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Atgriežoties Latvijā
Dainis
Mjartāns
Savulaik
Jauno Laika
slejās Imanta
Nīgale rak
stīja par pā
rejas laiku
no latviešu
vidē pavadī
tām dienām
līdz laikam, kad atkal pilnīgi
iespējams atgriezties Amerikas
ikdienas dzīvē. Viņa to dēvē par
Post Latvian Withdrawal Syn
drome. Pēc divām intensīvām
nedēļām 3x3 nometnēs Garezerā
un Katskiļos atgriešanās Latvijas
ikdienas dzīvē man prasīja ilgu
iejušanās posmu. It īpaši vērojot
nolemtību, kādā atrodas Latvijas
saimnieciskā dzīve, iekšpolitisko
depresiju un nākotnes vīzijas
trūkumu. Aizvien vairāk sāku
saprast tos cilvēkus, kas pametu
ši Rīgu un mēģina veidot „savu
Latviju” lauku sētās, mazpilsētās
vai arī kompensē iztrūkstošo
„latvietību”, darbojoties biedrī
bās, līdzīgi kā mēs to darām
„Latgaļu sātā”. Amerikā 3x3 no
metnēs gūtās atziņas, jaunie
domu biedri un satiktie draugi
vēl labu laiku dos vielu pārdo
mām par mūsu tautas „likteņgai
tām” 18 gadus pēc neatkarības
atgūšanas. „Mēs esam kā putna
divi spārni – un putns var lidot
tikai tad, ja abi spārni ir stipri,”
tā par mūsu tautas abām daļām
Latvijā un Rietumos pēc 3x3
nometnes Garezerā raksta Gun
tis Pakalns no Latvijas folkloras
krātuves. ASV latviešu centru
apciemošana, tikšanās ar latviešu
biedrību un organizāciju vadītā
jiem deva ieskatu aizokeāna lat
viešu sabiedriskajā dzīvē, kā arī
uzjundīja virkni jautājumu par
šo centru tālāko darbību, „jauno
emigrantu integrāciju”, jaunatnes
piesaistīšanu utt. 3x3 nometnē
Katskiļos izskanēja doma, ka
Jauno Laiks varētu kļūt par deba
šu platformu jautājumam: Kāda
ir trimdas nākotnes vīzija?
Vērojot latviešu sabiedrību, kas
pulcējās ap Garezeru un Kat
skiļiem, patiešām varam runāt
par trimda nation identitāti,
kurai varbūt nav sociālpolitiskas
jēgas, taču tā pierāda, savu dzī
votspēju „ trimdas centros” pat
bez „reālās Latvijas”, par mērķi
izvirzot latviešu kultūras un valo
das kopšanu. Zīmīgi, ka 2008. ga
da 2x2 nometnē Mičiganā, daļa
jauniešu par savu identifikācijas
faktoru jēdzienam „latvietība”
nosauca tieši Garezera Vasaras
vidusskolu, „voleja nedēļas noga
li”, ALJA pasākumus. Tikai daži

latvietību saistīja ar reālo Latviju,
viņi apmeklē Latvijas interneta
portālus vai klausās Latvijas
moderno mūziku. Amerikā varē
ja izjust arī izteiktu lokālpatrio
tismu pašu latviešu vidū, jo
Garezera 3x3 saime un Katskiļu
3x3 saime vēlējās katra savu
nometni izcelt, interesējās, kurā
man paticis labāk, kādas ir galve
nās atšķirības. Koncepts abām
nometnēm, šķiet, ir atšķirīgs.
3x3 rīkotāji Garezerā par vienu
no saviem mērķiem izvēlējušies
dzīvu saikni ar Latviju, uzaicinot
vairākus lektorus, kā arī cenšo
ties integrēt pēdējo gadu „Latvijas
izbraucējus” un viņu bērnus, kas
šogad arī izdevās. Savukārt
Katskiļu 3x3 lekciju lokā lielāks
uzsvars bija uz trimdas darbības
analīzi, latviešu gadskārtu svinī
bām, uz dziedāšanu ar visnotaļ
folkloristisku ievirzi. Zīmīgi, ka
Garezera 3x3 vadība strikti vēlas,
lai nometnē visi sarunātos latvis
ki, kamēr Katskiļos tiek apsvērta
doma nākotnē piesaistīt ģime
nes, kuras ikdienā sarunājas
angliski. Saprotamā kārtā, tas var
atraidīt, tos, kam 3x3 nozīmē
nedēļu pavadīt latviski runājoša
vidē, no otras puses – ar latviešu
tradīcijām tiks iepazīstināta tā
plašā trimdas sabiedrības daļa,
kurai valodas barjeras dēļ latvie
šu kultūras un izglītības pasāku
mi ASV iet secen. Protams,
pastāv arī iespēja veidot 3x3
nometni tikai latviski nerunājo
šajiem. Apgalvot, ka 3x3 saime
Katskiļos norobežojas no „reālās
Latvijas” nav pamata, jo jaunieši
daudz ieguvuši no folkloras
kopām, kas šeit viesojušās, un
arī tiek apsvērta iespēja nākam
gad aicināt lektorus no Latvijas.
Abām nometnēm vislielākās
grūtības ir piesaistīt studentu
vecumu un jaunās ģimenes.
Atvaļinājuma laiks ASV patie
šām ir īss, savukārt daļa aktīvo
jauniešu vasaru pavada, strādājot
Garezerā, Katskiļos un citās
bērnu nometnēs vai arī apmeklē
Latviju.
No Latvijas valdības ciniski
dzirdams, ka apturēt jaunu emig
rācijas vilni nav iespējams.
Jaunākie dati to apliecina, latvieši
patiešām pamet Latviju.
Izdevums “EU Labor Markets
after Post-Enlargement Migration”
vēstī, ka šā gada sākumā Latvijas
iedzīvotājiem piešķirti 4,4 tūksto
ši Lielbritānijas sociālās ap
drošināšanas numuru. Īrijā līdz
septembrim reģistrēti 2,5 tūkstoši
jaunu iebraucēju no Latvijas, kas
ir tikpat daudz, cik 2008. gadā
kopumā. Pieaudzis arī to Latvijas
iedzīvotāju skaits, kurus darba

