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ALDONA G A I G A L A I T i

LATVIJOS LIETUVIU ORGANIZACIJOS IR JU SELPIMAS
1919-1940 METAIS

Latvijojc lietuvii! gyveno nuo seno. Ju padaug6jo  po nepavykusiu sukililni! pric§
carizmc|,  kuris nuo XVIII a. pabaigos sl696 Lictuv{}.  Sukilimu  dalyviai, kurie nesu-
sp6jo pasitraukti i Vakaru Europc|. ie§kojo prieglolJs6io bent kitosc gubcrnijose. kur
apic juos  maziau kas Zinojo.  Nuo  XIX a.  antros pus6s  6m6  spar6iai  augti  Latviji)s
micstai. Ryga tapo, po Maskvos ii. Peterburgo, tre6iuoju pr{imon6s centru Rusijoje.
Nuo  seno  liet-iiviai  Zemdirbiai  naudojosi  Latvijos  uostais  scivo  prck6ms  i  uzsicj`ni

gabenti,  o  i3augus  miestams  paclid6jusj  vidaus  rinka  trauk6  §iaur6s  Lietuvos  il.
Zemaitijos tikininkus.  XIX a.  buvo  isteigta  techninio profilio  auk5toji  mokykla ~
Rygos politechnikumas  (1862), veik6 specialiosios vidurin6s mokyklos.  Be  to,  LaL-
vijos vidurin6s mokyklos Mintaujoje, Liepojoje, Palangojc (kuri tuo metu priklaust`
Kur§o gubcrnijai) buvo ir lietuviu mokymosi ccntrai, nes josc buvo auk§tesnis mo-
kymo  lygis,  d6slomos  Vakaru  Europos  gyvosios  kalbos  ir  kiti  prakti§ki  dalykai,
kuriu  ncbuvo  klasikineje  rusi§koje  gimnazijoje.  1§  Zymiausiu  XIX  a.  pab.-XX  ft.

pr.  Lietuvos  kulttiros  ir  visuomen6s  veik6ju  biografiju  matome,  kad  daugelis  jt!
mokyklas baig6 Latvijoje. Ten d6l caro  draudimo dirbti gimtzijamc kra5tc mokyto-

javo ir dymiausi lietuviu pedagogai: Jonas Jablonskis, Pranas Ma`€iotas, Maicelinas
§ik§nys  ir kiti.  Latvijos  kataliku  parapijose  dirbo  ncmazai  lictuviu  kunigu,  dztznai
akt}IviLi  veik6ju,  kurie  caro  valdzios  d61  nepasitikcjimo  ju  lojalumu  va]dziai  buvo

paskiriami  ar nukeliami  toliau nuo  Lictuvos.
Lietuvit!  ir  Zemai6iu  skai6ius  Latvijojc  iki  Pirmojo  pasaulinio  karo  did6jo  ir

1914  in.  sick6  95  ttikst.  IS ju  Rygoje gyvcno  daugiau kaip tre6dalis  (35  ttikst.).  Kiti
lietuviai  dirbo, mok6si ir gyvcno Mintaujoje, Daugpilyje, Licpojoje ir kitur. Pit.rna-
sis pasaulinis karas  i3sklaid6  ir Latvijos  lietuvius.  Dalis ji!  pasitrauk6  nuo vokie5iu
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okupacijos i Rusijos gilumt|.  Lietuvai tapus  nepriklausoma valstybe,  daugelis grizo

i  gimtinc.   Cia  gzlvo  ar  pirko  Zem6s,  isiktir6,  pritaik6  savo  i§silavinimq  ir  Zinias,
keldami ki.a§to §vietimt? ir kulttira, ekonomik€i. Tod61 1920 in. Latvijojc beliko 25 540
lie[uvii!.  Rygoje ju gyveno 6817. V6lesniais Lalvijos nepi.ik]ausomyb6s metais lictu-
viu skai6ius ne did6jo, bet maz6jo, nors, i§vcdus sien€} tarp Latvijos ir Lietuvos, kai
kuriuose pasienio rajonuose, ypa6 Aknystos ir IItikst6s,1iko nemazai lietuviu.1940 in.

1

lietuviu  skai6ius  Latvijoje  nebesiek6  n6  23  ttikst.I  Bet  gyventoju  jud6jimas  vyko.
Lietuviai vykdavo i Latvijci laikiniems sezoniniams darbams. Antai 1936 in. i LatvijaL
laikinai  dirbti  i5vyko  5282 Zmon6s.  Nuo  1937  in.  sienos  perc`jimo  leidimai  j`€vykti  i
Latvijti Lietuvos darbininkams nebebuvo i`€duodami, nes Lietuvoje 6me tri-ikti dar-
bo jegos2. Be to, Lietuvos gyventojai vyko i Latvijos kurortus, pas gydytojus, moky-
tis.  Vien uZ  1935  in. pirmi pusmcti Lictuva Latvijai sumokejo 58  ttikst.  Lt uZ savo

gyventojti gyclymzt.  kai  tuo  pat metu  Latvija  Lietuvai -tik  1500 Lt3.  Be  to,  rcikia
pazym6ti,  kad  Lietuvos  gyventojai,  ir  ne  tik jie,  naudojosi  Latvijos  teritorij.a  kaip
tranzito  kra§tu.  Atvykti  sausuma i  Lictuva ar isvykti  i§ jos  buvo  galima  tik per clvi
kaimynines va]stybes -LatvijaL ir Vokictijci„ nes su Lenkija. su kuria buvo ilgiausia
sicna, Lietuvi)s Respublikos vyriausyb6 iki  1938 in.  pavasai.io nepalaik6  dipli>mati-
niu santykii}. Tod6l per Lietuvos-Ijatvijos sient| atskirais metais atvykdavo ir i§vyk-
davo  nuo  1/3  iki  1/2 keliaujan6iujir.  Pavyzdziui,  1936  in.  sausio-1cipkri6io  m6ne-
siais  per  Lietuvos-Latvijos  siena  su  uzsienio  pasais  per.6jo  11906,  o  per  Lietu-
vos-Vokietijos sienci -8147 Lietuvos pilie6iai5. Lictuvos-Latvijos sienos aktyvu~
mas, Ijietuvos tranzitas per Latvija ir Latvijos tranzitas per Lietuvc| sudar6 galimybe
Lietuvos  atstovybei Rygoje  ir Liet-uvos konsulatams  Rygojc,  Liepojoje,  Daugpilyjc

(iki  1925  in.  ir Bausk6jc)  i5silaikyti i5 gaunamu konsulinil!  paslaugu pinigl|.  Tod61,
kfii Latvijos vyriausyb6 6mc kalb6ti  apie pasu ir vizu panaikinima. tarp abieju §alil!,
Lictuvos vyriausyb6  dide]io  entuziazmo  nerode.

XIX a. pabaigoje Latvijoje prad6jo kurtis pirmosios lietuviu labdaros, §vietimo,
kulttiros,  teatro draugijos bei organizacijos.  Viem is pirmiLjt} ir ilgiausiai i§silaikiu-
siu  buvo  1894  in.  susiktirusi  Lictuviu  pa5alpos  draugija.  Jos  aktyviausias  vadovas
ilga laikz2 buvo Jonas Mozgiris. Kaip matyti i§ pavadinimo, svarbiausias tikslas buvo
labdara ir savi§alpa, bet greta to ji uzsiem6 5vietimo bei kulttii.os  darbu  tarp lictu-
vii!.  1907 in. Prano Ma§ioto, Antano Buivydo, Jono Mozgirio ir kitu iniciat}Iva buvo

ikurta lietuviii §victimo di.augija „Zvaigzd6". Ji rtipinosi lietuvi5ku mokykh! ktirimu
ir  lictuvju  kalbos  mokymu  prie  latvi§kii  mokyklu.  Rygos  politechnikumc  mok6si
ncmazai lietuvit! studentu. Jie  1909 in. kartu su kitais mokslciviais susijung6 i drau-

gijt|  „Viltis".  Jos  kfir6jas  ir  aktyvus vadovas  buvo  sludentas  Juozas Ttibelis.  Daug
lietuvii}  Rygoje  ir  kituose  miestuose  dii.bo  darbininkais  gamyklose,  amatininkais,
vcZ6jais, nemazai jaum! mergim!  tarnavo namu darbinink6mis bei aukl6mis.  1910 nl.

