopbarības krāsns ar

lielu vārāmo katlu, maizes cepamā

krāsns un cepšanas piederumi - abra,

lize, čauksture (cepļa slota); no aptēs-
tiem baļķiem, ar sūnu drīvējumiem da-

rināta senlatviešu dzīvojamā istaba ar

latviskām mēbelēm - gultu, galdu un

Kurzemes līgavas krēslu; rijas siena ar

labības kulšanas darba rīkiem: spriguli,
kretuli un graudu grābjamo liekšķeri;

Dr. Tālivaldis Dukāts mūzeja
atklāšanas dienāpie mūzeja durvīm

sagaida viesus.

* Dr. Edgars Andersons - Latvju Enciklopēdijas redaktors (1962-1989); Arvīds Bolšteins (1995-);
Anna Graudiņa-Zadiņa, Latviešu mūzeja Vašingtonā vad. (1981-); prof. Uldis Inveiss (izstājās
1986. g.); OjārsJēgens, A. Gātera eseju red. (1988 līdzsavai nāvei 1993. g. 16. maijā); Ilze Kreišmane

(1995-); Dr. Jānis Labsvīrs (1988-); Dr. Pēteris Norvilis - Latviešu valodas vārdnīcas red. (1972
līdz savai nāvei 1996. g. 28. augustā); Dr. Kārlis Ozoliņš - grāmatu krātuves (1983 līdz savai nāvei

1997. g. 19. jūnijā); Dr. Jānis Peniķis (1983-1989); Inta Purva Kanādā, folklora (1983-); Arnolds

Sildegs - Latvju Mākslas red. (1983-); Juris Upmanis - CEDRA (1983-); māc. Richards Zariņš
(1983-); Dr. Izolde Zīversa-Preisa (1993-); Dr. Juris Zušēvics - LI vadītājs (1986-).

** Verners Švalbe, architekts; Laimonis Eglītis un Arnolds Sildegs, mākslinieki; Tālivaldis Dukāts,

vēsturnieks, vēsturisko karšu sastādītājs; Lilita Berga un Pēteris Dajevskis, antropologi; Antons

Sildegs unMintautsKukainis, kokgriezēji; MintautsBurvis, Andris Karlsons, Jānis Pāža, Visvaldis

Plostnieks, Arnolds Plūcis, Imants Pļavnieks, Valdemārs Sproģeris, amatnieki; Ģirts un Velta

Zadiņi, tulki; Prof. Pauls Kundziņš un Ročesteras pilsētas (Rochester, NY) mūzeja un zinātnes

centra direktors, padomnieki; Valdemārs Čapants un Anita Tērauda, mūzeja ikdienas vajadzību

pārraugi.
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Jānis Riekstiņš,
ALAs valdespr-dis,
un Anna Graudiņa
Latviešu mūzejā
Rokvillē.

Tautas tērpi Latviešu muzeja Rokvillē; aizmugurē Laimoņa Eglīša zīmētais pilskalns.
FOTO:Juris Bilmanis
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L. Eglīša Talsu pilskalna sienas

gleznojums; četri dažādu no-

vadu tautas tērpi; vidējā un

jaunā akmens laikmeta kaula un

raga darba rīku un koka skulp-
tūru attēli; bronzas laikmeta

iemalu un uzmalu šķēpu galu
zīmējumi; senu rotaslietu parau-

gi; vērpjamais ratiņš; pūra tīne;

sīki izstrādātas kartes, illustrējot
dzintara tirdzniecības ceļus,
vikingu un kuršu sirojumus un

Latvijas brīvības cīņas; fotoattēli

par Otrā pasaules kara laika

bēgļu gaitām un bēgļu dzīvi no-

metnēs Vācijā. Katram dāvinā-

tajam priekšmetam pūrā līdz

bijaarī tā vēsture. Piem., mūzejā

aplūkojamo pūra tīni 19. gad-
simtā gatavojis galdnieks - triju
meitu tēvs. Divām vecākajām

izejot tautās, viņš dāvājis lielas

pūra lādes. Diemžēl tad, kad

jaunākajai meitai pienākusi reize

ieiet sievas kārtā, nav pieticis

materiālu, lai izgatavotu pūra

Dr. Tālivalža Dukāta zīmētās kartes Latviešu

muzejā Rokvillē

FOTO: Juris Bilmanis

lādi. Bijis jāsamierinās ar - tīni... Visas mēbeles un darba rīkus kokgriezējs
M. Kukainis izgatavoja pēc Latvju Rakstos un Latvijas Saulē ievietotajiem pa-

raugiem.

Mūzeja viesu grāmata liecina, ka to apmeklējuši viesi no Eiropas un

Austrālijas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas; latvieši un nelatvieši; sirm-

galvji un tie, kas tikai sākuši apgūt rakstīšanas māku. Viesiem no Latvijas, kuri

uzauguši okupācijas laikā, it sevišķi nozīmīgas bija vēsturiskās kartes, kas

apliecināja, ka Latvija patiesi ir bijusi brīva...

Konstatējot, ka mūzejs tomēr nav financiāli patstāvīgs, un pamatojoties

uz Reorganizācijas komisijas ieteikumu un 46. kongresa lēmumu, ALAs

valde savā 2000. gada 9. septembra sēdē Rokvillē nolēma piedāvāt Latviešu

cv. lut. draudzei Vašingtonā pārņemt gādību par mūzeju. Tā kā draudze to

nevēlējās darīt, valde vienojās ar Garezera vadību par mūzeja eksponātu pār-
vietošanu uz Garezeru.
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Latviešu senmantu krātuvi Ņujorkā Daugavas Vanagu īpašumā,

Bronksā, Jāņa Audriņa vadībā atklāja 1977. gada 1. maijā. Kopš 1979. gada
to vada Lilija Tomasa. Krātuvi uzsāka ar vienu cimdu pāri un tukšu maku.

Bet - ar gribas spēka, sirdsdegsmes un latviskas spītības palīdzību tur tagad
novietots pāri par 1000 priekšmetu - audumi, izšuvumi, kokgriezumi, gan-

drīz visas zināmās publikācijas par latviešu tautas tērpiem, rakstiem un tradī-

cijām; vēlā dzelzs laikmeta rokassprādze no Vilku muižas ezera pie Talsiem;

rotkaļa A. Eimaņa darinātie un dāvinātie sešpadsmit 11. un 12 g.s. rotu ori-

ģinālu atdarinājumi; ap 200 cimdu pāru, ieskaitot Fr. Banges dāvinātos cim-

dus un zeķes, kas saglabājušās kopš 1825. gada, Helēnas Breņkes dāvinātos

98 pārus un māc. F. R. Ruperta cimdu klāstu, ko viņš savā darbības laikā

saņēmis kā atalgojumu kāzās, kristībās vai iesvētībās. Krājumā arī daudz

jostu, vainagu un sievu cepuru; 10 tautas tērpi, ieskaitot ALAs dāvināto Liel-

vārdes un Ņujorkas DV ziedoto Krustpils sieviešu tautas tērpu; Mirdzas

Strausas piemiņai iekārtots skapis ar viņas personisko Vidzemes vidienes tēr-

pu. Albumos sakopoti rakstu raudžu krājumi, ap 100 brunču audumu parau-

gu no dažādiem Latvijas novadiem. Senās vilnas segas, kādreiz bēgļu sildītā-

jas un sargātājas bēgļu nometnēs, barakās, bēgļu laivās un vilcienos, tagad -

klusi liecinieki par aizgājušiem posta gadiem. To vidū arī rakstnieces Annas

Brigaderes un Dr. Pētera Norviļa segas un dzejnieces Ritas Gāles vecāku

kāzu gultas sega.

Par katru priekšmetu kartotēkā ievietota informācija: kas, kad, kur, kāda

materiāla, kādā technikā darināts, darinātāja vārds, vieta, izmaksa. Lielākā

daļa eksponātu ir dāvināti; līdzekļi iegādātām mantām iegūti gan privāti, gan

no dažādu organizāciju izkārtotu sarīkojumu atlikumiem - ziedojumiem.
Krātuves eksponāti izstādīti arī vasaras vidusskolās, 3x3 nometnēs, Dziesmu

svētkos Milvokos, Austrālijas Kultūras dienās, pasaules Olimpiadā Atlantā,

ASV, un citur. Uzsākta arī slīdīšu krājuma izveidošana.

Par krātuves izveidošanu jāpateicas māksliniekiem Augustam Annusam,

Jānim Audriņam, Francim Bangem, Leonīdam Linautam, Alfrēdam Krūk-

liņam un Otto Markevicam; kaucmindietēm Mirdzai Strausai un Birutai

Kalvei; organizācijām - DV Apvienībai, ALAs LI un visiem pārējiem krā-

tuves atbalstītājiem.

Latviešu videolenšu krātuve - sākumā Dr. Līgas Korstas-Streipas
vadībā Čikāgā, vēlāk Silvestra Lamberga vadībā Bostonā - piedāvā plašu
videolenšu izvēli par dažādiem tematiem kā latviešu, tā angļu valodā.

Skaņierakstu krātuvē Ann Arbora, Mičigana (Leo Zariņa vadībā),
atrodas skaņu ieraksti gandrīz no visiem lielākajiem sarīkojumiem latviešu
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LI padomes sēde DVnamāŅujorkā 1987./88. darbības gadā. No kreisās: Juris Upmanis,

Lilija Tomasa, māc. Richards Zariņš, Silvija Bļodniece - LIsekretāre, Arvīds Bļodnieks
-

LIpadomes pr-dis, Dr. Juris Zušēvics, Aristīds Lambergs - ALAs valdespr-dis, Dr. Edgars
Andersons, Dr. Pēteris Norvilis, Dr. Līga Korsta-Streipa, Anna Graudiņa-Zadiņa,

Tālivaldis Dukāts, Dr. Kārlis Ozoliņš.

ALAsLIpadomes sēdes dalībnieki 1991.g. Kalamazū, MI, LSC. No kreisās: 1. rindā -

Ojārs Jēgens, Jēgena kundze, Dr. Juris Zušēvics, Rūta Prauliņa, Inta Purva, Anna

Graudiņa-Zadiņa, Dr. Jānis Labsvīrs. 2. rindā - Arnolds Sildegs, Dr. Valdis Muižnieks,

Silvija Bļodniece, Maira Bundža, Leo Zariņš, Arvīds Bļodnieks.
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sabiedrība ASV. lerakstītāji: Leo Zariņš, Dainis Ķivlenieks Kanāda un

Vilmārs Sprancmanis Sirakūzās, Ņujorkā.

CEDRA (Centrāle etnogrāfijai, dokumentācijai, rādītājiem un archī-

viem) dibināta 1978. gadā Aleksandra Kores (Milvokos, Viskonsinā) ieros-

mē; 1979. gada augustā to uzņēma kā vienu no LI darba grupām. Periodiski

publicētas CEDRA Ziņas (Nos. 1-6 - A. Kores red.; Nos. 6-11 - Jura Upmaņa

red.). #11 publicēti norādījumi uz kropļojumiem Latvijas valsts ģerbonī un

uz dažādu uzņēmumu ražotiem nepareizas krāsas Latvijas karogiem. Izvei-

dojušās deviņas nodaļas.*

Aptauja - 1987. gadā Dr. Pēteris Norvilis uzsāka aptauju, lai noskaid-

rotu latviešu dzīves veidu - izglītību, profesijas, materiālos apstākļus, ģime-
nes uzbūvi, uzskatus par dzīvi svešumā un apstākļiem okupētajā Latvijā. Līdz

1994. gadam bija saņemts ap 800 atbilžu no Latvijā un ap 4000 no trimdā

dzīvojošiem latviešiem, kas pauda savus uzskatus, atbildot uz 54 uzdotajiem
jautājumiem, piem.:

Kas Jums liekas visnepieņemamākais Latvijā? Pamattautas apspiešana, nicināšana

un nievāšana; nomācošā krievu militārā klātiene; meli laikrakstos un raidījumos; piebilde -

šis posts mudina meklēt ceļu uz Pestītāju.
Kas ir labs Latvijā? Vairākums atbilžu

-
nekas! Tomēr arī -

lēta satiksme un lēti, kaut

neērti dzīvokļi, lēta, kaut vienpusīga izglītība, it sevišķi saimnieciskās un humānitārās zinātnēs.

Kādu Jūs redzat trimdas nākotni? 19 gadus veca studenta ASV vēlmes: liela farma

Mičiganā, sieva - latviete, ģimene - seši bērni, kurus audzinās par latviešiem.

Diemžēl, Dr. P. Norvilim aizejot mūžība 1996. gada 28. augusta

Jelgavā, projekts palika nepabeigts.

Palīdzība Latvijas Mazpulkiem sākās, kad Latviešu agronomu biedrība

ārzemēs (LABA) 1996. jūnijā izraudzīja Arvīdu Bļodnieku par ASV 4-H -

Latvijas Mazpulku sakarnieku. ALAs 46. kongresā 1997. gadā pieņēma rezo-

lūciju, ka Latvijas zemes kopēji visvairāk cietuši no okupācijas varas, ka jāat-
balsta mazpulku atjaunošanas darbs Latvijā, ka jāizaudzina jauna zemkopju
audze. Šie uzdevumi saskanēja ar LI uzdevumiem, un ALAs valde lūdza

A. Bļodnieku šo darbu veikt.

Lai gan Latvijā 1939. gadā bija 1080 mazpulku vienību un ap 40 000 da-

lībnieku, līdz 2001. gadam ir atjaunoti tuvu pie 200 mazpulku vienību apm.
* Baltijas numizmatikaun tās literātūra- vad. Hugo Riekstiņš; Ordeņi, medaļas, goda zīmes unnozī-

mes - vad. H. Riekstiņš; Spragistika -
vad. Eižens Dzelzkalējs; Filatēlija un pasta vēsture - vad.

Andrejs Petrēvics; Senas kartes un plāni - vad. E. Dzelzkalējs; levērojamu vietu un personu attēli

un dokumentācija - vad. A. Kore; lespiedumdarbi (neapzinātas grāmatas, žurnāli, laikraksti) -
vad.

A. Kore; Archīvs - vad. A. Kore; Veksilloģija unheraldika- vadaJ. Upmanis.
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Babītespagasta 882. mazpulks 1999. gada 14. oktobrīar A. Bļodnieku dāvātojauno karogu

karoga iesvētīšanas dienā. Vidū mazpulku vadītājs Pauls Gilis.

ar 7000 dalībniekiem. Kopš 1996. gada ar referātu, ziņojumu un vēstuļu
starpniecību ik gadus ir savākti un nosūtīti vairāki tūkstoši dolāru uz Latvijas

Mazpulku centru Saulesdārzā, kā arī atsevišķiem rosīgākajiem mazpulkiem

sēklu, jaunlopu, telšu, izsniedzamo godalgu ražas skatēs un citu piederu

iegādei. legādāti 350 ASV 4-H krekli, atbalstīta avīzes Mazpulks sagatavo-

šana un izsūtīšana. Saņemti piešķīrumi no ALAs KF un DV ASV, Jelgavas
novada mazpulku inspektora meitas Vairas Christopher-Pelēķes ziedojums
tēva piemiņai. Bijušais ALAs priekšsēdis V. Pavlovskis palīdzēja sagatavot

un nogādāt uz Latviju mazpulku nozīmes; Dr. V. Dzenis uzsāka koku stādī-

šanas programmu un atbalstīja citus pasākumus. Ar 8 balsīm par, 5 pret Lat-

vijas valdība 2000. gada 29. februārī nolēma likvidēt Mazpulku centru Sau-

lesdārzs un privātizēt tā platību ap
8 ha lielumā, to nododot firmai Skonto.

Dr. Dzenis atbalstīja advokāta palīdzību, kas pārstāvēja mazpulku intereses

šī lēmuma izpildē. Mazpulku darbība ir izpelnījusies atzinību arī preses sle-

jās - kā Latvijā, tā ārzemēs.

Žurnālu Mazputniņš, mēnešrakstu latviešu bērniem visā pasaulē, sāka

izdot 1959. gada janvārī apgādā "Ceļinieks" Ausekļa Zaļinska, Dr. Laimoņa

Streipa un citu līdzstrādnieku vadībā. Redakcija pārmaiņus strādāja Kalamazū,
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Mi, Čikāgā, IL, Toronto, Kanādā, un atkal Kalamazū. LI atbalsts Mazput-

niņam sākās 1991. gadā, kad izveidojās apmaiņa ar Latvijā publicēto bērnu

žurnālu Zīlīte. Dārdzības un darbinieku trūkuma dēļMazputniņš 1994. gada
decembrī izbeidza savu lidojumu.

Latviešu valodas vārdnīcu (LW) izdeva Amerikas latviešu apvienība,

LI, Augstuma spiestuve Linkolnā, NE, 1993. un 1995. gadā, 907 lpp., 1100

eks. katrā metienā. Latviešu valodas komisija Dr. Pētera Norviļa vadībā un

Jāņa Bičoļa redakcijā, lietojot Latvijas brīvvalsts laikā prof. Jāņa Endzelīna

attīstīto pareizrakstību, sāka gatavot Latviešu valodas vārdnīcu 1972. gadā.
Pēc J. Bičoļa nāves 1982. gada 24. augustā, kad bija savākts jau vairāk nekā

60 000 liels vārdu krājums, darbu, sākot ar 1984. gadu, turpināja valodniece

Valērija Bērziņa-Baltiņa. Salikšanu datortechnikā 1989. gadā uzņēmās Baltie

Marketing firma Jura Bļodnieka vadībā, bet korrektūru lasīšana ieilga. LI

pārņēma projektu 1991. gadā un nobeidza 1993. gadā. Vārdnīcā ievietoti

apm. 30 000 vārdu. Pirmo metienu ātri pārdeva; otro metienu 1995. gadā,
atkal 1100 eks., reklāmēja ar mudi:

"Pērciet vienu grāmatu savai ģimenei un bērniem par $50, bet otru mēs par brīvu

nosūtīsim jūsu bijušajai skolai vai radiem Latvijā (..) Saskaņā ar jūsu vēlēšanos grāmatā ievie-

tosim Draudzīgā aicinājuma zīmi ar jūsu vārdu."

Panākumi bija labi. Laikraksta Latvijas Vēstnesis redaktors O. Gerts atsū-

tīja šādu pateicību:

"Jūsu svētīgā darbība nu veicina latviešu valodas kultūras pilnveidošanu arī oficiālajā
laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Paldies par atsaucību, situācijas izpratni - par vērtīgajām vārd-

nīcām! Paļaujos uz sadarbību arī nākotnē."

LR Izglītības ministrija uzskatīja, ka vārdnīca ir vērtīga, bet neatbilst paš-
reiz Latvijā eksistējošām valodas normām. Izglītības ministrs Māris Grīnblats

atzina, ka nepieciešama valodas komisija, kas attīrītu latviešu valodu no aus-

trumu un rietumu piesārņojumiem. Debates par vārdnīcu atspoguļojās arī

latviešu presē ārzemēs.

Ar LI atbalstu tapuši vairāki kapitāldarbi:
Žurnāls Latvju Māksla (LM) ir gadskārtējs rakstu un attēlu krājums lat-

viešu mākslinieku apzināšanai un apvienošanai visā pasaulē. Tā izveidošanu

nolēma Marģera Grīna vadītā latviešu trimdas mākslinieku un dailamat-

nieku saieta dalībnieki 1975. gada 6. aprīlī Klīvlandē, OH, un reizē apstip-

rināja arī pirmo redakcijas kollēģiju.*
* Arnolds Sildegs, red.; Arvīds Brastiņš (dz. 1883. g. 13. aprīlī, m. 1984. g. 15. novembrī), Anna

Graudiņa-Zadiņa, Juris Soikāns (dz. 1920. g. 12. aprīli, m. 1995. g. 15. septembrī), EleonoraSturma

un Ingrīda Vīksna - visi nealgoti darbinieki.
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Pirmais numurs iznāca 1975. gadā
ar krāsainu vāku. Pirmos divus me-

tienus (500 eks. katrs) pārdeva ātri, bet

trešo vairs nevarēja iespiest - vāka zilā

krāsu iespieduma plate bija gājusi bojā.

Turpmākajos gados krāsu un meln-

balto attēlu skaits strauji pieauga.
2000. gadā iznāca #25. Aizvadītajos 25

gados žurnāls ir dokumentējis 2660

lappušu teksta, ap 2000 melnbalto

attēlu un, pateicoties ALAs KF piešķī-
rumiem, vairākus simtus krāsainu

attēlu. LM žurnāls ir bijis viens no in-

formācijas avotiem arī Latvijā publi-

cētajā mākslinieku un architektu īsbio-

grafiju enciklopēdijā. Pēc Latvijas ne-

atkarības atgūšanas LM līdzstrādnieku

Arnolds Sildegs, LM redaktors.

pulkam pievienojās arī izcilākie Latvijas mākslas zinātnieki. Žurnāls ir

izpelnījies pat amerikāņu mākslas vērtētāju uzmanību. 1998.-1999. gada

Strathmore izcilnieku enciklopēdijā atzīmēts žurnāls Latvju Māksla un

ievietota redaktora Arnolda Sildega īsbiografija. Sākuma gados, atskaitot

pirmo numuru, LM metiens bija 1500 eks., ko vēlāk pazemināja uz 1200

eks. Gadu gājumā vairākas reizes ir mainītas spiestuves, vienmēr meklējot
labāko un lētāko iespiešanas veidu. Kopš 1985. gada LM iespiež Forrest

Printing, Holland, ML

Māra un Marģers Grīni. "Latviešu gadskārtas un godi". Amerikas lat-

viešu apvienība, LI, Augstuma spiestuve Linkolnā, NE, 1982. gadā, un otrais

iespiedums 1987. gadā, katrs 425 lpp., 1000 eksemplāros. Autori plaši ap-

raksta latviešu seno laiku ticējumus, gadskārtu svinības, laika skaitīšanu un

dzīves tradicijas. So publikāciju 1990. gados pārspieda arī Latvijā, kur tai ir

bijis liels pieprasījums.

Dr. J. Zušēvics, red. "Latvijas zeme un zemnieki zem svešām varām".

Amerikas latviešu apvienība, LI, Town Press, Toronto, Kanādā, 1988. gadā,
387 lpp., 500 eksemplāros. Redaktors sakopojis 14 autoru rakstu krājumu par

dažādām lauksaimniecības nozarēm, par latviešu zemnieku darbu pagātnē -

par pārticību Latvijas pirmajā brīvības posmā un par postu svešu varu kalpībā.
Par to, kā latviešu zemniekam tika atņemts dzīves pamats un saturs - viņa
zeme un sēta.
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Dr.J. Zušēvics, red. "Zelta lāpas gaismā". Amerikas latviešu apvienība,

LI, Forrest Printing, Inc., Holland, MI, 1990. gadā, 436 lpp., 600 eksem-

plāros. Redaktors un viņa palīgredaktori Viktors Irbe un Kārlis Zvejnieks
ir sakopojuši atmiņas, dokumentus un fotoattēlus par laiku tūlīt pēc Otrā

pasaules kara beigām (1945-1950), kad latviešu jaunieši centās iegūt izglī-
tību galvenokārt kara izpostītajā Rietumvācijā. Toreiz iekļūt augstskolās
nebija viegli. Mācību līdzekļu bija maz, lekcijas - svešā valodā, svešu, kaut

kvalificētu pasniedzēju lasītas. Arī dzīves apstākļi bija smagi, bet latviešu

centība un pūles nebija veltas, kā to liecina šī dokumentācija.

Dr. Edgars Andersons, Arvīds Bļodnieks, red-i. Latvju Enciklopēdija

(LE). Amerikas latviešu apvienība, LI, Augstuma spiestuve Linkolnā, NE,

LE-I - 1983; LE-II - 1985; LE-111 - 1987; LE-IV - 1990; LE-V - 200-.

Dr. Arveds Svābe 1955. gadā izdeva Latvju Enciklopēdiju 3 sējumos ar 2280

lpp. teksta. Lidija Svābe 1962. gadā sagatavoja un publicēja enciklopēdijas
Papildsējumu, kas atspoguļoja galvenokārt trimdas latviešu dzīvi jaunajās

patvēruma zemēs kopš Otrā pasaules kara. Marģers Grīns, toreiz ALAs LI

padomes priekšsēdis, 1975. gada oktobrī aicināja vēsturnieku Dr. Edgaru
Andersonu uzņemties jaunās Latvju Enciklopēdijas (1962-) galvenā redak-

tora pienākumus. Dr. Andersons, uzņemoties šo lielo darbu, izveidoja plašu
līdzstrādnieku saimi visos kontinentos. Neatsveramu palīdzību manuskripta

sagatavošanā līdz savai nāvei 1983. gada 26. martā sniedza toreizējais ALAs

valdes priekšsēdis Jānis Riekstiņš. LE ievietotā informācija dokumentēja
latviešu dzīvi no latviešu tautas interešu viedokļa. Turpretim līdzīgas pub-

likācijas okupētajā Latvijā latviešu sasniegumus tajos pašos gados atspogu-

ļoja Padomju Savienības, krievu tautas un komunistu partijas skatījumā.
Pēc Dr. E. Andersona negaidītās nāves autokatastrofā 1989. gada 5. jūlijā

Kalifornijā redaktora pienākumus uzņēmās LI padomes priekšsēdis Arvīds

Bļodnieks.