Kolāža. Anita Millere, 3x3 Garezerā

devēji nosūtījuši strādāt ārzemēs,
it īpaši Ziemeļvalstīs un Vācijā. Šī
gada pirmajā pusgadā to skaits
bija 2,8 tūkstoši. Jaunākie dati
liecina, ka salīdzinoši vairāk
izbrauc cilvēki ar augstāku izglītī
bas līmeni, kā arī vairāk izbrauc

uz pastāvīgu, nevis pagaidu dzīvi
un darbu ārzemēs. Popularitāti
ieguvis portāls aizbraukt.lv, tā ir
sava veida interneta rokasgrāma
ta, kas sniedz plašu ieskatu par
darba un dzīvošanas jautājumiem
Eiropā, ASV un pat Ķīnā. Jauno

Laiks uz sarunu aicinājis Bruklinas
latviešu skolas iniciatori Ilonu
Vilciņu, kas ASV ieradās pirms
deviņiem gadiem. Kā mums
citam citu saprast, kā atrast kop
saucēju? Šis jautājums nākamajos
gados kļūs visnotaļ aktuāls.

Atrast kopsaucēju

Ar Bruklinas latviešu skolas pārzini Ilonu Vilciņu sarunājas
Jānis Andersons
Pastāstiet, lūdzu, par sevi!
Esmu dzimusi skaistajā ezeru
zemē – Latgalē. Manas ģimenes
saknes ir Ludzā un Rēzeknē.
Ludzā mācījos pamatskolā, pēc
tam mācījos tehnikumā Malna
vā, bet Rēzeknes augstskolā
studēju Ekonomikas fakultātē.
Darba gaitas sāku Ludzas
rajona policijas nodaļā. Vēlāk
pilnībā pārgāju uz veselības ap
rūpes nozari. Man bija laimējies
sākt šo darbu, kad Latvijā vei
dojās Slimokasu sistēma. Tas bija
ļoti interesants laiks. Tajā laikā
arī sākās veselības apdrošināšana,
un man bija iespēja darboties
šajā jomā. Apdrošināšana mani
ļoti aizrāva, un, nostrādājot gadu
uz pusslodzi, es pieņēmu lē
mumu turpināt karjeru apdro
šināšanā. Sāku kā apdrošināša

nas aģente, pēc gada izveidoju
pārstāvniecību, vēlāk – rajona
filiāli. Vēlāk man piedāvāja darbu
Rīgas filiālē. Darba gaitas Latvijā
beidzu, strādājot Parex apdro
šināšanas kompānijā par filiāļu
vadītāju.
Kurā gadā jūs izceļojāt uz
Amerikas
Savienotajām
Valstīm?
ASV ieceļojām 2000. gadā, un
jau deviņus gadus esam šajā
zemē. Tajā laikā mūsu jaunajai
ģimenei Latvijā negāja viegli.
Mans vīrs pēdējos divus gadus
nevarēja atrast darbu, kaut arī
viņam bija ļoti labas angļu valo
das zināšanas un pieredze darbā
ar datoru. Bijām nopirkuši dzī
vokli Rīgā un nevarējām to
samaksāt. Tāpēc nolēmām
braukt uz Ameriku atpelnīt

parādu. Parādu atpelnījām un
samaksājām diezgan ātri, taču
piedzima bērni. Nu mums bija
jādomā arī par viņu nākotni.
Skaidri sapratām, ka Latvijā
ekonomiskajā ziņā kļuvis ir vēl
smagāk, tāpēc nolēmām vēl kādu
laiku palikt Amerikā.
Kā jums radās doma par
Bruklinas latviešu skolas
dibināšanu?
Šī ideja radās, kad pašai piedzi
ma bērni. Atdevām bērnus uz
krievu dārziņu (tie Bruklinā ir
vieni no lētākajiem), un jau pēc
mēneša mazie sāka arī mājās ru
nāt krieviski. Līdz ko dēls sāka
iet sākumskolā, krievu valoda
tika aizmirsta, un viņš runāja
tikai angļu valodā.
(Turpinājums 3. lpp.)

Jauno LAIKS
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L atv ijā un Amerikā
Amanda Jātniece
After five
years of it,
I’ve finally
made
my
peace with
S eptemb er
1st, a.k.a.
Knowledge
Day. That’s
the first day
of school in
Latvia, Russia, and many former
Soviet republics, and it’s a BIG
deal.
Children are supposed to dress
up in their svētku tērps, or “holi
day clothes”, which means a
white blouse and black skirt for
girls and a black suit (or at least a
white shirt and black pants) for
boys. Being a perpetually unpre
pared and hurried mother, we
ran into a common problem on
the morning of September 1st,
namely, my son had outgrown
his suit pants over the summer.
Luckily we found a pair of new
black jeans on its way to the dirty
laundry, which, after a few dabs
of a damp washcloth, looked
good enough to wear one more
time. Sure, the call for formal
clothing is genuine, but thank
fully teachers understand reality.
The first day of school at Friča
Brīvzemnieka Elementary School
in Riga began this year at 9:45.
Children met in their home
rooms, each sporting a bouquet
Ar autora atļauju Jauno Laiks
publicē kāda Latvijas emigranta
pārdomas par aizbraukšanu un
šo skarbo laiku.
Sēžot Rīgas lidostā un gaidot
reisu uz Londonu, atcerējos to
tālo dienu, kad es pirmo reizi,
atstādams „banānu republiku”,
devos pretim nezināmajam Liel
britānijā.
Bet par visu pēc kārtas.
Es aizbraucu no Latvijas īsi pēc
PSRS sabrukuma. Tas bija tāds
dīvains „bijušo” laikmets – Rīgas
Centrālajā tirgū strādāja bijušie
skolotāji un inženieri, bijušie tak
sisti un fotogrāfi bija iemanījušies
kļūt par baņķieriem, bet tie, kuri
kādreiz strādāja par oficiantiem
un bārmeņiem, bija ielavījušies
politikā – mēģināja pārvaldīt val
sti. Ko no tādiem var prasīt, ko
tādi prot – tik vien zina, kā saldi
smaidot klanīties, skaļi smieties,
par katru klienta pat vismuļķīgā
ko joku, cerībā uz dzeram
naudām, un… BLĒDĪTIES!
Šie cilvēki bija pērkami kā kar
tupeļi tirgū…
Padomju laikā, skatoties video
filmas un pētot glancētos rietu
mu žurnālus (kaut arī darbojās
cenzūra, Rīgā šī labuma netrū
ka), mums izveidojās dīvaini ilu
zors priekšstats par dzīvi šeit,
rietumos. Daudzi no mums naivi
domāja, ka sapņu fabrikas pro
dukcija ir realitāte – šeit viss ir,
nu, apmēram tā, kā to rāda ame
rikāņu seriālos. Nu… varbūt
drusku sliktāk, bet… gan jau!
To tik vien dzirdēja – GO WEST,
tiesiska valsts, demokrātija…
Rietumi paralēli pilsoniskajām
brīvībām piedāvāja arī patērētāju
dzīvesveidu, kuram agrāk vai
vēlāk vajadzēja kļūt par to muš