99



V

lietuv6s  tarnait6s  susijung6  i  Sv.  Zitos  draugija,  kurios  svarbiausias  tikslas  buvo
socialin6 pagalba. Bet 5i organizacija pl6t6 ir kulttirin? veikla tarp jaunimo. 1910-
1915 in. tarp darbininku veik6 blaivyb6s draugija „Giedra". Pries Pirmay.i pasaulini
kara Latvijoje tarp lietuviu darbavosi ir kairiuju socialdemokratinio tipo partijos.
Pa6ioje XX a. pradzioje susiktir6 LSDP organizacija, kuri 1907 in. isiliejo i Latvijos
kra5to socialdemokratija. 1909-1915 in. nelegaliai veik6 socialdemokratu Lietuviu
kulttiros centras. Jis daug d6mesio skyr6 ir legaliai kulttirinei veiklai. Kaip ir kitos
organizacijos, renge lietuvi§kus vakarus su vaidinimais, melodeklamacijomis ir dai-
nomis, tuo telkdamas lietuviu darbininku jaunima.

Po  Pirmojo pasaulinio  karo  kai kuriu  organizaciju veikla prigeso.  Ta6iau  atsi-
rado nauju. Jos kriresi dazniausiai pagal teritorini principa, taip pat pagal profesija.
1923 in.  susiktir6 Liepojos lietuviu draugija, telkusi Liepojoje ir jos apylink6se gy-
venusius lietuvius. 1926 in. susitelk6 i atskiras organizacijas Ziemgalos ir Daugpilio
lietuviai.  Ziemgalos lietuviu draugija 1937 in. pradzioje persiorganizavo i Jelgavos
lietuviu  draugija.

Latvijos  lietuviu  pagrindinis  tikslas  buvo,  susitelkus  i  draugijas,  islaikyti  savo
tautini samoninguma ir kalba, palaikyti ry§ius  su gimtine,  ugdyti ir palaikyti  savo
tautie6iu, ypa6 jaunimo, lietuvyb?. Tod6l jau 1924 in. susiktir6 Latvijos lietuviu t6vu
draugija. Tai buvo didziausia lietuviu draugija. Jos aktyvtis nariai buvo kun. Anta-
nas Juodvalkis,  Pranas Selickis,  Kazimieras Paliakauskas,  Stasys Burlevi5ius ir kt.
Prie jos veik6  ir Lietuviu  moteru  komitetas,  kurio  aktyvios  nar6s  buvo    Malvina
Misitinait6,  A.  Vronevskien6,  I.  Mozgirait6,  V.  Buivydiene  ir kt.  Latvijos  lietuviu
t6vu draugija tur6jo savo Laidotuviu kasa, kuri, kaip matyti i§ pavadinimo, padejo
savo tautie6iams tinkamai atlikti paskutin? ju gyvenimo paslauga ir atiduoti pagar-
ba mirusiam. 1922-1924 metais susiktir6 vadinanti save „bepartyve", bet kataliki§-
kos krypties lietuviu jaunimo organizacija „Sviesa". Draugija tur6jo savo knygyna.
Aktyviai veik6 jos choras,  kuriam ilgai vadovavo komp.  Juozas Karosas,  1927  in.
baig?s Latvijos konservatorija.  1927 in. susiktir6 Lietuviu mokytoju say.unga, kurios
vadovyb6je dirbo mokytojai A. Juodvalkis, S. Suzied6lis, J. Stabinis, 8. Valiu§aitis,
F. Adomaitis, A. Buivydas, A. Latonaite ir kt.  1924-1934 metais veik6 J. Paleckio
ir kitu iniciatyva sukurta liberaliniu socialistiniu pazitiru jaunimo organizacija „Rti-
ta". I draugijas btir6si ir kitu pazitiru besimokantis ar jau mokslus baig?s jaunimas.
Antai  1932 in.  susiktir6  1-osios  lietuviu pagrindin6s mokyklos  absolventu  sajunga

„Laisv6",  o  dar  1929 in. - Rygos lietuviu gimnazijos absolventu organizacija bei
jaunimo sporto say.unga „Vytis". Nepriklausomoje Latvijoje susiktirusi meninio po-
btidzio lietuviu organizacija buvo 1930 in. ikurta  Lietuviu teatro draugija, vadovau-

jama A.  Purvinio.
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1930 in.  Iietuviu  draugiju vadovu iniciatyva buvo imtasi jungti atskiru  draugiju
bei  organizaciju  veikla.  Tais  metais,  ne  be  tarn  tikru  prie§taravimu  bei  intrigu,  i
kurias isitrauk6  ir pasiuntinyb6s  Rygoje  darbuotojai,  buvo  suformuoti  du  centrai:
Latvijos lietuviu  organizaciju  centras ir lapkri6io  19  d.  iregistruota Latvijos  lietu-
viu salunga6.  1931 in. sausio 18-19 d. Rygoje ivyko pirmasis Latvijos lietuviu kon-

gresas.  Po to kongresai vykdavo kasmet. Pirmajame kongrese buvo nutarta Latvi-
jos lietuviu organizaciji! centra ir Latvijos lietuviu scru.unga sujungti i vient| organi-
zacija -  Latvijos  lietuviu  sap.unga.  Buvo  priimti jos  istatai.  Pirmasis  ir  ilgametis
Say.ungos  pirmininkas  buvo  prelatas  Danielius  Jasinskas,  §iai  Szu.ungai  vadovav?s
iki  savo  mirties  -  1939  in.  gruodzio  19  d.  1940  in.  Sajunga  Latvijoje  tur6jo  16
skyriu. I ja buvo ijungtos ar isiliejo dauguma Latvijos   lietuviu organizaciju, kurios
nei savo vardo, nei veiklos neatsisak6. Kai kurios draugijos nepanoro ieiti i  Szu.un-

ga. Antai Ziemgalos lietuviu draugija 1937 in. sausio 10 d. persiorganizavo i Jelga-
vos lietuviu draugija ir su6m6 i savo rankas kitu  ten veikusiu  draugiju  („Sviesos",

„Vyties")  skyrius.  Be  to,  papra56  Latvijos  lietuviu  s".unga  nekurti  savo  skyriu7.
Kokios draugijos priklaus6  Sap.ungai, geriausiai matyti  1  lentel6je.

1   lentel6.   Latvijos  lietuviu  satungai    priklause  organizacijos

Eil.  nr.                  Organizacijos  pavadinimas                                                                      lkdrimo  metai

Lietuviu  pa§alpos  draugija
StudentL!  draugija  „Viltis"
§v.  Zitos  draugija
Liepojos  lietuviu  draugija
Kataliku jaunimo  draugija  .,Sviesa"
Latvijos  lietuviu  t6vu  draugija
Daugpilio  lietuviu  draugija
Latvijos  lietuviu  mokytoju  draugija
Sporto  sajunga  „Vytis"
Lietuviu  teatro  draugija
Rygos  lietuviu  gimnazijos  abiturientu  draugija  „Laisve"

Taigi,  kaip  matome,  ne  visos  Latvijos  lietuviu  organizacijos  susitelk6  i  viena
centra, kitos  ir toliau  elg6si visi§kai savaranki5kai. Ta6iau  tokiu buvo nedaug.  Di-
dziausios ir svarbiausios draugijos susivienijo ir kartu organizuodavo daug priemo-
niu, bendrai spr?sdavo ivairius klausimus.

Latvijos  lietuviu  organizaciju  veiklos  formos  buvo  labai  pana§ios.  Jos  i§laik6
1ietuviu bibliotekas, klubus, skaityklas. Selpdavo ir kitaip remdavo savo narius. Or-

ganizuodavo susirinkimus, vakarus su menine dalimi, geguzines. Tur6jo savo sporto
kolektyvus,  chorus  ir ai.tistu  m696ju kuopeles.  Tur6jo  savo  spauda.  Zodziu,  telk6
tautie6ius, gyvenan6ius ne savo t6vyneje, kad palaikytu ju 5irdyse lietuvi§ka dvasia
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ir Zodi.  Btir6si lietuviai dazniausiai prie kataliki§ku parapijl|, kuriu bazny6iosc vyk-
davo pamaldos ir lictuvii! kalba, o tir§6iau gyvcmtimosc vietose -Aknystoje. Ih-]ks-.
t6jc  ir  kitur ~  tur6jo  net  savo  b£`Zny6ias.  Rygos  lietuviu  suLsirinkimu  ir suLsitikimi!
vieta buvo Sv. Pranci§kaus bazny6ia, kui.ios klebonas buvo prcl. Danielius JasinskLis.