R. Bērziņš- Valdess, S. Vidbergs. "5 gadi". Amerikas latviešu apvienība,
LI, Augstuma spiestuve Linkolnā, NE, 1992. gadā, 283 lpp., 500 eksem-

plāros. Grāmata ir pārspiedums no 1939. gadā Latvijā izdotās grāmatas

par prezidenta Kārļa Ulmaņa darbību viņa vadības gados (1934-1939). To

spiestuvē Rīgā apķīlāja padomju okupācijas vara 1940. gadā, un tikai daži

eksemplāri tika izglābti. Vienu izglābto grāmatu ALAs KN vadītājs
Konstantīns Sventeckis 1980. gadu beigās bija izvedis no Latvijas un

nodevis LI, kas, pateicoties Edgara Sūnas fonda piešķīrumam, to varēja

pārspiest, tā pasargājot no iznīcības dokumentāciju par K. Ulmaņa dar-

bību.
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"Baigais gads" - mākslinieka Sigismunda Vidberga grafikas mapi
1996. gada decembrī, pateicoties Edgara Sūnas piemiņas fonda atbalstam

$5000 apjomā, iespieda 1000 eks. Augstuma spiestuvē Linkolnā, NE. Saturā

20 grafikas, kas attēlo gaisotni komunistu okupācijas laikā Latvijā. To papil-
dina prof. Rolfa Ekmaņa vēsturisks ievads un T. Grīnberga biogrāfiska

apcere par pašu mākslinieku latviešu un angļu valodā. Pateicība pienākas
DV ASV, bij. Latvijas goda konsulam Aivaram Jerumanim un žurnālistei

Dagmārai Vallenai par mapes izplatīšanu. Grafiku oriģināli izstādīti Latvijas
Mākslas mūzejā Rīgā.

Jānis Riekstiņš, red. 'Patvaļa". Amerikas latviešu apvienība, LI, Augstu-
ma spiestuve Linkolnā, NE, 1999. gadā, 212 lpp., 500 eksemplāros. Redak-

tors, vēsturnieks būdams, par Staļina laika represijām pret Latvijas lauk-

saimniekiem sakopojis dokumentus un liecības, kas viņam bija pieejami tikai

pēc Latvijas brīvības atjaunošanas 1990. gadā.

Dr. A. Gāters. Apceres par latviešu trimdas rakstniekiem. Amerikas

latviešu apvienība, LI, Augstuma spiestuve Linkolnā, NE, 2000. gadā, 667

lpp., 500 eksemplāros. Autors Dr. Alfrēds Gāters bija valodnieks un ārsts.

Kad veselības dēļ viņam noraidīja atļauju ieceļošanai ASV, viņš palika

Vācijā. Dr. Gāters, strādājot savā profesijā, brīvajā laikā rakstīja Latviešu

trimdas literatūras vēsturi. Kaut paveicis milzu darbu, viņš vēl nebija nobei-

dzis savu ieceri, kad 1986. gada 2. jūlijā viņu pārsteidza nāve. Dr. Gātera

aizsākto darbu par 21 trimdas rakstnieku ALAs LI uzdevumā turpināja

Ojārs Jēgens Čikāgā. Teksta salikšanu veica Baltie Marketing, Inc., Jura

Bļodnieka vadībā. O. Jēgens paspēja

grāmatu iekārtot un izlasīt daļu no

pirmajām korrektūrām, pirms arī

viņš 1993, gada 26. maijā aizgāja mū-

žībā. Materiālus pārņēma ALAs LI

sekretāre Silvija Indrāne-Bļodniece.
Diemžēl viņa bija ar Dr. Gātera mūža

darbu saistītā trešā persona, kas to

nepaspēja nobeigt pirms aiziešanas

mūžībā 1996. gada 4. oktobrī. Kaut

krietni pēc S. Bļodnieces nāves, patei-
coties vairākiem palīgiem, Dr. Alfrēda

Gātera latviešu trimdas literārais

mantojums tomēr ieraudzīja dienas

gaismu 2000. gada 14. augustā.



266

LI arī palīdzēja iekārtot un uzturēt LSC bibliotēku gan ar grāmatu

sagādi, nododot Jāņa Bičoļa bibliotēku LSC pārziņā, gan financiāli. Kad

radīja LI, nevienam vēl nebija skaidra pamatdoma par Institūta darbības

apjomu. Tā izveidojās, veicot projektus, kas apmierināja ne tikai Apvie-

nības, bet arī visas latviešu sabiedrības ārzemēs un vēlāk arī latviešu tautas

vajadzības Latvijā. LI darbs ir daļēji veicis projektus, ko IzN un KN nebū-

tu paspējušas attīstīt tik plašā apjomā. LI izglītībai un kultūrai ir nozīmējis
to pašu, ko ALA savā vispārējā darbā, uzņemoties darīt to, kas jādara, bet

kas mazākām organizācijām vai atsevišķām personām nebija pa spēkam.
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SADARBĪBA AR LATVIJU

Jau 1970. gadu beigās un 1980. gadu sākumā dažādu nogrupējumu pār-

stāvji un privātas personas no okupētās Latvijas sāka apmeklēt ASV. Arvien

biežāk Latvijā uzturējās latvieši no rietumiem, mēģinot iepazīties ar turienes

apstākļiem. 1980. gadu vidū M. Gorbačova ierosinātās "pārkārtošanās" un

"atklātības" ievirzes rezultātā paplašinājās iespējas "pārkārtoties" arī Latvijā
un Baltijas valstīs. Pēc Satakvas konferences Jūrmalā 1986. gada septembrī
notikumu attīstība Latvijā strauji paātrinājās. Intensīvi sekojot šo notikumu

gaitai un vērojot dažādas iespējas informācijas apmaiņai un palīdzības

sniegšanai Latvijā, ALAs valde 1989. gada kongresā Linkolnā, NE, ierosi-

nāja un kongress piekrita uzsākt jaunu ALAs darbības nozari - Sadarbība ar

Latviju (SAL). Pirmais SAL vadītājs no 1989. gada maija līdz kongresam
1992. gada maijā Mineapolē, MN, bija ALAs valdes vicepriekšsēdis Ints

Rupners. Pēc I. Rupnera ievēlēšanas ALAs valdes priekšsēža amatā SAL

vadību pārņēma ALAs valdes vicepriekšsēdis Ēriks Krūmiņš, to nepārtraukti
vadot deviņus gadus līdz pat 2001. gada maijam, vienu darbības gadu

(1997./98. g.) to darot kā valdes apstiprināts referents.

Pirmajos SAL darbības gados viens no galvenajiem uzdevumiem bija

apzināt un koordinēt ASV dzīvojošo tautiešu palīdzības sniegšanu latviešiem

Latvijā. ALA uzaicināja visas organizācijas - ALAs biedres un atsevišķas per-

sonas sniegt pārskatus par doto atbalstu un noteikt aptuveno vērtību mate-

riāliem, ko tās jau nogādājušas uz Latviju. Latviešu sabiedrība ASV tomēr

bija pārsteidzoši atturīga šādas informācijas izpaušanā. Atsaucības trūkuma

dēļ izveidoto informācijas koordinēšanas programmu pārtrauca. Tikai aptu-

veni aplēšot sniegtās palīdzības vērtību, kas balstīta uz informāciju dažu or-

ganizāciju darbības pārskatos, apmēram pāris gadu laikā tā jau tuvojās viena

miljona dolāru vērtībai.

SAL darbībai paplašinoties, 1992. gadā ALAs valde pieņēma algotu liet-

vedi Intu Šķiņķi, uzticot viņai veikt ikdienas darbus SAL nozares projektu
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kārtošanā. Pēc I. Šķiņķes aiziešanas no lietvedes posteņa SAL vadītājs pats

pārņēma ikdienas pienākumus, nododot vienīgi financiālo saistību kārto-

šanu ALAs sekretāriātam. Lielākie un nozīmīgākie SAL projekti bija:

Talcinieki Latvijai (TL) programmu ALA uzsāka jau 1990. gada pēdējos
mēnešos. 1991. gadā par torūpējās Dr. Līga Streipa no Čikāgas, kura tajā lai-

kā atradās Latvijā un izmantoja LTF biroja telpas projekta veikšanai. Pēc viņas

pēkšņās aiziešanas mūžībā projekta ikdienas darbu sadarbībā ar Ivetu Gravu

PBLA birojā Rīgā pārņēma SAL lietvede Inta Sķiņķe ALAs sekretāriātā.

Pirmie talcinieki no rietumiem strādāja galvenokārt LR Augstākās pa-

domes un vēlāk Latvijas valdības iestādēs. TL ietvaros 1991./92. gadā savas

zināšanas ASV papildināja Aivars Ozoliņš, laikraksta Diena žurnālists no

Latvijas, un divi financu lietpratēji, kas ASV apguva zināšanas biržas orga-

nizēšanā. No 1992. gada 1. janvāra līdz 1997. gada 31. decembrim uz Lat-

viju aizbrauca 95, bet no Latvijas uz ASV 14 "talcinieki". Sakarā ar apstākļu
maiņu Latvijā programmu izbeidza 1998. gada janvārī.

"Talcinieku" kopskaits (uz Latviju)

"Talcinieku" kopskaits (no Latvijas)

(zināšanu papildināšanai ASV)

GADS SKAITS

1992 1

1993 2

1994 4

1995 4

1996 2

1997 1_

Kopā 14

jADS LATVIEŠI NELATVIEŠI KOPĀ

1992 24 10 34

1993 9 7 16

1994 20 14 34

1995 5 1 6

1996 3 3

1997 1 1 2

Ko a 62 33 95
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"Talcinieki Latvijai" -darbalauki Latvijā

Angļu valodas skolotāji 40

Valsts iestādēs 20

Mācību spēki augstskolās 18

Mācību spēki vidusskolās 1

Pasniedzēji veselības aizsardzības pasākumos 6

Lietpratēji lauksaimniecībā 4

Okupācijas mūzeja darbinieki/izpalīgi 6

Kopā 95

"Talcinieki" no Latvijas mācību iestādes ASV

Veselības aizsardzības iestādēs/universitātēs 10

Vispārējās universitātēs 2

Vidējās mācību iestādēs/paidagoģijā 2

Kopā 14

Visu "talcinieku" kopskaits - 109

Palīdzība daudzbērnu ģimenēm, bāreņiem, pamestiem bērniem

un pensionāriem, kas atgriezušies no izsūtījuma. Palīdzību latviešu grūt-
dieņiem SAL uzsāka 1994. gada decembrī. Sadarbībā ar Latvijas Bērnu

fondu (LBF), kura brīvprātīgie darbinieki strādā gandrīz katrā Latvijas

rajonā, pilsētā un lauku apvidos, šī projekta ietvaros rēgulāru palīdzību vis-

maz 24 mēnešu posmam saņēma latviešu tautas grūtdieņi, īpaši bērni -

mūsu tautas vienīgie nākotnes un izdzīvošanas garanti. LBF darbinieki

izvērtēja atbalsta pieprasītāju dzīves apstākļus, informēja par tiem SAL va-

dītāju un nogādāja mēnešu maksājumus izvēlētajām ģimenēm, bāreņiem,

pamestiem bērniem un pensionāriem. Aprūpējamās daudzbērnu ģimenēs
bērnu skaits svārstījās no 5 līdz 11 bērniem katrā ģimenē! Nereti vecāki paši
savu bērnu pulciņam bija pievienojuši vēl gandrīz tikpat daudz bērnu adop-

cijas ceļā.
SAL

programmu iedvesmoti, atsaucās vairāki tautieši un organizācijas
ASV ar ievērojamiem ziedojumiem, kas deva iespēju palīdzēt krietnam

skaitam grūtībās nokļuvušo tautiešu Latvijā. No 1994. gada decembra līdz

2000. gada martam atsevišķo ASV tautiešu, organizāciju, testamentāro no-

vēlējumu un vienas nelatviešu ģimenes ziedojumi kopā bija devuši $271 132

šai programmai. Sakarā ar grūtajiem saimnieciskajiem apstākļiem Latvijā
SAL turpinās šo pasākumu iespēju robežās.
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ALAs/LBF'pabalstu saņēmēju 1. grupa 1994. g. 23. decembrī

Rīgas Latviešu biedrībā.

ALAs/LBFpabalstu saņēmēju 2. grupa 1995. g. 5. jūnijā
Rīgas Latviešu biedrībā.
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Lielākie ziedotāji:

Lidijas Dzelzītes piemiņas fonds (testamentārs novēlējums) $ 68 825

Alīses Polis piemiņas fonds (testamentārs novēlējums) $ 53 000

Annas Lindes piemiņas fonds (ziedoja Harijs Linde, nel. vīrs) $ 50 000

Kalamazū latviešu cv. lut. draudzes Palīdzības fonds $ 28 000

Karlīnes Sproģis piemiņas fonds (ziedoja Kārlis Sproģis, nel. vīrs) $25 200

Palīdzības saņēmēji. Latvijā:

•120 daudzbērnu ģimenes ar vairāk nekā 650 bērniem (sākumā Ls 30, tagad
Ls 40 mēnesī, vismaz 24 mēnešus);

• 40 aktīvi studenti bāreņi vai studenti no daudzbērnu ģimenēm (sākumā
Ls 15 mēnesī vismaz 24 mēnešus, tagad Ls 200 stipendija reizi mācību gadā,
vismaz diviem mācību gadiem);

• 15 represētie pensionāri, kas atgriezušies no izsūtījuma (Ls 15 mēnesī vis-

maz 24 mēnešus);
• 3 mazgadīgi bāreņi (Ls 20 mēnesī vismaz 12 mēnešus);
• 5 audžu vecāki, kas pieņēmuši audzināšanā bāreņus vai pamestus bērnus

no bērnu namiem (Ls 116 vienreizējs pabalsts katrai ģimenei);
• 2 palīdzības projekti lauku apvidū bērnu veselības uzlabošanai (kopā

Ls 850).

Programmas sākuma gados nebija īsti skaidrs, vai tā tiešām ir nepiecie-

šama, vēlama, turpināma. Par to interesējās atsevišķi ziedotāji, ALA, citas

organizācijas, bet informācija no Latvijas, atskaitot ziņas no LBF darbinie-

kiem Rīgā, bija trūcīga. 1990. gadu otrajā pusē ALAs sekretāriāts arvien

biežāk sāka saņemt Latvijā apmarkotas vēstules. Liela daļa no tām bija patei-
cība par saņemto atbalstu un palīdzību. It sevišķi iepriecinošas bija bērnu

pašdarinātās un illustrētās vēstules un kartītes. Tās liecināja, ka palīdzības
programma tiešām ir vēlama, darbojas labi un reizēm atvieglo pat tik elemen-

tāru vajadzību kā apavu, mācību grāmatu un ārstu parakstītu zāļu iegādi.
Lasot vēstules, kļuva skumji, aptverot lielo nabadzību, lai neteiktu - postu,

kurā dzīvoja tik daudz pašaizliedzīgu vecāku ar tik daudziem aprūpējamiem
bērniem. Bet bija arī jāpriecājas, ka latvieši rietumos var sniegt nozīmīgu

atbalstu. Un beidzot - šīs vēstules bija liecinieces, ka latvieši Latvijā sākuši

novērtēt viņiem sniegto atbalstu. Kopš 1994. gada ļoti sīks apraksts par

katru ALAs/SAL atbalstīto Latvijas grūtdieņu projektu ievietots arī LBF

gadskārtējā pārskatā. Piemēram, 1999. gada LBF pārskatā ALAs vārds pie-
minēts 50 vietās!
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Vēsmas Ruģeles
ģimene.

Helgas un Aivara

Berkānu bērni.

1995. gada 9. jūnijā
Baiba Skride

gatavojas koncertam.

FOTO: Aivars Liepiņš
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Piņķu ģimene,

Lastovsku ģimene,

Anastasija Prikule

ar bērniem.
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Humanitārās palīdzības sūtījumi. SAL no savā rīcībā esošajām sum-

mām 1997. gada jūlijā samaksāja sūtīšanas izdevumus $534 apmērā agrākā
"talcinieka" Kevin Mitchell no Dearborn, MI, profesionāla protēžu gata-

votāja, ziedojuma veidā sagādātajiem protēžu izgatavošanas materiāliem uz

bērnu rehabilitācijas centru "Vaivari" Latvijā. Nosūtīto materiālu vērtība

pārsniedza $50 000. 1999. gada vasarā K. Mitchell īpašu vērību veltīja
apdegušajiem bērniem Latvijā. Divpadsmit brīvprātīgi darbinieki, ziedojot
savu brīvo laiku un sedzot paši savus ceļa izdevumus, K. Mitchell vadībā

Latvijā lasīja lekcijas, operēja apdegušos bērnus un sniedza vispārēju
medicīnisku palīdzību. ALA piešķīra $3000 projekta dažādo izdevumu

segšanai.
SAL 1998. gada jūnijā samaksāja arī sūtīšanas izdevumus Jūlija Riekstiņa

(bij. ALAs valdes locekļa) organizētajam ziedotu medicīnisko un ortopē-
disko materiālu (pāri par $40 000 vērtībā) sūtījumam no Grand Rapidā,

Mičiganā, dzīvojošiem latviešiem uz vairākām slimnīcām Latvijā.
Pateicoties SAL lietvedes Intas Sķiņķes un ĀIB lietveža Mārtiņa Zvanera

izkārtojumam, ASV valdības piešķīrums $20 000 apmērā sedza pārsūtīšanas
izdevumus kopskaitā vairāk nekā 42 tonnu smagām kravām ar dažādiem ma-

teriāliem (mantu kopvērtība aprēķināta uz $530 300) uz vairākām iestādēm

Latvijā. To bija ziedojušas atsevišķas personas un organizācijas - pārsvarā

amerikāņi. Galveno šā projekta koordināciju veica Inta Sķiņķe un IzN liet-

vede leva Bolšteina.

Konkurss Latvijai - 1993. Sekojot PBLA paraugam, kad tā 1992. gadā
konkursa veidā nodeva vairāk nekā $500 000 no Latvijas Brīvības Fonda

līdzekļiem dažādiem Latvijas neatkarības nostiprināšanas pasākumiem, ALA

iedzīvināja līdzīgu konkursu $50 000 apmērā. Izvērtējot iesniegtos lūgumus,
ALAs valde piešķīra līdzekļus trim projektiem:

1. $25 000 Latvijas ģimeņu centramRīgā operāciju zāles iekārtošanai.

Projekta ierosinātājs - ALPHA priekšsēdis Dr. Zigurds Bērzups. Centra

vadītāja - Dr. Anita Plūme.

2. $15 000 Latvijas valsts lauksaimniecības konsultātīvajam dienestam

jauna veida sējmašīnas (ko var lietot bez zemes iepriekšējas apstrādes) iegā-
dei. Projekta ierosinātājs - agronoms Juris Plēsums ASV.

3. $10 000 Rēzeknes bērnu poliklīnikas izveidošanai, ko vadītu ārsti un

citi brīvprātīgi pieteikušies medicīnas personāla darbinieki no ASV. Pro-

jekta ierosinātāja - Anita Kancāne.

Pirmos divus projektus sekmīgi pabeidza, bet pēdējam projektam

izmaksāja tikai $1799, jo darbs apstājās pirms projekta pilnīgas izveido-

šanas.
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Ludvigs Teteris, LLUmācību un izmēģinājumu
saimniecības "Vecauce" direktors, pie saņemtās

bezuzstrādes sējmašīnas (ALAs dāvana).

Palīdzība Latvijas lauk-

saimniecībai. Ārzemju palī-
dzība Latvijas lauksaimnie-

cībai izveidojās, galvenokārt

pateicoties ASV dzīvojošā
latviešu agronoma Jura
Plēsuma interesei par to, kā

vislabāk uzlabot garajos oku-

pācijas gados iznīcināto Lat-

vijas lauksaimniecības pro-

duktivitāti. Novērtējot viņa

interesi, pieredzi un zināša-

nas, SAL uzaicināja J. Plē-

sumu par
ALAs padomnieku

lauksaimniecības jautājumos.
Pateicoties vairāku tautiešu

novēlējumiem lauksaimnie-

čības atjaunošanas veicināšanā Latvijā, J. Plēsuma vadībā palīdzība Latvijas
lauksaimniecībai sniedzās tālu ārpus ALAs ikdienas projektu robežām.

1992. gadā ALA saņēma agronoma un veterinārārsta Edgara Kleinberga

ziedojumu $200 000 apmērā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)

stipendijām studentiem un mācību spēkiem, lai palīdzētu viņiem papildi-
nāties agronomijas un veterinārzinībās ārzemēs. Radās t.s. "E. Kleinberga
fonds", ko nodeva SAL pārziņā. Sī fonda noteikumu ietvaros līdzekļus izlie-

toja galvenokārt šādiem pasākumiem:
Sadarbībā ar atsevišķiem privātiem lauksaimniekiem un universitātēm

ASV Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) studentu prakses pro-

grammā ASV 47 LLU studenti apguva zināšanas par modernām lauksaim-

niecības metodēm. So programmu ASV koordinēja pasākums "Commu-

nicating for Agriculture", kurā darbojas liels skaits vietējo lauksaimnieku.

E. Kleinberga fonds, aizdeva studentiem ceļa naudu, ko viņi savā prakses
gada laikā ASV pakāpeniski atmaksāja, un sedza arī nelielas piemaksas, lai

visiem studentiem neatkarīgi no darba atrašanās vietas būtu vienāda lieluma

aizdevums. Caurmērā studenti bija ļoti apzinīgi. Tikai viens students atgrie-
zās Latvijā, neatmaksājis savu aizdevumu. Tagad daudzi programmas absol-

venti darbojas Latvijas valsts dienestā.

Sadarbībā ar Viskonsinas universitātes mācību programmu lopkopības

speciālistiem trīs mācību spēki no Latvijas (Dr. hab. I. Ramane, Dr. I. Rūvalds

un Dr. U. Osītis) guva pamatus modernās lopu ēdināšanas zinībās. Pēc

studijām ASV viņi papildinājās zinībās dažādās Eiropas valstīs un turpināja
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Studenti praktikanti no Latvijas agronomaJura Plēsuma saimniecībā. 1. rinda no labās -

Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Juris Plēsums.

Studenti praktikanti no Latvijas salidojumā agronomaJura Plēsuma saimniecība WI

1998. gada vasarā. 1. rindāotrais no labās - Juris Plēsums.
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mācību spēku darbu, līdztekus pārveidojot visu lopu ēdināšanas procesu

Latvijā.

Izvērtējot dažādās vajadzības Latvijā, SAL ar fonda līdzekļiem LLU

ietvaros iekārtoja modernāko barības un pārtikas vielu analīžu laboratoriju
Baltijas valstīs, sedza sūtīšanas izdevumus mācību grāmatām, kā arī iegādājās
vairākus datorus studentu un zinātnieku vajadzībām.

Divu gadu (1996-1997) posmā SAL piešķīra stipendiju $10 000 kop-
summā LLU studentei Ilzei Matīsai maģistra grāda iegūšanai Aijovas uni-

versitātes veterinārmedicīnas fakultātē. Līdzekļus šai stipendijai sagādāja
ALAi ziedotais L. Martinsones piemiņas Stipendiju fonds. Pēc ALA grāda

iegūšanas, pateicoties viņas izcilajām sekmēm, Aijovas universitāte viņai

piešķīra darba stipendiju savā speciālitātē doktora grāda (Ph.D.) iegūšanai.
Pēc Ph.D. iegūšanas Ilze Matīsa atgriezīsies Latvijā un izpildīs savu rakst-

veida solījumu vismaz divus gadus mācīt LLU un dot tālāk savas ASV iegū-
tās zināšanas.

1994. gada jūlijā ALA saņēma A. Kāvuža ziedojumu $16 000 apjomā,
kas izlietojams Latvijas agronomijas attīstībai. Sadarbībā ar Viskonsinas

universitāti trīs Latvijas agronomi - Dr.hab. A. Runce, Dr. R. Vucāns un

mag. I. Slokenberga piecu nedēļu intensīvā kursā papildinājās zinībās par

zāļkopību, agrās kukurūzas technoloģiju, ganību uzlabošanu un augsnes

erozijas novēršanu. legūtās zināšanas palīdzēja uzlabot lauksaimniecības

metodes Latvijā, bet iegūtā pazīšanās ar universitātes mācību spēkiem izvei-

doja ilgstošu sadarbību ar Viskonsinas universitāti dažādās jomās.
1993. gadā SAL darbības ietvaros J. Plēsums izveidoja t.s. "Sēklu fondu"

mazāka apjoma projektiem, vācot ziedojumus no Latvijas lauksaimniecības

draugiem un labvēļiem ASV. Ar saziedotajiem līdzekļiem, tuvu pie $7000,

iegādāta kukurūzas sējmašīna, Jaguārakukurūzas skābbarības sasmalcinātājs,

ultraskaņas aparāts cūkkopības vajadzībām, bezuzstrādes sējmašīna un citas

lauksaimniecībai nepieciešamas iekārtas. Fonda līdzekļi izlietoti arī zālāju
sēklu iegādei un ganību uzlabojumu izpētei, kas veicinās Latvijas lopkopības
attīstību.

J. Plēsuma iniciātīvā un vadībā izveidojās arī viens no plašākajiem lauk-

saimniecības atbalsta pasākumiem Baltijas valstīs, iesaistot ASV Ārlietu mi-

nistrijas atbalstītu organizāciju VOCA (Volunteers for Overseas Communi-

cating m Agriculture) un vairākas ASV firmas un universitātes, kurās dar-

bojas lauksaimniecības fakultātes.* VOCA speciālisti Latvijā sniedza palī-
dzību valsts lauksaimniecības konsultātīvā dienesta izveidošanā, kooperatīvo

uzņēmumu veidošanā un citos līdzīgos pasākumos.
*

Plēsums, Juris. "ALAs atbalstīta darbība Latvijas lauksaimniecībā."Nepublicēts pārskats, 2000. g.