Different schools, different traditions
of flowers for their teacher. The
flowers always seem a bit over
the top to me, but I think not
bringing them would be very
gauche.
At 10:00 the children and their
teachers head outside, each stu
dent holding a partner’s hand in
giddy excitement. Second grade,
then third, then fourth, and so
on up to the oldest grades. Just as
giddy, their parents follow them
out. It is assumed that a parent
accompanies a child in the
younger grades and stays at the
school until Knowledge Day is
over. Some employers even give
parents of first graders the morn
ing off from work to accompany
their child to school on this day.
In the schoolyard, the children
line up by their respective grades
on three sides of a big square. In
Latvian this is called the svinīgā
līnija—the ceremonial line. The
parents loiter in the background,
straining to see their children
and chatting with other parents.
Last to enter the square are the
ninth graders (the oldest grade
in our school), each holding the
hand of a nervous first grader.
The ninth graders escort the first
graders to their position...and
the first graders will in turn
escort the ninth graders to the
antipodal assembly held on the
last day of school. The school
principal then gives her official

greeting, followed by half an
hour of various verses and words
of welcome by other administra
tors and teachers, songs by the
student and/or teacher vocal
ensembles, and the national
anthem.
After the assembly everyone
files back into school and up to
their classrooms for an hour or
so of first day information: the
next day’s schedule, what forms
and applications need to be filled
out, what notebooks and sup
plies to buy, how much to pay for
lunch, what extra curricular
activities will be offered, and so
on. Parents usually join their
children for these info sessions
in the younger grades, but if you
have more than one child in the
younger grades, you’ve got your
hands full, running between
classrooms. And then that’s
it –everybody goes home. This
year we were home by noon.
You’d think that a school sys
tem with a formal ceremony at
the beginning of the year would
pretty much have its stuff togeth
er (as a mother should know
when her son has outgrown his
suit!). But I remember American
schools, despite their casualness,
being much more organized. For
example, on the first day at our
school in Latvia, the children
were given only the next day’s
schedule, not the whole week’s,

because the administration had
not yet worked out all of the mis
takes in the schedule. Likewise,
students were told which extra
curricular activities will be
offered, but not times for those
activities, since none of that had
been worked out yet, either. No
information is sent out to par
ents before September 1st; those
who wish, though, are able to
stop by the school a couple of
days beforehand to see class lists.
If parents want to know some
thing, it’s their responsibility to
look for information and ask
around until they find out.
Maybe other schools in Latvia
are more organized?
Our school has reduced the
number of third grade sections,
adding a few children to my
daughter’s class. But that only
brings her class total to 21 stu
dents, which is not bad at all. A
couple of the regular extra cur
ricular activities will not be
offered this year, at least one of
them because the teacher has
moved abroad for better-paying
work. After-school supervision
for the younger grades will now
cost families LVL 10-15 per
month—money that few of them
can spare. Teachers’ salaries have
been cut by 30%, and teachers
speak openly about their bitter
ness and pessimism. But lunch
prices have not risen, our school

Par mums – emigrantiem... [1]
papīru, uz kura uzķersies tie, kuri
dzīvoja padomjzemē.
Un… tā arī notika!
Tagad, jau otro gadu desmitu
dzīvojot Lielbritānijā, domāju,
ka biedri tur, Kremlī, tomēr bija
baigie muļķi. Būtu viņi atļāvuši
mums izbāzt degunu Dzelzs
priekškara rietumpusē, tad izme
tuši līkumu pa Londonas vai
Mančesteras (atvainojos!) pieka
kātajām priekšpilsētām, kur kāds
sapīpējies „mauglis” [2] nozili
nātu mums mūli, ātri vien
atgrieztos atpakaļ bez mazākās
vēlēšanās tur vēl kādreiz atgriez
ties. Turpmāk tādam pasaules
pētniekam Maskavas forštate
liktos gandrīz vai skaistākā vieta
pasaulē.
Tā nu sanāca, ka…
Atmodas eiforijā apskurbuši,
aizbraucām uz rietumiem kā tādi
nezinīši uz Saules pilsētu. Re
zultātā sevi tā arī neatradām un,
gadiem ejot, atsvešinājušies no
dzimtenes, kļuvām tādi frustrēti
personisko ilūziju upuri – palikt
šeit negribam, bet atgriezties arī
nesanāk…
Teiktais attiecas ne tikai uz
mums – mirstīgajiem vien. Pliek
šānu Jānis [3], labi zināms trim
dinieks, teica, kas vienreiz ir bijis
emigrants visu mūžu tāds arī
paliksi, pat savā dzimtenē atgrie
zies.
Šai sakarā man daudzi iebildīs,
teikdami, ka talantīgs cilvēks
visur būs… talantīgs cilvēks!
Dzīvē parasti sanāk tā, ka dzim
tene, profesija un sabiedriskais
stāvoklis ir savstarpēji saistītas
lietas. Aizbraukšana noveda pie
profesionālas degradācijas. Pro