Lictuviai rinkdavosi parapij()s  sal6je.
Latvijos  lietuviai  XX  fi.  Icido  net   17  pavadinimi  savo  periodiniii  laikra§6iu  ii-

Ziirnali!.  Nep].iklausomos Latvijos mctais  didziausi  laikraL36iai buvo  „Rygos  balsas"

(1921-1931)  ii.  „Lietuviu  balsas"  (1931-194()).  Be  to,  trumpiau  ar  ilgiau  buvo
leidziami kiti atskiru draugiju laikra`36iai. Pavyzdziui, vos susiktinisi Latvijos lietuvii}
sc".unga  1930-1931  in.  Ieido  „Latvijos lietuvi".  Bc  to.  atskirais  metais  ivaii.ios  or-

ganizacijos leido „Naujt| Zodi"  (1925~1926), „Liaudics balsr|"  (1927-1928),  „Lie-
tuvi"   (1933-1935)  ir  kitus,  kurie  pasirodydavo  dar  [1-umpesni  laikz!.  L<riikra56iicl

leidimo  ti.ukm6  rodo.  kad  sunku  buvo juos  i5laikyti,  tocl6l  jie  vos  gim?  mii.dav().
I]giau  6jusius  abu  „Balsus"  palaik6  Lietuvos vyriausyb6,  bet  ir jiems  i5kildavo  ne-
mazai  sunkumi!.  Antai  1932  in.  „Lietuvii!  balsas"  visai  nebuvo  leidzi.imas.  Silpmti

jis  6jo  ir  1936  in.  Laikra56iu  leid6jai  ir  redaktoriai  daznai  buvo  tie  patys  aktyvris
Latvijos  lictuviu  veik6jai,  kurie  dirbo  ir kitose  lictiiviii  organizacijose.  „Ryg()s  b£~`1-

szi"  iiuo  1921  in.  iki  1928 in.  vasai.os  reclagavo  kun.  A.  Juodvalkis.  Vadovav?s  laik-
ras5iui  7  metus, jis  atsisak6  redagavimo,  ncs  tur6jo  kitt}  atsakingti  pal-eigii,  be  to,
suL3lubavo  sveikftta.  Nuo   1928  in.  vasaros  iki   1940  in.  v<isaros   „Rygos  balso`.,   o
veliaii ir „Lictuviu balso"  reclaktoriumi dirbo Augtis[inas Vrone,vskis. Nors laikl.a`¥-

6iai tur6jo savo rcdkolegijas`  bet visi sunkuma].  gul6 ant  redaktoi-ill pe6ii!.  Laikra§-
6ius  leido  K.  Narkevi5ius8.

Lictuvji! mokyklos Latvijoje 6m6  kurtis  1905  in. Tuo n-ipinosi Lictuvii! Svjetimo
draugija  „Zvfligzd6",  o  jii  i`¥laikymui  Rygos  miestas  skyrc`  iki  100()  rb  per  metus.
Kitas  l€`3as  lietuviai  surinkclavo  i§  auki!  ir  rengiainii  labdaros vakaru.  Rygoje  buvt)
4  pradin6s  lictuviu  mokyklos.  Mokyklu  veikla  daugiausia  rtipjnosi  Zymus  lietuviii

pedagogas  Pranas Ma§iotas, kuris tuo inctu  dirbo vienoje Rygos gimnazijojc. Jis  is
csmi;,s  buvo  ir  „Zjvaigzdcs"  clraugijos,  ir mokykli|  ki-lrimo  iniciatorius{J.

Nepriklausomoje  Latvijoje  iL3  pradziu  atsikl-Ire;  nedaug  lictuviu  mokykll!,1zl6i{Hl

jti  nuolat  daugejo.  1933/34 in.  in.  keturiii  klasiii  pracliniu  mokykli!,  Latvijoje vadi-
namu  pagrindin6mis,  clvi  buvo  Rygoje,  po  vienit  Aknysttjje,  EgLain6.1.c,  Indricoj.e,
Micii-ini5kyje,  Nerelosc.  Sc§iti  klasji!  dvi  mokyklos buvo  Rygoje  ir pt> vicm}  Licpo-

joje, Jclgavoje, Suba[6ji`,.  Lietuviskas mokyklas lank6 975 vaikzti. Kai kuriose  latvis-
kose  mt]kyklosc,  pavyzdziui,  Auc6s,  Baltmuizes,  LaL3ii,  Kalki-ini}.  Mec`lumo,  Skyro-
niu,  Ukrl|,  Vytin6s.  buvo  lietuviu  kalbos  pamokos'°.1938  in.  \'eik6 jau  18  lictuviii

pradiniL!  mokyklu, jas  lank6  980  lietuviukii.  Deja,  1ai  sudar6  tik 20  proc.  visiti  Lat-
vijoje  gyvenan6iu  lietuviu vaikli.  Kiti  mok6si  latvi5kose  mokyklose".
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Nuo  1923  in.  Rygojc  prad6jo  veikti  lietuviu  gimnazija.  Jos  kfir6jas  ir  pirmasis
direktorius buvo Antanas Buivydas, v61iau ilgai gimnazijai vadovavo kun. A. Jut)d-
valkis, po jo ~ prel.  D. Jasinskas. Lictuvii! gimnazijt| Rygoje iki  1940 in. baig6160

jaunuo|iiil2.
Respublikos  metais,  kaip  ir  iki  Pirlnojo  pasaulinio  karo,  Latvijos  aukstosiose

mokyklose,  yp€i6  Rygos  universitete,  mok6si  ir  lietuviu  studentu.  Atskirais  metais
universitcte  ju  bTidavo  nuo  20  iki  50.  Mok6sj  ne  tik  Latvijoje  gyvcnusiu  lictuviLi

jaunimas, kai kurie  atvykdavo ir i§ Lictuvos.  Mok6si istisii lictuviii 5eimii - MikcL~
m}. Vainitinu,  Ramonu, Jasem!,  Mocki{i,  Upstu  ir kitu -vaikai.  Studentai aktyvitii
dalyvaudavo savo organizacijt} ir kitu lietuviu organizaciju kulttirin6jc, sportinc`jje ir
kitoje veikloje.  13 ji}  isaugo jaunoji  vadovii  karta,  kuri  6mc`  pakeisti vyresniuosius.
Tai Juozas Daubaras, Jonas Bakanas, Stasys Vainitinas, Juozas Mikenas, Jon6 Jas6-
nail6. Jokribas Vi§toi-tfis, Jonas i,iuberkis, Jonas Gftizziuskas, Jonas Rudokas, Irem
Kairyt6,  Juoz€is  Lau6ka,  Kostas  Stravinskas  ir  kiti.

Latvijojc buvo ir daugiau lieluviu  lavinimo istaigii.  Rygojc vcik6 vakariniai kur-
sai  suaugusiems,  du  lietuvii!  vaikii  clarzcliai.  Vasarc|  buvo  organizuojamos  ivairios
vaiku  stovyklos  ir pan.

Ncpriklausoinos  Lictuvos vyriausyb6 padedavo  savo tautie6iams, gyvenanticms
uZ`sicnyjc:  i5 valstyb6s biudz.cto  5clpdavo ji}  kulttirine  ir visuomening  veiklci,  fin{in-

siiodavo  pakliuvusius  i  vargzt  ar  nelaim?,  neturin6ius  galimybiu  grizti  i  gimtin€.
Uzsienio rcikahi ministerijos sz!matoje buvo sudarylas Nepaprastuju i§laidu slaptas
fondas.  Diclziausios  16§os  is  L5io  1`ondo  buvo  skiriamos  Vilnijos  lietuviams  -  kas
m6nesi  iki  2  mln.  Lt.  Kitt]se  Salyse  gyvcmisiems  lictuviams  paremti  16L3u  buvo  ski-
riama maziau.  IL5  Uzsienio  rcikalu  ministcrijos  kicLrvienu meti!  s£!matii  ir ataskaiti{i

matyti,  kad  kitur  gyveng  lietuviai  gaudavo  tik  kick  didesn?  metinc  sum£!,  negu
vilili§kiai  m6nesing.  Antai  1926  in.  visiems  kiticms  (be  Vilniaus  kra5to)  lictuviams

uZLsienyjc  buvo  skirta  3  092  8001.,t.'3.  Rygos  pasiuntinybei  tarn  reikalui  skiriamos
165os  svyravo,  matyt.  priklaus6  nuo  nauju  kultl-lros  objektt|  statybu  ar kitu  reikall}.
1925 in.  Uzsicnii) reikalu ministcrijos sz!matoje, skirtoje  Lietuvos pasiuntinybei Ry-

goje  Latvijos  lietuviams  Sclpti,  numatyta  skirti  120  00()  Lt.  1929  in.  sc|matojc  pra-
Soma skit.ti  75  000 Lt'J, o  1928 in. -tik 40 ()00 Lt  I-i.  Kokia Latvijos lietuviu veikki
buvo Lieti]vos vyriausyb6s remiama, pateiksimc  1929 in. Lictuvos atstovo Latvijoje
Prano  Dailid6s  s{tmatos  d61  pasiuntinybei  rcikaling`_I  16Sii  iL€traukz!.