1. martā.
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Grāmatu sūtījumi. Jau 1990. gadā uz Latviju tika nosūtītas divas

okeāna kuģu kravas tilpnes (containers), katra 20 tonnas smaga, ar trimdā

publicētām latviešu grāmatām un žurnāliem. Vienu sūtījumu sarūpēja rie-

tumkrasta latviešu grupa "Grāmatas Latvijai"; otru - Hudsonas ielejas
latviešu biedrība (tagad TILTS - red.) Ņujorkas pavalstī. SAL atbalstīja
sūtījumus $3000 apmērā. 1996. un 2000. gadā nogādāja lielāku skaitu

jaunāko veterinārmedicīnas grāmatu LLU vajadzībām. Arī šos izdevumus

sedza SAL.

Līdztekus SAL projektu koordinēšanai SAL lietvede I. Šķiņķe vairākus

gadus sagatavoja un rediģēja informācijas pielikumu SaZiņas, aprakstot
dažādos SAL projektus un ieceres, ko ievietoja kā papildu nodaļu IN pub-

likācijā latvian dimensions. Palīdzības darba koordinēšanas veicināšanai

SAL organizēja seminārus - gan atsevišķi, gan kopā ar IN nacionālpolītiska-
jiem semināriem, lai pārrunātu jautājumus un problēmas sakarā ar SAL

palīdzības programmu.

SAL darbība atkārtoti aprakstīta ne tikai Rietumu, bet arī Latvijas presē,

piemēram, Lauku Avīzē, Izglītība un Kultūra, Neatkarīgā Rīta Avīzē, tā popu-

lārizējot ALAs palīdzību dažādās jomās, kas stiprina Latvijas valsti.
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SPORTS

Amerikas latviešu apvienības Sporta nozare (SN) iesāka savu darbību

1986. gadā šādā sastāvā: priekšsēdis Teodors Aldzeris un locekļi Valde-

mārs Baumanis ((VVLSP), Kurts Stegers, Valdis Tums, Jānis Robiņš,
Edgars Bedrītis, Jānis Ērglis (APLSP)), Ilmārs Dumpis un Kārlis Sleicers

(RPLSP). Pēc K. Sleicera nāves 1988. gadā viņa vietu pārņēma Raimonds

Slaidiņš.
1989. gadā SN vadību pārņēma Kārlis Zamurs, jo saskaņā ar ALAs sta-

tūtiem T. Aldzeris vairs nevarēja kandidēt valdes postenim. SN valdē sāka

darboties Jānis Ģiga (APLSP) un Toms Trautmanis. 1992. gadā pēc V Bau-

maņa un K.Stegera aiziešanas mūžībā valdei pievienojās Jāna Budkēviča un

Andrejs Bole.

1993. gadā SN vadību pārņēma Ģirts Budkēvičs un R. Slaidiņu aizstāja
Ainis Nollendorfs (RPLSP). Sākot ar 1994. gadu, SN darbojās ārpus tiešās

ALAs valdes pārvaldes un SN vadību izraudzīja SN valde un apgabalu (aus-
trumu, vidienes un rietumu) sporta pārvaldes. Pirmajā valdē darbojās Ģ. Bud-

kēvičs (priekšsēdis), Jānis Ērglis (priekšsēža vietnieks), Jāna Budkēviča (sek-

retāre), Edgars Bedrītis (kasieris). Kā cx officio valdes locekļi darbojās Valdis

Tums (VVLSP), Jānis Ģiga (APLSP), Ainis Nollendorfs (RPLSP) un Jānis

Robiņš (LSPA). 1996. gadā valdes darbu atstāja K. Zamurs, J. Ērglis un

T. Trautmanis; par SN priekšsēdi izraudzīja E. Bedrīti, par sekretāri -

J. Budkēviču un kasieri -J. Robiņu. 1998. gadā par SN priekšsēdi ievēlēja
J. Robiņu, par sekretāru - Visvari Ģigu un kasieri - E. Bedrīti. Valdē dar-

bojās J. Budkēviča un Visvaldis Nagobads; cx officio kapacitātē - J. Giga

(APLSP), V. Tums (VVLSP) un A. Nollendorfs (RPLSP).
ALAs kongresā 1999. gadā atkal atjaunoja SN vadītāju kā pilntiesīgu

ALAs valdes locekli ar ALAs vicepriekšsēža titulu. Delegāti 2000. gada kon-

gresā nolēma aizstāt valdes locekļu amata apzīmējumu "vicepriekšsēdis" ar

"direktors".
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ALAs Sporta biroja valde 1991. gadā. Sēž sekretāre Jāna Budkēviča, valdespriekšsēdis

Edgars Bedrītis un kasieris Jānis Robiņš; stāv (no kreisās) KanādasLatviešu sporta

apvienības priekšnieks Juris Zivtiņa, valdes locekļi Paulis Koreckis, Valdis Tums

(VVLSP priekšnieks), Jānis Ģiga (APLSP priekšnieks) un Dr. Visvaldis Nagobads.

1999. gads SN bija smagu zaudējumu gads: mūžībā aizgāja Uldis Bullītis

(bumbošanas referents), Pauls Koreckis (referents baltiešu sporta jautāju-

mos), Aleksandrs Kandrovičs (novusa referents) un ilggadējais SN vadītājs
Teodors Aldzeris.

Atsevišķas nozares par referentiem bija darbojušies sporta darbinieki:

basketbolā Toms Trautmanis, Andrejs Bole, Dāvids Zadvinskis

vīriešu volejbolā Valdis Tums, Modris Krautmanis

sieviešu volejbolā Jāna Budkēviča, Anita Turna

bumbošanā Kārlis Šleicersf; Uldis Bullītisf, Imants Kalniņš
tenisā Edgars Bedrītis, Artūrs Zāģeris
balvu nozarē Ilmārs Dumpis, Andrejs Bole, Valdis Mucenieks

slēpošanā Gatis Plūme, Sandra Kļaviņa
šachā Elmārs Zemgalis
novusā Aleksandrs Kandrovičsf

golfa Jānis Tums, Jānis Priede

futbolā Jānis Ģiga, Alberts Legzdiņš
senioru sportā Imants Millers

vieglatlētikā Ilmārs Dumpis
baltiešu sportā Pauls Koreckisf, Artūrs Zāģeris
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1999. gada Garezera volejbola turnīra uzvarētājas "Superzvaigznes". No kreisas: Larisa

Daiga, AmandaJēkabsone, Māra Lebedeva, Līga Spalviņa un Dženifera Halforda.

Basketbols un volejbols. SN lielākais sarīkojums nepārprotami bija
ASV fmālspēles (FS) basketbolā un volejbolā ASV svinētajā Piemiņas dienas

nedēļas nogalē, kas parasti iekrīt maija beigās. Tās rīkoja katru gadu citā pil-
sētā ASV, kur atradās lielākie un rosīgākie latviešu centri:

Vašingtonā, DC 33. FS 1986. gadā
Kalamazū, MI 37. FS 1990. gadā

Bostonā, Ma 34. FS 1987. gadā
Mineapolē, MN 35. FS 1988. gadā, 40. FS 1993. gadā
San Francisko, CA 36. FS 1989. gadā
Leikvudā, NJ 38. FS 1991. gadā

Čikāgā, IL 39. FS 1992. gadā, 41. FS 1994. gadā, 43. FS 1996. gadā

Ņujorkā, NY 42. FS 1995. gadā
Vašingtonā, DC 44. FS 1997. gadā

1998. gadā SN mainīja sacensību noteikumus, kā arī nosaukumu "ALAs

atklātās m./s." (meistarsacīkstēs), kurās varēja piedalīties latviešu vienības no

visas pasaules bez iepriekš nosacītām kvalifikācijām. Šo situāciju izmantoja
vienības no Kanādas. Šīs sacensības notika:

Časkā, MN 1. MS 1998. gadā Klīvlandē, OH 2. MS 1999. gadā
Indianapolē, IN 3. MS 2000. gadā Vašingtonā, DC 4. MS 2001. gadā
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Meistarvienību titulus izcīnīja vienības:

vīriešu basketbolā

Čikāgas DV (1987., 1988., 1990., 1992. un 1994. gadā)

Ņujorkas "Rakte" (1989., 1991., 1993., 1996. un 1997. gadā)
Sietlas "Ausma" (1986. gadā)
Minesotas "Starts" (1998. gadā)
KalamazūLSK (1999. gadā)

sieviešu volejbolā
KalamazūLSK (1986., 1987., 1988, 1989,, 1990, 1991. un 1992. gadā)
Detroitas LSK (1995, 1996, 1997. un 1999. gadā)
Minesotas "Starts" (1998. gadā)

vīriešu volejbolā
Indianapoles DV (1986, 1987, 1988. un 1989. gadā)

Čikāgas DV (1992, 1994. un 1999. gadā)
SanFrancisko "Venta" (1990. gadā)
Kalamazū LSC (1991, 1993.un 1995. gadā)
Minesotas "Starts" (1998. gadā)

Par izcilam sekmēm, veicinot basketbolu gan kā sportisti, gan ka adminis-

trātori, Imanta Stāla piemiņas balvu izpelnīja: Andris Pružinskis (1986),

Jānis Ģiga (1988), Andrejs Bole (1989), Pēteris Abuls (1990), Jānis Vipulis
(1991),' Ēriks Kildišs (1992), Skots Kauls (1993), Gunārs Balodis (1994), Svens

Kīns (1995), Roberts Markevics (1996), Andrejs Butlēvics (1997), Miķelis

Rīsbergs (1998), Raimonds Tiltiņš (1999), Andrejs Krēgers, sen. (2000).
Par īpašiem nopelniem vīriešu volejbola veicināšana Oresta Cipsta

piemiņas balvu ieguva:
Kārlis Galēns (1986), Andris Kārkliņš (1987), Pēteris Circenis (1988),

Edvīns Roze (1989), Raimonds Slaidiņš (1990), Pēteris Plūme (1991), Ojārs

Bērziņš (1992), Ivars Upens (1993)', Andris Krautmanis (1994), Andris

Bērziņš (1995), Ronalds Lācis (1996), Kārlis Grīnvalds (1997), Māris

Kurmis (1998), Jānis Ģiga (1999). Šo balvu nodeva Latvijas Sporta mūzejam

Rīgā un tās vietā pasniedza Daugavas Vanagu ceļojošo balvu, ko 2000.

gadā saņēma Svens Kīns.

Līdzīgi izvērtējot nopelnus sieviešu volejbolā, Universitātes Sporta pie-
minas balvu saņēma Māra Skrupšķele (1986), Gunta Bierne (1987), Monika

Veldre-Davenporta (1988), Inga Grīna (1989), Laila Trautmane (1990),
Linda Rence (1991), Baiba Liepiņa (1992), Kristīne Ozoliņa-Kontere (1993),
Zenta Bataraga (1994), Mārīte Grīnberga (1995), Gundega Ozoliņa (1996)
un Sandra Bērzupe (1997). Arī šo balvu nodeva Latvijas Sporta mūzejam un

tās vietā pasniedza ALAs Sporta biroja ceļojošo balvu, ko 1999. gadā sa-

ņēma Diāna Grīnberga un 2000. gadā - Anita Graudiņa.
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Minesotas "Starts" Isieviešu volejbola
vienība. 1. rindā no kreisās: Lija (Leah)

Rudzīte, Kristīne Kontere, RamonaBrauna.

2. rindā: Renāte Fūrmane (Fuhrmann),
Katrīna Upena, Sāra (Sarah) Ģiga,

MāraPriedīte, Dace Drēska.

Minesotas "Starts" basketbola

vienība. 1. rindā no kreisās:

Marks Ģiga, Miķelis Ģiga,
Lūks (Luke) Runka, Kris

Brauns (Chris Braun).
2. rindā: Džons Nīlijs (John

Neely), Vilis Zaeska, Maiks

Kauls, Zigurds Kauls, treneris.

Minesotas "Starts" 1 vīriešu volejbola
vienība. 1. rindā no kreisās: Miķelis

Ģiga, Lūks (Luke) Runka. 2. rindā:

Kris Tībolts (Chris Thiebault), Brēds

(Brad) Priedītis, Pēteris Grotāns,

Jānis Runka, iztrūkst Imants

Grotiņš.
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1999. gada Nudžersijas sporta kopas "Kursa"futbola vienība. 1. rindā no kreisās: LinsNāzers,

Jānis Ģiga, Aivars Bārs, MārtiņšJansons, Eriks Richters, Mārcis Jansons; 2. rindā: Nīls

Svānfelds, M.J. Lazdiņš, Dzintars Dzilna, Andris Brēmers, Kaspars Krauklis, Juris Bļodnieks,
Andris Šlesers. Nav Arnolda Tuma, Valža Krūmiņa un vārtsarga Alekša Zaprauska.

Futbols. Kaut arī pēdējos 15 gados darbojās tikai dažas futbola vienības,

Latvijas kausa izcīņas turpinājās Sidrabenē - Kanādā, Priedainē - Ņudžer-
sijā un Garezerā - Mičiganā, parasti pulcinot 30-50 dalībnieku. Meistara

titulu izcīnīja:

Vidējo valstu DV izlase (1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1994. un 1999. gadā)
Kursa (1991, 1993, 1996, 1997. un 1998. gadā)
Toronto (1986. un 1995. gadā)

Teniss. Tenisa sacīkstes notika katru gadu Kolumbusā, OH, parasti

septembra sākumā, t.s. Darba nedēļas nogalē, vienā no lielākajām svētku

dienām ASV, kad ieradās 10-30 dalībnieku. Sieviešu klasē pirmās vietas iegu-
va: Alekša Hūna (1987., 1988., 1989., 1991., 1993., 1994. un 1996. gadā),
Viktorija Tomsone (1995. un 1999. gadā), Mišele Bedrīte (1997., 1998. un

2000. gadā) un Diāna Klaumane (1986. gadā). Vīriešu klasē uzvarētāji bija:
Jānis Valdmanis (1987., 1988., 1989. un 1993. gadā), Māris Juberts (1990.,
1994. un 1995. gadā), Roberts Bedrītis (1997., 1998. un 2000. gadā), Hugo
Hūns (1996. gadā), Jānis Tupesis (1991. gadā) un Lars Freimanis (1986. gadā).
Sacensības notika arī dubultspēlēs un senioru klasē.



285

Golfs. ASVVidienes apgabalā parasti notika vismaz trīs svarīgas sacen-

sības: Amerikas (Latvijas) kausa izcīņa, Ziemeļamerikas un vidējo valstu

meistarsacīkstēs, kurās parasti piedalījās starp 50 un 100 dalībnieku. Latvi-

jas kausu izcīnīja: Egīls Ozols 145* (1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1992.,

1995. un 1997. gadā), A. Erkmanis 146* (1991. gadā), Ēriks Kildišs 154*

(1993. un 1999. gadā), Edvīns Erkmanis 146* (1998. gadā), A. Staltmanis

153* (1996. gadā) un Paulis Reinfelds (1994. gadā). Sekmīgākās golfistes
bija: Lelde Ore 203* (1989, 1993. un 1995. gadā), Šerija Linde 194* (1996.

un 1998. gadā), Gerda Vilciņa 189* (1985, 1988. un 1993. gadā), V. Grimba

1991* (1997. gadā), M. Šachnazariana 209* (1987. gadā) un Lucie Gelfante

180* (1999. un 2000. gadā).

Bumbošana. Bumbošanas sacensības, tāpat kā volejbola finālspēles, arī

notika katra gada maijā, bet vairākās vietās caurmērā ar 10-30 dalībniekiem.

Rezultātus sakopoja šīs nozares referenti. Vīriešu vienspēlē labākos rezultā-

tus ieguva Richards Novickis 709* (1989, 1990, 1991, 1995. un 1998. gadā),
Voldis Dārznieks 682* (1992. un 1994. gadā), Roberts Kociņš 686* (1986.

gadā), Kevins Hodaps 641* (1993. gadā), Aleksis Grauds 612* (1988. gadā)
un Uldis Bullītis 669* (1997. gadā). Sieviešu vienspēlē pirmās vietas ieguva
Laila Ejupe 587* (1989. un 1993. gadā), Ināra Bullīte 603* (1986. un 1991.

gadā), Ilze Vuda 644* (1990. un 1998. gadā), Jāna Budkēviča 617* (1992. ga-

dā), Rita Juzupa 511* (1988. gadā), Ināra Krizaneka 649* (1994. gadā), Lisa

Pahwula 534* (1995. gadā), Anda Hodapa 515* (1997. gadā) un S. Vuda

(1996. gadā). Sacensības notika arī dubultspēlēs un starp vienībām.

Slēpošana. Šo sporta nozari visvairāk populārizēja Čikāgas slēpotāju

klubs, kas rīkoja arī Latvijas kausa izcīņas, kurās piedalījās 20-30 slēpotāju.
Taču pēdējos gados galvenie notikumi ir bijuši slēpotāju izbraukumi, parasti
uz Taho ezeru (Lake Tahoe) Kalifornijā. Pirmais izbraukums notika 1990. ga-

dā, bet sacensības nenotika. Latvijas kausu vīriešu sacensībās izcīnījuši

Jānis Daukšs (1987, 1988, 1990. un 1999. gadā), Ēriks Linde (1989. gadā),
Kārlis Lubavs (1994. gadā) un sieviešu sacensībās - Sandra Kļaviņa (1989,

1990, 1992. un 1994. gadā) un Ausma Āruma (1987. un 1988. gadā). Sa-

censības notika arī slalomā un milzu slalomā; šajā nozarē Latvijas kausu

ieguva tā persona, kas sava snieguma kopvērtējumā bija ieguvusi visaugstāko
atzinību.

ALA/SB vienību starts 2. Latviešu globālas meistarsacīkstēs Sid-

nejā, Austrālijā, 1989. gada janvārī. No ASV uz Austrāliju devās sieviešu

*

Uzvarētāja labākais rezultāts.
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un vīriešu basketbola, volejbola, tenisa un novusa vienības, vīriešu golfa,
galda tenisa un šaušanas vienības. Pirms meistarsacīkstēm Sidnejā notika

draudzības spēles Adelaidē, Melburnā un Brisbanē. Meistarsacīkstēs pirmās
vietas ieguva ASV vienības vīriešu basketbolā, vīriešu un sieviešu volejbolā,

galda tenisā un novusā, otrās vietas - vīriešu basketbolā, sieviešu tenisā,

šaušanā, golfa un sieviešu volejbolā. Katrs sacīkšu dalībnieks saņēma no SB

$300 atbalstu, lai palīdzētu segt ceļa izdevumus; uzturēšanās Austrālijā ASV

vienībām, sekojot Latvijas Globālo meistarsacīkšu rīkotāju aicinājumam,

bija bez maksas.

1990. gadā notika Olimpiskā nedēļa Rīgā, kad ASV vienības ieguva
3. vietu volejbolā, 1. vietu futbolā, novusā un galda tenisā, kā arī sieviešu

volejbolā, kuras vienības sastāvā 6 dalībnieces bija no ASV. Arī šo spēļu
dalībnieki saņēma pabalstu $300 apmērā.

Trīszvaigžņu spēles

1993. gada vasarā uz Trīszvaigžņu spēlēm Valmierā, Daļiņa stadionā,

no ASV devās volejbolisti, futbolisti, galda tenisisti un vieglatlēti senioru

klasē. Latvijas sportistus pārstāvēja izlases komandas no Kurzemes, Latgales,
Vidzemes un Zemgales, kā arī no Rīgas, Valmieras un Bruņotajiem spē-
kiem. Labākos sasniegumus uzrādīja futbolisti, iegūstot 2. vietu, un volejbo-
listi - 4. vietu. Šo spēļu dalībnieki saņēma atbalstu $500 apjomā ceļa izde-

vumu segšanai un formas tērpu iegādei.

ASVsieviešu volejbola vienība 2. Trīszvaigžņu spēlēs Kandavā. No kreisās: SandraBērzupe,

Lija Austriņa, Māra Austriņa, Krista Nīgale, Māra Priedīte, Vita Majore (Latv.),

Viktorija Brice (Latv.), Tatjana Selivanova (Latv.), vienības trenere Lilita Autriņa un

vadītāji Jānis Robiņš un Valdis Tums.
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Otrās Trīszvaigžņu spēles notika 1997. gadā Kandavā. No ASV devās

vīriešu volejbola un futbola vienības, sieviešu volejbola vienība un peldētā-

jas māsas Elizabete un Katrīna Kaķes no Kolumbusas, Ohaio. Volejbola
vienības izcīnīja divas trešās vietas un ieguva atzinību par savu spēles māku,
bet vislielāko uzmanību izpelnījās peldētājas, izcīnot zelta, sudraba un

bronzas medaļu. Jaunu Latvijas rekordu 50 metru peldējumā (80 gadu
grupā) uzstādīja Voldemārs Miezītis no Kalifornijas. Futbolistiem no ASV

tik labi neveicās. Spēlējot uz mazāka izmēra laukuma, viņi zaudēja lielāko

daļu spēļu. Pēc oficiālajām spēlēm no dažādu zemju sportistiem sastādītās

volejbola un basketbola komandas turpināja sacensību ar vietējām vienībām

Priekuļos, Valmierā, Kuldīgā, Talsos un Kandavā. Sportistiem šoreiz iz-

sniedza treniņa formas tērpus; uzturēšanās izdevumus Latvijā sedza no SN

līdzekļiem.

Trešās Trīszvaigžņu spēles paredzēts noturēt Preiļos 2001. gadā, uz

tām no ASV dosies basketbola, volejbola un futbola komandas. Lai SN arī

šajā reizē sportistiem varētu sniegt financiālu atbalstu vismaz $500 apjomā,

līdzekļu sagāde sākta laicīgi.

Atbalsts Latvijas sportistiem. Blakus financiālajam atbalstam, ko SN

sniegusi sportistiem ASV, ir ticis gādāts arī par palīdzību sportistiem Lat-

vijā. Par pirmo šādu atbalstu varēja uzskatīt Milvoku latviešu sabiedrības gā-

dību, kad 1989. gadā TTT meiteņu basktebola vienība vecumā līdz 19 gadiem
piedalījās pasaules jauniešu svētkos no 31. jūlija līdz 6. augustam, izcīnot

1. vietu (64-48), aiz sevis atstādamas komandu no Ļeņingradas. Līdzīgas uz-

varas Milvokos TTT vienība atkārtoja arī 1990. un 1991. gadā.
Lai gan pirmo plašāko palīdzības akciju Zelts Latvijai organizēja Latvi-

jas Sporta padome ārzemēs (LSPĀ), galvenie ziedotāji bija tautieši ASV. Zie-

mas olimpiadai Albervilē, Francijā, ziedoja arī tautieši Kanādā, un vasaras

olimpiadas laikā Barselonā, Spānijā, Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) no

latviešiem ārzemēs saņēma atbalstu $10 000 apjomā. Izrādījās, ka ārzemju
latviešu atbalsts bija tikai piliens jūrā, jo LOK pašai bija pietiekami daudz

līdzekļu.

Studentu olimpiadas laikā 1994. gadā Bafalo, NY, Austrumu piekrastes
latviešu sporta pārvalde un SB sagādāja transportu no Ņujorkas lidlauka uz

sacensību vietu; Bafalo pilsētā un apkārtnē dzīvojošie latvieši rūpējās par

sportistu labklājību.

Olimpiadas laikā Atlantā, Džordžijā, 1996. gadā Latvijas olimpiskās vie-

nības atašejs bija toreizējais Atlantā dzīvojošais ALAs vicepriekšsēdis Valdis

Ronis. Viņa izkārtojumā t.s. Latvian House (Latviešu māja) telpās notika

tautiešu tikšanās vakaros un vaļas brīžos. Telpās bija izstādītas fotogrāfijas
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Valsts prezidents Guntis Ulmanis, ALAs Sporta biroja loceklis Jānis Robiņš un Latvijas

Olimpiskās komitejas atašejs Atlantā un ALAs vicepriekšsēdis Valdis Ronis.

no pirmajām globālajām spēlēm Garezerā, daži eskponāti no LI Latviešu

mūzeja Vašingtonā un senmantu krātuves Ņujorkā. Tur tikās arī Latvijas
Valsts prezidents Guntis Ulmanis ar latviešu sportistiem un tautiešiem.

SN atbalstīja ap 230 Latvijas sportistu, kas 1998. gadā piedalījās "Senior

World Games" (senioru spēles pasaules mērogā) Portlandē, OR, sarīkojot

sportistiem pieņemšanu Latviešu namā Portlandē, Oregonas Latviešu bied-

rības priekšnieka un ALAs valdes kasiera Ulža Sējas izkārtojumā. Ar SN gā-

dību sacensībās Latvijas vienību sastāvu papildināja arī sportisti no ASV (Ojārs

Kalniņš, Ģirts Budkēvičs, Margareta Jēkabsone, Ilze Kalniņa).
Virves vilkšanā Latvijas uzvarētāja komanda Ventspils "Velkonis" pie-

dalījās pasaules meistarsacīkstēs Ročesterā, MI (1998. gadā), un ieguva 1. vietu

klubu sacensībās. Pirms sacensībām vietējā latviešu sporta kopa "Starts"

Latvijas komandai izkārtoja ekskursiju pa tuvāko apkārtni, sagādāja tikšanos

ar vietējiem latviešiem un palīdzēja tiesnešu pārbaudēs ar tulkošanu, kas no-

drošināja tiesnešiem no Latvijas tiesības darboties spēļu laikā par kvalificē-

tiem tiesnešiem.

TTT sieviešu basketbola vienība savu ASV braucienu 1999. gadā iesāka

Minesotā, izcīnot uzvaru pret Minesotas universitātes vienību. lepriekšēja sa-

zināšanās ar vienības vadītāju Juri Garkalnu ievērojami atvieglināja daudzu
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ALAs Sporta biroja vadītājsJānis Robiņš ar airētāju Margaritu Jēkabsoni pie Vankuveras

ezera 1998. gada 11. augustā pirms fināliem Senioru pasaules meistarsacīkstēs Oregonā.