tams, ka ir arī izņēmumi, bet
vairums mūsējo ārzemēs neie
ņem to vietu, kuru viņi būtu pel
nījuši, labākajā gadījumā atrodas
otršķirīgos amatos..[4]
Nav slikti paskatīties pasauli,
bet…
Jādzīvo tomēr ir tur, kur ir tavs
iemīļotais darbs, vecie draugi – ja
jūs savā dzīvē nedarīsiet to, kas
jums visvairāk patīk, kam esat
piemēroti un kur varat sasniegt
savu potenciālu, tad jūs sevī iemi
tināsiet tārpu, kurš jūs sagrauzīs
no iekšienes.
Tik traki jau nu neesot – dau
dzi esot tikuši uz zaļa zara…
Statistiski emigrantu vidū tie
šām ir daudz tādu, kuri ir sasnie
guši materiālo labklājību, tas
parasti ir tāpēc, ka ar vorkaholis
ma palīdzību viņi cenšas aizpildīt
to tukšumu, kur kādreiz bija
dzimtene. Līdzīgi kā tie, kuri,
fizisku trūkumu dēļ piekalti pie
gultas, sasniedz mākslā vai zināt
nē ātrāk un vairāk, nekā tādi,
kuriem šo problēmu nav. Re
zultātā daudzi viņus apskauž
neapzinādamies, KAS aiz tā slēp
jas…
Vārds „dzimtene” nav tukša
skaņa. Daudzi, fiziski atrazda
mies ārzemēs, savās sirdīs turpi
na būt Latvijā. Man ir zināms
viens otrs tautietis, kurš (nostal
ģijas uzplūdos) pa youtube klau
sās vecas R.Paula dziesmas, dzer
šņabi un… raud! Varbūt, ka vārds
emigrants ir DIAGNOZE?
Netrūkst arī tādu, kuriem ir
vienalga, kur dzīvot – ka tikai
nauda nāk! Vakar – Dublina,
šodien – Londona, bet rīt.....?!
Ādas jaka mugurā, satelīta šķīvis

uz jumta, palietota autiņa atslē
gas kabatā un...tik priecīgs, tik
priecīgs! Kāda tur Latvija – manas
mājas ir šeit!! Amerikāņi tādus
sauc: „white trash” [5]
Bija laiks, kad Latvija nespēja
atkauties no iebraucējiem, tagad
letiņi paši laižas prom.. KRĪZE!
Otrā pasaules kara laikā Latvija
esot zaudējusi 1/3 iedzīvotāju, cik
smadzeņu ir neatgriezeniski no
plūdis rietumu virzienā pēc 1991.
gadā neatkarības atgūšanas? Vai
mēs tiešām esam tik bagāti, lai tā
„MĒTĀTOS” ar saviem cilvēkre
sursiem?
Vēl pāris gadu tādas lavīnveidī
gas emigrācijas un letiņi šeit kļūs
par tādu pat retumu kā aborigēni
Austrālijā – varēs piepelnīties,
pozējot eksotikas kāro tūristu
foto objektīvu priekšā.. ARĪ ienā
kums!
Un vispār.. kāpēc es pats neat
griežos Latvijā? Jā, mēs neesam
šeit gaidīti un neviens negrib, lai
mēs atgrieztos, jo, kā lai savādāk
izskaidro to, ka repatriantiem ir
jānomaksā nodokļi par svešumā
pavadītiem gadiem? Atliek cerēt
vienīgi uz Dievu, ka tas palīdzēs
mums atgriezties mājās pie
Daugavas krastiem. [6]
Mūsu kaimiņiem poļiem ir
repatriācijas programma valsts
līmenī un virkne labdarības orga
nizāciju, kas nodarbojas ar izce
ļojušo pilsoņu atgriešanas jautā
jumiem. Cita lieta ir – cik efektīvi
tas viss darbojas.
Kādā vecā dziesmā dzied, ka
nevajagot steigties paredzēt
nākotni, jo mums tas neesot
lemts.... Bet, ja nu pamēģināt?
Dzīvē viss beidzas labi, ja kaut