I    li`nti` le.1929  in.  numiit{jmos  l¢5os  lii`tuviL!  istaigoms  L:itvijoje  5e]pti   (Lt)]`'

Mokiniiti   vaclo\Ji;liams  (i`€  viso  prcidiniu  mokyklii  mokiniii  1092)
I'a.€alpos  pr{i(iiniu  mokyklu  mokinii}  apt.angai
Mokiiiii!  ir  sliiilcntu  bcnclrabuc`iftms  (15  mokiniti  po  80  Lt  men.)
Dviem   mHijonis  mok}z'kloms  Ziemgrllojc  aticlaryti
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5.   Pa`€alpos  Mokytojii  instituto  ir  universiteto  studentams                                                                       2000
6.   Mokytoju  sajungos  iL€laikymas  ir  pl6timas  (i5  viso  44  mokytojai)                                                        3000
7.   Ziemgalos  draugijai  Mintaujoje  (100  Lt  m6nesiui)                                                                                   1200
8.   Lietuviu  satungai  Rygoje  (200  Lt  m6nesiui)                                                                                               2400
9.   Daugpilio  lietuviu  draugijai                                                                                                                                   1000

10.  Liepojos  lietuviii  draugijai                                                                                                                                          100()
11.  Sporto  sajungai veikti  visoje  Latvijoje                                                                                                            2000
12.  Mokytoju  cenzui  isigyti  ir  mokytoju  kursams  organizuoti                                                                    5000
13.  Paskaitoms  ir vakareliams  rengti  provincijoje                                                                                            3000
14.  „Rygos  balsui"  leisti  (iki  `§iol  tie  pinigai  buvo  gaunami  i5  Ministro  Pirmininko  kreditu)    14  000
15.  Neturtingiems  mokytojams,  turintiems  pilna  pamoku  krtivi,  pa`€alpa  (22  Zmones  po  400)    8800
16.  PaL¥a]pa  Liepojos  lietuviu  prieglaudai  (Vidaus  reikalii  ministerijos  kreditas)                                 5000

IL5  Viso:                                                                                                                                                                                                                   75   0()0

15 §io finansuojamu istaigu ir Zmoniu sara§o, taip pat i§ kitu archyvuose i5likusiu
dokumentu matyti, kad uzsienyje gyven? tautie6iai buvo finansuojami ne tik Uzsie-
nio reikali! ministel.ijos, bet ir kitu istaigu - Svietimo ministerijos, Ministn! Kabi-
neto,  Vidaus  rcikalu  ministerijos,  ta6iau  pagrindin6s  16L€os  6jo  i§  Uzsienio  reikalu
ministerijai skirto biudzeto.

1§ 2 lentel6s matome, kad daugiausia 16§u buvo skiriama Latvijos lietuviu §vie-
timui, mokiniu ir mokytoju aprtipinimui. Lietuviai mokytojai, be algos, gaunamos
i§ Latvijos biudzeto, iki 1927 in. gavo beveik antra alga i§ Lietuvos. Lietuvos pasiun-
tiniu Latvijoje tapus K. Bizauskui, matyt, jo pasitilymu, 1ietuviu mokytojams imtos
duoti §v.  Kal6di! ir §v. Velyku proga nuo  100 iki 300 Lt ir pa§alpa labai uzimtiems
ir sunkiai besiver6iantiems mokytojams po 400 Lt]7. Tarn reikalui kai kuriais metais
buvo skiriama iki 20 000 Lt. Pa§alpos buvo duodamos lietuviams studentams, daz-
niausiai tik mokes6iui uZ moksla sumok6ti]8.  1§ Ministro Pirmininko samatos gana
daug pinigu buvo skiriama lietuviu spaudai, pagrindiniams Latvijos lietuviu perio-
diniams  leidiniams  -  abiems  „Balsams".  Lietuvos vyriausyb6  Latvijoje  remdavo
lietuviu bibliotekas, skaityklas, klubus, labdaros organizacijas. Materialiai 5elpdavo
net atskirus Zmones. Antai  1920 in.  Liepojos konsulas su§elp6 po  Pirmojo pasau-
linio karo sunkiai gyvenan6ius lietuvius. Palaik6 ypa6 tas 5eimas, kuriu stintis tarna-
vo  Lietuvos  kariuomen6je.  1920  in.  Sv.  VelykL!  proga 28  §eimos gavo  po  405  rb]9.
Neturtingu  §eimu vaikai  buvo  aprtipinami  mokykliniais  vadov6liais.  Lietuviu  vai-
kams Latvijos  pajtiryje ir kitur kasmet btidavo  organizuojamos vasaros  stodyklos,
kurioms vyriausybe skirdavo iki 10 000 Lt. Btidavo rengiamos ekskursi`i.os i ivairias
Lietuvos vietoves ir Vilniaus kra§ta2°. |domu pazym6ti, kad i Vilnija Latvijos lietu-
vii! organizacijos nuvykdavo palyginti daznai, tuo tarpu i§ Lietuvos ten vykti buvo
beveik neimanoma.  Latvija ir Lenkija turejo neblogus  diplomatinius  santykius,  ir
lietuviai tuo pasinaudodavo ry§iams su tautie6iais palaikyti. Ir ne tik gyven? Latvi-

joje,  bet  ir  per  Latvija  bei  ten  gyvenan6ius  tautie6ius  tais  rysiais  pasinaudodavo
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Lietuvos Zmon6s ir vyriausybin6s istaigos. Antai  1927 in. vasario menesi, grizdami
i5  dr.  Jono  Basanavi6iaus  laidotuviu  per  Latvija,  Rygoje  sustojo  operos  solistai
Vladislava Grigaitien6 ir Antanas Sodeika.  Cia jie susitiko su lietuviais ir koncer-
tavo2[. Per Latvijos lietuvius buvo siun6iama pinigine pagalba ir spauda vilnie6iams,
§iuo  keliu  i  savo  §eimos  koplytele  Vilniuje,  Rasu  kapin6se,  buvo vezamas  laidoti
Vilei§iu  §eimos  narys  Vytautas Vilei§is  (1936).

1§  2  lentel6s  matyti,  kad  vietin6ms  lietuviu  draugijoms  Latvijoje  buvo  skirtos
nevienodos  pinigu  sumos.  Dvigubai  daugiau  pinigu  negu  Daugpilio  ir  Liepojos
lietuviu organizacijos gavo Mintaujoje esanti Ziemgalos organizacija. Jai buvo ski-
riamos didesn6s sumos, nes greta bibliotekos, klubo ir kitu 5vietimo istaigu, btidin-

gu  visoms  organizacijoms,  ji  tur6jo  etnografiniame  Ziemgalos  muziejuje  lietuvit!
Skyriu  Su  7000  eksponatu22.

Buvo m696ju ir sportuoti. Latvijos lietuviu sporto SZH.unga tur6davo iki 70 akty-
viu  sportininku.  Lietuvos  vyriausyb6  sportinio jaunimo  gel-ai  neaprdpindavo,  bet
§iek tick jo veikla finansi§kai r6m623 - i§laikydavo sportininkus,  atvykusius i Lie-
tuvoje rengiamas varzybas.

Lietuvos vyriausyb6  pad6davo  savo  tautie6iams  Latvijoje  isigyti  nekilnojamaji
turta, pasistatyti namus, butus kulttiros ir §vietimo istaigoms, koply6ias ir bazny6ias
tikintiesiems katalikams.  1929 in. buvo nupirktas namas lietuviu mokyklai ir lietu-
viu kolonijos reikalams Indricoje  (Daugpilio aps.). Namas kainavo 400 doleriu, ir
buvo  nupirktas  tik  uZ  Lietuvos valstyb6s  16§as.  Latvijos  lietuviai  tik  savo  16§omis

isigijo sklypa24.  Latvijos lietuviu sqjungos Motel-u komitetas savo veiklos  10-me6io
proga isigijo Latvijos pajdryje, Meluzos kurorte, namus, kuriuose vasara poilsiau-
davo vaikai25. Jau nuo 1935 in. randame Latvijos lietuviu spaudoje min6it! d61 nuo-
savo namo isigijimo. Bet tik 1938 in. pabaigoje Latvijos lietuviu stu.unga, padedant
Lietuvos  vyriausybei,  Rygoje,  Noktikavas  iela  3,  pirko  btista,  kuris  tapo  lietuviu
Organizaciju  Centru  ir ju  susibtirimo vieta26.