ALAs Sporta biroja vadītājs

Jānis Robiņš pasniedz
labākāsspēlētājas balvu

Minesotas "Starts"

volejbolistei Kristīnei

Ozoliņai-Konterei.

Aizmugurē Minesotas

"Starts" darbinieks
M.Kurmis

M. Kurmis.
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jautājumu kārtošanu. Arī Speciālo olimpiadu laikā ASV 1991., 1995. un

1999. gadā SN sniedza atbalstu vienībām no Latvijas.
Līdz 1985. gadam SN bija apbalvojusi 219 sporta darbiniekus ar ALAs

SN nopelnu nozīmi. Turpinot šo apbalvojumu klāstu, nozīmes saņēma

1986. gadā Vidvuds Celtnieks, Indulis Dikmanis, Zaiga Robiņa, Mārtiņš Roze un

Toms Trautmanis

1987. gadā Juris Bļodnieks, Vera Grīnvalde, Baiba Liepiņa, Vija Līviņa,

Jānis Valdmanis

1988. gadā Andrejs Bole, Ojārs Jēgens, Imants Kalniņš, Jānis Nīgals, Ēriks

Petrovskis, Biruta Staģīte
1989. gadā Jānis Ērglis, jr, Aivars Krūmiņš, Ferlands Krūmiņš, Karīna Rozentāle,

Jānis Vipulis
1990. gadā Ruta Eichenfelde, Vija Grīnvalde, Māris Juberts, Normunds Melnbārdis,

Ints Mucenieks

1991. gadā Ināra Bullīte, Gunta Ģiga, Jānis Grīnvalds, Lelde Ore, Ojārs Tombergs
1992. gadā Uldis Palde, Minjona Plūme

1993. gadā Arnis Kīns, Atis Pavlovskis

1994. gadā Raimonds Baumanis, Mārtiņš Ģērmanis, Miķelis Rīsbergs, Artūrs Zāģeris
1995. gadā Vilnis Daugavietis
1996. gadā Viesturs Timrots

1997. gadā Ivars Upens
1998. gadā Visvaris Ģiga
1999. gadā Jānis Zaķis, Ēriks Ziediņš, Uģis Augenbergs, Andris Bite,

Vitālijs Kuševskis, Aivars Kuplis, Māris Preiss

2000. gadā Andrejs Brože, Herberts Everss, Andrejs Spārniņš, Kārlis Salmiņš un

Indulis Gabliks

Par izcilu darbību latviešu sportā, kā arī par sasniegumiem ASV dzīvo-

jošo latviešu apjomā ar Latviešu Sporta padomes ārzemēs Lielo nozīmi tika

apbalvoti:

1987. gadā Leons Šachnazarians un Anita Turna

1989. gadā Raimonds Dombrovskis

1990. gadā Andris Bite, Uldis Bullītis, Jāna Budkēviča, Vidvuds Celtnieks,
Modris Galenieks, Ferlands Krūmiņš

1992. gadā Edgars Bedrītis, Jānis Ģiga, Irma Misjūna, Valija Galeniece

1994. gadā Laris Richters

1996. gadā Indulis Raņķis, Toms Trautmanis

1998. gadā Kārlis Ezeriņš, Alberts Legzdiņš
2000. gadā Edmārs Mednis

Sporta kopas. ALAs SN ietvaros šajos 15 gados darbojās pavisam 27

sporta kopas. RPLSP rajonā 3 - "Ausma" Sietlā, WA, "Venta" San Fran-

cisko un "Rīga" Los Andželosā, Kalifornijā. APLSP rajonā - 8 - "Beverīna",
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Bostonas DV, "Vilnis" Floridā, Ņujorkas LSB un DV, "Kursa" Ņudžersijā,

"Sigulda" Vašingtonā, DC, un Vilmingtonas latv. draudzes sporta kopa.
VVLSP rajonā darbojās 165 kopas: DV un LB kopas Čikāgā, Čikāgas
Latviešu Golfa klubs, Čikāgas latviešu slēpotāju klubs, "Rīga" Deitonā, OH,
Detroitas DV, Grandrapidu LBSK, DV Indianapolē, LSV Kalamazū, Klīv-

landes Latviešu Atlētikas klubs, Kolumbusas Golfa klubs, LAM "Starts"

Minesotā, Linkolnas LSK, "Auseklis" Milvokos, WI, Milvoku Golfa klubs,

Ziemeļohaijo Bumbošanas klubs "Lats".

SN darbs galvenokārt bija saistīts ar jaunatni. Sporta nodarbības vasaras

nometnēs un skolās, gatavošanās sacīkstēm dažādajos sporta paveidos un pie-
dalīšanās sacensībās veicināja skolēnu un jauniešu fizisko attīstību. Tās arī deva

iespēju iepazīties un sadraudzēties ar tā paša gadagājuma jauniešiem citos

latviešu centros, ar citiem baltiešu izcelsmes jauniešiem, piem., peldēšanā, ar

jauniem cilvēkiem citās zemēs un beidzot - ar jauniešiem Latvijā.

Ap 1990. gadiem arvien plašāk sāka attīstīties sporta paveidi, kas piemē-
roti "vecākam" gadagājumam, piem., teniss, novuss, golfs. Sacensības starp

šo nozaru atlētiem uzturēja vecās draudzības un nodibināja jaunas. Nerau-

goties uz dažkārt dzirdēto skeptisko pieeju sportam, par "tukšas bumbas

mešanu caurā grozā" utt., sporta nodarbībām, tāpat kā skolām, tautas deju

kopām un līdzīgām aktivitātēm, bija ļoti svarīga loma latvietības uzturēšanā

un stiprināšanā ārzemēs. Sporta nozares veikums latviešu sabiedrības attīs-

tībā un paaudžu plaisas pārvarēšanā pēdējos pussimt gadus bija neatsverams.

Sportistu aprindās pazīstamākie saīsinājumi:

APLSP Austrumpiekrastes Latviešu Sporta padome
LOK Latvijas Olimpiskā komiteja
LSPĀ Latviešu Sporta padome ārzemēs

RPLSP Rietumpiekrastes Latviešu Sporta padome
VVLSP Vidusvalstu Latviešu Sporta padome
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PIELIKUMS #1

AB

ABK

ADP

AEEEC

ĀIB

ALA

ALJA
ALMA

ALPF

ANO

AP

BAFL

BATUN

CA

CBS

CEEC

CCJS
CSCE

DAC

DV

ES

IB

JBANK

JR LSC

IN

KB

KF

LAK EC

KLK

LAAJ
LBF

LBF

LC

Id

AKRONIMI

Amerikas Balss

Apvienotā baltiešu komiteja
AmericansforDuc Process

Austrumeiropas un Viduseiropas tautību savienība (latviskā

versija)

Arējās informācijas birojs/nozare
Amerikas latviešu apvienība
Amerikas latviešu jaunatnes apvienība
Amerikas latviešu mākslinieku apvienība
Amerikas latviešu palīdzības fonds

Apvienoto Nāciju organizācija

Augstākā padome
Baltie American Freedom League
Baltie Appeal to the United Nations

Communicatingfor Agriculture
Central Broadcasting Sjstem
Central and Eastem European Coalition

Coalition for Constitutional Justice and Securitj

Conference for Securitj and Cooperation m Europe
Demokrātiskās attīstības centrs (Latvijā)

Daugavas Vanagi

Eiropas Savienība

Izglītības birojs

Joint Baltie American National Committee

Jāņa Riekstiņa latviešu studiju centrs

Informācijas nozare

Kultūras birojs/nozare
Kultūras fonds

Latvijas atjaunošanas Komiteja - Eiropas centrs

Krievijas latviešu kongress
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

Latvijas Brīvības fonds - ārzemēs

Latvijas Bērnu fonds - Latvijā

Latvijas ceļš
latvian dimensions
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LELBA

LELCHE

LI

LLU

LM

LNAK

LND

LNNK

LOV

LR

LTF

LZA

NATO

NSDG

OSI

PBLA

RBI

RFE

SAL

UN

US EPA

VAK

VAK

VK

VOA

VOCA

Latvijas cv. lut Baznīca Amerikā

Latvian cv. lut. Church Home for the Elderlj

(Latviešu cv. lut. draudzes pensionāru nams)
Latviešu Institūts

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvju Māksla

Latviešu nacionālā apvienība Kanādā

Latvian News Digest

Latvijas Nacionālā neatkarības kustība

Latviešu organizācijas Vašingtonā

Latvijas Republika

Latvijas Tautas fronte

Latvijas Zinātņu akadēmija

Ziemeļatlantijas pakta organizācija
Nacionālās stratēģijas darba grupa

Office ofSpecial Investigations
Pasaules brīvo latviešu apvienība

Rīgas Biznesa institūts

Radio Free Europe
Sadarbība ar Latviju birojs/nozare
United Nations

United States Environmental Protection Agencj
Vides aizsardzības klubs

Vides Aizsardzības komiteja
Vēlēšanu komisija (Latvijā)
Voice ofAmerica

Volunteers for Overseas Communicating m Agriculture
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PIELIKUMS #2

ALA STATŪTI

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBAS SAVIENOTAJĀS VALSTIS

(INKORPORĒTA) STATŪTI

I NODALA

Nosaukums un mērķi

1. Šīs inkorporētās organizācijas nosaukums irAmerikas Latviešu Apvie-
nība Savienotajās Valstīs. Tās sēdeklis atrodas Rokvillē, Merilandē (Rockville,

Marvland). Apvienības kongress var noteikt šo sēdekli arī kādā citā vietā.

2. Apvienība ir radīta vienīgi labdarības, izglītības un kultūras mērķiem,
kas to kvalificē atbrīvošanai no ienākumu nodokļa saskaņā ar 1954. gada Fede-

rālā nodokļa kodeka 501(c)3 pantu vai saskaņā ar atbilstošo noteikumu jebkurā
nākamā Amerikas Savienoto Valstu Federālā nodokļa likumā. Kā ASV latviešu

centrālā organizācija apvienība vieno ASV dzīvojošos latviešus ar mērķi veici-

nāt ASV latviešu sabiedrības un organizāciju kopīgo darbību un attīstību. Ame-

rikas Latviešu Apvienība ir latviešu interešu aizstāve un informācijas struktū-

ras veidotāja ASV. So mērķu veicināšanai (un nevis citādi) apvienība:
a. sekmēs kulturālo sadarbību latviešu izcelsmes amerikāņu starpā, kā

arī latviešu izcelsmes un citu amerikāņu starpā;
b. veicinās latviešu nācijas centienus sakarā ar pašnoteikšanās tiesību

nostiprināšanu latviešu tautai, nerīkojoties pretrunā ar Federālā

nodokļa kodeka 501(c)3 panta labdarības un izglītības mērķiem;
c. veicinās latviešu valodas un vēstures mācīšanu un kultūras jaunradi,

organizējot kursus, kā arī citā veidā;
d. palīdzēs citām labdarības, reliģiskām un izglītības organizācijām sek-

mēt latviešu valodas un vēstures mācīšanu un kultūras jaunradi;
c. sagatavos mācību grāmatas un citus materiālus, kas noderīgi latvie-

šu valodas, vēstures un kultūras veicināšanai gan pašai apvienībai,
gan arī citām labdarības, reliģiskām vai izglītības organizācijām;

f. radīs amerikāņos (vienalga, vai tie būtu latviešu vai nelatviešu izcel-

smes) interesi par latviešu valodu, vēsturi un kultūru;

g. sniegs palīdzību nopietnās ekonomiskās grūtībās nonākušiem lat-

viešu izcelsmes amerikāņiem;
h. palīdzēs un sazināsies ar citām organizācijām, kas veicina minētos

mērķus.
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3. Apvienība nedrīkst izmaksāt apvienības biedriem, pilnvarniekiem,
valdes locekļiem vai citām privātām personām ne apvienības tīros ienāku-

mus, ne šo ienākumu daļu. Apvienība ir pilnvarota un tiesīga maksāt piemē-
rotu atlīdzību par pakalpojumiem un kārtot maksājumus un izmaksas aprā-

dīto mērķu veicināšanai. Apvienība nedrīkst ievērojamu daļu no savas darbības

veltīt propagandai vai iejaukties (ieskaitot deklarāciju izdošanu un izdalī-

šanu) nevienā politiskā kampaņā, atbalstot valsts amata kandidātu vēlēšanas.

Atkarā no šo statūtu noteikumiem apvienība nedrīkst darīt nekā, kas aiz-

liegts: (a) inkorporētai organizācijai, kas atbrīvota no Federālā ienākuma

nodokļa sakarā ar Federālā nodokļa kodeka 501(c)3 pantu vai saskaņā ar

atbilstošo noteikumu jebkurā nākamā Amerikas Savienoto Valstu Federālā

nodokļa likumā, vai (b) inkorporētai organizācijai, kam dotie ziedojumi ir

atvelkami saskaņā ar atbilstošo noteikumu jebkurā nākamā Amerikas Savie-

noto Valstu Federālā nodokļa likumā.
>

n NODALA

Apvienības biedri

Apvienības biedri sadalāmi sekojošas trīs grupas:

1. atsevišķas personas

2. organizācijas-dalībnieces

(a) Apvienībā var iestāties katra latviešu organizācija, kuras mērķi ir

saistīti ar latviešu nacionālpolītiskiem, izglītības, kultūras, reliģiskiem, sav-

starpējas palīdzības, sporta vai sabiedriskiem pasākumiem un nav pretrunā
ar apvienības statūtiem.

(b) Organizācijai ir jābūt statūtiem un periodiskā pilnsapulcē ievēlētai val-

dei un revīzijas komisijai, kuru locekļu vārdi un adreses ir publicētas. Šīm orga-

nizācijām ir tiesības sūtīt delegātus uz apvienības kongresiem, un tās var kļūt
par apvienības mūža, zelta vai dzintara biedrēm ar apvienības noteiktu maksu.

3. organizacijas-veicinatajas

Biedrības un grupas, kuru darbība neatbilst b. apakšpunktā minētajiem

noteikumiem, nevar sastāvēt apvienībā kā organizācijas. Tās var kļūt par

apvienības mūža vai zelta mūža biedrēm ar apvienības noteikto maksu. Šīs

biedrības un grupas nevar sūtīt delegātus uz apvienības kongresiem.
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m NODALA

Kongress

1. Kongress ir apvienības augstākais pārvaldes orgāns. Kongresu sasauc

un tā sanāksmes vietu nosaka valde. Kongress sanāk reizi gadā, bet ārkārtī-

gi svarīgos gadījumos valde pati vai ar 1/10 biedru pieprasījumu sasauc arī

ārkārtējo kongresu. Ārkārtējais kongress izlemj tikai tos jautājumus, kas ir

izziņoti sasaukšanas rakstā.

2. Apvienības biedri ievēlē apvienības kongresa delegātus.
a. Ik simt atsevišķām personām ir tiesības uz vienu delegātu.
b. Organizācijām-dalībniecēm ir tiesības uz vienu delegātu arī tad,

ja to apvienības biedru skaits ir 60 vai mazāks par 60, bet ne ma-

zāks par 20 personām. Organizācijām-dalībniecēm ir tiesības uz

diviem delegātiem, ja to apvienības biedru skaits ir no 61 līdz 120,

un par katriem nākamiem 60 biedriem papildus viens (1) delegāts
klāt. Divas vai vairākas organizācijas-dalībnieces var ar savstarpēju
vienošanos apvienot savu kopējo Apvienības biedru skaitu, lai kopā

iegūtu tiesības uz vienu vai vairākiem delegātu mandātiem, pielie-

tojot to pašu formulu kā viena organizācija-dalībniece.
c. Katram apvienības kongresa delegātam, kā arī apvienības valdes

un revīzijas komisijas loceklim ir viena balss. Vienīgais izņēmums
ir organizācijas delegāts, kas pārstāv organizāciju, kuras sēdeklis ir

tālāk par 1000 jūdzēm no kongresa vietas, un atsevišķo biedru dele-

gāti. Šādam delegātam kongress, ievērojot vispārīgos delegātu
skaita piešķiršanas noteikumus, var dot vairāk nekā vienu balsi.

d. Organizācijas-dalībnieces paziņo apvienības valdei savu ievēlēto

kongresa delegātu vārdus un iesniedz arī savu tā laika apvienības
biedru sarakstu.

c. Apvienības valde, pamatojoties uz savu biedru, atsevišķo personu,

sarakstu, noorganizē sarakstes ceļā reprezentētāju delegātu vēlēša-

nas. Ja kandidātu skaits ir mazāks par tiesīgo delegātu skaitu, Pa-

gaidu mandātu komisijai ir tiesības apstiprināt pieteiktos kandidā-

tus par delegātiem bez balsošanas. Valde tad paziņo atsevišķiem
biedriem delegātu vārdus un adreses un lūdz savus ieteikumus kon-

gresa pārrunām sūtīt kādam no šiem delegātiem. Organizāciju-

veicinātāju pārstāvji var piedalīties kongresā bez balsstiesībām.

3. Apvienības kongresu atklāj valdes priekšsēdis, bet vada paša kongresa
ievēlēts prezidijs, kurā ietilpst kongresa priekšsēdis un trīs vicepriekšsēži un

sekretāri.
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4. Kongresa lēmumus pieņem un amatpersonas ievēlē ar vienkāršu

balsu skaitu, ko iegūst, ja "par" balsu ir vismaz par vienu vairāk nekā
puse

no nodoto balsu kopskaita. Balsu kopskaitā ietilpst "par" un "pret" balsis.

IVNODALA
»

Valde un revīzijas un nominācijas komisijas

1. Apvienības valdē ietilpst priekšsēdis, priekšsēža vietnieks, nozaru vadī-

tāji, sekretārs un kasieris. Nozaru vadītāju skaitu nosaka kongress. Kongress
ievēlē valdes locekļus uz vienu gadu no apvienības biedru saimes. Valdes locekļa
maksimālais nepārtrauktais darbības laiks valdē ir 7 gadi. Tekošā darbības gadā
valdē vai revīzijas komisijā rodoties vakancei, valde izrauga atvietotāju.

2. Valde vada darbību saskaņā ar šiem statūtiem, kongresa lēmumiem un

rezolūcijām. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Kvorums

lēmumu pieņemšanai ir puse no valdes locekļu skaita plus viens. Ja starpsēžu
laikā paceļas jautājumi, kuru izlemšanu nevar atlikt līdz nākošajai sēdei, valde

var jautājumu izlemt, balsojot neklātienē. Balsojumus nosūta revīzijas komi-

sijas priekšsēdim. Šādu lēmumu protokolē nākošajā valdes sēdē.

3. Priekšsēdis vada valdes sēdes un ir atbildīgs par apvienības vispārējo
vadību un gaitu. Viņš ir cx officio loceklis visās valdes komisijās.

4. Priekšsēža vietnieks izpilda priekšsēža pienākumus pedeja prombūt-
nes gadījumā un veic tam uzticētus speciālus uzdevumus.

5. Nozaru vadītāji ir atbildīgi par savu nozaru darba plānošanu un izve-

šanu un par sava budžeta sastādīšanu un izpildi.

6. Sekretārs protokolē valdes sēdes un ir atbildīgs par protokolu un val-

des lēmumu izplatīšanu.

7. Kasieris ir atbildīgs par apvienības grāmatvedību, tās līdzekļu apsaimnie-

košanu, izdevumu apstiprināšanu un ienākumu un izdevumu dokumentāciju.
Kasieris gādā, lai reizi gadā apvienības grāmatas tiktu profesionāli revidētas.

8. Kongress ievēlē no apvienības biedru saimes revīzijas komisiju trīs

locekļu sastāvā uz vienu gadu. Revīzijas komisija pārbauda un izvērtē apvie-
nības darbību un par to ziņo apvienības kongresā.
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9. Valdes un revīzijas komisijas locekļi par savu darbību un sēžu apmek-
lējumiem atlīdzību nesaņem, izņemot tiešos izdevumus pieņemto vadlīniju
robežās.

10. Kongress ievēlē pagaidu nominācijas komisiju tekošajam gadam.

Sekojošā kongresa gaitā kongress apstiprina pagaidu nominācijas komisiju
par nominācijas komisiju un valde, revīzijas komisija un kongresa prezidijs
katrs izrauga savu pārstāvi šai komisijai. Nominācijas komisija darbojas līdz

jaunas pagaidu nominācijas komisijas ievēlēšanai.

V NODALA

Finances

Apvienības līdzekļus rada biedru naudas, ziedojumi, ieguldījumu augļi un

citi ienākumi. Apvienības naudu un īpašumus pārzina valde saskaņā arkongresa

norādījumiem. Apvienības fiskālo gadu un biedru maksas nosaka kongress.
Valde iesniedz kongresam apstiprināšanai nākošā gada budžetu, ko ir saga-

tavojusi apvienības kasiera vadītā finanču komisija un ko valde ir pieņēmusi.
Valde var pieaicināt un lūgt kogresu apstiprināt finanču padomdevējus.

VI NODALA

Apvienības likvidācija

Apvienību var likvidēt kongress ar trīs ceturtdaļām "par" balsu (vairā-

kums) no kongresā reģistrēto delegātu skaita, ja priekšlikums apvienību likvi-

dēt ir izziņots apvienības biedriem 90 dienas pirms kongresa. Apvienībai
darbu izbeidzot, kad samaksāti un nokārtoti visi apvienības parādi un maksā-

jumi, valde visas apvienības vērtības likvidē, tās nododot bez izņēmuma

organizācijai vai organizācijām, kas radītas un darbojas vienīgi labdarības,

izglītības, reliģiskiem vai zinātniskiem mērķiem un kas tanī laikā kvalificē-

jamas kā organizācija vai organizācijas, kas atbrīvotas no ienākumu nodokļa

saskaņā ar 1954. gada Federālā nodokļa kodeka 501(c)3 pantu (vai saskaņā
ar atbilstošo noteikumu jebkurā nākamā Amerikas Savienoto Valstu Fede-

rālā nodokļa likumā). Apvienības valde kārto un nosaka šo noteikumu ievē-

rošanu. Ja ir kādas apvienības vērtības, kas nav likvidētas iepriekš minētā

kārtā, tad tādas vērtības likvidē attiecīgā turienes tiesa pašvaldības rajonā,
kur atrodas apvienības sēdeklis, nododot attiecīgās vērtības bez izņēmuma

vienīgi tādiem mērķiem vai tādām organizācijām, kas radītas un darbojas
tikai sakarā ar augšminētiem mērķiem.
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VII NODALA

Statūtu grozīšana

Statūtus var grozīt kongress ar divu trešdaļu nodoto balsu vairākumu,

ja ieteiktie grozījumi ir bijuši izsūtīti visām organizācijām 90 dienas pirms

kongresa.

PIEZĪME: Statūti pieņemti Apvienības dibināšanas kongresā Vašingtonā 1951. g.

24.-25. februāri un mainīti Apvienības kongresos: 1971. g. 22. maijā Grand Rapidā, MI;
1973. g. 5. maijā Priedainē, NJ; 1980. g. 3. maijā Priedainē, NJ; 1981. g. 2. maijā LosAndže-

losā, CA; 1982.g. 1. maijā Detroitā, MI; 1987. g. 2. maijā Čikāgā, IL; 1991. g. 3. maijā Va-

šingtonā, DC; 1992. g. 9. maijā Mineapolē, MN; 1993. g. 1. maijā Kalamazū, MI; 1995. g.