is even offering one new extra
curricular activity this year, and I
realize that we’ve been very lucky.
The situation in many rural areas
is much worse, where whole
schools have had to cancel
Knowledge Day and permanent
ly close their doors for lack of
funding.
It’s comforting to have a defi
nite tradition for the first day of
school, but I’ve felt that the for
mal September 1st assemblies
are too pretentious. In addition,
loud and bad PA systems really
annoy me. So I often sneak away
for a cup of coffee and am back
in time for the national anthem
and classroom info session.
However, it seems that the other
parents truly enjoy the September
1st assembly. And why not, since
it probably reminds them of their
school days back in the good old
days. All I remember of the good
old days are bright white tennis
shoes, pointy pencils, pointy
crayons, and the anticipation of
who my new classmates and
teachers were going to be. But in
Latvia the same group of stu
dents remains with the same
teacher year to year, so I suppose
the ritual of a formal assembly
has its purpose in marking a spe
cial day, and I’m slowly coming
to appreciate it for that. After all,
my children seem to enjoy it,
too.
kas beidzies slikti, tātad nekas vēl
nav beidzies. Mēs galu galā dzī
vojam apaļā pasaulē – viss nostā
sies savās vietās (būsim optimis
ti), pienāks diena, kad letiņi sāks
atgriezties mājās, bet rietumu
virzienā brauks studēt, mācīties
valodas vai.. vienkārši patusēties.
Skolotāji atkal mācīs bērnus,
inženieri industrializēs valsti,
bet.. Kā tad ar tiem, nu, bijuša
jiem „kalpiņiem”?! Nebūsim
atriebīgi – uz akmeņlauztuvēm
šos nesūtīsim, arī purvus susināt
neliksim, lai atgriežas, kur iede
ras – atpakaļ aiz letes, pelnīt dze
ramnaudas, bet.. tikai šoreiz bez
jebkādas blēdīšanas, jo... Cik tad
nu var!
P.S. Šis raksts diezgan ilgi nogu
lēja mana laptopa cietajā diskā, jo
likās pārlieku emocionāls, nostal
ģisks un krāsas arī tādas par
daudz sabiezinātas un liekas, ka
tajā ir arī kaut kas no grēksūdzes.
Tomēr nolēmu to atstāt tādu, kā
tas ir, un publicēt, jo laikā, kad tik
daudziem latviešiem dzimtenes
atstāšana ir kļuvusi par vienīgo
alternatīvu, uzskatu par manu
pienākumu brīdināt, ka viss nav
tik vienkārši, kā pirmajā brīdī
izskatās.
Voldemārs Odišvili
[1] Lūdzu nejaukt tos, kuri aiz
braukuši uz ārzemēm piepelnī
ties, ar emigrantiem
[2] R.Kiplinga Džungļu grāmatas
personāžs
[3] J.Rainis
[4] Šai sakarā ieteiktu noskatīties
dokumentālo filmu Эмигранты.
Путь домой (Emigranti. Ceļš uz
mājām)
[5] Baltais mēsls
[6] Kā Veidenbauma dzejolī
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L atv ijā un Amerikā
(Turpinājums no 1. lpp.)
Parunājot ar citu tautību ve
cākiem, nonācu pie slēdziena, ka
bērniem būs interese runāt lat
viski tikai tad, ja viņiem būs
draugi latvieši. Diemžēl visas
latviešu skolas atrodas tālu no
Bruklinas, tāpēc sāku meklēt
spēļu draugus bērniem tepat
Bruklinā. Organizēju latviešu
tikšanās mājās. Mēs sanācām
kopā četras latviešu ģimenes,
arvien piebiedrojās jaunas, un
tad radās doma organizēt latviešu
skolu. Jau pēc dažām tikšanās
reizēm secinājām, ka saviem
spēkiem
bērniem
daudz
neiemācīsim.
Mums laimējās atrast divas
latviešu skolotājas! Abas ir ar
Latvijas pieredzi un pareizu
latviešu valodas izrunu – Ineta
Roze un Marita Lazdiņa. Gan
Inetai, gan Maritai ir vairāk nekā
28 gadu pieredze darbā ar
bērniem, abām ir muzikālā un
pedagoģiskā izglītība.
Vai jūs saņēmāt kādu pa
līdzību no ārzemju latviešu
sabiedrības un Ņujorkas
latviešiem?
Jā, mēs šādu atbalstu saņēmām,
un esam ļoti pateicīgi. Pirms
trīsdesmit gadiem Bruklinā bija
darbojusies latviešu skola, tāpēc
mēs nolēmām griezties pēc
palīdzības pie Ņujorkas latviešu
luterāņu draudzes. Draudze
piedāvāja izmantot nama telpas
un sniegt atbalstu klases
ierīkošanai. Es uzņēmos rīkot
lielu labdarības pasākumu uz
kuģa 2007.gada 28.septembrī.
Saņēmām palīdzību un atbalstu
no vairākām Amerikas latviešu
organizācijām. Ballīti uz kuģa
„Cāļus skaita rudenī” atbalstīja Amerikas Latviešu Apvienība,
Latviešu Palīdzības Fonds, lai
kraksts Laiks, Latvian Shiping
Line, Baltic Shop, Aldara pārstāvis
ASV – Doyna Ltd, NetCost
Market, Ņujorkas latviešu evan
ģēliski luteriskā draudze, Latvijas
goda konsuls Ņujorkā Daris
Dēliņš. Visi, kas apmeklēja šo
pasākumu sniedza savu atbalstu
jaunajai Bruklinas skolai. Pasā
kums ienesa vairāk nekā 4000
ASV dolāru sēklas naudu skolas
darba sākšanai. Šie līdzekļi tika
izmantoti mācību materiālu iegā
dei un deva iespēju samazināt
skolas maksu. Esam saskārušies
ar to, ka daudzas jauniebraucēju
ģimenes atsakās apmeklēt skolu
tieši finansiālu iemeslu pēc, bet
neatalgot skolotāju darbu mēs
arī nevaram. Tāpēc, pateicoties
šim labdarības pasākumam, lat
viešu organizāciju un tautiešu
atbalstam, bērni var apmeklēt
latviešu skolu. Mēs esam ļoti
pateicīgi par atbalstu!
Šajā rudenī Bruklinas skolā
uzsāks darboties 1. klase, pirms
skolas grupiņa, bērnudārza gru
piņa un spēļu grupiņa, kuru ap
meklēs mazuļi ar vecākiem. Plā
nojam arī atklāt pieaugušo skolu,
kuru varēs apmeklēt visi, kas
vēlas mācīties latviešu valodu.
ALAs kongresa paneļdiskusijā
jūs minējāt, ka jauniebraucēji
pārsvarā ir kūtri un smagi
„kustināmi” sabiedriskai dar
bībai. Kur jūs ņemat enerģiju
un idejas?

Atrast kopsaucēju
Kā ir zināms, ne katrs var būt
ārsts, skolotājs, pavārs, un ne
katram ir organizatoriskās spējas.
Man ir organizatoriskās spējas,
un tāpēc es to daru ar lielu prieku.
Ideju man ir ļoti daudz, un tā kā
esmu strādājusi apdrošināšanas
nozarē, man ir pieredze darbā ar
cilvēkiem, pasākumu, darbu
organizēšanā.
Tātad jums izdodas tos
jauniebraucējus kaut kā
iekustināt?
Grūti, bet iekustināmi viņi ir!
Tagad darbojas arī portāls –
latvianUSA.com
Man tiešām ir daudz draugu un
paziņu latviešu vidū. Ļoti daudzi ir
jauniebraucēji, bet ir arī labi
paziņas no Amerikas latviešu vidus
– tā mēs savstarpējās sarunās sau
cam latviešus, kas šeit dzīvo
vairākus desmitus gadu vai ir