Lietuvos vyriausyb6s  d6ka Latvijos lietuviu visuomeninis ir organizacinis gyve-
nimas buvo gyvas ir veiklus, sul6t6jo tautie6iu sulatv6jimo procesas. Prie to darbo
nemazai prisidejo Lietuvos atstovyb6s Latvijoje personalas - pasiuntiniai, konsu-
1ai, kiti tarnautojai, ypa6 ju Zmonos. Jie dalyvaudavo lietuviu organizaciju ivairiuose
kulttiriniuose renginiuose, o ju Zmonos -R. Dailidien6, A. Gerutiene, E. Varnaus-
kien6 ir kt. - net ieidavo, teisingiau, buvo renkamos, i lietuviu draugiju valdybas.
Pasiuntinyb6s tarnautojai pad6davo organizuoti Lietuvos valstybiniu §ven6iii, Vasa-
rio  16-osios  ir  kitus  min6jimus,  kuriuose  dalyvaudavo ju  atstovai.  0  i  i§kilmingc|
Vasario  16 d.  min6jimci pasiuntinyb6je, kuriame bridavo Latvijos vyriausyb6 ir uZ-
sienio diplomatai, patekdavo tik patys garbingiausi lietuviu draugiju vadovai. I to-
kius min6jimus btidavo kvie6iami i§ Kauno operos dymiausi solistai, kurie nevengdavo
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padajnuoti ir vietos lietuviu min6jimuose bci §vent6se. Antai  1925  in. vasario 25  d.
Rygos  lietuviu  vakare  dainavo  Kauno  operos  solisttis  Jonas  Bielitinas27.  1939  ni.

vasario  16  d.  Rygoje  Latvijos  mciomlin6je  operojc  ir iL€kilmingame  min6jimc  pci-
siimtinybeje dainavo Kauno operos solist6 Aleksandra Sta§kevi6irit6. Tuo pa6iu me-
tu  Daugpilio  lietuvius  aplalik6  soljst¢  Vladislava  Grigaiticn6,  kuri  Vasario   16  cl.

minejime  solo  partija  atliko  kartu  su vietiniu  licluviii  choru.  Jos  klaus6si  daugiau
kaip  ttikstfintis  Zm()nil.I.  Min6jimc  kalb6jo  konsulas  Eduarclas Jatulis.194()  in.  Ry-

gojc  k()ncerlavo  Kipras  Petrauskas2t`.  Lietuvii}  min6jimuose  dalyvauclavo  ne  vicn
tauticc`iai,  bet  ir ju  di.augai  bci  bcndramin6iai,  kitu  Latvijoje  gyvellan6iii  tautybii!
atslovai.  patys  latviai,  Latviu-lietuviu  draugijos  atstovai  ir kiti.

Lictuviu  ir  latviLi  tautu  vienyb6s  id6ja  buvo  brandinama  jau  nuo  abiejii  tautt,I
atgimimo  laikotarpio  XIX  €i.  Ta6iau  konkre6ios  veiklos  {`orm{ls ji  igijo  lik  abicms

giiTiiningoms  tautoms  gavus  nepriklausomybe.  1921  in.  Kaunc  draugystei  tarp  bro-
li.¥kii  tautii  stipi-inti  buvo  ikurta  Lietuviii-latviii  vicnyb6s  draugija.  Tokia  pftt  oi.~

ganizacija  tuo  mctu  buvo  sukurta  ir  Latvijojc.  Tik ji  vadinosi  LatviLi-]ietuvii!  vie-
nybes  draugija.  Organizacijos  gana  intensyviai  dirbo  kullririn{,  mokslini  ii-  kitoki
darbf}.  Jos  kcisdavosi  mokytoju,  jaunimo  ekskursijomis,  organizuodavo  meninin-
ku  ir  muzikii  koncertus.  ivairias  parodas,  moksline,s  diskusijas  ir  bendrus  lyrin6ji-
mus  kalbos  ir  kitosc  sritysc.  Latvijos  lietuviai  dalyvavo  Latvili-lietuviu  vicnyb¢`s
draugijos  dai.bc.

Reikia  pazym6ti,  kad  Latvijos  lictuviai  nenusi`¥alino  nuo  Latvijos  valstybinio

gyvcnimo.  Kaip Latvijos pilic6iai jic dalyvziudavo vyriausyb6s orgzmL! rinkimuose,  t]
ir patys  iL¢keldavo  Lsavo  sziri`L3us  rinkimuosc  i  vietos  savivaldybcs.  Tuo  tiks]u  bt-id{tvo

sudaromos  savos  rinkimin6s  komisijos,  keliami  kandidatai.  Antai  1931  in.  rinki-
muose  i  Rygos  miesto  D[im!  buvo  sud€iryla  licluviu  atstovams  paremti  5  asiilem}
speciali komisijzl  I j€i i6jo prcl. D. Jasinskas, A. Vronevskis, A. Zvjedris, A. Purvinis
ir A.  EI.cntrautas. Pasinlyta buvo  10 kandidati!. Ta6iau, Zjnoma, jic n6 vienas ncsu-
rinko  1-ci.kiamo  skai6iaus  balsii.  Ta6iau  kitt!  vietii  s{ivivalclybiii  rinkimuosc  lictuviai

i§rinkdavo  savo  atstt]vii.1931  in.  Liepojojc,  Subat6je.  Givyoje  ir  Mintaujoje  lictu-
viai  sugcbcjo  i§rinkti  savo  atstovus  i vietos  savivaldybcs.  Mintaujoje  i5rinktas buvo
Zymus  baznytinio  mono  ir architekttiros Zin()vas,  aktyvus  lictuviu veik6jas  inonLsril-

joras  K.  J€is6nas,  A.  Ercntrautas  ir  J.  Abromaitis2t'.  Rcngiam€isi  buvo  ii.  1940  ni.
savivaldybiu rinkimams. Taigi  Latvijos lietuviai nebuvo siaui.i tik s{~`vo ki.asttj patrio-

[ai,  bet  steng6si prisid6ti prie  Latvijos ncpriklatisomos valstyb6s ki-irimo  ir Lstiprini-
mo.  Cia  claug  lankstumo  rode  kalaliki}  dvasininkija.  Misriosc  pfirapijose  dirbantis
tik  vicnas  katalikas  kunigas  Lstcngesi  mok6ti  ]atviu  ir  lictuviii  kalbas,  kac]  gfilctl!
tarn{1uti  tjkinliesicms.
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15  uzmai.`€ties  at6jo  laikas  prikelti  ir  tas  asmenybes,  kurios  savo  pasfatikojamu
darbu  palaik6  ir  ugdt    toli  nuo  t6vyn6s  atsidtirusii!  tautie6ii.i  lictuvi§kumt|.  Siame
straipsnyjc  sunku   pla6iai  apie  tai  papasakoti,  bet  kai  kuriuos  ypft6 nusipclniusitis
bent  trumpai  btitina  paminc`ti.  Pla5iziiisiq  veiklos  bzirzt  i§var6  lictuviai  mokytojfli,

savo pasiaukojamu darbu, kartais lz`bai sunkiomis s{}lygomis mokyclami lieluviukus
Lalvijoje  gimtt|ja  kalba  arba  duodami  gimtosios  kfilbos  pamokas.  Bcsikurian6ioje
nepi.iklausomoje  Latvijoje sunkios mokyklii scilygos buvo kaimuosc, bet ne kazkiek
]engvesn;.s ir miestuose,1aip pat ii. pa6ioje  Rygoje.  Lictuviii gimmzija ilgcsni lziik€}
apskritfii  netur6jo  tinkamos  vietos  ir  glaud6si  pradin6je  mokyklojc.  o  ir  isigijusi
atskiras,  bet  nelabai  patogias  vidui.inei  mokyklai  patalpas  ncturc`jo  kuo  dziztugtis.
Todt`1 noretume pirmiausia pamin6ti mokylojus lii`,tuvius, kurie prisidLjo ne tik pric

pirmuju  mokyklu  ktirimo.  joms  vadovavo,  bet  ir  apskritzii  buvo  pirmuji{i  ]ietuviu
organizaciji}  iniciatoriai  ir vadovai,  lietuviL5kumo  pa]aikytojai  bei  ugc]ytojzti.