28.aprīlī Linkolnā, NE, 1998. g. 1. maijā San Francisko, CA, un 2000. gada 28. aprīlī Bos-

tonā,MA.
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PIELIKUMS #3

ALAs ATZINĪBAS RAKSTI

1986
-

9

Osvalds Akmentiņš

Mārtiņš Hildebrants

Benita Jaundāldere
Dzintars Kalniņš

Ojārs Kalniņš
Nīls Melngailis
Louise Prosser

Leons Rumaks

Viesturs Timrots

1987- nepiešķīra

1988
- nepiešķīra

1989- 4

Daina Medne

Andrejs Mežmalis

Brigita Ritmane-Ose

Andris Ritmanis

1990- 22

Bernards Austrums

Tālivaldis Bērkulis

Žanis Dimza

Andrejs Grots

HermīneJansone

Zigfrīds Jirgens
Rita Kubuliņa

Oļģerts Kubuliņš
Kārlis Ķilkuts
ZelmaLapiņa
TeodorsLilienšteins

ArtūrsMundeciems

Hedviga Pole

Regīna Rēķe
Alfons Rems

Dr. Jānis Robiņš
Aivars Ronis

Dainis Rudzitis

Gundars Strautnieks

Jānis Sventeckis

JānisTrubačs

Vija Ā. Wurstnere

1991 - 12

Aleksandrs Alunāns

Arnolds Balodis

Arvīds Bolšteins

Anna Dārziņa

Aleksandrs Dzirne

Ādolfs Gailītis

Ivars Krievāns

Ēriks Krūmkalns

Arvīds Lauris

JānisPluksis

Aina Sandere

Laimonis Spožais

1992 -
14

Vilnis Birnbaums

Marģers Caune

Dace Copeland
Rita Drone

Dace Gulbe

Ēriks Hill

Kārlis Lācis

Voldemārs Meļķis
Rūta Prauliņa
Ināra Reine

Andris Priedītis

Andris Ritmanis

Dr. Zigfrīds Zadvinskis

Andra Zommere

1993 -9

Grietiņa Brigmane
Edmunds Brigmanis
Jānis Kahvužs

Gundega Michele

Vilis Miķelsons
Dace Pavlovska

Dagnija Staško

Dr. Egīls Vēverbrants

Ģirts Zeidenbergs

1994
- nepiešķīra

1995 - nepiešķīra

1996- 14

JānisAperāns
KārlisAvens

Aleksandrs Dzirne

Auseklis Elksnis

Emīls Elstiņš
Maija Grendze

ImantsKalniņš
Kārlis Kalniņš
Jānis Ladusāns
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Hedviga Pole

Gaida Rīsberga
Elma Zalgaucka
Velta Zēberga-Ulme
Biruta Zommere

1997- 22

Māra Bērztīsa

VilmaBolšteina

Ilmārs Erkmanis

Monika Daukste-Strautniece

Ingrīda Jurēvica
Alfrēds Kajaks

Ģirts Kaugars
Mirdza Krauklis

Zenta Lazdiņa

Harijs Linde

Lidija Odeiko

Andris Padegs
Dzintra Platace

Ina Platace

Elga Pone

Raimunds Prūsis

Dr. Jānis Robiņš
Andris Runka

Silvija Rūtenberga
Kārlis Salna

Kārlis E. Sproģis

Vija Ā. VVurstnere

1998- 5

Jānis Ģiga
Vilis Miķelsons
Dr. Pēteris Norvilis

Alberts Raidonis

Jānis Šulcs

1999- 23

Rūta Beķere
Vilma Briedē

Dr. Jānis Dimants

Jānis Freivalds

Aina Galēja-Dravniece
Ausma Ģiga
Visvaris Ģiga
Rita Kaugure

Vera Kubuliņa
VilmārsKukainis

Rūta Kupce
Jānis Mintiks

Vilhelms Nariņš
Skaidrīte Pētersone

Elmārs Priedītis

īna Priedīte

Pēteris Rieksts

Jānis Rode

Richards Rollis

Dr. Arnolds Ruperts

Hugo Skrastiņš

Andrejs Spārniņš
Ausma Vilciņa

2000 -
20

Dr. Tālivaldis Bērziņš
Gvido Bergmanis
Anna Daukste

Dons Dauksts

IndulisGabliks

Alberts Legzdiņš
Arturs Liepkalns

Ingrīda Mieme

Ausma Pirktiņa
ValentīnaPradenas

Vita Ramane

Dr. Līga Ruperte
Rasma Šiliņa
Valfrīds Spuntelis
Guntis Srāders

Ingrīda Stravinska

Aina Tālberga
Aina Thomas

Artūrs Vatvars

Hedija Zalāne
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PIELIKUMS #4

ALAs 1. ĀRKĀRTAS KONGRESA, 1988. G.

10. DECEMBRĪ, PIEŅEMTĀS REZOLŪCIJAS

1. Lai veicinātu latviešu sabiedrības informēšanu
par notikumiem

Latvijā, ALAs ārkārtas kongress atbalsta

a. iniciātīvas, kas veicina šādas informācijas pasniegšanu latviešu

sabiedrībai latviešu centros Amerikā;
b. Latvijas tautiešu piedalīšanos šādas informācijas sniegšanā, piem.,

par Latvijas Tautas fronti (LTF), par Helsinki '86, par baznīcas

dzīvi, par Vides aizsardzības klubu (VAK), Latvijas Kultūras fondu

v.c, kā arī viņu aktīvu līdzdalību mūsukultūras pasākumos, piem.,
dziesmu svētkos;

c. Amerikas tautiešu piedalīšanos šādas informācijas apgūšanā

Latvijā;
d. informācijas paplašināšanu un koordināciju latviešu sabiedrībā

Amerikā.

2. ALAs 1. ārkārtas kongress iesaka ALAs valdei lūgt Laimoni Embrektu

īstenot savus ieteikumus par vides aizsardzību Latvijā. Šādam braucienam

būtu jānotiek sadarbībā ar VAK un ar ALAs atbalstu.

3. Amerikas latviešu jaunatnes apvienības 36. kongresa pilnsapulcē San

Francisko pieņēma rezolūciju aicināt trimdas centrālās organizācijas pasau-

les mērogā rīkot latviešu organizāciju pārstāvju galotņu konferenci, iesaistot

tādas okupētās Latvijas grupas kā VAK, LNNK (Latvijas Nacionālās

neatkarības kustību), Helsinki '86 v.c, kuru mērķi un darbība atbalsta neat-

karīgu un latvisku Latviju. Amerikas latviešu apvienības 1. ārkārtas kongresa
pilnsapulce uzdod ALAs valdei un ALAs pārstāvjiem PBLA apsvērt šādas

konferences rīkošanas iespējas un ziņot savus nodomus ALAs 38. kongresa
pilnsapulcei Linkolnā.

4. Tā kā Latvijas Tautas fronte un pārējās nacionālās organizācijas cīnās

par pašnoteikšanās tiesībām Latvijā un mūsu tautas interešu aizstāvēšanu,

Amerikas latviešu apvienība apsveic un atzinīgi novērtē to mērķus, darbību

un centienus un aicina visu latviešu trimdas sabiedrību atbalstīt LTF un

pārējās nacionālās organizācijas morāli un materiāli ar galamērķi - brīvu un

neatkarīgu Latviju.
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5. Amerikas latviešu apvienības 1. ārkārtas kongress iesaka ALAs valdei

nosūtīt LTF vadībai - domei ierosinājumu izveidot Rīgas pilsētas 800 gadu
svētku rīcības komiteju. Kongress iesaka rīcības komitejas prezidijā iesaistīt

arī ārzemēs dzīvojošus cilvēku, kuri paši, kuru vecāki un vecvecāki dzimuši

Rīgā. levērojot to, ka šādas jubilejas atzīmēšana, kas salīdzināma, piem., ar

ASV Brīvības statujas svētkiem, prasīs lielu darbu un līdzekļus, šīs rīcības ko-

mitejas darbībai vajadzētu sākties laikus.

Rezolūcija pieņemta ar šādu piezīmi un papildu ieteikumu:

a. Latvijā par Rīgas 800 gadu jubilejas svētkiem jau ir runāts.

b. Trimdas sabiedrības eventuālu līdzdalību šādā pasākumā vēlams

izkārtot šādi:

(1) Latvijas nacionālās organizācijas rietumu valstīs izdara no ārze-

mēm vajadzīgo un Latvijā ievedamo mantu pasūtinājumu vēs-

tures un mākslas pieminekļu, ēku, objektu v.c. atjaunošanai.

(Tieši šādu architektonisku un restaurācijas vajadzību ir daudz!)

(2) Par šiem pasūtinājumiem ārzemēs samaksā ar trimdas sabied-

rības saziedotiem līdzekļiem.

(3) Pēc samaksas saņemšanas attiecīgās firmas vai iestādes rietu-

mos pasūtinātos materiālus, priekšmetus v.c. nosūta tieši uz

Latviju. Šādā kārtā tiktu nodrošināts, ka trimdas sabiedrības

saziedotā nauda aizietu paredzēto objektu atjaunošanai un Lat-

vijā saņemtu naudas ziedojumu pilnu vērtību, nezaudējot neko

ārzemju valūtas izmaiņā rubļos, dažādās nodevās Maskavai

v.c. Ziedojumiem jābūt atklātiem, un sabiedrībai par tiem

sniedzami norēķini.
>

6. Lai simboliski solidārizētos ar armēņu tautu tās nelaimē, ALAs

kongress līdz ar līdzjūtības apliecinājumu palīdzībai zemestrīcē cietušajiem
nosūta $1000 armēņu Amerikas archibīskapam Torkom Manoogian -

Armenian Archdiocese, 630 - 2nd Ave., New York, NY 10016.

7. ALAs kongress iesaka ALAs valdei pieprasīt no Francijas valdības, lai

tā pārtrauc savu atomspēkstaciju atkritumu sūtīšanu uz Latviju.

8. Kongress uzdod ALAs valdei izpētīt iespējas gūt palīdzību no Occi-

dental Petroleum Co., resp. no Armanda Hammera, Ventspils apkārtnes

piesārņošanas apturēšanai un iztīrīšanai.

9. lerosinām Amerikas latviešu skolas vairāk mācīt par
notikumiem

mūsdienu Latvijā.
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10. Nacionālpolītiskā darba ietvaros kongress atbalsta un aicina sekmēt

trimdas un dzimtenes latviešu zinātnieku, mācībspēku un ekspertu kon-

struktīvu, tiešu sadarbību, īpaši apsveicot 1989. g. rudenī kopēji koordinētos

Latvijas Universitātes dibināšanas 70. gadasvētkus 28. septembrī un 5. aka-

dēmisko LAMZAs konferenci, kas veltīta Latvijas nākotnei.

11. ALAs kongress atbalsta no kodolieročiem brīvo joslu Baltijas valstīs.

12. Raugoties uz to, ka Latvijā ir izveidojušās grupas, kas darbojas ar

ALAi līdzīgiem mērķiem - brīvu un neatkarīgu Latviju -,
ALAs kongress

uzlūko, ka vajadzīga labāka informācijas izmaiņa ar jaunveidotajām grupām.

Tāpēc ALAs ārkārtas kongress ierosina ALAs valdei pēc iespējas bieži sūtīt

pārstāvi, lai tas piedalītos Latvijas neatkarības grupu sapulcēs. Kongress
iesaka pārstāvju sūtīšanas un informācijas izmaiņas saskaņošanu ar PBLA.

13. Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas politiskās darbības koordi-

nācijai trimdā un Latvijas brīvības centienu atbalstīšanai Latvijā proponējam
ALAs ietvaros nekavējoši izveidot nacionālpolītiskās darbības kodolu-vairogu,
kas plāno nākotnes politisko un saimniecisko stratēģiju, koordinē sadarbību

ar brīvības cīnītāju organizācijām Latvijā, meklē atbalstu no ASV valdības,

Apvienotajām Nācijām un citām draudzīgu valstu valdībām. Sākotnējais
ALAs nacionālpolītiskais kodols darbojas ALAs priekšsēža vadībā un pama-

tojas uz reālpolītikas prasībām, piesaistot vadošās trimdas organizācijas vie-

notai latviešu kopdarbībai.

14. lesakām Amerikas latviešu apvienības 1. ārkārtas kongresam uzdot

ALAs valdei izstrādāt un veicināt ekspertu un ekspertizes apmaiņu aprūpes
zinībās - medicīnas, izglītības, bērnu attīstības, ģimenes sadzīves un līdzīgos
laukos veselīga dzīves veida veicināšanai.

15. ALAs 1. ārkārtas kongress uzdod ALAs valdei izraudzīt vides aiz-

sardzības lietpratēju, kas

a. rūpētos par informācijas izplatīšanu trimdas latviešu un ārzemju

presē par vides piesārņošanu Latvijā;
b. rūpētos par pastāvīgu sakaru uzturēšanu ar amerikāņu un starptau-

tiskām vides aizsardzības organizācijām un forumiem, lai pievērstu

starptautiskās publikas uzmanību katastrofālām dabas piesārņoša-
nas problēmām Latvijā un Baltijā;

c. sadarbotos ar Vides aizsardzības kluba ārzemju nodaļu un atbal-

stītu VAK un citas ekoloģiskas kustības Latvijā.
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16. ALAs ārkārtas kongresa pilnsapulce uzdod ALAs valdei saziņā ar

tirdzniecības ekspertiem izstrādāt vadlīnijas:
a. kā amerikāņu uzņēmumiem būtu jādarbojas Baltijas valstīs; pro-

ponēt ASV Kongresam pieņemt šīs vadlīnijas līdzīgi "Sullivan"

principam;
b. ārzemju latviešu uzņēmumiem Baltijas valstīs.

Abām vadlīnijām ir jābūt akceptējamām latviešiem Latvijā.

17. a. ALAs ārkārtas kongress atbalsta un padziļina jau agrāk iesākto

dialogu par brīvās ekonomiskās zonas vēlamību Baltijas valstīs, lai

akadēmiskās pārrunas sāktu reālizēties praktiskā dzīvē,

b. leinteresēt rietumpasaules saimnieciskās lielfirmas "kooperēšanās

uzņēmumu" (joint ventures) nodibināšanā Latvijas territorijā tādās

saimnieciskās nozarēs, kuras neapdraud dabas aizsardzību, bet

izmantotu Baltijas tik labvēlīgo ģeogrāfisko stāvokli un saimnie-

ciskā uzņēmībā orientēto baltiešu darbaspēku, kāds nav pieejams
nevienā citā Padomju Savienības daļā.

Jāsāk plānošanas darbi vismaz divām plašāka vēriena sanāksmēm

1989. gadā: vienu Rīgā, otru vislabāk Zviedrijā Eiropas latviešu Dziesmu

svētku laikā. Tur dalībnieku piedalīšanās no dzimtenes ir daudz vieglāk atri-

sināma. Zviedrijā ir sociālistu valdība, kas atvieglina sakarus no Rīgas puses.

18. lesakām ALAs valdei koordinēt latviešu sabiedrības atbalstu Latvijas

apmaiņas studentu un speciālistu uzņemšanai sadarbībā ar tirdznieciskām

un akadēmiskām organizācijām.

19. lesakām palīdzēt latviski runājošiem studentiem no Latvijas iegūt
ASV valdības atbalstītas stipendijas vidusskolās, augstākajās mācību iestādēs

un speciālistu apmaiņas programmās.

20. Amerikas latviešu apvienības pirmais ārkārtas kongress 1988. g.

10. decembrī, vērtējot notikumus okupētajā Latvijā kopš 1987. g. 14. jūnija,

pieņem šādus atzinumus:

a. Kongress augsti vērtē latviešu patriotu nostāju Latvijā, prasot lat-

viešu tautai tiesības politiskās, kulturālās un saimnieciskās jomās ar

galamērķi - Latvijas neatkarības atgūšanu.
b. Šīs ieceres īstenošanai Amerikas latviešu apvienībai jāmobilizē visi

spēki, līdzekļi un iespējas brīvības centienu atbalstam tēvzemē, kā

arī jāturpina ASV valdības un kongresa informēšana par latviešu

tautas neatkarības centieniem un to izpausmēm.



309

c. Latvijas okupācija notika saskaņā ar nacionālsociālistiskās Vācijas un

Padomju Savienības vienošanos, kuru parakstīja 1939.
g. 23. augus-

tā. Latviešu tautai jāprasa šī Ribentropa-Molotova pakta anullē-

šana Berlīnē, Bonnā un Maskavā.

d. Kongress atzīst, ka ir tikai viena latviešu tauta ar kopīgu pagātni,

kopīgu kultūru un kopīgu politisku nākotni, atjaunojot tiesisku

valsti, pamatojoties uz latviešu tautas vēsturiskām tiesībām un tra-

dicijām mūsu pašu zemē un rietumu civilizācijas tautās.

Dievs, svētī Latviju!
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PIELIKUMS #5

ALAs VALDES PRIEKŠSĒŽU BIOGRAFIJAS

JĀNIS KUKAINIS

Jānis dzimis 1943.
g.

12. jūnijā Rīgā, Latvijā, vecākais no trim bērniem.

Tēvs Roberts - tautsaimnieks, lektors Latvijas Universitātē un skolotājs Rīgas

pilsētas II ģimnāzijā; māte Irēne, dzim. Pēterjānis, - tautsaimniece, Rīgas

pilsētas valsts ierēdne.

Otrā pasaules kara laikā Jānis kopā ar māti 1944. g. oktobrī atstāja

Latviju. Tēvs pēc atveseļošanās no karā gūtajiem ievainojumiem piebiedro-

jās ģimeneiVācijā, bēgļu nometnē, kur Jānis divus gadus apmeklēja latviešu

skolu. No Vācijas visa ģimene ieceļoja ASV 1951. gadā un apmetās uz

pastāvīgu dzīvi Sinsinati, OH.

ASV - Sinsinati universitātē ieguva B.S.A.E. grādu Aerospace Engi-

neering; Tennessee universitātē ieguva M.S. grādu inženierzinātnēs un

Mičiganas valsts universitātē M.B.A. grādu. J. Kukainis ir reģistrēts inženie-

ris un autors/līdzautors 20 publicētiem rakstiem - galvenokārt par kaujas
lidmašīnu aerodinamiku. legūti arī patenti automašīnu struktūrām. Studiju

gados pievienojies korp. Talavija saimei.

J. Kukainis 1971. gadā nodibināja ģimenes dzīvi ar paidagoģi Aiju Ķeņģi
un kopš 1972. gada dzīvo Detroitas, MI, priekšpilsētās. Ģimenē trīs bērni:

Ginta (dz. 1973.g.), Roberts (dz. 1975. g.) un Matīss (dz. 1977. g.). Visi trīs

beiguši Detroitas latviešu pamatskolu un Garezera vasaras vidusskolu,

ieguvuši akadēmiskos grādus. Meita aktīva latviešu gaidās, dēli - skautos. Visi

ģimenes locekļi - ALAs mūža biedri, Garezera draugu saimes locekļi, Dau-

gavas Vanagu biedri, Sv. Pāvila latv. cv. lut. draudzes Detroitā locekļi.

Kopš 1973. gada Kukainis darbojies Latviešu apvienības Detroitā valdē,

piecus gadus bijis tās priekšsēdis; septiņus gadus mācījis Detroitas latviešu

skolā. Bijis Latviešu Fonda padomes loceklis (1973-1978), pēdējos trīs gadus
izpildot kasiera pienākumus. No 1981. līdz 1982. gadam - Mičiganas bal-

tiešu komitejas priekšsēdis; 1982. gadā ALAs kongresa Rīcības komitejas

priekšsēdis. Latviešu Centra Garezera padomes loceklis (1988-1995); Gar-

ezera prezidents (1991-1994). No 1989. līdz 1996. gadam - Korporāciju ko-

pas Detroitā seniors.

Amerikas latviešu apvienībā un radniecīgās organizācijās ieņemtie
amati: 1996-1998 - ALAs valdes priekšsēdis; 1997-1998 -Apvienotās bal-

tiešu komitejas priekšsēdis; 1998-1999 - ALAs valdes priekšsēža vietnieks
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un Kultūras Fonda priekšsēdis; 1999- valdes priekšsēdis. Kopš 1998. gada
PBLA valdes priekšsēža vietnieks.

Privātā dzīvē kopš 1973. gada līdz aiziešanai pensijā 2000. gadā - strā-

dāja Forda auto firmā. No 1981. gada līdz pensijai vadīja vairākas nodaļas,
piem., nodaļu, kas projektēja un būvēja prototipa automašīnas, kuras radīja
interesi firmas produktos un atspoguļoja Forda firmas plānoto technoloģiju
nākamajiem 3-4 gadiem. Šīs nodaļas ražotie modeļi izstādīti pasaules auto

izstādēs, piem., Frakfurtē, Vācijā, un Tokio, Japānā. Kamēr vadīja projektus

Francijā, Itālijā un Vācijā, J. Kukainis iepazinās arī ar latviešu dzīvi Eiropā.

Pēdējos gadus pirms pensionēšanās vadīja Forda Taurus modeļa automa-

šīnu mechanisko/struktūrālo izveidi.

Kopš pensionēšanās - pilna laika sabiedrisks darbinieks latviešu orga-

nizācijās un konsultants auto rūpniecībā.

KĀRLIS ĶUZULIS

Kārlis Ķuzulis dzimis 1923. g. 30. maijā Valkas apriņķa Smiltenes

pag. 1943. gadā iesaukts Latviešu leģionā, dienēja plkv. V. Januma komandā

33. grenadieru pulkā. 1945. g. februārī kaujās pie Landekas tika smagi ievai-

nots un ārstējās kara slimnīcā Helmštatē, Vācijā, līdz 1945. gada vasarai.

1946. gada sākumā pārcēlās uz Zārštates nometni, kur darbojās par apgādes
un saimniecības pārzini līdz nometnes likvidēšanai 1948. gada pavasarī.

Sākot ar DV darbības uzsākšanu Vācijā, K. Ķuzulis bija Giftenes,

Blombergas un Augustdorfas DV nodaļu biedrs, pildot arī dažādus amatus.

Pēc ieceļošanas ASV 1951. gadā - valdes loceklis DV apvienībā Ņujorkā,

pildot DV ASV kasiera amatu līdz 1956. gadam, izveidoja un vairākus gadus

vadīja arī DV mākslas aģentūru, kas kārtoja daudzas mākslinieku un refe-

rentu turnejas Ziemeļamerikas latviešu centros. K. Ķuzulis bija ilggadējs
DV apvienības Vašingtonā priekšnieks un jau 1955. gadā viens no pirma-

jiem godalgotajiem par izciliem nopelniem saņēma DV zelta nozīmi.

Jau 1940. gadu beigās līdzdarbojās Mērbekas latviešu teātrī Vācijā; no

1951. līdz 1953. gadam mācījās Osvalda Uršteina Teātra skolā. 1959. gadā
piedalījās Amerikas Latviešu teātra Vašingtonas ansambļa dibināšanā un

darbojās par aktieri un administrātoru līdz pat ansambļa darbības beigām
1994. gadā.

Sākot ar 1956. gadu, Vašingtonā, DC, strādāja Amerikas Balss (Voice of
America) latviešu nodaļā par radio žurnālistu un raidījumu režisoru līdz

1982. gadam; pēc tam līdz 1989. gadam - pensijai - Amerikas Balss Eiropas
nodaļā par galveno raidījumu režisoru.
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K. Ķuzulis jau 1955756. gadā bija ALAs Revīzijas komisijas loceklis; no

1986. līdz 1993. gadam ALAs valdē - vicepriekšsēdis un AN vadītājs; Stipen-

diju komisijas priekšsēdis; priekšsēža vietnieks un beidzot priekšsēža vietas

izpildītājs. No 1990. līdz 1994. gadam darbojās par ALAs pārstāvi PBLA valdē;
1993. gadā - PBLA un LBF padomes priekšsēža vietas izpildītājs; 1994. un

1995. gadā darbojies Latvijā par Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības valsts

ministra Gunāra Meierovica padomnieku un preses lietu kārtotāju.

ARISTĪDS LAMBERGS

Aristīds Lambergs dzimis 1934. g. 7. jūlijā Jelgavā. Otrā pasaules kara

laikā kopā ar vecākiem devās bēgļu gaitās. Pēc pieciem Vācijā pavadītiem

gadiem 1950. gadā izceļoja uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Beidzis LEE

Institūtu ASV, ASVMasačusetas (pavalsts) Militāro akadēmiju, studējis uzņē-

mējdarbības vadību Bostonas universitātē. Studiju gados pievienojies Frat.

Metropolitana saimei.

Vairāk nekā 35 gadus sekmīgi darbojies ar nekustamo īpašumu, dzī-

vokļu, biroju un cita veida ēku projektu izstrādi, to būvniecību un izmanto-

šanu kā ASV, tā Šaudi Arabijā.
Ilgāk nekā 20 gadus piedalījies un veidojis trimdas latviešu sabiedrisko

un politisko dzīvi, uzturot spēkā Latvijas valstiskās neatkarības un latviešu

tautas brīvības idejas. Vadījis daudzas pretpadomju akcijas un piedalījies

tajās ASV un Rietumeiropā. No 1983. līdz 1985. gadam bijis ALAs ĀIN va-

dītājs; no 1984. līdz 1985. gadam - ALAs valdes priekšsēža vietnieks; no

1985. līdz 1988. gadam - ALAs valdes priekšsēdis un PBLA valdes loceklis.

Veicot ALAs priekšsēža pienākumus, organizējis un sekmējis trimdas lat-

viešu līdzdalību Jūrmalas (1986) un Satakvas (ASV-1987) konferencē, kā arī

ir ALAs Nacionālās stratēģijas darba grupas (NSDG) dibinātājs un vadītājs

(1986-1991) un PBLA Latvijas Ekonomiskās darba grupas vadītājs (1990-

-1992). Šī grupa izstrādāja un iesniedza toreizējai Latvijas valdībai ekonomis-

kās attīstības programmu, kuras mērķis bija veicināt neatkarību atguvušās

Latvijas valsts tautsaimniecības sakārtošanu un tālāko attīstību. Šajā posmā

darbojies arī par Latvijas Ministru padomes padomdevēju ekonomiskajos

jautājumos.

Latvijā pavadītajā posmā vadījis Latvijas Nacionālās neatkarības kustību

(LNNK) (1993-1995); darbojies par LNNK priekšsēža vietnieku (1995-

-1997). 1997. gadā bijis Latvijas Nacionālās reformu partijas (NRP) valdes

priekšsēdētājs, 1998. gadā - NRP priekšsēdētāja biedrs. Strādājis divos pos-

mos kā LR Saeimas deputāts:
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5. Saeimā par LNNK frakcijas priekšsēdētāja un Tautsaimniecības,

agrārās un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja biedru, kā arī par

Baltijas Asamblejas un Privātizācijas aģentūras padomes locekli.

6. Saeimā bijis Saimnieciskās komisijas priekšsēdētājs un Budžeta un

finanču (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja biedrs, un Bankas Baltija bankrota,

Latvijas Krājbankas un Unibankas privātizācijas un G-24 kredītu izsaimnieko-

šanas parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis. Veicis arī pienākumus kā

Starptautiskās parlamentu savienības, Eiropas Padomes un Baltijas Asamble-

jas Latvijas delegācijas loceklis, kā Privātizācijas aģentūras padomes loceklis

un VAS Rīgas Tirdzniecības ostas valsts pilnvarnieks un padomes loceklis.

Sastāv dažādās organizācijās - gan Latvijā (Rīgas Latviešu biedrībā un

Jelgavas Latviešu biedrībā), gan ASV (Amerikas latviešu apvienībā un Dau-

gavas Vanagos kā mūža biedrs).

Apbalvots ar DV augstāko balvu - Atzinības Zelta nozīmi un Triju

Zvaigžņu ordeni par nopelniem tēvijas labā.