Esmu veikusi vairākas aptaujas. Populārākā bija par Amerikā
dzīvojošo latviešu interesi ap
meklēt latviešu pasākumus Ame
rikā. Aptaujā ir piedalījušies lat
vieši no gandrīz visiem štatiem.
Ir neiespējami sarīkot pasā
kumu, ja nezini, ko īsti latvieši
vēlas, vai ne?
Vaicājām gan par latviešu pa
sākumiem, gan par Amerikas
latviešu organizācijām, par to,
kurās dienās cilvēkiem ērtāk
šādus sarīkojumus apmeklēt, cik
garu ceļu viņi ir gatavi mērot, cik
lielu naudu ir gatavi maksāt, uz
kādu mūziķu un dziedātāju uz
stāšanos viņi nāktu, vai viņi
vēlētos piedalīties kādā korī, tau
tas deju kopā, sporta komandās
utt. Šīs aptaujas rezultātus var
skatīt LatvianUSA.com Ziņu
sadaļā.

aktuāla tēma. Šī vēlme rodas
nedaudz vēlāk, pēc pāris gadiem
vai pēc ģimenes izveidošanas un
bērnu nākšanas pasaulē. Ame
rikas latviešu kopienas galvenais
uzdevums ir saglabāt latvisku
mu, latviešu kultūru, palīdzēt
latviešiem šeit, Amerikā, un arī
palīdzēt latviešiem Latvijā. Es
apbrīnoju Amerikas latviešu
organizāciju darbu. Par to, cik
daudz ir paveikts, cik daudz pro
jektu ir atbalstīts, cik stipendiju
un cita veida atbalsta dots, es
uzzināju šajā kongresā. Bet tiem,
kas tikko iebraukuši Amerikā,
pirmais jautājums ir – kā nopelnīt
maizei, kā iedzīvoties svešajā
zemē, atrast savu nodarbošanos,
dzīves vietu, palīdzēt radiem
Latvijā. Jauniebraucējiem vis
pirms ir vajadzīgs informatīvais
atbalsts – kur, kas, kā, kāpēc, –

Amerikas Latviešu Apvienības (ALA) 58. kongresā Floridā, rīkotās pārrunas par pašreizējo
latviešu emigrāciju uz ārzemēm, un jaunās dzīves organizēšanu ASV. Attēlā: Bruklinas latviešu
skolas pārzine Ilona Vilciņa un LR Ārlietu ministrijas Speciālo uzdevumu vēstnieks Juris
Audariņš.

dzimuši Amerikā. Pamazām kļu
vu par „izziņu biroju”, jo visi zināja,
ka es „apgrozos” abās sabiedrībās,
un ar saviem jautājumiem vienmēr
griezās pie manis. Jautājumi bija
dažādi: kur atrodas kāda orga
nizācija? Kur šogad būs Jāņu svi
nības? Kā nosūtīt paku uz Latviju?
Kā nokārtot apdrošināšanu cie
miņiem? Kā sazināties ar jaun
iebraucējiem? Beidzot sapratu, ka
man nav tik daudz laika un iespēju
visiem palīdzēt, neskaitāmas reizes
skaidrojot vienu un to pašu. Sāku
apgūt internetu, datoru gudrības,
un pamazām izveidoju portālu.
Šobrīd statistika rāda, ka por
tālam ir vairāk nekā 7000 ap
meklējumu mēnesī. Apmeklētāji
ir no Amerikas, Latvijas, Īrijas,
Anglijas, Norvēģijas un citām
zemēm. Populārākās ir sludi
nājumu, pasākumu kalendāra,
foto galerijas, uzņēmēju kataloga
un foruma sadaļas. Paldies ma
nam vīram, kas dod man šādu
iespēju būt mājās ar bērniem un
darboties šādi latviešu kopienā
sabiedriskajā laukā.
Kas tās ir par aptaujām ko jūs
rīkojat portālā jauniebrau
cējiem?

Kas ir tie galvenie šķēršļi kas
traucē t.s. „veco” trimdas pa
audžu un jauniebraucēju sa
darbībai un jauniebraucēju
spējai un vēlmei iesaistīties jau
esošajās latviešu organizācijās
ārzemēs?
Jāņem vērā tas, ka jaun
iebraucēji un Amerikas latvieši
domā atšķirīgi, jo jauniebraucēju
ieceļošanas mērķi ir atšķirīgi.
Atšķiras uzskati, un kā gan ne –
mēs taču esam auguši atšķirīgās
vidēs, ar atšķirīgiem iespaidiem
un atšķirīgu pieredzi un pagātni.
Ja mēs to saprotam un cienām
viens otru, tad rodas arī sapratne.
Pašā sākumā jauniebraucējiem
latviskuma saglabāšana nav tik

gluži praktiskas lietas. Ja tiktu
organizēti informatīvi semināri
jeb vienkārši latviešu sanākšanas,
tematiskas tikšanās, kur jaun
iebraucējiem būtu iespēja regu
lāri satikties ar citiem tautiešiem,
saņemt palīdzību kaut vai pado
mu veidā – tad noteikti viss
mainītos uz labo pusi. Nu nenāks
jauniebraucēji uz ballīti, kurā
skan piecdesmito vai septiņdes
mito gadu mūzika, bet organizēt
pašiem ir grūti, jo nav ne telpu,
ne līdzekļu, ne arī laika. Tāpēc, ja
Amerikas latviešu organizācijām
patiešām ir vēlēšanās ieinteresēt
jauniebraucējus, jādara kaut kas
tāds, kas jauniebraucējus in
teresētu. Kaķi var pievilināt ar