J o n a s   M o z g i r i s , aktyvus Latvijos lietuvii! veik6jas. gim6  1862 in. Vick`iniuo-

se.  Ic5kodamas gercsnii! dai.bo ir gyvenimo st|lygii, kaip ii-kiti jo apylinkiii jaunut>-
1jai,  i,5vyko  i  Rygzt.  Dirbo  ivairu  darb{|.  Iavin()si,  o  pradi;jus  lietuviams  burtis.  tapo

vienu  pil.m|ju  Lietuvit|  pa§alpos  draugijos ktir6jii.  1894 in.  susiktirusi  draugija ilgft
laikzi buvo vienintele  lietuviu  organizacija Latvijojc.  J.  Mozgiris net  10 mett!  buvo

jos narys, dii.bo draugijos kasininko ir kitoki darb.1. Pirmojo pasaulinio karo meLais
jis I.tipinosi  clraugijos turtu, patalpomis ir ju()s i5saugojo. Po karo toliau dirbo clrau-
gijoje.  iki  tapo jos  g€irb6s  nariu.  J.  Mi)zgiris  dalyvavo  ii.  kitt!  lietuviu  organizaciji!
vcikloje,  akt}Iviai  i  j€t  itraukdamas  ii-savo  L5eimos  naritis.1937  in.  Iapkri6jo  31   d.

Rygt]s  lietuviai  pla6iai  pamin6jo  J.  Mozgirio  73  metu  sukakti.  I_,ietuvos vyi.iatisybe

ji  pagerb6 valstyb6s  apdovanojimu-".
Rygos miesto  i-osios lietuviii pfigrindincLs mokyklos vccl6ja ir mokytoja M a 1 v i n a

M i s i I-I n a i t 6   1907 in. baig6 Rygos Marijos mergai6iii aukste,sni{ijzt mokyklz! ir igijo

prziclin6s  mok}klo``  mokytojos  specialybe.  Tuo  mctu  lietuviti   ikurta  Svietimo  draii-
gija „Zvaigzd6" isteig6 Latvijoje kelias praclines mokykkis su teise d6styti ir lietliviu
kalbc|.  Vienos ju  vcd6ja  ir  mokytoja  buvo  paskirla  M.  Misitinciile.  Pirmojo  p£`saii-
linio karo metais mokyklos buvo uzdarytos. M. Misitimiitc cvfikuavosi i Maskvzi, kur

gilino savo pedag()gines Zinias ir dirbo Lieluvii! trcmtiniii mokyklosc. Po karo grizo
i  Rygq  ir 6m6 vadovauti  lietuviii prieglaudai.  Nuo  1919 in.  pabfiigos pradc:jo  (lirbti
min6toje  mokykloje,  o nuo  1937 in.  rugscjo  1  d. ji buvo paskirta tos mokyklos vc-
dcja. M. Misirmfijt6 aktyviai dalyvavo Latvijos lictuvii! veikloje, ilgz} laikz} dirbo  Lal-
vijos  liL`,tuviu  Moteru  komitct-c  prie  Mokytoju  draugijt>s  ir  kitose  org{mizacijose`.'].

Rygos  lietuvji}  pagrindin6s  mokyklos  ilgamctis  vecl6jas  ir  mokytojas,  daugelio
lietuviti  organizacijii  krir6jas  ir darbu(]tojas  Antanzis   Buivydas  gimc]  1878  in.
Latvijojc, nctoli Licluvos sienos csan6iftme Vec-Zvfird6s vals6ii]jc.  Baig6  Goldiiigcnc>
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(dab. Kuldygos) mokytoju seminarijc|. 1§ pl-adzit! mokytojavo netoli Iltikst6s -Dvel-
toje,  o  1903  in.  persik616  i  Ryga.  Joje  dirbo  Rygos  senosios  bazny6ios  parapijos
mokyklos ved6ju. Jo pastangomis mokykloje buvo ivestas lietuviu kalbos mokymas.
Be darbo mokykloje, A. Buivydas aktyviai dalyvavo lietuviu visuomeniniame gyve-
mime.  Kartu su kitais organizavo lietuviu §vietimo draugija „Zvaigzd6" ir buvo jos
aktyvus narys, P.  Ma5ioto, M.  Sik§nio ir studento J. Ttibelio padedamas, vadovavo
suaugusi".I kursams. Jis ikdre lietuviu draugija „Kankl6s", vadovavo jos skaityklai.
Prasid6jus karui,  1915  in.  su  Rygos miesto Suvorovo mokykla evakuavosi i Niznij-
Novgoroda,  kur  toliau  mokytojavo.  Kartu  dirbo  Lietuviu  draugijos  nukent6jusiu
nuo karo  §elpti mokyklose,  sukdre  lietuviu mokykla su  amato mokymo  klas6mis,
kurioje mok6si net 230 lietuviu vaiky.

1918  in.  Iapkri6io  18  d.  A.  Buivydas  grizo  i  Ryga.  Miesto valdyba jam  paved6
organizuoti nuo 1919 in. pradzios nauja atskira pirm2u.a lietuviu pagrindin? mokyk-
la.  Mokiniu  i ja  susirinko  tiek  daug,  kad  nuo  vasario  m6nesio  teko  organizuoti
anti-zu.a ir tre6igu.a lietuviu pagrindines mokyklas, o kick v6liau ir ketvirtala, kuri po
kick laiko buvo uzdaryta. A. Buivydas buvo i§rinktas i Rygos miesto mokyklu val-
dyba,  kurioje  10 metu  dirbo be  atlyginimo,  tik visuomeniniais pagrindais.

Rygos pagrindin6se mokyklose susirinkus iki 700 vaiku ir kasmet jas baigiant po
30-40  mokiniu,  kilo  sumanymas  isteigti  lietuviu  gimnazija.  Ji  buvo  isteigta  ir  is

pradiii! veike 1-osios pagrindin6s mokyklos patalpose. Tuos dvejus metus, kol ji ten
glaudesi, A.  Buivydas  ejo gimnazijos ved6jo pareigas ir joje  mokytojavo.

A.  Buivydo pastangomis buvo ikurta Lietuviu mokytoju  draugija, turinti tikslc|
stebeti ir tvarkyti mokyklu  ir mokytoju  reikalus visoje  Latvijoje.  Daug nuveik6  ir
1930 in.  susiktirusioje Latvijoje  Lietuviu say.ungoje -ilgq laika buvo valdybos vi-
cepirmininkas,  taip pat vadovavo Svietimo skyriui.

UZ nuopelnus §vietimo srityje Latvijos vyriausyb6 apdovanojo A. Buivyda Triju
Zvaigzdziu IV laipsnio ordinu, nes buvo laikomas geru pedagogu ir §vietimo siste-
mos organizatoriumi.  1937 in.  rugsejo  1  d. A.Buivydas i§6jo i pensija, bet ir toliau
darbavosi lietuviu organizacijose32.

Mtisu Cia pamin6ti trys lietuviu §vietimo ir kulttiros Latvijoje aktyvris darbuoto-

jai sulauk6 ir Lietuvos vyriausybes ivertinimo. 1938 in. vasario 16 d. minint Lietuvos
nepriklausomyb6s 20-meti, A. Buivydas buvo apdovanotas Didziojo Lietuvos kuni-

gaik§6io  Gedimino Ill laipsnio,  M.  Misitinait6 - IV laipsnio ir J.  Mozgiris - V
]aipsnio  ordinais33.