AIVARS EDVARDS OSVALDS

Aivars Osvalds dzimis 1949. g. 7. septembrī Vācijā, Neuštadt-Holšteinā

pie Hamburgas. Tēvs Valfrīds (1916-1982) - no Valmieras, astronomijas

profesors Virdžīnijas universitāte no 1951. līdz 1982. gadam. Savā laikā

(1939. g.) bijis Latvijas meistars augstlēkšanā. Māte Zenta Jurjāne - no

Ikšķiles un Rīgas (1918-), fiziķe un matēmatiķe. Abi vecāki beiguši Latvijas
Universitāti. Tēvs ieguvis doktora grādu astronomijā Hamburgas univer-

sitātē. leceļojis ASV 1951. gadā.
Aivars Osvalds precējies ar Skarletu Berkoldu no Sietlas. Ģimenē ir divi

bērni - Laura, 16 g., un Grants, 12 g. Laura beigusi Vašingtonas latviešu

skolu un ceturto gadu mācīsies Garezera vasaras vidusskolā. 1998. gadā bija

Latvijā ar Sveika, Latvijai programmu. Grants vasaras pavada Ņujorkas bērnu

nometnē un šogad pirmo reizi būs Garezera vasaras vidusskolā. Visi ģimenē
spēlē klavieres, Grants nesen sācis spēlēt saksofonu un ir labs basketbolists

un beisbolists. Laura piedalās volejbola komandā.

Skolas gaitas Osvalds sāk Charlottesville, Virginia. Beidz Albemarle High
School (1967), Randolph-Macon College (1972) ar B.S. grādu psīcholoģijā
un Virginia Commonvvealth Universitv (1974) ar M.S. grādu psīcholoģiskā
padomdošanā (counseling psycology). 1982. gadā atgriežas universitātē, lai

iegūtu grādu "Information Svstems" ar cerību turpināt darba karjēru infor-

mātikas laukā. Beidzis Virginia Commonvvealth Universitv School of Busi-

ness Information Svstems certificate programmu 1984. gadā.
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No 1974. līdz 1982. gadam strādājis par psīchoterapeutu "Mental

health center", kur no 1978. gada bijis "Crisis intervention center" pro-

grammu vadītājs 10 līdzstrādniekiem. No 1984. līdz 1990. gadam strādājis
Continental Hotel Development and Management firmā, kurā bija atbildīgs

par datoru installēšanu un darbinieku apmācību firmas 11 viesnīcās. Kopš
1990. gada strādā firmā Dimensions International, Inc., kur piedalījies
dažādos projektos pie Federal Aviation Administration (information tech-

nologv consulting to the Federal Aviation Administration). Kopš 1997. g.

janvāra darba tituls ir Director of Information Technologv, Dimensions

International, Inc., firmā, kur ir atbildīgs par visas firmas un 500 darbinieku

informātikas vajadzībām.
No 1968. līdz 1979. gadam Osvalds aktīvi darbojies Divreizdivi no-

metņu programmā, piedaloties 10 nometnēs. Organizējis četras nomet-

nes, kuras notika Toronto, Vankuverā (Britu Kolumbijā), Karakasā (Ve-

necuēlā) un Virdžīnijā. Pirmos 12 gadus Divreizdivi nometnes kustībā

piedalījās vairāk nekā 1500 latviešu jauniešu. Daudzi no šiem jauniešiem

tagad audzina latviskas ģimenes ārzemēs vai arī ir atgriezušies dzīvot un

strādāt Latvijā.

Jaunieša gados aktīvi piedalījies Amerikas latviešu jaunatnes apvienībā

un bijis šīs organizācijas sekretārs, biedrzinis un priekšsēža vietnieks. Pieda-

lījies Vispasaules latviešu jaunatnes kongresos Hanoverā (Vācijā), Londonā

(Anglijā), un Florefā (Beļģijā). Bijis ALJA pārstāvis šo kongresu rīcības

komitejās. Aktīvi darbojies Amerikas latviešu apvienībā. Divus gadus priekš-
sēža vietnieks, bet kopš 1998. g. maija priekšsēdis. Viens no Sveika, Latvija!

idejas autoriem un kopā ar citiem izveidojis šī projekta plānu, ko pieņēma
ALAs valde 1997. g. decembrī.

No 1997. līdz 1999. gadam Osvalds ir bijis Pasaules brīvo latviešu apvie-
nības valdes loceklis, septiņus gadus Vašingtonas latviešu organizācijas (VLO)

vadītājs. Būdams VLO priekšsēdis, organizējis dažādus pasākumus Vašing-
tonas latviešu ciemam, tostarp izkārtojis Latvijas Valsts prezidenta un citu

valstsvīru viesošanos Vašingtonā. Bijis galvenais organizātors kas rūpējies

par iespēju latviešiem piedalīties Smitsona tautas dzīves festivālā 1998. gada

jūnijā. Kopš 1972. gada Aivars Osvalds Latvijā bijis astoņas reizes.

VALDIS V. PAVLOVSKIS

Valdis Vilnis Pavlovskis dzimis Rīgā 1934. g. 29. aprīlī. Trīs dienas

pirms krievu armijas ienākšanas Rīgā, 1944. g. 10. oktobrī, ar ģimeni
atstāja Rīgu. Bēgļu gaitas pavadīja Vācijā, Eslingenas latviešu nometnē,
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kur pabeidza nometnes latviešu pamatskolu. 1949. gada ģimene izceļoja
uz ASV.

1958. gadāV Pavlovskis beidza Pordandes (OR)Valsts Universitāti ar BS

grādu sabiedriskās zinībās, speciālizējoties politiskajās zinātnēs un tautsaim-

niecībā. Studiju laikā darbojās studentu padomē un Republikāņu klubā; div-

reiz pēc kārtas viņu ievēlēja par Oregonas Republikāņu studentu līgas priekš-
sēdi. Pēc universitātes beigšanas iestājās ASVJūras desantniekos, kur nākamo

10 gadu laikā sasniedza kapteiņa pakāpi. Dienēja par kājnieku vada koman-

dieri, rotas komandieri, taktikas instruktoru ASV Jūras desantnieku korpusa
skolā un štāba virsnieku ASV, Tālajos Austrumos un Dienvidvietnamā.

V. Pavlovskis 1986. gadā atstāja dienestu un turpināja izglītību, iegūs-
tot MUP (Master of Urban Planning) grādu pilsētu plānošanā. Nākamos 20

gadus strādāja par pilsētas plānotāju vairākās Dienvidkalifornijas pilsētās -

Aruša, Santa Monica, South Gate; vairākkārt viņu ievēlēja par Dienvidkali-

fornijas pilsētu plānotāju apvienības priekšsēdi un Kalifornijas pavalsts Pil-

sētu plānotāju apvienības valdes locekli. Par izciliem sasniegumiem pilsētu

plānošanā divreiz saņēma Pilsētu plānotāju apvienības balvu.

V. Pavlovskis sekmīgi darbojās arī latviešu un baltiešu sabiedriskajā dzīvē

un politiskajā darbā - bija Dienvidkalifornijas Latviešu biedrības priekšnieka

vietnieks, Dienvidkalifornijas DV apvienības valdes loceklis, Virsnieku kopas
loceklis, Latviešu sabiedriskā centra pārvaldes loceklis un Dienvidkaliforni-

jas teātra kopas aktieris. īr Latvijas Brīvības Fonda loceklis, viens no BAFL

dibinātājiem un divus gadus darbojies par tās prezidentu.
1985. gadā V. Pavlovski ievēlēja ALAs valdē par

ĀIB vadītāju; šo amatu

viņš pildīja nākamos trīs gadus. 1986. un 1987. gada kongresā blakus šim ama-

tam viņu ievēlēja par ALAs valdes priekšsēža vietnieku; no 1988. gada līdz

1992. gada janvārim V. Pavlovskis pildīja ALAs valdes priekšsēža amatu.

1992. gada janvārī Latvijas valdība uzaicināja V. Pavlovski uzņemties

Latvijas aizsardzības ministra vietnieka posteni. Viņš uzteica maizes darbu

Sousgeitas pilsētā (South Gate), atkāpās no ALAs priekšsēža amata un devās

uz Latviju. 1993. gadā viņu kā LC partijas locekli ievēlēja par 5. Saeimas

deputātu no Vidzemes apgabala. Jaunajā valdībā viņu uzaicina uzņemties
aizsardzības ministra posteni. Gadu vēlāk, V. Birkava valdībai demisionējot,
V. Pavlovskis atstāja valdību un turpināja darbību Saeimā

par Aizsardzības

un iekšlietu komisijas locekli.

Latvijā dzīvojot, V. Pavlovskim izdarīja pretvēža operāciju, un tur viņš

pārdzīvoja vieglu sirds trieku. 1995. gadā veselības traucējumu dēļ bija spiests

atgriezties ASV.

Pēc atveseļošanās no sirds operācijas V. Pavlovskis atsāka darbību lat-

viešu un baltiešu sabiedrībā. 1996. gadā V. Pavlovski ievēlēja par
BAFL
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prezidentu. 1998. gadā latviešu saime Dienvidkalifornijā uzaicināja viņu

uzņemties XIII Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētku rīcības komitejas

priekšsēža amatu, ko viņš arī darīja, sekmīgi sarīkojot dziesmu svētkus.

V. Pavlovskis ir korp. Tervetia goda filistrs. Par darbu BAFL, specifiski

Latvijas un Baltijas valstu labā, 1998. gadā saņēma atzinības vēstuli no Lat-

vijas Ministru prezidenta Guntara Krasta un 1999. gadā no Ministru prezi-
denta Viļa Krištopana. Viņu apbalvoja arī ar Kalifornijas Etnisko organizā-

ciju vadītāju padomes (California Ethnic Leadership Council) goda ordeni

par darbu, ko viņš bija veicis, palīdzot Polijai, Ungārijai un Cechu Republi-
kai kļūt par

NATO dalībniecēm. Par nopelniem Latvijas labā V. Pavlovski

iecēla par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri.

Valdis Pavlovskis precējies ar Daci Bremani no Batl Krikas (Battle Creek,

MI), ar kuru iepazinās ALAs kongresā Kalamazū. 1999. g. oktobrī varēja
atskatīties uz 13 gadu kāzu jubileju.

Dace Pavlovska, juriste, strādā ASV valdības Mazo uzņēmumu depar-
tamentā par galveno juristi Dienvidkalifornijas apgabalā. Saņēmusi departa-
menta ģenerālinspektora balvu par darbu, izmeklējot valdības apkrāpšanas

gadījumus, kuros viņa ir atguvusi valdībai vairāk nekā 8 milj. dolāru. Aktīvi

darbojās latviešu un baltiešu sabiedrībā, ir BAFL valdes locekle un bija XIII

Rietumkrasta latviešu Dziesmu svētku rīcības komitejā; ir korp. Daugaviete

Dienvidkalifornijas kopas locekle.

Valdis un Dace abi ir ALAs zelta mūža biedri.

INTS RUPNERS

Ints Rupners dzimis Rīgā 1941. g. maijā; kopā ar māti 1944. g. oktobrī

aizbrauc uzVāciju. Uzsāk skolas gaitas, bet, nepabeidzis trešo klasi, 1950. gada
decembrī izceļo uz ASV. Vācijā, Libekā, 1949. gadā uzsāktās skautu gaitas tur-

pina vēl tagad. Studijas uzsāk inženierzinātnēs Ņujorkas pilsētas kolledžā (City

College of New York), bet beidz 1964. gadā kā vēsturnieks. 1959. gadā sāk

vadīt skautus Ņujorkā, dejo tautas deju ansamblī "Trejdeksnis" un spēlē fut-

bolu Ņujorkas DV komandā "NY Latvians". Studiju laikā uzsāk sabiedrisko/

politisko karjēru, palīdzot nodibināt Ņujorkas pilsētas universitātē Baltiešu

biedrību, kas gādāja par kultūrāliem priekšnesumiem un nodarbojās ar poli-
tiska rakstura jautājumiem. Baltiešu biedrības darbības "kalngals" - sadarbo-

joties ar dažām citām studentu grupām, tā izjauca ASV komunistu partijas
1. sekretāra Gusa Hola (Hall) uzstāšanos kādā kreisi noskaņotā sarīkojumā.

Pec studiju beigšanas septiņus gadus dien ASV armijas rezerves. Precējies
ar Ilzi Eglīti; ģimenēdivas uzaugušas un izskolojušās meitas: Māra un Indra.
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1965. gadā, sekojot Ulža Gravas aicinājumam, iesaistījies baltiešu apellā-

cijas akcijā pie ANO, kuras rezultātā notika līdz šim vislielākā baltiešu masu

demonstrācija t.s. trimdas vēsturē, kad vairāk nekā 15 000 baltiešu demons-

trēja pie ANO mītnes Ņujorkā. Demonstrācijas rezultātā nodibinājās bal-

tiešu organizācija BATUN, kuras valdē I. Rupners darbojas jau 20 gadus, no

tiem septiņus gadus ir BATUN prezidents. Šī darba rezultātā neapšaubāmi
radusies Rupnera "mānija" par baltiešu sadarbības absolūto nepieciešamību.

1980. gados, kad sākas t.s. "kara noziedznieku" meklēšana ASV, I. Rup-
neru aicina piedalīties latviešu Patiesības fonda izveidošanā. Fonda mērķis -

sagādāt līdzekļus, lai varētu aizstāvēt nepatiesi apvainotos latviešus ASV tiesu

sistēmā. I. Rupners darbojās Fonda valdē vairāk nekā 15 gadus; to darot, ra-

dās laba izpratne par Padomju Savienības propagandas aparāta profesionāli-
tāti un latviešu centienu amatierismu. Tā latviešiem bija dārga skola.

Maizes darbā I. Rupners strādāja apdrošinājumu laukā - sākumā lielā

apdrošinājumu firmā
par sūdzību izmeklētāju; vēlāk General Electric par

riska pārvaldnieku ("risk manager") ar uzdevumu pasargāt firmas no riskan-

tiem pasākumiem. I. Rupners pensionējies 1999. gada rudenī.
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PIELIKUMS #6

ALAs ORGANIZĀCIJAS -MŪŽA BIEDRES

(iestāšanas secībā)

St. Pētersburgas latviešu biedrība

Amerikas latviešu palīdzības fonds (ALPF)

Ziemeļkalifornijas latviešu biedrība

Ziemeļkalifornijas latv. cv. lut. draudze

Pokipsijas & apkārtnes latv. cv. lut. draudze

Linkolnas latv. cv. lut. draudze

Daugavas Vanagu apvienība Bostonā

Latviešu sabiedriskais centrs Indianapolē
Klīvlandes latviešu biedrība

Vilimantikas latv. cv. lut. draudze

Amerikas latviešu tautiskā apvienība (ALTS)
Indiānas latviešu katoļu biedrība

Latviešu pensionāru biedrība Milvokos

Ņujorkas latv. cv. lut. draudze

Viskonsinas latviešu kreditsabiedrība

Latviešu cv. lut. apvienotā draudze Kalamazū

Čikāgas latviešu biedrība

Ņudžersijas latviešu biedrība

Oregonas latviešu biedrība

Frat. Lettica

Albānijas latviešu klubs

Grand Rapidas latviešu biedrība

Grand Rapidas latviešu organizāciju padome
Saginavas latviešu klubs

Dienvidkalifornijas latviešu biedrība

Grand Rapidas latviešu pensionāru biedrība

Latviešu kreditsabiedrība Grand Rapidā
Akadēmiskā vienība "Austrums", ASVkopa
Dienvidkalifornijas latv. cv. lut. draudze

Latviešu biedrība Sufolsā

Milvoku latv. cv. lut. Trīsvienības draudze

Bostonas un apkārtnes latv. cv. lut. Trimdas draudze

Deitonas latv. cv. lut. draudze

Latviešu apvienība Detroitā

Daugavas Vanagu apvienība Vašingtonā, DC

Ņujorkas latviešu katoļu draudze

Daugavas Vanagu apvienība Detroitā

Kalamazū un apkārtnes latviešu biedrība

Frat. Rusticana

Latviešu Klīvlandes kreditsabiedrība
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Latviešu kara invalidu apvienība ASV

Kolumbusas & apkārtnes latv. cv. lut. draudze

Daugavas Vanagu apvienība Klīvlandē

Saginavas un apkārtnes latv. cv. lut. draudze

Daugavas Vanagu apvienība Kalamazū

Latviešu koris "Rota"

Konektikatas latviešu mednieku un makšķernieku klubs

Bukskauntijas & apkārtnes latv. cv. lut. draudze

Klīvlandes latviešu draudzes kreditsabiedrība

St. Pētersburgas latv. cv. lut. draudze

Dienvidfloridas latviešu biedrība

Frat. Metropolitana - locekli un piederīgie
Amerikas latviešu apvienība Klīvlandē