zivi, nevis ar āboliem.
Kā jauniebraucēju paaudze
pulcējas Ņujorkas apkārtnē?
Es un mani draugi esam tādā
vecumā, ka mums ir mazi bērni,
tāpēc mēs no tā esam ļoti atkarīgi.
Galvenokārt tikšanās ir ģimeņu
lokā, skolā, kopā svinam bērnu
vai pašu dzimšanas dienas.
Labprāt izbraucam kopā kalnos,
piemēram, uz Ņujorkas luterāņu
draudzes īpašumu Katskiļos.
Daži satiekas kādā Ņujorkas
bārā, sazinās telefoniski vai sa
tiekas tajos pašos www.drau
giem.lv. Daudzi jauniebraucēji
brauc uz Latvijas teātru izrādēm
vai koncertiem, kur uzstājas
latviešu estrādes mākslinieki.
Jauniebraucējiem sākumā
nekādiem pasākumiem neatliek
ne laika, ne līdzekļu, tāpēc viņi
nāk tikai, ja pasākums ir īpašs,
neparasts. Noteikti jābūt latviešu
mūzikai, vēlams – populāram
dziedātājam vai grupai no
Latvijas. Vēlams arī alus un
latviešu virtuves ēdieni, tas, ko
ikdienā Amerikā nevar nobau
dīt. Tāpēc arī mums kuģa balle
2007. gadā ļoti labi izdevās.
Apmierināti bija gan jauniebrau
cēji, gan Amerikas latvieši.
Kā jums liekas, vai varētu
nākt kāds vilnis uz Latviju
atpakaļ? Vai varbūt tagad par
to grūti runāt. Varbūt drīzāk
vēl vairāk latviešu paliks šeit un
iesakņosies?
Esmu pārliecināta, ka pašreizē
jā situācijā būs ļoti maz tādu, kas
atgriezīsies. Esmu pat dzirdējusi,
kā viens latvietis teica, ka viņš
labāk paliek šeit nelegāli un
strādā par mazāku atalgojumu,
nekā Latvijā vispār darbu nevar
atrast. Domāju, ka pašlaik diez
vai kāds atgriezīsies. Diemžēl!
Kādas iespējas ir informēt
jauniebraucējus par Latviešu
organizācijām Amerikā un
viņu rīkotajiem pasākumiem?
Ir interneta laikmets, un tā kā
latvieši nedzīvo vienuviet, noteik
ti ir jāizmanto interneta piedāvā
tās priekšrocības. LatvianUSA.
com darbojas tikai 16 mēnešus,
bet jau ir kļuvis populārs
Amerikas latviešu vidū. Katru
mēnesi es izsūtu vairāk kā 2000
e-pasta vēstules ar informāciju
par latviešu pasākumiem Ame
rikā. Esmu saņēmusi vairākas
pateicības par šīm vēstulēm.
Žēl, ka vairums latviešu orga
nizāciju vēl neizmanto šo vien
reizējo bezmaksas iespēju infor
mēt un sazināties. Protams,
nedrīkst aizmirst visietekmīgāko
reklāmas veidu – „no mutes
mutē”, tāpēc, jo biežāk tiks rīkoti
jauniebraucējiem interesanti
pasākumi, jo vairāk viņi iesaistī
sies latviešu kopienā.
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Hell’s Kitchen hell-raisers encounter Hell’s Angels in the shadow of Devil’s Tombstone...
Excerpted from “First, there is a mountain” – a novel by R.A. Laivins
up in the decrepit old Volkswagen
bug were intent on saving every
last dime, and took a myriad of
small, local roads up from New
York City, thereby avoiding the
toll charges on the roadway that
they had helped construct.
It was no small irony that in
the cigarette smoke-filled cabin
of the VW beetle the two friends
from Hell’s Kitchen were dis
cussing the the reason/excuse for
their trip, namely to attend a
reading/artistic event hosted by
the members of the colony of
Latvian writers and artists from
their own neighborhood, dubbed
“Elles Ķēķis” -- Hell’s Kitchen. Of
the featured writers would be the
incomparable Gunars Saliņš.
Among his great poems was the
masterpiece “Apmežosim Ņu
jorku,” a fantastic piece welcom
ing fellow writer and exile

called Stony Clove, an impressive
tract dividing the easternmost
slopes of Hunter Mountain from
the majestic expanses of Plateau
Mountain. The clove part was
most aptly named – from the
Dutch Kloove, meaning “gash or
cut in the body of Mother Earth.”
Early European settlers from the
Netherlands had a great sense of
the dramatic, as this sparsely
populated and (at the time) rare
ly traveled route was said to be
the stomping grounds of none
other than Old Scratch – Satan
himself. Indeed one of the most
prominent features of the pass
was a huge boulder that had
been ripped from the summit of
Hunter Mountain and deposited
downslope by an impressive dis
play of glaciation. It was there,
beside the suitably named
“Devil’s Tombstone,” on a splen

munds struck up a conversation
with the biker. The man had not
been wearing a helmet, but was
quite lucid. He explained to
Normunds that he had been
caught in a downpour and wiped
out on the slick road. At this
point, he was more concerned
about his bike, but Normunds
assured him that it was in good
hands, explaining that Rūsiņš
had a knack for things mechani
cal and could fix practically any
thing. The man introduced him
self as Jim Guetterman. Like
Normunds, Guetterman had also
served in the war, albeit as a
Marine aviator in the Pacific
theater. Noticing the “Hell’s
Angels” insignia on the back of
the jacket, Normunds asked if
the man had been a bomber pilot
for the famed unit. Jim laughed
and shook his head, “No.” It was

did stretch of road that Rūsiņš, in
the passenger seat, first spotted a
motorcycle lying on its side on
the right shoulder of the road,
and a man in a leather-clad jack
et sitting stunned nearby.
Concern and curiosity swayed
Rūsiņš Liepa, and he urged
Normunds to pull over, just
ahead of the broken-down mo
torcycle. The two friends hur
riedly jumped from the
Volkswagen and made their way
to the rider, who was by now sit
ting on the guard-rail. He
appeared dazed but uninjured.
As Normunds checked on the
rider, Rūsiņš examined the bike.
He was struck by a sense of nos
talgia, the motorcycle was a 750
cc shaft-driven 1942 HarleyDavidson XA, a limited edition
produced during the war. He
had last seen one some 20 years
prior, when he was working in a
motor pool, servicing vehicles
for American MPs patrolling the
Latvian Displaced Persons (DP)
camps. The XA’s engine and
drive train were remarkably sim
ilar to the BMW motorcycles
that had been in heavy use by the
German side in WWII.
Whilst Rūsiņš set about giving
the Harley a once-over, Nor

a common misconception, he
explained. The Hell’s Angels were
a motorcycle club, founded after
the war by former pilots from
the famed unit, but by the 1960s
the great majority of the group’s
members had come from civi
lian ranks. It was extremely rare
to find any of the original Hell’s
Angels or Flying Tigers. Jim was
sort of an anachronism, a pilot
from the 214th “Black Sheep”
squadron, but one of the few oldschool ex-military men that still
associated with the motorcycle
club. They made small talk as
Rūsiņš gave the Harley-Davidson
a looking over, seeing if he could
get the grand old machine to
start up. Normunds listened
intently about the Gypsy-like
lifestyle of the Hell’s Angel.
Conversely, Guetterman was
subjected to Normunds’ accounts
of life on the road gang. As a
pilot, he appreciated the tidbit
about the New York State
Thruway having one out of every
five miles constructed so that it
could be used as a series of emer
gency airfields/landing strips in
case of national emergency.
The muted roar of approach
ing engines announced the arri
val of three more motorcycles