Rygos lietuviai telk6si apie Sv.  Pranci§kaus bazny6ia, kurios ilgametis klebonas
buvo prel. D. Jasinskas (Jasinskis). Jis  buvo kil?s i§ K6dainiu apskrities Surviliskio

parapijos.  Gime  1866  in.  gruodzio  11  d.34 Mok6si  gimtin6s  pradineje  mokykloje,
Suvalku  gimnazijoje  ir  Peterburgo  kataliku  dvasin6je  seminarijoje.  1892  in.  buvo
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i§ventintas kunigu ir paskirtas i Latvija,  Izvaltos parapija Latgaloje, nes seminari-
joje  buvo  carizmo  pasteb6ta jo  prolietuvi§ka  veikla.  Jis  greit  i§moko  latvi§kai  ir
isitrauk6 i anticariniai nusiteikusios visuomen6s veikla. Tada carin6 valdzia perk616
ji  i  baltarusi5k".a  vyskupijos  dali.  1§  Cia  jis  ras6  i  lietuvi§kus  laikra§6ius,  palaike
glaudzius  ry§ius  su  tautie6iais gimtin6je  ir uZ jos ribu.  1907 in.  susikdrus  Lietuviu
mokslo draugijai buvo vienas is pirmuju jos nariu. Tada carin6 valdzia jaunc| kuniga

pasiunt6 dar toliau -i Sibira. D. Jasinskas ir uZ Uralo tes6 savo kunigo ir lietuvio
patriotine veikla,  neatitrriko  nuo  t6vyn6s  reikalu.  Atlikus  bausm?,  v6l  grazintas  i
Latvija. Kunigavo Izvaltoje, Juozapave, Nautrenuose, buvo dekanas Latgalos kata-
liku centre Agluonoje. Nautr6nuose pastatydino nauja kataliku bazny6ia.  1923 in.

V

buvo pakeltas prelatu, o 1924 in. paskirtas Rygos kataliku Sv. Pranciskaus bazny6ios
klebonu.  Be  to,  kaip  gerai i§manantis  kanonu  leis?  Rygos  arkivyskupijos  kurijoje
ejo oficiolo pareigas.

Nepriklausomoje  Latvijoje  kun.  D.  Jasinskas  toliau  aktyviai  dalyvavo  lietuviu
veikloje. Jis buvo renkamas i katalikisky organizaciju valdybas. Nuo 1931 in. vado-
vavo Latvijos lietuviu szu.ungai.  Iki pat mirties buvo jos Centro valdybos pirminin-
kas.  D.  Jasinskas  nustat6  draugijos  veiklos  gaires  ir  sugebejo  sujungti  joje  kitas
organizacijas.  Sajunga  ir  jos  vadovas  buvo  viso  lietuviu  tautinio  kultnros  darbo

priekyje.
Antra didel6 D. Jasinsko veiklos sritis -jo nenuilstama meil6 ir rtipestis lietu-

viu mokykla ir lietuviu Svietimas Latvijoje. Jis tarn reikalui buvo tick atsidaves, kad
kur nors  pritrtikus  mokytojo  pats  eidavo  mokyti  tikybos  ar kitu  dalyku,  nors  ir  i

pradin? mokykla. Ta6iau labiausiai prel. Jasinskas rtipinosi Rygos lietuviu gimnazi-
ja. Kai iLi direktoriaus pareigu pasitrauk6 ilgametis gimnazijos vadovas kun. A.  Juod-
valkis,  prel.  D.  Jasinskas  atsisak6  parapijos  ir  Sv.  Pranci§kaus  bazny6ios  klebono

pareigu ir 6m6 vadovauti gimnazijai. Tvark6 jos mokymo, auklejimo, finansu, patal-
pu ir kitus reikalus dvejus metus. Mire savo kabinete gimnazijoje 1939 in. gruodzio
19  d.,  tik at6j?s  i  mokykla  ir pasisveikin?s  su  kolegomis.

Kaip jau min6jome, D. Jasinskas dalyvavo ir Latvijos visuomeniniame gyvenime.
Jis buvo Latviu-lietuviu vienyb6s draugijos aktyvus narys, dalyvaudavo savivaldy-
biu  rinkimuose.  Dar  gtidziais  carizmo  laikais,  kovodamas  uZ  lietuviu  mokykla  ir
spauda,  jis  nepamirso  ir  latviu  tautos  pad6ties,  jos  teisiu  ir  savo  vadovaujamose

parapijose ived6 bazny6iose latviu kalba.  Prie jo kapo duob6s kalb6je Latvijos vy-
riausyb6s  ir  bazny6ios  atstovai  dekojo  jam  uZ  dvieju  tautu  suartinima,  uZ  latviu
kalbos  gynima  kataliku  bazny6iose,  o  prelatas  S.  Strelevi6ius  savo  kalba  pasak6
1ietuvi§kai35.

I§samesniu  apybraiz61iu  nusipeln6  ir  kiti  Latvijos  lietuvai.  Aktyvioje  veikloje
dalyvaudavo i§tisos lietuviu §eimos, t6vai ir vaikai, Zmonos ir dukros. Tai Buivydu,

109



Vronevski`,I,  Mi)zgii.iu,  Burlevi6ii!,.  Capi!  ir kilos.  §eimos buvo  tokios  aktvyios.  kad
Lietuviu t6vu drzlugjjos metjniame susirinkime 1930 in. kovo 23 d. buvo nutfirta. jog

i valdyb€}  iLS vienos  §eimos  nebus  renkamfi  daugiau  kaip vienas  mrys3t'.
Gre,ta vyresniosios kai.tos veik6j`i,  pasirciskusi`i  dar carin6s Rusijos okupacijos

mctais,  Nertriklausomoje  La[vijoje  i,Saugo  btiirys  jaunimo,  kurjs  gi.eta  vyresnii!jiti
6m6  sprc`sti  lietuvyb6s  ir  lietuviii  reikalus  L€ilvijoje.  Daugiausia  tai  buvo  Rygos
lietuviu  gimnazijos  tlr  aukLstl!ji|  mokyklu  zlukl6tini€li.  1§ vciklil}  organizatoriu  reikia

pamin6ti  JonaL  Bakana,  Rygos  lietuviu  gimnazijos  absolvenlzt.  Jis  buvo  „Lietu`Jiq
bal`so"  redkt]Iegijos  narys.  Latvijos  lietuviu  sajungos  narys,  dii.bo  Sajungos  RygiJs
Skyrifius  pirmininku37.

Visuomeniniame  lietuviu  gyvcnimc  aktyviai  rei`¥k6si  Simas  Suzied6lis,  J.  Karo-
sas.  S.  Vainit-mas,  Jonas  Budi.ys.  J.  Mikcms,  V.  Jasenas,  Jut]zas  Mat£`itis,  J`irgis
Stabinis,  S.  Burlevi6ius  (jaun.).  Jonas  Ciuberkis,  Bron6  Andrulii-inait-6,  J()nag  ZL`-
maitis.  Vladas  Mik6ms,  Jonas  Gaizausk€is  (jaun.)  ir  daug  kiti!.

Lietuviai dai.bavosi nt)r6dami issaugoti savo kftlb£}, kul[tira.  tradicijas ne tik Lal-
vijos  sostin6je, bet  ir kiti[ miestu bei  kaimu lietuvi,§kose vjctovese. Antcii Liepojojc
{ikt}'vt-is lictuviiti organizacijii vadovai buvo Jeronimas Grabys, Povilas Kaspei-£tvi6iiis.
Adolt`cis Zjlys, Prfma`` Kaminskas. Stcpfis Tutimis. Kazys Upst{i``, Jt>nas Ten6ikas, Pet-
I.as  Ukrinas,  Igms Jcn6ius,  Pranas  Rymfivi6ius,  Pranas  Mcitulis, Juozas Bertauskas
ii. kiti.  Daugpilyjc  lietuviams vaclovavo  K.  Zygelis. J.  I{uiiig6Iis,  M.  Voitl.kas,  8.  Jo-
n6ms, P.  Burokaitc`j, M. Kunig6lienc, J.  Ruk`3tel6. Mintaujoje dirt)o kun. K. Jaschas.
Sis aktyvus vadovas buvo didclis eruclitas, visut>tines ment] istoi.ijos autorius, didelis
baznytinio mcno  specialistas  ir apskritai ]abai  ¥viesus,  bet  §iuo  mctu  architektt-iros
istoi.ijoje primirL€tas Zmogus. Ten djrbo kiti Jas6nu gimin6s pa]ikuonys. Architckt-il I.£`

1

Rygoje baigc Jon6 Jas6mit6, kuri I.rgi aktyviai dalyvavo lictuviLi jaunimo vcikloje~".
LicLuviu mokykh| mokyt-ojos ir mokytojai, ypfi6 kaimo victov6sc,1Je ticsioginiu savo

parcigi!, dirbo ir §vie6iamzLji kultt-irini  darbz|. Tai Laukesos ir Medumo mokyklu lie-
tuviu kci]bos lnokytoja, p{ilyginti anksti pasitraukusi i5 gyvenimo, Marija VainiL-inLiil6

( 1901-1933)3tj, Aknystos mokyklos ved6ja mokytoja J. Pavilonyt6, kitL| mokyklq nlo-
kytojos. I,ietuviL3kiis spektciklius rezisuodavo clazniausiai Antanas Purvjnis, iL5 IjieLu-
vos  atvykdavo  Aleksandi.as  Vytautas  Kupstas.  Chorams  vadovaudavo  J.  Hal.osas,
S.  Vainitinas,  Vladas  Nakas,  sportui  -  kun.  Antanas  Juodv€ilkis,  S.  Burlcvi6iiis

(jaun.), Vladas Mik6nas ir kiti. Mokytojavo bet kitus darbus dirbo ir i§ Ijietiivos at-
vykiisit!  lietuviii  (Fcliksas  Adomaitis.  J.  Karosas  ir  kt.).