Mineapoles St. Paula latv. cv. lut. draudze

Denveras latv. cv. lut. draudze

Daugavas Vanagu apvienība Milvokos

Latviešu nams Milvokos

Korp. Selonija
Konektikatas latviešu biedrība

Korp. Talavija

Daugavas Vanagu apvienība Čikāgā
Ņudžersijas latviešu kreditsabiedrība

Ziemeļkalifornijas latviešu kreditsabiedrība

Daugavas Vanagu apvienība Linkolnā

Ciema "Latvija" apvienība

Vilmingtonas un apkārtnes latv. cv. lut. draudze

Amerikas latviešu jaunatnes apvienība
Latviešu cv. lut. draudzeVašingtonā, DC

Latviešu skola Mineapolē/St. Paulā
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	ALAs goda pr-dis prof. Dr. Pēteris Lejiņš uzrunā ALAs 40 gadu jubilejas kongresti delegātus Vašingtonā 1991. gada maijā.������������������������������
	ALAs 40. kongresu 1991. gada maijā Vašingtonā, DC, ALAs pr-dis Valdis Pavlovskis apsveic Andreju Krastiņu (LNNK pārstāvi) dzimšanas dienā.�㙢〰㙦〰㙥〰㘷〰㜲〰㘵〰㜳〰㜴〰㘹〰㈰〰㘴〰㘵〰㙣〰㘵〰㘷
	ALAs 40. kongresā 1991. g. maijā Vašingtonā, DC, ALAs valdes pr-dis Valdis Pavlovskis ar 4 delegātiem – ALAs dibinātājiem. No kreisās: Valdemārs Antiņš, prof. Dr. Pēteris Lejiņš, Valdis Pavlovskis, Alfons Reins, Jānis Aperāns.�rastiņu (LNNK pārstāvi) dzimšanas dienā.�㙢〰㙦〰㙥〰㘷〰㜲〰㘵〰㜳〰㜴〰㘹〰㈰〰㘴〰㘵
	1991. g. 21. augustā PBLA pr-ža Dr. 0. Pavlovska mājās vašingtonieši atzīmē Latvijas neatkarības atjaunošanu. No kreisās: Kārlis Ķuzulis, ALAs pr-ža vietnieks; Jānis Pāža, Edvīns Tums, Jānis Tērauds, bij. ALAs kasiera vietnieks.����������������������������������������������������������������������
	1991. g. rudenī Vašingtonā, Baltā nama Rūzvelta zālē, gaidot uz preses konferenci. 1. rindā labajā pusē Valdis Pavlovskis, ALAs pr-dis; 2. rindā Maido Kari, igauņu pārstāvis; Tija Krūmiņa, PBLA ģenerālsekretāre; Dr. Oļģerts Pavlovskis, PBLA pr-dis; 3. rindā – Kārlis Ķuzulis, ALAs pr-ža vietnieks; Andrejs Spārniņš, DVASVpr-ks.�〰㑣〰㐱〰㈰〰㜰〰㜲〰㉤〱㝥〰㘱〰㈰〰㐴〰㜲〰㉥〰㈰〰㌰〰㉥〰㈰〰㔰〰㘱〰㜶〰㙣〰㙦〰㜶〰㜳〰㙢〰㘱〰㈰〰㙤〱〱〰㙡〱〱〰㜳〰㈰〰㜶〰㘱〱㘱〰㘹〰㙥〰㘷〰㜴〰㙦〰㙥〰㘹〰㘵〱㘱〰㘹〰㈰〰㘱〰㜴〰㝡〱㉢〰㙤〱ㄳ〰㈰〰㑣〰㘱〰㜴〰㜶〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰
	Kas tos trimdas ratus tālāk stums? Dzintras Lejiņas zīmējums�Krūmiņa, PBLA ģenerālsek
	1991. g. pavasarī tikšanās ar Merilandes pavalsts gubernatoru M. Shaefer, lai pārrunātu palīdzību lauksaimniekiem Latvijā. No kreisās: Mārtiņš Zvaners, ĀIB lietvedis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks; M. Shaefer, Kārlis Streips, ALAs speciālu projektu vad.; Ojārs Kalniņš, Latvijas vēstniecības padomnieks.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	Vašingtonas ev. lut. draudzes namā 1992. gada rudenī. No kreisās: Solveiga Švalbe, PBLA & LBF grāmatvede, vēlāk ALAs finanšu lietvede; Anita Tērauda, ALAs generālsekretāre; Brigita Valtere, ALAs finanšu lietvede.�㜵〰㙣〰㘹〰㜳〰㉣〰㈰〰㜰〰㜲〰㉤〱㝥〰㘱〰㈰〰㜶〰㘹〰㘵〰㜴〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢�����
	ALAs bij. pr-dis Valdis Pavlovskis savā jaunajā darbā – LR Aizsardzības ministrijā 1993. gadā.�㑣〰㐲〰㐶〰㈰〰㘷〰㜲〱〱〰㙤〰㘱〰㜴〰㜶〰㘵〰㘴〰㘵〰㉣
	Valdis Pavlovskis, ALAs pr-dis, pateicas Edgaram Kleinbergam par līdzekļu piešķiršanu stipendijām studentiem no Latvijas, kuri studē lauksaimniecību.������������������������������
	Kārlis Ķuzulis, ALAs priekšsēža vietas izpildītājs, uzrunā ALAs kongresu 1992. gadā.�遞���������　�愀ꁜ聜倿���������　Ā
	ALAs kongresa delegātu reģistrācija 1992. g. maijā. No kreisās: Brigita Valtere, ALAs finanču lietvede; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Valdis Kārklis, Pagaidu mandātu kom. loc; Ilmārs Dambergs, Latv. ev. lut. draudzes Vašingtonā delegāts; Ģirts Budkēvičs, ALAs kasiera vietnieks; kongresa delegāte.�����������������������������������������������������������������������������������������������
	Jaunievēlētā ALAs valde, darbinieki, kongresa vadītāji 1992. g. kongresā Mineapolē, MN. 1. rindā no kreisās: Alfons Reins, kongresa vicepr-dis; Līga Gēmute, sekr. vietn.; Ilze Sīle, kongresa vicepr-de; Vaira Paegle, IN vad.; Ints Rupners, pr-dis; Dainis Rudzītis, kongresa vad.; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks, AN vad.; Aivars Ronis, kongresa vicepr-dis; Anita Tērauda, ģen. sekr. 2. rindā no kreisās: Inta Škiņķe, SAL lietvede; Silvija Rūtenberga, Rev. kom. loc; Konstantīns Sventeckis, KN vad.; Uldis Sēja, BN vad.; Paulis Zeltiņš, Rīcības kom. pr-dis; Ģirts Budkēvics, kasiera vietn.; Gundars Strautnieks, Apgāda vad.; Baiba Kļaviņa, IzNvad.; Dr. Līga Ruperte, 3x3 vad.; Brigita Valtere, finanšu lietvede. 3. rindā no kreisās: Mārtiņš Zvaners, ĀIN lietvedis; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Juris Bļodnieks, ALJAs pr-dis; Andris Zalmanis, kasieris; Viesturs Paegle, delegāts; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis; Valdis Ronis, Rev. kom. pr-dis; Kārlis Zamurs, SN vad.; Jūlijs Riekstiņš, sekretārs; Astrīda Jansone, kongresa sekretāre.�〰㜲〰㘵〰㘹〰㜰〰㜳〰㉣〰㈰〰㐱〰㑣〰㐱〰㜳〰㈰〰㘴〰㘱〰㜲〰㘲〰㘹〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢〰㜳〰㈰〰㜳〰㜰〰㘵〰㘳〰㘹〱〱〰㙣〰㘹〰㘵〰㙤〰㈰〰㜰〰㜲〰㙦〰㙡〰㘵〰㙢〰㜴〰㘹〰㘵〰㙤〰㍢〰㈰〰㔶〰㘱〰㙣〰㘴〰㘱〰㈰〰㑣〱ㄳ〰㜶〰㘵〰㙥〱㘱〰㜴〰㘵〰㘹〰㙥〰㘱〰㉣〰㈰〰㑣〰㐲〰㐶〰㈰〰㘱〰㘴〰㙤〰㘹〰㙥〰㘹〰㜳〰㜴〰㜲〰㘱〰㜴〰㙦〰㜲〰㘵〰㍢〰㈰〰㐲〰㜲〰㘹〰㘷〰㘹〰㜴〰㘱〰㈰〰㔶〰㘱〰㙣〰㜴〰㘵〰㜲〰㘵〰㉣〰㈰〰㐱〰㑣〰㐱〰㜳〰㈰〰㘶〰㘹〰㙥〰㘱〰㙥〱㘱〰㜵〰㈰〰㙣〰㘹〰㘵〰㜴〰㜶〰㘵〰㘴〰㘵〰㉥〰〰㌶㘶㌰㌰㌶㘳㌰㌰㌷
	Irma Johnson, projekta "Glābiet bērnus" pārstāve ASV, informē 1992. g. ALAs kongresa delegātus Mineapolē. No kreisās sēž Pauls Zeltiņš, ALAs ieguldījumu pārzinis; Kārlis Ķuzulis, AN vad.����������������������������������������������������������������������
	ALAs 41. kongresā Mineapolē 1992. g. 9. maijā jaunievēlētā valde. No kreisās: Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Baiba Kļaviņa, IzN vad.; Līga Gēmute, sekretāre; Konstantīns Sventeckis, KN vad.; Vaira Paegle, IN vad.; Anatolijs Gorbunovs, LR Augstākās padomes pr-js; Ints Rupners, pr-dis; Kārlis Ķuzulis, pr-ža vietnieks; Ģirts Budkēvičs, kasiera vietnieks; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBKA KF pr-dis; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Dr. Līga Ruperte, 3x3 vad.; Kārlis Zamurs, SN vad.�; Ojārs Kalniņš, ĀIB lietvedis; Kārlis Streips, ALAs darbinieks speciāliem projektiem; Valda Lēvenšteina, LBF administratore; Brigita Valtere, ALAs finanšu lie
	ALAs pr-dis Ints Rupners Jūrmalā 1992. g. 3. augustā.���������������
	ALAs 41. kongresā Mineapolē 1992. g. maijā jaunās paaudzes delegāti pasniedza ALAs zelta mūža biedra nozīmi LR Augstākās padomes pr-jam Anatolijam Gorbunovam. No kreisās: A. Gorbunovs, Karina Pētersone, toreizējā A. Gorbunova sekretāre, ALAs ĀIB lietvedis Mārtiņš Zvaners, ABK lietvede Sandra Aistara.�������������������������������������������������������������������������������������
	Žurnāla "Latvju Māksla " redaktors un mākslas krātuves LSC vadītājs Arnolds Sildegs savā 80 gadu jubilejā 1995. g. manā un viņa dzīvesbiedre Helēna.������������������������������������������������������������
	Plakāts, aicinot ASV valdību neaizmirst krievu karaspēka vienības Igaunijā un Latvijā; ar to baltieši demonstrēja Vašingtonā 1992. gadā.������������〉��晥晦〱㝤〰㜵〰㜲〰㙥〱〱〰㙣〰㘱〰㈰〰㈲〰㑣〰㘱〰㜴〰㜶〰
	Valdes locekļi uzklausa Latvijas vēstniecības padomnieku Intu Upmaci 1993. g. sēdē Vašingtonā. No kreisās: Ints Rupners, pr-dis; Vaira Paegle, pr-ža vietniece; Ints Upmacis; Marģers Pinnis, ĀIB nozares vad.; Ingrīda Sautiņa-Lūse, ABK pārstāve.�〰㘱〰㘹〰㘳〰㘹〰㙥〰㙦〰㜴〰㈰〰㐱〰㔳〰㔶〰㈰〰㜶〰㘱〰㙣〰㘴〱㉢〰㘲〰㜵〰㈰〰㙥〰㘵〰㘱〰㘹〰㝡〰㙤〰㘹〰㜲〰㜳〰㜴〰㈰〰㙢〰㜲〰㘹〰
	5. Saeimas vēlēšanu materiālu sagatavošana Vašingtonas ev. lut. draudzes namā. Pie sienas stāv Vita Tērauda, toreizējā Latvijas Ārlietu ministrijas darbiniece, Ints Upmacis, Latvijas vēstniecības ASV padomnieks, Hilda Prince-Uršteina, bijusī Vašingtonas, DC, Latviešu teātra ansambļa dalībniece.���������������������������������������������������������������������������
	No kreisās: Norma Plato, ALAs kartotēkas pārzine, un Anita Tērauda, ģenerālsekretāre, Latvijas vēstniecības rīkotajā 18. novembra pieņemšanā 1993. gadā.����������������������������������������������������������������������
	DAC personāls tiekas ar ASV vēstniecības sabiedrisko lietu darbinieku Filipu Aivzu (Philip Ives). No kreisās: M. Zvaners, R. Albertiņš, A. Rudins, V. Rudina, A. Orlovskis, F. Aivzs, V. Sarma, G. Catlaks, G. M. Ozols.�㜳〰㘵〰㙢〰㜲〰㘵〰㜴〱〱〰㜲〰㘵〰㉣〰㈰〰㑣4
	Valdes sēde 1994. g. rudenī. 1. rindā sēd: Anita Tērauda, ģen. sekr.; Ints Rupners, pr-dis; Vaira Paegle, pr-ža vietniece. 2. rindā stāv: Silvija Rūtenberga, Rev. kom. pr-de; Daina D. Apple, Rev. kom. loc; Laura Padega Zamura, KN vad.; Baiba Kļaviņa, IzN vad.; Ilga Bērzkalna, sekretāre; Solveiga Švalbe, finanšu lietvede; Ieva Bolšteina, IzN lietvede; Inta Šķiņke, SAL lietvede. 3. rindā: Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis; Marģers Pinnis, IN vad.; Ģirts Budkēvičs, FN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Jānis Grāmatiņš, kasieris.�　　㘀㔀　　㘀攀　　　　㈀攀　　　　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀����Ȁഐ億
	Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis sasveicinās ar bij. ALAs ģenerālsekretāru Bruno Albatu LOV rīkotajā pieņemšanā 1994. g. 12. novembrī. Aiz prezidenta Aivars Osvalds, LOV pr-dis.���������������������������������������������
	Baltiešu organizāciju pārstāvji tiekas ar ASV Ārlietu ministrijas pārstāvi, vēlāk vēstnieku Nicholas Burns 1995. gada februārī Vašingtonā. No kreisās: Mārtiņš Zvaners, ALAs ĀIB lietvedis; Dr. John Genys, lietuviešu pārstāvis ABK; Linas Kojelis, US/Baltic Foundation pr-dis; Marju Riuk-Abel, igauņu pārstāve; Matti Koiva, igauņu pārstāvis ABK; Juhan Simonson, igauņu pārstāvis ABK; Ints Rupners, ALAs pr-dis; Nicholas Bums; Maido Kari, igauņu pārstāvis ABK; Melissa Hudson, ABK stipendiāte; Avo Ora, ABK lietvedis.�ānis Grāmatiņš, kasieris.�　　㘀㔀　　㘀攀　　　　㈀攀　　　　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㘀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀
	Kāda būs ALAs nākotne? Zīlēja ALAs valde 1995. g. martā Vašingtonā. Stāv Ints Rupners, ALAs pr-dis; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLa KF pr-dis.�������������������������������������������������������
	Kā izskatās šī schēma? Jautā ALAs valdes sekretāre Ilga Bērzkalna AIB lietvedim Mārtiņam Zvaneram 1995. g. marta sēdes starplaikā...�������������������������������������������������������
	ALAs kongresa atklāšanas aktā 1995. g. 28. aprīlī Linkolnā, NE. No kreisās: Ojārs Kalniņš, Latvijas vēstnieks ASV; Linda Kovaļevska, PBLA biroja vad. Rīgā; Vaira Paegle, pr-ža vietniece; Nebraskas pavalsts senators D. Bereuter; Aivars Ronis, Kongresa Rīcības kom. pr-dis; māc. Uldis Cepure, LELBA pārstāvis; māc. V. Grīnvalds, Linkolnas latv. ev. lut. draudzes māc; Andrejs Spārniņš, DV ASV pr-ks.��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Izglītības darba grupas sēde ALAs 44. kongresa 1995. g. 29. aprīlī Linkolnā, NE.�rs Ronis, Kongresa Rīcības ko
	ALAs valde 44. kongresā Linkolnā, NE, 1995. g. 29. aprīlī. 1. rindā no kreisās: Ilga Bērzkalna, sekretāre; Vaira Paegle, pr-ža vietniece; Ints Rupners, pr-dis; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Silvija Rūtenberga, Revīzijas kom. loc; Daina D. Apple, Revīzijas kom. loc. 2. rindā no kreisās: Valdis Viņkelis, IN vad.; Valdis Ronis, BN vad.; Ģirts Budkēvičs, FN vad.; Jānis Grāmatiņš, kasieris; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Jānis Šķiņķis, Rev. kom. pr-dis.�㘀㐀　　㘀　　㈀　　　㘀搀　　㘀　　㘀㤀　　㘀愀　　　　㈀攀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	ALAs 44. kongresa Linkolnā, NE, 1995. g. aprīlī. No kreisās: Guntis Bondars, Pitsburgas latv. b-bas delegāts; Staņislavs Duļevskis, Fr. Metropolitana delegāts; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF pr-dis; Ints Rupners, ALAs pr-dis.�������������������������������������������������������
	No kreisās: Vaira Paegle, PBLA pr-de; Ojārs Kalniņš, Latvijas vētsnieks ASV; Ints Rupners, ALAs pr-dis; Tālivaldis Kronbergs, LNAK pr-dis; Ivars Bērziņš, advokāts, Ņujorkas latu. ev. lut. draudzes delegāts ALAs 44. kongresā 1995. g. aprīlī Linkolnā, NE.����������������������������������������������������������������������
	Tālivaldis Kronbergs, LNAK pr-dis, uzrunā ALAs kongresu Linkolnā, NE, 1995. g. aprīlī. No kreisās: Solveiga Švalbe, finanču lietvede; Ints Rupners, ALAs pr-dis; Ojārs Kalniņš, LR vēstnieks ASV; Linda Kovaļevska, PBLA biroja Rīgā vad.�〰㈰〰㑣〰㘱〰㜴〰㜶〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰㜶〱ㄳ〰㜴〰㜳〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢〰㜳〰㈰〰㐱〰㔳〰㔶〰㍢〰㈰〰㐹〰㙥〰㜴〰㜳〰㈰〰㔲〰㜵
	No kreisās: Linda Kovaļevska, PBLA biroja Rīgā vad., un Maija Laiviņa, 'Laika" līdzstrādniece ALAs 44. kongresā 1995. g. aprīlī Linkolnā, NE.�������������������������������������������������������
	ALAs 44. kongresā Linkolnā, NE, 1995. g. aprīlī delegāti un viesi pusdieno. No kreisās: Pēteris Zārds, Biedru noz. vad.; Andrejs Spārninš, DV ASV valdes pr-ks.���������������������������������������������
	6. Saeimas vēlēšanas Vašingtonas Latv. ev. lut. draudzes namā, Rokvillē, 1995. g. No kreisās pie galda sēž Ints Upmacis, Latvijas vēstniecības ASV padomnieks, Anita Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre.��������������������������������������������������������ꀊ��
	Jana Riekstiņa latviešu studiju centrs Kalamazū, MI, 1994. g. decembrī.�〰㜴〱〱〰㜲〰㘵〰㉥〰〰��
	Ints Rupners sargā ALAs bagātības... Dzintras Lejiņas zīmējums������������������������������
	Pārbūvētajās ALAs un PBLA sekretariāta telpās 1996. g. oktobrī. No kreisās: Mārtiņš Zvaners, ĀIB lietvedis; Ieva Bolšteina, IzN lietvede; Ārijs Liepiņš, Linkolnas DV Apvienības pr-ks; Solveiga Švalbe, ALAs finanču lietvede; Tija Krūmiņa, PBLA ģenerālsekretāre; Anita Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Pārbūvētajā ALAs sekretariāta priekštelpā 1996. g. oktobrī. No kreisās: Vita Ramane, ALAs brīvprātīgā talciniece, fondu pārzine; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; aizmugurē ALAi novēlētā V. Purvīša glezna. FOTO: Ārijs Liepiņš�㈰〰㘷〰㉥〰㈰〰㙦〰㙢〰㜴〰㙦〰㘲〰㜲〱㉢〰㉥〰㈰〰㑥〰㙦〰㈰〰㙢〰㜲〰㘵〰㘹〰㜳〱〱〰㜳〰㍡〰㈰〰㑤〱〱〰㜲〰㜴〰㘹〱㐶〱㘱〰㈰〰㕡〰㜶〰㘱〰㙥〰㘵〰㜲〰㜳〰㉣〰㈰〱〰〰㐹〰㐲〰㈰〰㙣〰㘹〰㘵〰㜴〰㜶〰㘵〰㘴〰㘹〰㜳〰㍢〰㈰〰㐹〰㘵〰㜶
	Te radās "Sveika, Latvija!" ideja. ALAs pr-dis Jānis Kukainis un pr-ža vietnieks Aivars Osvalds Tūjā, Latvijā, 1996. g. vasarā.�〰㜳〱〱〰㜳〰㍡〰㈰〰㔶〰㘹〰㜴〰㘱〰㈰〰㔲〰㘱〰㙤〰㘱〰
	ALAs jaunievēlētā valde un darbinieki 1997. g. kongresā. 1. rindā no kreisās: Aivars Osvalds, valdes pr-ža vietnieks; Mudīte Upatniece, AN vad.; Jānis Kukainis, pr-dis: Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Vaira Paegle, PBLA pr-de; Rita Drone, IzN vad.; Inta Šrādere, KN vad. 2. rindā no kreisās: Jānis Lucs, Rev. kom. pr-dis; Ivars Švānfelds, Rev. kom. loc.; Gundars Strautnieks, FN noz. vad.; Pēteris Blumbergs, IN vad.; Dr. Tālivaldis Bērziņš, ALAs & PBLA KF vad.; Pēteris Zārds, BN vad.; Mārtiņš Zvaners, ĀIB lietvedis.�rāmatiņš, kasieris.�　　㘀㔀　　㘀攀　　　　㈀攀　　　　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀
	Projekta "Sveika, Latvija!" atbalstītāju grupa ALAs 46. kongresā Čikāgā 1997. g. maijā atskaņo Alberta Legzdiņa komponēto "Sveika, Latvija!" himnu. 1. rindā no kreisās: Ilmārs Krasts, Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes delegāts; Ieva Bolšteina, ALAs IzN lietvede; tālāk Aivars Osvalds, ALAs pr-ža vietnieks; Vaira Paegle, PBLA pr-de; Alberts Legzdiņš ar ģitāru, grupas "Čikāgas piecīši" vadītājs; Rojs Dauburs, ALJAs delegāts; Jānis Klīmanis, Vašingtonas latv. ev. lut. draudzes delegāts; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre.�atiņš, kasieris.�　　㘀㔀　　㘀攀　　　　㈀攀　　　　㌀㘀㘀㈀㌀　㌀　㌀㘀㘀㘀㌀　㌀　㌀㘀㘀㔀㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㜀㌀㈀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　㌀㜀㌀㌀㌀　㌀　㌀㜀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㤀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　ࠀꔀ㘐㌄렁롏뼍㌀㘀㌀㔀㌀　㌀　Ѐ꤀㌐㜄頁⠬먍Ȁ
	"ALAs galds" Klīvlandes dziesmu svētkos 1997. gada vasarā piedāvā ALAs Apgāda grāmatas un programmas "Sveika, Latvija!" materiālus. No kreisās: Rita Drone, ALAs IzN vad.; Aivars Osvalds, ALAs pr-ža vietnieks; Mudīte Upatniece, ALAs Aprūpes noz. vad.�〰㘵〰㘷〰㝡〰㘴〰㘹〱㐶〰㘱〰㈰〰㙢〰㙦〰㙤〰㜰〰㙦〰㙥〱ㄳ〰㜴〰㙦〰㈰〰㈲〰㔳〰㜶〰㘵〰㘹〰㙢〰㘱〰㉣〰㈰
	Latviešu organizāciju Vašingtonā (LOV) rīkotajā un ALAs atbalstītajā pieņemšanā Vašingtonā, DC, 1997. g. novembrī. No kreisās: Latvijas prezidents Guntis Ulmanis, ALA pr-ža vietnieks un LOV pr-ks Aivars Osvalds sarokojas ar Einaru Semani, Latvijas vēstniecības padomnieku; ALAs valdes pr-dis Jānis Kukainis.����������������������������������������������������������������������
	ALAs pr-ža vietnieks Aivars Osvalds iepazīstina Latvijas prezidentu Gunti Ulmani ar Vašingtonas latviešu sabiedrību 1997. g. novembrī. No kreisās: Knuts Ozols, Amerikas Balss latviešu valodas raidījumu nodaļas vad.; A. Osvalds; Jānis Kukainis, ALAs pr-dis; Guntis Ulmanis.�〱〰㈰〰㜰〰㘹〰㘵〱㐶〰㘵〰㙤〱㘱〰㘱〰㙥〱〱〰㈰〰㔶〰㘱〱㘱〰㘹〰
	Divi vēstnieki LOV rīkotajā pieņemšanā Latvijas prezidentam Guntim Ulmanim 1997. g. novembrī. No kreisās: Ints Siliņš, bij. ASV vēstnieks Latvijā, L. Nappers, toreizējais ASV vēstnieks Latvijā.�〰㘵〰㘹〰㜳〱〱〰㜳〰㍡〰㈰〰㑢〰㙥〰㜵〰㜴〰㜳〰㈰〰㑦〰㝡〰㙦〰㙣〰㜳〰㉣〰㈰〰㐱〰㙤〰㘵〰㜲〰㘹〰㙢〰㘱〰㜳〰㈰〰㐲〰㘱〰㙣
	Gaidot uz Latvijas prezidenta Gunta Ulmaņa ierašanos pieņemšanā, ko rīkoja Latviešu organizācijas Vašingtonā 1991. g. novembrī. No kreisās: Jānis Kukainis, ALAs pr-dis; Aivars Osvalds , pr-ža vietnieks; Vaira Paegle, PBLA valdes pr-de. No mugurpuses: Kaspars Krēsliņš, bij. ALAs kasieris, Ingrīda Stravinska, bij. ALAs AN vad.�㐹〰㙥〰㜴〰㜳〰㈰〰㔳〰㘹〰㙣〰㘹〱㐶〱㘱〰㉣〰㈰〰㘲〰㘹〰㙡〰㉥〰㈰〰㐱〰㔳〰㔶〰㈰〰㜶〱ㄳ〰㜳〰㜴〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢
	1997. gada 18. novembrī ALAs IzN vad. Rita Drone pasniedz ALAs Atzinības rakstu žurnālistam Arvīdam Eglītim Mineapolē, MN.������������������������������
	"Sveika, Latvija!" grupas dalībniekus intervē "Rīgas Balss" žurnālisti 1997. g. vasarā. FOTO: Aivars Osvalds�������������������������
	"Sveika, Latvija!" grupa Kolkas ragā 1997. g. vasarā. FOTO: Aivars Osvalds���������
	Baltiešu Chartas parakstīšana. No kreisas: Guntis Ulmanis, Algirdas Brazauskas, Lennart Meri un Bills Klintons.�����
	Latvijas Valsts prezidents Guntis Ulmanis uzrunā klātesošos Baltajā namā Vašingtonā, DC, 1998. g. 16. janvārī US/Baltiešu Chartas parakstīšanas ceremonijā. Sēž B. Klintons, ASV prezidents; L. Meri, Igaunijas prezidents; A. Brazauskas, Lietuvas prezidents.��������������������������������������������������
	Pie Minesotas Imigrācijas vēstures pētniecības centra 1998. gada 21. februārī. No kreisās: Jānis Kukainis, ALAs pr-dis; Andrejs Spārniņš, DV ASV pr-ks; Rita Drone, ALAs IzN vad.; Inta Šrādere, ALAs KN vad.; Maruta Skujiņa, ALJAs vicepr-de; Rūta Prauliņa, latviešu pārstāve Centra draugu saimē; Nikolajs Berkholtz, bij. latviešu pārstāvis Centra draugu saimē.�; Mudīte Upatniece, ALAs Aprūpes noz. vad.�〰㘵〰㘷〰㝡〰㘴〰㘹〱㐶〰㘱〰㈰〰㙢〰㙦〰㙤〰㜰〰㙦〰㙥〱ㄳ〰㜴〰㙦〰㈰〰㈲〰㔳〰㜶〰㘵〰㘹〰㙢〰㘱〰㉣〰㈰��
	Delegātu reģistrācija ALAs 47. kongresā San Francisko 1998. g. 1. maijā. No kreisās: Solveiga Švalbe, finanču lietvede; Anita Tērauda, ģenerālsekretāre; Pēteris Blumbergs, Pagaidu mandātu komisijas pr-dis. FOTO: Emīls Elstiņš�ārstāvis Centra draugu saimē.�; Mudīte Upatniece, ALAs Aprūpes noz. vad.�〰
	LR vēstnieks Ojārs Kalniņš uzrunā ALAs 47.kongresu San Francisko, CA, 1998. g. 1. maijā. Aizmugurē kongresa prezidijs: no kreisās – Dainis Rudzītis, kongresa vadītājs; Andrejs Muzikants, Alfons Reins, Jānis Zommers – vicepr-ži; Ilga Reke-Andersone, kongresa sekretāre. FOTO: Emīls Elstiņš����������������������������������������������������������������������
	Latvijas TV žurnāliste S. Eihmane intervē ALAs pr-di Jāni Kukaini un delegātu Marģeri Pinni ALAs 47. kongresā San Francisko 1998. g. 2. maijā. FOTO: Emīls Elstiņš�㜲〰㘱〰㙥〰㘳〰㘹〰㜳〰㙢〰㙦〰㉣〰㈰〰㐳〰㐱〰㉣〰㈰〰㌱〰㌹〰㌹〰㌸〰㉥〰㈰〰㘷〰㉥〰
	Krievijas latviešu kopienas pr-de Lauma Vlasova uzrunā ALAs 47. kongresa delegātus San Francisko 1998. g. 1. maijā. Pie galda Jānis Zommers, kongresa prezidija vicepr-dis. FOTO: Emīls Elstiņš������������������������������
	ALAs pr-dis Jānis Kukainis sveic PBLA valdes pr-di A. Ozoliņu ALAs 47. kongresā San Francisko, CA, 1998. g. 1. maijā. FOTO: Emīls Elstiņšš�㜶〰㘹〰㙡〰㘱〰㜳〰㈰〰㙣〰㘱〰㜴〰㜶〰㘹〰㘵〱㘱〰㜵〰㈰