Foto: D.Mjartans
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The tolls for the New York
State Thruway really aren’t that
bad, all things considered.
Nowadays, for just a couple of
dollars, you get to drive down
one of the best-built, best main
tained roadways in America. It
was constructed back in the
1950s, as part of President Ike
Eisenhower’s initiative for a fede
ral interstate highway system.
When he was Supreme
Commander of Allied military
forces in Europe, then-General
Eisenhower had seen first-hand
the marvels of the German
Autobahn system and was keen
on getting something similar
started in the United States.
Among the thousands of work
men enlisted to build this high
way system, specifically the
stretch of the Thruway extend
ing north from New York City,
running past Kingston and on
up to Albany, the state capitol,
were a couple of buddies named
Rūsiņš Liepa and Normunds
Kviesis. The two had met through
the Latvian community in New
York, via a fraternity each had
joined in Latvia before the war.
Although born some years apart
and hailing from different cor
ners of the old country, the two
had become fast friends. Upon
landing on American shores,
both had found their first digs in
the notorious New York City
neighborhood known as Hell’s
Kitchen, formerly a rough-andtumble neighborhood of storage
lofts and slaughterhouses lorded
over by the Irish gang known as
“The Westies.”
“Norm” and “Rusty,” nick
names they had acquired from
their American workmates, were
a part of the road gangs that built
the great road. Normunds, the
ex-soldier, was the taller of the
two, and was rarely seen without
a Chesterfield cigarette dangling
from his lips. Rūsiņš was much
younger; he had been hoping to
become an engineer before the
war. Small and stout, he had
avoided conscription during the
German occupation of Latvia
during the war, but had been
sent to work in a cement factory
instead. It was his experience
and contacts in the construction
industry that had garnered the
pair work on road projects in
America.
By all rights, they should have
been driving on the New York
State thruway on a late summer
day in September of 1967, as
they were en route to the Latvian
Disabled War Veterans’ lodge
“Rota.” But Latvians are nothing
if not frugal, and the duo driving

On the way to „Rota”

Dzintars Sodums to New York
City, inviting him to help trans
form the neighborhoods of
Times Square and Greenwich
Village, et al. into a paradise of
forests and trees.
And so it was that as Rūsiņš
and Normunds continued into
Ulster county past the former
state capitol Kingston, Saliņš’
sentiments seemed to catch the
ear of the Almighty Himself, and
the journey seemingly trans
ported the duo through the mists
of time. They beheld a majestic
display of natural wonder, lus
cious green hues so rich, that one
could easily imagine what it
might have been like a thousand
years ago, when the Onondaga,
the people of the “Haudeno
saunee” (the Long House) and
the Iroquois nation ruled this
corner of the Earth.
Their four hour trek was near
ing an end, and they had passed
the great Ashokan reservoir,
which supplies New York City
with pristine drinking water. A
light drizzle fell as Normunds
slowed somewhat to compensate
for the wet and slippery road
conditions. The last great stretch
of roadway brought the intrepid
duo into a rugged mountain pass

well before they were seen crest
ing the hill. Three newer model
Harley “hogs” pulled in on the
scene. Younger men clad in dun
garees and leather jackets bear
ing the distinctive “Death-head”
logo of the Hell’s Angels dis
mounted their iron horses and
approached. Normunds instinc
tively stiffened his stance; by
appearance alone the three men
looked menacing. Keeping a cool
head, he resisted the urge to
over-react, as a good warrior
never judges things on appea
rance alone. Still, he ticked off
the odds in his head – when they
first arrived, it was two Letts to
the one biker, but things had
changed, and now the Latvians
were outnumbered two-to-one.
Jim Guetterman recognized
his fellow Hell’s Angels. The trio
had been under the initial
impression that perhaps the VW
had caused the accident and thus
they were ready to “intervene.”
Jim quickly dispelled that notion.
The three, with the colorful
names “Terry the Tramp,” “Bos
co,” and “Shiv,” were genuinely
amazed that ordinary citizens
would care enough to stop and
help a downed biker, as the repu
tation of the Hell’s Angels was
that of tough and violent outlaws
and most people would have
passed on by.
Within no time at all, Rūsiņš
got the motorcycle fired up and
running. Grateful for their help
and efforts, Jim Guetterman
offered to compensate the men
with a wad of bills for their
troubles. Rūsiņš and Normunds,
however, adamantly refused,
much to Guetterman’s cha
grin. Cheap and frugal as Latvians
can be, helping others, especially
strangers in need, was a virtue –
a good turn done for its own
sake is its own reward. This pre
sented a most intriguing situa
tion for the Hell’s Angels. By
their very code, they could not
permit themselves to become
indebted to others. A bad situa
tion was averted, however, when
the group mutually agreed that a
round of drinks was in order.
The good people of the nearby
hamlet of Tannersville, NY, were
in a state of awe when they wit
nessed a most unusual proces
sion through their town, as a
Volkswagen Beetle was ceremo
niously chaperoned through
their town with two HarleyDavidson motorcycles in the
lead and two more following
behind the VW Beetle. They
were left to wonder what sort of
VIPs were in town, to receive the
benefit of such an impressive
escort down Main Street.
Several hours later, as night
fell, a call came in to the Latvian
Disabled Veteran’s home “Rota.”
Captain Roberts Laizāns could
scarcely make out what was
being said; he could just barely
identify the disoriented voice of
one of his men, Grenadier
Kviesis. There was much noise
and shouting in the background,
and Captain Laizāns could only