Lietuvi€ii  Nepriklausomoje  Latvijoje  ncbuvo  varzomi.  Jic  net  susilaukciavo  pa-

galbos  i`€  Latvijos  §vietimo  ministerijos.  Tik po  1934 in.  valstybinio  perversm(),  kai
i valdzici  atejo  Karlis  Ulmanis,  tautiniu  mazumu veiklos  sftlygt)Ls kick paLsunk6jo.  1`€
mokytojl|  Rygoje buvo atleisti nc Latvijos pilie6iai,  taip pat  ii. lietuvjaiJ°.  1§ pasienio
su  Lictuva i  Lfitvijos gilumt prad6ti  iL€keldinti lietuv].ai tikininkai.  Imtasi kit-ti  fitLsar-
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gill  lictuvil!  ir  kitu  tautiniii  mazumu  veiklos  ribojimo  priemoniii.  Tada  Lfttvijos
]iet-uv].t}  jaunimas  atsigr€Z6  i  Lietuv€!.   Bfiigg  gimmzija„  vyko  mokytjs   i   Lictuvos
aukL¥tf|sias mokyklas. Antai Jonas ¢iubcrkis baig6 Kztro mokyklz| ir studijavo Katmo
universitcte4[.  1938  in.  S.  Vainitinas  przTd6jo  dirbti  Klaipitdos muzikos  mokyklojeJ:.
Rygos  lietuviti  gimnazijos  mokytoj{~ii  Simas  Suzie(lelis  ir  Adomas  Rfiulinaitis  nuo
1939 In. clirbo Kauno Vytauto Didziojo universitetc lcktoriziisJ3. Daugclis kiti+, ypfi6

jftunimo, i Lietuv€| atvyko karo ir pokario metais. Cia jie isitraukc i ki.asto kulttiros.
5vietimo, mokslo darba.  Gresiant  sovietu okupacijai.  kai  kurie pasitrat]k6  i5 Lietu-
vos ir dirbo cmigracijoje. kai kuriuos paliet6 ir hitlerinis teroras (Jonas C)iubcrkis)++.
Ne visiems ir Lietuvojc p{ivyko isvcngti stitlininii!  represiji!,  ta6iau  daugumai  €`tito-
limas  nuo  gimtiiju  vieti!  pad6jo.  Kajp  ir  tai  daliai  lietuvii!,  kurie  po  karo  sui.ado

prieglobsli Latvijoje. Tod6l sovietme6iu Latvijoje v6l padaug6jo lietu\''il!.  1970 in. ju
buvo 40 600+-i. Taigi nuo  1939 in.  i§augo vos ne d\.igubai. Ta6iau sovietmc6iu  kokiai
not.s  lietuviLi kulttiros,  Svietimo  ar visuomeninci veikl{ti  sc|1ygu  nebuvo.  Tik  kz\i  kii-
rjems pasienyjc gyvenusicms Zmonems pavykdavo,  ]iesant  sienos,  Ieisti vaikus  lan-

ky[i  I_,ietuv(Jje  mokyklas  gimt-aja  kalba.
Reikia  pasakyti,  kfid  nuolatinl`  konkrcti  matcrialinc`  Lietuvos  vyi.ifttisybcs  pa~

g{,`lb{t,  nors  nelabai  didel6.  Iaip  pat  stipi.i  mor£`Iinc`  ir  kulttirint  paramfi  prisid6jo

prie  taulos  mentaliteto  ugdymo,  padl`jo  sustfibdyti  Lfitvijoje  gyvenan5jiLi  hetuviii
nutaulL`jimo  proceLsq.  |domu  p{izymc]ti  ir  tai,  kad  ncsulzitvcjo,  o  sulietuv6jt)  net  tie
i§  Lietuvos  ctnografin6s  teritorijos  kilt  Zmones.  kuric  iki  abieju  §aliii  neprikl{ui-
somyb6s  kalbejo   ncliet-uvi§kai,   o  lcnkiskai  ar  \'okiL3kz`i.   ta6iau   i§   tradjcijos   save

V

laikc'   lietuviais.  IL€  ji!  reik6tti  pamini;ti  Zymu  aclvokat-a  JuozaL  Sablovski.  kuris  clir-
bo juriskonsultu  Lictuvos  atstovyb6je  RygojeJt'.  Kaip  mat6me.  tokiu  Zmoniu  bilvo
ir  daugiau.
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37  Nekrologas,   Vtj;i!jcf,  199410  05-11.  Jonas  Bakanas  (1912 07  04  Rygoje-1994  09  29  Vilniuje),

atvyk?s  po  karo  i  Lietuvci,  dirbo  Knygu  rtimuose.  Po  Lietuvos nepriklausomyb6s  atgavimo   atgaivino

„Lietuviu  balso"  leidima,  bet    po jo  mirties  laikra5tis  apmire.
38  Koresponclencija,   Lr.c/I/tJ/.I/  /)cf/.`Tc;,`',   1939  02  03.

39  Nekrologas:  Marija  Vainifinaite  (1901  07  04  -  1933  08  08),  ten  pat,  1933  09  03.
40  Korespondencija,  ten  pat,  1944  10  21.
4'  Mire  Jonas  Ciuberkis,  D!.c;i#,   1994  10  28.
+2   Koresponclencija,   Lj.cf4/vf.L/  /7#/L`'crL`',    1938   10   07.

43  Korespondencija,  ten  pat,  1939  02  03.
44  Mire  Jonas  Ciuberkis,  Di.c7tc!,  1994  10  28.  1943  03  13  J.  ¢iuberkis  buvo  gestapo  areL5tuotas  kaip

Vilniaus miesto valdybos sekretorius ir kartu su kitais lietuviu inteligentais ikalintas Stuthofe.  1949  in.

jis  isiktir6  Klyvlende,  kur  dirbo  „Dirvos"  redakcijoje,  kuri  laika  buvo  vyriausiuoju  redaktoriumi.
45  Latvijos  |ietuviai,   rLE,  t.  2,  p.  484.

4`'  K.   Vizboras,  A.a.  pris.  advokatas  Juozas  Sablovskis,   L7c/I/vz.L!  bcJ/L``#L`'`   1934   12  21.
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Sumniary

ALDONA   GA]GALAITE

T[IE  ORGANIZArrloNS  OF  LITHUANIANS  IN  LArlvIA
AND  THEIR  SLTPPORT

IN   191`J-1940

This  zirticle  is  of rtub]iciLstic  natui-e.  Thc`  helrt  ol`  the  Government  o±` Lithuania  to  Lithuanians  who
live  in  Latvia  for  their  ciiltural  ancl  educ{i[ional  (trganizzitions  zmd  press  is  disclosecl  \\Jith  the  helr)  of
new  l`£icts  l`rom  the  Ministry  ol`  Foreign  AI`t`airs  ol  Lithuani.1  ancl  tlie  pi-ess  ol`  Lithuzmians  in  Latvizi.
Lithu€inians  living  in  Lzttvia  printed  17 I)ericidic{ils in  difl`ercnt times, had their schools, maintained  the
scccjn(lary  si`hool  (gymmLsium)  in  Riga,  support  students  who  studied  in  higher  educational  esttibli`sh-
mcnts  in  L:itvia  and  Lithuania  with  the  help  of Lithuanizi.  BeLsidcs.  there  wert-  niore  thzm  12  various
fissoci.itions l)ecause (>]` the  help of Lithu£`nian  Government. The  process of assimilation ol` Lithuanians
with  Latvi{`ns,  espr`cially  ol`  intelligentsia.  was  pre\Jentccl  bi`cause  ot`  this  support.  A  greater  part  of
ilitelligentsja  started  working  in  the  eclucational,  culturiil,  scientil`ic  1`ields  al`ter  retiirning  to  Lithuania.
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