	ALAs 47. kongresā San Francisko 1998. g. 2. maijā satiekas seši ALAs kongresu Rīcības komiteju pr-ži un ģenerālsekretāre. No kreisās: Viesturs Timrots, Andrejs Muzikants, Arvīds Bolšteins, Anita Tērauda, Jānis Kukainis, Emīls Elstiņš, Aivars Osvalds. FOTO: Emīls Elstiņš���������������������������������������������������������������������������
	ALAs valdes kasieris Uldis Sēja iepazīstina ALAs 47. kongresa delegātus ar vieslektoru Gati Līdumu no Latvijas (1. no labās) 1998. g. 1. maijā San Francisko. Līdumam blakus ALAs pr-dis Jānis Kukainis; tālāk Dace Pavlovska. FOTO: Emīls Elstiņš�㉥〰㈰〰㑥〰㙦〰㈰〰㙢〰㜲〰㘵〰㘹〰㜳〱〱〰㜳〰㍡〰㈰〰㔶〰㘹〰㘵〰㜳〰㜴〰㜵〰㜲〰㜳〰㈰〰㔴〰㘹〰㙤〰㜲〰㙦〰㜴〰㜳
	ALAs pr-dis Aivars Osvalds atvadās no aizejošās ALAs ģenerālsekretāres Anitas Tēraudas 47. kongresā 1998. g. 2. maijā San Francisko. FOTO: Emīls Elstiņš��������������������������������������������������
	ALAs pr-dis Aivars Osvalds apsveic nākamo ALAs ģenerālsekretāri Ievu Bolšteinu 47. kongresā 1998. g. 2. maijā San Francisko. FOTO: Emīls Elstiņš����������������������������������������
	Šķirojot Hermaņa Redīna archīvu materiālus latv. nama zālē Rokvillē, MD, 1998. g. rudenī: Dr. Oļģerts Kārkliņš, bij. ALAs FN vad.; Vija Kārkliņa, LI Latviešu mūzeja atbalsta grupas vad.; stāv Inta Šrādere, ALAs KN vad.������������������������������������������������������������������〈��晥晦〰㐱〰㑣〰㐱〰㜳〰㈰〰㜰〰㜲〰㉤〰㘴
	FOTO: Anita Tērauda "Jauna paaudze" ALAs birojā. No kreisas: Pēteris Blumbergs, ALAs pr-ža vietnieks un LNvad.; Raits Eglītis, Speciālu projektu vadītājs: Ieva Bolšteina, ALAs ģenerālsekretāre 1998. g. rudenī.�〰㙤〰㘱〱㐶〰㘱〰㈰〰㔲〰㘵〰㘴〱㉢〰㙥〰㘱〰㈰〰㘱〰㜲〰㘳〰㘸〱㉢〰㜶〰㜵〰㈰〰㙤〰㘱〰㜴〰㘵〰㜲〰㘹〱〱
	Smitsona Institūta tautību festivāla dalībnieki izmēģina no Latvijas atvesto laivu Vašingtonā, DC, 1998. g. jūnijā.���������������������������������������������
	Smitsona Institūta tautību festivāla dalībnieki pie LR vēstniecības Vašingtonā, DC, 1998. g. jūnijā. 1. rindā no labās, tup Aivars Osvalds, ALAs pr-dis.�������������������������������������������������������
	Smitsona Institūta tautību festivālam darinātā laiva rod sev mājvietu Garezerā 1998. g. vasarā. No kreisās: Aivars Osvalds, ALAs pr-dis; Andrejs Spārniņš, DV ASV pr-ks; Alberts Legzdiņš, ansambļa "Čikāgas piecīši" vad.; Imants Brolis – būvuzņēmējs Vašingtonas, DC, apkārtnē un laivas transporta pārzinis.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Smitsona Institūta tautību festivāla atklāšanas dienā Vašingtonā, DC, 1998. g. 22. jūnijā. No kreisās: LR kultūras ministre Ramona Umblija; Irma Kalniņa, Ojārs Kalniņš, LR vēstnieks ASV. Aizmugurē Institūta vecākā ēka FOTO: Anita Tērauda�������퀍�ℂ�晥晦〰㔳〰㙤〰㘹〰㜴〰㜳〰㙦〰㙥〰㘱〰㈰〰㐹〰㙥〰㜳〰㜴〰㘹〰㜴〱㙢〰㜴〰㘱〰㈰〰㜴〰㘱〰㜵〰㜴〱㉢〰㘲〰㜵〰㈰〰㘶〰㘵〰㜳〰㜴〰㘹〰㜶〱〱〰㙣〰㘱〰㙤〰㈰〰㘴〰㘱〰㜲〰㘹〰㙥〱
	No kreisās: Aivars Osvalds, ALAs pr-dis; James Holmes, ASV vēstnieks Latvijā; Pēteris Blumbergs, ALAs pr-ža vietnieks un IN vadītājs, 1998. g. 7. septembrī tiekas ar vēstnieku pirms viņa došanās uz Latviju.��������������������������������������������������
	Garezera koris dzied "Sveika, Latvija!" dziesmu 1998. g. vasarā. FOTO: Aivars Osvalds�����
	"Sveika, Latvija!" grupa Rīgas pilī, gaidot uz prezidentu Gunti Ulmani 1998. g. maijā. Kreisajā malā grupas audzinātājas Āva Bērziņa un Ruta Bēma. FOTO: Rita Drone�������������������������������������������������������
	NATO ģenerālsekretārs Xavier Solana (pie pults) notur preses konferenci NATO 50 gadu atceres jubilejā Vašingtonā, DC, 1999. g. 23. aprīli.������������������������������
	ALAs pr-dis Aivars Osvalds uzrunā ALAs 48. kongresu Klīvlandē 1999. g. maijā.���������Ā�����ā�က�
	ALAs jaunie mūža biedri dažādās pakāpēs, kuri pievienojās mb saimei ALAs 48. kongresa laikā Klīvlandē 1999. g. maijā. 1. rindā no kr.: Ivars Bērziņš, Dzidra Knecht, Astra Grīnmane, Ivars Benks, Ilze Benka, Edmunds Brigmanis, Imants Kalniņš, Laimonis Krūmiņš, Nellija Kronītis, Mārtiņš Kronītis. 2. rindā no kr.: Astrīda Jansone, Jānis Lucs, Grietiņa Brigmane, Harijs Brigmanis.�rojektu vadītājs: Ieva Bolšteina, ALAs ģenerālsekretāre 1998. g. rudenī.�〰㙤〰㘱〱㐶〰㘱〰㈰〰㔲〰㘵〰㘴〱㉢〰㙥〰㘱〰㈰〰㘱〰㜲〰㘳〰㘸〱㉢〰㜶〰㜵〰㈰〰㙤〰㘱〰㜴〰㘵〰㜲〰
	Divi kaimiņi satiekas ALAs 48. kongresā Klīvlandē 1999. g. No kreisās: Tālivaldis Kronbergs, LNAKpr-dis, un Jānis Kukainis, ALAs pr-dis.�rindā no kr.: Ivars Bērziņš, Dzidr
	Jaunievēlētā ALAs valde un darbinieki 48. kongresā Klīvlandē, OH, 1999. g. maijā. 1. rindā sēž: Mudīte Upatniece, AN vad.; Vija Zuntaka-Bērziņa, ALAs KFpr-de; Ieva Bolšteina, ģenerālsekretāre; Jānis Kukainis, pr-dis; Solveiga Švalbe, finanču lietvede; Lilita Spure, KN vad. 2. rindā no kreisās: Andris Rogainis, IN vad.; Jānis Lucs, BN vad.; Gustavs Plato, Rev. kom. loc; Uldis Sēja, kasieris; Ulvis Grīnvalds, FN vad.; Astrīda Jansone, sekretāre; Jānis Šulcs, Finanču komisijas vad.; Aivars Zeltiņš, Rev. kom. loc; Guntis Šrāders, kartotēkas pārzinis, brīvprātīgs darbinieks. 3. rindā no kreisās: Dr. Jānis Robiņš, SN vad.; Arvīds Bļodnieks, LI padomes pr-dis; Pēteris Blumbergs, pr-ža vietnieks, ĀIN vad.; Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Raits Eglītis, speciālu projektu lietvedis.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ꘂԁ
	ALAs 48. kongresā Klīvlandē 1999. g. atkal ievēlētais ALAs pr-dis Jānis Kukainis pateicās Ievai Bolšteinai, ģenerālsekretārei, un Solveigai Švalbei, finanču lietvedei, par labi veikto darbu.�������������������������������������������������������
	ALAs BN vad. Jānis Lucs izskaidro stratēģiju jaunu biedru piesaistīšanai. No kreisās sēž: Raits Eglītis, ALAs speciālo projektu vadītājs; Aivars Osvalds, ALAs pr-dis; Ieva Bolšteina, ģenerālsekretāre, 1999. g. pavasarī.����������������������������������������������������������������������
	NATO 50 gadu jubilejas laikā 1999. g. – Latvijas prezidents Guntis Ulmanis un ALAs pr-dis Aivars Osvalds.�����
	ALAs organizētā brauciena "Sveika, dzimtene!" dalībnieki apskata atjaunoto Āraišu pili un ciematu 1999. gada maijā. 1. rindā no kreisās otrā: Rota Boršteina (CA), Valtrauta Balode (CA), Rita Drone (MN). FOTO: Anita Tērauda���������������������������������������������
	LR prezidente Vaira Vīķe-Freiberga viesojas Vašingtonas, DC, Latv. ev. lut. draudzes namā 1999. g. 22. oktobrī. No kreisās: Vaira Vīķe-Freiberga, Laura Osvalda, Aivars Osvalds, bij. ALAs pr-dis; Skarleta Osvalda. FOTO: Pēteris Alunāns�㈲〰㈰〰㘴〰㘱〰㙣〱㉢〰㘲〰㙥〰㘹〰㘵〰㙢〰㘹〰㈰〰㘱〰㜰〰㜳〰㙢〰㘱〰㜴〰㘱〰㈰〰㘱〰
	Jānis Kukainis, ALAs pr-dis, pasniedz LR prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai plecu somu "Sveika, dzimtene!" Vašingtonā, DC, 1999. g. 22. oktobrī. FOTO: Pēteris Alunāns�����������������������������������
	(From left to right) Conrad Tribble, Coordinator, Northen Europe Initiative (NEI); Damian R. Leader (Ph.D.), Deputy Director, Office of Nordic and Baltie Affairs; Deborah E. Graze, Director, Office of Nordic and Baltie Affairs; Tiina K. Ets, Administrative Director, Washington Office, EANC; Vello Ederma, Chairman, JBANC; Jānis Kukainis, President, American Latvian Association, Pēteris Blumbergs, Vice President, American Latvian Association.����������
	FOTO: Aivars Zeltiņš ALAs pr-dis Jānis Kukainis apsveic ALAs valdes sekretāri Astrīdu Jansoni apaļā jubilejā sēdes laikā Vašingtonā 2000. g. 17. martā.�raze, Director, Office of Nordic and Baltie Affairs; T
	Jānis Kukainis, ALAs pr-dis, iepazīstina ALAs 49. kongresa delegātus Bostonā 2000. g. 29. aprīlī ar Jāņa Eichmaņa sastādīto rokasgrāmatu NATO projektam. No kreisās: Ulvis Grīnvalds, ALAs FN vad.; Jānis Eichmanis, LR vēstniecības ASV padomnieks; Jānis Kukainis; Pēteris Blumbergs, ALAs pr-ža vietnieks, ĀIN vad.����������������������������������������������������������������������������������������������������
	No kreisās: Jānis Eichmanis, LR vēstniecības ASV padomnieks; Ilmārs Krasts, LR Aizsardzības ministrijas padomnieks; Rojs Dauburs, LR vēstniecības ASV darbinieks, sarunā ALAs 49. kongresa laikā Bostonā 2000. g. 29. aprīlī.�����������������������������������������������������������������
	LR vēstnieks ASV Aivis Ronis uzruna ALAs 49. kongresa delegātus Bostonā 2000. g. 28. aprīlī.�㘱〰㜳〰㈰〰㙤〰㘹〰㙥〰㘹〰㜳〰㜴〰㜲〰㘹〰㙡〰
	Pie pults: Marģers Pinnis, ALAs 49. kongresa vadītājs; Vilnis Bērziņš, kongresa vicepr-dis, Rīcības komitejas pr-dis.�����������������������������������
	ALAs sekretariāta darbinieki Garezerā ALAs valdes sēdes laikā, 2000. g. 10. jūnijā. No kreisās: Ieva Bolšteina, ģenerālsekretāre; Raits Eglītis, speciālo projektu lietvedis; Solveiga Švalbe, finanču lietvede.�����������������������������������������������������������������
	ALAs valdes sēde 2000. g. 9. septembrī Rokvillē. No kreisās: Jānis Šulcs, ALAs Finanču komitejas pr-dis; Andris Rogainis, IN vad.; Solveiga Švalbe, ALAs finanču lietvede; Uldis Sēja, ALAs kasieris; Ieva Bolšteina, ALAs ģenerālsekretāre.�㈰〰㔳〰㙦〰㙣〰㜶〰㘵〰㘹〰㘷〰㘱〰㈰〱㘰〰㜶〰㘱〰㙣〰㘲〰㘵〰㉣〰㈰〰㘶〰㘹〰㙥〰㘱〰㙥〱つ�������
	ALAs pārstāvju tikšanās ar Merilandes štata senatori Barbara Mikulski 1996. g. septembrī. No kreisās: Valdis Viņkelis, ĀIB vad.; Barbara Mikulski; Aivars Osvalds, ALAs pr-ža vietnieks; Jānis Grāmatiņš, ALAs kasieris; Daina Apple, ALAs Rev. kom. pr-de; Mārtiņš Zvaners, AIB lietvedis.�〰㜶〰㘱〰㙣〰㘴〰㘵〰㜳〰㈰〰㜳〱ㄳ〰㘴〰㘵〰㈰〰㌲〰㌰〰㌰〰㌰〰㉥〰㈰〰㘷〰㉥〰㈰〰㌹〰㉥〰㈰〰㜳〰㘵〰㜰〰㜴〰㘵〰
	Ziemsvētku pateicības vakariņās ALAs pr-dis, ALAs brīvprātīgie darbinieki un viesi. 1. rindā no kreisās: Rasma Siliņa, Aina Thomas, Ingrīda Stravinska, Hedija Zalāne, Vita Ramane, Valentīna Pradenas. 2. rindā no kreisās: Gunārs Meierovics, Jānis Kukainis, Ojārs Kalniņš, Irma Kalniņa, Guntis Šrāders.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Jānis Kukainis, ALAs valdes priekšsēdis.�Hedija Za
	ECO-LATVIA stipendiāti. No kreisās: M.Sc. Ilze Spince, M.Sc. Juris Vaļinieks, Ph.D. Daina Kalniņa, Laimonis Embrekts, Ph.D. Rita Skolmeistere, M.Sc. Aivars Pumpurs, M.Sc. Ilze Ālere, Ph.D. Aigars Vītiņš.�����������������������������������
	Aku pētnieku grupa pie Latvijas Universitātes. No kreisas: 2. rinda pirmais – prof. Māris Kļaviņš; 2. rindā otrais – Laimonis Embrekts; 1. rindā pēdējais – prof. Pēteris Cimdiņš.�������������������������������������������������������
	Jauna Salacas upes baseina laboratorija pošas ceļam uz Latviju – Laimonis Embrekts.�����
	Untitled
	Untitled
	Vasaras vidusskolas "Kursa" vadības apspriede 1995. gada vasarā. No kreisas: B. Zommere, Rūse, J. Jurševska, R. Drone, ALAs IzN vad.���������������
	Rietumkrasta skolotāju sanāksme vasaras skolā "Kursa" 1995. gada vasarā. 1. rinda otrā no kreisās – Rita Drone, IzN vad.������������������������������
	IzN skolotāju konferences dalībnieki Bostonā 1990. g. februārī. 1. rindā piektā no kreisās Bostonas Latviešu skolas pārzine Gaida Kalnāja; viņai blakus IzN vad. Ināra Reine un IzN lietvede Ieva Bolšteina.������������������������������������������������������������
	Latviešu skolotāju konferences dalībnieki Kalamazū, MI, 1995. gada oktobrī. 2. rindā otrā no kreisās Ieva Bolšteina, IzN lietvede; ceturtā no kreisās Rita Drone, IzN vad.���������������������������������������������
	Vidienes skolotāju konferences darba grupa latviešu skola Mineapolē 1997. gada aprīlī Temats: "Vecāku loma skolas darbā."�〰㑤〰㐹〰㉣〰㈰〰㌱〰㌹〰㌹〰㌵〰㉥〰㈰〰㘷〰㘱〰㘴〰㘱〰
	ALAs vidienes apgabala skolotāju semināra dalībnieki. 1. rindā no kreisās: Marga Keizer, Ruta Grīnvalda, Dace Koplande (Copeland), Anita Briede-Bilsēna, Gunta Beard. 2. rindā: Dace Pence, Inese Račevska, Māra Memene, Māra Skrupškele, Elisa Freimane, Jautra Ķelpe, Līga Jēkabsone. 3. rindā: Ilga Pružinska, Ināra Kiršteina, Mētra Krautmane, Maira Bundža, Rita Petrovska, Anita Rayne, Rita Kalniņa. Iztrūkst: Ilze Bērziņa, Agita Brēmene, Jānis Grants, Laima Kaugara, Silvija Kļaviņa-Barshney, Vita Kore, Diāna Pone, Andra Zommere.�㌀㌀㌀　㌀　㌀㌀㌀㤀㌀　㌀　㌀㌀㌀㤀㌀　㌀　㌀㌀㌀㔀㌀　㌀　㌀㈀㘀㔀㌀　㌀　㌀㈀㌀　㌀　㌀　㌀㘀㌀㜀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　㌀㘀㌀㐀㌀　㌀　㌀㘀㌀㌀　㌀　��������䘀鬀㘀ꠃჷ찍　　㐀㐀　　㜀㈀　　㘀昀　　㘀攀　　㘀㔀　　㈀挀　　㈀　　　㐀㤀　　
	LSC STUDENTI Rudens / Pavasara sem.
	Dr. Lalita Muižniece, RMU latviešu studiju programmas vadītāja savā birojā (Tornī) 1992. gadā.�鄠������������恵鄠䁵鄠遘鄠じ鄠��������
	Jāņa Avotiņa mūzikas krātuve pārvietojas uz LSC. No kreisās: Dr. Valdis Muižnieks, LSC prezidija pr-dis; Jānis Avotiņš, Daina Ūle, lektore Rietummičiganas universitātes (RMU) latviešu studiju programmā; prof. Dr. Lalita Muižniece, RMU latviešu studiju programmas vadītāja.���������������������������������������������������������������������������
	RMU latviešu studiju programmas plānošana. No kreisās: prof. Dr. Lalita Muižniece, Dr. Valdis Muižnieks, divas "Continuing Education" programmas vadītājas – universitātes darbinieces, Dr. Roberts Pahnatīrs (Palmatier), RMU Valodu un lingvistikas fakultātes vad.�〰㈰〰㑣〰㔳〰㐳〰㈰〰㜰〰㜲〰㘵〰㝡〰㘹〰㘴〰㘹〰㙡〰㘱〰㈰〰㜰〰㜲
	Pirmā latviešu studiju programmas akadēmiskā gada izlaidums 1982. g. aprīlī Kalamazū, MI. 1. rindā no kreisās: Jānis Riekstiņš, ALAs pr-dis; Nora Saliņa, Vita Tērauda, Laura Zommere, Sandra Jaundāldere, prof. Dr. Lalita Muižniece. 2. rindā no kreisās: Dr. Valdis Muižnieks, LSC prezidija pr-dis; Asja Lejiņa, ALAs IzN vad.; Anita Tērauda, ALAs ģenerālsekretāre; Astrīda Cīrule, Ilga Kalniņa, Larisa Roziņa, Helēna Vīksniņa, Rita Rumpētere, Juris Diļevko, Šellija Janševica. 3. rindā no kreisās: Jānis Peniķis, LSC lektors; Laris Soliņš, Paids Bērzkalns, Egīls Bogdanovičs, Audra Friša, Guntis Šmidchens, Samuēls Knochs, III.�〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰�　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	3x3 ASV padome 1999. g. 25. septembrī. No kreisās: Laila Medne, Dr. Līga Ruperte, Armanda Jātniece, Dr. Arnolds Ruperts, Lilita Spure, Ieva Johnson, Ingrīda Jansone – padomes priekšsēde.������������������������������
	3x3 Latvijā padome 1999. g. 24. jūlijā. 1. rindā no kreisās: Dace Jurka – Mazsalaca; Inese Krūmiņa, pr-de – Rīga; Inese Bērziņa, Mazsalaca; Lauma Vlasova, Maskava; Dr. Līga Ruperte, ASV; Līga Kozlovska, Balvi. 2. rindā no kreisās: Alsīda Jurčenko – Rēzekne; Elvīra Brovacka – Preiļi; Jānis Krūmiņš – Rīga; Dzintra Zvejniece – Alūksne; Inta Baltgalve – Bauska; Jānis Gulbis – Rīga; Mārīte Priekule – Rēzekne. Iztrūkst: Dr. Arnolds Ruperts – ASV; Arnis Siksna – Austrālija.�　　㜀㐀　　㜀㌀　　㈀挀　　㈀　　　㐀挀　　㘀㤀　　㘀挀　　㘀㤀　　㜀㐀　　㘀　　㈀　　　㔀㌀　　㜀　　　㜀㔀　　㜀㈀　　㘀㔀　　㈀挀　　㈀　　　㐀㤀　　㘀㔀　　㜀㘀　　㘀　　㈀　　　㐀愀　　㘀昀　　㘀㠀　　㘀攀　　㜀㌀　　㘀昀　　㘀攀　　㈀挀　　㈀　　　㐀㤀　　㘀攀　　㘀㜀　　㜀㈀　㈀戀　　㘀㐀　　
	LR prezidente Vaira Vīķe-Freiberga saņem ziedus no Ineses Krūmiņas, Latvijas 3x3 padomes pr-des, 1999. g. 24. jūlijā Jaunpilī. FOTO: Dr. Līga Ruperte���������������������������������������������
	ZIEMEĻAMERIKAS 3X3��灏鈠偏
	EIROPAS 3X3
	AUSTRĀLIJAS 3X3�����
	LATVIJAS 3X3
	2000. gada vasaras Katskilu 3x3 nometnes dalībnieki, lektori, rokdarbu meistari, vadība, darbinieki�〰㜵〰㈰〰㜳〰㜴〰
	"ALAs dienu" dalībnieki un viesi Denverā, CO, 2000. g. pavasarī. 2. rindā vidū ALAs pr-dis Jānis Kukainis.������������������������������
	ALAs Kultūras nozares vadītāja Inta Šrādere (no kreisās) kopā ar Izglītības nozares vadītāju Ritu Droni pieņemšanā par godu Latvijas Valsts prezidentam Guntim Ulmanim.������������������������������������������������������������
	Nacionālā mutvārdu vēstures projekta dalībnieku saiets apmācību seminārā laikā Jāņa Upīša mūzejā Rīgā. 1. rindā no kreisās: Dr. Maija Hinkle, prof. Augusts Milts un Māra Zirnīte.���������������������������������������������������������������������������������������������������������
	IEŅĒMUMI NO BIEDRU MAKSĀM�0㜰カ鈠낪鈠킫鈠낫鈠����
	1989-1994 SALĪDZINĀJUMI BUDŽETS/IZPILDĪJUMS���������������
	ALAs priekšsēdis Aivars Osvalds 1998. gada vasarā piesprauž Arvīdam Bļodniekam ALAs dzintarbiedra nozīmi sakarā ar A. Bļodnieka 30 gadu jubileju Ņujorkas draudzes darbā.���������������������������������������������
	Dr. Tālivaldis Dukāts mūzeja atklāšanas dienā pie mūzeja durvīm sagaida viesus.�ļodnieka 30 gadu jubileju Ņujorkas
	Jānis Riekstiņš, ALAs valdes pr-dis, un Anna Graudiņa Latviešu mūzejā Rokvillē.�������������ヘ鈠ი鈠낲鈠邰鈠���������
	Tautas tērpi Latviešu muzeja Rokvillē; aizmugurē Laimoņa Eglīša zīmētais pilskalns. FOTO: Juris Bilmanis�����������������������������������
	Dr. Tālivalža Dukāta zīmētās kartes Latviešu muzejā Rokvillē FOTO: Juris Bilmanis�����������������������������������
	LI padomes sēde DV namā Ņujorkā 1987./88. darbības gadā. No kreisās: Juris Upmanis, Lilija Tomasa, māc. Richards Zariņš, Silvija Bļodniece – LI sekretāre, Arvīds Bļodnieks – LI padomes pr-dis, Dr. Juris Zušēvics, Aristīds Lambergs – ALAs valdes pr-dis, Dr. Edgars Andersons, Dr. Pēteris Norvilis, Dr. Līga Korsta-Streipa, Anna Graudiņa-Zadiņa, Tālivaldis Dukāts, Dr. Kārlis Ozoliņš.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	ALAs LI padomes sēdes dalībnieki 1991. g. Kalamazū, MI, LSC. No kreisās: 1. rindā – Ojārs Jēgens, Jēgena kundze, Dr. Juris Zušēvics, Rūta Prauliņa, Inta Purva, Anna Graudiņa-Zadiņa, Dr. Jānis Labsvīrs. 2. rindā – Arnolds Sildegs, Dr. Valdis Muižnieks, Silvija Bļodniece, Maira Bundža, Leo Zariņš, Arvīds Bļodnieks.���������������������������������������������������������������������������������������������������
	Babītes pagasta 882. mazpulks 1999. gada 14. oktobrī ar A. Bļodnieku dāvāto jauno karogu karoga iesvētīšanas dienā. Vidū mazpulku vadītājs Pauls Gilis.������ �ꑸ쀖ꑸ쀖〰㑣〰㐱〰㜳〰㈰〰㑣〰㐹〰㈰〰㜰〰㘱〰㘴〰㙦〰㙤〰㘵〰㜳〰㈰〰㜳〱ㄳ〰㘴〰㘵〰㜳〰㈰
	Arnolds Sildegs, LM redaktors.
	Untitled
	ALAs/LBF'pabalstu saņēmēju 1. grupa 1994. g. 23. decembrī Rīgas Latviešu biedrībā.�����������������������������������
	ALAs/LBF pabalstu saņēmēju 2. grupa 1995. g. 5. jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā.�bā.�����������������������������������ī
	Vēsmas Ruģeles ģimene.����������R錠灓錠끔
	Helgas un Aivara Berkānu bērni.����������
	1995. gada 9. jūnijā Baiba Skride gatavojas koncertam. FOTO: Aivars Liepiņš���������������
	Piņķu ģimene,�������ჶꂇ냋郇
	Lastovsku ģimene,�ꂅ錠��
	Anastasija Prikule ar bērniem.�錠���
	Ludvigs Teteris, LLU mācību un izmēģinājumu saimniecības "Vecauce" direktors, pie saņemtās bezuzstrādes sējmašīnas (ALAs dāvana).������������������������������������������������������������
	Studenti praktikanti no Latvijas agronoma Jura Plēsuma saimniecībā. 1. rinda no labās – Ēriks Krūmiņš, SAL vad.; Juris Plēsums.����������������������������������������
	Studenti praktikanti no Latvijas salidojumā agronoma Jura Plēsuma saimniecība WI 1998. gada vasarā. 1. rindā otrais no labās – Juris Plēsums.�〰㈰〰㔰〰㙣〱ㄳ〰㜳〰㜵〰㙤〰㜳〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
	ALAs Sporta biroja valde 1991. gadā. Sēž sekretāre Jāna Budkēviča, valdes priekšsēdis Edgars Bedrītis un kasieris Jānis Robiņš; stāv (no kreisās) Kanādas Latviešu sporta apvienības priekšnieks Juris Zivtiņa, valdes locekļi Paulis Koreckis, Valdis Tums (VVLSP priekšnieks), Jānis Ģiga (APLSP priekšnieks) un Dr. Visvaldis Nagobads.������������������������������������������������������������������������������������������
	1999. gada Garezera volejbola turnīra uzvarētājas "Superzvaigznes". No kreisas: Larisa Daiga, Amanda Jēkabsone, Māra Lebedeva, Līga Spalviņa un Dženifera Halforda.�〰㑣〰㐱〰㜳〰㈰〰㔳〰㜰〰㙦〰㜲〰㜴〰㘱〰㈰〰㘲〰㘹〰㜲〰㙦〰㙡〰㘱
	Minesotas "Starts" I sieviešu volejbola vienība. 1. rindā no kreisās: Lija (Leah) Rudzīte, Kristīne Kontere, Ramona Brauna. 2. rindā: Renāte Fūrmane (Fuhrmann), Katrīna Upena, Sāra (Sarah) Ģiga, Māra Priedīte, Dace Drēska.������������������������������������������������������ꀊ��晥晦〰㌱〰㌹〰㌹〰㌹〰㉥
	Untitled
	Minesotas "Starts" 1 vīriešu volejbola vienība. 1. rindā no kreisās: Miķelis Ģiga, Lūks (Luke) Runka. 2. rindā: Kris Tībolts (Chris Thiebault), Brēds (Brad) Priedītis, Pēteris Grotāns, Jānis Runka, iztrūkst Imants Grotiņš. Minesotas "Starts" basketbola vienība. 1. rindā no kreisās: Marks Ģiga, Miķelis Ģiga, Lūks (Luke) Runka, Kris Brauns (Chris Braun). 2. rindā: Džons Nīlijs (John Neely), Vilis Zaeska, Maiks Kauls, Zigurds Kauls, treneris.�〰㉥〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰愰ち〰〰㌱〳〰〰㘶㘵㘶㘶㌰㌰
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